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คํานํา 

  

รัฐสภา (Parliament หรือ Congress) เปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีความสําคัญตอระบบการเมือง และ
โดยเฉพาะในกระบวนการสรางความเปนประชาธิปไตย (Democratization)  การศึกษาวิจัยรัฐสภาในมิติท่ี
หลากหลาย จะชวยทําใหเกิดความรูความเขาใจในบริบททางการเมืองในสังคมนั้นๆ ไดดียิ่งข้ึน   อาทิ  บทบาท
หนาท่ี และกระบวนการนิติบัญญัติ (Legislative Function and Process) รวมท้ังบทบาทหนาท่ีอื่นๆ ท่ีชวยสราง 
และรักษาดุลยภาพทางการเมือง ตามหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ (Check and balance) ยิ่งไปกวานั้น
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางและคลายคลึง จุดเดน และความทาทาย ของรัฐสภา และระบบสนับสนุน
รัฐสภา (Parliamentary Supporting System) จะชวยสรางองคความรูท่ีสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยใน
สังคมไทยใหดียิ่งข้ึน 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเซียมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษารัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานรัฐสภาประเทศฟลิปปนส   อีกทั้งวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง
ของรูปแบบและกระบวนการที่ปฏิบัติใชอยูของรัฐสภาฟลิปปนสเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ซึ่งจะเปน 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทํางาน
ของรัฐสภาในภายหลัง 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร.นิยม  รัฐอมฤต  และ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ท่ีใหความ
ไววางใจและมอบโอกาสอันมีคายิ่ง  และขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยพรชัย  เทพปญญา  ท่ีเปนทั้งครูและ
ผูดูแลคณะผูวิจัยตลอดการศึกษาวิจัยนี้   และขอขอบคุณ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี  และ ดร.กมลพร   
สอนศรี  ท่ีใหคําปรึกษาและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศฟลิปปนส    รวมท้ังความเมตตากรุณา และความ
อบอุนที่มอบใหกับคณะผูวิจัยเสมอมา    นอกจากนั้น ขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณท้ังจากสภาผูแทนราษฎร 
(House of Representatives) วุฒิสภา (The Senate) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา รวมท้ัง
ครูบาอาจารยประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร และคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนส (University of 
The Philippines, Diliman) ทุกทาน ท่ีมีสวนทําใหงานวิจัยช้ินนี้มีความสมบูรณมากขึ้น 

 อนึ่งดวยภูมิปญญาที่จํากัดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยขอนอมรับขอบกพรองท้ังหมด และจะนํา
ไปปรับปรุงในโอกาสตอไป 

 
           ผูวิจัย      
สถาบันพระปกเกลา 

  สิงหาคม 2549
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.1  หลักการและเหตุผล 

หากมองยอนกลับไปในอดีต ระบบการปกครองโดยสวนใหญจะเปนรูปแบบที่เกี่ยวโยงกับชนชั้นนํา
ในสังคม (Elitist) โดยเฉพาะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ท่ีอํานาจอยูในมือกษัตริย ซึ่งมีอํานาจอยางสมบูรณ     
และเด็ดขาด (Absolute Power) อยางไรก็ตามพัฒนาการทางการเมือง โดยเฉพาะการเรียนรูเรื่องประชาธิปไตย 
สิทธิและหนาท่ี   รวมท้ัง อิทธิพลของระบบทุนนิยมท่ีทําใหเกิดการเติบโตของชนชั้นกลาง ปจจัยเหลานี้ลวน 
มีผลตอพัฒนาการทางการเมืองท่ีเปลี่ยนอํานาจที่กระจุกอยูกับผูนํา และกลุมผูนํามาสูการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนมากขึ้น หรือการทําใหเปนประชาธิปไตย (Democratization) โดยเนนที่เรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งเปนระบบการปกครองที่ทรงอิทธิพลอยางสูงในปจจุบัน 

แมวาประชาธิปไตย เปนรูปแบบทางการเมืองท่ีถูกนําไปใชอยางแพรหลาย แตเนื่องจากการพัฒนา 
การเมืองในแตละประเทศมีความแตกตางกัน   อาทิเชน  เกิดจากอิทธิพลของลัทธิลาอาณานิคม หรือเกิดจาก
การรับเอารูปแบบการปกครองของประเทศตนแบบมาใช  เปนตน  โดยรูปแบบการปกครองที่เปนที่นิยมแพร
หลายมากที่สุด  คือ ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เนื่องจากประชาธิปไตย
โดยตรงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยากในสังคมที่มีความซับซอนและประชากรเปนจํานวนมาก ซึ่งภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็มีรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิเชน  ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ระบบ
รัฐสภา (Parliamentary System) เปนตน 

ผูแทนในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยสวนใหญมีท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีอํานาจหนาท่ี
สําคัญในการตรากฎหมายและใหความเห็นชอบในเรื่องตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอประชาชน  ผานรัฐสภา 
(Parliament หรือ Congress) ท่ีเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญ   เนื่องจากรัฐสภาเปนทั้งสถาบัน และ
สถานที่ท่ีผูแทน ไดทําหนาท่ีสําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ   อาทิเชน   การอภิปราย   การเสนอรางกฎหมาย     
การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  เปนตน 

ในปจจุบัน ระบบรัฐสภามีความหลากหลายและแตกตางกัน โดยท่ัวไประบบรัฐสภามีดวยกัน 2  
รูปแบบ    แบบแรก  คือ ระบบ 2 สภา (Bicameral)  คือ  มีท้ังสภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) 
หรือสภาลาง  และวุฒิสภา (Senate) หรือท่ีเรียกกันวา สภาสูง    ขณะที่แบบที่สอง  คือ  ระบบแบบสภาเดียว 
(Unicameral) ท่ีมีเพียงสภาผูแทนราษฎร เทานั้น   

ระบบรัฐสภามีความแตกตางในเรื่องอํานาจ โดยในระบบประธานาธิบดี   ประธานาธิบดีจะมีอํานาจ
หน าท่ี ในการบริหารประเทศ  (Executive Power) เปนหลัก  และไมสามารถที่ จะยุบสภาได    เนื่ องจาก 
ประธานาธิบดีไมไดถูกเลือกโดยสภา แตถูกเลือกโดยประชาชนโดยตรง   ในขณะที่ระบบรัฐสภา มีนายก- 
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รัฐมนตรีเปนประมุขฝายบริหาร ท่ีสามารถเสนอกฎหมายใหสภาพิจารณาได และนายกรัฐมนตรีจะถูกเลือกจาก
พรรคการเมืองเสียงขางมากในสภา และนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการยุบสภาได   นอกจากนั้นระบบรัฐสภาใน
แตละประเทศยังมีความแตกตางกัน  โดยสามารถจัดรูปแบบรัฐสภาสมัยใหมออกไดเปน  3  รูปแบบตาม
ประเทศแมแบบ  คือ  ระบบรัฐสภา (Parliamentary System)  ซึ่งมีสหราชอาณาจักรเปนแมแบบ    ระบบ
ประธานาธิบดี (Presidential System) ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ และระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี                  
(Semi- Parliamentary System, Semi-Presidential System) ซึ่งมีฝรั่งเศสเปนแมแบบ  โดยปจจัยสําคัญในการจัด
ประเภทระบบรัฐสภาทั้ง 3 รูปแบบ  คือ  การพิจารณาอํานาจ  3  ดาน   คือ (1)  อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative 
Power) หรืออํานาจในการบัญญัติกฎหมายเพื่อใชในการปกครองประเทศ  (2)  อํานาจบริหาร (Executive 
Power) ซึ่งหมายถึงการใชอํานาจในการปกครองประเทศและการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และ (3) อํานาจ
ตุลาการ (Judicial Power)  ไดแก  อํานาจในการจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการที่สมาชิกในสังคม 
ไมเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และยังรวมถึงบางครั้งท่ีกฎหมายถูกเขาใจแตกตางกันดวย   การใชอํานาจทั้งสามจะ
กระทําผานสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญ  ไดแก   การใชอํานาจนิติบัญญัติโดยรัฐสภา   การใชอํานาจบริหาร
ของประธานาธิบดี  นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี  และการใชอํานาจตุลาการผานศาล   ซึ่งการใชอํานาจ 
ท้ัง 3 จะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปตามระบบการเมือง  ซึ่งโดยทั่วไป มีความพยายามแบงแยกอํานาจและ 
ผูใชอํานาจทั้ง 3  ออกจากกัน  เพื่อใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) เพื่อใหเกิดความ 
สมดุลของอํานาจ และปองกันการใชอํานาจเผด็จการ 

อยางไรก็ตาม ระบบการปกครองแบบหนึ่งอาจเหมาะสมกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร  สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งแตอาจไมเหมาะสมกับบางประเทศเลยก็เปนได   เชนเดียวกับ  
“รัฐสภา” ของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายที่มักมีบริบท  สภาพแวดลอม  จุดเดน  สิ่งท่ีทาทาย  รวมท้ัง
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่แตกตางกันไป   ดังนั้นเพื่อใหสามารถนําประสบการณ 
และบทเรียนของแตละประเทศมาใชใหเกิดประโยชนรวมกัน และอาจนําไปสูการขยายความรวมมือกันในดาน
อื่นๆ อีกในอนาคต   จึงสมควรจัดใหมีโครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาค 
เอเชียข้ึน โดยเลือกทําการศึกษาประเทศในเอเชียท่ีมีรูปแบบ “รัฐสภา” ท่ีนาสนใจ   ประกอบดวย  ประเทศ 
ฟลิปปนส   อินโดนีเซีย  และศรีลังกา  โดยคาดวาองคความรูท่ีเกิดข้ึนจะมีคุณูปการตอกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา ตอไป 

ในสวนของประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนหนึ่งในประเทศในแถบเอเชียเพียงไมกี่ประเทศที่ใชการ 
ปกครองระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ และเปนผูวางรากฐานโครงสรางและ
สถาบันทางการเมืองตางๆ ไว   อาทิเชน   ระบบรัฐสภาแบบสภาคู (Bicameral Parliament)  การเลือกตั้งแบบ
สัดสวน (Proportional Representation)  ท้ังในระดับเขตเลือกตั้งและระดับประเทศ  โครงสราง  บทบาท และ
อํานาจหนาท่ีของรัฐสภาที่อยูภายใตประธานาธิบดี   ฉะนั้นการศึกษาวิจัยรูปแบบของรัฐสภาเชนนี้มี จุดเดน 
(Strengths) และสิ่งท่ีทาทาย (Challenges)  ประสบการณ และบทเรียน (Lesson-learned)   รวมท้ังปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใดบาง   การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภาของประเทศฟลิปปนสในรายละเอียดและนํา 



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

บางแงมุมมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยจึงนาจะเปนประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ และการ 
นําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติตอไป 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

2.1   เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานรัฐสภาของประเทศฟลิปปนสเปรียบ
เทียบกับประเทศไทย 

2.2   เพื่อวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของรูปแบบและกระบวนการที่ปฏิบัติใชอยูของรัฐสภาฟลิปปนส
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

2.3   เพื่อศึกษาวิเคราะหโดยการเรียนรูประสบการณ และถอดบทเรียน จากปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในระบบรัฐสภาของประเทศฟลิปปนส 

2.4   เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
และอุปสรรคตางๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 

1.3  ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภาของประเทศฟลิปปนสในประเด็นตางๆ ตั้งแตพัฒนาการ ระบบ รูปแบบ 

โครงสราง บทบาทและอํานาจหนาท่ี  รวมท้ังกระบวนการทํางานทั้งในสวนของรัฐสภา  หนวยงานสนับสนุน 
และหนวยงานภายนอกที่เขามาเกี่ยวของ  เปรียบเทียบกับประเทศไทยโดยมีการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง  
และถอดบทเรียนจากประสบการณ  โดยเฉพาะปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบรัฐสภาของประเทศ
ฟลิปปนส จัดทําเปนขอเสนอสําหรับการพัฒนาสถาบัน “รัฐสภา” ในประเทศไทย  
 
1.4  ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

1.4.1   วิธีการศึกษาวิจัย 
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)   

1.4.2   แหลงขอมูล 
ขอมูลจากเอกสารหลักฐานตางๆ  ไดแก  รัฐธรรมนูญ   กฎหมาย   กฎ  ระเบียบ   คําสั่งตางๆ   ตํารา 

บทความ   รายงานการศึกษาวิจัย ฯลฯ   การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟลิปปนส   การสัมภาษณเชิงลึก
บุคคลที่เกี่ยวของ  เชน  สมาชิกรัฐสภา  ผูปฏิบัติงานในตําแหนงสําคัญในสํานักงานเลขาธิการ  นักวิชาการ ฯลฯ   
การสังเกตการณและเขามีสวนรวม   การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางที่ปรึกษาและคณะวิจัยท่ีทํา
การศึกษารัฐสภาประเทศอื่นๆ ไดแก  ศรีลังกา และอินโดนีเซีย  

1.4.3   การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  ตีความเชิงพรรณนา และวิเคราะหเปรียบเทียบ  
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1.5   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1   ทราบถึงระบบรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบ

กับระบบรัฐสภาของประเทศฟลิปปนส 
1.5.2   ทราบถึงจุดเดน  ความทาทาย  ของระบบรัฐสภาของประเทศฟลิปปนส และมีการนําประสบ

การณและบทเรียน  มาใชในการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ  

1.5.3   หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน  สภาผูแทนราษฎร   วุฒิสภา  คณะกรรมาธิการของ   
รัฐสภา  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และ
ประชาชน ฯลฯ   นําผลการศึกษาวิจัยไปใชอางอิง  นําไปใชศึกษาวิจัยในเชิงลึก   รวมท้ังนําไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานตอไป 

1.6   ผูรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษา 
1.6.1   รองศาสตราจารยนรนิติ   เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
1.6.2   รองศาสตราจารยนิยม   รัฐอมฤต รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
1.6.3   ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  
1.6.4   รองศาสตราจารยพรชัย   เทพปญญา นักวิชาการผูชํานาญการ  
 
นักวิจัย 
1.6.5   นายเขียน   นิรันดรนุต พนักงานบริหารโครงการ  สํานักวิจัยและพัฒนา 
1.6.6   นายวัชรา   ธิตินันทน ผูชวยนักวิจัย  สํานักวิจัยและพัฒนา 
1.6.7   นายภัคพงศ   พหลโยธิน ผูชวยนักวิจัย  สํานักวิจัยและพัฒนา 
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บทที่ 2 
การเมืองการปกครองของฟลิปปนส 

 
การทําความเขาใจระบบการเมืองการปกครองและพัฒนาการทางการเมือง ไมสามารถที่จะศึกษา 

แยกสวนจากบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศหรือสังคมนั้น   เชนเดียวกันการศึกษาระบบ
รัฐสภาและการเมืองของฟลิปปนส จําเปนที่จะตองเขาใจถึงท่ีมาทางประวัติศาสตร เพื่อใหเห็นพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองตามแตละบริบท ดังตอไปนี้ 

2.1  สภาพทั่วไป 
2.1.1  สภาพภูมิศาสตร 
ประเทศฟลิปปนส  ตั้งอยูในบริเวณเอเชียตะวันอออกเฉียงใต  (Southeast Asia)  โดยมีลักษณะ 

ภูมิประเทศเปนหมูเกาะ ประกอบดวยหมูเกาะสําคัญ 3 เกาะ คือ ลูซอน(Luzon)  วิสายาส (Visayas) และมินดาเนา 
(Mindanao)  นอกจากนั้น ลักษณะภูมิประเทศยังมีภูเขาไฟและเกาะแกงจํานวนมาก  พื้นที่เต็มไปดวยหุบเหว  
น้ําพุรอน  (อางใน www.manila.usembassy.gov, หนา 2-8) 

การแบงสภาพภูมิศาสตรออกตามเกาะหลักของประเทศ ไมเพียงมีผลตอการกําหนดพื้นที่และสัดสวน
ทางภูมิศาสตรเทานั้น แตยังมีผลในทางการเมืองอีกดวย  

 2.1.2  ภาษา 
ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาราชการ แตภาษาตากาล็อค (ฟลิปโน Filipino – based on Tagalog) ก็เปนภาษา

ท่ีใชสื่อสารกันทั่วไป   เนื่องดวยประเทศฟลิปปนสประกอบดวยกลุมชาติพันธุท่ีหลากหลาย ทําใหมีวัฒนธรรม
และภาษาที่แตกตางกันไป (สีดา  สอนศรี, 2545) 

2.2  ประวัติศาสตรการเมือง 
การกอรูปกอรางของประเทศฟลิปปนสในปจจุบัน  สวนหนึ่งมีผลมาจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร  

นับตั้งแตสเปน ท่ีเขามาพรอมกับการแผอิทธิพลของลัทธิลาอาณานิคม (Colonialism) และประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีแผอิทธิพลอยางสูงในขณะที่ครอบครองฟลิปปนสตอจากสเปน (1898)  จนถึงชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2  
(World War II) และในยุคสงครามเย็น (Cold War) 

2.2.1  อิทธิพลของสเปน (ค.ศ.1521-1899) 
 ประเทศฟลิปปนสเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศสเปนระหวางศตวรรษที่ 16  ซึ่งมีผลใหคานิยม
และวัฒนธรรมที่สเปนไดปลูกฝงไว 350 ป ยังคงทรงอิทธิพลในสังคม  อาทิเชน   ศาสนาคริสตนิกายโรมัน 
คาทอลิก  ความใกลชิดระหวางญาติพี่นอง  ซึ่งผสมผสานเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิม  คือ  การระลึกถึงบุญคุณของ 
ผูมีพระคุณ เปนตน (สีดา  สอนศรี, 2545) 
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นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

 นอกจากนั้นในดานเศรษฐกิจและสังคม ระบบการถือครองที่ดินที่สเปนไดสรางขึ้น ท่ีเรียกวาระบบ
เอ็นคอมเมียนดา (Encomienda) อันนํามาซึ่งปญหาทางโครงสรางที่สําคัญของประเทศ นั่นคือ ท่ีดินสวนใหญ
ตกอยูในมือของชนชั้นสูง (ชาวสเปน และ ลูกครึ่งชาวสเปน หรือ ลูกครึ่งชาวจีน) ซึ่งถือเปนชนช้ันที่มีปริมาณ
นอยท่ีสุดในสังคม แตกลับถือครองกรรมสิทธิ์สูงสุด ซึ่งรัฐบาลในยุคตอๆ มายังคงไมสามารถแกปญหาการ 
ขาดแคลนที่ทํากินของประชาชนได   นอกจากนั้นระบบการถือครองที่ดินดังกลาวยังกอใหเกิดรูปแบบความ
สัมพันธแบบอุปถัมภ ท่ีคลายคลึงกับระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) ในยุโรป (สีดา สอนศรี, 2545) 

 ในดานการเมืองการปกครอง  สเปนไดแบงการปกครองใหม โดยแบงการปกครองออกเปนจังหวัด  
แตละจังหวัดแบงเปนเมือง (Pueblos) แตละเมืองประกอบดวยหมูบาน หรือ บารังไก (Barangay)  ซึ่งมีลักษณะ
การปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ (Centralization of Power) โดยสเปนและไมเปดโอกาสใหชาวพื้นเมืองได 
มีสวนรวม หรือไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานเลย ฟลิปปนสจึงเปนหนึ่งในประเทศที่ถูกอิทธิพลของลัทธิลาอาณานิคม 
ในอดีตสรางปญหาเอาไว  โดยเฉพาะปญหาระดับโครงสรางเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

 ความเกลียดชังของชาวพื้นเมืองท่ีมีตอชาวสเปนขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ ประกอบกับในชวงป ค.ศ.1882-
1896 ไดเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญ  นั้นคือ การขยายตัวของชนชั้นกลางและกลุมปญญาชน ซึ่งไดรับการศึกษาทั้งจาก
ภายในประเทศและตางประเทศ  อาทิเชน  มารเซโล อาเช ปลาร (Marcelo H. Pilar)  กราซิอาโน โลเปซ เจนา 
(Graciano Lopez Jaena) มาริอาโน ปอนเช (Mariano Ponce) นายแพทยโฆเซ ริซาล (Jose Rizal) อันเดรส โบนิ
ฟาซิโอ (Andres Bonifacio) ฯลฯ   ซึ่งไดตอสูท้ังในรูปแบบของการกอกบฏ การรวมตัวในรูปของสมาคม และ
การเผยแพรความคิดผานหนังสือพิมพ (Revista del Circulo-Hispano-Filipino) (สีดา  สอนศรี, 2545) 

 การตอสูโดย นายพลเอมิลิโอ อากินัลโด (Emilio Aguinaldo) ท่ีนําทหารชาวพื้นเมืองเขาตอสูกับ
ทหารสเปนจนปฏิวัติสําเร็จในวันที่ 12 มิถุนายน 1898  และไดประกาศตั้งฟลิปปนสเปนสาธารณรัฐ และมี 
รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นโดย อิซาเบโล  อารตาโช (Isabelo Artacho)   อยางไรก็ตาม การตอสูระหวางฝายของ  
อากินัลโด และฝายสเปน ก็ยังยืดเยื้อตอไป จนกระทั่งไดมีการเซ็นสงบศึกในวันที่ 14-15 ธันวาคม 1898  
โดยสนธิสัญญาดังกลาวทําใหอากินัลโดตองลี้ภัยไปอยูท่ีฮองกง(สีดา สอนศรี, 2545) 

2.2.2  อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาตอฟลิปปนส 
ในขณะที่การตอสูระหวางฝายชาวพื้นเมืองกับฝายสเปนยังคงตอเนื่อง ความขัดแยงระหวางสเปน 

กับสหรัฐอเมริกา ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลตอฟลิปปนส เนื่องดวยการปราบกบฏชาวคิวบา 
(Cuba) ซึ่งขณะนั้นยังอยูภายใตการปกครองของสเปน   การกระทําดังกลาวของสเปนไดทําใหอเมริกาซึ่งมี
ธุรกิจมูลคามหาศาลอยูในคิวบาไมพอใจ และเมื่อสเปนไดโจมตีเรือรบของอเมริกา ทําใหอเมริกาประกาศ
สงครามกับสเปน และเลือกตอบโตโดยการสงกองทัพเขาโจมตีสเปน ท่ีกรุงมะนิลา (Manila) ซึ่งสเปนเปน 
ฝายพายแพ และตองสูญเสียฟลิปปนสใหกับอเมริกาในป ค.ศ.1898 ซึ่งนับแตนั้นมาอเมริกาไดเขามามีอิทธิพล
ตอฟลิปปนสอยางมาก โดยเฉพาะ ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (สีดา สอนศรี, 2545) 

อเมริกาไดดําเนินการปฏิรูประบบการศึกษา ซึ่งมีสวนสําคัญตอการกอตัวของชนชั้นกลางและชนชั้น
ปญญาชน และไดกลายเปนกลไกสําคัญในการตอสูทางการเมือง ขณะที่ดานเศรษฐกิจ อเมริกาไดสงเสริมการ
คาเสรีในฟลิปปนส โดยเฉพาะการคาระหวางประเทศทั้งสอง  ซึ่งผลดีของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําให 



 
 . 

 
-  7 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ฟลิปปนสมีรายไดเขาประเทศมากขึ้น อยางไรก็ตามการพัฒนาดังกลาว ในดานหนึ่งกลับสงผลเสียใหแก 
ฟลิปปนส   เนื่องจากเปนการพัฒนาแบบพึ่งพิง (Dependency) ท่ีการผลิตสินคาและวัตถุดิบของฟลิปปนสไมใช
เปนไปตามความตองการของตลาดโลก แตกลับเปนไปตามความตองการของอเมริกาเพียงประเทศเดียว  

ในดานการเมืองการปกครอง อเมริกาไดเปลี่ยนแปลงและวางรากฐานโครงสรางทางการเมืองของ 
ฟลิปปนสแทบทั้งหมด อาทิเชน ระบบการปกครองแบบระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ท่ียึดหลัก
การตรวจสอบและคานอํานาจ (Check and Balance) ระหวาง ฝายนิติบัญญัติ  บริหาร และตุลาการ  นอกจากนั้น
อเมริกายังเปนผูรวมรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (รวมรางระหวางอเมริกา และคณะกรรมาธิการฟลิปปนส)  
(สีดา สอนศรี, 2545) 

หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญในป ค.ศ.1935  การปกครองของฟลิปปนสกลายเปนแบบคอมมอน
เวลธ (The Common Wealth of The Philippines) โดยมีอเมริกาเปนที่ปรึกษา  (หรือกลาวอีกอยางวาถูกครอบงํา
โดย อเมริกา) และไดมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีข้ึน โดย มานูเอล แอล เกซอน (Manuel L. Quezon) ไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานาธิบดี (สีดา  สอนศรี, 2545) 

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2  ฟลิปปนสไดรับเอกราชอยางสมบูรณในวันที่ 4 กรกฎาคม 1946 ซึ่ง 
การเมืองในชวงเวลาดังกลาวมีลักษณะเปนพรรคการเมืองระบบ 2 พรรคใหญ แขงขันกัน คือ พรรคชาตินิยม 
(Nacionalista Party)  และพรรคเสรีนิยม (Liberal Party)  สวนในระดับทองถิ่น อเมริกามีสวนสําคัญในการ 
สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย (democratization) โดยเฉพาะการสงเสริมการกระจายอํานาจและการ 
ปกครองทองถิ่น ซึ่งมีสวนสําคัญตอการสรางฐานจิตสํานึกประชาธิปไตยใหเกิดแกประชาชนในประเทศ  
(สีดา สอนศรี, 2545) 

2.2.3   การเมืองฟลิปปนสจากยุคมารกอสถึงปจจุบัน  
อดีตผูนําทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลอยางสูงในประเทศ และทําใหฟลิปปนสไดรับความสนใจจาก 

ตางประเทศเปนอยางมาก   คือ  นายเฟอรดินานด    มารกอส  (Ferdinand Marcos) ท่ีไดรับ เลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดี ในเดือนพฤศจิกายน 2508  และ ยังชนะการเลือกตั้งอีกสมัยในป 2512   ซึ่งถือคนแรกของ 
ฟลิปปนสท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี 2 สมัย และตอมาในป 2515 มารกอสประกาศใชกฎอัยการศึก 
(Martial Law) ซึ่งมีผลใหสิทธิและเสรีภาพทางดานประชาธิปไตยของประชาชนหดหายไป   สถาบันทาง 
การเมืองท้ังหมดถูกมารกอส ควบคุมไวไดอยางเบ็ดเสร็จ (Absolute Power) และ มารกอส ยังไดรับการเลือกตั้ง
กลับเขามาเปนประธานาธิบดีอีกเปนครั้งท่ีสาม ซึ่งมีวาระถึงพ.ศ.2530  

การครองอํานาจเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จของมารกอสดูเหมือนจะไมมีท่ีสิ้นสุด เนื่องจากไดรับการ
สนับสนุนจากอเมริกา   อยางไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสําคัญ  คือ  การลอบสังหารผูนําฝายคานในขณะนั้น  คือ นาย
เบนิกโน  อากีโน (Benigno Aquino) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2526  ซึ่งในสภาวะการณท่ีประชาชนกําลังตอตาน
อํานาจเผด็จการ  ผูนําฝายคานยอมเปรียบเหมือนวีรบุรุษของประชาชน   แตทวาเมื่อนายอากีโน ถูกลอบสังหาร 
ทําใหประชาชนเกิดความไมพอใจอยางรุนแรง และเชื่อวาผูท่ีอยูเบื้องหลังการลอบสังหารคือ มารกอส  
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ความไมพอใจดังกลาวนําไปสูการเรียกรองใหมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ 2529 ซึ่งคูแขงสําคัญ
ของมารกอส คือ นางคอราซอน อากีโน (Corazon Aquino) ภรรยาของนายเบนิกโน อากีโน ท่ีถูกลอบสังหาร 
ซึ่งผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการประกาศวา มารกอส คือผูชนะจากการที่มารกอสยักยายถายเทคะแนน  
แตทวาการรวมตัวตอตานของประชาชน หรือท่ีรูจักในชื่อ เอ็ดซา 1 (EDSA I) ท่ีไดรับการสนับสนุนที่สําคัญ
จากฝาย ศาสนจักร และทหาร ไดรวมตัวกันโคน มารกอส ลงจากอํานาจ และสงผลใหนางอากีโน ไดกาวข้ึนมา
เปนประธานาธิบดีแทน ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2529 ซึ่งถือเปนกาวสําคัญที่แสดงใหเห็นวาพลังของประชาชน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ  

ในยุคสมัยของนางอากีโน การบริหารประเทศตองประสบกับความยากลําบาก อันเนื่องมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ํามาตั้งแตปลายสมัยมารกอสและการเรียกรองความเปนธรรมของกลุมฝายซายและกลุมมุสลิม
ภาคใตรวมท้ังการตอตานจากกลุมอํานาจเกาของมารกอส แตอยางไรก็ตามสามารถสรางประชาธิปไตยได
สําเร็จตามการเรียกรองของประชาชน โดยในป พ.ศ.2535 นายฟเดล รามอส (Fidel Ramos) ไดรับการเลือกตั้ง
และไดวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจตอจากการสรางประชาธิปไตยในสมัยอากีโน ตลอดจนไดประกาศเจตนารมณ
การเยียวยาประเทศ (national reconciliation) โดยเริ่มท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจดวยนโยบายการทูตเพื่อการพัฒนา 
(Development Diplomacy) และกอตั้งคณะกรรมการรวมชาติ (National Unification Commission) เพื่อทําหนาท่ี
เจรจาสันติภาพกับฝายกองกําลังคอมมิวนิสต (communist insurgents) กลุมมุสลิม (Muslim secessionist) และ 
ฝายกบฏ (military rebel) และตอมาในเดือนธันวาคม 2538   รัฐบาลไดลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ (peace 
agreement) กับทางกองกําลังกบฏ และใน พ.ศ.2539  ฝายแนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร (Moro National 
Liberation Front) ไดลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับทางรัฐบาล ทําใหปญหาความไมสงบไดรับการแกไข 
ในระดับหนึ่ง 

ในเดือนพฤษภาคม 2541  อดีตรองประธานาธิบดี และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองซานฮวน (SanJuan,
ซึ่งเคยเปนดาราภาพยนตรในอดีต) นายโจเซฟ  เอสตราดา (Joseph Estrada)  ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ดวยปจจัยหลายประการ  โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม และPro-Poor, For Poor (Populism) การเปนนายก- 
เทศมนตรีเมืองซานฮวนหลายสมัย  ประกอบกับการเคยเปนดาราภาพยนตร ความมีบารมี และแนวทางการ
ทํางานที่ดูมีสาระในระหวางดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี   ลวนมีสวนทําใหเอสตราดาเอาชนะใจมหาชน 
ในชวงท่ีเอสตราดาเปนประธานาธิบดี ประเทศตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย  รวมท้ัง
ปญหา ความไมสงบภายในประเทศ   อยางไรก็ตามนโยบายดาน Pro-Poor,  For Poor  ประสบความสําเร็จ 
ในปแรก แตทวาปญหาความยากจน และความเทาเทียมทางสังคมยังคงไมสามารถแกไขไดท้ังหมด นอกจาก
นั้นความขัดแยงกับคณะรัฐมนตรี   รวมท้ังขาวลือเรื่องการคอรัปชั่นนําไปสูการทําลายความนาเชื่อถือของ 
เอสตราดา  

ในเดือนตุลาคม 2543 หลักฐานจากเพื่อนสนิทของเอสตราดาที่แสดงใหเห็นวาเอสตราดามีสวนพัวพัน
กับหวยเถื่อน (Jueteng) ซึ่งเปนการพนันผิดกฎหมายทําใหเอสตราดาถูกดําเนินการถอดถอน (Impeachment)  
แมวาในขั้นตอนลงความเห็นของวุฒิสภาเขาจะชนะเพียงเสียงเดียวทําใหวุฒิสมาชิกเดินออกจากที่ประชุม 
(walkout)   อยางไรก็ตาม ความไดเปรียบในสภาก็ไมชวยใหเอสตราดาอยูในตําแหนงตอไปได จากหลักฐาน 



 
 . 
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ท่ีถายทอดสดทางโทรทัศนทําใหประชาชนตระหนักวาเขากระทําผิดจริง จนเกิดเหตุการณประทวงท่ีเรียกวา 
เอ็ดซา 2 (EDSA II) ซึ่งทําใหเขาตองลาออก และมีจุดจบคลายคลึงกับมารกอส 

สําหรับประธานาธิบดีคนปจจุบัน  คือ  นางกลอเรีย  มาคาปากัล  อาโรโย (Gloria Macapagal Arroyo) 
ซึ่งหลังจากเอสตราดาถูกโคนดวยพลังประชาชน ทําใหอาโรโย ซึ่งเปนรองประธานาธิบดีในขณะนั้น  ไดข้ึน 
มาเปนประธานาธิบดีโดยอัตโนมัติตามรัฐธรรมนูญ  โดยอาโรโยเคยมีประวัติไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิก 
วุฒิสภาในการลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกของเธอในปพ.ศ.2535  และไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
อีกครั้งในป 2538 โดยไดรับคะแนนสูงถึง 16 ลานเสียง(แหลงอางอิง) ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตรการเลือกตั้ง
วุฒิสมาชิก หลังจากนั้นอาโรโยไดลงสมัครเลือกตั้งรองประธานาธิบดีในป 2541 ไดรับคะแนน 13 ลานเสียง
(แหลงอางอิง) ซึ่งสูงท่ีสุดในประวัติศาสตรการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีอีกเชนกัน ภายหลังเอสตราดาถูกโคน 
ทําใหเธอไดข้ึนมาเปนประธานาธิบดีหญิงคนที่สองของประเทศ (The Macapagals, http://www.macapagal. 
com / gma/bio.html) 

2.3  การเมืองการปกครองในปจจุบัน 
มาตราที่ 1 หมวดที่ 2   ของรัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศฟลิปปนสเปน “ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย” โดยอํานาจของรัฐบาลเปนของประชาชน และปกครองโดยยึดหลักการแบงแยกอํานาจ 
(separation of powers) และระบบตรวจสอบและคานอํานาจ (system of checks and balances) ในปจจุบัน 
ฟลิปปนสใชระบบการปกครองแบบประธานาธิบดี (Presidential system) ซึ่งกําหนดใหอํานาจของฝายบริหาร 
(Executive Power) เปนของประธานาธิบดี   อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative Power) เปนของสภา ซึ่งใชระบบ
สองสภา หรือสภาคู (Bicameral) ท่ีประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และ อํานาจตุลาการ (Judicial 
Power) เปนของศาล ตามที่ไดกลาวไปแลววาการปกครองระบอบประธานาธิบดีของฟลิปปนส ไดรับอิทธิพล
มาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งแยกอํานาจทั้ง 3 ฝายออกจากกัน และมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  ฝายบริหาร (Executive Branch) 
 ฝายบริหารประกอบไปดวยประธานาธิบดี  และคณะรัฐมนตรี  โดยหัวหนาฝายบริหารคือ 
ประธานาธิบดี (President)  ซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง (direct vote) จากประชาชน มีวาระดํารงตําแหนง
คราวละ 6 ป ดํารงตําแหนงไดวาระเดียว อายุไมต่ํากวา 40 ป  ตองเปนชาวฟลิปปนส   รวมท้ังอาศัยอยูใน 
ฟลิปปนสไมนอยกวา 10 ป กอนวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 ประธานาธิบดี   มีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการควบคุมฝายบริหาร กระทรวง ทบวง กรม และเปน 
ผูเสนอผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี (Secretaries) และเอกอัครราชทูตประจําประเทศตางๆ ซึ่งตองไดรับการ 
เห็นชอบจากคณะกรรมาธิการแตงตั้ง (Commission on Appointments) ซึ่งประกอบดวยวุฒิสมาชิก 12 คน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 12 คน ท่ีมาจากทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล  
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รัฐธรรมนูญกําหนดเกณฑของผูลงสมัครประธานาธิบดี ไวดังนี้ 
1) เกิดในประเทศฟลิปปนส (natural born citizen) 
2) อายุครบ 40 ป หรือมากกวาในวันที่มีการเลือกตั้ง (40 years old on the day of elections) 
3) สามารถอานออกเขียนได (able to read and write) 
4) เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (a registered voter) 
5) อาศัยอยูในประเทศฟลิปปนสไมนอยกวา 10 ปกอนที่จะมีการเลือกตั้ง (resident of the  

Philippines for not less than 10 years immediately preceding the day of the election) 
6) ไมมีขอกําหนดเรื่องระดับการศึกษา 

 สําหรับรองประธานาธิบดี (Vice President) ไดรับเลือกตั้งดวยระบบเดียวกันกับประธานาธิบดี มีวาระ 
6 ป สามารถดํารงตําแหนงได 2 วาระติดตอกัน และสามารถดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรีได ท่ีสําคัญ 
ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี ไมจําเปนตองลงสมัครในนามพรรคเดียวกัน โดยตางฝายตางไดรับเลือก
โดยตรงจากประชาชน นอกจากนั้นรองประธานาธิบดีจะขึ้นมาเปนประธานาธิบดีแทนในกรณีท่ีประธานาธิบดี
เสียชีวิต ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ถูกถอดถอน และลาออก (อยางเชน กรณีของประธานาธิบดีอาโรโย 
ท่ีข้ึนมาเปนประธานาธิบดีแทน อดีตประธานาธิบดีเอสตราดา) สําหรับผูแทนของทั้งสภาผูแทนราษฎร และ 
วุฒิสภา สามารถดํารงตําแหนงในฝายบริหาร หรือตําแหนงอื่นๆ ในรัฐบาลได แตตองสละตําแหนงในรัฐสภา
เสียกอน 

 ในดานกระบวนการรัฐสภา ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี จะออกจากตําแหนงไดดวย
กระบวนการถอดถอน (Impeachment) เทานั้น  

การใชอํานาจบริหารกระทําผานสํานักงานและกระทรวงตาง ๆ  ซึ่งมีดวยกันดังนี้ 

ตาราง 2.1   สํานักงานและกระทรวงตางๆ ของฟลิปปนส 

ลําดับ กระทรวง/สํานักงาน 

1) สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (Office of the Executive Secretary) 

2) 
สํานักงานเลขาธิการสื่อมวลชน และโฆษก 
ประธานาธิบดี 

(Office of the Press Secretary & Presidential 
Spokesperson) 

3) กระทรวงงบประมาณและการจัดการ (Department of Budget and Management หรือDBM) 

4) กระทรวงพลังงาน (Department of Energy หรือ DOE) 

5) กระทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(Department of Environment & Natural Resources 
หรือ DENR) 

6) กระทรวงการคลัง  (Department of Finance หรือ DOF) 

7) กระทรวงการตางประเทศ (Department of Foreign Affairs หรือ DFA) 
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ลําดับ กระทรวง/สํานักงาน 
8) กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) 

9) กระทรวงมหาดไทยและการปกครองทองถิ่น 
(Department of Interior and Local Government หรือ 
DILG) 

10) กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice หรือ DOJ) 

11) กระทรวงแรงงาน (Department of Labor and Employment หรือ DOLE) 

12) กระทรวงกลาโหม (Department of National Defense หรือ DND) 

13) กระทรวงโยธาธิการและทางหลวง 
(Department of  Public Works and Highways หรือ 
DPWH) 

14) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(Department of Science and Technology หรือ 
DOST) 

15) กระทรวงการทองเที่ยว (Department of Tourism หรือ DOT) 

16) กระทรวงคมนาคม 
(Department of Transportation and Communication 
หรือ DOTC) 

17) กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry หรือ DTI) 

18) สํานักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงชาติ 
(National Economic and Development Authority 
หรือ NEDA) 

19) ฝายเจาหนาที่ประจําตัวประธานาธิบดี (Presidential Management Staff หรือ PMS) 

 

2.3.2  ฝายนิติบัญญัติ (Legislative Branch) 
รัฐสภาของฟลิปปนสมีลักษณะเปนแบบสภาคู (Bicameral)  ประกอบดวย 2 สภา  คือ วุฒิสภา (the 

Senate) และสภาผูแทนราษฎร (the House of Representatives) 

วุฒิสภา หรือสภาสูง   มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน มีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยใช
ระบบการเลือกตั้งแบบทั่วประเทศ (ระบบเดียวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี)  โดยมี 
คุณสมบัติคือ ตองเกิดในฟลิปปนส อายุไมต่ํากวา 35 ป มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และสามารถดํารง
ตําแหนงได 2 วาระติดตอกัน  

สภาผูแทนราษฎร หรือสภาลาง   มีสมาชิกสูงสุดได 250 คน โดยมาจากระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) 
ประมาณ 50-52 คน (เจตนาของรัฐธรรมนูญตองการใหเปน สมาชิกกลุมผลประโยชน และกลุมคนชายขอบ) 
ซึ่งท้ังหมดไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนโดยใหประชาชนเลือกกลุมท่ีตองการพรอมกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบเขตเดียวเบอรเดียว (single-member constituency) โดยคุณสมบัติของสมาชิก 
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สภาผูแทนราษฎร ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป เกิดในฟลิปปนส มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป สามารถ
ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระติดตอกัน  

เนื่องจากรัฐสภาเปนแบบสภาคู ทําใหในกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแกปญหาเรื่องเดียวกัน ท้ังสอง
สภาสามารถออกกฎหมายควบคูกันไปได แลวนํารางกฎหมายมาอภิปรายในสภา เพื่อทําใหกฎหมายที่ออกมา
เกิดจากความเห็นชอบของทั้ง 2 สภา และในกรณีท่ีความเห็นไมตรงกันก็จะใชคณะกรรมการรวม 2 สภา 
(bicameral committee) ในการประนีประนอมความแตกตาง 

รัฐสภามีบทบาทและอํานาจสําคัญในทางนิติบัญญัติ อาทิเชน การถอดถอน (Impeachment) การลงมติ
ท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งโดยทั่วไปรัฐสภามีบทบาทและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

1) การออกกฎหมาย (Law-making)  
การออกฎหมายจะตองมาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการถกแถลงรวมกัน 

(deliberative) ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญในการตัดสินใจออกกฎหมาย (decision-making function)  

2) การเปนตัวแทน (Representation) 
เนื่องจากประชาชนไดมอบความไววางใจและเชื่อมั่นใหมาทําหนาท่ีแทน (representation as a 

trustee) หนาท่ีสําคัญของรัฐสภาจึงเกี่ยวของกับการเปนตัวแทนในการรวมตัดสินใจและเสนอความเห็น (การเปน
ตัวแทนจะตองทําหนาท่ีไมขัดกับสิ่งท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว) 

3)   การตรวจสอบฝายบริหาร (Monitoring the Executive)  
การรักษาสมดุลในการใชอํานาจ โดยยึดหลักการตรวจสอบและคานอํานาจ (Check and Balance) 

รัฐสภาตองทําหนาท่ีในการสอบการใชอํานาจฝายบริหาร โดยเฉพาะการตรวจสอบวาการใชอํานาจบริหาร 
ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม 

4)   หนาท่ีสนับสนุน (subsidiary functions)  
นอกจากหนาท่ีหลักในการออกกฎหมาย การเปนตัวแทน และการตรวจสอบฝายบริหาร รัฐสภา

ยังตองทําหนาท่ีอื่นๆ ดวย ไดแก  หนาท่ีท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  (Constitutional functions)  
หนาท่ีทางตุลาการ (Judicial functions)  หนาท่ีในการเลือกตั้ง (Electoral functions) 

2.3.3  ฝายตุลาการ (Judiciary Branch) 
การทําหนาท่ีของฝายตุลการ มีความสําคัญตอการรักษาสมดุลของอํานาจทั้ง 3 ฝาย ซึ่งการกอตัวข้ึน

ของระบบศาลของฟลิปปนสไดรับอิทธิพลจากทั้งสเปนและอเมริกา โดยศาลแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก  
(สีดา สอนศรี, 2545) 

1)  ระดับทองถิ่น   เปนศาลเมืองใหญ ศาลเทศบาล และศาลทองถิ่นเคลื่อนที่ (municipal circuit 
trial court) ซึ่งเวียนกันไปพิจารณาคดีตามที่ตางๆ 

2)  ระดับภูมิภาค   มีศาลทั้งหมด 16 ภูมิภาคตามเขตปกครอง เปนศาลที่พิจารณาคดีรายแรงกวา 
ศาลทองถิ่น และมีอํานาจในการพิจารณาคดีอุทธรณ 



 
 . 
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3)  ระดับชาติ เปนศาลอุทธรณและศาลมุสลิม   ซึ่งเปนศาลเคลื่อนที่และศาลเขตของกลุมโมโร 
ศาลอุทธรณทางภาษีและศาลพิจารณาคดีขาราชการ และเจาหนาท่ีขอหาคดีคอรรัปชั่นภายใตกฎหมายการ
ตอตานคอรรัปชั่น (Anti-Graft and Corrupt Practices Act) 

4)  ระดับสูงสุด  คือ  ศาลสูง   ประกอบดวย  ประธานศาลสูงและคณะผูพิพากษาศาลสูง 14 คน 
ศาลสูงมีอํานาจปลดประธานาธิบดีออกจากตําแหนงไดถาหากไมมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน หรือปวย
ไมสามารถปกครองประเทศได รวมท้ังพิพากษาคดีขอโตแยงตางๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี หรือ
กรณีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับประธานาธิบดีตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นยังพิจารณาคดีตางๆ ท่ีมาจากศาล
อุทธรณ ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับการสอบอาชีพทนายความทั่วประเทศ อนุมัติผูสอบผานอาชีพทนายความ
ได เขาเปนสมาชิกของ Integrated Bar of the Philippines 

ผูพิพากษาศาลสูงและศาลตางๆ ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีจากการเสนอรายชื่อจากเนติ
บัณฑิตยสภาแหงฟลิปปนส สภานี้ประกอบดวยตัวแทนจาก Integrated Bar of the Philippines โดยสมาชิกสวน
ใหญคือ อาจารยดานกฎหมายในมหาวิทยาลัย ผูพิพากษาศาลสูงท่ีเกษียณแลว และตัวแทนจากภาคเอกชนอยาง
ละ 1 คน โดยผูพิพากษาศาลสูงตองมีอายุอยางต่ํา 40 ป เกษียณอายุท่ี 70 ป และอาจถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงไดถาหากละเมิดรัฐธรรมนูญ ติดสินบนและคอรรัปชั่น หรือการขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน 

2.3.4   การปกครองสวนทองถิ่นและเขตปกครองตนเอง (Local Governments and Autonomous 
Region) 

นอกจากการทําความเขาใจการเมืองการปกครองระดับประเทศ  การเขาใจการจัดรูปแบบความ
สัมพันธของการเมืองในแตละระดับก็มีความสําคัญในการอธิบายการทํางานของระบบรัฐสภาฟลิปปนส โดย
การจัดลําดับการปกครองของฟลิปปนสแบงออกเปนหลายระดับ ไดแก  

1)   บารังไก (Barangay)  เปรียบเสมือนหมูบานหรือชุมชนมีอยูท่ัวประเทศ ซึ่งเปนสวนการ 
ปกครองระดับทองถิ่นที่เล็กที่สุด และเปนหนวยพื้นฐานทางการเมือง โดยกลุมของบารังไกจะรวมกันเปน 
เทศบาล  

2)   เทศบาล (municipality) หรือเมือง (city) โดยเมืองยังแบงระดับออกตามความเปนเมืองใหญ
หรือเมืองหนาแนน (urbanized city)  โดยขึ้นอยูกับปริมาณประชากรและรายได กลุมของเทศบาลและเมือง 
จะรวมกันเปนจังหวัด  

3)   จังหวัด (province)  ในปจจุบันฟลิปปนสแบงสวนการปกครองออกเปน 79 จังหวัด 115 เมือง 
1,495 เทศบาล และ 41,943 บารังไก (Country Studies, http://countrystudies.us/ philippines/81.htm) 

การเพิ่ม บารังไก จะขึ้นอยูกับคณะที่ปรึกษาของเมืองหรือเทศบาล (city or municipal council หรือ 
sanggunian) ขณะที่เทศบาล เมือง และจังหวัดจะขึ้นอยูกับกฎหมายของรัฐสภา ซึ่งปจจัยในการพิจารณาขึ้นอยู
กับเกณฑ 3 ดานคือ 1) รายได (income) 2) ประชากร (population) และ 3) อาณาบริเวณ (land area) 

ภายใต Local Government Code พ.ศ.2534   กําหนดใหบารังไก  คือ สวนการปกครองที่ทําหนาท่ี 
วางแผนระดับตนและนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมท้ังการจัดเวที (forum)  สําหรับรวบรวมความเห็นของประชาชน 
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ขณะที่เทศบาลและเมืองทําหนาท่ีประสานและสงผานบริการพื้นฐานสูประชาชน สวนจังหวัดทําหนาท่ีเหมือน
เปนกลไกในการพัฒนาและทําใหการปกครองเกิดประสิทธิภาพ 

อํานาจปกครองทองถิ่นถูกใชโดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาทํางาน โดยมีวาระ 3 ป โดย 
หัวหนาฝายบริหารในแตละระดับคือ ประธานบารังไก (barangay chairman หรือ punong barangay) นายก 
เทศบาล (municipal mayor) นายกเทศมนตรีเมือง (city mayor) และผูวาราชการจังหวัด (provincial governor) 
โดยสวนที่ทําหนาท่ีนิติบัญญัติในแตละระดับ  ไดแก  คณะที่ปรึกษาระดับบารังไก (barangay council หรือ 
sangguniang barangay) คณะที่ปรึกษาระดับเทศบาล (municipal council หรือ sangguniang bayan) คณะที่
ปรึกษาระดับเมือง (city council หรือ sangguniang panglungsod) และคณะที่ปรึกษาระดับจังหวัด (provincial 
board หรือ sangguniang panlalawigan) 

การควบคุมดูแลจะหลดหลั่นกันตามลําดับ กลาวคือ ประธานาธิบดีจะควบคุมผานกระทรวงมหาดไทย
และการปกครองทองถิ่น (Department of Interior and Local Government หรือ DILG) และจังหวัดจะดูแลเมือง
และเทศบาล สวนเมืองและเทศบาลจะดูแลบารังไก หนวยการปกครองทองถิ่นจะทําหนาท่ีเสมือนเปนหนวย
งานของรัฐบาลที่ทําหนาท่ีบางประการเหมือนระดับระดับชาติ เชน การเก็บภาษี การบังคับใชกฎหมาย และการ
ทําหนาท่ีอื่นๆ ตามแตไดรับมอบหมายมาจากสวนกลาง 

ฟลิปปนสมีเขตปกครองตนเอง (autonomous region) ไดแก มินดาเนา (Mindanao) และ กอดิเยราส 
(Cordilleras) ซึ่งจัดกลุมตามชาติพันธุท่ีอยูรวมกันเปนกลุม ซึ่งอยางไรก็ตามการปกครองตนเองดังกลาวตองอยู
ภายใตรัฐธรรมนูญ  

ปญหาการปกครองทองถิ่นท่ีสําคัญของฟลิปปนส คือ การขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ ถึงแม
ทองถิ่นจะสามารถเก็บภาษีไดดวยตัวเองก็ตาม ซึ่งปญหาดังกลาวในดานหนึ่งมาจากการขาดมาตรการในการ
เก็บภาษีท่ีเปนระบบและเครงครัด ทําใหไมสามารถเก็บภาษีไดอยางครบถวน  
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ภาพ 2.1 : โครงสรางปกครองสวนกลางและการปกครองสวนทองถิ่น 
 

รัฐบาล   (National Government) 

จังหวัด (Provinces) เมืองที่มีความเจริญและเมืองที่มีความเปนอิสระ 
ในการปกครอง 

(Highly Urbanized Cities and Independent 
Component Cities) 

หมูบานหรือชุมชน (Barangay) 

เทศบาล  (Municipalities) 

หมูบานหรือชุมชน (Barangay)

เมือง   (Component Cities) 

หมูบานหรือชุมชน (Barangay) 

ภูมิภาคเมืองหลวงแหงชาติ 
(มะนิลา) (ภูมิภาค 13) 
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2.3.5   การเลือกต้ัง (Electoral System) 
การเลือกตั้งในฟลิปปนสเปรียบเสมือนอาณาบริเวณ (political space) สําหรับกลุมชนช้ันสูง ท่ีมา 

แขงขันชวงชิงกันข้ึนสูอํานาจ โดยตระกูลท่ีมั่งค่ังท่ีสุดจะแขงขันกันในระดับประเทศและระดับจังหวัด  กลุมท่ี
มีความมั่งค่ังรองลงมาก็จะแขงกันในระดับเทศบาล   อยางไรก็ตาม การเลือกตั้งในระดับบารังไก ประชาชน 
จะเลือกผูแทนที่มาจากชนชั้นเดียวกันกับตนเองเปนหลัก 

รัฐธรรมนูญกําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 24 คน มาจากระบบการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ 
(elected at large) มีวาระคราวละ 6 ป และไมสามารถดํารงตําแหนงไดเกินกวา 2 วาระติดตอกัน (12 ป) ขณะที่
การเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร แบงออกเปน 2 แบบ คือ การเลือกตั้งระบบเขต (district) และการเลือกตั้งมาจาก
ระบบบัญชีรายช่ือ (party-list) รัฐธรรมนูญกําหนดให 20 % ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองมาจากระบบ
บัญชีรายช่ือเพื่อเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนและกลุมชายขอบ (Interest groupsและmarginalized sector) 
ไดเขามามีสวนในการเมืองระดับชาติผานการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือ ในสวนของผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตอง 
มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และตองไปลงทะเบียนกอนมีการเลือกตั้ง  

การเลือกตั้งจากระบบบัญชีรายช่ือมีข้ึนครั้งแรกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 1998  แตเดิม 
ประธานาธิบดีจะเปนผูคัดเลือกตัวแทนของกลุมผลประโยชนตามสาขาอาชีพจํานวน 50-52 คน  อาทิเชน   
กลุมแรงงาน  กลุมชาวนา  กลุมคนจนในเมือง  กลุมคนพิการ  กลุมสตรี  กลุมหนุมสาว  กลุมผูทํางานใน 
ตางประเทศ  เปนตน    ตอมารัฐธรรมนูญ ค.ศ.1986  กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกกลุมอาชีพ (professional 
group) จากระบบบัญชีรายช่ือ และใหผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนสวนหนึ่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
รอยละ 20 ของสภาผูแทนราษฎร โดยในป ค.ศ.1998  มีผูไดรับเลือกทั้งหมด 51 คน  ขณะที่ในการเลือกตั้ง 
ป ค.ศ.2004 มีผูไดรับเลือกเพียง 24 คน (สีดา สอนศรี, 2545) 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ1986  ระบบบัญชีรายช่ือคือกลุมองคกรที่ประกอบดวยสมาชิกที่มี 
คุณสมบัติในการเลือกตั้ง  รวมตัวกันดวยอุดมการณเดียวกัน  อาชีพเดียวกัน  หรือผลประโยชนรวมกัน  กลุม
ตางๆ เหลานี้ตองจดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคอมมิเลค (Comelec) ไมต่ํากวา 180 วันกอน
การเลือกตั้ง และในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือ พรรคหรือกลุมทางการเมือง จะตองไดคะแนนเสียงไมนอย
กวารอยละ 2 ของผูเลือกตั้งในระบบบัญชีรายช่ือท้ังหมด จึงจะได 1 ท่ีนั่ง โดยการลงคะแนนเปนแบบ 1 คนตอ 
1 เขต เชนเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สําหรับการเลือกตั้งในป ค.ศ.1998 มีกลุมท่ีสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายช่ือท้ังหมด 125 กลุม 
โดยกลุมท่ีไดท่ีนั่งในสภา  ไดแก   กลุมแรงงาน   กลุมผูทํางานในตางประเทศ   กลุมอาจารยผูเกษียณอายุ    
กลุมฝายซาย  กลุมคนพิการ  กลุมเกษตรสหกรณ  และกลุมสตรี  เปนตน 

การเลือกตั้งไมเพียงแตเกิดข้ึนในระดับประเทศเทานั้น ในระดับจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวา
ราชการจังหวัด  ฝายบริหารของจังหวัด) ระดับเมือง และเทศบาล (นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   
คณะที่ปรึกษา) และระดับบารังไก (หัวหนาบารังไก  สมาชิกคณะที่ปรึกษา)  ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก



 
 . 
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ประชาชนเชนเดียวกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับจังหวัดลงมาดํารงตําแหนงไดไมเกิน 
3 ป (สีดา สอนศรี, 2545) 

ในการเลือกตั้ง มีองคกรควบคุมเลือกตั้งเรียกวา คอมมิเลค (Comelec) ซึ่งเปนองคกรอิสระตั้งข้ึนในป 
ค.ศ.1940 โดยมีจุดประสงคใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์และยุติธรรม โดยคอมมิเลคไดกําหนดวิธีการ
รณรงคหาเสียง ท่ีเครงครัดข้ึนเพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรม อาทิเชน สวนการรณรงคหาเสียงไมเกิน  
90 วัน  การกําหนดขนาดโปสเตอรในการหาเสียง และผูสมัครจะติดโปสเตอรไดเฉพาะสถานที่สาธารณะ 
เทานั้น สวนการหาเสียงดวยแผนพับและใบปลิวนั้นผูสมัครกระทําไดตลอดเวลา แตตองระบุวากลุมใดหรือ 
ผูใดเปนผูสนับสนุนการทําแผนพับนั้น   นอกจากนี้ ยังหามมอบสิ่งของตางๆ ท่ีถือเปนของกํานัล  เชน  เสื้อยืด 
หมวก ปากกา ท่ีมีช่ือผูสมัครปรากฏอยู 

 สําหรับการปราศรัยในที่สาธารณะ ผูสมัครสามารถกระทําไดตลอดเวลาไมมีขอหาม ทางคอมมิเลค 
จะกําหนดใหทุกพรรคปราศรัยครั้งใหญ (Miting de advance) หนึ่งอาทิตยกอนทําการเลือกตั้ง  การรณรงค 
หาเสียงของทุกพรรคจะตองสิ้นสุดลงกอนวันเลือกตั้ง 1 วัน 

 การแบงเขตของหนวยเลือกตั้ง  แบงเปนหมูบานหรือบารังไก  แตละหมูบานแบงเปนหนวยยอย 
หนวยละประมาณ 150-200 คน และจะมีช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหนวยปรากฏอยู   การลงคะแนนเสียงใน 
ฟลิปปนสตองใชเวลามาก เพราะผูลงคะแนนเสียงตองเขียนช่ือผูสมัครในตําแหนงตางๆ 35-44 ช่ือ  ลงใน 
บัตรเลือกตั้งดังไดกลาวแลวขางตน เพื่อปองกันการโกงคะแนนเสียงและเพื่อแสดงวาผูลงคะแนนเสียงรูจัก 
ผูสมัคร สิ่งท่ีอํานวยความสะดวกตอผูเลือกตั้ง  ก็คือ บนโตะในคูหาเลือกตั้งจะมีรายช่ือผูสมัครทุกคน เพื่อมิให
ผูเลือกตั้งเขียนชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผิด 

 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง  อาสาสมัครไมวาจะเปนขององคกรเอกชน  องคกรอาสาสมัครของพรรค 
การเมือง และของรัฐจะมารวมสังเกตการณและปฏิบัติงานรวมกับคอมมิเลค  โดยมีการแบงหนาท่ีกันอยาง 
ชัดเจน  อยางไรก็ตามหนาท่ีในการจับผูกระทําผิดนั้นเปนหนาท่ีของตํารวจ 

 เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง เจาหนาท่ีของคอมมิเลคจะเปนผูอานรายชื่อและ บันทึกคะแนนผูสมัครลง
ในแผนรายชื่อผูสมัครท่ีปดไวบนกระดาน โดยมีอาสาสมัครจากองคกรตางๆ พรรคการเมืองรวมทั้งเจาหนาท่ี
ของรัฐบาลเององคกรละ 1 คน เขาไปจดคะแนนลงในแผนรายชื่อผูสมัครที่ไดรับจากคอมมิเลคในคูหาดวย 

 ในการเลือกตั้งนอกจากจะมีคอมมิเลคที่ทําหนาท่ีจัดการการเลือกตั้งแลว ยังมีองคกรอาสาสมัครอื่นๆ 
ท่ีทําหนาท่ีควบคูไปดวย  เชน  นัมเฟรล (NAMFREL) พีพีซีอารวี (PPCRV-Parish Pastoral Council for responsible 
Voting) เอ็มซีคิวซี (MCQC-Media-Citizen's Quick Count) และโหวตแคร (Vote Care) ซึ่งนอกจากจะเปนการ
ประสานงานระหวางรัฐและเอกชนแลว  ศาสนจักรและกลุมนักศึกษา ยังถือเปนองคกรสําคัญที่คอยประสาน
ความรวมมืออีกดวย 
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ตาราง 2.2   ระบบการเลือกตั้งของฟลิปปนส 

ระบบเลือกตั้ง (ECTORAL SYSTEM) 
สภา (Chamber): Kapulungan Mga Kinatawan 

กฎหมายเลือกตั้ง (Electoral Law): 
22 กรกฎาคม 1985 

แกไขครั้งสุดทาย: 23 กุมภาพันธ 1995 

ระบบเลือกตั้ง (Voting System): 
-  212 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป 
-  24 ที่นั่งมาจากระบบบัญชีรายชื่อ ซ่ึงมาจากกลุมชายขอบ ซ่ึงจะตองไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ 2  

ของผูมาออกเสียง อยางไรก็ตามแตละพรรคจะไดรับการเลือกตั้งไมเกิน 3 ที่นั่ง 
-  ผูออกเสียงเลือกตั้งจะตองลงคะแนน 2 สวน สวนแรกสําหรับผูแทนระบบแบงเขต และสวนที่สองสําหรับเลือกพรรค

ในระบบบัญชีรายชื่อ 
ขอกําหนดสําหรับผูใชสิทธิเลือกตั้ง (Voter requirements): 

-  อายุ 18 ป 
-  พลเมืองฟลิปปนส 
-  อาศัยอยูในประเทศอยางนอย 1 ป และมีชื่ออยูในเขตเลือกตั้งไมนอยกวา 6 เดือนกอนการเลือกตั้ง 
-  ผูที่ไมมีสิทธิเลือกตั้ง : วิกลจริต ไรสมรรถภาพ ผูตองหาคดีอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวของกับความไมซ่ือสัตย 

ตอรัฐบาล หรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของชาติ 

สิทธิสําหรับผูสมัคร (Eligibility): 
-  มีสิทธิเลือกตั้ง- อายุ 25 ป 
-  อาศัยอยูในเขตเลือกตั้งไมนอยกวา 1 ป กอนการเลือกตั้ง 
-  รูหนังสือ 
-  พลเมืองฟลิปปนสโดยกําเนิด 
-  ผูที่ไมมีสิทธิ: ทุจริตใหสินบนในการเลือกตั้ง กอการราย ใชเงินในการรณรงคหาเสียงเกินกวาที่อนุญาตใหใช ถูกหาม

กระทําการใดๆ ในดานธุรกิจ 

ผูที่ไมมีสิทธิสมัครเปนผูแทน (Incompatibilities): 
-  เจาหนาที่หรือลูกจางของรัฐ หรือวิสาหกิจ หรือองคกรใดๆ ที่รัฐเปนเจาของ หรือใหการสนับสนุน 
-  ถูกศาลตัดสินวามีความผิด 
-  เปนผูที่กระทําสัญญากับภาครัฐ (government contractor) 

ขอกําหนดของผูสมัคร (Candidacy requirements): 
-  เสนอชื่อโดยพรรคการเมืองหรือโดยปจเจกบุคคล ซ่ึงจะตองเสนอชื่อลวงหนา 45 วัน กอนการสํารวจการเลือกตั้งใน

ระดับจังหวัด 
 -  ภายใตระบบบัญชีรายชื่อ ซ่ึงแตละพรรคจะตองเสนอชื่อผูสมัครอยางนอย 5 คน 

ที่มา  :  The Commission on Elections, www.comelec.gov.ph 



 
 . 
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สําหรับเขตเลือกตั้ง (legislative district) แตละจังหวัดจะแบงเขตเลือกตั้งตามประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
(voting population) โดยจังหวัดหรือเมืองท่ีมีประชากร  250,000  คน  จะมีผูแทนอยางนอย 1 คน  ซึ่งในปจจุบัน 
รัฐธรรมนูญ 1987 กําหนดใหมีเขตเลือกตั้งท้ังหมด 200 เขต ดังตาราง 
 

ตาราง 2.3  การแบงเขตปกครองและเขตเลือกตั้งของฟลิปปนส ออกเปน 
จังหวัด เมือง เทศบาล และหมูบาน 

ภูมิภาค/จังหวัด  
(REGION / PROVINCE) 

จังหวัด  
(PROVINCES) 

เมือง  
(CITIES) 

เทศบาล 
(MUNICIPALITIES) 

บารังไก 
(BARANGAYS) 

ประเทศฟลิปปนส  
(PHILIPPINES) 79 115 1,500 41,972 

ภูมิภาคที่ 1   อิโลกอส  
(Region I : ILOCOS REGION) 4 8 117 3,265 

1 Ilocos Norte   1 22 557 
2 Ilocos Sur   2 32 768 
3 La Union   1 19 576 
4 Pangasinan   4 44 1,364 

ภูมิภาคที่ 2   หุบเขาคากายัน  
(Region II : CAGAYAN VALLEY) 5 3 90 2,311 

1 Batanes     6 29 
2 Cagayan   1 28 820 
3 Isabela   2 35 1,055 
4 Quirino     6 132 
5 Nueva Vizcaya     15 275 
ภูมิภาคที่ 3 ลูซอนตอนกลาง 

(Region III : CENTRAL LUZON) 7 12 118 3,102 

1   Aurora     8 151 
2   Bataan   1 11 237 
3   Bulacan   2 22 569 
4   Nueva Ecija   5 27 849 
5   Pampanga   2 20 538 
6   Tarlac   1 17 511 
7   Zambales   1 13 247 
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ภูมิภาค/จังหวัด  
(REGION / PROVINCE) 

จังหวัด  
(PROVINCES) 

เมือง  
(CITIES) 

เทศบาล 
(MUNICIPALITIES) 

บารังไก 
(BARANGAYS) 

ภูมิภาคที่ 4-A คาลาบารซอน 
(Region IV-A : CALABARZON) 5 10 132 4,012 

1 Batangas   3 31 1,078 
2  Cavite   3 20 830 
3  Laguna   2 28 674 
4  Quezon    1 40 1,242 
5  Rizal   1 13 188 

ภูมิภาคที่ 4-B มิมาโรปา 
(Region IV-B : MIMAROPA) 5 2 71 1,457 

1 Marinduque     6 218 
2 Occidental Mindoro     11 162 
3 Oriental Mindoro   1 14 426 
4 Palawan   1 23 432 
5 Romblon     17 219 

ภูมิภาคที่ 5 บีโคล 
(Region V  : BICOL REGION) 6 7 107 3,471 

1 Albay   3 15 720 
2 Camarines Norte     12 282 
3 Camarines Sur   2 35 1,063 
4 Catanduanes     11 315 
5 Masbate   1 20 550 
6 Sorsogon   1 14 541 
ภูมิภาคที่ 6 วิสายาสตะวันตก 

(Region VI : WESTERN 
VISAYAS) 

6 16 117 4,050 

1 Aklan     17 327 
2 Antique     18 590 
3 Capiz   1 16 473 
4 Guimaras     5 98 
5 Iloilo   2 42 1,901 
6 Negros Occidental   13 19 661 
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ภูมิภาค/จังหวัด  
(REGION / PROVINCE) 

จังหวัด  
(PROVINCES) 

เมือง  
(CITIES) 

เทศบาล 
(MUNICIPALITIES) 

บารังไก 
(BARANGAYS) 

ภูมิภาคที่ 7 วิสายาสตอนลาง 
(Region VII : CENTRAL VISAYAS) 4 12 120 3,003 

1 Bohol   1 47 1,109 
2 Cebu   6 47 1,203 
3 Negros Oriental   5 20 557 
4 Siquijor     6 134 
ภูมิภาคที่ 8 วิสายาสตะวันออก 

(Region VIII : EASTERN VISAYAS) 6 4 139 4,390 

1 Biliran     8 132 
2 Eastern Samar     23 597 
3 Leyte   2 41 1,641 
4 Northern Samar     24 569 
5 Southern Leyte   1 18 500 
6 Samar (Western Samar)   1 25 951 
ภูมิภาคที่ 9 บวงกา เพนนินชูลา 

(Region IX : ZAMBOANGA 
PENINSULA) 

3 5 67 1,903 

1 Zamboanga del Norte   2 25 691 
2 Zamboanga del Sur   2 26 779 
3 Zamboanga Sibugay     16 388 
4 Isabela City   1   45 
ภูมิภาคที่ 10 มินดาเนาตอนเหนือ 

(Region X : NORTHERN MINDANAO) 5 8 85 2,020 

1 Bukidnon   2 20 464 
2 Camiguin     5 58 
3 Lanao del Norte   1 22 506 
4 Misamis Occidental   3 14 490 
5 Misamis Oriental   2 24 502 

ภูมิภาคที่ 11 ดาเวา 
(Region XI : DAVAO REGION) 4 5 43 1,158 

1 Davao del Norte   3 7 223 
2 Davao Oriental     11 183 
3 Davao del Sur   2 14 517 
4 Compostela Valley     11 235 
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ภูมิภาค/จังหวัด  
(REGION / PROVINCE) 

จังหวัด  
(PROVINCES) 

เมือง  
(CITIES) 

เทศบาล 
(MUNICIPALITIES) 

บารังไก 
(BARANGAYS) 

ภูมิภาคที่ 12 ซอคซาเจน 
(Region XII : SOCCSKSARGEN) 4 5 45 1,194 

1 Cotabato (North Cotabato)   1 17 543 
2 Saranggani     7 140 
3 South Cotabato   2 10 225 
4 Sultan Kudarat   1 11 249 
5 Cotabato City   1   37 

ภูมิภาค 13 เขตเมืองหลวง  
(NATIONAL CAPITAL REGION 

หรือ NCR) 

ไมมีจังหวัด 
มีมะนิลา 

เปนเขตเมือง
หลวงเขตเดียว  

13 4 1,693 

ภูมิภาค 14  เขตปกครองกอดิเยรา  
(CORDILLERA 

ADMINISTRATIVE  REGION 
หรือ CAR) 

6 1 76 1,176 

1 Abra     27 303 
2 Apayao     7 133 
3 Benguet   1 13 269 
4 Ifugao     11 175 
5 Kalinga     8 152 
6 Mountain Province     10 144 
ภูมิภาคที่ 15 เขตปกครองตนเอง

มุสลิมในมินดาเนา 
(AUTONOMOUS REGION IN 

MUSLIM MINDANAO 
หรือ ARMM) 

5 1 99 2,459 

1 Basilan     6 210 
2 Lanao del Sur   1 38 1,155 
3 Maguindanao     27 481 
4 Sulu     18 410 
5 Tawi-Tawi     10 203 
6 Marawi City     
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ภูมิภาค/จังหวัด  
(REGION / PROVINCE) 

จังหวัด  
(PROVINCES) 

เมือง  
(CITIES) 

เทศบาล 
(MUNICIPALITIES) 

บารังไก 
(BARANGAYS) 

ภูมิภาคที่ 16 คารากา 
(Region XIII : CARAGA) 4 3 70 1,308 

1 Agusan del Norte   1 11 250 
2 Agusan del Sur     14 314 
3 Surigao del Norte   1 27 435 
4 Surigao del Sur   1 18 309 

ที่มา : Department of the Interior and Local Governance, www.dilg.gov.phi 

2.3.6  พรรคการเมือง ระบบวงศาคณาธิปไตย และกลุมผลประโยชน  
ในฟลิปปนสปจจุบันผูนําทางการเมืองไดรับความเชื่อถือจากประชาชนในระดับต่ําสาเหตุจาก 

ประชาชนฟลิปปนสมีอคติตอนักการเมืองแบบเกา (traditional politician หรือ  trapo  ซึ่งเปรียบเหมือน 
สิ่งสกปรก) ท่ีอาศัยพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการเขาสูสภา มากกวาท่ีจะเปนเครื่องมือในการรับและ 
เสนอความตองการของประชาชนไปสูสภา พรรคการเมืองถูกมองวาขาดอุดมการณทางการเมือง และตัวผูนํา 
ก็เปนเพียงนักการเมืองแบบเกา  เนื่องดวยความรูสึกแงลบที่มีตอพรรคการเมือง ทําใหแตละพรรคไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนเพียงเล็กนอย 

โรคาโมรา (Rocamora) นักรัฐศาสตรฟลิปปนสกลาวถึงพรรคการเมืองวา “พรรคการเมืองเปรียบ
เสมือนที่รวบรวมคนรุนเกา โดยแตละคนเปนเครื่องมือของชนชั้นนํา สวนใหญสมาชิกพรรคเปนผูชาย  
และแทบทั้งหมดลวนเปนลูกนอง และผูติดตาม (followers) ของชนชั้นนํา ซึ่งกลุมชนช้ันนําเหลานี้จะเกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจตั้งแตในระดับบารังไกไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงระดับชาติ โดยแกนกลางของ
ระบบพรรคการเมืองคือ กลุมครอบครัวท่ีมั่งค่ังในแตละเมือง ซึ่งรวมตัวกับกลุมผูมีอํานาจในระดับทองถิ่น  
(บารังไก) และสรางเครือขายกับครอบครัวท่ีมั่งค่ังในเมืองอื่นๆ ซึ่งกลุมครอบครัวเหลานี้จะมีศักยภาพในการ
จัดการการเมืองในระดับเทศบาล ระดับจังหวัด ตลอดจนการเลือกตั้งในระดับประเทศ ซึ่งความแตกตางของ 
ผูนําในแตละระดับเปนเพียงแคความมั่งค่ังของแตละครอบครัวเทานั้น” (Rocamora, 1998) 

พรรคการเมืองตางสะทอนภาพของการสืบทอดความเปนทายาททางการเมืองของตระกูลทางการเมือง 
ซึ่งรัฐธรรมนูญปจจุบันพยายามหาขอกําหนดไมใหเกิดระบบ “วงศาคณาธิปไตย” (Political Dynasty) ท่ีอํานาจ
เศรษฐกิจและการเมืองตกอยูในมือของคนกลุมนอย   อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวก็ยังคงไมผานสภาซึ่ง 
เหตุผลหลักก็เนื่องจากรัฐสภาเปนศูนยรวมของเหลาเครือญาติทางการเมือง ฉะนั้นจึงเปนเรื่องยากที่ชนชั้นนํา
เหลานั้นจะออกกฎหมายและนโยบายที่จะมาทําลายฐานอํานาจของตน โดยจากสถิติของสมาชิกวุฒิสภาใน
ปจจุบัน 12 จาก 13 คน ลวนเปนทายาทของตระกูลทางการเมือง (Muego, 2005: 296) 
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ในอดีต พรรคการเมืองในฟลิปปนสมีลักษณะเปนระบบสองพรรค (Two-party system) และ พรรคท่ีมี
บทบาทมากคือ พรรคชาตินิยมและพรรคเสรีนิยม   อยางไรก็ตามในยุคสมัยของ เฟอรดินานด อี มารกอส 
(Ferdinand E. Marcos) พรรคการเมืองตางๆ ถูกยุบเหลือพรรคเดียว คือ พรรคขบวนการสังคมใหมของมารกอส 
จนกระทั่งเมื่อ นางคอราซอน  อากีโน (Corazon Aquino) ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีในป ค.ศ.1986  พรรค
การเมืองไดกลับมาเปนระบบหลายพรรคแตรวมเปนแนวรวม 2 พรรคใหญในสภา คือกลุมพรรคพลังประชาชน 
(People's Power Party) ซึ่งเปนการรวมพรรคเสรีนิยมเดิม และกลุมพรรคยูนิโด (United National Democratic 
Organization-UNIDO) อยางไรก็ตามมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาทําใหระบบพรรคการเมือง 
ฟลิปปนสเปลี่ยนแปลงไปมา แตโดยสวนใหญจะรวมตัวเปนระบบพรรคใหญสองพรรค 

 นอกจากพรรคการเมืองจะเปนกลไกทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลแลว 
กลุมผลประโยชนหรือองคกรนอกภาครัฐ ยังเปนอีกภาคสวนที่มีความสําคัญเชนกัน โดยกลุมผลประโยชน
สามารถแบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ ดังนี้ (สีดา สอนศรี, 2545) 

1)  กลุมซึ่งรวมตัวเพราะความสัมพันธสวนตัว เชน ความจงรักภักดีตอผูอุปถัมภ  การเปนเครือญาติ
กัน ความเปนเพื่อน  ความเปนกลุมเดียวกัน  การสํานึกในบุญคุณ (Utang-na-loob) แตละสมาชิกของกลุมเปน 
ลูกนองหรือผูอยูใตอุปถัมภของผูอาวุโสกวา หรือของผูท่ีคํ้าจุนกันมา สําหรับกลุมท่ีรวมตัวกันเพราะความ
สัมพันธสวนตัวถือเปนคานิยมของชาวฟลิปปนส และเปนวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกมานาน การรวมตัวในลักษณะ
ดังกลาวจึงมีมากกวาการรวมตัวแบบอื่น ซึ่งวัฒนธรรมมีผลตอการกอรูปใหสังคมฟลิปปนสมีลักษณะระบบ 
กึ่งขุนนาง  อิทธิพลสวนตัว  อิทธิของครอบครัว  และอิทธิพลทางการเมืองของผูท่ีอุปถัมภมีบทบาทสําคัญใน 
การเมืองทุกระดับ 

2)  กลุมผลประโยชนท่ีเปนการรวมตัวกันของหลายๆ กลุมเปนกลุมเดียว กลุมนี้เพิ่งจะปรากฏ 
เดนชัดในทศวรรษที่ 60 และมากขึ้นในป ค.ศ.1970 กลุมเหลานี้เปนกลุมท่ีแสดงผลประโยชนรวมกันของกลุม
ท่ีอยูในรูปหนวยอาสาสมัคร สมาคม องคการ และ สหภาพ การติดตอของสมาชิกในกลุมนี้ไมไดเปนการติดตอ
โดยตรง แตตองผานผูมีอํานาจตามลําดับชั้น หรือมีเครือขายอยูในพรรคการเมือง เปนการรวมตัวกันอยาง
หลวมๆ แตเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นในประเทศก็จะสามารถระดมพลังได 

3)  กลุมผลประโยชนท่ีมีความเกี่ยวพันกับตางชาติ ซึ่งสมาชิกในกลุมอาจเปนชาวฟลิปปนส ท่ีมี
ความเกี่ยวพันกันทางธุรกิจตางชาติ หรือรัฐบาลตางชาติ หรือเปนกลุมชาวตางชาติท่ีดําเนินงานในฟลิปปนส 
กลุมนี้จะมีตัวแทนในระดับรัฐบาลดวยเพื่อผลประโยชนของตัวเอง  เชน  สหพันธหอการคาจีน (Federation of 
Chinese Chambers of Commerce) หอการคาอเมริกัน (American Chamber of Commerce) เปนตน 

4)  กลุมผลประโยชนท่ีมีอํานาจนอยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 3 กลุมกอนหนานี้ คือ กลุมทหาร 
แมจะมีกําลังและอาวุธในมือก็ตามแตก็ไมมีอํานาจเพียงพอ เพราะทหารถูกควบคุมดวยรัฐธรรมนูญที่กําหนดให
อยูภายใตอํานาจของประธานาธิบดี  นอกจากนั้น วัฒนธรรมทหารที่เนนการเคารพและเชื่อฟงผูท่ีมีอํานาจ 
เหนือกวา (ประธานาธิบดี) ยังทําใหกลุมทหารไมมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากนัก 
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2.3.7  องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน (NGOs and People Organization) 
 ฟลิปปนสเปนหนึ่งในประเทศ ท่ีมีองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชนที่เขมแข็งมากที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากประวัติศาสตรทางการเมืองของประเทศ  
การมีคานิยมเรื่องระบบอุปถัมภ และการสํานึกในบุญคุณของผูมีพระคุณ ทําใหสังคมฟลิปปนสมีการสราง 
เครือขายญาติพี่นองบริวาร ประกอบกับการผานการตอสูเพื่อเรียกรองเอกราชมายาวนาน จึงเกิดความเคยชินกับ
การตอสูดวยพลังประชาชน หรือสรางอํานาจใหกลุม (People's Empowerment) เพื่อปฏิบัติการรวม (Collective 
Action) ไดอยางงายดายกวาประเทศที่ไมเคยตกเปนเมืองข้ึน 

การรวมตัวกันตอสูเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญเกิดขึ้นตั้งแตในยุคการตอสูของกลุมชาติ
นิยม จนถึงการรวมตัวกันเพื่อปฏิวัติ (EDSA I&II Revolution) โคนลมอดีตประธานาธิบดีมารกอส จนถึงอดีต
ประธานาธิบดีเอสตราดา  ซึ่งสวนหนึ่งทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของประชาชนวาสามารถนําไป
สูการเปลี่ยนแปลงได 
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บทที่ 3 

รัฐสภาฟลิปปนส 
 

รัฐสภา (Congress) ของฟลิปปนสถูกกําหนดขึ้นจากรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส 1987  
(the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines) วาเปนสถาบันทางการเมืองที่มีหนาท่ีดานนิติบัญญัติ 
ระบบรัฐสภาของฟลิปปนสตั้งแตรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1935  จนถึง 1972  เปนระบบสองสภาและมีการเปลี่ยนแปลง
ในสมัยมากอสเปนระบบสภาเดียว (unicameral) ภายใตรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส 1973  และเปลี่ยน
เปนระบบสองสภา (bicameral) ในรัฐธรรมนูญฉบับ 1987 ซึ่งไดรับอิทธิพลและตัวแบบมาจากประเทศสหรัฐ
อเมริกา ระบบสองสภาประกอบดวย วุฒิสภา (Senators) และสภาผูแทนราษฎร (Congressmen) ซึ่งทั้งสองสภา
ลวนมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการนิติบัญญัติ  

3.1  องคกรและหนวยงานสนับสนุนรัฐสภา 
รัฐสภาเปนหนวยงานภาครัฐท่ีไมมีการจัดองคกรในแบบลําดับขั้น (hierachical organization) และ 

ไมมีสายการบังคับบัญชา (chain of command) ท่ีชัดเจน แมวาจะมีผูดํารงตําแหนงเปนผูนํา แตก็ถือวาทุกคนเทา
เทียมกัน มีลักษณะของการกระจายอํานาจสูง (highly decentralized) มีความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลง
สูง (highly variable) ใชรูปแบบการทํางานแบบเจรจาตอรอง (bargaining-oriented) 

รัฐสภาฟลิปปนสจะมีการจัดองคกรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานของแตละสภาในการประชุมสามัญ 
ครั้งท่ี 1 (the first regular session) ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะคลายคลึงกันทั้ง 2 สภา โดยลําดับแรก สมาชิก 
ท้ังหมดจะตองเลือกผูดํารงตําแหนงสําคัญในสภา ไดแก  ประธานสภาผูแทนราษฎร (Speaker)/ ประธาน 
วุฒิสภา (Senate President) การสาบานตนเขาดํารงตําแหนงการรับคําแถลงของผูนําแตละสภา นอกจากนั้นยังมี
กระบวนการอื่นๆ  อาทิ  การเลือกตั้งเจาหนาท่ีตําแหนงสําคัญอื่นๆ การรับระเบียบ (Rules) และมติ (Resolution) 
ท่ีจะมีผลตอการดําเนินงานของทั้ง 2 สภา รวมท้ังเสนอตอประธานาธิบดีวาพรอมท่ีจะรับคําสั่งตางๆ ท่ีเกิดจาก
การประชุมรวมกัน  

การเลือกตั้งเจาหนาท่ีท้ัง 2 สภา ท้ังประธานและสมาชิกในแตละกรรมาธิการ จะมาจากที่ประชุมของ
พรรคท่ีเปนฝายเสียงขางมาก ซึ่งจะรับผิดชอบในการคัดเลือกผูดํารงตําแหนง ตอจากนั้นในการประชุมวันที่
สอง (the second session day) จะเปนการจัดองคกรของคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Committee) ของ 
แตละสภา ซึ่งเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (the Secretary-General) และเลขาธิการวุฒิสภา (the Secretary of the 
Senate) จะทําหนาท่ีควบคุมการประชุมจนกวาจะการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแลวเสร็จ 

 3.1.1  วุฒิสภา (The Senate) 
วุฒิสภา “Senator” ตามรัฐธรรมนูญ 1987  กําหนดใหวุฒิสมาชิกมีจํานวน 24 คน มาจากระบบการ

เลือกตั้งท่ัวประเทศ (elected at-large) ซึ่งเปนรูปแบบการเลือกตั้งระบบเดียวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี  
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(ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบัน (วันที่ 2 มิถุนายน 2547) ดูท่ี ภาคผนวก 3.1) โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง และคุณสมบัติของผูลงสมัครรับเลือกตั้งดังตอไปนี้ (ตาราง 3.1) 
 

ตาราง 3.1   คุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา 
รายละเอียด 

คุณสมบัติ -  เกิดในประเทศฟลิปปนส  
-  อายุครบ 35 ป หรือมากกวาในวันที่มีการเลือกตั้ง  
-  สามารถอานออกเขียนได  
-  เปนผูลงทะเบียนเลือกตั้ง 
-  อาศัยอยูในประเทศฟลิปปนสไมนอยกวา 2 ปกอนที่จะมีการเลือกตั้ง  

วาระ -  ดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป 
- ไมสามารถดํารงตําแหนงไดติดตอกันเกิน 2 วาระ หรือสามารถดํารงตําแหนงไดสูงสุด 12 ป 
แตเมื่อครบ 2 วาระ สามารถไปลงสมัครเลือกตั้งในสวนสภาผูแทนราษฎรได และหลังจากนั้น
สามารถกลับมาลงสมัครเลือกตั้งวุฒิสภาไดอีกครั้ง (แตสมาชิกวุฒิสภาของฟลิปปนสไมเคยกลับ
ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามธรรมเนียมที่เคยปฎิบัติ) 
-  การเลือกตั้งจะมีข้ึนทุก 3 ป สําหรับสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับคะแนนในอันดับที่ 13-24 สวน
อันดับที่ 1-12 จะดํารงตําแหนงครบ 6 ป 

ที่มา :  www.senate.gov.ph 

จากการที่สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป และสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 
2 วาระติดตอกัน แตถึงกระนั้นเมื่อสมาชิกวุฒิสภาพนวาระการดํารงตําแหนงแลวยังสามารถทําหนาท่ีในฐานะ
อาสาสมัครได ซึ่งบทบาทดังกลาวไมถือวาเปนการแทรกแซงการทํางานในวุฒิสภาแตอยางใด  

อํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาฟลิปปนสแบงไดเปน 2 สวนหลัก  คือ อํานาจทางนิติบัญญัติ กับ
อํานาจที่ไมเกี่ยวกับนิติบัญญัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ตาราง 3.2) 

 

ตาราง 3.2   อํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภา จําแนกตามประเภทของอํานาจ 

อํานาจ รายละเอียด 
อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative Power) -  เปนอํานาจหลักของวุฒิสภาในการออกกฎหมาย เพื่อสะทอนความ

ตองการของคนในชาติมากกวาเปนไปเพื่อผลประโยชนและความ
ตองการของทองถิ่นหรือภาคสวน 
-  คณะกรรมาธิการของรัฐสภา เปนสวนที่ประนีประนอมระหวาง
ความตองการสาธารณะและความตองการเฉพาะสวน ซ่ึงคณะ 
กรรมาธิการเปรียบเหมือนพื้นที่ที่ทําใหประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
เกิดขึ้นจริง อันจะทําใหสมาชิกของรัฐสภาไดทําหนาที่เปนตัวแทน
ของประชาชน 
-  ในปจจุบันวุฒิสภาประกอบดวยคณะกรรมาธิการสามัญ  37 คณะ 
และคณะกรรมาธิการพิเศษและตรวจสอบ  20 คณะ 
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อํานาจ รายละเอียด 
2.1) อํานาจสอบสวน 
(Investigative Power) 

-  วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการจะใหการสนับสนุนดานนิติบัญญัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด และจะตองไมละเมิดสิทธิของประชาชน 

2.2) อํานาจตรวจสอบ 
และดูแลความผิดพลาด 
 

-  เพื่อใหแนใจวากฎหมายที่ผานสภาไปถูกนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจะทําหนาที่ตรวจสอบและดูแลความผิด
พลาดการดําเนินการ ซ่ึงรัฐสภาสามารถสรางคณะกรรมาธิการรวมใน
การตรวจสอบและดูแลความผิดพลาดในการตรวจสอบเรื่องเฉพาะได 
เชน เรื่องอากาศบริสุทธ์ิ เรื่องน้ําสะอาด เรื่องพลังงาน แรงงาน การ
เลือกตั้งของชาวฟลิปปนสที่อยูตางประเทศ ฯลฯ 

2.3) อํานาจงบประมาณ  - ขณะที่รางกฎหมายเรื่องงบประมาณจะถูกเสนอจากสภาผูแทน
ราษฎร วุฒิสภาจะเปนผูแกไข ผานการดําเนินการของคณะกรรมาธิ
การการคลัง (Finance Committee) โดยจัดใหมีการประชาพิจารณ 
(public hearings) เพื่อเสนอตอประธานาธิบดี (กฎหมายทุกฉบับจะ
ตองมีการประชาพิจารณาตอผูที่เกี่ยวของ ตอนที่ออกเปนกฎหมาย
ฉบับสมบูรณ) 
- ประธานาธิบดีตองลงนามภายใน 30 วันจากวันที่มีการประชุมสามัญ 

2.4) อํานาจปองกันการ
หมิ่นประมาท 
 

- ทั้ง 2 สภาจะมีอํานาจในการควบคุมสมาชิก แมจะไมไดมีกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ แตสามารถเห็นไดจากอํานาจในการสอบสวนและลง
โทษสมาชิกที่ประพฤติไมเหมาะสม 

2.5) อํานาจในการตกลง
สนธิสัญญา 

- ทั้งสนธิสัญญา และขอตกลงระหวาง จะไมเปนผล หากไมไดรับการ
เห็นชอบดวยเสียงอยางนอย 2 ใน 3 ของวุฒิสมาชิก 

2.6) อํานาจในการ
ประกาศสงคราม  

- เสียง 2 ใน 3 จากการลงคะแนนแยกกันของทั้ง 2 สภาจะเปนผูรับรอง
การประกาศสงคราม 

2.7) อํานาจประกาศ 
นิรโทษ 

- การประกาศนิรโทษกรรมของประธานาธิบดี (a grant of amnesty by 
the President) ตองไดรับการรับรองจากเสียงขางมากของสมาชิกจาก
ทั้ง 2 สภา 

2.8) อํานาจในการยืนยัน
การแตงตั้งของ
ประธานาธิบดี  

- ตามมาตรา 16 หมวด 7 ของรัฐธรรมนูญใหอํานาจประธานาธิบดีใน
การแตงตั้งตําแหนงเหลานี้ 

•  หัวหนาฝายบริหารของแตละกระทรวง 
•  เอกอัครราชทูต รัฐมนตรี และกงสุล 
•  เจาหนาที่ของกองทัพตั้งแตระดับนายพัน หรือ ผูบังคับการเรือ 
•  เจาหนาที่อื่นๆ ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

อํานาจที่ไมเกี่ยวกับ
นิติบัญญัติ (Non-
legislative Power) 

2.9) การตรวจสอบคะแนน 
และการประกาศผูชนะ 
ในตําแหนงประธานาธิบดี 
และรองประธานาธิบดี  

- วุฒิสภารับรองคะแนนและประกาศผูชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
และรองประธานาธิบดี โดยผานการประชุมรวมกันระหวางสมาชิก
ของทั้ง 2 สภา  
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อํานาจ รายละเอียด 

อํานาจที่ไมเก่ียวกับ
นิติบัญญัติ  (Non-
legislative Power) 

2.10) การตัดสินการ 
เลือกตั้งวุฒิสมาชิก  

 

- ประกาศผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก โดยมีคณะกรรมการตัดสินซึ่ง
ประกอบไปดวยสมาชิก 9 คน โดย 3 คนมาจากศาลสูง และที่เหลืออีก 
6 คนเปนวุฒิสมาชิก โดยจะคัดเลือกตามสัดสวนของพรรคการเมือง 
และกลุมที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อ 

 2.11) อํานาจในการ 
ถอดถอน  

-  อํานาจในการตัดสินวากรณีใดหรือใครควรจะถูกถอดถอนเปน 
หนาที่เฉพาะของวุฒิสภา ผานการลงมติ 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก 
ทั้งหมด 
-  โดยตําแหนงที่สามารถถูกถอดถอนคือ 1) ประธานาธิบดี 2) รอง
ประธานาธิบดี 3) สมาชิกศาลสูง 4) คณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญ 
(Commussional Commissions) ซ่ึงประกอบดวย  สมาชิกคณะกรรมา- 
ธิการ  ขาราชการพลเรือน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ
กรรมการตรวจสอบเงินแผนดิน) 
-  เหตุผลในการถูกถอดถอน  คือ  1) การฝาฝนรัฐธรรมนูญ   2) การ
กบฏ   3)  การรับสินบน   4) การฉอราษฎรบังหลวง   5) ประกอบ
อาชญากรรม  6) ทรยศตอความไววางใจของประชาชน  

 2.12) อํานาจในการยกเลิก
กฎอัยการศึก  

(Power to Revoke the 
Declaration of  Martial 
Law) 

- หากรัฐสภาไดรับการลงมติผานเสียงขางมากในการประชุมสามัญ 
หรือวิสามัญ จะสามารถยกเลิกการประกาศใชกฎอัยการศึก (Revoke 
proclamation of  Martial Law) หรือ ยับย้ังคําสั่ง หมายเรียกใหสงตัว 
ผูถูกคุมขังมาใหการที่ศาลโดยประธานาธิบดี (the writ of habeas 
corpus by the President) หรือรัฐสภาสามารถขยายการประกาศใช 
หรือยับย้ังไดชั่วคราวเพื่อใหรัฐสภาไดพิจารณา ในกรณีที่เกิดการ 
ลุกลาน หรือกบฏ หรือเกิดเหตุการณที่กระทบตอความปลอดภัยของ
สาธารณะ  

 2.13) อํานาจในการจัด
การภาษีอากร  

 

- อํานาจในการจัดการภาษีอากร กําหนดในรัฐธรรมนูญวาสภาผูแทน
ราษฎรจะเปนผูเสนอ สวนวุฒิสภาจะเปนผูลงมติกอนที่รางดังกลาวจะ
ประกาศเปนกฎหมาย 

 2.14) อํานาจในการการ
เสนอแกไขรัฐธรรมนูญ: 
อํานาจทางรัฐธรรมนูญ 

(Propose Amendments to 
the Constitution) 

- วุฒิสภาสามารถเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญไดตองไดรับ 
ความเห็นชอบ 3 ใน 4 จากทั้งสองสภา (ลงความเห็นแยกกันระหวาง
สองสภา) 

หมายเหตุ  :  วุฒิสมาชิกจะมีอํานาจในการตรวจสอบคะแนนที่ถูกตอง (นับอีกครั้งตามใบรวมคะแนนที่สงมา)  
และประกาศรายชื่อผูชนะ แตผูจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศ  คือ  Comelec 

ที่มา         :  Senate of the Philippines, www.senate.gov.ph 
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รัฐธรรมนูญฟลิปปนสกําหนดใหรัฐสภาตองจัดใหมีการประชุมประจําปทุกวันจันทรท่ี 4 ของเดือน
กรกฎาคม โดยชวงเวลาดังกลาววุฒิสภาจะทําการคัดเลือกเจาหนาท่ีในแตละสวนงาน ประธานวุฒิสภา (senate 
president) มาจากการเลือกตั้งท่ีไดรับเสียงขางมากเปนผูนําและไดรับการสนับสนุนจากรประธานวุฒิสภา 
ช่ัวคราว(The Senate President Prolemore) และผูนําเสียงขางนอยก็มาจากการเลือกตั้งของวุฒิสภาสมาชิกเสียง
ขางนอย และผูนําเสียงขางมากจะกลายเปนสมาชิกในกรรมาธิการวินัยและกฎ ขอบังคับ (Committee on Rules) 
โดยอัตโนมัติ ในสวนของเลขาธิการวุฒิสภา (senate secretary) เปนผูท่ีไมดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา แตมี
หนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกวุฒิสภา โดยมีสํานักเลขาธิการวุฒิสภา (the Senate Secretariat) และ
ตํารวจสภา (Sergeant-at-Arms) คอยดําเนินการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ของแตละหนวยงาน 

ในระเบียบวุฒิสภา ไดกําหนดตําแหนงและโครงสรางที่สําคัญของบุคลากรในวุฒิสภาไวดังตอไปนี้ 
(ตาราง 3.3) 

1) สํานักงานประธานวุฒิสภา (Office of the Senate President) 
2) สํานักงานประธานวุฒิสภาชั่วคราว (Office of the President Pro Tempore) 
3) สํานักงานผูนําเสียงขางมาก (Office of Majority Floor Leader) 
4) สํานักงานผูนําเสียงขางนอย (Office of Minority Floor Leader) 
5) คณะกรรมาธิการ (Committee) 
6) สํานักงานวุฒิสมาชิก (Office of the Senators) 
7) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

7.1)  สํานักงานตํารวจสภา (Sergeant-At-Arms) 
7.2)  สํานักงานนิติบัญญัติ (Legislation Department) 
7.3)  สํานักงานบริหารและการคลัง (Administrative and Financial Department) 
7.4)  สํานักงานกิจการและความสัมพันธภายนอก (External Affairs and Relations Department) 

 

ตาราง 3.3    ตําแหนงและรายชื่อนักการเมืองท่ีสําคัญในวุฒิสภาฟลิปปนส 
ตําแหนง ผูดํารงตําแหนงในปจจุบัน (ณ กันยายน 2548) 

ประธานวุฒิสภา  (Senate President) วุฒิสมาชิก แฟรงคลิน เอ็ม ดริลอน (Franklin M. Drilon) 
ประธานวุฒิสภาชั่วคราว  
(Senate President Pro Tempore) วุฒิสมาชิก ฮวน เอ็ม ฟลาเวียร (Juan M. Flavier) 

ผูนําเสียงขางมาก  (Majority Leader) วุฒิสมาชิก ฟรานซิส เอ็น ปงกิลินาน (Francis N. Pangilinan) 

ผูนําเสียงขางนอย  (Minority Leader) วุฒิสมาชิก อากิลิโน คิว ปเมนเทล, จูเนียร (Aquilino Q. Pimentel, Jr.) 
เลขาธิการวุฒิสภา  
(Secretary of the Senate) ออสการ จี ยาเบส (Oscar G. Yabes) 

ประธานฝายรักษาความสงบเรียบรอย  
(Senate Sergeant-At-Arms) โฮเซ วี บาลาฮาเดีย จูเนียร (Jose V. Balajadia, Jr.) 
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ท้ังนี้ในสวนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทําหนาท่ีโดยตรงในการสนับสนุนการทํางานวุฒิสภา
ท้ังทางดานนิติบัญญัติ (Legislative) และการบริหารจัดการ (Administrative) โดยไดกําหนดโครงสราง  บทบาท 
และหนาท่ีออกเปน 4 สํานักงานหลัก  ไดแก  สํานักงานตํารวจสภา (Sergeant-At-Arms)   สํานักงานนิติบัญญัติ 
(Legislation Department)  สํานักงานบริหารและการคลัง (Administrative and Financial Department) และสํานักงาน
กิจการและความสัมพันธภายนอก (External Affairs and Relations Department) โดยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
(ตาราง 3.4) 
 

ตาราง 3.4  โครงสรางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (The Office of the Senate Secretary) 
หนวยงาน/อํานาจหนาที่ หนวยงานในสังกัด 

1.1  สํานักงานวางแผนเศรษฐกิจวุฒิสภา (Senate Economic Planning 
Office) 
ทําหนาที่ 
     1.1.1  สนับสนุนดานเทคนิคแกวุฒิสมาชิกในดานกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
     1.1.2  สนับสนุนวุฒิสมาชิกในดานงานวิจัย และการวิเคราะห
นโยบายเชิงลึก ในดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง รวมทั้งดาน
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
     1.1.3  สนับสนุนขอมูลและสถิติที่มีความสําคัญแกการทํางานดานนิติ
บัญญัติของคณะกรรมาธิการ 
     1.1.4  สนับสนุนวุฒิสมาชิกในดานการวิเคราะหรางพระราชบัญญัติ
และมติที่ยังคางอยู  

1. สํานักเลขาธิการวุฒิสภา  
(The Office of the Senate Secretary) 

1.2  สํานักงานศึกษาและวิจัยภาษีอากรวุฒิสภา (Senate Tax Study and 
Research Office) 
ทําหนาที่ 
     1.2.1  ใหการสนับสนุนแกวุฒิสมาชิก โดยเฉพาะประธานและ
สมาชิกของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการภาษีอากร  
ในดานงานวิจัย การวิเคราะหการเงินการคลัง และการจัดการขอมูล 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในกระบวนการนิติบัญญัติ 
     1.2.2  ใหการสนับสนุนขอมูลที่มีความสําคัญตอเรื่องงบประมาณ  
คาใชจาย การคาดการณงบประมาณและคาใชจายในอนาคต และแนว
โนมความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     1.2.3  ใหการสนับสนุนดานเทคนิคแกคณะกรรมการในระหวางที่มี
การพิจารณา ในเรื่องภาษี และขอเสนอเรื่องงบประมาณ ทําวิจัย สํารวจ 
และจัดทําขอเสนอที่เกี่ยวของกับภาษีอากร 
     1.2.4  ใหขอมูลเกี่ยวกับระบบภาษีอากรของประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
สถิติการจัดเก็บภาษีอากร 



 
 . 
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หนวยงาน/อํานาจหนาที่ หนวยงานในสังกัด 

1.3 สํานักงานงบประมาณและตรวจสอบการวิจัยวุฒิสภา (Legislative 
Budget and Research Monitoring Office หรือ LBRMO) 
ทําหนาที่ 
     1.3.1  ใหการสนับสนุนแกวุฒิสมาชิกและคณะกรรมาธิการ  
โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการการคลัง ในการทําวิจัยและวิเคราะหขอมูล
การคลัง การทํางบประมาณ และการจัดการขอมูล 
     1.3.2  ดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องในประเด็นเรื่องผลกระทบของ
ระบบงบประมาณตอกระบวนการนิติบัญญัติ 
     1.3.3  ใหขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องงบประมาณและการทํารางกฎหมาย
หรืออํานาจในการทํางบประมาณ และการจายภาษีอากร  
     1.3.4  ใหการสนับสนุนในการทําประชาพิจารณในเรื่องรางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการการคลัง โดยเฉพาะการออกกฎหมาย 
การจัดงบประมาณประจําป 

     1.3.5  ตรวจสอบการเก็บภาษีและการใชจายของสํานักงบประมาณ 

1.4 สํานักงานจัดการการตรวจสอบและดูแลความผิดพลาด (Blue 
Ribbon Oversight OfficeManagement) 
ทําหนาที่ 
     1.4.1 ใหการสนับสนุนอยางถาวรแกสํานักเลขาธิการของคณะกรรมา
ธิการตรวจสอบความโปรงใสของเจาหนาที่รัฐ (Committee on 
Accountability of Public Officers and Investigations) ในการตรวจสอบ
วาขอมูลตางๆ ถูกจัดเก็บอยางเปนความลับ (confidentiality) 
     1.4.2 ดําเนินการหาความจริงเบื้องตน และศึกษากอนสงเรื่องเขาสู
คณะกรรมาธิการ 
     1.4.3 รักษาขอมูลในตัวบทกฎหมาย (Custodial act of filing) ตรวจ
สอบตรวจทาน (collating) ทําดัชนีและสืบคนบันทึกและเหตุการณที่มี
ความลับสุดยอด ที่คณะกรรมาธิการตองการ  
     1.4.4 สนับสนุนคณะกรรมาธิการในการจัดทําประชาพิจารณและ
เตรียมรายงานของกรรมาธิการเสนอแกสภา 

1. สํานักเลขาธิการวุฒิสภา  
(The Office of the Senate Secretary) 

1.5 สํานักงานความสัมพันธระหวางประเทศและพิธีการทูต (Office 
International Relations and Protocal  หรื่อ OIRP) 
ทําหนาที่ 
    1.5.1 ใหการสนับสนุนแกวุฒิสมาชิกในการประชุมระหวางสภา เชน 
IPU, AIPO, APPF และการประชุมระหวางประเทศ โดยการจัดทําสรุป
ขอมูล ทําการ จัดเตรียมคําแถลง การประสานงานกับเลขาธิการการ
ประชุม และการเตรียมการเดินทางและเอกสารที่ใชในการเดินทาง 
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หนวยงาน/อํานาจหนาที่ หนวยงานในสังกัด 

     1.5.2  ใหความสนับสนุนแกประธานวุฒิสภาในระหวางการจัดงาน
เฉลิมฉลองประจําชาติ และเตรียมการตอนรับเจาหนาที่ตางประเทศทั้ง
ในการประชุมและการเตรียมงานอื่นๆ  
     1.5.3  ใหการสนับสนุนสมาชิกสภาในการศึกษาดูงานระหวางรัฐสภา 
ทั้งในฐานะที่เปนเจาภาพและเดินทางไปเยือนรัฐสภาตางประเทศ 

1.6 ฝายที่ปรึกษากฎหมายวุฒิสภา (The Senate Legal Counsel Services)
ทําหนาที่ 
     1.6.1 ใหความเห็นและแนะนําแกประธานวุฒิสภา วุฒิสมาชิก คณะ
กรรมาธิการของวุฒิสภา สํานักเลขาธิการวุฒิสภา และหนวยงานที่อยู
ภายใตวุฒิสภา 
     1.6.2  ศึกษาขอมูลกฎหมายและสัญญาเพื่อศึกษาการปฏิบัติตาม 
กฎหมายและระเบียบขององคกรภาครัฐ อาทิ คณะกรรมาธิการตรวจสอบ 
(Commission on Audit) และ กรรมาธิการขาราชการพลเรือน 
     1.6.3  เปนที่ปรึกษาใหแกวุฒิสภาในดานงบประมาณ หรือแทรกแซง
กฎหมายเพื่อรักษาอํานาจและความรับผิดชอบของวุฒิสภา 
     1.6.4  ประสานงานกับประธานวุฒิสภา และตรวจสอบคาใชจายในการ
ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญ

1.7  สํานักงานจัดการระบบขอมูลอิเลคทรอนิกและสารสนเทศ 
(Electronic Data Processing and Management Information System 
Bureau)   ทําหนาที่ 
     1.7.1  ใหการบริการกระบวนการขอมูลอิเลคทรอนิก อาทิ การบริหาร
งานเครือขาย การนําเสนอทาง การใหการสนับสนุนดานคอมพิวเตอร กา
รอบรมการใชคอมพิวเตอร การใชซอฟทแวรในหองสมุด  และ การทํา
ระบบบัญชีเงินเดือน  
     1.7.2  การจัดระบบสารสนเทศ อาทิ การวางแผนระบบ (System 
Planning) การวิเคราะหระบบ การออกแบบฐานขอมูล การจัดระบบงาน
ใหเปนอัตโนมัติ และการจัดทําเครือขาย  

1. สํานักเลขาธิการวุฒิสภา  
(The Office of the Senate Secretary) 

1.8 สํานักงานแผนการจัดการและการตรวจสอบการทํางาน 
(Management Planning and Operations Audit Bureau หรือ 
MPOAB)  ทําหนาที่ 
     1.8.1  การจัดเตรียมและศึกษานโยบายในการกําหนดทิศทางและ 
การกระจายทรัพยากร 
     1.8.2  การตรวจสอบการจัดการระบบการทํางานและควบคุม  
     1.8.3  ประเมินโครงสราง ขนาด และองคประกอบของหนวยงาน 
ตาง ๆ ในองคการ 



 
 . 

 
-  35 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

หนวยงาน/อํานาจหนาที่ หนวยงานในสังกัด 

2. กองบริหารและการคลัง   
(The Administrative and Financial 
Services Department) 
ทําหนาที่ 
-  ใหบริการในดานการบริหารจัดการ การคลัง 
การบํารุงรักษา และบริการทั่วไปแกบุคลากร
ทั้งหมดในวุฒิสภา (ทั้งวุฒิสมาชิก และ 
เจาหนาที่) 
-  ใหคําแนะนําและความชวยเหลือในการ
กําหนดและการนํานโยบายไปปฏิบัติในการ
บริหารจัดการและการคลังของวุฒิสภา 
-  ควบคุมและสอดสองการทํางานของ 
หนวยงานและเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
วุฒิสภา 

2.1  สํานักงานรองเลขาธิการฝายบริหารและการคลัง  
2.2  สํานักงานผูอํานวยการฝายบริหารและการคลัง  
2.3  สํานักงานฝายการจัดการ 
     2.3.1  ฝายบุคคล  
     2.3.2  ฝายบริการการแพทยและทันตกรรม 
     2.3.3 ฝายทรัพยสินและบริการทางพัสดุ  
     2.3.4  ฝายบันทึกและบริการทางไปรษณีย  
2.4  สํานักงานคลัง 
     2.4.1  ฝายบัญชี  
     2.4.2  ฝายงบประมาณ 
     2.4.3  ฝายบริหารการเงิน 
2.5  สํานักงานบํารุงรักษา 
     2.5.1  ฝายบํารุงรักษาและใหบริการวัสดุอุปกรณ  

2.5.2   ฝายบริการทั่วไป  

3. กองกิจการและความสัมพันธภายนอก  
(The Department of External Affairs and 
Relations) 
ทําหนาที่ 
-  สรางระบบความสัมพันธ  กับภายนอกที่มี
ประสิทธิผล 
-  พัฒนาและรักษาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารกับกลุมผลประโยชนที่มีความ
หลากหลาย 
-  วางแผน ประสานความรวมมือ และดําเนิน
กิจกรรมของวุฒิสภา อาทิ การใหขอมูลแก
สาธารณะ การประชาสัมพันธ 
-  วางแผนและจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ใหกับผูปฏิบัติงาน 

3.1  สํานักงานรองเลขาธิการฝายกิจกรรมและความสัมพันธภายนอก  
3.2  ผูอํานวยการกิจกรรมและความสัมพันธภายนอก  
3.3  ฝายประสานงาน  
3.4  ฝายความสัมพันธในระดับหนวยงาน  
3.5  ฝายกิจการพิเศษ  
3.6  สํานักงานประชาสัมพันธ  

4. กองกฎหมาย  (Legislation Department) 
ทําหนาที่ 
-  ใหการสนับสนุนในดานกฎหมาย 
(legislative support service) แกวุฒิสมาชิก
และคณะกรรมาธิการ 
-  ใหคําแนะนําและการสนับสนุนแกกลุมผูนํา
วุฒิสภาและสํานักเลขาธิการวุฒิสภา ในการ
กําหนดนโยบายดานนิติบัญญัติ 

4.1  สํานักงานรองเลขาธิการฝายกกฎหมาย  
4.2  สํานักงานผูอํานวยการฝายบริการทางกฎหมาย  
4.3  สํานักงานการพิมพ  
ทําหนาที่ 
-  แกไขและจัดพิมพบันทึกวุฒิสภา วารสารวุฒิสภา หนังสือ คูมือ  
และ บทความวิชาการ  
-  พิมพและผลิตเอกสารซ้ํา  
-  ประสานงานและใหคําปรึกษาแกโครงการพิเศษ 
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-  สอดสองดูแลการทํางานของสํานักงานและ
หนวยงานสังกัดสํานักเลขาธิการวุฒิสภา อัน
ไดแก 

• ใหบริการในดานการประชุมใหญ  
• ใหบริการทางวิชาการ  
• ใหการสนับสนุนแกคณะกรรมาธิการ  
• ใหบริการในการจัดพิมพ  
• Reference Services 

ประกอบดวย 
     4.3.1  ฝายบริการการพิมพกฎหมาย  
     4.3.2  ฝายบริการการพิมพและผลิตซ้ํา  

4.4  กองเอกสารอางอิง (Legislative Reference Bureau) 
ทําหนาที ่
-  เลือกสรร จัดกลุมและเก็บรวบรวมขอมูลและสื่อวัสดุตางๆ  
อยางเปนระบบ 
-  จัดการและนําเสนอขอมูลที่มีนัยสําคัญและประวัติศาสตร 
ประกอบดวย 
     4.4.1  ฝายหองสมุดกฎหมาย 
     4.4.2  ฝายบันทึกและรวบรวมประวัติทางกฎหมาย 
     4.4.3  พิพิธภัณฑวุฒิสภา 

4.5 สํานักงานกิจกรรมคณะกรรมาธิการ (Committee Affairs Bureau) 
ทําหนาที่ 
-  เตรียมเอกสารใหแกคณะกรรมาธิการ 
-  เตรียมรายงานของคณะกรรมาธิการ และเอกสารประจําตําแหนง 
-  ประสานความรวมมือในการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมาธิการและ
การประชาพิจารณ 
-  บันทึกและติดตามกระบวนการเสนอรางกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับ 
คณะกรรมาธิการ 
ประกอบดวย 
     4.5.1  ฝายบริการคณะกรรมาธิการกลุมแรก (A) (Legislative 
Committee ‘A’ Service) 
     4.5.2  ฝายบริการคณะกรรมาธิการกลุมที่สอง (B) (Legislative 
Committee ‘B’ Service) 
     4.5.3  ฝายบริการคณะกรรมาธิการกลุมที่สาม(C) (Legislative 
Committee ‘C’ Service) 

4.6  สํานักงานสนับสนุนดานวิชาการ (Legislative Technical Affairs 
Bureau) 
ทําหนาที ่
- ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ 
-  รางและตรวจสอบรางกฎหมายและการลงมติ 
-  เตรียมสรุปความเห็นและผลการศึกษาของสภา 
-  ทําวิจัยและใหคําแนะนําในดานกระบวนการ การปฏิบัติของสภา 
-  เตรียมการประเมินการทํางานของวุฒิสภา  
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 ประกอบดวย 

     4.6.1 ฝายบริการรางญัตติและการทําดัชนี  
     4.6.2 ฝายบริการรายงานการโตแยงทางกฎหมาย 
     4.6.3 ฝายวารสารทางกฎหมาย 

4.7  สํานักการประชุมใหญ (Plenary Affairs Bureau) 
ทําหนาที ่
-  บันทึกทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางการประชุม 
-  บันทึก และปรับขอมูล (มาตรการ แถลงการณ เรื่องราวตางๆ)  
ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
ประกอบดวย 

4.7.1   ฝายรางญัตติทางกฎหมาย  
     4.7.2  ฝายที่ปรึกษาดานกฎหมายแกสภา  
     4.7.3  ฝายวิจัยทางกฎหมาย 

5. สํานักงานตํารวจสภา 
(The Office of the Sergeant-At-Arms) 
ทําหนาที่ 
-  อารักขาและรักษาตราสัญลักษณของวุฒิสภา 
ซ่ึงเปนสัญลักษณของอํานาจและคําสั่ง) และ 
เขารวมการประชุมของวุฒิสภา 
-  รับผิดชอบตอความปลอดภัยและรักษาความ
สงบในสมัยประชุม (Session Hall) หอง
สําหรับนั่งรอ ทางเดิน และสํานักงานของ 
วุฒิสภา ทั้งในชวงที่มีหรือไมมีการประชุม 
-  ใหบริการทั้งตัวบุคคลและหมูคณะตามที่ 
ไดรับมอบหมายจากประธานวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการสามัญ หรือคณะกรรมาธิการ
พิเศษ ตามที่ประธานวุฒิสภารับรอง 

5.1  สํานักรักษาความสงบเรียบรอย  
     5.1.1 หนวยเพิ่มกําลังทางทหาร 
5.2  ผูชวยรักษาความสงบเรียบรอย  
5.3  ฝายสนับสนุนรักษาความปลอดภัย 
     5.3.1 หนวยสนับสนุนรักษาความปลอดภัย 
     5.3.2 หนวยอารักขาทรัพยากร 
     5.3.3 หนวยคอลัมนพิเศษของสิ่งพิมพทางกฎหมาย 
     5.3.4 หนวยลงทะเบียนความมั่นคง 
5.4  ฝายบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย       
     5.4.1 ฝายปฏิบัติการ 
     5.4.2 ฝายติดตอส่ือสารคมนาคม  
5.5  ฝายอาวุธและวัตถุระเบิด 
5.6  ฝายกิจการภายใน  
 

ที่มา : Senate of the Philippines, www.senate.gov.ph 
 

 3.1.2  สภาผูแทนราษฎร (The House of  Representatives) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเปนที่รูจักในนามวา “Congressman”  ซึ่งเปนช่ือท่ีนิยมใชมากกวา 

“Representatives”  มีจํานวนสูงสุดไดไมเกิน 250 คน  โดย 200 คน  มาจากการเลือกตั้งระบบเขต (legislative 
districts) และอีก 50 มาจากการเลือกตั้งดวยระบบบัญชีรายช่ือ (party list system) ผูแทนจากระบบเขตและระบบ
บัญชีรายช่ือจะเลือกตั้งโดยตรงจากเขตพื้นที่ท่ีตนลงแขง โดยระบบบัญชีรายช่ือจะกําหนดใหประชาชนเลือก
กลุมท่ีตนเองตองการเพียงหนึ่งกลุม ซึ่งในแตละเขตจะกําหนด Party List ไวตามกฎหมายบัญชีรายชื่อ (Party List 
Law) ซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหมีจํานวนอยางนอย 20% จากสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร ในสภาผูแทน
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ราษฎรชุดท่ี 13 (พ.ศ. 2547-2550) ประกอบดวยผูแทนจากระบบเขตจํานวน 212 คน และผูแทนจากระบบบัญชี
รายช่ือ 24 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง และคุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ (ตาราง 3.5) 
 

ตาราง 3.5 : คุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ประเด็น รายละเอียด 

คุณสมบัติ -  เกิดในประเทศฟลิปปนส  
-  อายุครบ 25 ป หรือมากกวาในวันที่มีการเลือกตั้ง  
-  สามารถอานออกเขียนได  
-  มีสิทธิเปนผูเลือกตั้งในเขตที่ตนเองสมัคร (ยกเวนผูสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ) 
-  อาศัยอยูในประเทศฟลิปปนสไมนอยกวา 1 ปกอนที่จะมีการเลือกตั้ง  

วาระ -  ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
-  สามารถดํารงตําแหนง (ภายหลังการไดรับการเลือกตั้ง) ไดไมเกิน 3 วาระติดตอกัน 
สําหรับผูที่ตองการสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากดํารงตําแหนงครบ 3 วาระแลว จะตอง 
เวนวรรค 3 ป จึงจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไดอีก 
-  เชนเดียวกับวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถทําหนาที่ในฐานะอาสาสมัครได
โดยไมถือวาเปนการทําหนาที่ตอเนื่อง 
-  กรณีที่ตําแหนงของทั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง  อันเนื่อง 
จากการเสียชีวิตหรือทุพลภาพ ตองมีการเลือกตั้งพิเศษ โดยผูไดรับการเลือกตั้งสามารถดํารง
ตําแหนงไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของผูแทนคนเดิมที่หมดวาระไป 
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ตําแหนงสําคัญในสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนส (ตาราง 3.6)  ประกอบดวย  ประธานสภาผูแทนราษฎร 
(Speaker of The House)  รองประธานสภาผูแทนราษฎร (the Deputy Speaker)   เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
(the Secretary General)  และสํานักงานรักษาความสงบเรียบรอย (the Sergeant-at-Arms) ซึ่งตางก็ไดรับเลือก
จากเสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูนําของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร ซึ่งมาจากเสียงสวนใหญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด โดยฝายท่ีชนะการเลือกประธาน
รัฐสภาจะเปนฝายเสียงขางมาก (majority leader) ในขณะเดียวกันฝายท่ีพายแพเปนฝายเสียงขางนอย (minority 
leader)  ท้ังนี้ มติพรรคไมไดมีความสําคัญในการกําหนดการเปนฝายเสียงขางมากหรือเสียงขางนอย ซึ่งสื่อ 
ให เห็นวาการออกเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนสไมคํานึงถึงมติของพรรคแตคํานึงถึง 
ผลประโยชนสวนรวมเปนใหญ (แนวทางดังกลาวไดเปนแนวปฏิบัติท่ีถือเปนเรื่องปกติในระบบรัฐสภาของ 
ฟลิปปนสเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา)   ผูนําเสียงขางมาก (majority leader) จะมาจากการเลือกใน 
ท่ีประชุมพรรคของฝายเสียงขางมาก ซึ่งจะกลายเปนสมาชิกในกรรมาธิการเกี่ยวกับกติการะเบียบขอบังคับ 
(Committee on Rules) โดยอัตโนมัติซึ่งมีหนาท่ีควบคุมกฎระเบียบสภา ในขณะเดียวกันฝายเสียงขางนอยก็จะ
ทําการเลือกผูนําเสียงขางนอย (minority leader) (ผูนําเสียงขางมากและผูนําเสียงขางนอย สามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเสมอขึ้นอยูกับการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมของฝายตน) สําหรับกรณีท่ีมีผูลงสมัครประธานสภาผูแทน
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ราษฎรมากกวา 2 คน และบังเอิญฝายเสียงขางนอยไดรับคะแนนเทากัน จะตองมีการเลือกตั้งในกลุมเสียงขาง
นอยเพื่อหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงผูนําเสียงขางนอย  

เพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานของประธานสภาผูแทนราษฎรจะมีการเลือกตั้งรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎรในเขตปกครอง 4  คน (จากการลงคะแนนเสียงในระบบเสียงขางมาก)  ซึ่งสงเปนตัวแทน 
เขตปกครองหลัก  4  เขต  ไดแก  ลูซอน (Luzon)   มินดาเนา (Mindanao)   วิสายาส (Visayas)  และลูซอนกลาง 
(Central Luzon)  สําหรับตําแหนงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (secretary-general)  เปนตําแหนงท่ีเปนคนนอก 
(ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) ซึ่งสภาผูแทนราษฎรเปนผูคัดเลือก โดยจะทําหนาท่ีใหความชวยเหลือ
ประธานสภาผูแทนราษฎรในการบริหารจัดการ (administrative management) ตรวจตราการปฏิบัติงานของ
สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (the House Secretariat) ใหการสนับสนุนดานวิชาการและรักษาความสงบ
เรียบรอยแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

ตาราง 3.6   ตําแหนงและรายชื่อนักการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนส 

ตําแหนง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  (ณ กันยายน 2548) 

1. ประธานสภาผูแทนราษฎร 
(The Speaker of The House) 

-  ในรัฐสภาชุดที่ 13  ไดแก  โฮเซ เดอ เวเนเซีย (Jose De Venecia) 
-  มีอํานาจสูงสุดเปนลําดับ 4  (the fourth highest official) ในรัฐบาล 
ฟลิปปนส (รองจากประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และประธานวุฒิสภา) 
-  เปนผูควบคุมการประชุมของสภาผูแทนราษฎร 
-  ตัดสินใจเลือกคําถามที่มาจากการรองเรียนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
นํามาใหที่ประชุมไดพิจารณารวมกัน 
-  ลงนามในกฎหมาย (act) มติ (resolution) บันทึกการประชุม (memorial) 
หมาย(writ) คําส่ังอนุญาต (warrant) และ หมายศาล (subpoena)  
-  แตงตั้ง (appoints) พัก (suspends) ไลออก (dismisses) หรือลงโทษทาง
วินัย (discipline) แกเหลาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
-  ทําหนาที่บริหารจัดการ (administrative function) 

2. รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
(The Deputy Speaker of The House) 

-  มีทั้งส้ิน 4 คน ใน 4 เขตพื้นที่ของประเทศฟลิปปนส ไดแก 
1)  เอมิลิโอ  เอสปโนซา จูเนียร (Hon. Emilio R. Espinosa, Jr.) ไดรับเลือก
ตั้งจาก 2nd District of Masbate เปนตัวแทนของพื้นที่ลูซอน (Luzon) 
2)  ราอูล เดล มาร (Hon. Raul del Mar ไดรับเลือกตั้งจาก 1st District of 
Cebu City) เปนตัวแทนของพื้นที่วิสายาส (Visayas) 
3)  เจอร่ี ซาลาปุดดิน (Hon. Gerry A. Salapuddin ไดรับเลือกตั้งจาก Lone 
District of Basilan) เปนตัวแทนของพื้นที่มินดาเนา (Mindanao) 
4)  เบนิกโน ซีเมียน อากิโน ที่สาม (Hon. Benigno Simeon C. Aquino III 
(2nd District of Tarlac) เปนตัวแทนของพื้นที่ลูซอนกลาง (Central Luzon) 
-  ทําหนาที่และใชอํานาจแทนประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อประธานฯ  
ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
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ตําแหนง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  (ณ กันยายน 2548) 

3. เลขาธิการประธานสภาผูแทนราษฎร  
(The Secretary General) 

-  รักษาและบังคับใชระเบียบและมติของสภาผูแทนราษฎร 
-  ทํารายงานการประชุมในแตละวาระ 
-  บันทึกคําถามและขอวินิจฉัยที่เกิดขึ้น 
-  จัดพิมพและเผยแพรบันทึกของสภาผูแทนราษฎร 
-  สงมอบสัญญาและขอตกลงใหประธานสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา 
-  รักษาทรัพยสินและรายงานหรือบันทึกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร 
-  อยูภายใตการติดตามและควบคุมการทํางานโดยประธานสภาผูแทน
ราษฎร ซ่ึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปรียบเสมือนหัวหนาฝายบุคคล  
และรับผิดชอบตออํานาจหนาที่ดวยความซื่อสัตยและเหมาะสม 

4. สํานักงานรักษาความสงบเรียบรอย 
(The Sergeant-at-Arms) 

 

-  รักษาความสงบเรียบรอยในทุกๆ พื้นที่ของสภาผูแทนราษฎร 
-  บังคับใชระเบียบของสภาผูแทนราษฎร (House Rules) 
-  คุมครองความปลอดภัยใหแกสมาชิกและเจาหนาที่ ตลอดจนทรัพยสิน 
ทุกอยางในสภาผูแทนราษฎร 
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จากหนาท่ีของสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดังท่ีกลาวขางตน คือ การทําหนาท่ีใหการสนับสนุน
และบริการแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในดานการบริหารจัดการและดานเทคนิคอยางเพียงพอ  ทันเวลา  ตรง
ประเด็น มีประสิทธิผล เพื่อใหสมาชิกสามารถดําเนินการทางดานนิติบัญญัติและรัฐธรรมนูญไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ โดยมีหนวยงานสนับสนุนภายใตกํากับของเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 3.7   ตําแหนง อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ตําแหนง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดาน
การปฏิบัติงาน  
(The Deputy Secretary General for 
Operations) 

-  สอดสองดูแลการทํางานของสํานักงานกิจการการประชุมใหญ  ซ่ึงมีหนา
ที่ในการสนับสนุนกระบวนการเสนอรางกฎหมาย และมติ และจัดเตรียม
เอกสารเพื่อใชในการอภิปรายในที่ประชุม 

-  สอดสองดูแลการทํางานของสํานักงานเอกสารอางอิงและการวิจัย ซ่ึงมี
หนาที่ในการรางกฎหมาย ใหคําปรึกษาดานนิติบัญญัติ และทําวิจัยใหแก
สภาผูแทนราษฎร 

2. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดาน 
กิจการคณะกรรมาธิการ  
(The Deputy Secretary-General for 
Committee Affairs) 

-  สอดสองการทํางานของกองกิจการคณะกรรมาธิการทําหนาที่ใหการ
สนับสนุนทางดานเทคนิคและการบริหารจัดการแกคณะกรรมาธิการสามัญ
และคณะกรรมาธิการพิเศษของสภาผูแทนราษฎร ผานสวนสนับสนุน 
กรรมาธิการดานเทคนิค 9 สํานัก และสวนสนับสนุนกรรมาธิการดานการ
บริหารการจัดการ 1 สํานัก 
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ตําแหนง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

3. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ดาน
การบริหาร  

(The Deputy Secretary General for 
Administration) 

-  สอดสองการทํางานของสํานักงานการจัดการ (Administrative 
Management Bureau) ซ่ึงรับผิดชอบในเรื่องกิจกรรมดานธุรกิจของบุคคล 
(personnel transaction) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดพิมพและผลิตซ้ํา 
การแพทยและทันตกรรม บันทึกและฝายเอกสาร ดานพัสดุ และการจัดซ้ือ
จัดจาง  

4. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดาน
การคลัง 

(The Deputy Secretary General for 
Finance) 

-  รับผิดชอบตอการบริหารจัดการดานทรัพยากรการคลังของสภาผูแทน
ราษฎร โดยการกําหนดทิศทางสนับสนุนและใหคําแนะนําดานงบประมาณ 
ควบคุมการนํางบประมาณไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

-  สอดสองการทํางานของฝายบัญชี งบประมาณ และการจายเงิน   
ซ่ึงรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานดานการคลัง 

5. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดาน
การตรวจสอบภายใน  

(The Deputy Secretary General for 
Internal Audit) 

-  สอดสองการทํางานของฝายตรวจสอบการบริหารจัดการ ซ่ึงทําหนาที่
ตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการตามกําหนดชวงเวลา สอดสองการ
จัดการพัสดุและการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามนโยบายภายใน กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ  

-  สอดสองการทํางานของฝายควบคุมการเงิน ซ่ึงประเมินความพอเพียงของ
ระบบการควบคุมภายในตอการรักษาสภาพการเงินและทรัพยสิน รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะกรรมาธิการฝายตรวจสอบในการนําขอเสนอที่อยูใน
บันทึกการตรวจสอบประจําปไปปฏิบัติ 

6. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรฝาย
วิศวกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานกายภาพ  

(The Deputy Secretary General for 
Engineering and Physical Facilities) 

-  สอดสองการทํางานของฝายวิศวกรรม ซ่ึงทําหนาที่ดูแลรักษาสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีลักษณะเปนเครื่องกล ใชไฟฟา และใชในการคมนาคมและ
การขนสง  

-  สอดสองการทํางานของฝายบํารุงรักษาอาคารและพื้นที่  ซ่ึงทําหนาที่
บํารุงรักษาและซอมแซมสาธารณูปโภคดานกายภาพของสภาผูแทนราษฎร 

7. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดาน
ประชาสัมพันธและขอมูลขาวสาร  

(The Deputy Secretary-General for 
Public Relations and Information 
Department) 

-  สอดสองการทํางานของฝายพิมพเผยแพรและออกแบบ  ซ่ึงมีหนาที่ใน
การสรางภาพลักษณของสภาผูแทนราษฎรใหชัดเจน มั่นคง และทันสมัย  

-  สอดสองการทํางานของฝายกิจการสื่อมวลชนและขอมูลขาวสาร
สาธารณะ ในการสรางบรรยากาศที่กอใหเกิดความเปนอิสระในการแลก
เปลี่ยนขอมูลระหวางสภาผูแทนราษฎรและสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับสภาผูแทนราษฎร 

-  สอดสองการทํางานของฝายกิจการสาธารณะ ในการกําหนดกรอบแนว
คิด การจัดการ และดําเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณะ  
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ตําแหนง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

8. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรฝาย 
กิจการกฎหมาย  

(The Deputy Secretary-General for 
Legal Affairs) 

-  สอดสองการทํางานของสํานักงานกิจการกฎหมาย ซ่ึงใหความชวยเหลือ
ดานกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการสืบสวนและพิจารณาการบริหารจัดการฝาย
บุคคลของสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พรอมทั้งทําวิจัยดานกฎหมาย 
และแสดงความเห็นดานกฎหมาย ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

9. รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดาน
ความสัมพันธระหวางรัฐสภาและกิจการ
พิเศษ  

(The Deputy Secretary General for 
Inter-Parliamentary Relations and 
Special Affairs) 

-  สอดสองการทํางานของฝายความสัมพันธระหวางรัฐสภาและการเดินทาง  
และพัฒนาความสัมพันธระหวางสภาผูแทนราษฎรของฟลิปปนสกับ 
สภาผูแทนราษฎรตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
ทําหนาที่เปนเจาภาพและจัดเตรียมการประชุมระหวางประเทศหรือการ
ประชุมระหวางสภาผูแทนราษฎร 
-  สอดสองการทํางานของฝายพิธีการทางการทูตและกิจการพิเศษ  ซ่ึงทํา
หนาที่ในการสนับสนุนดานกิจการตางประเทศทั้งในเรื่องการเฉลิมฉลอง
และเหตุการณสําคัญทางสังคม เชน การมีแขกจากตางประเทศมาเขาพบ
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือผูนําคนอื่นๆ ตลอดจนการตอนรับการมา
เยือนตางๆ ซ่ึงจะรวมถึงการจัดการหองอาหารและอาหารในการประชุม 
กรรมาธิการ นอกจากนั้นยังรวมถึงการเยี่ยมชมสภาผูแทนราษฎร  

10. ผูอํานวยการทั่วไปกองวางแผนและ 
งบประมาณรัฐสภา  

(The Director-General for the 
Congressional Planning and Budget 
Department) 

-  สอดสองการทํางานของฝายวางแผนและงบประมาณรัฐสภา ซ่ึงทําหนาที่
ใหการสนับสนุนทางเทคนิคในนโยบายระดับชาติดานเศรษฐกิจ การเงิน 
และสังคมผานสํานักงานเหลานี้ 
1)  ฝายงบประมาณรัฐสภา ซ่ึงเปนฝายตระเตรียมการวิเคราะหในระดับมห
ภาคในเรื่องงบประมาณของประเทศ และตรวจสอบการดําเนินงานดานการ
เงินของหนวยงานภาครัฐ 
2)  ฝายวางแผนเศรษฐกิจรัฐสภา ซ่ึงดําเนินการในการวิจัยและศึกษา
นโยบายและประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม  
3)  ฝายโครงการพิเศษ (Special Projects Service) ทําหนาที่ใหการ
สนับสนุนทางดานวิชาการแกสภาที่ปรึกษาการพัฒนาบริหารและนิติ
บัญญัติ) และใหการชวยเหลือในการกําหนดวาระทางนิติบัญญัติ ใหแก 
สภาผูแทนราษฎร 

11. หนวยงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร  

1)  ฝายระบบการจัดการความรู ซ่ึงทําหนาที่ใหการสนับสนุนดานเทคนิค 
ในการกําหนดกรอบ การนําไปปฏิบัติ การเฝาดู และการประเมิน ระบบและ
กระบวนการ รวมทั้งการวางแผนภาพรวมและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
ของสภาผูแทนราษฎร 
2)  ฝายหองสมุดรัฐสภา ซ่ึงทําหนาที่จัดการหองสมุดทั้งหมดและจัดเก็บ
ประวัติและเหตุการณที่เกิดขึ้นในสภาผูแทนราษฎร 

ที่มา  :  House of Representatives, www.congress.gov.ph 
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3.2  อํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
จากที่ไดเกริ่นนําขางตนถึงการใชอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการใชอํานาจที่ผานกระบวน

การนิติบัญญัติ และการใชอํานาจที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการนิติบัญญัติ (non-legislative power) (ตาราง 3.2) 
โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็มีลักษณะของการใชอํานาจเชนเดียวกับสมาชิกวุฒิสภา (การใชอํานาจสวนที่
เกี่ยวของกับอํานาจนิติบัญญัติ และไมเกี่ยวกับอํานาจนิติบัญญัติ) ซึ่งการใชอํานาจผานกระบวนการนิติบัญญัติ
ของสภาทั้งสอง (รัฐสภา) ถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 21 มาตรา 6 (Section 21, Article VI) ใหรัฐสภา
มีอํานาจดังนี้ 

1)  การออกกฎหมาย เปนหนาท่ีโดยธรรมเนียม ท่ีสมาชิกรัฐสภาตองทํา โดยกฎหมายที่เกิดขึ้นจะ
ตองเกิดขึ้นจากการกระบวนการถกเเถลง ของทุกฝาย 

2)  การเปนตัวแทน เปนกระบวนการรวบรวมความตองการ จากภาคสวนตางๆ ของสังคม 

3)  การสรางฉันทามติ เปนกระบวนการหาขอสรุปจากความตองการที่หลากหลายของสวนตางๆ 
เพื่อไมใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบมากเกินไปในแตละสวน 

4)  การสรางความชอบธรรม เปนการชี้แจงการกําหนดมาตรการและนโยบาย วามีความเหมาะสม 
และสามารถยอมรับได  

5)  การสรางความชัดเจนของนโยบาย เปนการสรางความชัดเจนในการกําหนดนโยบายที่ 
เกี่ยวของกับชี้เฉพาะวานโยบายนั้นๆ เปนประโยชนตอสาธารณะอยางไร และครอบคลุมทุกๆ ประเด็นปญหา
หรือไม 

6)  การตรวจสอบและดูแลความผิดพลาด เปนการตรวจสอบการนํานโยบายหรือกฎหมายไป
ปฏิบัติวาเปนไปตามเจตนารมณและขอกําหนดของนโยบายและกฎหมายนั้นๆ หรือไม 

ระเบียบรัฐสภาฟลิปปนสมีรากฐานจากรัฐธรรมนูญ แนวปฏิบัติและระเบียบทางนิติบัญญัติในอดีต 
โดยเฉพาะเอกสารการดําเนินงานของรัฐสภาอเมริกา  ไดแก   คูมือเจฟเฟอรสัน (the Jefferson’s Manual)  
กฎระเบียบของโรเบิรต (Robert’s Rule of Order)  และแนวปฏิบัติของรัฐสภาอเมริกา (parliamentary practices 
of U.S. Congress) เนื้อหาของระเบียบจะเกี่ยวของกับเรื่องขององคกร โครงสราง หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาท่ี กระบวนการทางนิติบัญญัติ เรื่องทางการบริหาร กระบวนการสนับสนุนกฎหมาย โดยรัฐสภาจะ
มีกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องกระบวนการถอดถอน (Impeachment Proceedings) ขณะที่วุฒิสภาก็มีระเบียบเพิ่ม
เติมในสวนของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความรับผิดชอบกิจการของรัฐและการตรวจสอบ(Blue Ribbon 
Committee) การแกไขระเบียบทําไดโดยอาศัยเสียง 2 ใน 3 ของสภาผูแทนราษฎร และเสียงขางมากของวุฒิสภา 
เพื่อขอแกระเบียบสภา  
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3.3  อํานาจนิติบัญญัติ 
อํานาจนิติบัญญัติ  คือ  อํานาจในการออกกฎหมาย และการใชอํานาจผานกระบวนการพิจารณาราง

กฎหมาย กอนที่จะกลายเปนกฎหมาย ซึ่งอํานาจในการบัญญัติกฎหมายจะรวมถึงอํานาจในการแกไขและ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายดวย  

นอกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาที่สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติ และญัตติ
ในระหวางการประชุมสภาไดแลว ประชาชนทั่วไป กลุมบุคคล หรือเจาหนาท่ีของรัฐก็สามารถเสนอรางพระ
ราชบัญญัติ หรือญัตติไดเชนเดียวกัน โดยความแตกตางระหวางรางพระราชบัญญัติและญัตติ คือ ญัตติจะเปน
การเสนอความคิดเห็นที่ไมใชตัวกฎหมาย และไมจําเปนตองนําเสนอใหประธานาธิบดีลงนามอนุมัติ สําหรับ
สภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูรายงานรางพระราชบัญญัติและญัตติแกสภาผูแทนราษฎร
ในวาระที่ 1 ภายในสามวันแรกของการประชุม ขณะที่วุฒิสภาไมมีการกําหนดหวงเวลาวาตองรายงานภายใน
ระยะเวลากี่วัน 

รางพระราชบัญญัติของประเทศฟลิปปนส แบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 
1)  รางพระราชบัญญัติสาธารณะ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวของกับประเด็นสาธารณะทั่วไป  
2)  รางพระราชบัญญัติเอกชน โดยเนื้อหาจะเกี่ยวของกับเอกชนหรือประเด็นเฉพาะดานที่ไม 

เกี่ยวของกับประเด็นสาธารณะ 
3)  รางพระราชบัญญัติในเรื่องท่ีจะนําไปปฏิบัติตอสาธารณะ เพื่อท่ีจะนําไปใชกับประชาชนทั้ง

ประเทศ 
4)  รางพระราชบัญญัติในเรื่องท่ีจะนําไปปฏิบัติตอทองถิ่น เพื่อท่ีจะนําไปใชกับบางพื้นที่ของ

ประเทศ หรือประชาชนบางกลุม 

3.3.1  กระบวนการนิติบัญญัติ 
ในสวนของกระบวนการนิติบัญญัติรัฐสภาฟลิปปนส มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพ 3.1) 

1)   การรางฯ และกําหนดวาระการรับรางวาระที่ 1  
2)   วาระที่ 1 (First Reading) 
3)   จัดประชาพิจารณ และเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ  
4)   กําหนดวาระที่ 2  
5)   วาระที่ 2 (Second Reading) 
6)   ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2  
7)   ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3  
8)   สงรางฯ ไปใหอีกสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนเดียวกัน (At the other House) 
9)   กลับมาสูสภาที่เสนอรางฯ  
10)   สงใหกับประธานาธิบดี (Submission to Malacanang) 
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กอนท่ีรางกฎหมายจะกลายเปนกฎหมายจะตองมีกระบวนการที่รางกฎหมาย จะถูกเสนอหรือรางโดย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกในแตละคณะกรรมาธิการ โดยการพิจารณารางกฎหมายแตละรางจะ
เกี่ยวของกับเรื่องใดจะสะทอนใหเห็นจากการตั้งช่ือรางดังกลาว รางกฎหมายจะผานวาระที่หนึ่ง ในที่ประชุม
สภาใหญ ซึ่งจะเปดเผยจํานวนและชื่อรางกฎหมาย รวมท้ังช่ือผูเสนอ ตอจากนั้นประธานสภาผูแทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาจะเสนอรางกฎหมายใหแกคณะกรรมาธิการที่ เหมาะสมกับเรื่องดังกลาวไปศึกษาตอ  
รางกฎหมายอาจถูกนําข้ึนมาอภิปราย หรือสงตอ ไปใหกับคณะกรรมาธิการอื่นที่เหมาะสม หรือถูกเสนอแนะ
ใหพิจารณา โดยอาจจะมีหรือไมมีการแกไข หรืออาจจะนําไปรวมกับรางกฎหมายอื่นๆ ท่ีมีลักษณะและ 
จุดประสงคท่ีคลายคลึงกัน และตอมา รางกฎหมายจะถูกนําเสนอผานรายงานของกรรมาธิการ และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมาธิการขอบังคับกติกา ซึ่งจะเปนผูพิจารณาวารางกฎหมายใดควรจะผานไปสูวาระที่สอง  

ในวาระที่สอง รางกฎหมายจะถูกนําเสนอโดยคณะกรรมาธิการและผูราง โดยนําประเด็นตางๆ ใน
รางฯ มาอภิปรายและแกไขหลังจากที่มีการประชาพิจารณ (Hearing) จากภาคประชาชนที่เกี่ยวของแลว ซึ่งการ
แกไขรางฯ อาจจะเสนอจากคณะกรรมาธิการหรือโดยปจเจกบุคคล หลังจากนั้นจะมีการลงคะแนน เมื่อผาน
การพิจารณาแลว รางกฎหมายจะถูกพิมพออกมาในรูปแบบเหมือนฉบับสมบูรณ และสําเนาแจกใหกับสมาชิก
อยางนอย 3 วัน กอนที่จะไปสูวาระท่ีสาม รางกฎหมายสามารถมอบหมายซ้ําใหกับคณะกรรมาธิการที่เปน 
ผูเสนอนํากลับไปพิจารณาใหมไดตลอดเวลา กอนที่จะไปสูวาระที่สาม  

วาระที่สาม จะไมมีการอภิปรายหรือแกไขรางฯ เกิดข้ึนในข้ันนี้ ผูแทนจะตองลงคะแนนเสียง และให
เหตุผลในการตัดสินใจลงคะแนน ตามระเบียบของแตละคณะกรรมาธิการ หลังจากการพิจารณาในวาระที่สาม 
รางกฎหมายจะถูกสงไปยังอีกสภาเพื่อพิจารณาดวยกระบวนการและขั้นตอนเดียวกัน หลังจากที่ผานการรับรอง
จากอีกสภาแลวและไดผานการเขียน ภาษากฎหมายที่ถูกตองจากอาจารยทางกฎหมายซึ่งมาจากคณะนิติศาสตร
ของมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส (U.P.)รางกฎหมายจะถูกจัดพิมพออกมาในรูปแบบเหมือนฉบับสมบูรณ 
กอนจะถูกสงตอไปยังประธานาธิบดีใหรับรองหรือยับยั้งในขั้นสุดทาย 

ประธานาธิบดีมีทางเลือก 3 ทาง คือ   1)  ลงนาม อนุมัติ    2) ยับยั้งรางกฎหมายดังกลาว และสงราง
กฎหมายดังกลาวกลับไปสูสภาซึ่งเปนผูเสนอกฎหมาย และ 3) ไมกระทําการใดๆ (take no action)  ซึ่งจะทําให
รางกฎหมายดังกลาวกลายเปนกฎหมายในที่สุด ซึ่งประธานาธิบดีมีชวงเวลา 30 วันในการกระทําการหรือไม
กระทําการใดๆ ตอรางกฎหมายที่เสนอมา โดยทุกๆ รางกฎหมายจะตองสงใหประธานาธิบดีเปนผูอนุมัติ 
เสียกอน ยกเวนรางกฎหมายสําหรับการเลือกตั้งพิเศษ (special election) ในกรณีท่ีตําแหนงประธานาธิบดี 
หรือรองประธานาธิบดีวางลง ประธานาธิบดีสามารถยับยั้งรางกฎหมายดวยเหตุผลวาขัดตอรัฐธรรมนูญ 
(unconstitutional) หรือรางกฎหมายดังกลาวมีเนื้อหาไมดี การยับยั้งรางกฎหมายของประธานาธิบดี จะสงราง 
ดังกลาวกลับไปสูสภาในชื่อของ “ขอความยับยั้ง” (“Veto Message”)   อยางไรก็ตาม รัฐสภาสามารถเอาชนะ 
การยับยั้งรางกฎหมายของประธานาธิบดีได โดยอาศัยเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา  
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ที่มา : Committee on Rules, House of Representatives. 

อานชื่อเร่ือง และชื่อผูเสนอ เพื่อสงตอใหกับคณะกรรมาธิการ
ที่เหมาะสมศึกษาตอไป (the appropriate committee) 

คณะกรรมาธิการศึกษารางกฎหมายจัดประชุม  
และทําประชาพิจารณ 

ถาเห็นชอบ: คณะกรรมาธิการสงเรื่องตอใหกับ 
คณะกรรมาธิการกฎระเบียบ (Committee on Rules) 

ไมเห็นชอบ : รางกฎหมายจะถูกนํามาพิจารณา โดยผูเสนอราง 
จะตองมาชี้แจง   คณะกรรมาธิการกฎระเบียบจะกําหนดวาระ 

ในการพิจารณารางกฎหมายดังกลาวตอไป 

การพิจารณาในที่ประชุม อภิปราย แกไข หรือลงคะแนนเสียง

สงรางกฎหมายฉบับสมบูรณ เพื่อลงคะแนนรับรอง  

ในกรณีที่นําเสนอขอโตแยง 

กรรมาธิการประชุมรวมสองสภา (Bicameral Conference 
Committee) เพื่อพิจารณาทางออกของความคิดเห็นท่ีแตกตาง

การเสวนาในที่ประชุมกรรมาธิการรวม 
โดยการนําเสนอรายงานการศึกษาและลงคะแนนออกเสียง

บทบาทประธานาธิบดี (Presidential action) 

ไมกระทําการใดภายใน 30 วันรางกฎหมายดังกลาวก็จะตกไป

กลับไปสูสภาที่เสนอรางกฎหมาย  พรอมทั้งคําอธิบาย
วาเหตุใดจึงไมอนุมัติ ซึ่งสภาสามารถยับยั้งอํานาจของ

ประธานาธิบดีไดดวยเสียง 2/3 

สภาผูแทนราษฎร
 (HOUSE) 

วุฒิสภา 
(SENATE) 

  วาระท่ี 1 
  (First Reading) 

วาระท่ี 2 
(Second Reading)

วาระท่ี 2 
(Second Reading) 

วาระท่ี 3 
(Third Reading) 

วาระท่ี 3 
(Third Reading) 

อนุมัติ 
 (approve) 

วาระท่ี 1 
  (First Reading)

คัดคาน (veto) 

ภาพ 3.1    กระบวนการนิติบัญญัติฟลิปปนส 



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

 3.3.2  การดําเนินการประชุม 
การประชุมรัฐสภาฟลิปปนสมีการประชุมทั้งการประชุมสามัญ และการประชุมพิเศษ โดยการประชุม

สามัญจะจัดข้ึนทุกวันจันทรท่ี 4 ของเดือนกรกฎาคม จนถึง 30 วันกอนที่จะเปดการประชุมสามัญในปตอไป 
สวนการประชุมพิเศษสามารถมีไดโดยประธานาธิบดีเปนผูขอใหมีในชวงสภากําลังปดประชุมหรือในระหวาง
การประชุมสภา การประชุมสภาโดยทั่วไปจะใชภาษาทางการที่ใช คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฟลิปโน (แตไมมี
ขอหามไมใหใชภาษาทองถิ่นอื่น) การประชุมสภาผูแทนราษฎรในวันจันทร-วันพฤหัสบดีจะเริ่มข้ึนในเวลา 
16.00 นาฬิกา และวันศุกรจะเริ่มเวลา 10.00 นาฬิกา สวนการประชุมวุฒิสภาจะเริ่มข้ึนในเวลา 15.00 นาฬิกา 
ในวันจันทร-วันศุกร โดยกําหนดการตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับที่ประชุม นอกจากนั้นในการประชุม 
สภาจะเปดโอกาสใหสาธารณชนสามารถเขารับฟงและสังเกตการณการประชุมได ยกเวนในกรณีของการประชุม
ฝายบริหาร (executive session) และในกรณีท่ีประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิสภามีคําสั่งหาม โดยการประชุม
ของฝายบริหารเปนการประชุมท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงของรัฐ (security of the State) ซึ่งจะอนุญาตใหเฉพาะ
เลขาธิการ สํานักงานรักษาความสงบเรียบรอย และบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมได ท้ังนี้เวลาของ
การประชุมจะไมเปนความลับ 

ระเบียบที่สมาชิกสภาควรทราบกอนการอภิปรายในที่ประชุม คือ การที่สมาชิกสภาจะตองไดรับ
อนุมัติจากประธานสภากอนการขึ้นอภิปรายแตละครั้ง โดยสมาชิกสภาตองยกมือเพื่อสงสัญญาณการตองการ
อภิปรายและกลาวแกประธานในที่ประชุมวา “ทานประธานที่เคารพ” (“Mr.Speaker” or “Mr.President”) และ
จะเริ่มพุดไดก็ตอเมื่อประธานในที่ประชุมรับรู และกลาวอนุญาต เชน “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตปกครอง
ท่ี 1 ของตารลัค” (“Representative from the 1st District of Tarlac is recognized”) หรือ “วุฒิสมาชิกจากตารลัค” 
(“The Senator from Tarlac is recognized”) เปนตน 

การตรวจสอบชื่อ (Roll) และนับองคประชุม (Quorum) จะกระทําโดยฝายเลขานุการ องคประชุมจะ
ตองนับจํานวนไดเทากับเสียงขางมากของสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา โดยวุฒิสภาองคประชุมจะตองมี 
ไมนอยกวา 13 คน (ครึ่งหนึ่งของจํานวนวุฒิสมาชิกบวกหนึ่ง) สวนสภาผูแทนราษฎรองคประชุมจะตองมี 
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากระบบเขต ในกรณีท่ีไมครบองคประชุมจะขึ้นอยูกับ 
ดุลยพินิจของประธานในที่ประชุมวาจะสั่งพักการประชุมหรือเลื่อนการประชุมหรือมอบหมายใหฝายรักษา
ความสงบเรียบรอยไปเชิญใหสมาชิกที่ไมอยูในหองประชุมกลับเขามารวม 

3.4  สิทธิประโยชน คาตอบแทน และบทลงโทษ 
ปจจุบัน (พ.ศ.2548)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ไดรับเงินเดือน 204,000 เปโซ/ป 

โดยประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาไดรับเงินเดือน  240,000  เปโซ/ป  การขึ้นคาตอบแทน  
(เงินเดือน) ของฝายนิติบัญญัติจะถูกกําหนดโดยกฎหมายการขึ้นคาตอบแทน จะมีผลบังคับใชภายหลังฝาย 
นิติบัญญัติชุดท่ีไดอนุมัติการข้ึนเงินเดือนหมดวาระการดํารงตําแหนงแลว ท้ังนี้จะไมรวมถึงเงินที่จายให หรือ
รายไดอื่นๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปดเผยบันทึกหรือหนังสือ 
ทางการเงินแกสาธารณะ และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมาภิบาลในการตรวจสอบบัญชีของสมาชิกรัฐสภา และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงมีการแตงตั้งกรรมาธิการการตรวจสอบซึ่งเปนคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญ 
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(COA หรือ Commission on Audit) มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสาร และจัดพิมพรายงานประจําป 
เกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายของสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในอันที่จะใหเกิดความโปรงใส 
และเปดเผยขอมูล  

นอกจากนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภายังไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ไดแก 
1)  การไมถูกจับกุมในขณะที่มีการประชุมสภา (สําหรับคดีท่ีมีการระวางโทษไมเกิน 6 ป) 
2)  การไดรับการคุมครองจากรัฐสภา แตจะไมสามารถตั้งคําถามหรือกลาวเท็จไดในทุกที่ท่ีมีการ

กลาวแถลงหรือเปดอภิปราย ท้ังในรัฐสภาหรือในที่ประชุมกรรมาธิการ 

แตในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาประพฤติตัวไมเหมาะสมจะถูกพิจารณาจากคณะกรรมาธิการจริยธรรม
และสิทธิประโยชน (Committee on Ethics and Privileges) การพิจารณาจะใชการลงคะแนนตัดสินดวยมติเสียง 
2 ใน 3 ของวุฒิสมาชิกท้ังหมด สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็เชนกันจะพิจารณาจากคณะกรรมาธิการจริยธรรม 
(Committee on Ethics) และลงคะแนนตัดสินดวยมติเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด 

3.5  คณะกรรมาธิการ (Committee) 
คณะกรรมาธิการ เปนหนึ่งของกลไกที่มีความสําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ เนื่องจากเปนสวน

ปฏิบัติงานสําคัญของรัฐสภา โดยเฉพาะการดําเนินงานดานนิติบัญญัติไมวาจะเปนการเสนอ และ/หรือ การ
ศึกษารางกฎหมายและมาตรการตางๆ รวมท้ังทําหนาท่ีจัดการประชุมและจัดทําประชาพิจารณ เพื่อเปนเวทีท่ี
เปดใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดงความตองการของตน 

3.5.1  ประเภทของคณะกรรมาธิการ 
โดยทั่วไปคณะกรรมาธิการแบงออกเปน คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ (คณะ

กรรมาธิการเฉพาะกิจ (special or ad hoc committee)) โดยคณะกรรมาธิการสามัญรับผิดชอบในเรื่องท่ัวๆ ไป
ของประชาชน หรือในกิจการปกติ ขณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญรับผิดชอบในเรื่องพิเศษหรือเรงดวน ท่ีมีผล
เฉพาะตอบางสวน นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการสามัญยังสามารถตั้งอนุกรรมาธิการของแตละกรรมาธิการขึ้น
มาไดตามความจําเปน  

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งทําหนาท่ีนิติบัญญัติมีความแตกตางคือกระบวนการเสนอมาตรการ
หรือรางกฎหมายโดยสภาผูแทนราษฎรรับผิดชอบเรื่องท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่นและภาษี หรือมาตรการที่จะ
กระทบตอผลประโยชนเฉพาะของแตละทองถิ่น (the interest of specific or LGUs) ขณะที่วุฒิสภาการเสนอ
มาตรการหรือรางกฎหมายจะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนสวนรวม หรือเปนเรื่องระหวางประเทศ   
เชน  สนธิสัญญา และขอตกลงระหวางประเทศ 

คณะกรรมาธิการ เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการ
สรางระบบและกระบวนการที่เหมาะสมตอการรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน รวมท้ังศึกษาและทําวิจัย  
ใหคําแนะนํา ตลอดจนเชื้อเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะในการให 
คําปรึกษา และคําแนะนํา เนื่องจากการรับฟงเสียงสวนใหญของประชาชนเปนกระบวนการสําคัญในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 



 
 . 
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3.5.2  ความเปนสมาชิกของคณะกรรมาธิการ (Membership of Committee) 
ผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการมีท่ีมาจากกระบวนการคัดเลือกของสภาผูแทนราษฎรผานการ

เสนอชื่อของผูนําเสียงขางมากและผูนําเสียงขางนอย โดยทั่วไปสมาชิกในคณะกรรมาธิการ จะคัดเลือกใหครอบ
คลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในทุกคณะกรรมาธิการจะประกอบไปดวย ประธาน 1 คน และรองประธาน 
อยางนอย 2 คน ซึ่งสัดสวนของรองประธานกรรมาธิการแตละคณะกรรมาธิการจะขึ้นอยูกับสัดสวนของ
สมาชิกในแตละคณะกรรมาธิการ (ตาราง 3.8) 

 

ตาราง 3.8  สัดสวนจํานวนสมาชิกในคณะกรรมาธิการตอจํานวนรองประธานคณะกรรมาธิการ 
จํานวนสมาชิกในคณะกรรมาธิการ (คน) จํานวนรองประธานคณะกรรมาธิการ (คน) 

25 2 
35 3 
45 4 
55 6 
65 7 
75 8 
85 9 
95 10 

105 11 
115 12 
125 13 
135 14 
145 15 
155 16 
165 17 

ที่มา  :  House of Representatives, www.congress.gov.ph 
 

อยางไรก็ตามจํานวนสมาชิกกรรมาธิการแตละชุดไมไดมีการกําหนดจํานวนที่ตายตัว โดยผูนําเสียง
ขางมากและผูนําเสียงขางนอยจะเปนผูตัดสินใจเลือกวาสมาชิกทานใดเหมาะสมที่จะเปนคณะกรรมาธิการ 
ชุดใด โดยจะอาศัยสําคัญในการเลือกสรรไดแก ภูมิหลังทางการเมือง และ คุณสมบัติหรือความเช่ียวชาญของ
สมาชิกแตละทาน ในชุดกรรมาธิการจะประกอบดวยเจาหนาท่ีฝายวิชาการเฉพาะทาง (technical staff) ซึ่ง
ประกอบไปดวย นักวิจัยไมนอยกวา  1  คน   เจาหนาท่ีธุรการ  1  คน   ผูชวยเลขาธิการ  1  คน และฝายสนับสนุน 
1 คน  โดยฝายวิชาการเฉพาะทางจะใหการสนับสนุนทั้งดานธุรการ การทําการศึกษาวิจัยและวิเคราะหนโยบาย 
รวมท้ังทําหนาท่ีเปนฝายอํานวยการการจัดประชุมหรือจัดประชาพิจารณ 
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นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

 3.5.3  การวางลงของสมาชิกในคณะกรรมาธิการ 
หากตําแหนงในกรรมาธิการวางลงจะมีกระบวนการสรรหาสมาชิกใหม โดยผูนําเสียงขางมากหรือ 

ผูนําเสียงขางนอยเปนผูเสนอชื่อ (ข้ึนอยูวาตําแหนงท่ีวางเดิมเปนของฝายใด) โดยสัดสวนของสมาชิกใน 
คณะกรรมาธิการระหวางฝายเสียงขางมากและเสียงขางนอยจะตองคงไวเชนเดิม ในกรณีท่ีประธานคณะ 
กรรมาธิการวางลง  ดวยสาเหตุ ตาย ลาออก หรือโยกยาย ผูทําหนาท่ีแทนคือ รองประธานสูงสุด (the highest 
ranking vice-chairperson) หรือสมาชิกที่มีลําดับรองลงมาจากประธาน จะทําหนาท่ีแทนประธานโดยอัตโนมัติ
จนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

3.5.4  ระเบียบของคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ในแตละคณะกรรมาธิการมีระเบียบตางๆ  อาทิเชน  ประเภทของคณะกรรมาธิการ  ขอบเขตในการใช

อํานาจ  จํานวนสมาชิก ซึ่งมีสัดสวนของสมาชิกเสียงขางมาก และเสียงขางนอย เทาใด ความถี่ในการจัดประชุม 
และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการ ซึ่งกฎระเบียบเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดตาม
ความเห็นของเสียงขางมากของสมาชิกของกรรมาธิการ ระเบียบของแตละคณะกรรมาธิการเปนสิ่งท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเห็นของเสียงขางมากของสมาชิกในแตละคณะกรรมาธิการ อยางไรก็ตามการเปลี่ยน
แปลงดังกลาวตองไมกระทบตอขอบเขตอํานาจ (jurisdiction) ของคณะกรรมาธิการนั้น นอกจากนั้นยังสามารถ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาใหมไดตามความจําเปน ซึ่งสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา จะเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสมวาสมควรที่จะตั้งคณะกรรมาธิการ (ของตนเอง) ข้ึนมาใหมหรือไม 

3.5.5  สถานที่ เวลา และประกาศแจงการประชุม  
คณะกรรมาธิการทุกชุดและอนุกรรมาธิการสามารถจัดประชุมหรือประชาพิจารณ ในพื้นที่ของ 

สภาผูแทนราษฎร หรือบริเวณสํานักงานของรัฐ  หรือในบริเวณอื่น ตามแตประธานสภาผูแทนราษฎรหรือ 
สภาผูแทนราษฎรเห็นสมควร อยางไรก็ตามคณะกรรมาธิการขอบังคับ และคณะกรรมาธิการท่ีไดรับอนุญาต 
ใหจัดการประชุมหรือประชาพิจารณ การดําเนินการไมสามารถทําไดในระหวางการประชุมสภา การจะจัด
ประชาพิจารณท้ังการพิจารณารางกฎหมาย มติ หรือฎีกา ไมสามารถดําเนินการไดหากยังไมสงเรื่องท่ีจะ
พิจารณาไปยังคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบในประเด็นดังกลาวเสียกอน  นอกจากนั้น ยังตองมีการแจงเปน 
ลายลักษณอักษร ใหกับสมาชิกในคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ ทราบลวงหนาอยางนอย 5 วัน 
กอนท่ีจะมีการจัดประชาพิจารณ 

การจัดประชุมหรือประชาพิจารณของคณะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการ จะตองมีการมอบเอกสาร
และรายละเอียด ท้ังท่ีเปนเอกสารขอเท็จจริง ขอมูลการวิจัย และขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะพิจารณาให
สมาชิกกรรมาธิการ และ/หรือ ผูท่ีเปนแหลงขอมูลโดยตรงที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวคณะกรรมาธิการ 
หรืออนุกรรมาธิการตองแจงใหสาธารณะชนทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน กอนที่จะมีการประชุมหรือการ
ประชาพิจารณ และจะตองมีมาตรการที่จะเปดโอกาสใหผูท่ีเปนแหลงขอมูลโดยตรง ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดัง
กลาว เขามามีสวนรวมในการประชุมหรือประชาพิจารณ นอกจากนั้นยังตองมีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยใหแกผูเขารวมประชุมดวย ยิ่งไปกวานั้นคณะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการยังสามารถนํา ราง
กฎหมาย มติ หรือฎีกา ท่ีมีเนื้อหาสัมพันธหรือคลายคลึงกันเขาสูการประชุมและการทําประชาพิจารณในครั้ง
เดียวกันได 



 
 . 
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3.5.6  การประชุมสามัญและวิสามัญ (Regular and Special Meetings) 
การประชุมสามัญของคณะกรรมาธิการจะตองจัดข้ึนอยางนอย 2 ครั้งตอเดือน โดยคณะกรรมาธิการ

พิเศษ ประธานและสมาชิก 1 ใน 3 จะตองรวมกันกําหนดวาระการประชุมลวงหนา นอกจากนั้นองคประชุม
ตองมีสมาชิกอยางนอย 1 ใน 5 จึงจะสามารถประชุมได อยางไรก็ตามในการจัดประชาพิจารณสามารถดําเนิน
การไดโดยไมจําเปนตองมีสมาชิกครบองคประชุม ซึ่งหากจะนับองคประชุม สามารถนับรวมทั้ง ประธาน 
สภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําเสียงขางมาก รองผูนําเสียงขางมาก หรือสมาชิกคนอื่นๆ 
ในกรณีท่ีตองการใหองคประชุมครบ เพื่อสามารถจัดประชุมได 

3.5.7  การประชาพิจารณ (Public Hearings) 
การจัดประชาพิจารณจะไมสามารถกระทําได หากคณะกรรมาธิการยังไมไดแจกเอกสาร หรือรายงาน 

ในประเด็นที่จะพิจารณาใหกับสาธารณะ ลวงหนาอยางนอย 3 วัน  

3.5.8  รายงานและคําสั่งของคณะกรรมาธิการ (Committee Reports and Orders) 
รายงานและคําสั่งของคณะกรรมาธิการในเรื่อง รางกฎหมาย ญัตติ แถลงการณ ขอความ บันทึก และ 

ฎีกา จะถูกพิจารณารวมกันในการประชุมท่ีเปนทางการ โดยรายงานของคณะกรรมาธิการจะไดรับการอนุมัติ 
โดยกระบวนการการลงชื่อรับรองดวยเสียงขางมากของสมาชิกในแตละคณะกรรมาธิการ โดยรายชื่อของผูท่ี 
ลงช่ือรับรองจะไดรับการปดเปนความลับ ในกรณีท่ีเปนการประชุมของคณะกรรมาธิการรวม องคประชุม 
จะนําเสนอประเด็นของแตละฝาย และเสียงขางมากของแตละฝายจะทําหนาท่ีรับรองรายงานของคณะกรรมา- 
ธิการ และเมื่อผานการรับรอง จะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ในรายงาน ยกเวนการตรวจคําผิด 

กลุมงานดานวิชาการเฉพาะทาง (technical working groups) จะเปนผูดําเนินการตรวจสอบมาตรการ
และขอความในรายงานของคณะกรรมาธิการวาเปนไปตามความเห็นและมติของคณะกรรมาธิการหรือไม  
เมื่อคณะกรรมาธิการสงมอบรายงาน จะถือวาสมาชิกเห็นพองในรายงานนั้นๆ เพื่อใหเกิดความเห็นพองตองกัน
เมื่อเรื่องเขาท่ีประชุม ยกเวนถาไมเห็นดวยจริงๆ จะตองสงเรื่องคัดคานใหแกเลขาธิการรัฐสภาภายใน 7 วัน 
โดยสมาชิกจะตองไดรับการอนุมัติจากประธานสภาผูแทนราษฎร ใหเสนอคําอธิบายความพึงพอใจ ตอ 
มาตรการ ท่ีเสนอโดยสมาชิกในชวงเวลาเดียวกัน 

3.5.9  การพิจารณาใหม (Reconsideration) 
เมื่อมาตรการถูกนํามาใช หรือยกเลิก สมาชิกที่ออกเสียงในฝายเสียงขางมาก จะตองพิจารณาซ้ําในวัน

เดียวกัน โดยมีเพียงญัตติเดียวเทานั้นที่จะไดรับอนุญาตใหนํามาพิจารณาใหม 

3.5.10  รายงานของคณะกรรมาธิการขอกําหนดกติกา (Committee on Rules) 
คณะกรรมาธิการขอกําหนด สามารถประชุมไดตลอดเวลา และรายงานไดทุกเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ

กระบวนการตุลาการ การพิจารณารายงานของกรรมาธิการจะทําไดเสมอ 

3.5.11  คณะกรรมาธิการวุฒิสภา 
ในปจจุบันวุฒิสภาประกอบดวยคณะกรรมาธิการสามัญ 36 คณะ และคณะกรรมการพิเศษหรือ 

เฉพาะกิจ 16 คณะ (ตาราง 3.9) 
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ตาราง 3.9   รายช่ือ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ อํานาจหนาที่ 

1. คณะกรรมาธิการความโปรงใสและการตรวจสอบ
เจาพนักงานของรัฐ  
(Committee on Accountability of Public  
Officers and Investigations) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการสอบสวนในเรื่องการ
ประพฤติผิดวินัย  การไมประพฤติตามวินัยของเจาหนาที่และ 
ลูกจางของรัฐ ในทุกๆ แขนง หนวยงาน กรม กอง การเลือกปฏิบัติ 
และทําหนาที่สอบสวนทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
สาธารณะ 

2. คณะกรรมการการเงิน  
(Committee on Accounts) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใชจายในดาน
กิจกรรมของวุฒิสภา 

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเกษตร  
(Committee on Agrarian Reform) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการเกษตร การ 
ถือครองที่ดิน และการนํานโยบายปฏิรูปที่ดินไปปฏิบัติใหตรง 
ตามรัฐธรรมนูญ 

4. คณะกรรมการเกษตรและอาหาร  
(Committee on Agriculture and Food) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูก การผลิตอาหาร 
และธุรกิจดานการเกษตร รวมถึงสถานีทดลอง ธุรกิจ และการทํา
วิจัยดานการเกษตร อาทิเชน การสํารวจและการอนุรักษดิน การ
ศึกษาดานการเกษตร การใหบริการสงเสริมทางเทคนิค การปศุสัตว 
สุขอนามัยของปศุสัตว การพยุงราคาพืชผล การประมงและ
ทรัพยากรทางทะเล 

5. คณะกรรมาธิการการธนาคาร สถาบันการเงิน 
และอัตราแลกเปลี่ยน (Committee on Banks, 
Financial Institutions and Currencies) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการธนาคาร สถาบันการเงิน อัตรา
แลกเปลี่ยน ตลาดทุน กองทุนสํารอง การรักษาคาเงิน ดานกอง
กษาปณและการหมุนเวียนของกระแสเงิน 

6. คณะกรรมาธิการขาราชการพลเรือนและการจัด
องคกรภาครัฐ (Committee on Civil Service and 
Government Reorganization) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือน สถานภาพของ
พนักงานและลูกจางของรัฐ ตั้งแตเรื่องการแตงตั้ง การกําหนด
ระเบียบวินัย การปลดออก เงินชดเชย สิทธิประโยชน สิทธิในการ
กอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน การจัดการดานแรงงานสัมพันธ
และการเจรจาตอรอง การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และทุกประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบราชการ 

7. คณะกรรมาธิการแกไขและปรับปรุงรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมาย (Committee on Constitutional 
Amendments, Revision of Codes and Laws) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ 
การปฏิบัติตาม และ ปรับปรุงกฎหมาย อาทิ กฎหมายเลือกตั้ง การ 
นํารัฐธรรมนูญไปปฏิบัติ บทบาทและสิทธิขององคกรประชาชน  
และการลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีเลือกตั้ง 

8. คณะกรรมาธิการสหกรณ  
(Committee on Cooperatives) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องสหกรณทั้งในเมืองและชนบท  รวมทั้ง 
สินเชื่อดานการเกษตร องคกรดานการตลาดและผูบริโภค และ 
การนํากฎหมาย  กฎของสหกรณ ไปปฏิบัติ 



 
 . 
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9. คณะกรรมาธิการชุมชนวัฒนธรรม  
(Committee on Cultural Communities) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องชุมชนที่มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง  

10. คณะกรรมการกิจการทางเศรษฐกิจ 
(Committee on Economic Affairs) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องเศรษฐกิจ หนี้ภายในประเทศ และหนี้ 
ตางประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม  การรวมมือ  การ
กําหนดระเบียบ และการสรางความหลากหลายของอุตสาหกรรม
และการลงทุน 

11. คณะกรรมาธิการการศึกษา  ศิลปะ และ 
วัฒนธรรม   
(Committee on Education, Arts and Culture) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการศึกษา สถาบันการศึกษาในทุกระดับ  
รวมทั้งการใหบริการการศึกษาสาธารณะ  การใหทุนการศึกษา  
การสนับสนุนและใหรางวัลแกนักเรียนดีเดน การสรางระบบการ
เรียนรูทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ การศึกษาสําหรับผูใหญ 
การรักษา สนับสนุน และปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรมของฟลิปปนส 
การกอตั้งและบํารุงรักษาหองสมุด พิพิธภัณฑ ศาลเจา อนุสาวรีย 
สถานที่ทางประวัติศาสตรตางๆ การสงเสริมการศึกษาทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมแกองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะ UNESCO 

12. คณะกรรมาธิการพลังงาน  
(Committee on Energy) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการสํารวจ การนําไปใช การพัฒนา การสกัด 
การสงออก การกลั่น การขนสง การตลาด การกระจายทรัพยากร 
การรักษา การสะสมพลังงานและทรัพยากร อาทิเชน ปโตรเลียม 
ถานหิน  กาซธรรมชาติ และกาซเหลว  พลังงานนิวเคลียร  รวมทั้ง
การสงและกระจายพลังงานไฟฟา 

13. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
(Committee on Environment and Natural 
Resources) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการรักษาและปกปองส่ิงแวดลอม กฎ
ระเบียบที่มีผลกระทบตอกิจกรรมของมนุษย การสรางเสริมความ
ตระหนักของสาธารณะในเรื่องส่ิงแวดลอม การพัฒนาแหลง
ทรัพยากรที่ถูกทําลายใหกลับมาอยูในสภาพปกติ และในทุกๆ 
ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การพัฒนา  การปกปอง  
การสํารวจ  การเก็บกัก  การออกกฎระเบียบ  การใหใบอนุญาต 
และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้ง ดานปาไม  
แรธาตุ  พื้นที่สาธารณะ  พื้นที่ชายฝง และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวพันกับการใชทรัพยากรเหลานี้ 

14. คณะกรรมาธิการจริยธรรมและสิทธิประโยชน 
(Committee on Ethics and Privileges) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการประพฤติ  สิทธิ  สิทธิประโยชน   
ความปลอดภัย  เกียรติยศและชื่อเสียงของวุฒิสภา และวุฒิสมาชิก 

15. คณะกรรมาธิการการคลัง  
(Committee on Finance) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการใชจายเงินของรัฐบาล การจายหนี้
สาธารณะ การตรวจสอบบัญชีและการใชจายของรัฐบาล และทุกๆ 
เรื่องที่เกี่ยวของกับคาใชจายของสาธารณะ 
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คณะกรรมาธิการ อํานาจหนาที่ 

16. คณะกรรมาธิการความสัมพันธระหวาง
ประเทศ  
(Committee on Foreign Relation) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องความสัมพันธระหวางฟลิปปนสกับประเทศ
อื่น ทั้งในเรื่องทั่วไป เรื่องการใหบริการดานการทูตและกงสุล  
องคกรของประเทศในกลุมอาเซียน (Southeast Asian Nations) 
องคการสหประชาชาติ (U.N.) และหนวยงานในสังกัด ขอตกลง
ระหวางประเทศ (international agreements) พันธะ (obligations) 
และขอตกลง (contracts) และชาวฟลิปปนสในตางประเทศ 
(overseas Filipinos) 

17. คณะกรรมาธิการการกีฬา และนันทนาการ 
(Committee on Games, Amusement and 
Sports) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องเกม  ความบันเทิง  อาทิเชน  สลากกินแบง 
การแขงมา การแขงสุนัข มวยปล้ํา ชกมวย บาสเกตบอล และกีฬา
อื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการกีฬา 

18. คณะกรรมาธิการการวิสาหกิจ  
(Committee on Government Corporations and 
Public Enterprises) 

มีอํานาจหนาที่ในทุกเรื่องที่มีผลตอองคกรของรัฐ ผลประโยชน
ของรัฐในอุตสาหกรรมตางๆ และรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ 

19. คณะกรรมาธิการสาธารณสุข และประชากร 
(Committee on Health and Demography) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องสาธารณะสุข เภสัช โรงพยาบาล ประเด็น
ดานประชากร นโยบายตางๆ ที่มีผลตอครอบครัว ประเทศชาติ 
สังคม และเศรษฐกิจ 

20. คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและ 
สิทธิมนุษยชน  
(Committee on Justice and Human Rights) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่ององคกรและการบริหารจัดการดานยุติธรรม 
สถานดัดสันดาน และโรงเรียนดัดสันดาน การภาคทัณฑ การถอด
ถอนผูกระทําความผิด การลงทะเบียนที่ดิน การอพยพยายถิ่นฐาน 
การปฏิบัติในดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพและการปฏิรูปการใหบริการของศาล 

21. คณะกรรมาธิการแรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  
(Committee on Labor, Employment and 
Human Resources Development) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการจางงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
รักษาสันติภาพของคนงาน การสงเสริมความรวมมือระหวางนาย
จางและลูกจาง การใหการศึกษาในดานแรงงาน มาตรฐานแรงงาน 
และสถิติของแรงงาน การดูแลตลาดแรงงาน ในดานการคัดเลือก
แรงงาน การฝกอบรม การจางงาน และการสงออกแรงงานไป
ทํางานตางประเทศ คนงานตางประเทศในฟลิปปนส การสงเสริม
องคกรที่ทําหนาที่ในการพัฒนาแรงงาน และการสงเสริมการ
พัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใชในการจางงาน 

22. คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น 
(Committee on Local Government) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องความเปนอิสระของภูมิภาค  จังหวัด  เมือง 
เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และหมูบาน หรือชุมชน 
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คณะกรรมาธิการ อํานาจหนาที่ 

23. คณะกรรมาธิการกลาโหม  
(Committee on National Defense and Security) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการปองกันประเทศตอภัยคุกคามที่มาจาก 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ กองทัพของฟลิปปนส การใหเงิน
สนับสนุนแกทหารที่ปลดประจําการ การเกณฑทหาร คายทหาร 
อาวุธ การรักษาดินแดน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาดานการทหาร 

24. คณะกรรมาธิการสันติภาพ  
(Committee on Peace, Unification and 
Reconciliation) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องสันติภาพ การแกปญหาความขัดแยงภายใน 
การเจรจาทางการเมือง การอภัยโทษ การสรางความเปนปกแผน 
ใหกับชาติ 

25. คณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชน  
(Committee on Public Information and Mass 
Media) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องประชาสัมพันธ การคมนาคมและการถาย
ทอด การบริหารจัดการสื่อมวลชน และธุรกิจโฆษณา การพัฒนา
และสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับมาตรฐานทางศิลปะ และคุณภาพของธุรกิจโทรทัศน 

26. คณะกรรมาธิการความสงบเรียบรอยและ 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย  
(Committee on Public Order and Illegal Drugs) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องสันติภาพและการใชกฎหมาย  อาทิ   
สํานักงานตํารวจแหงฟลิปปนส (the Philippine National Police) 
กรมราชทัณฑ  การรักษาความปลอดภัย  การใช การขาย  
การครอบครอง  การเพาะปลูก  การผลิต  และจําหนายยาเสพติด  
และสารอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย 

27. คณะกรรมาธิการการบริการสาธารณะ 
(Committee on Public Services) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการใหบริการสาธารณูปโภค    
การโทรคมนาคม  ทั้งบนบก  ทางอากาศ  และการขนสงทางน้ํา  
ซ่ึงรวมถึงเรื่องเสนทาง และการสํารวจหมูเกาะ หรือประภาคาร 

28. คณะกรรมาธิการโยธาธิการ  
(Committee on Public Works) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการวางแผน  การกอสราง  การบํารุงรักษา 
การปรับปรุง และการซอมแซมอาคาร  ทางหลวง  สะพาน  ถนน 
ทาเรือ  สนามบิน  อาว  สวนสาธารณะ  การระบายน้ํา  การปองกัน
และจัดการน้ําทวม  การดูแลรักษาแหลงน้ํา 

29. คณะกรรมาธิการกฎระเบียบกติกา  
(Committee on Rules) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องกฎหมายของวุฒิสภา กําหนดการของรัฐสภา 
คําส่ังในการแทรกแซงและสรางกรรมาธิการ โดยประธาน 
กรรมาธิการมักจะมาจากผูนําเสียงขางมากของวุฒิสภา และ 
รองประธานมาจากผูชวยของผูนําเสียงขางมาก 

30. คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(Committee on Science and Technology) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    รวมทั้ง 
การศึกษา การพัฒนา และความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

31. คณะกรรมาธิการสวัสดิการและการพัฒนา
ชนบท (Committee on Social Justice, Welfare 
and Rural Development) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการพัฒนาชนบท และสวัสดิการ และความ
ยุติธรรมของสังคม 
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คณะกรรมาธิการ อํานาจหนาที่ 

32. คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว  
(Committee on Tourism) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการ 
ทองเที่ยว 

33. คณะกรรมาธิการการคา  
(Committee on Trade and Commerce) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการคาและธุรกิจทั้งภายในประเทศและ 
ตางประเทศ   รวมทั้ง เรื่องกรรมสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ ย่ีหอสินคา  
การกําหนดมาตรฐาน  น้ําหนัก  การประเมินและการออกแบบ  
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมและการสรางสมดุลของราคา  
การปกปองผูบริโภค ธุรกิจทางดานงานฝมือ และตลาดสินคา 

34. คณะกรรมาธิการการวางผังเมือง การเคหะ 
และการตั้งถิ่นฐาน  
(Committee on Urban Planning, Housing and 
Resettlement) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการปฏิรูปที่ดินในเขตเมือง การวางผังเมือง 
และการพัฒนาชุมชนเมือง 

35. คณะกรรมาธิการงบประมาณ  
(Committee on Ways and Means) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องรายไดของรัฐบาล ทั้งดานภาษี คาธรรมเนียม 
การใหเงินกูยืม รวมทั้งการจัดการแหลงเงินทุน 

36. คณะกรรมาธิการเยาวชน ผูหญิง และครอบครัว 
(Committee on Youth, Women and Family 
Relations) 

มีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเยาวชน ผูหญิง และความสัมพันธ
ในครอบครัว 

ที่มา  :  Senate of the Philippines, www.senate.gov.ph 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ/ตรวจสอบ ประกอบดวย 
1)  Congressional Oversight Committee on Labor 
2)  Congressional Oversight Committee on E-Commerce 
3)  Congressional Oversight Committee on Ecological Solid Waste Management Act 
4)  Joint Congressional Oversight Committee on the Clean Air Act 
5)  Joint Congressional Power Commission 
6)  Select Oversight Committee on Intelligent Funds, Programs and Activities 
7)  Legislative Oversight Committee on the Visiting Forces Agreement 
8)  Congressional Oversight Committee on Anti-Money Laundering Law 
9)  Congressional Oversight Committee on the Agricultural and Fisheries Modernization 
10)  Congressional Oversight Committee on Dangerous Drugs 
11)  Oversight Committee on the Proper Implementation of the National Internal Revenue Code 
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12)  Oversight Committee on the Official Development Assistance (ODA) Law 
13)  Joint Congressional Oversight Committee on the Government Procurement Act 
14)  Congressional Oversight Committee on the Special Purpose Vehicle Act 
15)  Congressional Oversight Committee on Overseas Voting Act of 2003 

3.5.12  คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญจะไดรับเลือกโดยการเสนอชื่อโดยผูนําเสียงขางมากและเสียงขาง

นอย ซึ่งในทางปฏิบัติแตละกรรมาธิการจะประกอบดวยตัวแทนของแตละภูมิภาค โดยประธานสภาผูแทน
ราษฎร   รองประธานฯ ผูนําเสียงขางมาก  และรองผูนําเสียงขางมากทั้ง 10 คน และผูนําเสียงขางนอย และ 
รองผูนําเสียงขางนอยท้ัง 10 คน  จะเปนประธานของ Committee on Accounts หรือสมาชิกที่ไดรับการ 
มอบหมายจากบุคคลเหลานี้จะมีสิทธิในการออกเสียงในทุกๆ คณะกรรมาธิการ 

1)  การประชุม  
คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการจะจัดประชุมหรือประชาพิจารณท่ีอาคารของสภาผูแทน

ราษฎร หรือท่ีอื่นหากมีความจําเปน หรือจะจัดในสํานักงานของรัฐบาล ซึ่งข้ึนอยูกับประธานสภาผูแทนหรือ
สภาผูแทนราษฎรกําหนด จะมีเพียงคณะกรรมาธิการกฎระเบียบกติกา เทานั้นที่สามารถจัดประชุมไดในขณะที่
มีการประชุมสภา การเลื่อนประชุมสภา หรือหยุดประชุมสภา ไมมีรางพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือประมวล
กฎหมายใดที่จะสามารถจัดประชาพิจารณได หากไมมีการสงเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่เหมาะสมตอเรื่อง 
ดังกลาว และจะไมมีการจัดประชาพิจารณถาหากยังไมมีขอเสนอที่เขียน สงไปถึงสมาชิกของคณะกรรมาธิการ
และอนุกรรมาธิการ ภายใน 5 วันทําการกอนที่จะมีการทําประชาพิจารณ นอกจากนั้นจะตองมีการสงขอความ
พรอมท้ังสําเนาเรื่องท่ีจะพิจารณา พรอมท้ังเอกสารขอเท็จจริง ขอมูลการวิจัย และขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของถึง
สมาชิกที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกับเรื่องท่ีจะจัดประชุมหรือประชาพิจารณ ลวงหนา 3 วัน คณะกรรมาธิการจะ
ดําเนินการประชุมสามัญอยางนอย 2 ครั้งตอเดือน และการประชุมพิเศษ จะสามารถเกิดข้ึนไดโดยประธาน 
กรรมาธิการ หรือเสียง 1 ใน 3 เปนผูกําหนดใหมีข้ึน ซึ่งจะตองมีการยื่นขอเสนอพรอมกับวาระในการประชุม
ใหแกสมาชิกแตละคนดวย สวนองคประชุม เทากับสมาชิก 1 ใน 5 ของคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ
ท้ังคณะ แตอาจมีขอยกเวนในการทําประชาพิจารณวาองคประชุมอาจจะมีนอยกวา 1 ใน 5 ได และประธาน
สภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําเสียงขางมาก รองผูนําเสียงขางมาก ผูนําเสียงขางนอย 
รองผูนําเสียงขางนอย หรือสมาชิกที่ไดรับมอบหมายจากกลุมเหลานี้จะถือเปนหนึ่งในองคประชุม ในกรณีท่ีมี
การเรียกรองใหมีการนับองคประชุม 

2)  รายงานและคําสั่งของคณะกรรมาธิการ  
รายงานและคําสั่งของกรรมาธิการในเรื่องรางพระราชบัญญัติ  ญัตติ  คําแถลง  ขอความ  บันทึก 

ท่ีถูกพิจารณาในการประชุมท่ีเปนทางการ โดยรายงานจะตองไดรับการเซ็นอนุมัติโดยเสียงขางมากของสมาชิก
ในแตละกรรมาธิการเสียกอน และเมื่อครบองคประชุม เสียงขางมากจะเสนอรายงานการประชุมแกท่ีประชุม 
และลายเซ็นดังกลาวจะไดรับการรับรอง  ในกรณีท่ีเปนขอเสนอรวม องคประชุมจะตองรวมทุกคณะกรรมาธิการ
ท่ีเกี่ยวของ และเสียงขางมากในแตละกรรมาธิการจะถือเปนองคประชุม และมีหนาท่ีในการอนุมัติรายงาน 
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กรรมาธิการ ซึ่งรายงานดังกลาวจะตองไดรับการลงนามรับรองโดยเสียงขางมากของทุกๆ คณะกรรมาธิการ 
ท่ีเกี่ยวของ เมื่อใดก็ตามที่รายงานไดรับการอนุมัติแลว จะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ยกเวนการ 
ตรวจคําผิดเทานั้น โดยมีเจาหนาท่ีฝายวิชาการเฉพาะทาง ทําหนาท่ีตรวจสอบวามาตรการในรายงานของ 
คณะกรรมาธิการนําเสนอความคิด ความเห็นอยางชัดเจน และตรงกับความเห็นของกรรมาธิการ 

สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยคณะกรรมาธิการสามัญ 57 คณะ และคณะกรรมการพิเศษหรือ
เฉพาะกิจ (special or ad hoc committee) 16 คณะ ดังตอไปนี้ 

3)  คณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Committees)  

ตาราง 3.10   รายช่ือ จํานวนสมาชิก และอํานาจหนาท่ี 
ของคณะกรรมาธิการสามัญสภาผูแทนราษฎร 

ช่ือคณะกรรมาธิการ จํานวนสมาชิก อํานาจหนาที่ 

1. คณะกรรมาธิการการเงิน  
(Committee on Accounts) 

75 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับเรื่อง 
งบประมาณภายในสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปน การจัด
เตรียมงบประมาณ  การเสนอ และการอนุมัติ   การจายและ
ชําระเงิน การบัญชี และการดําเนินการดานการคลัง  

2. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร 
(Committee on Agrarian Reform) 

65 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับการ
ปฏิรูปที่ดิน การจัดที่ทํากินและการสงเสริมการปฏิรูปการ
เกษตร และการนํากฎหมายไปปฏิบัติ/การแกไขกฎหมาย
การปฏิรูปการเกษตร 

3. คณะกรรมาธิการเกษตรและอาหาร 
(Committee on Agriculture and 
Food) 

130 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับการ
ผลิตอาหารและผลผลิตทางดานการเกษตร  ธุรกิจ  การ
เกษตร  เศรษฐศาสตรการเกษตร   การทําวิจัยและ
เทคโนโลยีดานการเกษตร  การศึกษาดานการเกษตร   
ซ่ึงรวมถึง การขยายการใหบริการ  การรักษาเนื้อดิน  การ
สํารวจและวิจัย  การชลประทาน  การสรางความมั่นคงใน
การทําไรนา การสงเสริมปศุสัตว โครงการประกันราคา 

4. คณะกรรมาธิการงบประมาณ 
(Committee on Appropriation) 

185 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ 
คาใชจายของรัฐบาล  รวมถึงหนี้สาธารณะ  การสราง  การ
เลิกหนี้ และการพิจารณาเรื่องเงินเดือนคาจาง และ
ประโยชนที่ขาราชการจะไดรับ 
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5. คณะกรรมาธิการนิเวศทางทะเลและ
ทรัพยากรทางน้ํา  
(Committee on Aquaculture and 
Fisheries Resources) 

55 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การประมงและผลิตภัณฑและการพัฒนาการประมง 
ธุรกิจทางทะเล  การใชทรัพยากรทางทะเล  การทําวิจัย
และเทคโนโลยีที่ชวยในการจัดการน้ําจืด การศึกษาและ
การอบรมเกี่ยวกับการประมง การรักษาแหลงน้ํา แมน้ํา 
ทะเลสาบ และแหลงทรัพยากรทางน้ํา การผลิตและการ
พัฒนาการประมง ที่เกี่ยวของกับเทคนิค  การเงิน  และ
การใหการชวยเหลือ 

6. คณะกรรมาธิการการธนาคารและ
สถาบันการเงิน  
(Committee on Banks and Financial 
Intermediaries) 

55 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การธนาคารและกระแสเงิน ธนาคารที่รัฐเปนเจา/ไมได
เปนเจาของ  รวมทั้งสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย 
การรักษาอัตราแลกเปลี่ยน  

7. คณะกรรมาธิการการศึกษาพื้นฐาน
และวัฒนธรรม  
(Committee on Basic Education and 
Culture) 

95 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การศึกษากอนวัยเรียน  โรงเรียนประถม  โรงเรียนมัธยม 
การศึกษาพิเศษ)  สวัสดิการอาจารยและนักเรียน   
การศึกษาอยางไมเปนทางการและการศึกษาผูใหญ  

8. คณะกรรมาธิการราชการพลเรือนและ
ระเบียบวิชาชีพ  
(Committee on Civil Service and 
Professional Regulation) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
องคกร การดําเนินงาน การจัดการ กฎ และระเบียบของ
ขาราชการพลเรือน สถานภาพ สวัสดิการ และผล
ประโยชนที่พนักงานและลุกจางของรัฐจะไดรับ รวมทั้ง
กฎระเบียบของแตละสายวิชาชีพ 

9. คณะกรรมาธิการแกไขรัฐธรรมนูญ 
(Committee on Constitutional 
Amendments) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การแกไขรัฐธรรมนูญ 

10. คณะกรรมาธิการพัฒนาสหกรณ 
(Committee on Cooperatives 
Development) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การรวมมือหรือการสหกรณ  ทั้งการเคลื่อนไหวหรือ 
การจัดองคกร  ผูบริโภค  ผูผลิต  การตลาด  การบริการ 
และการรวมมือที่มีจุดประสงคที่หลากหลาย รวมทั้งการ
นําไปปฏิบัติและการแกไขประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การสหกรณ 

11. คณะกรรมการยาอันตราย 
(Committee on Dangerous Drugs) 

50 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับยา
เสพติดหรือยาที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการควบคุมวัสดุและ
สารเคมีที่จะนํามาใชในการผลิต และการฟนฟูผูที่เคยติด
ยาเสพติด 
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12. คณะกรรมการนิเวศวิทยา 
(Committee on Ecology) 

35 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธ 
กับการจัดการระบบนิเวศ รวมทั้งการควบคุมมลพิษ 

13. คณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจ 
(Committee on Economic Affairs) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการศึกษา การ
พัฒนานโยบาย และยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม 

14. คณะกรรมาธิการพลังงาน 
(Committee on Energy) 

95 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การสํารวจ การพัฒนา การนําไปใช และการอนุรักษ
ทรัพยากรพลังงาน และการนําพลังงานไปใช การขนสง
พลังงาน การแจกจายพลังงาน 

15. คณะกรรมาธิการจริยธรรมและ 
สิทธิพิเศษ  
(Committee on Ethics and Privileges) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
หนาที่ การดําเนินการ สิทธิ สิทธิประโยชน เกียรติภูมิ 
ความซื่อสัตย และชื่อเสียงของสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิก 

16. คณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
(Committee on Foreign Affairs) 

65 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับความสัมพันธ
ระหวางฟลิปปนสกับประเทศอื่นๆ การใหบริการทาง
ดานการทูตและกงสุล สหประชาชาติและหนวยงานใน
สังกัด และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ 

17. คณะกรรมาธิการนันทนาการ 
(Committee on Games and 
Amusements) 

120 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ 
รูปแบบและสถานที่ของการสันทนาการ  การละเลน  
และการบันเทิง  

18. คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาล 
(Committee on Good Government) 

55 มีสมาชิกทั้งหมด  คน รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของ 
โดยตรงหรือสัมพันธกับการประพฤติผิด การไมประพฤติ 
ของพนักงานและลูกจางของรัฐ และหนวยงานยอยทาง
การเมือง รวมถึงการสืบสวนทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวของกับ 
ผลประโยชนสาธารณะ 

19. คณะกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจและ 
การแปรรูป  
(Committee on Government 
Enterprises and Privatization) 

30 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ 
การสราง  องคการ  การดําเนินการ  การจัดองคการใหม  
การปรับเปลี่ยนโครงสราง หนวยงานที่รัฐเปนเจาของ  
อาทิ  ระบบการประกันภัยของรัฐบาล (GSIS) ระบบ
ประกันสังคมของภาคเอกชน (SSS) แตไมรวมถึงธนาคาร
หรือสถาบันการเงินที่รัฐเปนเจาของหรือควบคุมอยู 
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20. คณะกรรมาธิการปฏิรูปองคกร 
ภาครัฐ  
(Committee on Government 
Reorganization) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐ กระทรวง และ
สาขายอยตางๆ ยกเวนองคกรที่รัฐเปนเจาของหรือควบ
คม การสราง การลมลาง หรือเปลี่ยนแปลงหนาที่หลัก
ของกระทรวง หนวยงาน คณะกรรมาธิการ หรือคณะ
บริหารตางๆ  

21. คณะกรรมาธิการสาธารณสุข 
(Committee on Health) 

80 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
สาธารณะสุข การกักกันโรค เภสัชกรรม โรงพยาบาล 
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณะสุข 

22. คณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นสูง 
(Committee on Higher and Technical 
Education) 

90 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การศึกษาในขั้นทุติยภูมิ และตติยภูมิ การศึกษาเชิงเทคนิค 
การศึกษาทางไกล สวัสดิการของนักเรียนและอาจารย 
และศูนยการศึกษาแหงความเปนเลิศ (center of 
excellence) 

23. คณะกรรมาธิการผังเมือง 
(Committee on Housing and Urban 
Development) 

65 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ 
สงมอบที่อยูอาศัย รวมถึงการบริการและหนวยงานของ
รัฐที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การวางผังเมือง 

24. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
(Committee on Human Rights) 

30 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน  การชวยเหลือ
เหย่ือและครอบครัวที่ถูกละเมิดทางมนุษยชน   
การปองกันและการลงโทษการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

25. คณะกรรมาธิการสารสนเทศ 
(Committee on Information 
Communications Technology) 

55 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับการ
ไปรษณีย โทรเลข วิทยุ การออกอากาศ เคเบิลทีวี 
โทรศัพท คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
รวมถึงการสื่อสารความเร็วสูงทางอินเตอรเนตแบบไรสาย 
หรือใชสาย  เชน  การสื่อสารดวยเสียงทางอินเตอรเน็ต  
การประชุมทางวิดีโอ การเชื่อมตอทางเสียง ภาพ และ 
ขอมูล  การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิก  ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนในการจัดเก็บ ประมวลผล และสงผานขอมูล  
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชอุปกรณทั้งฮารดแวร 
และซอฟทแวร และการสงขอความสั้น (SMS) และระบบ
เครือขายการเชื่อมโยงขอมูลออนไลน 
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26. คณะกรรมาธิการความสัมพันธ
ระหวางรัฐสภาและการทูต  
(Committee on Interparliamentary 
Relation and Diplomacy) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
ความสัมพันธระหวางรัฐสภาและองคกรทางรัฐสภา
ระหวางประเทศ อาทิเชน Asean Interparliamentary 
Organization (AIPO) Asian-Pacific Parliamentarians’ 
Union (APPU) Asia Pacific Parliamentary Forum 
(APPF) และ the Inter-Parliamentary Union (IPU)  
การสรางความสัมพันธและการเยี่ยมเยียนของผูแทนจาก
รัฐสภาตางประเทศ 

27. คณะกรรมาธิการยุติธรรม 
(Committee on Justice) 

60 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การจัดการความยุติธรรม ตุลาการ และการนํากฎหมาย
ไปปฏิบัติ  รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางกฎหมาย 
สถานดัดสันดาน  

28. คณะกรรมาธิการแรงงาน 
(Committee on Labor and 
Employment) 

55 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องแรงงาน   การสงเสริม และการปกปองสิทธิและ 
สวัสดิการของคนงาน การวาจาง และทรัพยากรมนุษย 
รวมถึงการสงเสริมสันติภาพในโรงงาน และความ
สัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจาง  การศึกษาดาน 
แรงงาน มาตรฐานและสถิติแรงงาน องคกรและการ
พัฒนาตลาดแรงงาน ทั้งการสรรหาแรงงาน) การฝกอบรม 
และการบรรจุ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

29. คณะกรรมาธิการกิจการนิติบัญญัติ 
(Committee on Legislative 
Franchises) 

75 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การใหอนุญาต  การแกไข  การขยาย  หรือการเรียกคืน 
สิทธิในการประกอบการ 

30. คณะกรรมาธิการการปกครอง 
ทองถิ่น  
(Committee on Local Government) 

85 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธ 
กับเขตการปกครองตนเอง(autonomous regions)  
จังหวัด  เมือง เทศบาล บารังไก ทั้งในเรื่องงบประมาณ 
และคาใชจาย  

31. คณะกรรมาธิการกิจการ 
เกาะมินดาเนา  
(Committee on Mindanao Affairs) 

25 รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนามินดาเนา ทั้งในเรื่อง
นโยบาย  โครงการ  มาตรการ  ที่มุงแกปญหา  การเตรียม
การและวางแผนระยะกลางและระยะยาวในการพัฒนา
มินดาเนา และกระบวนการอื่นๆ ที่จะเรงพัฒนามินดาเนา 
ทั้งในดานศูนยการคาสําคัญ และเขตการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  
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32. คณะกรรมาธิการกิจการมุสลิม 
(Committee on Muslim Affairs) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ 
กิจกรรมของมุสลิม ทั้งในเรื่องสวัสดิการของชาว 
ฟลิปปนสที่เปนมุสลิม และการพัฒนาพื้นที่ของชาว
มุสลิม 

33. คณะกรรมาธิการชุมชนวัฒนธรรม
แหงชาติ  (Committee on National 
Cultural Communities) 

30 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ 
ชุมชนที่มีวัฒนธรรมของชาต1ิ และการพัฒนาพื้นที่ 
เหลานั้น 

34. คณะกรรมาธิการกลาโหม 
(Committee on National Defense  
and Security) 

85 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การปองกันและรักษาความสงบของประเทศ  ทั้งในเรื่อง
กองทัพของฟลิปปนส กระบวนการสันติภาพ  กองทัพ
ประชาชน ปอมปราการหรือคายทหาร (forts) และ 
ปนใหญ (arsenals) ฐานทัพ การสํารวจอาวและที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร  การบรรเทาภัยพิบัติ 

35. คณะกรรมาธิการทรัพยากร  
ธรรมชาติ  
(Committee on Natural Resources) 

75 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) ยกเวนทรัพยากร
พลังงาน (energy resources)  การสํารวจ   การรักษา   
การจัดการ การนําไปใช ในเรื่องพื้นที่สาธารณะ แรธาตุ 
ปาไม สวนสาธารณะ และสัตวปา และทรัพยากรทาง
ทะเล (marine resources) 

36. คณะกรรมาธิการควบคุมตรวจสอบ 
(Committee on Oversight) 

55 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การรวมมือระหวางฝายบริหารที่ทําหนาที่วางแผนการ
พัฒนา และฝายรัฐสภา ผาน การตรวจการบริหารและ
ประสิทธิภาพของกฎหมายและสถานกักกันในการนํากฎ 
กติการะเบียบ  

37. คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของ
ประชาชน  
(Committee on People’s 
Participation) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องบทบาท สิทธิ และความรับผิดชอบ ขององคกร
ประชาชน ในเรื่องการคิดคนกลไกที่จะชวยในการ 
รับคําปรึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการ
ของภาครัฐ 

                                                 
1

 ชุมชนวัฒนธรรมแหงชาติเหลานี้ ไดแก ชนเผาทางเหนือ เผาดั้งเดิม ชาวเขา และมุสลิม 
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38. คณะกรรมาธิการประชากรและ 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
(Committee on Population and 
Family Relations) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การเจริญเติโตของประชากร และการวางแผนครอบครัว  
การสํารวจสํามะโนประชากร และสถิติ สิทธิและความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับความสัมพันธในครอบครัว  
การสงเสริมคุณภาพของครอบครัว และการดูแลผูสูงอายุ 

39. คณะกรรมาธิการแกปญหาความ 
ยากจน  
(Committee on Poverty Alleviation) 

20 รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและโครงการในการแก
ปญหาความยากจนของประเทศ และมาตรการอื่นๆ ใน
การบรรเทาความยากจน สงเสริมสิทธิเพื่อใหเกิดความ
เทาเทียมในการสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

40. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ 
(Committee on Public Information) 

30 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ 
สารสนเทศสาธารณะ และการสื่อสารและสื่อมวลชน 
ในรูปแบบตางๆ  ทั้งสื่อส่ิงพิมพ และสื่อที่ออกอากาศ  
ภาพยนตรและโทรทัศน วิดีโอ โฆษณา เคเบิลโทรทัศน 
และอินเตอรเนต และสิทธิความรับผิดชอบของประชาชน
ในการสื่อสาร 

41. คณะกรรมาธิการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัย 
(Committee on Public Order and 
Safety) 

75 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
ปราบปรามอาญชากรรม ทั้งเรื่องการพนันผิดกฎหมาย 
การมีอาวุธไวในครอบครอง การกอการราย อาชญากรรม 
และ การคายา กฎหมายในเรื่องอาวุธปน ปะทัด และ 
ดอกไมไฟ การปองกันตัวของพลเมือง หนวยงานรักษา
ความสงบของเอกชน และสํานักงานตํารวจแหงชาติของ
ฟลิปปนส  

42. คณะกรรมาธิการโยธาธิการและ 
ทางหลวง  
(Committee on Public Works and 
Highway) 

145 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การวางแผน  การกอสราง  การรักษา  การพัฒนา และ
การซอมแซมสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งอาคาร  ทางหลวง 
สะพาน  ถนน  สวนสาธารณะ  ศาลเจา  อนุสาวรีย และ
สถาปตยกรรมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร การ
ระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม การใชน้ํา และแหลงน้ํา 

43. คณะกรรมาธิการการรถไฟ 
(Committee on Railway and Ro-Ro 
System) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับราง
รถไฟชนิดตางๆ และระบบราง (Roll on-Roll off system) 
การกอสราง การดําเนินการ การจัดการ กฎระเบียบ  
การพัฒนาระบบรถไฟทั้ง PNR, LRTA, MRT และระบบ
รถไฟอื่นๆ ที่เชื่อมโยงการใหบริการทั่วประเทศ และทาง
หลวงที่เชื่อมผานเสนทางทางทะเล  
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44. คณะกรรมาธิการปรับปรุงกฎหมาย 
(Committee on Revision of  Laws) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การพิจารณาและ/หรือการตีความกฎหมาย 

45. คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับกติกาและ
กฎระเบียบ  
(Committee on Rules) 

55 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
ระเบียบกฎกติกาของสภาผูแทนราษฎร ระเบียบในการ
ดําเนินการสนับสนุนกฎหมาย  ระเบียบในการดําเนินการ
ถอดถอน ระเบียบการประชุม กําหนดการการประชุม  
ขอเสนอของรางพระราชบัญญัติ ญัตติ คําแถลง รายงาน
คณะกรรมาธิการ ขอความ บันทึกและฎีกา การเพิ่ม 
คณะกรรมาธิการและกระบวนการตุลาการของคณะ 
กรรมาธิการ โดยผูนําเสียงขางมากจะเปนประธาน และ 
ผูชวยผูนําเสียงขางมากจะเปนรองประธาน และผูนําเสียง
ขางนอยและผูชวยผูนําเสียงขางนอยจะเปนสมาชิกของ
คณะกรรมาธิการนี้ 

46. คณะกรรมการพัฒนาชนบท 
(Committee on Rural Development) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาชนบท และเกาะตางๆ 
ผานนโยบาย โครงการ การบริการ และมาตรการอื่นๆ 
อาทิ การคลังจุลภาคการปลุกระดมและการพัฒนาชุมชน  
การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ และการเขาถึงโครงการ
พัฒนาชนบททั้งในดานการเงินและการคลัง 

47. คณะกรรมการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
(Committee on Science and 
Technology) 

30 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาทิ การศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร การถายทอดเทคโนโลยี การ
ใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
เฉพาะการเรียนวิทยาศาสตรในระดับมัธยมของฟลิป
ปนส ทรัพยสินทางปญญาในเรื่องเทคโนโลยีชีวะภาพ 
การพยากรณอากาศ  

48. คณะกรรมาธิการธุรกิจขนาดเล็ก 
และการพัฒนาผูประกอบการ 
(Committee on Small Business and 
Entrepreneurship Development) 

20 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายและโครงการในการพัฒนาผูประกอบการ  อาทิ 
การสงเสริม การสนับสนุน การหาวิธีที่จะทําใหธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถเติบโตและอยูรอด 

49. คณะกรรมาธิการการบริการทาง
สังคม (Committee on Social Services) 

35 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคมของเด็ก คนพิการ 
และชุมชน โดยการใหบริการทางสังคมและมาตรการ 
ที่จะชวยในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของ 
ปจเจกชนและชุมชน 
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50. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเลือกตั้ง 
(Committee on Suffrage and 
Electoral Reforms) 

40 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การปกปองสิทธิการออกเสียง และการเลือกตั้ง การ
ประชามติ และประชาพิจารณ 

60. คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว 
(Committee on Tourism) 

70 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว ทั้งภายในและระหวางประเทศ 

61. คณะกรรมาธิการการคาและ 
อุตสาหกรรม  
(Committee on Trade and Industry) 

75 รับผิดชอบในเรื่องที่กับการคาภายในและตางประเทศ 
ทรัพยสินทางปญญา การจดสิทธิบัตร ชื่อและเครื่อง
หมายการคา มาตรฐาน น้ําหนักและขนาด การออกแบบ 
การควบคุมคุณภาพ การคุมครองผูบริโภค ราคาและการ
ทําตลาด งานฝมือและงานจักสาน การพัฒนา การกําหนด
ระเบียบ และการสรางความหลากหลายทางอุตสาหกรรม
และการลงทุน  

62. คณะกรรมาธิการคมนาคมขนสง 
(Committee on Transportation) 

120 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการขนสงและการบริการ
การขนสงทางบก ทางทะเล และทางอากาศ รวมทั้งการ
บริหารจัดการทาอากาศยาน ทาเรือ และระบบขนสง
สาธารณะ ยกเวนระบบการขนสงทางรถไฟ นอกจากนั้น
ยังรวมถึง การบินพลเรือน ขอตกลงการขนสงทางอากาศ 
มาตรฐานความปลอดภัยในการขนสง  ทั้งทางอากาศ  
ทางทะเล การจัดการเรืออับปาง ธุรกิจเรือ  การจํานองเรือ 
รวมถึงการประกันภัยในการเดินทาง 

63. คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับกิจการ
และสวัสดิการของทหารผานศึก 
(Committee on Veteran Affairs and 
Welfare) 

30 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับส
วัสดิการของทหารผานศึก การเกณฑทหาร การเกษียณ
อายุ การใหความชวยเหลือแกคูครอง และสิทธิประโยชน
อื่นๆ 

64. คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับแนวทาง
และวิธีการงบประมาณ 
(Committee on Ways and Means) 

120 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
รายไดแผนดิน การเงินและการคลังของรัฐบาล ทั้งภาษี  
งบประมาณ การกูยืม การใหสินเชื่อ และหนี้สินผูกพัน  

65. คณะกรรมาธิการสตรี  
(Committee on Women) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผูหญิง เด็กและเยาวชนหญิง 
ในเรื่องการศึกษา การจางงาน สภาพการทํางาน และ 
บทบาทในการสรางชาติ 
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66. คณะกรรมาธิการเยาวชนและ
พัฒนาการกีฬา (Committee on Youth 
and Sport Development) 

40 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การพัฒนาเยาวชน ทั้งเรื่องการสรางศักยภาพความเปน 
ผูนํา และการสงเสริมศีลธรรม กายภาพ ปญญา และความ
เปนอยูที่ดี รวมทั้งกีฬา 

ที่มา  :  Senate of the Philippines, www.senate.gov.ph 
 

4)  คณะกรรมาธิการวิสามัญ (เฉพาะกิจ) (Special Committees)  
 

ตาราง 3.11   รายช่ือ จํานวนสมาชิก และอํานาจหนาท่ี 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎร 

ช่ือคณะกรรมาธิการ จํานวนสมาชิก  อํานาจหนาที่ 

1. คณะกรรมาธิการการเคลื่อนยาย 
ฐานทัพ  
(Committee on Bases Conversion) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องนโยบายและโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐาน
ทัพ (bases conversion) การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
ในพื้นที่ที่เดิมเปนฐานทัพ การเปลี่ยนแปลงและการสราง
คายทหารขึ้นใหม 

2. คณะกรรมาธิการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พื้นที่บีโคล  
(Committee on Bicol Growth Area) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เร่ืองนโยบายและโครงการที่จะสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเขตพื้นที่ Bicol (ซ่ึงตั้งอยูทางตะวันออกเฉียง
ใตของ Luzon) 

3. คณะกรรมาธิการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พื้นที่เอเชียตะวันออก  
(Committee on East Asian Growth 
Area) 

20 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่มีผลตอพื้นที่เอ
เชียตะวันออก รวมทั้งสงเสริมการคาและการลงทุนใน
กลุมประเทศเหลานี้ 

 

 

 

4. คณะกรรมาธิการการศึกษาและ  
สวัสดิการสําหรับบุคคลพิเศษ 
(Committee on Education and 
Welfare of Special Person) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องความตองการของบุคคลพิเศษ ทั้งกลุมคนปญญา
ออน ออทิสม พิการในการเรียนรู พิการทางกายภาพ มี
ความผิดปกติในการพัฒนา และมาตรการอื่นๆ ที่จะชวย
ใหกลุมคนเหลานี้ไดรับโอกาสในการศึกษาและสวัสดิ
การ 
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5. คณะกรรมาธิการสงเสริมการสงออก 
(Committee on Export Promotion) 

20 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องนโยบายและโครงการสงออกและการพัฒนาสินคา
สงออก การเรงสงเสริมการสงออก การลดการขาดดุล
ทางการคา และการรักษาสมดุลทางการคา 

6. คณะกรรมาธิการความปลอดภัย 
ทางอาหาร  
(Committee on Food Security) 

20 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องโครงการและนโยบายการผลิตและการกระจาย
อาหาร และมาตรการอื่นๆ ที่จะทําใหการพัฒนาสินคา
อาหารเกิดการเติบโตอยางย่ังยืน และสามารถพึ่งตนเอง
ได ประชาชนสามารถเขาถึงได และเพียงพอตอประเทศ
ชาติในระยะยาว 

7. คณะกรรมาธิการโลกาภิวัตนและ 
องคการคาโลก  
(Committee on Globalization and 
WTO) 

45 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องผลกระทบของนโยบายและมาตรการขององคการ
การคาโลก (WTO) ตอภาคสวนที่หลากหลายทางสังคม  
และมาตรการที่จะชวยใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สัมพันธกับโลกาภิวัตน  

8. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเมือง 
มะนิลา (Committee on Metro Manila 
Development) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายและโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ในเมืองมะนิลา  

9. คณะกรรมาธิการพัฒนาฉลองเปา
หมายในชวงครบสหัสวรรษ (1,000 ป) 
(Committee on Millenium 
Development Goals) 

(ไมมีขอมูล) (ไมมีขอมูล) 

10. คณะกรรมาธิการภูเขาไฟปนาตูโบ 
(Committee on Mount Pinatubo) 

35 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายและโครงการกอสรางและฟนฟูภูเขาไฟปนาตโูบ 
ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ถูกทําลาย โดยการใหสวัสดิการกับผูที่เคย
อยูอาศัยในบริเวณดังกลาว รวมทั้งการหามาตรการใน
การฟนฟู พัฒนา สงเสริมการเติบโตของพื้นที่ดังกลาว 

11. คณะกรรมาธิการพัฒนาจตุรัสลูซอน
ตะวันตกเฉียงเหนือ (เขตสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ ลูซอนตะวันตกเฉียงเหนือ) 
(Committee on Northwest Luzon 
Growth Quadrangle) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายและโครงการในการพัฒนาเทศบาล เมืองจังหวัด 
และชุมชนทองถิ่น ที่อยูในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของ 
ลูซอน และมาตรการอื่นๆ ที่สงเสริมการเจริญเติบโตและ
การขยายตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เชื่อม
ตอกัน  
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12. คณะกรรมาธิการผูทํางานในตาง
ประเทศ (Committee on Overseas 
Workers Affairs)2 

30 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายและโครงการที่สงเสริมและปกปองสิทธิและ 
สวัสดิการของผูทํางานฟลิปปนสโพนทะเล และ 
ครอบครัวของแรงงานเหลานั้น 

13. คณะกรรมาธิการสินติภาพ การ
เยียวยา และความเปนเอกภาพ 
(Committee on Peace, Reconciliation 
and Unity) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
เรื่องการเจรจาและนโยบายหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการสันติภาพ และการเยียวยาของของประเทศ 
สงบศึกที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงภายในประเทศ และ 
การใหสวัสดิการแกกลุมกบฏที่กลับตัวกลับใจ  

14. คณะกรรมาธิการจังหวัดที่จัดอยูใน
ลําดับสําคัญ  
(Committee on Priority Provinces) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมของ 
รัฐบาลในจังหวัดที่มีความสําคัญ และมาตรการที่มีความ
สําคัญตอการเรงพัฒนาจังหวัดเหลานั้น ซ่ึงไดแก Abra, 
Agusan del Sur, Antique, Apayao, Aurora, Basilan, 
Batanes, Benguet, Biliran, Eastern Samar, Guimaras, 
Ifugao, Kalinga, Masbate, Mountain Province, Romblon 
Southern Leyte, Sulu, Surigao del Sur and Tawi-Tawi 

15. คณะกรรมาธิการปาไม  
(Committee on Reforestation) 

20 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
นโยบายหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปาไม รวมทั้งผล
กระทบของการตัดไมทําลายปา และมาตรการอื่นๆ ที่
ชวยในการนํานโยบายในการรักษาปาไมไปใช 

16. คณะกรรมาธิการพัฒนาเขต 
ตากาลอกทางใต  
(Committee on Southern Tagalog 
Development) 

25 รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับ
การพัฒนาพื้นที่ตากาลอกตอนใต รวมถึงพื้นที่การเกษตร 
ทองเที่ยว เศรษฐกิจ และพื้นที่ดานอุตสาหกรรม 

ที่มา  :  House of Representatives, www.congress.gov.ph 
 

                                                 
2

 รวมถึงคนที่ทํางานตางประเทศตั้งแตพวกชํานาญเฉพาะดาน เชน หมอ วิศวกร พยาบาล และ skilled workers ท่ีทําเปน contract 
workers  
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3.6  ศาลชํานาญพิเศษในการตัดสินการเลือกต้ัง (Electoral Tribunal) 
เมื่อเกิดการประทวงผลการเลือกตั้ง จะแกปญหาโดย ศาลชํานาญพิเศษในการตัดสินการเลือกตั้งซึ่งจะ

ทําหนาท่ีตัดสินเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง คุณสมบัติของสมาชิกสภา โดยทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
จะแตงตั้งกรรมการที่จะดํารงตําแหงภายใน 30 วันหลังจากมีการเลือกตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภา โดยสมาชิกจะมีท้ังหมด 9 คน  ประกอบดวย  สมาชิกจากศาลสูงจํานวน  3  คน  ท่ีไดรับการ 
แตงตั้งจากหัวหนาผูพิพากษา (Chief Justice) และอีก 6 คนที่เหลือจะมาจากระบบสัดสวนจากทั้งพรรคการ
เมืองและระบบบัญชีรายช่ือ โดยกรรมการพิเศษที่ตัดสินการเลือกตั้งนี้จะไมเปนสวนหนึ่งของสภา แตเปน 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งจะมีอํานาจในการออกกฎขึ้นมาควบคุมการดําเนินการของตนเอง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

ในปจจุบันประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสปกครองโดยระบอบประธานาธิบดี (presidential system) 
โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ และยังมีสวนในการรวมรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน การปกครอง 
ในระบอบประธานาธิบดีของฟลิปปนส (ในทางทฤษฎี)  เปนการปกครองแบบแบงแยกอํานาจ (Separation of 
Powers) ระหวางอํานาจนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  และอํานาจตุลาการ  ขณะที่การปกครองของไทย  เปนการ 
ปกครองระบอบรัฐสภา (Parliamentary system) ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเปน 
หัวหนาฝายบริหาร โดยระบบรัฐสภา (Parliamentary System) เปนระบบประสานอํานาจ (Fusion of Powers) 
นั่นคือ  การที่สถาบันนิติบัญญัติ (รัฐสภา)  และสถาบันบริหาร (คณะรัฐมนตรี)  ทํางานรวมกัน เปรียบเสมือน
การที่คนกลุมเดียวกันใชท้ังอํานาจบริหารและนิติบัญญัติ  กลาวคือ  พรรคการเมืองท่ีมีเสียงขางมากใน 
สภาผูแทนราษฎร จะไดรับความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลไปใชอํานาจในการบริหาร โดยคนกลุมหนึ่ง
ของพรรคการเมืองซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและตําแหนงทางการเมืองตางๆ   ขณะเดียวกันสมาชิกของ 
พรรคการเมืองท่ีเปนรัฐบาลที่เหลือก็ปฏิบัติหนาท่ีในรัฐสภาซึ่งเปนการใชอํานาจนิติบัญญัติ 

การมีรูปแบบการปกครองที่แตกตางกัน ทําใหการใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภามีความแตกตางกัน
ไปดวย   อยางไรก็ตาม การท่ีรัฐสภาของไทยและฟลิปปนสตางก็เปนสถาบันในระบบประชาธิปไตยแบบ 
ตัวแทน (Representative Democracy) เหมือนกัน   รวมท้ัง ทําหนาท่ีเปนองคกรดานนิติบัญญัติเหมือนกัน  
ทําใหในดานหนึ่งสามารถเปรียบระหวางรัฐสภาของทั้ง 2 ประเทศได  สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบ จะมุง
อธิบายระบบรัฐสภาภายใตการทํางานของระบบการปกครองหลักของแตละประเทศ และระบบสนับสนุน 
รัฐสภา  รวมท้ัง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทํางานของระบบรัฐสภา เพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบรัฐสภา 
ของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะระบบรัฐสภาภายใตรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี และรัฐสภาภายใต
ระบบรัฐสภา 

4.1  การเปรียบเทียบภาพรวมรัฐสภา 
4.1.1  ระบบรัฐสภา และระบบประธานาธิบดี 
รัฐสภาของฟลิปปนสและไทย  ใชระบบสภาคู (Bicameral) โดยตางเปนสถาบันหลักในการใชอํานาจ

นิติบัญญัติ เพื่อใหเปนไปตามหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกับฝายบริหาร  

ระบบรัฐสภาของไทย  มีรัฐสภาเปนสถาบันหลักหลักในการตรากฎหมายและการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล  รัฐบาลตองรับผิดชอบรวมกันในการบริหารราชการแผนดิน   รวมท้ังตอง 
รับผิดชอบตอรัฐสภา โดยมีนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) เปนหัวหนาฝายบริหาร และมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขของประเทศ  
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นายกรัฐมนตรี มีท่ีมาจากการเลือกตั้งทางออม  กลาวคือ  ประชาชนเปนผูเลือกตั้ง ส.ส. และพรรค 
การเมือง และหลังจากนั้น ส.ส. ก็จะเปนผูทําหนาท่ีเลือกนายกรัฐมนตรี อีกที ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะทําหนาท่ี 
คัดเลือกคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลตองรับผิดชอบตอการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี และการแตงตั้งคณะ 
รัฐมนตรีตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน  

นายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภา โดยจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา ตองรายงานการบริหาร 
ราชการแผนดินตอสภา และอาจถูกสภาควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  เชน  ตั้งกระทูถาม  ถูกกรรมาธิการ
สภาตรวจสอบ และถูกเปดอภิปรายทั่วไป 

กลาวโดยสรุป  ก็คือ  “สภามาจากการเลือกต้ังของประชาชน และรัฐบาลมาจากความไววางใจของ
สภา” และขอแตกตางในการใชอํานาจของฝายบริหารท่ีสําคัญ ท่ีระบบนายกรัฐมนตรีของไทยแตกตางจาก
ระบบประธานาธิบดีของฟลิปปนสก็คือ นายกรัฐมนตรี สามารถยุบสภาได ขณะที่ประธานาธิบดีไมสามารถ
กระทําได 

การที่ฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติของระบบรัฐสภาของไทย มีท่ีมาจากแหลงเดียวกัน  คือ  รัฐสภา 
อาจมองเปนจุดเดนก็ได เนื่องจากการที่รัฐบาลคุมเสียงขางมากในสภาทําใหมีความราบรื่น โดยเฉพาะในการ
ผลักดันรางกฎหมาย รวมท้ังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพในการบริหารงาน 

จุดเดนอีกประการของระบบรัฐสภาภายใตนายกรัฐมนตรีหรือระบบรัฐสภา  คือ  การท่ีรัฐบาลตอง 
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี ทําใหคณะรัฐมนตรีกระทําการไมเกินขอบเขต โดยเฉพาะการที่
รัฐสภาสามารถตั้งกระทูถามรัฐมนตรีรายบุคคลได กลไกดังกลาวมีประสิทธิภาพอยางสูง เนื่องจากการคงอยู
ของรัฐสภาขึ้นอยูกับความไววางใจของรัฐสภา  กลาวคือ  หากรัฐสภาลงมติไมไววางใจ และไมรับรองนโยบาย
ของฝายบริหารชุดใด ฝายบริหารก็ตองลาออก หรือยุบสภาเพื่อใหมีการจัดเลือกตั้งใหม 

รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปจจุบันกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขางมาก 
ในสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจึงทําหนาท่ีสอดประสานและรับผิดชอบรวมกัน (Collective Responsibility) 
ในการบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงเปนทั้งผูนําของฝายบริหารและผูนําของพรรคการเมืองเสียงขางมาก 
ในสภาไปพรอมกัน  

อยางไรก็ตาม  ในกรณีท่ีจํานวนเสียงของพรรคการเมืองเสียงขางมามีไมพอท่ีจะจัดตั้งรัฐบาล ก็จะ 
ทําใหรัฐบาลเกิดข้ึนจากการรวมตัวของพรรคการเมืองหลายพรรค หรือท่ีเรียกวา “รัฐบาลผสม” กรณีดังกลาว
ถือเปน จุดออนที่สําคัญของระบบรัฐสภา เนื่องจากโดยธรรมชาติทางการเมือง  พรรคการเมืองแตละพรรค 
มักจะพยายามรักษาผลประโยชนของตนเอง อันทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (conflict of interest) 
อันนําไปสูการยุบสภาครั้งแลวครั้งเลา  

ในอีกดานหนึ่ง หากรัฐบาลตั้งข้ึนจากพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว อาจทําใหเกิดเผด็จการรัฐสภาซึ่ง
ถือเปนจุดออนอีกประการหนึ่งของระบบรัฐสภา ท่ีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติหลอมรวมเปนกอนเดียวกัน 
และทําใหระบบการตรวจสอบและคานอํานาจในสภาเสียสมดุล การเมืองไทยในปจจุบันเปนภาพสะทอนที่ 
ชัดเจนถึงความพยายามสรางความเขมแข็งใหกับฝายบริหาร เห็นไดจากการมีนายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง (Strong 
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Prime Minister)  มีการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ท่ีชวยสรางเสถียรภาพทางการเมือง  ท้ังมาตรการที่กําหนดให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค และตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 90 วันกอนการเลือกตั้ง 
ลวนเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็งมากขึ้น และในสภาวะที่รัฐบาลมาจากพรรคการเมือง
พรรคเดียว ยิ่งสงผลใหเกิดเผด็จการโดยรัฐสภาไดงายขึ้น 

ขณะที่ระบบประธานาธิบดีของฟลิปปนสเปนระบบที่ประธานาธิบดี  คือ ประมุขของประเทศ และ
เปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน และเนื่องจากประธานาธิบดีเปนผูที่ไดรับเลือกต้ังโดยตรง 
จากประชาชน   ดังนั้น การบริหารงานของประธานาธิบดีจึงไมข้ึนกับสภานิติบัญญัติ และคณะรัฐมนตรี 
จะขึ้นตรงตอประธานาธิบดี และมีฐานะเสมือนเปนที่ปรึกษาเทานั้น ประธานาธิบดีไมจําเปนตองรับผิดชอบ 
ตอรัฐสภา ขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ไมมีอํานาจในการยุบสภา แตประธานาธิบดีอาจถูกรัฐสภาถอดถอน 
(Impeachment) ออกจากตําแหนง ได  

ประธานาธิบดี เปนบุคคลที่มีอํานาจสูงสุดในการใชอํานาจบริหาร (Executive Power)  ท้ังในการ 
ควบคุมกระทรวง  ทบวง กรม   รวมท้ัง เปนผูเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูต โดยการ
เสนอชื่อตองผานกระบวนการรับรองจากคณะกรรมาธิการวาดวยการแตงตั้ง (Commission on Appointments) 
แตประธานาธิบดี ไมมีอํานาจในการยุบสภา 

การท่ีประธานาธิบดีมีอํานาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรี จึงถือเปนจุดเดนประการหนึ่งของระบบ
ประธานาธิบดี   เนื่องจากสามารถเลือกผูท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อดํารงตําแหนงสําคัญๆ ได   เชน  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม   กระทรวงการตางประเทศ   กระทรวงการคลัง  เปนตน  และการที่รัฐมนตรี
ในระบบประธานาธิบดีไมตองรับผิดชอบตอรัฐสภา จึงไมจําเปนตองไปรวมประชุมรัฐสภา เพื่อตอบกระทูถาม
จากรัฐสภา และทําใหรัฐมนตรีมีเวลาเต็มท่ีในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งถือเปนจุดเดนอีกประการ เพราะไมตอง 
รับผิดชอบตอรัฐสภา ไมตองเขาประชุมสภา รวมท้ังตอบกระทูถามของรัฐสภา ทําใหคณะรัฐมนตรีมีอิสระ 
เต็มที่ในการบริหารกระทรวงตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานาธิบดี โดยไมตองหาเสียงจากสมาชิกรัฐสภา 

ตําแหนงฝายบริหารสูงสุดรองมาคือ รองประธานาธิบดี ก็มีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเชนเดียวกับ
ประธานาธิบดี  โดยประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี   อาจจะมาจากคนละพรรคการเมือง  เพราะการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี แยกออกจากกัน  

รองประธานาธิบดี จะขึ้นมาเปนประธานาธิบดีแทน ในกรณีท่ีประธานาธิบดี เสียชีวิต ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได ลาออก และถูกถอดถอน อยางเชน กรณีของประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล อาโรโย 
(Gloria Macapagal Arroyo) ท่ีข้ึนมาดํารงตําแหนงแทนอดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา (Joseph Estrada) 
เปนตน 

การที่ประธานาธิบดี กับรองประธานาธิบดีไมไดมาจากพรรคเดียวกัน   รวมท้ัง ประธานาธิบดี  
ไมจําเปนตองมาจากพรรคการเมืองเสียงขางมาก อาจจะเปนจุดออนของระบบประธานาธิบดีได ในกรณีท่ี 
ท้ัง 2 ฝายมีความเห็นไมตรงกัน แตเทาท่ีผานมายังมีประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีมักจะมาจาก 
พรรคการเมืองเดียวกัน และในกรณีท่ีมาจากคนละพรรคการเมือง ก็ไมมีปญหาในการบริหารมากนัก เนื่องจาก
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มีประเพณีปฏิบัติในสังคมฟลิปปนสท่ีทําใหผูนําจะตองทําสิ่งท่ีถูกตองเพื่อสวนรวม (สีดา  สอนศรี, สัมภาษณ, 
17 สิงหาคม 2548) 

4.1.2  กระบวนการนิติบัญญัติ (Legislative Process) 
กระบวนการนิติบัญญัติเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานของรัฐสภา และความแตกตางของระบบ

การปกครองระหวางไทย และฟลิปปนส ทําใหกระบวนการนิติบัญญัติมีความแตกตางกันไปดวย โดยความ
แตกตางที่สําคัญระหวางรัฐสภาของไทยและฟลิปปนสในกระบวนการนิติบัญญัติคือ การเสนอรางกฎหมาย 
ในระบบประธานาธิบดี สามารถทําไดทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ยกเวนรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
งบประมาณ ท่ีสภาผูแทนราษฎรเทานั้นที่มีอํานาจในการผลักดัน 

จากการสัมภาษณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนส นายอิซิโดโร อี. เรอัล จูเนียร (Isidoro E.Real, 
Jr, สัมภาษณ, 29 August 2005) พบวา ขอดีของกระบวนการนิติบัญญัติ และรัฐสภาของฟลิปปนสภายใตระบบ
ประธานาธิบดี คือการเปนระบบที่มีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจระหวางกัน (Check and Balance System) 
โดยเฉพาะระหวางฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ รวมท้ังระหวางสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  

ข้ันตอนของกระบวนการนิติบัญญัติในระบบประธานาธิบดีมีดวยกันหลายขั้นตอน ตั้งแต การ
พิจารณารางกฎหมาย 3 วาระ (First, Second and Third Reading) การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการรวม 2 สภา 
(Bicameral Conference Committee) ในกรณีท่ีการพิจารณารางกฎหมาย ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 
เกิดความขัดแยง รวมท้ังตองผานการลงนามอนุมัติของประธานาธิบดี (President Action on the Bill)  

กระบวนการทั้งหมดจะชวยกลั่นกรองใหกฎหมายที่เกิดข้ึนกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากกวา 
ท่ีจะเปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตัวของนักการเมืองหรือบริวาร ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนถือเปนจุดแข็ง
ของกระบวนการนิติบัญญัติของระบบประธานาธิบดี ของระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ ดร.เจ พรอสเพโร อี. เด เวรา (J.Prospero E. De Vera III, สัมภาษณ, 29 
August 2005) อาจารยจากคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนส (University of the Philippines) 
เสนอวา การมีกระบวนการนิติบัญญัติหลายข้ันตอน แมวาจะทําใหกระบวนการกลั่นกรองกฎหมายมีคุณภาพ 
มากข้ึน แตในทางกลับกัน ในสภาวะที่ปญหาตางๆ มีความซับซอน และตองการการแกไขอยางเรงดวน การมี 
ขั้นตอนทางนิติบัญญัติที่ใชเวลายาวนาน จึงเปนจุดออน   เนื่องจาก ไมสามารถแกปญหาไดทันทวงที และ 
มีสวนทําใหปญหาลุกลามยิ่งข้ึน ซึ่งจากปญหาความลาชาดังกลาวนําไปสูการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง (Charter change หรือท่ีชาวฟลิปปนสเรียกวา Cha-Cha Change) จากระบบ
ประธานาธิบดี มาเปนระบบรัฐสภา โดยเฉพาะการผลักดันจากฝายวุฒิสภา 

นอกจากนั้น ดร.เด เวรา เชื่อวา การเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบประธานาธิบดีมาเปน
ระบอบรัฐสภาจะทําใหการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของผูนําประเทศมีมากขึ้นอีกดวย เพราะจาก
ประวัติศาสตรการเมืองของฟลิปปนสพบวา ปญหาความชอบธรรมของผูนําประเทศ เปนปญหาที่เกิดข้ึนตลอด 
ตั้งแตยุคของ นายเฟอรดินานด มารกอส  นายโจเซฟ เอสตราดา  จนถึงนางกลอเรีย อารโรโย กระแสการ



 
 . 

 
-  75 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ตอตานประธานาธิบดี และระบบเครือญาติทางการเมือง (Political dynasty) สะทอนใหเห็นวาการเมืองของ 
ฟลิปปนสยังคงเปนพื้นที่สําหรับชนชั้นนํา และวงตระกูลตางๆ มากกวาเปนเวทีสําหรับประชาชนทั่วไป 

ส.ส.อิซิโดโร เรอัล จูเนียร (Isidoro E.Real, Jr, สัมภาษณ, 29 August 2005)  เสนอวา  ความลาชาของ
กระบวนการนิติบัญญัติ ถือเปนเหรียญอีกดานของการมีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน ซึ่งการเรียกรอง
ใหมีการเปลี่ยนจากระบอบประธานาธิบดีมาเปนระบอบรัฐสภา ในดานหนึ่งเพื่อทําใหกระบวนการผลักดัน
กฎหมายมีความรวดเร็วมากขึ้น และยังเปนการแกปญหาสภาวะ “สุญญากาศทางการเมือง” ซึ่งปญหาดังกลาว
เกิดข้ึนเมื่อประธานาธิบดีสูญเสียเสียงสนับสนุนในสภา อันทําใหการผลักดันกฎหมาย หรือนโยบายตางๆ เปน
ไปอยางยากลําบาก ซึ่งหากสถานการณทางการเมืองไมมีความเปลี่ยนแปลง และฝายตอตานไมสามารถผลักดัน
ใหเกิดกระบวนการถอดถอน (Impeachment) ใหเกิดข้ึน จะทําใหสภาวะดังกลาวเปนปญหาไปตลอดในชวง
การดํารงตําแหนงของประธานาธิบดีคนนั้น ในขณะที่ในระบบรัฐสภาของไทย การสูญเสียการสนับสนุนจาก
สภาของฝายบริหารมีผลนําไปสูการยุบสภา ซึ่งทําใหสภาวะดังกลาวหมดไปเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมข้ึน
มาแทน  

ภายใตระบอบประธานาธิบดี ท่ีกระบวนการนิติบัญญัติเปนไปอยางลาชา และกระบวนการถอดถอน 
ท่ีไรประสิทธิภาพเปนประเด็นสําคัญในการเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เนื่องจากฝาย
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง มองวาระบอบรัฐสภา เปนระบบที่ฝายบริหารมีโอกาสที่จะออกจากตําแหนงได
ตลอดเวลา หากไมไดรับเสียงสนับสนุนจากสภาในการอภิปรายไมไววางใจ (vote of loss of confidence) อันทํา
ใหฝายบริหารตองพยายามสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนตลอดเวลา ซึ่งเปนสิ่งท่ีประชาชนฟลิปปนสมอง
วาหลังจากที่ไดรับการเลือกตั้งแลว ประชาชนไมสามารถเขาถึงประธานาธิบดีไดเลย ซึ่งกลไกดังกลาวมีโอกาส
ทําใหประธานาธิบดีใชอํานาจไปในทางที่ผิด (Isidoro E.Real, Jr, สัมภาษณ, 29 August 2005)   

ในขณะที่ประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นทัศนคติและคานิยมหลายประการ 
ตอปญหาการเมืองไทย โดยเฉพาะมองวาการเมืองไทยขาดเสถียรภาพ อันเนื่องมาจากหลายปจจัย  อาทิเชน  
การเกิดเผด็จการรัฐสภาจากการที่วุฒิสภามาจากการแตงตั้งพวกเดียวกันเขาไปดํารงตําแหนง การที่รัฐสภาเปน
พื้นที่ของนักเลือกตั้ง การเปนรัฐบาลผสมหลายพรรค การขาดอุดมการณของนักการเมืองและพรรคการเมือง 
ฯลฯ 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงมีมาตรการหลายประการในการสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาล ไมวาจะ
เปน การนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือมาใช รวมท้ังขอกําหนดที่พรรคการเมืองใดไมไดรับการเลือกตั้ง
จะตองยุบพรรค ลวนเปนมาตรการที่ตองการใหระบบการเมืองไทยเหลือเพียงพรรคการเมืองใหญจํานวนนอย 
และยังสะทอนใหเห็นวาปญหาของรัฐสภาในอดีตคือ การขาดเสถียรภาพของสภา  อันเนื่องมาจากการมี 
พรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งมีผลใหกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาขาดเสถียรภาพและขาด 
ประสิทธิภาพ 
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1)  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
สีดา  สอนศรี  นักวิชาการผู เชี่ยวชาญดานการเมืองฟลิปปนส   (สีดา  สอนศรี, สัมภาษณ ,  

17 สิงหาคม 2548)  กลาววา  ฟลิปปนส ใหความสําคัญกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็น (Public Hearing) 
เปนอยางมาก โดยเฉพาะในการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการที่จะมีผลตอสาธารณะ ซึ่งท้ังสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตางมีบทบาทในการดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการทํา
ประชาพิจารณ เปนจุดเดนประการหนึ่งของกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการกําหนดใหนําผลของการทํา
ประชาพิจารณมาใชเปนขอมูลสําคัญในตัดสินใจ  

ไวโอเลตา เวโลโซ (Violeta Veloso) ผูอํานวยการดานกิจการคณะกรรมาธิการประจําสํานัก
เลขาธิการวุฒิสภา กลาววา กระบวนการทําประชาพิจารณจะมีการเผยแพรขอมูลและใหความรูแกประชาชน
ลวงหนา กอนที่จะทําประชาพิจารณ ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนหนาท่ีของสํานักเลขาธิการ   รวมท้ังคณะ 
กรรมาธิการที่รับผิดชอบในประเด็นดังกลาว โดยขอมูลท่ีนําเสนอแกสาธารณะจะตองเปนขอเท็จจริง ท้ังขอดี 
ขอเสีย ท่ีผานการศึกษาวิจัยมาแลว   นอกจากนั้น กระบวนการทําประชาพิจารณยังเปนชองทางใหประชาชน
เสนอรางกฎหมาย และมติตางๆ กลับมาใหสภาไดพิจารณาไดอีกดวย (Violeta Veloso, สัมภาษณ, 29 August 
2005) 

ในขณะที่กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประเทศไทย ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมาก 
โดยเฉพาะในประเด็นที่กําหนดวา  การทําประชาพิจารณไมวาจะมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน
เพียงใด ผลของการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวก็เปนเพียงการรับฟงความคิดเห็นเทานั้น ไมจําเปนที่ผูกําหนด
นโยบายจะตองตัดสินใจตามความเห็นดังกลาว วิธีคิดดังกลาวในดานหนึ่งก็เปนการปองกันการเกิด “พวกมาก
รากไป”  กลาวอีกอยางอาจมองไดวา  กลุมผูกําหนดเงื่อนไขของการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของไทย  
กลัววาจะเกิด “ทรราชของเสียงขางมาก”  ซึ่งเปนจุดออนสําคัญของระบบประชาธิปไตยที่ยึดถือเสียงขางมาก
เปนสําคัญ แตจุดออนของขอกําหนดดังกลาว ทําใหการทําประชาพิจารณเปนกระบวนการที่ไมมีนัยสําคัญ 
อันใด โดยเฉพาะหากผูตัดสินใจกําหนดนโยบายมีคําตอบไวลวงหนาแลว ซึ่งในกรณีดังกลาวทําใหการ 
ประชาพิจารณกลายมาเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรม ใหกับผูกําหนดนโยบายอีกดวย วามีการเปด
ใหมีการมีสวนรวมแลว 

ฉะนั้นหากวัดระดับความเปนประชาธิปไตย โดยอิงกับการใหความสําคัญกับความตองการของ
ประชาชน กระบวนการนิติบัญญัติของฟลิปปนส โดยเฉพาะการจัดทําประชาพิจารณ ที่ใหความสําคัญกับผล
ของการลงคะแนนออกเสียง ยอมสะทอนใหเห็นถึงการเปนระบบการเมืองที่สามารถตอบสนองความตองการ 
(Responsive Democracy) ของประชาชนไดดีกวา อยางไรก็ตามการตัดสินใจของผูนําหรือผูกําหนดนโยบายที่
ไมไดอิงกับเสียงสวนใหญ ก็ไมไดแปลวาการตัดสินใจดังกลาวขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวม และในบาง
ครั้งเสียงขางมากที่ขาดจิตสํานึกสาธารณะอาจนําไปสูปญหามากกวาการตัดสินใจของเสียงสวนนอยท่ีคํานึงถึง
สวนรวม  



 
 . 
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2)  ระบบและกลไกตรวจสอบ  
สําหรับประเทศไทย จากที่ไดกลาวไปแลววา  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีสวนสําคัญในการ 

สงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีใหสูงข้ึน ไมวาจะเปนขอกําหนดการยายพรรคการเมือง  
ท่ีตองกระทํากอนการเลือกตั้ง 90 วัน และจะตองสูญสิ้นสถานภาพของผูแทนราษฎร ซึ่งเปนการลดอํานาจ 
ตอรองของเหลา “นักเลือกตั้ง” และ “มุงการเมือง” (political groups)  

นอกจากนั้นขอกําหนดเรื่องการยื่นอภิปรายไมไววางใจตอฝายบริหาร ท่ีจํานวนของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรของพรรคฝายคานเปนปจจัยสําคัญตอการผลักดันกระบวนการดังกลาว โดยเฉพาะใน 
สถานการณการเมืองปจจุบันที่รัฐบาลคุมเสียงขางมากอยางเบ็ดเสร็จ อันเปนอุปสรรคในการตรวจสอบ 
ฝายบริหารผานกลไกของระบบรัฐสภา   ยิ่งไปกวานั้นบทบาทและการทําหนาท่ีของวุฒิสภา ท่ีมีลักษณะ 
คลอยตามรัฐบาลทําใหการตรวจสอบโดยวุฒิสภาไมเปนผลมากนัก ประกอบกับองคกรอิสระที่เปนอีกชองทาง
ในการใชอํานาจและกลไกในการตรวจสอบ  ก็ถูกครอบงํา ตั้งแตในขั้นตอนของกระบวนการสรรหา  
จึงดูเหมือนวากลไกที่เปนทางการตางๆ ท้ังภายในสภา และภายนอกสภา ตางไมสามารถทําหนาท่ีของตนเองได 

ขณะที่ฟลิปปนส กระบวนการถอดถอนโดยรัฐสภา เปนสิ่งท่ีเปนไปไดยาก ถาหากประธานาธิบดี
คุมเสียงขางมากในสภาไวได ก็จะทําใหกระบวนการดังกลาวไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็ไมมีเสียงสนับสนุน
เพียงพอในการถอดถอน ซึ่งหากตองการใหประธานาธิบดีเขาสูขบวนการขับออกในขั้นสุดทาย (ท่ีวุฒิสมาชิก) 
ไดตองเสียง 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

การใชการถอดถอนเปนกระบวนการตรวจสอบทางการเมือง ยังไมเกิดผลมากนัก โดยจากประวัติ
ศาสตรการเมืองฟลิปปนส  พบวา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะการโคนลมอดีต
ประธานาธิบดี เฟอรดินานด  มารกอส (EDSA I) และ อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ  เอสตราดา (EDSA II) เกิดขึ้น
จากพลังภายนอกสภาเปนพลังสําคัญ โดยทั้ง 2 เหตุการณไดผานกระบวนการทางรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาแลว แตประชาชนเห็นวาไมยุติธรรมจึงรวมพลังกันเรียกรอง  

พลังภายนอกสภา ไมวาจะเปน การผลักดันขององคกรประชาชน (People’s organization) องคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) และที่สําคัญอยางยิ่งคือ คริสตจักร ท่ีมีอิทธิพลในการชี้นําความคิดและจุดยืนของ 
ประชาชนเปนอยางยิ่ง แมกระทั่งในการเลือกตั้งท่ีผานมา ประธานาธิบดีกลอเรีย อาโรโย ก็ยังตองไปขอการ
สนับสนุนจากคริสตจักร เพื่อใหชวยสนับสนุนดวย (Alex B. Brillantes, สัมภาษณ, 5 september 2005) 

สําหรับกระบวนการตรวจสอบทางนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย การที่ฝายคานมีจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร ไมเพียงพอตอการตรวจสอบการทุจริต ทําใหการตรวจสอบของรัฐสภาทําหนาท่ีไดอยาง 
ไมเต็มประสิทธิภาพ จากสถานการณทางการเมืองในปจจุบันแสดงใหเห็นวา การมีพรรคการเมืองพรรคใหญ
นอยพรรค มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดเผด็จการรัฐสภา ท่ีเกิดจากพรรคการเมืองพรรคเดียวคุมเสียงขางมากใน
สภา และพรรคฝายคาน ไมมีจํานวน ส.ส. เพียงพอตอการยื่นอภิปรายลงมติไมไววางใจ จํานวน ส.ส. ในสภา 
จึงเปนปจจัยสําคัญตอการผลักดันกระบวนการตรวจสอบในสภา  
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ในขณะที่กลไกการตรวจสอบจากภายนอก  หรือพลังจากองคกรประชาชน ยังเปนไปอยาง 
โดดเดี่ยว และขาดการเชื่อมโยงกับสังคม ท้ัง องคกรพัฒนาเอกชน หรือ องคกรภาคประชาชน ท่ีมักถูกโจมตี 
ในเรื่อง “การรับเงินจากตางชาติ” อยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบันไดแสดงใหเห็นแลววาพลังของฝาย
ประชาชนทั้งในเมืองใหญ ท่ีไดออกมาประทวงนายกรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง รวมท้ังฝายประชาชนในชนบทที่
ออกมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรี สะทอนใหเห็นวาพลังภายนอกสภา โดยเฉพาะพลังประชาชนยังคงเขมแข็งอยู  

ขณะที่ฟลิปปนส การเคลื่อนไหวจากพลังภายนอกสภาเปนไปอยางแข็งขัน สวนหนึ่งเปนผลมา
จากประวัติศาสตรทางการเมืองท่ีประชาชนไดตระหนักถึงพลังของตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคม ขณะที่ 
อีกดานหนึ่งกลับสะทอนใหเห็นวา ระบบการเมืองแบบตัวแทนในปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได การเมืองภายนอกสภาจึงกลายเปนชองทางสําคัญในการตอบสนองความตองการของ 
ประชาชน 

4.2  การเปรียบเทียบสมาชิกรัฐสภา 
 รัฐสภาของทั้ง 2 ประเทศ ตางเปนระบบสภาคู (Bicameral) ซึ่งประกอบไปดวย สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบภาพรวมไดดังตาราง 4.1  

ตาราง 4.1    เปรียบเทียบรัฐสภาไทยและฟลิปปนส 

 ฟลิปปนส ไทย 

รัฐ รัฐเดี่ยว รัฐเดี่ยว 

ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

ประมุข ประธานาธิบดี พระมหากษัตริย 

หัวหนาฝายบริหาร ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี 

ระบบ (สภาเดี่ยว / สภาคู) สภาคู สภาคู 

ที่มาของสมาชิกรัฐสภา -  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาผูแทน
ราษฎรชุดปจจุบัน (ชุดที่ 13) มาจากการ 
เลือกตั้ง 2 ระบบ (มีสมาชิกไดสูงสุด  
250 คน) 
 (1)  ระบบแบงเขต 212 คน 
 (2)  ระบบบัญชีรายชื่อ 24 คน 
-  สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 
ทั้งประเทศ (elected at-large) ทั้ง 24 คน 

-  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการ 
เลือกตั้ง 2 ระบบ 
 (1)  ระบบแบงเขต 400 คน 
 (2)  ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 
-  สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามเขตจังหวัดทั้ง 200 คน 

จํานวน 236 คน แบงเปน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 212 คน  
สมาชิกวุฒิสภา 24 คน 

700 คน แบงเปน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 คน  
สมาชิกวุฒิสภา 200 คน 
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 ฟลิปปนส ไทย 

ประชากร 76.5 ลานคน 63 ลานคน 

สมาชิกรัฐสภาตอ 
ประชากร 

1 : 324,152 1 : 90,000 

คุณสมบัติ 

(ในเรื่องอายุและการ
ศึกษา) 

-  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
อายุ : 25 ปข้ึนไป 
การศึกษา : อานออกเขียนได 
-  สมาชิกวุฒิสภา 
อายุ : 35 ปข้ึนไป 
การศึกษา : อานออกเขียนได 

-  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
อายุ : 25 ปข้ึนไป 
การศึกษา : ไมต่ํากวาปริญญาตรี 
-  สมาชิกวุฒิสภา 
อายุ : 40 ปข้ึนไป 
การศึกษา : ไมต่ํากวาปริญญาตรี 

วาระ -  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 ป (เปนได 
ไมเกิน 3 วาระ) 

-  สมาชิกวุฒิสภา แบงออกเปน 2 สวน  
ไดแก  
 (1)  สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งคะแนน
ลําดับ 1-12 มีวาระ 6 ป 
 (2)  สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งคะแนน
ลําดับ 13-24 มีวาระ 3 ปและสามารถรับ
เลือกตั้งใหมไดอีก 1 วาระ(3 ป) 

-  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4 ป (ไมจํากัด
วาระ) 

-  สมาชิกวุฒิสภา 6 ป 
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4.2.1  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของฟลิปปนสมีอํานาจหนาท่ีหลัก  คือ  1) การตรากฎหมาย ซึ่งรวมถึงการ

ใหความเห็นชอบพระราชกําหนด และ 2) การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแถลง
นโยบายตอรัฐสภา  การตั้งกระทูถาม  การตั้งกรรมาธิการ  การเปดอภิปรายทั่วไป  การถอดถอน  และการให
ความเห็นชอบ  

ในปจจุบันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ ฟลิปปนส มีจํานวนทั้งหมด 236 คน(มีไดสูงสุดไมเกิน 250 
คน)  มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (ส.ส. แตละคนสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ) และ 
มาจากการเลือกตั้ง 2 ระบบ  คือ  1) ระบบแบงเขต (legislative districts)  มีผูแทนจากระบบดังกลาว 212 คน  
(ฟลิปปนสมีเขตเลือกตั้งท้ังหมด 212 คน)  และ  2) ระบบบัญชีรายช่ือ (party list) 3   มีผูแทนจํานวน 24 คน 
(ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือสามารถมีไดสูงสุดไมเกิน 50 คน) 

สําหรับจุดเดนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของฟลิปปนส  คือ  การเปดโอกาสใหพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก กลุมคนชายขอบ (marginalized group) และ ผูเสียเปรียบทางสังคม (disadvantage group) มีโอกาส
เขาสูสภา ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  อาทิเชน  กลุมอาชีพ  กลุมแนวคิดอุดมการณ  กลุมคนพิการ ฯลฯ  
ซึ่งหากไมมีการเลือกตั้งดังกลาว จะทําใหเหลาผู เสียเปรียบทางสังคม ตองมาแขงขันในเวทีเดียวกันกับ 
นักการเมืองและพรรคการเมือง ท่ีมีความเหนือกวาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม (J.Prospero E. De Vera III, 
สัมภาษณ, 29 August 2005)  

นอกจากนั้น ยังใหความสําคัญกับหลัก “ความเสมอภาค” ในการกําหนดอัตราสวนผูแทนตอเขต 
เลือกตั้ง ท่ีกําหนดใหเขตเลือกตั้ง 1 เขต มีผูแทนได 1 คน เหมือนกันหมด แตอีกดานหนึ่งอาจจะเปน จุดดอย  
ไดเชนกัน   เนื่องจากในบางพื้นที่อาจมีประชากรหนาแนน และมีสภาพปญหาที่สลับซับซอน ทําใหผูแทน 
เพียงคนเดียวอาจไมสามารถสนองตอบความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม  จุดดอย จากระบบบัญชีรายช่ือก็คือ แมวาทําใหผูเสียเปรียบทางสังคมมีโอกาสเขาสูสภา
มากขึ้น แตในทางปฏิบัติกลับพบวามีกลุมการเมืองขนาดเล็ก ท่ีมีสายสัมพันธกับพรรคการเมืองระดับชาติ  
ไดรับการเลือกตั้งเขามาจํานวนมาก เพื่อใหกลุมเหลานั้นเขามาสนับสนุนกลุมการเมืองระดับชาติในสภา  
เพื่อเปนการตอบแทน (Alex B. Brillantes, สัมภาษณ, 5 september 2005) ซึ่งการมีวัฒนธรรมการเมืองแบบ
อุปถัมภ หรือ Utang Na Loob เปนสิ่งท่ีสรางปญหาใหกับการเมืองของทั้ง 2 ประเทศ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทย มีจํานวนทั้งหมด 500 คน และมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 
4 ป โดยมาจากการเลือกตั้ง 2 ระบบเชนเดียวกับฟลิปปนส โดย  1) ระบบแบงเขต มี ส.ส. จํานวน 400 คน  
และ 2) ระบบบัญชีรายช่ือ มี ส.ส. จํานวน 100 คน  

                                                 
3

 ระบบบัญชีรายช่ือ (Party List) ของฟลิปปนสเปนกลุมผลประโยชน หรือกลุมตามสาขาอาชีพ หรือพรรคที่ไมใชพรรคใหญ ที่ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง 
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ส.ส. จากระบบเขตของไทย มีความแตกตางกับฟลิปปนสในดานการกําหนดเขตเลือกตั้ง ท่ีแบงตาม
จํานวนประชากรในแตละเขต ซึ่งทําใหบางเขตหรือในจังหวัดใหญมีจํานวน ส.ส. มากกวาเขตเลือกตั้งใน
จังหวัดเล็ก ซึ่งจากขอกําหนดดังกลาวทําใหจังหวัดท่ีมีสัดสวนของผูแทนนอยไมไดรับความสนในในเวที 
ระดับชาติมากนัก  

ในดานหนึ่ง การกําหนดเขตเลือกตั้ง ท่ีมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่  ตามจํานวนประชากร จะ 
ชวยใหผูแทนสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาในพื้นที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตขณะ
เดียวกันก็อาจมองเปนจุดดอยได เนื่องจากทําใหเกิดความไมเสมอภาคระหวางจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กและ 
มีประชากรนอย 

สวนการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือ อาจมองวาเปน จุดเดนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทย 
ไดเชนกัน เนื่องจากทําใหประชาชนทราบคราวๆ วาหากเลือกพรรคการเมืองนี้ และพรรคการเมืองดังกลาว 
ไดจัดตั้งรัฐบาล ผูท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือก็มีโอกาสที่จะไดเปนคณะรัฐมนตรีหรือผูบริหารของรัฐบาล 
ในอนาคต นอกจากนั้นระบบดังกลาวยังชวยใหผูสมัคร ท่ีเปนคนดีมีความสามารถ แตหาเสียงไมเกง มีโอกาส
เขาสูสภามากขึ้นอีกดวย  

4.2.2  สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิสภาของฟลิปปนส มีจํานวนทั้งหมด 24 คน มาจากการเลือกตั้งจากทั้งประเทศ (elected-at-

large) โดยผูท่ีไดคะแนนสูงสุด 12 อันดับแรก มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป และผูท่ีไดรับคะแนน
อันดับ 13-24 มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และเมื่อครบ 3 ป ตองลงเลือกตั้งใหมอีกครั้ง ผูสมัครตองมีอายุ 
ไมต่ํากวา 35 ป ในวันเลือกตั้ง และสามารถอานออกเขียนได 

ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาของไทย มีจํานวนทั้งหมด 200 คน มาจากการเลือกตั้งระบบแบงเขต เชนเดียว
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 40 ปในวัน
เลือกตั้ง และจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี   ตองไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของ 
พรรคการเมือง ตองไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาแลวยังไมเกิน 1 ป แปลวากอนหนาท่ีจะไปเปนสมาชิกวุฒิสภาตองขาดจากความเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาชวงเวลาหนึ่ง ตองไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาในคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่ง 
หมายความวาสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ จะไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาชุดตอไปไมได 

ขอแตกตางระหวางสมาชิกวุฒิสภา ของทั้ง 2 ประเทศ มีดวยกันหลายประการ โดย ส.ว. ของประเทศ
ไทย โดยทั่วไปมีอํานาจหนาท่ีหลัก ในการกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยการ 
ตั้งกระทูถามรัฐมนตรี หรือเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาโดย และ
มีอํานาจหนาท่ีในดานนิติบัญญัติ ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ ท่ี 
เกี่ยวของกับผลประโยชนของแผนดิน โดยเฉพาะการใหคําแนะนํา พิจารณาคัดเลือก ใหความเห็นชอบบุคคล
ในองคกรอิสระที่ทําหนาท่ีตรวจสอบ และหนาท่ีในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 
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ขณะที่ ส.ว. ของฟลิปปนสนอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีหลักในการกลั่นกรองกฎหมายแลว ยังมีหนาท่ี
ในการเสนอกฎหมายไดอีกดวย ซึ่งถือวาแตกตางกับ ส.ว. ของไทยที่ทําหนาท่ีในการกลั่นกรองไดอยางเดียว 
แตไมสามารถเสนอกฎหมายได 

นอกจากนั้น ขอแตกตางในดานที่มาของ ส.ว. โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้ง ของผูสมัครสมาชิก 
วุฒิสภา ท่ีฟลิปปนสกําหนดใหการเลือกตั้ง ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ ซึ่งเปนระบบเดียวกันกับท่ี
ใชในการเลือกตั้งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี โดยผูสมัคร ส.ว. ทุกคนตองแขงขันในเวทีเดียวกัน 
และ 24 คนที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับเลือกใหเปนสมาชิกวุฒิสภา โดยผูไดรับคะแนนอันดับ 1-12 จะได
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มวาระคือ 6 ป ขณะที่อันดับ 13-24 จะไดปฏิบัติหนาท่ี 3 ป และตองลงเลือกตั้งใหมอีกรอบ 
ฉะนั้นการเลือกตั้ง ส.ว. จึงมีข้ึนทุก 3 ป  

สวนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของไทย ในอดีต ส.ว. มาจากการแตงตั้งโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ เปนสําคัญ อยางไรก็ตามระบบดังกลาวไดเปนชองทางในการสืบทอดระบบ
อุปถัมภ ท่ีฝายบริหารหรือฝายรัฐบาลเลือกผูท่ีใกลชิดและพวกพองของตนเขามาดํารงตําแหนง เพื่อคอย
สนับสนุนในการผลักดันรางกฎหมาย และนโยบายตางๆ 

ภายหลังจากการนํารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมาใช สมาชิกวุฒิสภาไดเปลี่ยนจากการแตงตั้งมาเปน 
การเลือกตั้งแบบแบงเขต ซึ่งเปนระบบเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยการเลือกตั้งจะมี
ทุก 6 ป ตามวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา โดยความแตกตางที่สําคัญของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาของไทย ก็คือ การที่รากฐานของรัฐธรรมนูญ 2540 ถือกําเนิดข้ึนมาดวยความไมไว
วางใจนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง และไมเชื่อวาการตรวจสอบถวงดุลอํานาจระหวางรัฐสภากับรัฐบาลจะ
ไดผล  

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจึงแตกตางไปจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะการ
กําหนดใหผูสมัครไมสามารถหาเสียงได ทําไดแตเพียงแนะนําตัว เสมือนกับจะบอกวา วุฒิสภาไมใชสนาม
เลือกตั้งของ “นักการเมือง” หากเปนสนามของผูทรงคุณวุฒิ ผูมีช่ือเสียงเปนรูจัก ผูมีความดีความเปนกลางเปน
ท่ีประจักษ ฯลฯ จึงหามไมใหมีการหาเสียง 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางสมาชิกวุฒิสภา ของทั้ง 2  ประเทศ  พบวา  จุดเดนของ ส.ว. ภายใตระบบ
ประธานาธิบดีของฟลิปปนส คือ ความตอเนื่องในการดําเนินงาน เพราะหาก ส.ว. หมดวาระในการดํารง
ตําแหนงไปพรอมๆ กัน และการเลือกตั้งใหมเกิดปญหา เชน การที่ผูสมัครที่ชนะการเลือกตั้ง แตยังไมไดรับ
การรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนตน ซึ่งการพนจากตําแหนงของ ส.ว. พรอมกันทั้งชุด  
อาจทําใหการดําเนินการขาดความตอเนื่อง และตองมาเริ่มตนใหม รวมท้ังในการดําเนินงานของคณะ 
กรรมาธิการตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการไดจนกวาผูท่ีไดรับการเลือกตั้งจะไดรับการรับรองใหครบถวน 
เสียกอน 

อยางไรก็ตามการเลือกตั้งบอยครั้ง เชน ในกรณีของฟลิปปนส ท่ีเลือกตั้ง ส.ว. ทุก 3 ป ก็ทําใหประเทศ
ตองสูญเสียงบประมาณมหาศาลไปกับการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเปนการเลือกตั้งแบบทั้งประเทศ และ 



 
 . 
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หากเกิดความผิดพลาดทําใหตองมีการเลือกตั้งใหม ก็ยิ่งทําใหตองสูญเสียงบประมาณอยางมหาศาล ท้ังฝายจัด
การเลือกตั้ง และประชาชนผูท่ีตองเดินทางไปเลือกตั้ง ซึ่งประเด็นดังกลาวจึงเปนจุดออนสําคัญของการเลือกตั้ง 
ส.ว. ของฟลิปปนส 

ในขณะที่วุฒิสภาของไทย การเปลี่ยนแปลงที่มาของวุฒิสภา จากเดิมท่ีมาจากการแตงตั้งมาเปนการ
เลือกตั้ง ในดานหนึ่งอาจมองวาวุฒิสภามีความชอบธรรมมากขึ้น เนื่องจากในอดีตโดยเฉพาะในสมัยเผด็จการ
ทหาร วุฒิสภาเปรียบเสมือนเปนสภาที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารสายสัมพันธของระบบอุปถัมภมากกวา
เปนสภาสําหรับทําหนาท่ีตรวจสอบ และถวงดุลการทํางานของรัฐบาล แตขณะเดียวกันพบวา จุดออนของการ
กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งคือ การที่วุฒิสภาสูญเสียความหลากหลายของสมาชิก ท่ีจากเดิม
การแตงตั้งชวยใหสามารถกําหนดสัดสวนของ ส.ว. ได ท้ังการเปนตัวแทนของชนชั้น กลุมอาชีพ กลุมชาติพันธ 
เปนตน  

นอกจากนั้น จุดแข็งของวุฒิสภาของไทย อีกประการ คือ ความพยายามให ส.ว. มีความเปนกลาง  
โดยไมฝกใฝกับพรรคการเมือง โดยมีขอกําหนดวา ถาเคยเปน ส.ส. มากอน ก็ตองพนจากตําแหนงมาแลว 1 ป 
ถึงจะมาสมัครเปน ส.ว. ได และเมื่อดํารงตําแหนง ส.ว. ครบวาระ 6 ป แลวก็ไมสามารถลงสมัครเปน ส.ว.  
ตออีกสมัยได เพื่อวาในระหวางที่ดํารงตําแหนงจะไดไมสรางฐานอํานาจ หรือฝกใฝกับการเมือง จนไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตรงไปตรงมา แตกลับคอยเอาใจพรรคการเมืองหรือฐานเสียง  

อยางไรก็ตามในความเปนจริงจะไมสามารถพิสูจนไดวา ผูสมัครแตละคนเปนกลาง และไมได 
เกี่ยวของกับพรรคการเมืองจริง และยังพบวา การทําหนาท่ีของ ส.ว. จํานวนมาก จะเอนเอียงไปทางกลุมและ
พรรคการเมืองท่ีตนมีสายสัมพันธดวย ยิ่งไปกวานั้นยังมีความพยายามเคลื่อนไหวผลักดันให ส.ว.  สังกัดพรรค
การเมืองได  

นอกจากนั้น เพื่อไมให ส.ว. วางแผนที่จะไปสมัครเปน ส.ส. สลับกันกับการเปน ส.ว. อันทําใหการ
ทํางานไมสามารถ “เปนกลางทางการเมือง” ไดอยางแทจริง จึงมีขอกําหนดหามไมให สมาชิกวุฒิสภาไปสมัคร
เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาจะสมัครก็ตองลาออกเสียกอน  

ในขณะเดียวกันมีขอจํากัด เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ท่ีจะทําให  ส.ว. ไปสมัครไดยาก
ข้ึน คือ การจะสมัครเปน ส.ส. จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีสังกัดในการเลือกตั้งมาแลวไมนอยกวา  
90 วัน ดังนั้นถา ส.ว. คนใดจะไปสมัครเปน ส.ส. ก็จะตองลาออกจากการเปน ส.ว. กอนวันสมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  

ขอแตกตางที่สําคัญ อีกประการ ซึ่งอาจจะมองเปนจุดออนหรือจุดแข็งก็ได นั่นคือ การทําหนาท่ีใน
กระบวนการนิติบัญญัติ โดย ส.ว. ของฟลิปปนสมีบทบาทในการออกกฎหมายควบคูไปกับ ส.ส. โดยจะมีการ
อภิปรายกันวาจะเอารางกฎหมายฉบับของใคร หรือจะเอามารวมกัน โดยมีคณะกรรมาธิการรวม 2 สภา 
(Bicameral Conference Committee) ทําหนาท่ีในการผสาน และประนีประนอมความแตกตางที่เกิดขึ้น 
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ในขณะที่ของไทย การท่ีสมาชิกวุฒิสภา ไมมีหนาท่ีในการออกกฎหมาย เพื่อใหทําหนาท่ีในการกลั่น
กรองกฎหมายเปนหลัก อาจมองวาเปนจุดออนได เนื่องจากการมีทางเลือกมากขึ้น (รางกฎหมาย) ยอมดีตอ
ระบบเสรีนิยม (Liberalism) ท่ีสนับสนุนการมีทางเลือกใหกับประชาชนหรือผูบริโภคกฎหมาย  

4.2.3  ความเปนตัวแทน  
 ในดานความเปนตัวแทน (representativeness)  หากพิจารณาในเชิงปริมาณ โดยคํานวณจากสัดสวน
ระหวางจํานวนประชากรตอจํานวนผูแทน  พบวา  ของไทย สัดสวนของผูแทน ตอประชากร เทากับ 1 ตอ 
90,000 คน ขณะที่ฟลิปปนส สัดสวนเทากับ 1 ตอ 324,152 คน  

ในทางทฤษฎี การมีสัดสวนของผูแทนตอประชากรในอัตราต่ํา นาจะทําใหความสามารถของผูแทน
ในการตอบสนองความตองการของประชาชนดีข้ึนไปดวย (เปรียบเหมือนจํานวนอาจารยตอนักเรียน)  
อยางไรก็ตามหากพิจารณาเพียงปจจัยดานจํานวนอาจไมสามารถสรุปไดวา สมาชิกรัฐสภาของไทยสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีกวาสมาชิกรัฐสภาฟลิปนส เนื่องจากจํานวน  (quantitative)  
ไมสามารถบอกไดถึงคุณภาพ (qualitative)  

บทบาทหนาท่ี ในการเปนตัวแทนในดานหนึ่งคือ การรวบรวมความตองการของประชาชนที่ตนเอง
เปนตัวแทน (gathering the demand) ซึ่งในดานดังกลาวฟลิปปนสมีงบประมาณใหกับผูแทนในการบริหารจัด
การสํานักงานประจําพื้นที่ (district office) เพื่อใหผูแทนและประชาชนมีชองทางในการสื่อสารทางการเมือง 
(political communication) ท้ังการรับขอรองเรียนจากประชาชนในเรื่องปญหาตาง  อาทิเชน  เรื่องปญหาการ
วางงาน เรื่องการขาดแคลนทุนการศึกษา รวมท้ังเปนชองทางในการอธิบายสถานการณทางการเมืองใหกับ
ประชาชนในเขตของตน เชน การช้ีแจงการถูกโจมตีดวยใบปลิวจากคูแขง เปนตน  

จุดเดนของการมีสํานักงานประจําพื้นที่ ท่ีสําคัญคือ การเกิดการสื่อสารแบบสองทาง (two-way 
communication) ซึ่งไมเพียงแตประชาชนจะไดสงผานความตองการของตนไปใหกับผูแทนเทานั้น ผูแทน 
ยังมีพื้นที่ทางการเมือง ในการอธิบายสิ่งท่ีตนเองตัดสินใจอีกดวย และนอกจากการมีสํานักงานในพื้นที่  
เหลาผูแทนฯ จะมีการกําหนดตารางการทํางานที่ชัดเจนคือ ท้ังสมาชิกวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะทํางานวันจันทร-พฤหัสบดี ท่ีรัฐสภา  ไมวาจะเปน การประชุมสภา (plenary session) การประชุมคณะ 
กรรมาธิการ (committee meetings) การทําประชาพิจารณ (public hearings) และหลังจากนั้นหากไมติดภารกิจ
ใดก็จะลงพื้นที่ของตน รวมท้ังใหประชาชนที่มีขอเรียกรองเขาพบ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผูแทนของไทย พบวา การสงขอเรียกรองของประชาชนไปสูผูแทนของตนเปน
กระบวนการที่ยากลําบาก โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งทําใหเกิดขอเสนอวา ควรจะมีการจัดตั้งสํานักงาน
ประจําพื้นท่ีของแตละคน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดสงตอขอเรียกรองไปสูผูท่ีตนเลือกมาทําหนาท่ีแทน 
นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมระบบหัวคะแนนหรือผูมีอิทธิพลใหเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระหวาง 
ประชาชนในพื้นที่ไปสูผูแทนในระดับชาติแทน   อยางไรก็ตาม การมีสํานักงานประจําพื้นที่ก็ไมสามารถเปน
หลักประกันไดวาขอเรียกรองของประชาชนจะไดรับการตอบสนองจากผูแทน ซึ่งหากเปนเชนนี้ก็จะทําใหเกิด
การสูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยไมเกิดประโยชน 



 
 . 
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นอกจากการขาดชองทางสงตอความตองการของประชาชนไปสูผูแทน กระบวนการตัดสินใจของ 
นักการเมืองไทยสวนใหญยังยึดโยงอยูกับมติของพรรคการเมือง หรือเหลาผูนําของพรรค  หัวหนากลุมตางๆ 
ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหความเปนอิสระและความเปนปจเจกในการตัดสินใจทางการเมืองของเหลานักการเมือง 
มีอยูต่ํา และหากฝาฝนมติของพรรคโดยเฉพาะในการลงคะแนนตัดสินใจ หรือการลงออกเสียงไมไววางใจจะ
ทําใหถูกแรงกดดันจากพรรคการเมือง  

ขณะที่การตัดสินใจของนักการเมืองของไทยโดยสวนใหญจะเปนไปตามมติของพรรคการเมือง  
ตรงกันขามนักการเมืองของฟลิปปนสมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ และยิ่งไปกวานั้นทั้งนักการเมืองและ
ประชาชนจํานวนมากยังมองวา พรรคการเมืองเปนเพียงเครื่องมือในการเขาสูสภา ซึ่งปรากฏการณทางการ
เมืองดังกลาว อาจสรุปไดวา ความเปนอิสระทางการเมืองของนักการเมืองฟลิปปนสมีอยูสูง แตความเขมแข็ง
ของพรรคการเมืองกลับตรงกันขาม ซึ่งสงผลใหเสถียรภาพทางการเมืองของฟลิปปนสมีอยูต่ํา  

อยางไรก็ตาม ความมีอิสระในการตัดสินใจ แมวาจะทําใหการตัดสินใจของนักการเมืองและพรรค 
การเมืองไมเปนไปในทางเดียวกัน อันอาจนําไปสูปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง  แตอีกดานหนึ่งความ
มีอิสระในการตัดสินใจอาจทําใหการทําหนาท่ีเปนตัวแทนของทั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถตัดสินใจโดยไมตองคํานึงถึงมติของพรรคมาก แตอิงอยูกับ 
ผลประโยชนของสวนรวมจะทําใหการทําหนาท่ีผูแทนของประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.3  การเปรียบเทียบพรรคการเมืองและการเลือกต้ัง 
4.3.1  พรรคการเมือง  
จากที่ไดกลาวไปแลววา พรรคการเมืองของฟลิปปนส เปนสถาบันทางการเมืองท่ีถูกมองในแงลบมา

โดยตลอด โดย ทีฮังเก (Teehanke quoted in Manacsa, 1999: 216) กลาวถึง พรรคการเมือง และนักการเมือง
ของฟลิปปนสไววา “นักการเมืองฟลิปปนสดําเนินการทางการเมือง กับพรรคการเมือง 2 พรรค พรรคหนึ่ง 
เพื่อการเลือกตั้ง และอีกพรรคหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว” (Filipino politicians affiliate with  
2 parties : one during the election period, and other after it) สาเหตุสําคัญที่ทําใหนักการเมืองฟลิปปนสมี 
พฤติกรรมดังกลาว เนื่องจากปญหาเรื่องการตอสูเพ่ือชวงชิงงบประมาณเพื่อนําไปใชในทองถิ่น/เขตเลือกต้ัง
ของตน (pork barrel projects) ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวา ส.ส. นอกจากจะมีหนาท่ีในกระบวนการนิติบัญญัติ 
และดูแลผลประโยชนของประเทศชาติแลว ยังมีหนาท่ีในการสรางความเจริญรุงเรืองใหกับพื้นที่เลือกตั้งของ
ตนดวย เพื่อใหไดรับการเลือกตั้งในคราวตอไป  

การแยงชิงงบประมาณของเหลา ส.ส . และพรรคการเมือง เปนกลไกสําคัญในการชวงชิงการ
สนับสนุนทางการเมือง ในกรณีท่ีพรรคที่สังกัดไมสามารถผลักดันโครงการที่จะเอื้อประโยชนใหกับพื้นที่ 
เลือกตั้งของตนได ก็มีแนวโนมสูงท่ีจะเกิดการยายไปสูพรรคการเมืองใหม ท่ีจะตอบสนองความตองการไดดี
กวา หรือมีพลังในการชวงชิงงบประมาณมากกวา ซึ่งปรากฏการณดังกลาวถูกมองวาเปนสิ่งปกติในการเมือง 
ฟลิปปนส  



                        

  
-  86 - 

นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

การเปลี่ยนขาง/ยายพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตลอดประวัติศาสตร
การเมืองของฟลิปปนส ซึ่งเปนความขัดแยงทางอุดมการณความคิด อาทิเชน ในการเลือกตั้งป 1987 กลุมผูท่ี 
เคยภักดีตอมารกอส (Marcos loyalist) 24 คน ไดเปลี่ยนมาสนับสนุนนางคอราซอน อากิโน (Corazon Aquino) 
รวมท้ังในสมัยท่ีนายฟเดล รามอส (Fidel Ramos) ชนะการเลือกตั้งอยางหวุดหวิด โดยท่ีพรรค Lakas-NUCD4 
ไดรับการเลือกตั้งเพียง 38 จาก 200 ท่ีนั่ง แตภายหลังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค LDP จํานวน 58 คน
ไดยายมาใหการสนับสนุนพรรค Lakas และทําใหผูแทนของพรรค Lakas เพิ่มเปน 119 คน ขณะที่พรรค LDP 
เหลือเพียง 25 คนเทานั้น ซึ่งผลทําใหพรรคที่เคยมีเสียงมากที่สุดในสภากลายเปนพรรคที่มีเสียงเปนอันดับสาม 
ในสภาแทน (Manacsa, 1999: 216-217)  

สวนในป 1998 สถานการณแตกตางกันคือ พรรค LAMMP ของนายโจเซฟ   เอสตราดา (Joseph 
Estrada) ไดรับเลือกตั้งเขามาเพียง 65 จาก 208 ท่ีนั่ง ขณะที่พรรค Lakas ไดรับเลือกตั้งเขามาเปนจํานวน 112  
ท่ีนั่ง ซึ่งมากที่สุดในสภา และทําใหกลายเปนพรรคเสียงขางมาก แตทวาไมกี่สัปดาหหลังจากการเลือกตั้ง 
เสร็จสิ้น พรรค Lakas ก็เหลือผูแทนเพียง 40 คน เนื่องจากสมาชิกพรรคไดยายไปสนับสนุนนายเอสตราดา  
ซึ่งเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนจากการที่ประธานาธิบดีเอสตราดา ไดชักจูง นายมานูเอล  วิลยา (Manuel  Villar) 
ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําอาวุโสของพรรค Lakas ท่ีพรอมพรั่งดวยทุนทรัพย เขามาสังกัดพรรค LAMMP ไดสําเร็จ 
โดยวิลยา ไดดึงกลุมผูนําอาวุโส อีก 10 คน เขามารวมดวย ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกลาว  
ทําใหวิลยา ไดรับการตอบแทน ใหดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร (Bolongaita, 1999: 241-242)  

อยางไรก็ตาม ในป 2000 เมื่อเอสตราดา ตองเผชิญกับกระบวนการถอดถอน (Impeachment) ในขอหา
การคอรัปชั่นและรับสินบน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 45 คน และสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 5 คน ซึ่งเคย
สนับสนุนเอสตราดา ไดยายกลับไปรวมกับพรรค Lakas อีกครั้ง และทําใหพรรค Lakas กลับมาเปนพรรคเสียง
ขางมากอีกครั้ง ดังนั้นจึงเห็นไดวา โดยทั่วไปความจงรักภักดีของนักการเมืองตอพรรคการเมืองอยูในระดับต่ํา 
เห็นไดจากการโยกยายพรรคอยูตลอดเวลาของนักการเมืองฟลิปปนส ซึ่งถือเปนเรื่องปกติในบริบทของ 
การเมืองฟลิปปนส  

ขณะที่ความมีอิสระในการตัดสินใจทางการเมืองและความเปนปจเจกนิยมของนักการเมืองฟลิปปนส 
มีอยูสูง โดยเหลานักการเมืองจะไมลังเลที่จะเปนโยกยายพรรค หรือสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคในเวลา
เดียวกัน แมวาพวกเขาจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงพรรคเดียว แตหลังจากนั้นพวกเขาจะเลือกสังกัด
พรรคท่ีใหประโยชนกับตนมากที่สุด ในขณะนั้น ซึ่งในดานหนึ่งจุดออนของความเปนอิสระทางการเมืองของ
นักการเมืองก็คือ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง  

เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณการเมืองของประเทศไทย  ภายหลังรัฐธรรมนูญ  2540 ซึ่งเปน 
รัฐธรรมนูญที่ตองการใหเกิดเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น โดยพยายามทําใหพรรคการเมืองกลายเปน
สถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็ง จึงมีขอกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมืองไมนอยกวา  

                                                 
4

 ในการรวมพรรค พรรคที่เกิดข้ึนใหมมักจะใชชื่อของพรรคที่รวมกัน มาตอกัน เชน Lakas-NUCD ท่ีมาจากพรรค Lakas และ NUCD 

รวมกัน เพื่อใหประชาชนทราบวาพรรคนี้มีท่ีมาจากไหน 
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90 วัน กอนการเลือกตั้ง อันทําใหการโยกยายพรรค หรือการซื้อตัวนักการเมืองเขาสังกัดพรรคทําไดยากขึ้น 
นอกจากนั้นผูท่ีตองการจะยายพรรคจะตองลาออกจากการเปนผูแทนราษฎรกอนที่การเลือกตั้งคราวตอไปจะ
เริ่มขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกลาวทําใหพรรคการเมืองเขมแข็งมากขึ้น และเปนการลดอํานาจ 
ตอรองของนักการเมืองไปพรอมๆ กัน และเมื่อการโยกยายพรรคเปนไปไดยาก ทําใหมีความตองการของ 
กลุมการเมืองท่ีจะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดังกลาว เนื่องจากทําใหอํานาจตอรองของตนลดลง และในปจจุบัน
ระบบดังกลาวสงผลใหความมั่นคงของรัฐบาลเสียงขางมาก อยางพรรคไทยรักไทยมีความเขมแข็งเปนอยางยิ่ง  

จากการวิเคราะหประเด็นเรื่องพรรคการเมือง อาจกลาวไดวา บริบทการเมืองของฟลิปปนส เอื้อให 
ผูแทนมีอิสระจากอิทธิพลของพรรคการเมืองไดมากกวาของไทย ท่ีมุงใหพรรคการเมืองและสถาบันทางการ
เมืองมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลท่ีไมไดตั้งใจขึ้น นั่นคือ หากมติของพรรคไมไดตั้งอยู
บนพื้นฐานของผลประโยชนสวนรวม ความเปนอิสระในการตัดสินใจของผูแทนที่จะเลือกหรือตัดสินใจ 
ยอมเปนประโยชนตอสังคม และยังชวยปองกันการเกิดเผด็จการเสียงขางมาก   อยางไรก็ตาม ถามองในแง
เสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการนิติบัญญัติ ท่ีจะผลักดันนโยบายหรือมาตรการตางๆ 
ท่ีจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในสภา ความเปนเอกภาพของพรรคการเมือง และความจงรักภักดีตอพรรค 
ก็ยอมเปนประโยชนตอกระบวนการดังกลาว  

ฉะนั้น อาจกลาวไดวาบริบททางการเมืองของฟลิปปนสเอื้อตอการสงเสริมความเปนอิสระในการ 
ตัดสินใจของนักการเมือง อันมีสวนทําใหเกิดการตอบสนองทางการเมือง (responsive democracy) ไดดีกวา
ของไทย ขณะที่บริบททางการเมืองของไทยเอื้อตอการเกิดเสถียรภาพทางการเมือง (stable democracy)  
มากกวาของฟลิปปนส 

4.3.2  การเลือกต้ัง 
การเลือกตั้งเปนกลไกสําคัญในการคัดสรรบุคลากรที่จะมาเปนตัวแทนในการใชอํานาจบริหาร และ

นิติบัญญัติ ตามที่ไดกลาวไปแลววาท่ีมาของ ส.ส. และ ส.ว. ระหวางไทย และฟลิปปนส มีความแตกตางกัน  
ท้ังในเรื่องระบบการเลือกตั้ง ท่ีของไทยเลือกนายกรัฐมนตรีโดยทางออม ขณะที่ฟลิปปนส เลือกตั้งผูบริหาร  
ในตําแหนงประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี โดยการเลือกตั้งทางตรง  

1)  โอกาสทางการเมือง 
การวิเคราะหคุณสมบัติของผูสมัครทางการเมือง จะชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวมของโอกาส

ทางการเมือง (political opportunity) ท่ีจะเขาสูระบบการเมืองผานการเลือกตั้ง โดยไทยกําหนดใหผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีอายุไมต่ํากวา 25 ป ในวันเลือกตั้ง สวนผูสมัคร ส.ว. ตองมีอายุไมต่ํากวา 35 ป ใน
วันเลือกตั้ง โดยผูสมัครท้ังส.ส. และ ส.ว. จะตองมีระดับการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญตองการกลั่นกรองใหผูสมัครเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และเชื่อวาการกําหนดใหผูสมัคร
ตองจบปริญญาตรีจะชวยเปนกลไกในการกลั่นกรองใหการเลือกตั้งไดผูแทนที่มีความรูในระดับหนึ่ง  
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นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ขณะที่คุณสมบัติของผูสมัคร ส.ส. ของฟลิปปนส กําหนดอายุผูสมัครไวเทากับของไทยคือ ไมต่ํา
กวา 25 ป สวนผูสมัครส.ว. แตกตางกัน โดยของฟลิปปนส กําหนดวาตองมีอายุไมต่ํากวา 40 ป ในวันเลือกตั้ง 
แตในดานคุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัครของทั้ง ส.ส. และ ส.ว. กําหนดไวเพียงวา “สามารถอานออก
เขียนได” (able to read and write)  

จากขอกําหนดดังกลาว อาจพิจารณาไดวาระบบการเมืองของฟลิปปนสเปดโอกาสทางการเมือง
ใหแกประชาชนมากกวาของไทย เนื่องดวยผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  คือ  ประชาชนสวนนอย
ของประเทศ และมักเปนชนชั้นนําและผูมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (elite) ในระดับสูง   ขณะที่ 
ประชาชนสวนใหญมีคาเฉลี่ยการจบการศึกษาที่ระดับประถมศึกษาปลาย ทําใหขอกําหนดเรื่องคุณสมบัติของ 
ผูมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง ไดกีดกันคนสวนใหญของประเทศออกจากการเปนผูแทน และผลการเลือกตั้งท้ังในไทย
และฟลิปปนสก็แสดงใหเห็นวา ชนช้ันนํา ซึ่งเปนคนสวนนอยในสังคม ยังคงเปนคนสวนใหญท่ีไดรับการ
เลือกตั้งเขามาในสภา 

กาบาเยโร และแอนโธนี (Caballero – Anthony, 2005: 40) เสนอวา การที่การเมือง และการเลือก
ตั้งเปนเรื่องของชนชั้นนํา ควรตองพิจารณาเรื่องคาใชจายในการเลือกตั้ง เนื่องจากการการเลือกตั้งเปนกิจกรรม
ท่ีมีคาใชจายสูง โดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดี (Presidential Election) ท่ีผูสมัครแตละคนใชคาใชจาย 
สูงถึง 53 ลานยูเอสดอลลาร ขณะที่ประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่งของประเทศ มีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 2 ยูเอส
ดอลลารตอวัน หรือกลาวอีกอยางก็คือระบบการเมืองของฟลิปปนส และอีกหลายๆ ประเทศยังคงเปนกระบวน
การท่ีตองใชเงินมหาศาล (Money Politics) จึงจะสามารถเขาไปสูสภาได  

สําหรับระบบการเมืองฟลิปปนส ท่ีในทางกฎหมายไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการนิติบัญญัติไดหลายทาง อาทิเชน การเสนอรางกฎหมายและมติตางๆ แตการมีสวนรวมในการ
ลงแขงขันเลือกตั้งยังมีขอจํากัด เนื่องจากเปนที่ทราบดีวาการลงเลือกตั้งตองใชเงินจํานวนมหาศาล แมกระทั่ง
ในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น หรือบารังไก (Barangay)  

ใน บารังไก มีท้ังท่ีเปนของชนชั้นสูง และของคนยากจน และผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละบารังไก 
ก็มักจะเลือกผูแทนที่เปนตัวแทนของชนชั้นตนเอง เชน เขตมากาติ (Makati)5 ท่ีมีบารังไกชื่อ โฟบีโอ ปารค 
(Fobeo Park) ซึ่งเปนเขตที่มีคนชั้นสูงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และในการเลือกตั้งบารังไกกลุมคนชั้นสูง 
มักเลือกคนชั้นสูง ฉะนั้นการเมืองระดับชาติ จึงเปนการตอสูแขงขันกันระหวางกลุมตระกูลการเมือง (political 
families) และเครือขายของชนชั้นนํา (political dynasties) ซึ่งเปนชนชั้นที่มีศักยภาพและทรัพยากรที่เพียงพอ
ตอการเลือกตั้งระดับชาติ 

จากการสัมภาษณ  อเล็กซ  บี . บริลานเตส  (Alex B. Brillantes, สัมภาษณ , 5 september 2005) 
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยฟลิปปนส (Dean of NCPAG, University of the Philippines, 
Diliman) พบวา โอกาสทางการเมืองท้ังในระดับชาติ และระดับภูมิภาค จํากัดอยูเฉพาะในกลุม 4Gs เทานั้น 
(Gun, Gang, Gold and Glamour) ขณะที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสแขงขันกันในการเลือกตั้งในระดับต่ําลงมา 
                                                 
5

 เขต Makati เปนเขตธุรกิจสําคัญของประเทศ เปรียบเหมือนยาน Manhattan ในนิวยอรค หรือสีลม ในประเทศไทยนั่นเอง 
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เชน  ระดับผูวาราชการจังหวัด  ระดับนายกเทศมนตรี  ผูนําบารังไก  เปนตน  ซึ่งการเลือกตั้งของประชาชน 
ท่ัวไปเปนการเลือกตั้งเพื่อใหไดมาซึ่งช่ือเสียงเกียรติยศ มากกวาเปนเรื่องของการแยงชิงอํานาจรัฐ หรือ
ประโยชนตอบแทน โดยกลุม 4Gs ประกอบไปดวย  

-  Gun  คือ  กลุมอิทธิพลท่ีมีอาวุธ หรือกลุมมาเฟย  
-  Gang  คือ  กลุมที่มีเครือขายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมตระกูลทางการเมืองเกาแก  
-  Gold  คือ  กลุมชนชั้นนายทุนที่มีทรัพยสินและร่ํารวย  
-  Glamour   คือ  กลุมดารา  นักแสดง ซึ่งเปนกลุมท่ีมีทุนทางสังคม นั่นคือการเปนบุคคลท่ี

ประชาชนรูจักและชื่นชอบ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ  เอสตราดา ซึ่งเคยเปนดาราหนัง
มากอน  

เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีวา การจะเขาสูเวทีการเมืองได จําตองมี “ทุน” ซึ่งทุนดังกลาวไมไดจํากัด
อยูเพียงเรื่องเงิน เทานั้น แตยังมีเรื่องเครือขาย หรือทุนทางสังคม (Social capital) เชน มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก ซึ่งใน
ประเด็นดังกลาว ดารา นักแสดง รวมท้ังนักกีฬา จํานวนมากไดอาศัยความเปนที่รูจักของสังคม เขาสูเวทีการเมือง 
เนื่องจากพื้นฐานของการเมืองระบบตัวแทนก็คือ การเปนที่นิยม (popularity) การเปนที่รูจักและเปนที่นิยมอยู
แลวจึงเปนพื้นฐานสําคัญในการไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง 

ลักษณะดังกลาว มีความคลายคลึงกับสังคมไทย รวมท้ังสังคมตะวันตก  เชน  ในอเมริกา ท่ีมีคน
ในวงการบันเทิงผันตัวเองเขามาสูวงการการเมือง ตัวอยางเชน อดีตประธานาธิบดี โรนัลด เรแกน (Ronald 
Raegan) รวมท้ัง อารโนลด ชวาซเนกเกอร (Arnold Schwarznegger) ท่ีไดกลายมาเปนผูวาการรัฐแคลิฟอรเนีย
คนปจจุบัน 

2)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สําหรับ ส.ส. ฟลิปปนส แบงระบบการเลือกตั้งออกเปน 2 สวน  คือ  การเลือกตั้งแบบแบงเขต 

และการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือ ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทย แบงออกเปน 2 ระบบ
เชนเดียวกัน ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต และระบบบัญชีรายช่ือ  

ความแตกตาง ท่ีสําคัญระหวางระบบการเลือกตั้งของไทย และฟลิปปนส  คือ ในการเลือกตั้ง
ระบบเขตของฟลิปปนส กําหนดใหแตละเขต มีผูแทนไดเขตละ 1 คน เทากันทุกเขต สวนของไทย คํานึงถึง
จํานวนประชากร ความแตกตางหลากหลาย และลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ ทําใหจังหวัดแตละจังหวัดมีเขต
เลือกตั้งไมเทากัน รวมท้ังในเขตเลือกตั้งแตละเขตก็มีผูแทนไมเทากันดวย โดยแบงตามจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
อาทิเชน จังหวัดกรุงเทพฯ และนครราชสีมา มีจํานวนเขตเลือกตั้งมากกวาจังหวัดอื่นๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งระบบ
เขตของฟลิปปนส คือ การใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันในแตละพื้นที่ ท่ีใหทุกเขตเลือกตั้งมีผูแทน 1 คน 
เทากัน  

อยางไรก็ตาม จุดดอย ซึ่งอาจกลายเปนจุดเดนของการแบงเขตเลือกตั้งของไทยคือ การกําหนด
จํานวนผูแทนในแตละเขตเลือกตั้งตามจํานวนประชากร เนื่องจากสัดสวนของผูแทนตอจํานวนประชากร  
อาจจะเปนกรณีเดียวกันกับสัดสวนของครูตอนักเรียน ท่ีหากผูแทนมีจํานวนมากเพียงพอก็นาจะทําให 
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นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แมวาในทางปฏิบัติผูแทนจะ
ตอบสนองความตองการของพรรคการเมืองท่ีตนสังกัดมากกวาประชาชนที่เลือกตนเขามา 

ตามที่ไดกลาวไปแลววา การเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือของไทยเสมือนเปนการนําเสนอภาพของ
คณะผูบริหารในอนาคต วาหากเลือกพรรคนี้เขามาก็จะไดบุคคลเหลานี้มาทําหนาท่ีบริหารประเทศ ขณะที่การ
เลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือของฟลิปปนสมีเจตนารมณใหมีการเปดโอกาสใหพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลุม 
ผลประโยชนท่ีเสียเปรียบทางสังคม และกลุมคนชายขอบ ไดเขามาสูสภา อยางไรก็ตามกลับพบวา ผูที่ไดรับ
การเลือกต้ังในระบบบัญชีรายชื่อบางสวนเปนกลุมที่มีสายสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติ  อาทิเชน  กลุม
แรงงานชาวฟลิปปนสโพนทะเล (Overseas Filipino Worker) ท่ีผูแทนของกลุมเปนแรงงานจากกรุงโรม (Rome) 
ประเทศอิตาลี (Italy) ซึ่งแทนที่จะเปนชนช้ันกรรมชีพในตางประเทศกลับเปนกลุมชนช้ันนําในตางประเทศแทน 
(สัมภาษณ, Alex B. Brillantes, 5 september 2005) 

ความแตกตางของเจตนารมณของการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือทําให จุดเดนของระบบบัญชี 
รายช่ือของ ฟลิปปนส คือ การใหความสําคัญกับคนชายขอบ และผูเสียเปรียบทางสังคม รวมทั้งกลุมอุดมการณ
ตางๆ ไดมีโอกาสทางการเมือง โดยเฉพาะการเมืองท่ีเปนทางการ ขณะที่จุดเดน ของระบบบัญชีรายช่ือของไทย 
คือ การเผยใหเห็นภาพของคณะผูบริหารในอนาคต นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหกับผูแทนที่หาเสียงไมเกง 
ไดเขามามีโอกาส 

3)  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
ท่ีมาของ ส.ว. ของไทยและฟลิปปนสมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดย ส.ว. ของฟลิปปนส 

มาจากการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ (ซึ่งเปนการเลือกตั้งแบบเดียวกับประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี) 
โดยผูสมัครสามารถสังกัดพรรคการเมืองได และผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 12 อันดับแรกจะไดดํารงตําแหนงครบ 
6 ป สวนอันดับที่ 13-24 จะไดดํารงตําแหนง 3 ป หลังจากครบ 3 ป จะตองลงเลือกตั้งใหมอีกครั้ง โดยผูท่ีไดรับ
การเลือกตั้งจะไดกลับเขามาทํางานอีก 3 ปท่ีเหลือ 

ปาราส (Paras, 2000: 108) ยังเชื่อวา การเลือกตั้ง ส.ว. ของฟลิปปนสยังสามารถใชทํานายวา  
ใครมีโอกาสที่ จะเปนประธานาธิบดีในอนาคต  เนื่ องจากทั้ งสมาชิกวุฒิ สภา   ประธานาธิบดี  และ 
รองประธานาธิบดี ตางมาจากการเลือกตั้งระบบเดียวกัน ตัวอยางของ ส.ว. ท่ีกลายมาเปนประธานาธิบดี ไดแก 
มานูเอล แอล. เกซอน (Manuel L. Quezon) มานูเอล เอ โรฮาส (Manuel A. Roxas) เฟอรดินานด มารกอส 
(Ferdinand E. Marcos) และ ประธานาธิบดีคนปจจุบัน  กลอเรีย มาคาปากัล อาโรโย (Gloria  Macapagal 
Arroyo) ซึ่งเปนผูท่ีไดคะแนนเสียงสูงสุดในประวัติศาสตรการเลือกตั้ง ท้ังในการลงแขงขันเลือกตั้งสมาชิก 
วุฒิสภา และรองประธานาธิบดี  

ขณะที่ ส.ว. ของไทยมาจากการเลือกตั้งระบบแบงเขต คลายคลึงกับการเลือกตั้ง ส.ส. และดํารง
ตําแหนงวาระละ 6 ป และขอกําหนดที่สําคัญในการลงสมัครรับเลือกตั้งคือ การหามสังกัดพรรค และหาม 
หาเสียง ตองไมเปนหรือเคยเปน ส.ส. และพนจากการเปน ส.ส. มาแลวไมเกิน 1 ป แปลวากอนหนาท่ีจะไป 
เปน ส.ว. ตองขาดจากความเปน ส.ส. มาชวงเวลาหนึ่ง ตองไมเปนหรือเคยเปน ส.ว. ในคราวกอนการสมัคร 
รับเลือกตั้ง ซึ่งหมายความวา ส.ว. ชุดนี้ จะไปสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว. ชุดตอไปไมได 



 
 . 

 
-  91 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ความแตกตางของการเลือกตั้งวุฒิสภาของทั้ง 2 ประเทศ จึงมีคือ สําหรับฟลิปปนส การใชการ
เลือกตั้งจากทั้งประเทศ ทําใหผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งเปนคนที่สังคมยอมรับ ไมใชเปนเพียงตัวแทนของบาง
พื้นที่ เฉกเชนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยางไรก็ตามจุดออนของการเลือกตั้งดังกลาวคือ การสิ้นเปลืองงบ
ประมาณจํานวนมาก  

ขณะที่การเลือกตั้ง ส.ว. ของไทยเปนการเลือกตั้งแบบแบงเขต ซึ่งจุดแข็ง คือไมสิ้นเปลืองงบ
ประมาณมากเทากับการเลือกตั้งแบบทั้งประเทศ ขณะเดียวกันการกําหนดใหผูสมัครหามสังกัดพรรคการเมือง 
และหามหาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากเจตนารมยของรัฐธรรมนูญที่ตองการให ส.ว. ปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมือง และเปนผูท่ีมีความรูความสามารถเปนที่ประจักษในสังคม ก็เปนจุดเดนอีกประการหนึ่ง เนื่องจาก
หาก ส.ว. กับ ส.ส. เปนพวกเดียวกัน ยอมทําใหการตรวจสอบและคานอํานาจไมสามารถเกิดข้ึนได แมวาใน
ปจจุบันจะพบวา ส.ว. ตางแบงฝกฝาย และเอนเอียงไปในทางพรรครัฐบาล จนถึงขนาดมีการเคลื่อนไหวให 
ส.ว. สามารถสังกัดพรรคการเมืองได  

4)  การสูญเปลาของการลงคะแนน 
นอกจากประชาชนทั้งของไทยและฟลิปปนสจะประสบปญหาในการเขาสูการเมือง โดยการ

เลือกตั้งตามที่กลาวมาแลว ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้งของทั้ง 2 ประเทศ  คือ ปญหาการ 
สูญเปลาของคะแนน ปญหาดังกลาว เกิดข้ึนจากขอกําหนดของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งในระบบ
บัญชีรายช่ือ  ท่ีกําหนดคะแนนสูงสุด และต่ําสุดเอาไว ทําใหคะแนนที่สูงกวาท่ีกําหนด  ต่ํากวาท่ีกําหนด  
กลายเปนคะแนนที่ไมนําไปสูการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูแทนในสภา 

ในกรณีของฟลิปปนส กําหนดใหพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือ ตองได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 2 ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จึงจะทําใหพรรคการเมืองดังกลาวไดผูแทนอยางนอย 
1 คน และจํานวน “ท่ีนั่ง” ในสภาจะเพิ่มข้ึนทุกรอยละ 2 ของคะแนนที่ไดรับ อยางไรก็ตามไมวาจะไดรับ
คะแนนมากเพียงใด พรรคการเมืองก็มีสิทธิไดผูแทนไมเกิน 3 คน อันทําใหคะแนนที่ไมถึงรอยละ 2 และ
คะแนนที่เกินกวานั้น กลายเปนคะแนนที่สูญเปลาไป 

ปญหาดังกลาวคลายคลึงกับการเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือของไทย ท่ีกําหนดวา พรรคท่ี
จะไดรับ “ท่ีนั่ง” ในสภาตองไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ 5 ของผูมาใชสิทธิ จึงจะไดผูแทน 5 คน และ 
ทุกเปอรเซ็นตท่ีเพิ่มข้ึนก็จะนํามาซึ่งผูแทนอีก 1 คน ซึ่งวิธีคิดดังกลาวสวนหน่ึงเปนความพยายาม (มายาคติ) 
ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ท่ีตองการใหการเมืองไทยเกิดเสถียรภาพ โดยมีพรรคการเมืองขนาด
ใหญจํานวนนอย แทนที่จะมีพรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งดวยขอกําหนดดังกลาวจึงทําใหเกิดผล 
ท่ีไมไดตั้งใจ นั่นคือ การสูญเปลาของคะแนนเลือกตั้งท่ีไดไมถึงเกณฑท่ีกําหนดรวมทั้งยังทําใหพรรคการเมือง
ขาดความหลากหลายและนําไปสูเผด็จการรัฐสภาไดงาย ในกรณีท่ีมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวท่ีมี “ท่ีนั่ง” 
เพียงพอตอการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได ดังเชนสถานการณในปจจุบัน 
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4.4  การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนรัฐสภา 
ความมีประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนรัฐสภา มีความสัมพันธอยางสูงกับการดําเนินงานของ 

สํานักเลขาธิการของทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ท่ีมีบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในหลายดาน  

4.4.1  สํานักเลขาธิการ 
 ปจจัยสําคัญในการสรางความมีประสิทธิภาพใหแกรัฐสภาของฟลิปปนส  คือ  การมีสํานักงาน
เลขาธิการ (The Secretariat) ท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ังสํานักเลขาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  จากที่ได
กลาวไปแลววาสํานักเลขาธิการมีหนาท่ีในการสนับสนุนรัฐสภาหลายดาน และมีหนวยงานขึ้นมารองรับ 
ภาระงานดังกลาว  อาทิเชน  งานธุรการ  เงินเดือนคาจาง  การรักษาความปลอดภัย  การบํารุงรักษาและจัดการ
อาคารและสถานที่  การเตรียมประชุม  การทําวิจัย  การใหบริการหองสมุดและการจัดเก็บเอกสารสําคัญ 
ทางประวัติศาสตร  การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ  การประชาสัมพันธ  เปนตน 

1)  ภาพรวมการจัดการภายใน 
การจัดการภายในสํานักเลขาธิการอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยทําใหระบบสนับสนุนรัฐสภา 

เอื้อตอการทํางานทางดานนิติบัญญัติ  โดยในที่นี้จะนําเสนอประเด็นที่มีผลตอการดําเนินงานของสํานัก
เลขาธิการ อันไดมาจากการสัมภาษณ และการศึกษาจากเอกสาร  

จากการสัมภาษณ ไวโอเลตา ที. เวโลโซ (Violeta T. Veloso, สัมภาษณ, 29 August) ผูอํานวยการ
บริหารกองกิจการ  คณะกรรมาธิการ (Executive Director of Committee Affairs Department)  กลาววา  การ
ดําเนินงานโดยภาพรวมของสํานักเลขาธิการยังประสบปญหาในหลายๆ ดาน  อาทิเชน  ปญหาดานงบประมาณ 
ปญหาการขาดแคลนอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ปญหาเรื่องอาคารและสถานที่  ปญหาการจัดการความ
ปลอดภัย สําหรับปญหาหองประชุมไมเพียงพอ สวนหนึ่งเนื่องจากการมีคณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนในทุกรัฐบาล
ตามประเด็นปญหา ทําใหในหลายๆ ครั้งหองประชุมไมเพียงพอ  นอกจากนั้นในสวนการทํางานของพนักงาน
ในแตละคณะกรรมาธิการยังพบวา เวลาสวนใหญของพนักงานหมดไปกลับการทํางานธุรการ แทนที่จะใชใน
การทําวิจัยศึกษารางกฎหมาย 

ขณะที่สํานักงานเลขาธิการของไทย นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ เสนอวา โดยภาพรวมสามารถ
ทํางานสนับสนุนผูแทนไดในระดับหนึ่ง แตยังมีปญหาบางประการ โดยเฉพาะสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนจาก ส.ว. ท่ีมาจากการแตงตั้ง ไปเปน ส.ว. ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซึ่ง ส.ว. ท่ีมา
จากการแตงตั้งมักจะไมเรียกรองการสนับสนุนมากนัก เนื่องจากสวนใหญมีงานประจํา และใชการสนับสนุน
จากหนวยงานท่ีตนสังกัดอยูเปนหลัก แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหในชวงแรกการสนับสนุนยังไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะระบบวิชาการ ฐานขอมูล และการมีคณะทํางานดานกฎหมายที่เขมแข็ง นอกจากนั้นตองสรางสมดุล
ระหวางฝายการเมืองกับสํานักงานเลขาธิการ ท่ีฝายการเมืองจะตองไมมากาวกายการทําหนาท่ีของเจาหนาท่ี  
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

- งบประมาณ 
จากการสัมภาษณ  นายออสการ  จี. ยาเบส (Oscar G. Yabes, สัมภาษณ, 5 September 2005) 

เลขาธิการวุฒิสภาของฟลิปปนส (Secretary of the Senate)  พบวา  ปญหาโดยทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการ 
คือ การขาดงบประมาณที่พอเพียง โดยเฉพาะในการศึกษาวิจัยท่ีจะชวยสงเสริมกระบวนการนิติบัญญัติ  
ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหรัฐสภาฟลิปปนสตองกําหนดเวลาทํางานใหม จากเดิมท่ีทํางาน 5 วันตอสัปดาห 
(จันทร-ศุกร) จาก 8.00-17.00 น. เปลี่ยนเปนทํางาน 4 วัน (จันทร-พฤหัสบดี) จาก 7.00-19.00 น.เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากปญหาราคาน้ํามันโลกกําลังพุงสูงข้ึนเรื่อยๆ  

จากการสัมภาษณ ศาสตราจารย เจ. พรอสเพโร อี.เด เวรา (Professor  J.Prospero E. De Vera 
III, สัมภาษณ, 29 August 2005) แหงมหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนส  พบวา หากพิจารณาสัดสวนการจัดสรร 
งบประมาณตามกระทรวง จะพบวางบประมาณสวนใหญของประเทศไดทุมไปใหกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และการสงเสริมการศึกษา แตสวนใหญกลับใชไปในเรื่องเงินเดือนคาจางของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
แทนที่จะนําไปใชในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการแกไขปญหางบประมาณ 
จะสัมพันธอยางยิ่งกับการปฏิรูประบบราชการ 

-  อุปกรณสนับสนุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การมีอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจะชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็วยิ่งข้ึน อันจะมีประโยชนท้ังตอเจาหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการ และเหลา ส.ส. และ ส.ว. 

โดยจากการสังเกตการณหองสมุด (library) และฝายเก็บเอกสารสําคัญ (Archives) ปญหาที่
พบคือ การขาดแคลนอุปกรณและเทคโนโลยี ในการสนับสนุนการทํางาน  อาทิเชน  เครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องถายเอกสาร  กระดาษถายเอกสาร  โดยเฉพาะหองสมุดของสภาผูแทนราษฎรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร 
เพียงเครื่องเดียวเทานั้น และเปนคอมพิวเตอรรุนเกา ท่ีมีศักยภาพเพียงแคใชสําหรับการบันทึกการยืมและ 
คืนหนังสือเทานั้น  แตคอมพิวเตอรสําหรับใหผูใชบริการใชในการสืบคนขอมูลดวยระบบอินเตอรเน็ตยังขาด
แคลน ขณะที่หองสมุดของวุฒิสภา มีคอมพิวเตอรอยูท้ังหมด 5 เครื่อง แตเปดใชงานอยูเพียง 2 เครื่องเทานั้น  

จากการสัมภาษณ ดาเนียล เอ.ปูกาล (Daniel A. Pugal, สัมภาษณ, 28 August 2005.) เจาหนาท่ี
ประจําฝายบริการหองสมุดของวุฒิสภา (Legislative Library Service) กลาววา หองสมุดของวุฒิสภายังขาด
อุปกรณในการอํานวยความสะดวก และเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวราคาน้ํามันและพลังงานในตลาดโลกสูงข้ึน
เรื่อยๆ รัฐบาลจึงประกาศมาตรการประหยัด พลังงาน และนอกจากการเปลี่ยนวันและเวลาทํางานแลว ผลของ
มาตรการดังกลาวยังสงผลไปสูเรื่องการใชอุปกรณสํานักงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอรในหองสมุด ท่ีจะเปด 
เฉพาะมีผูมาขอใชบริการเทานั้น  

นอกจากนั้นการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณเทคโนโลยีทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ประสบปญหาในการทํางาน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีหองสมุด ซึ่งหากเกิดประเด็นที่สังคมกําลังใหความสนใจ 
เหลาสมาชิกรัฐสภาก็จะขอใหทางหองสมุดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับประเด็นดังกลาวไวให ซึ่งการหาขอมูล
โดยใชบัตรคําแมจะยังสามารถกระทําได แตก็เปนไปอยางลาชา ยิ่งไปกวานั้น การมีเครื่องถายเอกสารเพียง
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เครื่องเดียวยังทําใหไมสามารถผลิตเอกสารไดทันตอความตองการของสมาชิกรัฐสภา นอกจากนั้นยังพบวาการ
ใหบริการถายเอกสารยังมีขอจํากัด เนื่องจากหากไมใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูขอรับบริการจะตองนํา
กระดาษมาเอง และการถายเอกสารสามารถทําไดเลมละไมเกิน 10 หนา นอกจากนั้นคาบริการยังมีอัตราสูงกวา
รานถายเอกสารทั่วไป 

นอกจากนั้น สําหรับประชาชนทั่วไปหากตองการมาขอใชบริการหองสมุดจะตองทํา 
จดหมายมาเพื่อขออนุญาตเสียกอน ซึ่งระเบียบดังกลาวทําใหหองสมุดซึ่งไดรับการกอตั้งดวยภาษีของประชาชน 
ไมไดใหความสะดวกในการใหบริการประชาชน แตเปนไปเพื่อการตอบสนองความตองการของเหลาสมาชิก 
รัฐสภาเปนหลัก 

จากการสัมภาษณศาสตราจารย พรอสเพโร อี . ดี  เวรา (Prof. Prospero  E. De Vera III, 
สัมภาษณ,29 August 2005)  อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยฟลิปปนส  กลาววา   
สิ่งท่ีสํานักงานเลขาธิการจะตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ  คือ ระบบอินเตอรเน็ต และระบบสื่อสารอื่นๆ  
เนื่องจากในอดีตปญหาที่ทําใหไมไดรับการมีสวนรวมจากนักวิชาการก็คือ ปญหาการสงขอมูลท่ีมีขนาดใหญ 
ไมสามารถสงผานระบบอินเตอรเน็ตได ตองเดินทางไปสงดวยตัวเองทําใหเสียเวลาและคาใชจายสูง 

-  ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลสวนใหญจะถูกจัดเก็บอยูท่ีหองสมุด และหองเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร 

(Archives) ท่ีมีการเปดเครื่องปรับอากาศไวตลอดเวลาเพื่อรักษาเอกสารใหคงสภาพเดิมเอาไว ซึ่งจุดเดนสําคัญ
ของระบบฐานขอมูลของรัฐสภาฟลิปปนส  นอกจากการมีเวบไซต (website) ท่ีทันสมัย และมีขอมูลพื้นฐาน
ครบถวน ไมวาจะเปนรายชื่อบุคลากร หนวยงาน และกฎระเบียบท่ีสําคัญ  

ขอไดเปรียบที่สําคัญของระบบฐานขอมูลในฟลิปปนสก็คือ การมีเอกสารสําคัญจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเปนประเทศตนแบบของระบบการเมืองการฟลิปปนส) ท่ีเปรียบเสมือนเปนคูมือทาง 
การเมือง ทําใหในหลายกรณีท่ีเกิดขอสงสัยวาจะดําเนินการหรือแกปญหาสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางไร ก็สามารถนําเอา
เอกสารเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในรัฐสภาอเมริกา มาเปนตัวแบบในการดําเนินการได ทําใหไมตองเสียเวลาลองผิด
ลองถูก ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะได (Isidoro Real Jr., สัมภาษณ 29 August 2005) 

นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหองสมุดของสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนสกับ
ประเทศอื่นๆ เชน หองสมุดรัฐสภาของประเทศเกาหลีใต และหองสมุดรัฐสภาของประเทศออสเตรเลีย ทําให
ระบบฐานขอมูลในดานรัฐสภาของฟลิปปนสมีความหลากหลาย (http://www.ifla.org/VII/s3/conf/1conte-
e.htm) 

 -  อาคารและสถานที่ 
จากการสังเกตการณโดยภาพรวม อาคารและสถานที่ของทั้งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎร และวุฒิสภา ตางเปนสถานที่ท่ีทันสมัย มีหองทํางานของ ส.ส. และ ส.ว. ครบทุกคน   รวมท้ังมีการจัด
พื้นที่ไวใหกับประชาชนที่มายื่นขอรองเรียน และตองการพบผูแทนของตนโดยเฉพาะ 



 
 . 
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อยางไรก็ตามปญหาสําคัญ  ก็คือ  การมีหองประชุมไมเพียงพอ  โดยเฉพาะการประชุม 
คณะกรรมาธิการ ท่ีมีอยูหลายคณะ ทําใหหองประชุมไมเพียงพอ (Violeta T Veloso, สัมภาษณ, 29 August 
2005.) 

 -  การรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 
บทบาทหนาท่ีในการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัย ถือเปนหนาท่ี

หลักของ the Sergeant at Arms ซึ่งคอยทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และความเปนระเบียบเรียบรอยใหกับ 
รัฐสภา โดยทั่วไปการรักษาความปลอดภัย จะมีเจาหนาท่ีคอยตรวจตรา ท้ังบริเวณทางเขา และหนาลิฟททุกชั้น
ของแตละตึก และการเขาออกจะอนุญาตใหเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีมีบัตร รวมท้ังบุคคลภายนอกที่มีจดหมาย 
ขออนุญาตเทานั้น  

นอกจากนั้น ยังมีการรักษาความปลอดภัยกอนที่จะมีการประชุมเริ่มข้ึน โดยการใชสุนัขท่ี 
ไดรับการฝกฝนมาตรวจหาวัตถุระเบิดท่ีอาจถูกนํามาซุกซอนเอาไว และในการเปดประชุมและการอภิปราย
ของรัฐสภาฟลิปปนส จะมีการเปดใหประชาชนทั่วไปเขารวมรับฟงการอภิปรายในหองประชุมดวย  ซึ่งมีสวน
ชวยสงเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย โดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟงและตรวจสอบการ 
ทําหนาท่ีของเหลาผูแทน ซึ่งการเปดใหประชาชนเขาไปรวมรับฟงในหองประชุม ทําใหในบางครั้งเมื่อเกิด
ความไมพอใจตอผูอภิปรายบางคน ก็จะเกิดการโหรอง หรือขวางปาสิ่งของ ซึ่งทําใหการประชุมตองหยุดชะงัก
ลง ซึ่งในกรณีดังกลาวเปนสิ่งท่ียากท่ีจะควบคุมได เนื่องจาก สํานักงานรักษาความสงบเรียบรอย ทําไดเพียง
ตรวจการพกพาอาวุธของประชาชนกอนเขาหองประชุมเทานั้น แตไมสามารถควบคุมพฤติกรรมในระหวาง
การประชุมได ทําไดเพียงหลังเกิดเหตุแลวจึงแกไขเทานั้น (Roberto P. Nazareno ,สัมภาษณ, 29 August 2005) 

-  การสงเสริมการมีสวนรวม 
จากการสัมภาษณ  โรเบอรโต  พี . นาซาเรโน  (Roberto P. Nazareno) เลขาธิการสํานัก

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พบวา ไมเพียงแตการประชุมของรัฐสภาเทานั้น การประชุมของคณะกรรมาธิการ
ตางๆ ยังเปดโอกาสใหประชาชนไดรับฟงการอภิปรายและยังมีการเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) เขารวม
ช้ีแจงและอภิปรายอีกดวย โดยจากการสังเกตการณการประชุมเรื่องนโยบายพลังงาน  คณะกรรมาธิการดาน 
พลังงานไดมีการเชิญบริษัทผูผลิตและผูจําหนายน้ํามันเขารวมประชุม พรอมท้ังยังมีสื่อมวลชนเขารวมถายทอด
การประชุมอีกดวย (Roberto P. Nazareno ,สัมภาษณ, 29 August 2005) 

จากการสัมภาษณ จอยเซลีน คูอาเรสมา (Jocelyn C. Cuaresma, สัมภาษณ, 31 August 2005) 
อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยฟลิปปนส (NCPAG, University of the Philippines) 
พบวา  การมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะกลุมนักวิชาการ (academes) มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน 
โดยเฉพาะในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ท่ีมีการเชิญผู เชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียเขามา 
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูล ท้ังจากภาคธุรกิจ นักวิชาการ และองคกรภายนอกสภา
ท่ีสนใจในประเด็นที่คณะกรรมาธิการกําลังใหความสนใจ  



                        

  
-  96 - 

นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

จากการสัมภาษณ ศาสตราจารย พรอสเพโร อี.ดี เวรา (Prospero E. De Vera III, สัมภาษณ, 
29 August 2005) อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส ซึ่งเคยดํารงตําแหนงเปน
ท่ีปรึกษาใหกับ ส.ว.อกิลิโน พิเมนเทล จูเนียร (Aquilino Pimentel Jr.) ใหความเห็นวา   การมีสวนรวมของ 
นักวิชาการในการทําหนาท่ีสนับสนุนดานนิติบัญญัติแก สมาชิกรัฐสภา โดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับประธานของ
คณะกรรมาธิการ (Chairman of the committee) ในแตละคณะ วามีการเชื้อเชิญใหเขารวมพิจารณาหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของหรือไม ซึ่งการเขารวมดังกลาวจะเปนในลักษณะอาสาสมัครมากกวาจะเปน
การทํางานแลวไดรับเงินคาจางตอบแทน 

2)  บุคลากร 

-  เงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน 
เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการ มีจํานวนแตกตางกัน โดยเจาหนาท่ีประจํา

สํานักงานเลขาธิการของสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนประมาณ 1,600 คน ขณะที่สํานักเลขาธิการของวุฒิสภา 
มีจํานวนประมาณ   900  คน  สวนหนึ่งเนื่องมาจากจํานวน ส.ส.  มีมากกวา ส.ว.  จึงทําใหเจาหนาท่ีและ 
ผูปฏิบัติงานที่คอยใหการสนับสนุนมีมากตามไปดวย  

สถานภาพของพนักงานในสํานักเลขาธิการฟลิปปนส เทียบไดกับสถานภาพของขาราชการ
พลเรือน (civil service status) ซึ่งพนักงานสายวิชาการ จะไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการสูงกวาพนักงาน
ฝายปฏิบัติการ  นอกจากนั้นในดานการยอมรับของสังคม พบวา การเปนพนักงานรัฐสภาหรือการทํางาน 
การเมืองเปนอาชีพท่ีไดรับการยกยองจากสังคมคอนขางสูง เห็นไดจากอัตราการลาออกที่คอนขางต่ํา โดยพบวา
พนักงานระดับสูงและระดับกลางสวนใหญจะทํางานมาแลวไมต่ํากวา 10 ป ซึ่งคานิยมของการทํางานทาง 
การเมืองก็คือ ความรูสึกเปนเกียรติท่ีไดทํางานรับใชสาธารณะ ไดรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน รวมท้ัง
ไดสาบานตนกับพระเจากอนดํารงตําแหนง (http://pdf.dec.org/pdf_docs/pnabs535.pdf) 

จากการสัมภาษณ  จอยเซลีน ซี คูอาเรสมา (Jocelyn C. Cuaresma, สัมภาษณ , 31 August 
2005) อาจารยประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส   พบวา  ท้ัง ส.ส. และ ส.ว. 
รวมทั้งพนักงานประจําสํานักเลขาธิการ และพนักงานประจําสํานักงานสวนตัวของผูแทนแตละคน จะมีโอกาส
พัฒนาศักยภาพหลายทาง โดยเฉพาะการอบรมเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ และการรางกฎหมาย จากสํานัก
วิจัย (Research Bureau) โดยเปนการอบรมอยางเขมขน ซึ่งจะมีข้ึน 2 ครั้งตอป โดย ส.ส. และ ส.ว. หนาใหม  
จะไดรับการปฐมนิเทศ ท่ีจัดข้ึนทุกๆ 3 ป  โดยมีคณะกรรมาธิการกติกากฎระเบียบ (Committee on Rules) เปน
ผูรับผิดชอบในการจัดการปฐมนิเทศ 

สําหรับพนักงานของสํานักเลขาธิการ มีโอกาสไดรับการฝกอบรมในตางประเทศ หรือได
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทที่ the School of Government ของมหาวิทยาลัย Ateneo de Manila University โดย
สวนใหญไดรับการอบรมเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะเรื่องการรางกฎหมาย (bill drafting) แมวา
พนักงานสวนใหญ ท้ังท่ีปฏิบัติงานที่สํานักเลขาธิการ หรือท่ีสํานักงานสวนตัวของ ส.ส. และ ส.ว. ตางก็
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สามารถทํารางกฎหมายไดท้ังสิ้น เนื่องจากมีประสบการณสูง และสวนใหญใชวิธีดูตัวอยางจากรางกฎหมาย
กอนหนา  

นอกจากนั้นพนักงานยังมีโอกาสเขารับการอบรม  จากสถาบัน  CLD หรือ  Center for 
Legislative Development (เดิมช่ือ the Congressional Research and Training Service) ซึ่งจะตองเสียคาใชจาย
ในการเขารับการอบรม โดยประเด็นในการจัดฝกอบรม จะสัมพันธกับการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการนิติ
บัญญัติ ไดแก  1) การจัดการสํานักงานตอกระบวนการนิติบัญญัติ   2) เทคนิคการเขียนรายงาน   3) การวิเคราะห 
นโยบาย   4) การรางกฎหมาย   5) บทบาทของคณะกรรมาธิการ   6) กระบวนการงบประมาณ  

-  กระบวนการสรรหา 
จากการสัมภาษณจอยเซลีน คูอาเรสมา (Jocelyn C. Cuaresma, สัมภาษณ, 31 August 2005) 

กลาววา  ส.ส. และ ส.ว. สามารถมีผูปฏิบัติงานหรือผูชวยในสํานักงาน ท้ังท่ีสวนกลาง และสํานักงานที่เขต
เลือกตั้งได 6 คน โดยท่ัวไปผูชวยจะแบงออกเปน หัวหนาเจาหนาท่ี 1 คน นักวิจัยกฎหมาย 2 คน ผูชวยนักวิจัย
กฎหมาย 1 คน เลขานุการ 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน โดยการคัดเลือกผูปฏิบัติงานในสํานักงานจะคํานึงถึง
เรื่องความไววางใจ และการเก็บความลับ มากกวาปจจัยดานคุณวุฒิ เนื่องจากพบวา มีหัวหนาเจาหนาท่ีบางคน
ท่ีมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยงบประมาณในการจางเจาหนาท่ีสวนตัวไดรับการสนับสนุนจาก 
รัฐสภา  

คูอาเรสมา กลาววา กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกพนักงานและเจาหนาท่ี จะมีความ
แตกตางกันตามธรรมชาติและลักษณะงานแตละงาน โดยการคัดเลือกผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานเลขาธิการ 
จะดําเนินการคัดเลือก โดยคํานึงถึงปจจัยเรื่องคุณสมบัติ และศักยภาพ ของแตละบุคคล ขณะที่การคัดเลือก 
ผูปฏิบัติงาน/ผูชวยของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ท้ังเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานที่รัฐสภา และ 
ท่ีสํานักงานในพื้นที่ โดยสวนใหญจะตัดสินจากเรื่อง ความจงรักภักดี หรือความไวเนื้อเชื่อใจ มากกวาเรื่อง
ความสามารถหรือศักยภาพ โดยสวนใหญจะมีลักษณะคือ เปนผูหญิง อายุไมมากนัก และมีพื้นฐานการศึกษา
คอนขางสูง ในขณะที่อัตราการลาออก) ของพนักงานเหลานี้ มีอัตราสูง สวนหนึ่งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงของสมาชิกรัฐสภาตามสมัยและวาระที่กําหนดไว และผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาใหม ก็จะมีคนของ
ตนอยูแลว เนื่องดวยการยึดหลักความจงรักภักดีและไววางใจเปนหลัก ทําใหผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา 

จากการศึกษาของ ดร. โซคอรโร  เรเยส  (Dr. Socorro  Reyes) ผูอํานวยการศูนยพัฒนา
กฎหมาย (CLD หรือ Center for Legislative Development) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
กระบวนการนิติบัญญัติของฟลิปปนส  พบวา  มีผูแทนเพียงไมกี่คน ท่ีใชเงินในการวาจางบุคคลากรมาเพื่อการ
เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ โดยเฉพาะ การวาจางบุคลากรมาทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในการ
วิเคราะหรางกฎหมาย และการวางแผนนโยบาย แตสวนใหญจางมาเพื่อการบริหารสายสัมพันธของระบบ
อุปถัมภ และ สรางเครือขายพันธมิตรทางการเมือง เพื่อประโยชนในการเลือกตั้ง มากกวาการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานนิติบัญญัติ (http://pdf.dec.org/pdf_docs/pnabs535.pdf) 
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4.4.2  สํานักงานประจําสภา และสํานักงานในเขตพื้นที่เลือกต้ัง  
นอกจากการมีสํานักเลขาธิการทําหนาท่ีในการสนับสนุนภารกิจในดานนิติบัญญัติแลว ส.ส. และ ส.ว. 

ยังมีกลุมผูชวยสวนตัว ท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสํานักงานที่สภา (กรุงมะนิลา) และที่สํานักงานในเขตพื้นที่เลือกตั้ง 
(district office) ซึ่งเปรียบเหมือนระบบสนับสนุนสวนตัวของผูแทนแตละคน นอกเหนือไปจากสํานักเลขาธิการ 
ซึ่งใหการสนับสนุนแกสมาชิกทุกคน  

นอกจากการมีสํานักงานที่รัฐสภา ท่ีทําหนาท่ีหลักในการสนับสนุนการทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ  
รวมท้ังเปนสํานักงานที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารองเรียนปญหาตางๆ ส.ส. แตละคนยังมีสํานักงานใน
พื้นที่ซึ่งถือเปนจุดแข็งหนึ่งของระบบการสนับสนุนของฟลิปปนส ท่ีนอกจากจะเพิ่มชองทางในการสื่อสาร
ระหวางประชาชนกับตัวแทน และเปนพื้นที่ในการรวบรวมความตองการของประชาชน ในดานหนึ่งสํานักงาน
ในเขตเลือกตั้งยังเปนที่ใหผูแทนชี้แจงวา ในการตัดสินใจมีจุดยืนอยางไร การมีสํานักงานในเขตพื้นที่เลือกตั้ง
จึงเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนระบบรัฐสภา และเปนแนวทางที่ไดประโยชนท้ัง 2 ฝาย  

ขณะที่ไทยการติดตอสื่อสารระหวางผูแทนกับประชาชนในพื้นที่ ยังเปนปญหาสําคัญ ซึ่งในอดีต
ปญหาดังกลาวชวยสงเสริมระบบตัวกลาง (เจาพอและหัวคะแนน) เนื่องจากการขาดพื้นที่ในการรองรับ 
ขอเสนอของประชาชน และการขาดชองทางในการสื่อสารอยางเปนทางการทําใหแนวโนมท่ีความรุนแรงทาง
การเมือง หรือการรวมตัวประทวงจะเกิดขึ้นมีมากตามไปดวย  

4.4.3  คณะกรรมาธิการ (Committees) 
คณะกรรมาธิการมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการนิติบัญญัติ  เนื่องจากเปนกลไกที่ทําหนาท่ีใน

การพิจารณา ศึกษาประเด็นปญหา หรือรางกฎหมายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ของแตละคณะกรรมาธิการ  
โดยคณะกรรมาธิการมีดวยกันหลายประเภท ไดแก  คณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการพิเศษ  คณะกรร
มาธิการชั่วคราว  คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ   อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการสืบสวน) โดยท่ัวไปหาก
เปรียบเทียบความสําคัญระหวางคณะกรรมาธิการ อาจกลาวไดวา คณะกรรมาธิการสามัญเปนคณะกรรมาธิการ
ท่ีมีความสําคัญที่สุด เนื่องจากมีหนาท่ีในการจัดการกับประเด็นและปญหาที่มีความสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องงบประมาณ  การคลัง  ความมั่นคง  การศึกษา ฯลฯ  สําหรับจํานวนคณะกรรมาธิการสามัญระหวางไทย
และฟลิปปนส เปรียบเทียบไดดังนี้ 

ตาราง 4.2   เปรียบเทียบจํานวนคณะกรรมาธิการสามัญระหวางไทยและฟลิปปนส 
 

ประเทศ สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
ไทย 31 23 

ฟลิปปนส 51 36 

ที่มา  : สภาผูแทนราษฎรไทย (available: http://www.parliament.go.th/h-commit/hn-commit.php) 
 วุฒิสภาไทย (available:  http://www.senate.go.th/web-senate/web-senate1.htm) 
 สภาผูแทนราษฎรฟลิปปนส (available: www.congress.gov.ph) 
 วุฒิสภาฟลิปปนส (available: www.senate.gov.ph) 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

จากการสัมภาษณ จอยเซลีน ซี คูอาเรสมา (Jocelyn C.Cuaresma, สัมภาษณ, 31 August 2005) พบวา  
กระบวนการในการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองโดยตรง ซึ่งผูนําเสยีง
ขางมาก และผูนําเสียงขางนอย จะมีบทบาทสําคัญในการเจรจาตอรอง โดยตําแหนงประธานในแตละคณะ 
กรรมาธิการจะเปนโควตาของฝายเสียงขางมากเทานั้น  โดยการคัดเลือกสมาชิกในแตละคณะกรรมาธิการจะ 
มีข้ึนในระหวางการประชุมสภา ภายหลังจากการเลือกประธานสภา ซึ่งจะนําไปสูการแบงฝายเสียงขางมาก 
และเสียงขางนอยไปโดยอัตโนมัติ และตอจากนั้นจึงเปนกระบวนการในการคัดเลือกสมาชิกในแตละคณะ 
กรรมาธิการ 

สําหรับฟลิปปนส จากที่ไดกลาวไปแลววาปญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
ทองถิ่นของเหลา ส.ส. เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดการโยกยายพรรค ซึ่งการแตงตั้งประธาน 
ในคณะกรรมาธิการ เปนกระบวนการสําคัญในการรักษาสมาชิกพรรคเอาไว เปรียบเสมือนการเยียวยาใหกับ 
ผูไมสมหวังในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากตัวช้ีวัดความสําเร็จของการเปนผูแทนของฟลิปปนส  
คือ ความสามารถในการผลักดันงบประมาณใหนําไปสูในการพัฒนาพื้นที่ของตน การมีตําแหนงในคณะ 
กรรมาธิการท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการงบประมาณ ยอมเปดโอกาสตอการผลักดันโครงการ 
ท่ีเปนประโยชนตอพ้ืนที่เลือกตั้งของตนไดมากขึ้น 

จากที่กลาวไปแลววา  คณะกรรมาธิการแตละคณะมีความสําคัญไมเทากัน โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการ
จัดสรรงบประมาณ (Committee on Appropriation) เปนคณะกรรมาธิการที่ ส.ส.พยายามตอสูเพื่อใหไดเขาไป
ดํารงตําแหนง เนื่องจากความเปนสมาชิกจะชวยผลักดัน และปกปองงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของตน 
พรอมท้ังยังสามารถโจมตีการกําหนดงบประมาณของคูแขงทางการเมืองไดดียิ่งข้ึน นอกจากนั้นผูแทนจากฝาย
คานและฝายเสียงขางนอยในสภายังสามารถใชเปนพื้นที่ในการเปดโปงการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดและ
การคอรัปชั่นได 

ความสําคัญของคณะกรรมาธิการแตละคณะ ในดานหนึ่งสามารถพิจารณาไดจากจํานวนสมาชิกใน
คณะโดยคณะงบประมาณมีสมาชิก 130 คน และอนุกรรมาธิการ 11 คณะ ซึ่งถือวาเปนคณะกรรมาธิการท่ีใหญ
ท่ีสุดในคณะกรรมาธิการท้ังหมด  

คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับกําหนดแนวทางและเจตนา (Committee on Ways and Means) เปนอีกคณะ
กรรมาธิการท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาวารายไดของรัฐ   เชน  ภาษี
อากรหรือคาธรรมเนียมตางๆ ควรนําไปใชพัฒนาในประเด็นเรื่องใด และในพื้นที่สวนไหนของประเทศ นอก
จากนั้น  คณะกรรมาธิการโยธาธิการ  คณะกรรมาธิการขนสงและคมนาคม  ก็เปนอีกคณะกรรมาธิการท่ีมีความ
สําคัญ เห็นไดจากจํานวนสมาชิกถึง 75 คน  เชนเดียวกับคณะกรรมาธิการกฎระเบียบ ท่ีมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวา การกําหนดและการแกไขกฎเกณฑของกระบวนการนิติบัญญัติ มีสวนสําคัญตอความสําเร็จ
หรือลมเหลวทางการเมืองเปนอยางยิ่ง  

สําหรับวุฒิสภา คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความรับผิดชอบกิจการของรัฐและการตรวจสอบ (Committee 
on Accountability of Public Affairs and Investigations หรือ Blue Ribbon Committee)  เปนคณะกรรมาธิการที่มี
บทบาทสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เห็นไดจากการมีสมาชิก 18 จาก 24 คนของ 
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วุฒิสภา อยูในคณะกรรมาธิการดังกลาว  นอกจากนั้นการทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารก็เปน
หนึ่งในบทบาทหลักของวุฒิสภา เพื่อใหระบบการตรวจสอบและคานอํานาจ มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมาธิการประชุมรวม 2 สภา (Bicameral Conference Committees) เปนอีกคณะกรรมาธิการ  
ท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะกระบวนการประนีประนอม ความคิดเห็นของทั้ง 2 สภา 
โดยคณะกรรมาธิการฯ  ประกอบดวย  ส.ว. 5 คน และ ส.ส. 10 คน ท่ีไดรับการเสนอชื่อ (ตามแตละประเด็นที่
พิจารณา) โดยประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา และรวมถึงผูเสนอรางกฎหมาย (sponsors of the 
bills) ซึ่งบทบาทของคณะกรรมาธิการดังกลาวจะมีข้ึนเพื่อพิจารณาและประนีประนอม ความเห็นที่แตกตางกัน
ระหวาง 2 สภา กอนที่รางกฎหมายจะสงตอไปใหประธานาธิบดี 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของการเปนสมาชิกในคณะกรรมาธิการฟลิปปนส  พบวา  ส.ส. สามารถดํารง
ตําแหนงไดสูงสุดไมเกิน 6 คณะ และเปนประธานคณะกรรมาธิการได 1 คณะ  ขณะที่ ส.ว.อัตราการดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมาธิการแตกตางจาก ส.ส. คอนขางมาก โดย ส.ว.สามารถดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ
ได 14 คณะ และสามารถเปนประธานไดมากกวา 1 คณะ (de Leon, 1998: 100)  

ปญหาที่สําคัญของการทํางานในคณะกรรมาธิการ  คือ  การขาดการประชุม เนื่องจากสมาชิกสามารถ
ดํารงตําแหนงไดหลายคณะกรรมาธิการพรอมๆ กัน   ดังนั้น เมื่อเกิดการประชุมข้ึนในเวลาเดียวกัน ปญหาที่
เรียกวา “committee hopping” ก็จะเกิดข้ึน (de Leon, 1989: 100) นั่นคือ  สมาชิกจะเขาไปประชุมในชวงสั้นๆ 
แลวยายไปประชุมในหองอื่น หรือเปลี่ยนใหผูชวยทําหนาท่ีแทนจนจบการประชุม (Caoili, 1998: 107) ซึ่งสง
ผลใหองคประชุมของแตละคณะกรรมาธิการมีจํานวนสมาชิกคอนขางต่ํา  

นอกจากนั้นผูแทนแตละคนก็ไมไดมีความเชี่ยวชาญ (expertise) ในทุกเรื่อง ทําใหการทํางานพรอมกัน
ในหลายคณะกรรมาธิการสรางปญหาใหกับเหลาสมาชิก และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรางกฎหมายหลายฉบับ
ตองถูกปรับปรุงและแกไข (revision) ในการพิจารณาวาระที่สองบอยครั้ง (Caoili, 1991-1992: 11) ซึ่งปญหาการ
ขาดประชุม และไมมีเวลาในการพิจารณารางกฎหมาย หรือขอรองเรียนของกรรมาธิการที่ตนสังกัดไดอยาง
ครบถวนและลึกซึ้ง จึงมีความพยายามปฏิรูปรัฐสภา (congressional reform)  เพื่อลดจํานวนคณะกรรมาธิการ 
จากเดิมท่ีมีมากกวา 50 คณะ ใหเหลือประมาณ 20 คณะ (Olson, 1994: 71) 

สําหรับประเทศไทย  โมเรล (Morell, 1974: 345) กลาววา “คณะกรรมาธิการ ไมไดแสดงบทบาทที่
สําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติของไทย” แมวาจะมีความพยายามในการใหความสําคัญแกคณะกรรมาธิการ 
โดยเห็นไดจากจํานวนคณะกรรมาธิการที่เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามแมวาปริมาณของคณะกรรมาธิการ จะมีจํานวน
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ แตบทบาทและการยอมรับยังไมเพิ่มข้ึนมากนัก เห็นไดจากการที่สมาชิกของคณะกรรมาธิการ 
จํานวนมากไมใหความสําคัญตอการเขารวมประชุม และการทํางานของคณะกรรมาธิการ ก็ยังไมเปนระบบ 
และขาดความตอเนื่อง โดยเฉพาะบทบาทในการตรวจสอบที่แทบจะไมเกิดขึ้น  

บทบาทของสมาชิกคณะกรรมาธิการของฟลิปปนสมีความสําคัญอยางยิ่งขณะที่ของไทยกลับตรงกันขาม  
การเปนประธานในคณะกรรมาธิการมีความสําคัญกวาการเปนเลขาธิการหรือสมาชิกของคณะกรรมาธิการเทานั้น 
เนื่องจากวาสิทธิประโยชนท่ีประธานคณะกรรมาธิการไดรับคือ เครื่องราชย ขณะที่เลขานุการคณะกรรมาธิการ 



 
 . 
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แมวาจะมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบสูง กลับไมไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว ทําใหมีผูแทนจํานวน
มากตองการแยงชิงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ  

ในประเทศไทย การเพิ่มข้ึนของคณะกรรมาธิการ ไมสัมพันธกับการเพิ่มข้ึนของผูเชี่ยวชาญในดาน
นั้นๆ  เนื่องจากการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ โดยสวนใหญนอกจากจัดสรรตามคุณสมบัติ
ของแตละคน ยังเปนไปตามสัดสวนของกลุมทางการเมืองอีกดวย การเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมารวมพิจารณา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังไมไดรับความสําคัญมากนัก โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาชุดท่ี 
ผานมา ท่ีสามารถเชิญบุคคลภายนอก ท่ีไมใช ส.ว. มาดํารงตําแหนงไดกลับมีคนนอกที่ไดรับเชิญมาเพียงคน
เดียวเทานั้น ท่ีสําคัญการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ท่ีควรมีหนาท่ีในการตรวจสอบควบคุมการ
ทํางานของฝายบริหารและสภาผูแทนราษฎร กลับไมเกิดข้ึนมากนัก ซึ่งอาจเปนเพราะการที่สมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยถูกควบคุมและเปนพวกเดียวกันกับฝายรัฐบาล  

ปญหาที่สําคัญอีกประการในการทํางานของคณะกรรมาธิการ  คือ  การท่ีบุคคลท่ีไดรับเชิญไมมา 
ช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการ ซึ่งในกรณีของฝายการเมืองไมใหความสําคัญ แตสงตัวแทน หรือไมสงใครมาเลย 
คณะกรรมาธิการสามารถใชมาตรการบังคับได แตไมเคยมีคณะใดนํามาใชอยางจริงจัง เนื่องจากระบบอุปถัมภ
ท่ีฝงอยูในวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  นอกจากนั้นการที่ผูไดรับเชิญไมมาชี้แจง สวนหนึ่งเนื่องมาจากใน
ประเด็นปญหาเรื่องเดียวกัน มีคณะกรรมาธิการหลายคณะ ท้ังของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมศึกษา 
และเนื่องจากการขาดการประสานงานระหวางคณะกรรมาธิการ และระหวางสภา ทําใหผูไดรับเชิญจะตองมา 
ช้ีแจงในเรื่องเดียวกันหลายครั้ง ทําใหเกิดความเบื่อหนาย รวมท้ังไมมีเวลาเพียงพอ  

การทํางานที่ไมมีบูรณาการ และขาดการประสานงาน เปนปญหาสําคัญของคณะกรรมาธิการการ
ทํางานของคณะกรรมาธิการชุดตางๆ เปนไปอยาง “ตางคนตางทํา” และไมมีการประชุมรวมกันในเรื่องท่ีเกี่ยว
พันและที่สําคัญไมมีการประสานงานกันระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนใน
การพิจารณาประเด็นปญหาเดียวกัน 

4.5  เปรียบเทียบปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของรัฐสภา 
ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลอยางยิ่งท้ังตอวิถีชีวิตและการตัดสินใจของประชาชนสวนใหญในฟลิปปนส

คือ คริสตจักร เนื่องจากประชาชนมากกวารอยละ 90 เปนผูท่ีนับถือศาสนาคริสต ซึ่งเชนเดียวกับสังคมไทย  
ท่ีศาสนาไมไดเปนเพียงความเชื่อหรือลัทธิเทานั้น แตเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทางการเมือง
อยางสูง  

4.5.1  ศาสนา 
1)  คริสตศาสนา 
จากการสัมภาษณ จอรจ ติกโน (Jorge Tigno, สัมภาษณ, 31 August 2005) อาจารยประจําคณะ 

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส พบวา รอยละ 89 หรือประมาณ 40 ลานคนของประชาชนฟลิปปนสเปนผูท่ี
นับถือคริสตศาสนา ซึ่งหากจัดเปนกลุมกอนทางการเมือง กลุมคริสตศาสนิกชน  คือ กลุมท่ีมีจํานวนสูงสุด 
ในประเทศ โดยเฉพาะเหตุการณ EDSA I ซึ่งเปนการรวมตัวกันตอตานอดีตเผด็จการ เฟอรดินานด มารกอส  
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ก็เปนเหตุการณทางการเมืองท่ีศาสนามีอิทธิพลตอการรวมตัวของประชาชน  นอกจากนั้นศาสนจักรยังมี 
อิทธิพลอยางสูงตอการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาสูฉบับปจจุบัน โดยเฉพาะการสงจดหมายให
ประชาชนออกไปรับรองรัฐธรรมนูญ  

มิติสําคัญของการเมืองท่ีใชระบบตัวแทนคือการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งคือ การสรางความนิยม 
เพื่อชวงชิงมวลชนและเมื่อประชาชนสวนใหญคือ คริสตศาสนิกชน  การชวงชิงมวลชน  ก็คือ  การทําให 
ศาสนจักรยอมรับ โดยการเขาหาผูนําทางศาสนา เพราะหากผูนําทางศาสนาใหการยอมรับ ก็เปรียบเหมือนเปน
ใบเบิกทางใหกับนักการเมืองคนนั้น ซึ่งประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย ทราบถึงอิทธิพลของ
คริสตศาสนาดี และไดอางอิงวา “เธอไดรับมอบหมายจากพระเจาใหมารับใชประชาชน” ซึ่งประโยคดังกลาว 
เปนสิ่งท่ีทรงพลังมากในสังคมฟลิปปนส (เปรียบเหมือนการอางอิงพุทธศาสนาในสังคมไทย)  (กมลพร   
สอนศรี, สัมภาษณ, 29 สิงหาคม 2548)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จอรจ ติกโน ท่ีกลาววา “ใครอยากเขาสภา
ก็ตองเขากับคริสตจักรใหไดเสียกอน” (Jorge Tigno, สัมภาษณ, 31 August 2005) 

ในดานกระบวนการนิติบัญญัติ การเมืองกับความเชื่อของศาสนาเปนสิ่งท่ีไมสามารถแยกออก
จากกันได โดยเฉพาะการผลักดันกฎหมายการทําแทง  การใชถุงยางอนามัย  ซึ่งเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ความเชื่อของศาสนา โดยคริสตศาสนามองวาการทําแทงคือ การกระทําท่ีเปนบาป เพราะนอกจากจะเปนการ
ทําลายชีวิตแลว ยังเปนการฝนบัญญัติของพระเจาอีกดวย เนื่องจากคริสตศาสนาเชื่อวา ความเปนไปในโลก 
ข้ึนอยูกับพระเจา การจะเปลี่ยนแปลงพระประสงค (การเกิด หรือการตาย) ถือเปนการกระทําท่ีขัดตอหลัก
ศาสนา ซึ่งเปนเหตุผลเดียวกันกับการใชถุงยางอนามัย ท่ีเปนอุปกรณท่ีทําใหมนุษยกลายเปนผูควบคุมการเกิด
ดวยตัวเอง หาใชพระเจาอีกตอไป  

การผลักดันประเด็นที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนาจึงเปนความเสี่ยงของนักการเมืองเปน
อยางยิ่ง ท่ีนอกจากมีแนวโนมท่ีจะไมผานการสนับสนุนของสภาแลว ผูแทนคนดังกลาวก็มีแนวโนมท่ีจะ 
ถูกตอตานและไมไดรับเลือกเขามาอีกในสมัยหนา (Vladimir Joseph Licudine, สัมภาษณ, 31 August 2005)  
ดังนั้นปญหาประชากรลนเกิน จึงเปนปญหาสําคัญในสังคมฟลิปปนส เมื่อการวางแผนครอบครัว ไมประสบ
ความสําเร็จในการผลักดัน โดยจํานวนประชากร และอัตราการเกิดของประชากรในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ในกลุมประเทศเอเชีย พบวาอัตราการเกิดของประชาชนฟลิปปนสยังคงเพิ่มข้ึนอยูตลอดเวลา 
ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีแนวโนมประสบความสําเร็จในการวางแผนครอบครัว 
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ตาราง 4.3  ประชากรของฟลิปปนส และการเติบโตของประชากร เปรียบเทียบระหวางป 1980 และ 2001 
จํานวนประชากรทั้งหมด อัตราการเกิด ประเทศ 
ป 1980 ป 2001 ป 1980 ป 2001 

อินโดนีเซีย 148.3 209.0 4.3 2.4 
เกาหลีใต 38.1 47.3 2.6 1.4 
มาเลเซีย 13.8 23.8 4.2 2.9 
ฟลิปปนส 48.0 78.3 4.8 3.3 
สิงคโปร 2.4 4.1 1.7 1.4 
ไทย 46.7 61.2 3.5 1.8 
เวียตนาม 53.7 79.5 5.0 2.2 

ที่มา  :  Health, Nutrition, Population-World Bank 

ปญหาการวางแผนครอบครัว ไดนําไปสูการพูดคุยกันระหวางฝายรัฐบาลและฝายศาสนจักร ซึ่ง
จุดยืนของศาสนจักรคือการตอตานการคุมกําเนิดแบบไมเปนธรรมชาติ (artificial contraceptives) แตสนับสนุน
การวางแผนครอบครัวแบบใชเทคนิคทางธรรมชาติ (natural family planning)  อยางไรก็ตาม แนวทางดังกลาว
ก็ถูกโจมตีจากกลุมนักวางแผนพัฒนา (development planners) กลุมผูหญิง (women’s group) ซึ่งมองวาจุดยืน
ของรัฐบาลและศาสนจักร เปนสิ่งท่ีอนุรักษนิยมเกินไป เนื่องจากวิธีการวางแผนครอบครัวแบบธรรมชาติ  
มีความเสี่ยง รวมท้ังยังไมสามารถปกปองการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดอีกดวย ซึ่งกรณีปญหาประชากร
ลนเกิน และนโยบายการวางแผนครอบครัวเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของคริสตศาสนาที่มีผลตอการ
ผานรางกฎหมายของรัฐสภา (Rubio, 2004: 6-7) 

อาจกลาวไดวา คริสตจักรของฟลิปปนสมีบทบาทอยางมากในทางการเมืองโดยเฉพาะการเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองท่ีสําคัญ ท้ังการเปนตัวหลักในการโคนลมรัฐบาล รวมท้ังเปนฝายรณรงคใหประชาชน 
ออกไปสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับใหม ศาสนากับการเมืองในฟลิปปนสจึงเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไดลําบาก 

2)  พุทธศาสนา 
อิทธิพลของศาสนาตอการเมืองในสังคมไทย ก็เปนประเด็นสําคัญ แมวาจะไมเขมขนอยางใน 

ฟลิปปนส แตก็มีผลตอการกําหนดนโยบายและมาตรการทางการเมืองดวยเชนกัน อาทิการกําหนดใหพระหรือ
นักบวชไมมีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมองวาศาสนาเปนสิ่งท่ีอยูเหนือกวาการเมือง ฉะนั้นพระซึ่งเปนตัวแทนใน
การสืบทอดศาสนาจึงไมควรมายุงเกี่ยวกับการเมืองในทางตรง  

ประเด็นทางศีลธรรม  อาทิเชน  การทําแทงเสรี  การเปดบอนเสรี  ก็ลวนไมไดรับการสนับสนุน 
ใหทําใหถูกกฎหมาย (legalization) เชนกัน  อิทธิพลของศาสนาตอการเมืองจึงเปนประเด็นสําคัญที่ไมควร 
ละเลย เห็นไดจากการอางอิงตัวเองของนักการเมืองตอศาสนา กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความ 
ชอบธรรม เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง 



                        

  
-  104 - 

นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

4.6  สรุป 
 ระบบรัฐสภาของฟลิปปนสเปนระบบรัฐสภาที่อยูภายใตระบอบประธานาธิบดี ซึ่งมีประธานาธิบดี 
ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากทั่วประเทศเปนหัวหนาฝายบริหารและมีรองประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการ 
เลือกตั้งโดยตรงเชนกัน เปนรองหัวหนาฝายบริหาร ประธานาธิบดีมีอํานาจในการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรี แตตอง
ผานการเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติเสียกอน เพื่อใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุล 

 ในดานนิติบัญญัติ  ระบบรัฐสภาฟลิปปนสเปนระบบสองสภาหรือสภาคู อันประกอบไปดวย สภา 
ผูแทนราษฎร และวุฒิสภา โดยจุดเดนที่สําคัญของระบบดังกลาวคือ ท้ังสองสภาสามารถเสนอรางกฎหมาย 
ไดท้ังคู แตการผานกฎหมายใดๆ ก็ตามตองไดรับการเห็นชอบจากทั้งสองสภา เสียกอน อยางไรก็ตามเพื่อให
เกิดการตรวจสอบและถวงดุล ประธานาธิบดีสามารถใชอํานาจยับยั้งรางกฎหมายที่ผานสภาทั้งสองแลวได  
แตสภาก็สามารถผลักดันรางกฎหมายที่ถูกประธานาธิบดียับยั้งตอไปได หากไดรับการสนับสนุนจากทั้งสอง
สภาตอไป 

 สําหรับคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา ท่ีมีความแตกตางกับขอกําหนดของประเทศไทยก็คือ คุณสมบัติ
ดานการศึกษา ท่ีจําเปนตองจบปริญญาตรีก็สามารถสมัครเปนผูแทนได ซึ่งขอดีของขอกําหนดดังกลาวก็คือ 
การเปดกวางกับประชาชนในการเขาสูสภาเนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศคือ คนที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี 

 จุดเดนที่สําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของฟลิปปนสมีดวยกันกลายประการ  อาทิเชน  การเปด
โอกาสใหกลุมการเมืองซึ่งเปนกลุมท่ีเสียเปรียบทางสังคมไดมีโอกาสเขาสูสภามากขึ้นผานการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายช่ือ หรือระบบปารตี้ลิสต นอกจากนั้นในการเลือกตั้งแบบแบงเขตก็กําหนด
ใหเขตเลือกตั้งทุกเขตมีจํานวนผูแทนไดหนึ่งคนเทากันทั้งหมด เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในดานความเปน 
ตัวแทน 

ขณะที่วุฒิสภา มีจุดเดนหลายประการเชนกัน ท่ีสําคัญคือ การกําหนดระบบการคัดสรร ท่ีเอื้อใหเกิด
ความตอเนื่องในการทํางาน นั่นคือกําหนดใหผูสมัครท่ีไดรับเลือกตั้งสูงสุด 12 อันดับแรก มีวาระในการดํารง
ตําแหนง 6 ป ขณะที่ 12 อันดับตอมามีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป เมื่อครบวาระก็สามารถลงเลือกตั้งใหม
เพื่อกลับมาดํารงตําแหนงอีก 3 ปได ซึ่งมาตรการดังกลาวทําใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน คลายกับมี 
พี่เลี้ยง (ส.ว.ชุดที่แลว) คอยทํางานควบคูไปกับ ส.ว.ท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาใหม 

ในดานการสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา มีสํานักเลขาธิการของทั้งสองสภา เปนหนวยงานหลักใน
การสนับสนุน ซึ่งแมวาในภาพรวมจะยังประสบปญหาหลายดาน  อาทิเชน  ปญหาดานงบประมาณ ปญหาการ
ขาดแคลนอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปญหาเรื่องอาคารและสถานที่ ปญหาการจัดการความปลอดภัย  
แตก็มีจุดแข็งในหลายดาน ท้ังการมีฐานขอมูลท่ีเขมแข็ง อันไดรับการสนับสนุนจากประเทศแมแบบคือ สหรัฐ
อเมริกา และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหองสมุดของรัฐสภาในประเทศเกาหลีใต และออสเตรเลีย 



 
 . 
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ระบบสนับสนุนที่สําคัญ คือ การมีสํานักงานประจําพื้นที่ของผูแทนท้ัง ส.ส. และ ส.ว. ทําใหมีการ 
เพิ่มชองทางในการสื่อสารระหวางประชาชนกับตัวแทน รวมท้ังเปนพื้นที่ในการรวบรวมความตองการของ
ประชาชน และยังชวยใหผูแทนไดมีโอกาสชี้แจงขอของใจแกประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนอีกดวย 

สําหรับคณะกรรมาธิการ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการศึกษาพิจารณาเพื่อผลักดันรางกฎหมาย  
ยังประสบปญหานอกเหนือจากการแยงชิงกันเปนสมาชิกในคณะกรรมาธิการที่มีความสําคัญ รวมท้ังปญหาการ
ขาดประชุม เนื่องจากการเปนสมาชิกหลายคณะกรรมาธิการทําใหไมสามารถเขาประชุมไดครบ เมื่อเกิดการ
ประชุมในเวลาเดียวกัน 

นอกจากนั้นปจจัยภายนอกที่ควรคํานึงถึงในการศึกษาการเมืองฟลิปปนส  คือ  อิทธิพลของคริสตจักร
ตอการเมือง ท่ีเห็นไดชัดคือ การมีสวนในการผลักดันการโคนลมผูนํา การสนับสนุนรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการ
ผลักดันรางกฎมายที่เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนา เปนตน 
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 
 
5.1  สรุป 

รัฐสภาภายใตระบบประธานาธิบดี (Presidential system) ของฟลิปปนส เปนการปกครองแบบ 
แบงแยกอํานาจ (separation of powers) ระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ สวนรัฐสภา
ของไทย อยูภายใตระบบรัฐสภา (Parliamentary system) ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และนายกรัฐมนตรี 
เปนหัวหนาฝายบริหาร ซึ่งเปนระบบประสานอํานาจ (fusion of powers) โดยฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และฝาย
บริหาร (คณะรัฐมนตรี) จะทํางานรวมกันเปรียบเสมือนการที่คนกลุมเดียวกันใชท้ังอํานาจบริหารและนิติบัญญัติ  

ในดานหนึ่ง การมีรูปแบบการปกครองที่แตกตางกัน ยอมทําใหโครงสรางและบทบาท หนาท่ีของ 
รัฐสภาของ 2 ประเทศมีความแตกตางกัน แตอีกดานหนึ่งรัฐสภาของทั้ง 2 ประเทศ ก็เปนสถาบันที่เปนตัวแทน
ของประชาชนในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เชนกัน ทําใหมีความเหมือน 
ความตาง จุดออน และจุดแข็งดังนี้ 

5.1.1  การเปรียบเทียบภาพรวมรัฐสภา 
1)  ระบบรัฐสภา และระบบประธานาธิบดี 
รัฐสภาของฟลิปปนส และไทย ตางใชระบบสภาคู (Bicameral) โดยของไทย รัฐสภาเปนสถาบัน

หลักหลักในการตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล รัฐบาลตองรับผิดชอบ
รวมกันในการบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังตองรับผิดชอบตอรัฐสภา โดยมีนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) 
ท่ีมาจากการเลือกตั้งทางออม เปนหัวหนาฝายบริหาร และมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ ซึ่งการที่
ฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติของระบบรัฐสภาของไทย มีท่ีมาจากแหลงเดียวกัน คือรัฐสภา อาจมองเปน 
จุดเดนก็ได เนื่องจากการที่รัฐบาลคุมเสียงขางมากในสภาไดจะทําใหมีความราบรื่น ในการผลักดันรางกฎหมาย 
รวมท้ังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพในการบริหารงาน 

ระบบรัฐสภาภายใตนายกรัฐมนตรีหรือระบบรัฐสภา คือ การที่รัฐบาลตองรับผิดชอบตอการ 
ปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี ทําใหคณะรัฐมนตรีกระทําการไมเกินขอบเขต โดยเฉพาะการที่รัฐสภาสามารถ 
ตั้งกระทูถามรัฐมนตรีรายบุคคลได  กลไกดังกลาวมีประสิทธิภาพอยางสูง เนื่องจากการคงอยูของรัฐสภา 
ข้ึนอยูกับความไววางใจของรัฐสภา กลาวคือ หากรัฐสภาลงมติไมไววางใจ และไมรับรองนโยบายของฝาย
บริหารชุดใด ฝายบริหารก็ตองลาออก หรือยุบสภาเพื่อใหมีการจัดเลือกตั้งใหม ซึ่งการที่นายกรัฐมนตรี 
สามารถยุบสภาได เปนขอแตกตางในการใชอํานาจของฝายบริหารเนื่องจากประธานาธิบดีไมสามารถกระทํา
การดังกลาวได 
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ระบบประธานาธิบดีของฟลิปปนสเปนระบบที่ประธานาธิบดีคือ ประมุขของประเทศ และเปน 
ผูใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน และประธานาธิบดีไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ดังนั้นการ
บริหารงานของประธานาธิบดีจึงไมข้ึนกับสภานิติบัญญัติ และคณะรัฐมนตรีจะขึ้นตรงตอประธานาธิบดี และ 
มีฐานะเสมือนเปนที่ปรึกษาเทานั้น   ประธานาธิบดีไมจําเปนตองรับผิดชอบตอรัฐสภา ขณะเดียวกัน
ประธานาธิบดีก็ไมมีอํานาจในการยุบสภา แตประธานาธิบดีอาจถูกรัฐสภาใชกระบวนการถอดถอน 
(impeachment) ออกจากตําแหนง ได  

การที่รัฐมนตรีในระบบประธานาธิบดีไมตองรับผิดชอบตอรัฐสภา ดังนั้นจึงไมจําเปนตองไป
รวมประชุมรัฐสภา เพื่อตอบกระทูถามจากรัฐสภา และทําใหรัฐมนตรีมีเวลาเต็มท่ีในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งถือ
เปนจุดเดนอีกประการ เพราะไมตองรับผิดชอบตอรัฐสภา ไมตองเขาประชุมสภา  รวมท้ังตอบกระทูถามของ
รัฐสภา ทําใหคณะรัฐมนตรีมีอิสระเต็มท่ีในการบริหารกระทรวงตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานาธิบดี  
โดยไมตองหาเสียงจากสมาชิกรัฐสภา 

ตําแหนงฝายบริหารสูงสุดรองมาคือ รองประธานาธิบดี ก็มีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเชนเดียว
กับประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดี และ รองประธานาธิบดี อาจจะมาจากคนละพรรคการเมือง เพราะการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี แยกออกจากกัน   โดยรองประธานาธิบดี จะขึ้นมาเปน
ประธานาธิบดีแทน ในกรณีท่ีประธานาธิบดี เสียชีวิต ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ลาออก และถูกถอดถอน  

การที่ประธานาธิบดี กับรองประธานาธิบดีไมไดมาจากพรรคเดียวกัน รวมท้ังประธานาธิบดี  
ไมจําเปนตองมาจากพรรคการเมืองเสียงขางมาก อาจจะเปนจุดออนของระบบประธานาธิบดีได ในกรณีท่ีท้ัง 
2 ฝายมีความเห็นไมตรงกัน แตเทาท่ีผานมายังมีประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีมักจะมาจากพรรคการ
เมืองเดียวกัน และในกรณีท่ีมาจากคนละพรรคการเมือง ก็ไมมีปญหาในการบริหารมากนัก เนื่องจากมีประเพณี
ปฏิบัติในสังคมฟลิปปนสท่ีทําใหผูนําตองทําสิ่งท่ีถูกตองเพื่อสวนรวม (สีดา  สอนศรี, สัมภาษณ, 17 สิงหาคม 
2548) 

2)  กระบวนการนิติบัญญัติ  
กระบวนการนิติบัญญัติเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานของรัฐสภา และความแตกตาง 

ของระบบการปกครองระหวางไทย และฟลิปปนส ทําใหกระบวนการนิติบัญญัติมีความแตกตางกันไปดวย 
โดยความแตกตางที่สําคัญระหวางรัฐสภาของไทยและฟลิปปนสในกระบวนการนิติบัญญัติ  คือ การเสนอ 
รางกฎหมายในระบบประธานาธิบดี สามารถทําไดท้ังสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ยกเวนรางกฎหมายที่ 
เกี่ยวของกับงบประมาณ ท่ีสภาผูแทนราษฎรเทานั้นที่มีอํานาจในการผลักดัน 

ขอดีของกระบวนการนิติบัญญัติ และรัฐสภาของฟลิปปนสภายใตระบบประธานาธิบดี คือ การ
เปนระบบที่มีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจระหวางกัน (Check and Balance System) โดยเฉพาะระหวาง
ฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ รวมท้ังระหวางสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  

นอกจากนั้น การมีข้ันตอนของกระบวนการนิติบัญญัติหลายข้ันตอน ตั้งแตการพิจารณาราง
กฎหมาย 3 วาระ (First, Second and Third Reading) การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการรวม 2 สภา (Bicameral 
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Conference Committee) ในกรณีท่ีการพิจารณารางกฎหมาย ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา เกิดความขัด
แยง รวมท้ังตองผานการลงนามอนุมัติของประธานาธิบดี (President Action on the Bill) กระบวนการทั้งหมด
จะชวยกลั่นกรองใหกฎหมายเกิดประโยชนแกสวนรวมมากขึ้น ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนถือเปนจุดแข็งของ
กระบวนการนิติบัญญัติของระบบประธานาธิบดี ของระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ 

อยางไรก็ตาม ในสภาวะที่ปญหาตางๆ มีความซับซอน และตองการการแกไขอยางเรงดวน  การ 
มีข้ันตอนทางนิติบัญญัติท่ีใชเวลายาวนาน จึงเปนจุดออน เนื่องจากไมสามารถแกปญหาไดทันทวงที และ 
มีสวนทําใหปญหาลุกลามยิ่งข้ึน ซึ่งจากปญหาความลาชาดังกลาวนําไปสูการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง (Charter change หรือท่ีชาวฟลิปปนสเรียกวา Cha-Cha Change) จากระบบ
ประธานาธิบดีมาเปนระบบรัฐสภา โดยเฉพาะการผลักดันจากฝายวุฒิสภา นอกจากนั้น การเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองมาเปนระบอบรัฐสภาจะทําใหการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของผูนําประเทศมีมากขึ้น 
อีกดวย  

การเปลี่ยนจากระบอบประธานาธิบดีมาเปนระบอบรัฐสภา นอกจากทําใหกระบวนการผลักดัน
รางกฎหมายมีความรวดเร็วมากขึ้น ยังเปนการแกปญหา “สุญญากาศทางการเมือง” ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดข้ึน
เมื่อประธานาธิบดีสูญเสียเสียงสนับสนุนในสภา อันทําใหการผลักดันกฎหมาย หรือนโยบายตางๆ เปนไป 
อยางยากลําบาก ซึ่งหากสถานการณทางการเมืองไมมีความเปลี่ยนแปลง และฝายคานไมสามารถผลักดัน 
ใหเกิดกระบวนการถอดถอน (Impeachment) ใหเกิดข้ึน จะทําใหสภาวะดังกลาวเปนปญหาไปตลอดในชวง
การดํารงตําแหนงของประธานาธิบดีคนนั้น ในขณะที่ในระบบรัฐสภาของไทย การสูญเสียการสนับสนุน 
จากสภาของฝายบริหารมีผลนําไปสูการยุบสภา ซึ่งทําใหสภาวะดังกลาวหมดไปเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม
ข้ึนมาแทน  

ในขณะที่ประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นทัศนคติและคานิยมหลาย
ประการตอปญหาการเมืองไทย โดยเฉพาะมองวาการเมืองไทยขาดเสถียรภาพ จึงมีมาตรการหลายประการใน
การสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาล ไมวาจะเปน การนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ รวมท้ังมาตรการ 
ท่ีตองการใหระบบการเมืองไทยเหลือเพียงพรรคการเมืองใหญจํานวนนอยยังสะทอนใหเห็นวาปญหาการ 
ขาดเสถียรภาพของสภา มาจากการมีพรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งมีผลใหกระบวนการนิติบัญญัติใน
รัฐสภาขาดเสถียรภาพและขาดประสิทธิภาพ 

-   การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ฟลิปปนส ใหความสําคัญกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็น (Public Hearing) เปนอยางมาก 

โดยเฉพาะในการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการที่จะมีผลตอสาธารณะ ซึ่งท้ังสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร ตางมีบทบาทในการดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการทําประชาพิจารณ 
เปนจุดเดนประการหนึ่งของกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการกําหนดใหนําผลของการทําประชาพิจารณ 
มาใชเปนขอมูลสําคัญในตัดสินใจ และกอนการทําประชาพิจารณจะมีการเผยแพรขอมูลและใหความรูแก 
ประชาชนลวงหนา กอนท่ีจะทําประชาพิจารณ ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนหนาท่ีของสํานักเลขาธิการ รวมท้ัง
คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบในประเด็นดังกลาว โดยขอมูลท่ีนําเสนอแกสาธารณะจะตองเปนขอเท็จจริง  
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ท้ังขอดี ขอเสีย ท่ีผานการศึกษาวิจัยมาแลว นอกจากนั้น กระบวนการทําประชาพิจารณยังเปนชองทางให
ประชาชนเสนอรางกฎหมาย และมติตางๆ กลับมาใหสภาไดพิจารณาไดอีกดวย 

ในขณะที่กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประเทศไทยไดรับการวิพากษวิจารณอยางมาก 
โดยเฉพาะในประเด็นที่กําหนดวา การทําประชาพิจารณไมวาจะมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน
เพียงใด ผลของการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวก็เปนเพียงการรับฟงความคิดเห็นเทานั้น ไมจําเปนที่ผูกําหนด
นโยบายจะตองตัดสินใจตามความเห็นดังกลาว วิธีคิดดังกลาวในดานหนึ่งก็เปนการปองกันการเกิด “พวกมาก
ลากไป”  กลาวอีกอยางอาจมองไดวา กลุมผูกําหนดเงื่อนไขของการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของไทย  
กลัววาจะเกิด “ทรราชของเสียงขางมาก” ซึ่งเปนจุดออนสําคัญของระบบประชาธิปไตยที่ยึดถือเสียงขางมาก
เปนสําคัญ แตจุดออนของขอกําหนดดังกลาว ทําใหการทําประชาพิจารณเปนกระบวนการที่ไมมีนัยสําคัญ 
อันใด โดยเฉพาะหากผูตัดสินใจกําหนดนโยบายมีคําตอบไวลวงหนาแลว ซึ่งในกรณีดังกลาวทําใหการ 
ประชาพิจารณกลายมาเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรม ใหกับผูกําหนดนโยบายอีกดวยวาเปดให 
มีสวนรวมแลว 

ฉะนั้น หากวัดระดับความเปนประชาธิปไตย โดยอิงกับการใหความสําคัญกับความตองการ
ของประชาชน กระบวนการนิติบัญญัติของฟลิปปนส โดยเฉพาะการจัดทําประชาพิจารณ ท่ีใหความสําคัญ 
กับผลของการลงคะแนนออกเสียง ยอมสะทอนใหเห็นถึงการเปนระบบการเมืองท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการ (Responsive Democracy) ของประชาชนไดดีกวา อยางไรก็ตามการตัดสินใจของผูนําหรือผูกําหนด
นโยบายที่ไมไดอิงกับเสียงสวนใหญก็ไมไดแปลวาการตัดสินใจดังกลาวขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวม  
และในบางครั้งเสียงขางมากที่ขาดจิตสํานึกสาธารณะอาจนําไปสูปญหามากกวาการตัดสินใจของเสียง 
สวนนอยท่ีคํานึงถึงสวนรวม  

-  ระบบและกลไกตรวจสอบ  
สําหรับประเทศไทยจากที่ไดกลาวไปแลววา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีสวนสําคัญในการ

สงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีใหสูงข้ึน  ซึ่งมีผลตอการลดอํานาจตอรองของเหลา  
“นักเลือกตั้ง” และ “มุงการเมือง” (political groups) นอกจากนั้นขอกําหนดเรื่องการยื่นอภิปรายไมไววางใจตอ
ฝายบริหาร ท่ีจํานวน ส.ส.เปนปจจัยสําคัญตอการผลักดันกระบวนการดังกลาว  

การมีพรรคการเมืองพรรคใหญนอยพรรค มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดเผด็จการรัฐสภา ท่ีเกิด
จากพรรคการเมืองพรรคเดียวคุมเสียงขางมากในสภา และพรรคฝายคานไมมีจํานวน ส.ส. เพียงพอตอการ 
ยื่นอภิปรายลงมติไมไววางใจ จํานวน ส.ส. ในสภาจึงเปนปจจัยสําคัญตอการผลักดันกระบวนการตรวจสอบ 
ในสภา และการทําหนาท่ีของวุฒิสภา ท่ีมีลักษณะคลอยตามรัฐบาลทําใหการตรวจสอบโดยรัฐสภาไมเปนผล
มากนัก ประกอบกับองคกรอิสระที่เปนอีกชองทางในการใชอํานาจและกลไกในการตรวจสอบ ก็ถูกครอบงํา 
ตั้งแตในขั้นตอนของกระบวนการสรรหา จึงดูเหมือนวากลไกที่เปนทางการตางๆ ท้ังภายในสภาและภายนอก
สภา ตางไมสามารถทําหนาท่ีของตนเองได 



 
 . 

 
-  111 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ในขณะที่กลไกการตรวจสอบจากภายนอก หรือพลังจากองคกรประชาชน ยังเปนไปอยาง
โดดเดี่ยว และขาดการเชื่อมโยงกับสังคม  ท้ังองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรภาคประชาชน ท่ีมักถูกโจมตี 
ในเรื่อง “การรับเงินจากตางชาติ” อยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบันไดแสดงใหเห็นแลววาพลังของฝาย
ประชาชนทั้งในเมืองใหญ ท่ีไดออกมาประทวงนายกรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง รวมท้ังฝายประชาชนในชนบทที่
ออกมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรี สะทอนใหเห็นวาพลังภายนอกสภา โดยเฉพาะพลังประชาชนยังคงเขมแข็งอยู 

ขณะที่ฟลิปปนส  กระบวนการถอดถอนโดยรัฐสภา เปนสิ่งท่ี เปนไปไดยาก  ถาหาก
ประธานาธิบดีคุมเสียงขางมากในสภาไวได ก็จะทําใหกระบวนการดังกลาวไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็ไมมี
เสียงสนับสนุนเพียงพอในการถอดถอน ซึ่งหากตองการใหประธานาธิบดีเขาสูขบวนการขับออกในขั้นสุดทาย 
(ท่ีวุฒิสมาชิก) ไดตองเสียง 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการใชการถอดถอนเปนกระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมือง ยังไมเกิดผลมากนัก โดยจากประวัติศาสตรการเมืองฟลิปปนส พบวา การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองท่ีสําคัญ เกิดข้ึนจากพลังภายนอกสภาเปนพลังสําคัญ โดยเฉพาะ องคกรประชาชน (People’s 
organization) องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และที่สําคัญอยางยิ่งคือ คริสตจักร ท่ีมีอิทธิพลในการชี้นําความคิด
และจุดยืนของประชาชนเปนอยางยิ่ง  

การเคลื่อนไหวจากพลังภายนอกสภาที่เปนไปอยางแข็งขัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากประวัติ
ศาสตรทางการเมืองท่ีประชาชนไดตระหนักถึงพลังของตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคม ขณะที่อีกดานหนึ่ง
กลับสะทอนใหเห็นวา ระบบการเมืองแบบตัวแทนในปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการของประชา
ชนได การเมืองภายนอกสภาจึงกลายเปนชองทางสําคัญในการทําหนาท่ีดังกลาว 

5.1.2  การเปรียบเทียบสมาชิกรัฐสภา 
 รัฐสภาของทั้ง 2 ประเทศ ตางเปนระบบสภาคู (Bicameral)  ซึ่งประกอบไปดวย  สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของฟลิปปนสมีอํานาจหนาท่ีหลัก  คือ  1) การตรากฎหมาย ซึ่งรวมถึง

การใหความเห็นชอบพระราชกําหนด และ  2) การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การแถลงนโยบายตอรัฐสภา การตั้งกระทูถาม การตั้งกรรมาธิการ การเปดอภิปรายทั่วไป การถอดถอน และ
การใหความเห็นชอบ  

ในปจจุบันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของฟลิปปนส  มีจํานวนทั้งหมด 236 คน (มีไดสูงสุดไมเกิน 
250 คน) มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (ส.ส. แตละคนสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ)  
และมาจากการเลือกตั้ง 2 ระบบ  คือ  1) ระบบแบงเขต (legislative districts) มีผูแทนจากระบบดังกลาว 212 
คน (ฟลิปปนสมีเขตเลือกตั้งท้ังหมด 212 คน)  และ  2) ระบบบัญชีรายช่ือ (party list) มีผูแทนจํานวน 24 คน 
(ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือสามารถมีไดสูงสุดไมเกิน 50 คน) 

สําหรับจุดเดนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของฟลิปปนส  คือ การเปดใหพรรคการเมืองขนาด
เล็ก กลุมคนชายขอบ และ ผูเสียเปรียบทางสังคมมีโอกาสเขาสูสภา ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งหาก
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นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ไมมีการเลือกตั้งดังกลาว จะทําใหเหลาผูเสียเปรียบทางสังคม ตองมาแขงขันในเวทีเดียวกันกับนักการเมือง 
และพรรคการเมือง ท่ีมีความเหนือกวาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม   อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติกลับพบวามี
กลุมการเมือง ท่ีมีสายสัมพันธกับพรรคการเมืองระดับชาติ ไดรับการเลือกตั้งเขามาจํานวนมาก เพื่อใหกลุม
เหลานั้นเขามาสนับสนุนกลุมการเมืองระดับชาติในสภา เพื่อเปนการตอบแทน ตามวัฒนธรรมการเมืองแบบ
อุปถัมภ หรือ Utang Na Loob  

ในการเลือกตั้งระบบแบงเขต การกําหนดจํานวนผูแทนใหความสําคัญกับหลัก“ความเสมอภาค” 
ท่ีกําหนดใหเขตเลือกตั้ง 1 เขต มีผูแทนได 1 คน เหมือนกันหมด แตอีกดานหนึ่งอาจจะเปน จุดดอย ไดเชนกัน 
เนื่องจากในบางพื้นที่อาจมีประชากรหนาแนน และมีสภาพปญหาที่สลับซับซอน ทําใหผูแทนเพียงคนเดียว 
ไมสามารถสนองตอบความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทย มีจํานวนทั้งหมด 500  คน และมีวาระในการดํารงตําแหนง
คราวละ 4 ป โดยมาจากการเลือกตั้ง 2 ระบบเชนเดียวกับฟลิปปนส โดย  1) ระบบแบงเขต มี ส.ส. จํานวน 400 
คน และ 2) ระบบบัญชีรายช่ือ มี ส.ส. จํานวน 100 คน  

ส.ส. จากระบบเขตของไทย มีความแตกตางกับฟลิปปนสในดานการกําหนดเขตเลือกตั้ง ท่ีแบง
ตามจํานวนประชากรในแตละเขต ซึ่งทําใหบางเขตหรือในจังหวัดใหญมีจํานวน ส.ส. มากกวาเขตเลือกตั้ง 
ในจังหวัดเล็ก การกําหนดเขตเลือกตั้งตามจํานวนประชากร จะชวยใหผูแทนสามารถตอบสนองความตองการ
และแกปญหาในพื้นที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตขณะเดียวกันก็อาจมองเปนจุดดอยได เนื่องจากทําให
เกิดความไมเสมอภาคระหวางจังหวัดที่มีขนาดเล็กและมีประชากรนอย 

สวนการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือ อาจมองวาเปน จุดเดนของ ส.ส.ของไทยไดเชนกัน เนื่องจาก
ทําใหประชาชนทราบคราวๆ วาหากเลือกพรรคการเมืองนี้ และพรรคการเมืองดังกลาวไดจัดตั้งรัฐบาล ผูท่ีมี 
ช่ืออยูในบัญชีรายช่ือก็มีโอกาสที่จะไดเปนคณะรัฐมนตรีหรือผูบริหารของรัฐบาลในอนาคต นอกจากนั้นระบบ
ดังกลาวยังชวยใหผูสมัคร ท่ีเปนคนดีมีความสามารถ แตหาเสียงไมเกง มีโอกาสเขาสูสภามากขึ้นอีกดวย  

2)  สมาชิกวุฒิสภา 
ส.ว.ของฟลิปปนส มีจํานวนทั้งหมด 24 คน มาจากการเลือกตั้งจากทั้งประเทศ โดยผูท่ีไดคะแนน

สูงสุด 12 อันดับแรก  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป  และผูท่ีไดคะแนนอันดับ 13-24 มี วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป และเมื่อครบ 3 ป ตองลงเลือกตั้งใหมอีกครั้ง ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 35 ป ในวันเลือกตั้ง และ
สามารถอานออกเขียนได 

ส.ว.ของไทย มีจํานวนทั้งหมด 200 คน มาจากการเลือกตั้งระบบแบงเขต เชนเดียวกับการเลือกตั้ง 
ส.ส. และดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 40 ปในวันเลือกตั้ง และจบการศึกษาไมต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี 1. ตองไมเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง ตองไมเปนหรือเคยเปน ส.ส. และ
พนจากการเปน ส.ส. มาแลวยังไมเกิน 1 ป แปลวากอนหนาท่ีจะไปเปน ส.ว. ตองขาดจากความเปน ส.ส. มา
ชวงเวลาหนึ่ง ตองไมเปนหรือเคยเปน ส.ว. ในคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหมายความวา ส.ว. ชุดนี้  
จะไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว. ชุดตอไป 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ขอแตกตางระหวางสมาชิกวุฒิสภา ของทั้ง 2  ประเทศ  มีดวยกันหลายประการ โดย ส.ว. ของ
ประเทศไทย โดยท่ัวไปมีอํานาจหนาท่ีหลัก ในการกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  
ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ ท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของแผนดิน โดยเฉพาะการใหคําแนะนํา 
พิจารณาคัดเลือก ใหความเห็นชอบบุคคลในองคกรอิสระ ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ และหนาท่ีในการถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหนง ขณะที่ ส.ว. ของฟลิปปนสนอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีหลักในการกลั่นกรองกฎหมาย
แลว ยังมีหนาท่ีในการเสนอกฎหมายไดอีกดวย ซึ่งถือวาแตกตางกับ ส.ว. ของไทยที่ทําหนาท่ีในการกลั่นกรอง
ไดอยางเดียว แตไมสามารถเสนอกฎหมายได 

นอกจากนั้น ในฟลิปปนส ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ โดยผูไดรับคะแนนอันดับ  
1-12  จะไดปฏิบัติหนาท่ีเต็มวาระคือ 6 ป ขณะที่อันดับ 13-24 จะไดปฏิบัติหนาท่ี 3 ป และตองลงเลือกตั้งใหม
อีกรอบ ฉะนั้นการเลือกตั้ง ส.ว. จึงมีข้ึนทุก 3 ป  

สวนของไทย ในอดีต ส.ว. มาจากการแตงตั้งโดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความเชี่ยวชาญ 
ในดานตางๆ เปนสําคัญ อยางไรก็ตามระบบดังกลาวไดเปนชองทางในการสืบทอดระบบอุปถัมภ ท่ีฝายบริหาร
หรือฝายรัฐบาลเลือกผูท่ีใกลชิดและพวกพองของตนเขามาดํารงตําแหนง เพื่อคอยสนับสนุนในการผลักดัน 
รางกฎหมาย และนโยบายตางๆ 

ภายหลังจากการเปลี่ยนจากการแตงตั้งมาเปนการเลือกตั้งแบบแบงเขต โดยการเลือกตั้งจะมีทุก  
6 ป ตามวาระการดํารงตําแหนงของ ส.ว. แตการเลือกตั้งจะแตกตางไปจาก ส.ส. โดยเฉพาะการหามไมให 
ผูสมัครหาเสียง ทําไดแตเพียงแนะนําตัว เสมือนกับจะบอกวา วุฒิสภาไมใชสนามเลือกตั้งของ “นักการเมือง” 
หากเปนสนามของผูทรงคุณวุฒิ ผูมีช่ือเสียงเปนรูจัก ผูมีความดีความเปนกลางเปนที่ประจักษ ฯลฯ จึงหาม 
ไมใหมีการหาเสียง 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางสมาชิกวุฒิสภา ของทั้ง 2 ประเทศ พบวา จุดเดนของ ส.ว. ของฟลิปปนส 
คือ ความตอเนื่องในการดําเนินงาน เพราะหาก ส.ว. หมดวาระในการดํารงตําแหนงไปพรอมๆ กัน และการ
เลือกตั้งใหมเกิดปญหา อาจทําใหการดําเนินการขาดความตอเนื่อง และตองมาเริ่มตนใหม อยางไรก็ตามการ
เลือกตั้งทุก 3 ป ก็ทําใหประเทศตองสูญเสียงบประมาณมหาศาลไปกับการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเปนการ
เลือกตั้งแบบทั้งประเทศ  

ในขณะที่วุฒิสภาของไทย การเปลี่ยนแปลงที่มาของวุฒิสภา จากเดิมท่ีมาจากการแตงตั้งมาเปน
การเลือกตั้ง อาจมองวาวุฒิสภามีความชอบธรรมมากขึ้น เนื่องจากในอดีตวุฒิสภาเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือ
ในการบริหารสายสัมพันธของระบบอุปถัมภมากกวาเปนสภาสําหรับตรวจสอบ และถวงดุลการทํางานของ 
รัฐบาล แตขณะเดียวกันพบวา จุดออนของการกําหนดให ส.ว.มาจากการเลือกตั้งคือ การท่ีวุฒิสภาสูญเสียความ
หลากหลายของสมาชิก ท่ีการแตงตั้งจะชวยใหสามารถกําหนดสัดสวนของ ส.ว. ใหเปนตัวแทนจากหลาก
หลายกลุมและหลายชนชั้น  

ความพยายามให ส.ว. มีความเปนกลาง โดยมีมาตรการตางๆ ไมสามารถพิสูจนไดวา ผูสมัคร 
แตละคนเปนกลาง และไมไดเกี่ยวของกับพรรคการเมืองจริง และยังพบวา การทําหนาท่ีของ ส.ว. จํานวนมาก 
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ยังเอนเอียงไปทางกลุม และพรรคการเมืองท่ีตนมีสายสัมพันธดวย ยิ่งไปกวานั้นยังมีความพยายามเคลื่อนไหว
ผลักดันให ส.ว. สังกัดพรรคการเมืองได  

ขอแตกตางที่สําคัญ อีกประการ ซึ่งอาจจะมองเปนจุดออนหรือจุดแข็งก็ได นั่นคือ การทําหนาท่ี
ในกระบวนการนิติบัญญัติ โดย ส.ว. ของฟลิปปนสมีบทบาทในการออกกฎหมายควบคูไปกับ ส.ส. โดยจะมี
การอภิปรายกันวาจะเอารางกฎหมายฉบับของใคร หรือจะเอามารวมกัน โดยมีคณะกรรมาธิการรวม 2 สภา 
(Bicameral Conference Committee)  ทําหนาท่ี  ในการผสานและประนีประนอมความแตกตางที่ เกิดข้ึน   
ในขณะที่ของไทย การท่ี ส.ว. ไมมีหนาท่ีในการออกกฎหมาย เพื่อใหทําหนาท่ีในการกลั่นกรองกฎหมาย 
เปนหลัก อาจมองวาเปนจุดออนได เนื่องจากการมีทางเลือกมากขึ้น (รางกฎหมาย) ยอมดีตอระบบเสรีนิยม 
(Liberalism) ท่ีสนับสนุนการมีทางเลือกใหกับประชาชนหรือผูบริโภคกฎหมาย  

3)  ความเปนตัวแทน  
ในดานความเปนตัวแทน (representativeness)  หากพิจารณาในเชิงปริมาณ โดยคํานวณจาก 

สัดสวนระหวางจํานวนประชากรตอจํานวนผูแทน พบวา ของไทย สัดสวนของผูแทน ตอประชากร เทากับ 
1 ตอ 90,000 คน ขณะที่ฟลิปปนส สัดสวนเทากับ 1 ตอ 324,152 คน  

ในทางทฤษฎี การมีสัดสวนของผูแทนตอประชากรในอัตราต่ํา นาจะทําใหความสามารถของ 
ผูแทนในการตอบสนองความตองการของประชาชนดีข้ึนไปดวย อยางไรก็ตามหากพิจารณาเพียงปจจัย 
ดานจํานวนไมสามารถสรุปไดวา สมาชิกรัฐสภาไทยสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีกวา
สมาชิกรัฐสภาฟลิปนส เนื่องจากจํานวนไมสามารถบอกไดถึงคุณภาพ  

ฟลิปปนสมีงบประมาณใหกับผูแทนในการบริหารจัดการสํานักงานประจําพื้นที่ (district office) 
เพื่อใหผูแทนและประชาชนมีชองทางในการสื่อสารทางการเมือง ท้ังการรับขอรองเรียนจากประชาชนในเรื่อง
ปญหาตางๆ รวมท้ังเปนชองทางในการอธิบายสถานการณทางการเมืองใหกับประชาชนในเขตของตน ซึ่ง 
จุดเดนของการมีสํานักงานประจําพื้นที่ท่ีสําคัญคือ การเกิดการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) 
ซึ่งไมเพียงแตประชาชนจะไดสงผานความตองการของตนไปใหกับผูแทนเทานั้น ผูแทนยังมีพื้นที่ทางการเมือง 
ในการอธิบายสิ่งท่ีตนเองตัดสินใจอีกดวย  

เมื่อเปรียบเทียบกับผูแทนของไทย พบวา การสงขอเรียกรองของประชาชนไปสูผูแทนของตน
เปนกระบวนการที่ยากลําบาก โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา ทําใหเกิดขอเสนอวา ควรจะมีการจัดตั้งสํานักงาน
ประจําพื้นท่ีของแตละคน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดสงตอขอเรียกรองไปสูผูท่ีตนเลือกมาทําหนาท่ีแทน 
นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมระบบหัวคะแนนหรือผูมีอิทธิพลใหเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระหวาง 
ประชาชนในพื้นที่ไปสูผูแทนในระดับชาติแทน อยางไรก็ตามการมีสํานักงานประจําพื้นที่ก็ไมสามารถเปน
หลักประกันไดวาขอเรียกรองของประชาชนจะไดรับการสนองจากผูแทน ซึ่งหากเปนเชนนี้ก็จะทําใหเกิดการ
สูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยไมเกิดประโยชน 

นอกจากการขาดชองทางสงตอความตองการของประชาชนไปสูผูแทน กระบวนการตัดสินใจ
ของนักการเมืองไทยสวนใหญยังยึดโยงอยูกับมติของพรรคการเมือง หรือเหลาผูนําของพรรค  หัวหนากลุม
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ตางๆ ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหความเปนอิสระและความเปนปจเจกในการตัดสินใจทางการเมืองของเหลา 
นักการเมืองมีอยูต่ํา และหากฝาฝนมติของพรรคโดยเฉพาะในการลงคะแนนตัดสินใจ หรือการลงออกเสียง 
ไมไววางใจจะทําใหถูกแรงกดดันจากพรรคการเมือง ตรงกันขามนักการเมืองของฟลิปปนสมีความเปนอิสระ
ในการตัดสินใจ และยิ่งไปกวานั้นท้ังนักการเมือง และประชาชนจํานวนมากยังมองวา พรรคการเมืองเปนเพียง
เครื่องมือในการเขาสูสภา การที่การตัดสินใจของนักการเมืองและพรรคการเมืองไมเปนไปในทางเดียวกัน  
อาจนําไปสูปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง แตอีกดานหนึ่งความมีอิสระในการตัดสินใจอาจทําใหการ
ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของทั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถ 
ตัดสินใจโดยไมตองคํานึงถึงมติของพรรคมาก แตอิงอยูกับผลประโยชนของสวนรวมจะทําใหการทําหนาท่ี 
ผูแทนของประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.1.3  การเปรียบเทียบพรรคการเมืองและการเลือกต้ัง 

1)  พรรคการเมือง  
พรรคการเมืองของฟลิปปนส เปนสถาบันทางการเมืองท่ีถูกมองในแงลบ  เนื่องจากเห็นวา 

เปนเพียงเครื่องมือในการพานักการเมืองเขาสูสภา และภายหลังจากการเลือกตั้ง ก็อาจจะโยกยายพรรค  
หากพรรคที่สังกัดไมสามารถตอบสนองความตองการได ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการตอสู เพื่อชวงชิง 
งบประมาณเพื่อนําไปใชในทองถิ่น/เขตเลือกตั้งของตน (pork barrel projects) ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวา ส.ส. 
นอกจากจะมีหนาท่ีในกระบวนการนิติบัญญัติ ยังมีหนาท่ีในการสรางความเจริญรุงเรืองใหกับพื้นที่เลือกตั้ง 
ของตนดวย เพื่อใหไดรับการเลือกตั้งในคราวตอไป ซึ่งการแยงชิงงบประมาณ เปนกลไกสําคัญในการชวงชิง
การสนับสนุนทางการเมือง และหากพรรคที่สังกัดไมสามารถผลักดันโครงการที่จะเอื้อประโยชนใหกับพื้นที่
เลือกตั้งของตนได ก็มีแนวโนมสูงท่ีจะเกิดการยายไปสูพรรคการเมืองใหม ท่ีจะตอบสนองความตองการ 
ไดดีกวา หรือมีพลังในการชวงชิงงบประมาณมากกวา นอกจากนั้นนักการเมืองฟลิปปนสยังมีความมีอิสระ 
ในการตัดสินใจทางการเมืองและความเปนปจเจกนิยมสูง ซึ่งในดานหนึ่งอาจทําใหเกิด การขาดเสถียรภาพ 
ทางการเมือง  

เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณการเมืองของประเทศไทย ภายหลังรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเปน 
รัฐธรรมนูญที่ตองการใหเกิดเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกลาวทําให 
พรรคการเมืองเขมแข็งมากขึ้น และเปนการลดอํานาจตอรองของนักการเมืองไปพรอมๆ กัน และในปจจุบัน
ระบบดังกลาวสงผลใหความมั่นคงของรัฐบาลเสียงขางมากอยางไทยรักไทยมีความเขมแข็งเปนอยางยิ่ง  

จากการวิเคราะหประเด็นเรื่องพรรคการเมือง อาจกลาวไดวา บริบทการเมืองของฟลิปปนส  
เอื้อใหผูแทนมีอิสระจากอิทธิพลของพรรคการเมืองไดมากกวาของไทย ท่ีมุงใหพรรคการเมืองและสถาบัน 
ทางการเมืองมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดผลที่ไมไดตั้งใจขึ้น นั่นคือ หากมติของพรรค 
ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนสวนรวม ความเปนอิสระในการตัดสินใจของผูแทนที่จะเลือกหรือ 
ตัดสินใจยอมเปนประโยชนตอสังคม และยังชวยปองกันการเกิดเผด็จการเสียงขางมาก อยางไรก็ตามถามองใน
แงเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการนิติบัญญัติ ท่ีจะผลักดันนโยบายหรือมาตรการ
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ตางๆ ท่ีจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในสภา  ความเปนเอกภาพของพรรคการเมือง และความจงรักภักดี 
ตอพรรคก็ยอมเปนประโยชนตอกระบวนการดังกลาว  

ฉะนั้นอาจกลาวไดวาบริบททางการเมืองของฟลิปปนสเอื้อตอการสงเสริมความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจของนักการเมือง อันมีสวนทําใหเกิดการตอบสนองทางการเมือง (responsive democracy) ไดดีกวา 
ของไทย ขณะที่บริบททางการเมืองของไทยเอื้อตอการเกิดเสถียรภาพทางการเมือง (stable democracy) มากกวา
ของฟลิปปนส 

2)  การเลือกต้ัง 
ตามที่ไดกลาวไปแลววาท่ีมาของ ส.ส. และ ส.ว. ระหวางไทย และฟลิปปนส แตกตางกัน ท้ังใน

เรื่องระบบการเลือกตั้ง ท่ีของไทยเลือกนายกรัฐมนตรีโดยทางออม ขณะที่ฟลิปปนส เลือกตั้งผูบริหาร ใน
ตําแหนงประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี โดยการเลือกตั้งทางตรง 

การเลือกตั้งเปนกลไกสําคัญในการคัดสรรบุคลากรที่จะมาเปนตัวแทนในการใชอํานาจบริหาร 
และนิติบัญญัติ รวมท้ังยังเปนประเด็นในการพิจารณาถึงการเปดโอกาสทางการเมืองใหกับประชาชนไดอีกดวย  

-  โอกาสทางการเมือง 
การวิเคราะหคุณสมบัติของผูสมัครทางการเมือง จะชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวมของ

โอกาสทางการเมือง (political opportunity) ท่ีจะเขาสูระบบการเมืองผานการเลือกตั้ง  

โดยไทยกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป ในวันเลือกตั้ง สวนผูสมัคร ส.ว. 
ตองมีอายุไมต่ํากวา 35 ป ในวันเลือกตั้ง โดยผูสมัครท้ัง ส.ส. และ ส.ว. ตองมีระดับการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา
ตรี ซึ่งเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองการกลั่นกรองใหผูสมัครเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และเชื่อวา
การกําหนดใหผูสมัครตองจบปริญญาตรีจะชวยเปนกลไกในการกลั่นกรองใหการเลือกตั้งไดผูแทนที่มีความรู
ในระดับหนึ่ง  

ขณะที่คุณสมบัติของผูสมัคร ส.ส. ของฟลิปปนส กําหนดอายุผูสมัครไวเทากับของไทย คือ 
ไมต่ํากวา 25 ป สวนผูสมัครส.ว. แตกตางกัน โดยของฟลิปปนส กําหนดวาตองมีอายุไมต่ํากวา 40 ป ในวัน
เลือกตั้ง แตในดานคุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัครของทั้ง ส.ส. และ ส.ว. กําหนดไวเพียงวา “สามารถ 
อานออกเขียนได” (able to read and write)  

จากขอกําหนดดังกลาว อาจพิจารณาไดวาระบบการเมืองของฟลิปปนสเปดโอกาสทางการ
เมืองใหแกประชาชนมากกวาของไทย เนื่องดวยผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปคือ ประชาชนสวนนอย
ของประเทศ และมักเปนชนช้ันนํา และผูมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในระดับสูง ขณะที่ประชาชน
สวนใหญมีคาเฉลี่ยการศึกษาที่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทําใหขอกําหนดเรื่องคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
เลือกตั้ง ไดกีดกันคนสวนใหญของประเทศออกจากการเปนผูแทน ยังไมรวมถึงเรื่องคาใชจายในการเลือกตั้ง  
ท่ีสะทอนใหเห็นวาระบบการเมืองฟลิปปนสและอีกหลายๆ ประเทศยังคงเปนกระบวนการที่ตองใชเงินมหาศาล 
(Money Politics) จึงจะสามารถเขาสูสภาได ฉะนั้นการเมืองระดับชาติ จึงเปนการตอสูแขงขันกันระหวางกลุม
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ตระกูลการเมือง (political families) และเครือขายของชนชั้นนํา (political dynasties) ซึ่งเปนชนช้ันที่มีศักยภาพ 
และทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการเลือกตั้งระดับชาติ 

จากการสัมภาษณ อเล็กซ บี. บริลานเตส (Alex B. Brillantes, สัมภาษณ, 5 september 2005) 
พบวา โอกาสทางการเมืองท้ังในระดับชาติ และระดับภูมิภาค จํากัดอยูเฉพาะในกลุม 4Gs เทานั้น (Gun, Gang, 
Gold and Glamour) ขณะที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสแขงขันกันในการเลือกตั้งในระดับต่ําลงมา เชนระดับผูวา
ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ผูนําบารังไก เปนตน ซึ่งการเลือกตั้งของประชาชนทั่วไปเปนการเลือกตั้งเพื่อ
ใหไดมาซึ่งช่ือเสียงเกียรติยศ มากกวาเปนเรื่องการแยงชิงอํานาจรัฐ หรือประโยชนตอบแทน โดยกลุม 4Gs 
ประกอบไปดวย  

-  Gun  คือ  กลุมอิทธิพลท่ีมีอาวุธ หรือกลุมมาเฟย  
-  Gang  คือ  กลุมท่ีมีเครือขายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมตระกูลทางการเมืองเกาแก  
-  Gold  คือ  กลุมชนชั้นนายทุนที่มีทรัพยสินและร่ํารวย  
-  Glamour  คือ  กลุมดารา นักแสดง ซึ่งเปนกลุมที่มีทุนทางสังคม นั่นคือการเปน

บุคคลท่ีประชาชนรูจักและชื่นชอบ 

-  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สําหรับ  ส .ส . ฟลิปปนส  แบงระบบการเลือกตั้งออกเปน  2 สวนคือ  การเลือกตั้งแบบ 

แบงเขต และการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือ ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทย แบงออกเปน 
2 ระบบเชนเดียวกัน ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต และระบบบัญชีรายช่ือ  

ความแตกตาง ท่ีสําคัญระหวางระบบการเลือกตั้งของไทย และฟลิปปนส คือ การเลือกตั้ง
ระบบเขตของฟลิปปนส กําหนดใหแตละเขต มีผูแทนไดเขตละ 1 คน เทากันทุกเขต สวนของไทย คํานึงถึง
จํานวนประชากร ความแตกตางหลากหลาย และลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ ทําใหจังหวัดแตละจังหวัดมี 
เขตเลือกตั้งไมเทากัน รวมท้ังในเขตเลือกตั้งแตละเขตก็มีผูแทนไมเทากันดวย โดยแบงตามจํานวนผูมีสิทธิ 
เลือกตั้ง  

อยางไรก็ตาม จุดดอย ซึ่งกลายเปนจุดเดนของการแบงเขตเลือกตั้งของไทยคือ การกําหนด
จํานวนผูแทนในแตละเขตเลือกตั้งตามจํานวนประชากร เนื่องจากสัดสวนของผูแทนตอจํานวนประชากร  
ท่ีหากผูแทนมีจํานวนมากเพียงพอก็นาจะทําใหตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แมวาในทางปฏิบัติผูแทนจะตอบสนองความตองการของพรรคการเมืองท่ีตนสังกัด 
มากกวาประชาชนที่เลือกตนเขามา 

สวนการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายช่ือของไทย ในดานหนึ่งเสมือนเปนการนําเสนอภาพของ
คณะผูบริหารในอนาคต วาหากเลือกพรรคนี้เขามาก็จะไดบุคคลเหลานี้มาทําหนาท่ีบริหารประเทศ  ขณะที่ 
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือของฟลิปปนสมีเจตนารมณใหมีการเปดโอกาสใหพรรคการเมืองขนาดเล็ก  
กลุมผลประโยชนท่ีเสียเปรียบทางสังคม และกลุมคนชายขอบ ไดเขามาสูสภา อยางไรก็ตามกลับพบวา ผูท่ี 
ไดรับการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายช่ือบางสวนเปนกลุมที่มีสายสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติ  
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อาจสรุปไดวา จุดเดนของการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือของ ฟลิปปนส คือ การใหความ
สําคัญกับคนชายขอบ และผูเสียเปรียบทางสังคม รวมท้ังกลุมอุดมการณตางๆ ไดมีโอกาสทางการเมือง  
โดยเฉพาะการเมืองท่ีเปนทางการ ขณะที่จุดเดนของระบบบัญชีรายช่ือของไทย คือ การเผยใหเห็นภาพของ
คณะผูบริหารในอนาคต นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหกับผูแทนที่หาเสียงไมเกงไดเขามามีโอกาส 

-   การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
ท่ีมาของ ส.ว. ของไทยและฟลิปปนสมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดย ส.ว.ฟลิปปนส 

มาจากการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ (ซึ่งเปนการเลือกตั้งแบบเดียวกับประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี) 
โดยผูสมัครสามารถสังกัดพรรคการเมืองได และผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 12 อันดับแรกจะไดดํารงตําแหนง 
ครบ 6 ป สวนอันดับที่ 13-24 จะไดดํารงตําแหนง 3 ป หลังจากครบ 3 ป จะตองลงเลือกตั้งใหมอีกครั้ง โดยผูท่ี
ไดรับการเลือกตั้งจะไดกลับเขามาทํางานอีก 3 ปท่ีเหลือ 

ขณะที่ ส.ว. ของไทยมาจากการเลือกตั้งระบบแบงเขต คลายคลึงกับการเลือกตั้ง ส.ส. และ
ดํารงตําแหนงวาระละ 6 ป ผูสมัครจะตองไมสังกัดพรรค และหามหาเสียง ตองไมเปนหรือเคยเปน ส.ส. และ
พนจากการเปน ส.ส. มาแลวไมเกิน 1 ป แปลวากอนหนาท่ีจะไปเปน ส.ว.ตองขาดจากความเปน ส.ส. มาชวง
เวลาหนึ่ง ตองไมเปนหรือเคยเปน ส.ว. ในคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหมายความวา ส.ว. ชุดนี้ จะไป
สมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว. ชุดตอไปไมได 

ความแตกตางของการเลือกตั้งวุฒิสภาของทั้ง 2 ประเทศ คือ สําหรับฟลิปปนส การใชการ
เลือกตั้งจากทั้งประเทศ ทําใหผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งเปนคนที่สังคมยอมรับ ไมใชเปนเพียงตัวแทนของ 
บางพื้นที่ เฉกเชนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยางไรก็ตามจุดออนของการเลือกตั้งดังกลาวคือ การสิ้นเปลือง
งบประมาณจํานวนมาก ขณะที่การเลือกตั้ง ส.ว. ของไทยเปนการเลือกตั้งแบบแบงเขต ซึ่งไมสิ้นเปลือง 
งบประมาณมากเทากับการเลือกตั้งแบบทั้งประเทศ  ขณะเดียวกันการกําหนดใหผูสมัครหามสังกัดพรรค 
การเมือง และหามหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให ส.ว. ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง และเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถเปนที่ประจักษในสังคม ก็เปนจุดเดนอีกประการหนึ่ง เนื่องจากหาก ส.ว. กับ ส.ส. เปนพวก 
เดียวกัน ยอมทําใหการตรวจสอบและคานอํานาจไมสามารถเกิดข้ึนได แมวาในปจจุบันจะพบวา ส.ว. ตาง 
แบงฝกฝาย และเอนเอียงไปในทางพรรครัฐบาล  จนถึงขนาดมีการเคลื่อนไหวให ส.ว. สามารถสังกัดพรรค 
การเมืองได  

-   การสูญเปลาของการลงคะแนน 
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้งของทั้ง 2 ประเทศ คือ ปญหาการสูญเปลาของ

คะแนน อันเกิดจากขอกําหนดของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายช่ือ ท่ีกําหนดคะแนน
สูงสุด และต่ําสุดเอาไว ทําใหคะแนนที่สูงกวาท่ีกําหนด ต่ํากวาท่ีกําหนด กลายเปนคะแนนที่ไมนําไปสูการเพิ่ม
ข้ึนของจํานวนผูแทนในสภา 

ในกรณีของฟลิปปนส กําหนดใหพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือ  
ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ  2 ของผูมาใชสิทธิ เลือกตั้ ง  จึงจะทํ าใหพรรคการเมืองดังกล าว 
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ไดผู แทน  อยางนอย  1 คน  และจํานวน  “ท่ีนั่ ง” ในสภาจะเพิ่ ม ข้ึนทุกรอยละ  2 ของคะแนนที่ ไดรับ  
อยางไรก็ตามไมวาจะไดรับคะแนนมากเพียงใด พรรคการเมืองก็มีสิทธิไดผูแทนไมเกิน 3 คน อันทําใหคะแนน
ท่ีไมถึงรอยละ 2 และคะแนนที่เกินกวานั้น กลายเปนคะแนนที่สูญเปลาไป 

ปญหาดังกลาวคลายคลึงกับการเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือของไทย ท่ีกําหนดวา 
พรรคที่จะไดรับ “ท่ีนั่ง” ในสภาตองไดรับคะแนนไมนอยกวารอยละ 5 ของผูมาใชสิทธิ จึงจะไดผูแทน 5 คน 
และทุกเปอรเซ็นตท่ีเพิ่มข้ึนก็จะนํามาซึ่งผูแทนอีก 1 คน  ซึ่งวิธีคิดดังกลาวสวนหนึ่งเปนความพยายาม  
(มายาคติ) ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ท่ีตองการใหการเมืองไทยเกิดเสถียรภาพ โดยมีพรรคการ
เมืองขนาดใหญจํานวนนอย แทนท่ีจะมีพรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งดวยขอกําหนดดังกลาวจึงทําให
เกิดผลท่ีไมไดตั้งใจ นั่นคือ การสูญเปลาของคะแนนเลือกตั้งท่ีไดไมถึงเกณฑท่ีกําหนดรวมทั้งยังทําให 
พรรคการเมืองขาดความหลากหลายและนําไปสูเผด็จการรัฐสภาไดงาย ในกรณีท่ีมีพรรคการเมืองเพียงพรรค
เดียวท่ีมี “ท่ีนั่ง” เพียงพอตอการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได ดังเชนสถานการณในปจจุบัน 

5.1.4  การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนรัฐสภา 
ความมีประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนรัฐสภา มีความสัมพันธอยางสูงกับการดําเนินงานของสํานัก

เลขาธิการของทั้งสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ท่ีมีบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในหลายดาน  

1)  สํานักเลขาธิการ 
ปจจัยสําคัญในการสรางความมีประสิทธิภาพใหแกรัฐสภาของฟลิปปนส คือ การมี สํานักงาน

เลขาธิการ (The Secretariat) ท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังสํานักเลขาธิการของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา  

 -   ภาพรวมการจัดการภายใน 
การจัดการภายในสํานักเลขาธิการอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยทําใหระบบสนับสนุน 

รัฐสภาเอื้อตอการทํางานทางดานนิติบัญญัติ จากการสัมภาษณ ไวโอเลตา ที. เวโลโซ (Violeta T. Veloso, 
สัมภาษณ, 29 August) ผูอํานวยการบริหารกองกิจการ คณะกรรมาธิการ (Executive Director of Committee 
Affairs Department) กลาววา การดําเนินงานโดยภาพรวมของสํานักเลขาธิการยังประสบปญหาในหลายๆ ดาน 
อาทิเชน  ปญหาดานงบประมาณ   ปญหาการขาดแคลนอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ปญหาเรื่องอาคาร
และสถานที่  ปญหาการจัดการความปลอดภัย  สําหรับปญหาหองประชุมไมเพียงพอ  สวนหนึ่งเนื่องจากการ 
มีคณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนทุกรัฐบาลตามประเด็นปญหา ทําใหในหลายๆ ครั้งหองประชุมไมเพียงพอ   
นอกจากนั้นในสวนการทํางานของพนักงานในแตละคณะกรรมาธิการยังพบวา เวลาสวนใหญของพนักงาน
หมดไปกลับการทํางานธุรการ แทนที่จะใชในการทําวิจัยศึกษารางกฎหมาย 

ขณะที่สํานักงานเลขาธิการของไทย นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ เสนอวา โดยภาพรวมสามารถ
ทํางานสนับสนุนผูแทนไดในระดับหนึ่ง แตยังมีปญหาบางประการ โดยเฉพาะสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนจาก ส.ว. ท่ีมาจากการแตงตั้ง เปลี่ยนมาเปน ส.ว. ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซึ่ง ส.ว. 
ท่ีมาจากการแตงตั้งมักจะไมเรียกรองการสนับสนุนมากนัก เนื่องจากสวนใหญมีงานประจํา และใชการ
สนับสนุนจากหนวยงานที่ตนสังกัดอยูเปนหลัก แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหในชวงแรกการสนับสนุน 
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ยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะระบบวิชาการ ฐานขอมูล และการมีคณะทํางานดานกฎหมายที่เขมแข็ง นอกจากนั้น
ตองสรางสมดุลระหวางฝายการเมืองกับสํานักงานเลขาธิการ ท่ีฝายการเมืองจะตองไมมากาวกายการทําหนาท่ี
ของเจาหนาท่ี  

•  งบประมาณ 
จากการสัมภาษณ  นายออสการ จี.ยาเบส  (Oscar G. Yabes, สัมภาษณ , 5 september 

2005) เลขาธิการวุฒิสภาของฟลิปปนส (Secretary of the Senate) พบวา ปญหาโดยทั่วไปของสํานักงาน
เลขาธิการ คือ การขาดงบประมาณที่พอเพียง โดยเฉพาะในการศึกษาวิจัยท่ีจะชวยสงเสริมกระบวนการนิติ
บัญญัติ ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหรัฐสภาฟลิปปนสตองกําหนดเวลาทํางานใหม จากเดิมที่ทํางาน 5 วันตอสัปดาห 
(จันทร-ศุกร) จาก 8.00-17.00 น. เปลี่ยนเปนทํางาน 4 วัน (จันทร-พฤหัสบดี) จาก 7.00-19.00 น.เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากปญหาราคาน้ํามันโลกกําลังพุงสูงข้ึนเรื่อยๆ  

จากการสัมภาษณ ศาสตราจารย เจ. พรอสเพโร อี.เด เวรา (Professor  J.Prospero E. De 
Vera III, สัมภาษณ, 29 August 2005) แหงมหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนส พบวา งบประมาณสวนใหญใชไปใน
เรื่องเงินเดือนคาจางของขาราชการ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการแกไขปญหางบประมาณจะสัมพันธอยางยิ่งกับการ
ปฏิรูประบบราชการ 

•  อุปกรณสนับสนุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การมีอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจะชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

และรวดเร็วยิ่งข้ึน จากการสังเกตการณหองสมุด (library) และฝายเก็บเอกสารสําคัญ (Archives) ปญหาที่พบ 
คือ การขาดแคลนอุปกรณและเทคโนโลยี ในการสนับสนุนการทํางาน อาทิเชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง 
ถายเอกสาร กระดาษถายเอกสาร และเนื่องจากปญหาราคาน้ํามันและพลังงานในตลาดโลกสูงข้ึนเลื่อยๆ  
รัฐบาลจึงประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน และนอกจากการเปลี่ยนวันและเวลาทํางานแลว ผลของมาตรการ
ดังกลาวยังสงผลไปสูเรื่องการใชอุปกรณสํานักงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอรในหองสมุด ท่ีจะเปดเฉพาะมีผูมา
ขอใชบริการเทานั้น  

จากการสัมภาษณศาสตราจารย พรอสเพโร อี.ดี เวรา (Prof.Prospero E. De Vera III, 
สัมภาษณ, 29 August 2005) อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยฟลิปปนส  กลาววา สิ่งท่ี
สํานักงานเลขาธิการจะตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพคือ ระบบอินเตอรเน็ต และระบบสื่อสารอื่นๆ เนื่องจาก
ในอดีตปญหาที่ ทําใหไมไดรับการมีสวนรวมจากนักวิชาการก็คือ ปญหาการสงขอมูลท่ีมีขนาดใหญ  
ไมสามารถสงผานระบบอินเตอรเน็ตได ตองเดินทางไปสงดวยตัวเองทําใหเสียเวลาและคาใชจายสูง 

•  ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลสวนใหญจะถูกจัดเก็บอยูท่ีหองสมุดและหองเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร 

(Archives) ท่ีมีการเปดเครื่องปรับอากาศไวตลอดเวลาเพื่อรักษาเอกสารใหคงสภาพเดิมเอาไว ซึ่งจุดเดนสําคัญ
ของระบบฐานขอมูลของรัฐสภาฟลิปปนส นอกจากการมีเวบไซต (website) ท่ีทันสมัย และมีขอมูลพื้นฐาน
ครบถวน ไมวาจะเปนรายชื่อบุคลากร หนวยงาน และกฎระเบียบที่สําคัญ  
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ขอไดเปรียบที่สําคัญของระบบฐานขอมูลในฟลิปปนสก็คือ การมีเอกสารสําคัญจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งเปนประเทศตนแบบของระบบการเมืองการฟลิปปนส) ท่ีเปรียบเสมือนเปนคูมือ 
ทางการเมือง ทําใหในหลายกรณีท่ีเกิดขอสงสัยวาจะดําเนินการหรือแกปญหาสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางไร ก็สามารถ 
นําเอาเอกสารเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในรัฐสภาอเมริกา มาเปนตัวแบบในการดําเนินการได ทําใหไมตองเสียเวลา
ลองผิดลองถูก ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะได (Isidoro Real Jr., สัมภาษณ 29 August 2005) 

นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหองสมุดของสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนส
กับประเทศอื่นๆ  เชน  หองสมุดรัฐสภาของประเทศเกาหลีใต และหองสมุดรัฐสภาของประเทศออสเตรเลีย  
ทําใหระบบฐานขอมูลในดานรัฐสภาของฟลิปปนสมีความหลากหลาย 

•  อาคารและสถานที่ 
จากการสังเกตการณโดยภาพรวม อาคารและสถานที่ของทั้งสํานักงานเลขาธิการ 

สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ตางเปนสถานที่ท่ีทันสมัย มีหองทํางานของ ส.ส. และ ส.ว. ครบทุกคน รวมท้ัง
มีการจัดพื้นที่ไวใหกับประชาชนที่มายื่นขอรองเรียน และตองการพบผูแทนของตนโดยเฉพาดวย สวนปญหา 
ท่ีพบก็คือ การมีหองประชุมไมเพียงพอ โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมาธิการ ท่ีมีอยูหลายคณะ ทําให 
หองประชุมไมเพียงพอ (Violeta T Veloso, สัมภาษณ, 29 August 2005.) 

•  การรักษาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 
บทบาทหนาท่ีในการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัย ถือเปนหนาท่ี

หลักของ the Sergeant at Arms ซึ่งคอยทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และความเปนระเบียบเรียบรอยใหกับ 
รัฐสภา โดยทั่วไปการรักษาความปลอดภัย จะมีเจาหนาท่ีคอยตรวจตรา ท้ังบริเวณทางเขา และหนาลิฟททุกชั้น
ของแตละตึก และการเขาออกจะอนุญาตใหเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีมีบัตร รวมท้ังบุคคลภายนอกที่มีจดหมาย 
ขออนุญาตเทานั้น  

นอกจากนั้น ยังมีการรักษาความปลอดภัยกอนที่จะมีการประชุมเริ่มข้ึน โดยการใชสุนัข 
ท่ีไดรับการฝกฝนมาตรวจหาวัตถุระเบิดท่ีอาจถูกนํามาซุกซอนเอาไว และในการเปดประชุมและการอภิปราย
ของรัฐสภาฟลิปปนส  

•  การสงเสริมการมีสวนรวม 
จากการสัมภาษณ โรเบอรโต พี. นาซาเรโน (Roberto P. Nazareno) เลขาธิการสํานัก

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พบวา ไมเพียงแตการประชุมของรัฐสภาเทานั้น การประชุมของคณะกรรมาธิการ
ตางๆ ยังเปดโอกาสใหประชาชนไดรับฟงการอภิปราย และยังเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) เขารวม 
ช้ีแจงและอภิปรายอีกดวย โดยจากการสังเกตการณการประชุมเรื่องนโยบายพลังงาน คณะกรรมาธิการดาน
พลังงานไดมีการเชิญบริษัทผูผลิตและผูจําหนายน้ํามันเขารวมประชุม พรอมท้ังยังมีสื่อมวลชนเขารวมถายทอด
การประชุมอีกดวย (Roberto P. Nazareno ,สัมภาษณ, 29 August 2005) 

จากการสัมภาษณ จอยเซลีน คูอาเรสมา (Jocelyn C. Cuaresma, สัมภาษณ, 31 August 
2005) อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส  (NCPAG, University of the 
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Philippines) พบวา การมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะกลุมนักวิชาการ (academes) มีการเปลี่ยนแปลง 
ในทิศทางที่ดีข้ึน โดยเฉพาะในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ท่ีมีการเชิญผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนได 
สวนเสียเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูล ท้ังจากภาคธุรกิจ นักวิชาการ และ
องคกรภายนอกสภาที่สนใจในประเด็นที่คณะกรรมาธิการกําลังใหความสนใจ  

จากการสัมภาษณ  ศาสตราจารย  พรอสเพโร  อี .ดี  เวรา (Prospero E. De Vera III, 
สัมภาษณ, 29 August 2005) อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส ซึ่งเคยดํารง
ตําแหนงเปนที่ปรึกษาใหกับ ส.ว.อกิลิโน พิเมนเทล จูเนียร (Aquilino Pimentel Jr.) ใหความเห็นวา การมีสวน
รวมของนักวิชาการในการทําหนาท่ีสนับสนุนดานนิติบัญญัติแก สมาชิกรัฐสภา โดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับ
ประธานของคณะกรรมาธิการ (Chairman of the committee) ในแตละคณะ วามีการเชื้อเชิญใหเขารวมพิจารณา
หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของหรือไม ซึ่งการเขารวมดังกลาวจะเปนในลักษณะอาสาสมัครมาก
กวาจะเปนการทํางานแลวไดรับเงินคาจางตอบแทน 

-  บุคลากร 

•  เงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน 
เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการ มีจํานวนแตกตางกัน โดยเจาหนาท่ี

ประจําสํานักงานเลขาธิการของสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนประมาณ 1,600 คน ขณะที่สํานักเลขาธิการของ 
วุฒิสภามีจํานวนประมาณ 900 คน สวนหนึ่งเนื่องมาจากจํานวนส.ส.มีมากกวา ส.ว. จึงทําใหเจาหนาท่ีและ 
ผูปฏิบัติงานที่คอยใหการสนับสนุนมีมากตามไปดวย  

สถานภาพของพนักงานในสํานักเลขาธิการฟลิปปนส เทียบไดกับสถานภาพของ 
ขาราชการพลเรือน (civil service status) ซึ่งพนักงานสายวิชาการ จะไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการสูงกวา
พนักงานฝายปฏิบัติการ นอกจากนั้นในดานการยอมรับของสังคม พบวา การเปนพนักงานรัฐสภา หรือการ
ทํางานงานการเมือง เปนอาชีพท่ีไดรับการยกยองจากสังคมคอนขางสูง ซึ่งคานิยมของการทํางานทางการเมือง
ก็คือ ความรูสึกเปนเกียรติท่ีไดทํางานรับใชสาธารณะ ไดรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน รวมท้ังไดสาบาน
ตนกับพระเจากอนดํารงตําแหนง (http://pdf.dec.org/pdf_docs/pnabs535.pdf) 

จากการสัมภาษณ จอยเซลีน ซี คูอาเรสมา (Jocelyn C. Cuaresma, สัมภาษณ, 31 August 
2005) อาจารยประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส   พบวา  ท้ัง ส.ส. และ ส.ว. 
รวมทั้งพนักงานประจําสํานักเลขาธิการ และพนักงานประจําสํานักงานสวนตัวของผูแทนแตละคน จะมีโอกาส
ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลายทาง โดยเฉพาะการอบรมในเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ และการรางกฎหมาย 
จากสํานักวิจัย (Research Bureau) โดยเปนการ อบรมอยางเขมขน ซึ่งจะมีข้ึน 2 ครั้งตอป โดย ส.ส. และ ส.ว. 
หนาใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ ท่ีจัดข้ึนทุกๆ 3 ป โดยมีคณะกรรมาธิการกติกากฎระเบียบ (Committee on 
Rules) เปนผูรับผิดชอบในการจัดการปฐมนิเทศ 

สําหรับพนักงานของสํานักเลขาธิการ มีโอกาสไดรับการฝกอบรมในตางประเทศ หรือ
ไดศึกษาตอในระดับปริญญาโทที่ the School of Government ของมหาวิทยาลัย Ateneo de Manila University 
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โดยสวนใหญไดรับการอบรมเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะเรื่องการรางกฎหมาย (bill drafting)  
นอกจากนั้นพนักงานยังมีโอกาสเขารับการอบรม จากสถาบัน CLD หรือ Center for Legislative Development 
(เดิมช่ือ the Congressional Research and Training Service) ซึ่งจะตองเสียคาใชจายในการเขารับการอบรม  
โดยประเด็นในการจัดฝกอบรม จะสัมพันธกับการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการนิติบัญญัติ  ไดแก  1) การจัด
การสํานักงานตอกระบวนการนิติบัญญัติ   2) เทคนิคการเขียนรายงาน   3) การวิเคราะหนโยบาย   4) การราง
กฎหมาย   5) บทบาทของคณะกรรมาธิการ   6) กระบวนการงบประมาณ  

•  กระบวนการสรรหา 
จากการสัมภาษณจอยเซลีน คูอาเรสมา (Jocelyn C. Cuaresma, สัมภาษณ, 31 August 

2005) กลาววา ส.ส. และ ส.ว. สามารถมีผูปฏิบัติงานหรือผูชวยในสํานักงาน ท้ังท่ีสวนกลาง และสํานักงาน 
ท่ีเขตเลือกตั้งได 6 คน โดยทั่วไปผูชวยจะแบงออกเปน หัวหนาเจาหนาท่ี 1 คน นักวิจัยกฎหมาย 2 คน ผูชวย 
นักวิจัยกฎหมาย 1 คน เลขานุการ 1 คน คนขับรถ 1 คน  

กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกพนักงานและเจาหนาท่ี จะมีความแตกตางกันตาม
ธรรมชาติและลักษณะงานแตละงาน โดยการคัดเลือกผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานเลขาธิการ จะดําเนินการ 
คัดเลือก โดยคํานึงถึงปจจัยเรื่องคุณสมบัติ และศักยภาพ ของแตละบุคคล ขณะที่การคัดเลือกผูปฏิบัติงาน/ 
ผูชวยของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ท้ังเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานที่รัฐสภา และที่สํานักงานใน
พื้นที่ โดยสวนใหญจะตัดสินจากเรื่อง ความจงรักภักดี หรือความไวเนื้อเชื่อใจ มากกวาเรื่องความสามารถ หรือ
ศักยภาพของพนักงานเหลานี้ มีอัตราสูง สวนหนึ่งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของสมาชิกรัฐสภา 
ตามสมัยและวาระที่กําหนดไว และผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาใหม ก็จะมีคนของตนอยูแลว เนื่องดวยการ 
ยึดหลักความจงรักภักดีและไววางใจเปนหลัก ทําใหผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

จากการศึกษาของ ดร. โซคอรโร  เรเยส (Dr. Socorro  Reyes) ผูอํานวยการศูนยพัฒนา
กฎหมาย (CLD หรือ Center for Legislative Development) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
กระบวนการนิติบัญญัติของฟลิปปนส พบวา มีผูแทนเพียงไมกี่คน ท่ีใชเงินในการวาจางบุคคลากรมาเพื่อการ
เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ โดยเฉพาะ การวาจางบุคลากรมาทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในการ
วิเคราะหรางกฎหมาย และการวางแผนนโยบาย แตสวนใหญจางมาเพื่อการบริหารสายสัมพันธของระบบ
อุปถัมภ และสรางเครือขายพันธมิตรทางการเมือง เพื่อประโยชนในการเลือกตั้ง มากกวาการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานนิติบัญญัติ (http://pdf.dec.org/pdf_docs/pnabs535.pdf) 

2)  สํานักงานประจําสภา และสํานักงานในเขตพื้นที่เลือกต้ัง  
นอกจากการมีสํานักเลขาธิการทําหนาท่ีในการสนับสนุนภารกิจในดานนิติบัญญัติแลว ส.ส. และ 

ส.ว. ยังมีกลุมผูชวยสวนตัว ท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสํานักงานที่สภา (กรุงมะนิลา) และที่สํานักงานในเขตพื้นที่ 
เลือกตั้ง (district office) ซึ่งเปรียบเหมือนระบบสนับสนุนสวนตัวของผูแทนแตละคน นอกเหนือไปจากสํานัก
เลขาธิการ ซึ่งใหการสนับสนุนแกสมาชิกทุกคน  
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การมีสํานักงานในพื้นที่ ถือเปนจุดแข็งประการหนึ่งของระบบสนับสนุนของฟลิปปนสท่ี 
นอกจากจะเพิ่มชองทางในการสื่อสารระหวางประชาชนกับตัวแทน และเปนพื้นที่ในการรวบรวมความ
ตองการของประชาชน ในดานหนึ่งสํานักงานในเขตเลือกตั้งยังเปนที่ใหผูแทนชี้แจงวา ในการตัดสินใจ  
มีจุดยืนอยางไร การมีสํานักงานในเขตพื้นที่เลือกตั้งจึงเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนระบบรัฐสภา และเปน
แนวทางที่ไดประโยชนท้ัง 2 ฝาย  

ขณะที่ไทยการติดตอสื่อสารระหวางผูแทนกับประชาชนในพื้นที่ ยังเปนปญหาสําคัญ ซึ่งในอดีต
ปญหาดังกลาวชวยสงเสริมระบบตัวกลาง (เจาพอและหัวคะแนน) เนื่องจากการขาดพื้นที่ในการรองรับ 
ขอเสนอของประชาชน และการขาดชองทางในการสื่อสารอยางเปนทางการทําใหแนวโนมท่ีความรุนแรง 
ทางการเมือง หรือการรวมตัวประทวงจะเกิดขึ้นมีมากตามไปดวย  

3)  คณะกรรมาธิการ (Committees) 
คณะกรรมาธิการมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการนิติบัญญัติ เนื่องจากเปนกลไกที่ 

ทําหนาท่ีในการพิจารณา ศึกษาประเด็นปญหา หรือรางกฎหมายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ของแตละ 
คณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการมีดวยกันหลายประเภท ไดแก  คณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการ
พิเศษ  คณะกรรมาธิการชั่วคราว คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการสืบสวน)  
โดยคณะกรรมาธิการสามัญเปนคณะกรรมาธิการที่มีความสําคัญที่สุด เนื่องจากมีหนาท่ีในการจัดการ 
กับประเด็นและปญหาหลัก  

กระบวนการในการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ ข้ึนอยูกับการเจรจาตอรอง 
โดยตรง ซึ่งผูนําเสียงขางมาก และผูนําเสียงขางนอย จะมีบทบาทสําคัญในการเจรจาตอรอง โดยตําแหนง
ประธานในแตละคณะกรรมาธิการ จะเปนโควตาของฝายเสียงขางมากเทานั้น โดยการคัดเลือกสมาชิกในแตละ
คณะกรรมาธิการจะมีข้ึนในระหวางการประชุมสภา ภายหลังจากการเลือกประธานสภา ซึ่งจะนําไปสูการ 
แบงฝายเสียงขางมาก และเสียงขางนอยไปโดยอัตโนมัติ และจากนั้นจึงเปนกระบวนการในการคัดเลือกสมาชิก
ในแตละคณะกรรมาธิการ 

สําหรับฟลิปปนส จากที่ไดกลาวไปแลววาปญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาทองถิ่นของเหลา ส.ส. เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดการโยกยายพรรค ซึ่งการแตงตั้ง
ประธานในคณะกรรมาธิการ เปนกระบวนการสําคัญในการรักษาสมาชิกของพรรคเอาไว เปรียบเสมือน 
การเยียวยาใหกับผูไมสมหวังในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ การมีตําแหนงในคณะกรรมาธิการ ท่ีมีความ
สําคัญ โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการงบประมาณ ยอมเปดโอกาสตอการผลักดันโครงการที่เปนประโยชนตอ 
พื้นที่เลือกตั้งของตนไดมากขึ้น 

ปญหาที่สําคัญของการทํางานในคณะกรรมาธิการคือ การขาดการประชุม เนื่องจากสมาชิก
สามารถดํารงตําแหนงไดหลายคณะกรรมาธิการพรอมๆ กัน ดังนั้นเมื่อเกิดการประชุมข้ึนในเวลาเดียวกัน 
ปญหาที่ เรียกวา “committee hopping” ก็จะเกิดข้ึน  (de Leon, 1989: 100) นั่นคือ  สมาชิกจะเขาไปประชุม 
ในชวงสั้นๆ แลวยายไปประชุมในหองอื่น หรือเปลี่ยนใหผูชวยทําหนาท่ีแทนจนจบการประชุม (Caoili, 1998: 
107) ซึ่งสงผลใหองคประชุมของแตละคณะกรรมาธิการมีจํานวนสมาชิกคอนขางต่ํา  



 
 . 

 
-  125 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

นอกจากนั้นผูแทนแตละคนก็ไมไดมีความเชี่ยวชาญ (expertise) ในทุกเรื่อง ทําใหการทํางาน
พรอมกันในหลายคณะกรรมาธิการสรางปญหาใหกับเหลาสมาชิก และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรางกฎหมาย
หลายฉบับตองถูกปรับปรุงและแกไข (revision) ในการพิจารณาวาระที่สองบอยครั้ง (Caoili, 1991-1992: 11) 
ซึ่งปญหาการขาดประชุม และไมมีเวลาในการพิจารณารางกฎหมาย หรือขอรองเรียนของกรรมาธิการท่ีตน
สังกัดไดอยางครบถวนและลึกซึ้ง จึงมีความพยายามปฏิรูปรัฐสภา (congressional reform) เพื่อลดจํานวน 
คณะกรรมาธิการจากเดิมที่มีมากกวา 50 คณะ ใหเหลือประมาณ 20 คณะ (Olson, 1994: 71) 

สําหรับไทย แมวาจะมีความพยายามในการเพิ่มบทบาทใหแกคณะกรรมาธิการ โดยเห็นไดจาก
จํานวนคณะกรรมาธิการท่ีเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามแมวาปริมาณของคณะกรรมาธิการ จะมีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
แตบทบาทและการยอมรับยังไมเพิ่มข้ึนมากนัก เห็นไดจากการที่สมาชิกของคณะกรรมาธิการ จํานวนมาก 
ไมใหความสําคัญตอการเขารวมประชุม และการทํางานของคณะกรรมาธิการ ก็ยังไมเปนระบบ และขาดความ
ตอเนื่อง โดยเฉพาะบทบาทในการตรวจสอบที่แทบจะไมเกิดขึ้น  

นอกจากนั้น การดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการยังมีความแตกตางในเรื่องสิทธิประโยชน 
คอนขางมาก โดยการเปนประธานมีความสําคัญกวาการเปนเลขาธิการหรือสมาชิกของคณะกรรมาธิการ  
เนื่องจากวาสิทธิประโยชนท่ีประธานจะไดรับคือ เครื่องราชย ขณะที่เลขานุการคณะกรรมาธิการ แมวาจะมี 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบสูง กลับไมไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว ทําใหมีผูแทนจํานวนมากตองการ
แยงชิงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ  

การเพิ่มขึ้นของคณะกรรมาธิการ ไมสัมพันธกับการเพิ่มข้ึนของผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ เนื่องจาก
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ โดยสวนใหญนอกจากจัดสรรตามคุณสมบัติของแตละคน  
ยังเปนไปตามสัดสวนของกลุมทางการเมืองอีกดวย  

นอกจากนั้นในคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาชุดท่ีผานมา ท่ีสามารถเชิญบุคคลภายนอก  
ท่ีไมใช ส.ว. มาดํารงตําแหนงได กลับมีคนนอกที่ไดรับเชิญมาเพียงคนเดียวเทานั้น ท่ีสําคัญการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ท่ีควรมีหนาท่ีในการตรวจสอบควบคุมการทํางานของฝายบริหาร และสภาผูแทน
ราษฎร กลับไมเกิดข้ึนมากนัก ซึ่งอาจเปนเพราะการที่ ส.ว.จํานวนไมนอยถูกควบคุมและเปนพวกเดียวกันกับ
ฝายรัฐบาล  

ปญหาที่สําคัญอีกประการในการทํางานของคณะกรรมาธิการ คือ การที่บุคคลที่ไดรับเชิญไมมา 
ช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการ ซึ่งในกรณีของฝายการเมืองไมใหความสําคัญ แตสงตัวแทน หรือไมสงใครมาเลย 
คณะกรรมาธิการสามารถใชมาตรการบังคับได แตไมเคยมีคณะใดนํามาใชอยางจริงจัง เนื่องจากระบบอุปถัมภ
ท่ีฝงอยูในวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  

การไมใหความรวมมือ สวนหนึ่งเนื่องจากปญหาเรื่องเดียวกัน มีคณะกรรมาธิการหลายคณะ  
ท้ังของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมศึกษา และเนื่องจากการขาดการประสานงานระหวางคณะกรรมา- 
ธิการ และระหวางสภา ทําใหผูไดรับเชิญจะตองมาชี้แจงในเรื่องเดียวกันหลายครั้ง ทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
รวมท้ังไมมีเวลาเพียงพอ  
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5.1.5  เปรียบเทียบปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของรัฐสภา 
ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลอยางยิ่งท้ังตอวิถีชีวิต และการตัดสินใจของประชาชนสวนใหญใน 

ฟลิปปนส  คือ  คริสตจักร เนื่องจากประชาชนมากกวารอยละ 90 เปนผูท่ีนับถือศาสนาคริสต ซึ่งเชนเดียวกับ
สังคมไทย ท่ีศาสนาไมไดเปนเพียงความเชื่อหรือลัทธิเทานั้น แตเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ทางการเมืองอยางสูง  

1)  ศาสนา 
จากการสัมภาษณ จอรจ ติกโน (Jorge Tigno, สัมภาษณ, 31 August 2005) อาจารยประจําคณะ 

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส พบวา รอยละ 89 หรือประมาณ 40 ลานคนของคนฟลิปปนสเปนผูท่ีนับถือ
คริสตศาสนา ซึ่งหากจัดเปนกลุมกอนทางการเมือง กลุมคริสตศาสนิกชนคือ กลุมท่ีมีจํานวนสูงสุดในประเทศ 
โดยเฉพาะเหตุการณ  EDSA I ซึ่งเปนการรวมตัวกันตอตานอดีตเผด็จการเฟอรดินานด มารกอส  ก็เปน 
เหตุการณทางการเมืองท่ีศาสนามีอิทธิพลตอการรวมตัวของประชาชน  นอกจากนั้นศาสนจักรยังมีอิทธิพล 
อยางสูงตอการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาสูฉบับปจจุบัน โดยเฉพาะการสงจดหมายให 
ประชาชนออกไปใชสิทธิรับรองรัฐธรรมนูญ  

มิติสําคัญของการเมืองท่ีใชระบบตัวแทนคือการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งคือการสรางความนิยม 
เพื่อชวงชิงมวลชน และเมื่อประชาชนสวนใหญ  คือ  คริสตศาสนิกชน  การชวงชิงมวลชนก็คือ การทําให 
ศาสนจักรยอมรับ โดยการเขาหาผูนําทางศาสนา เพราะหากผูนําทางศาสนาใหการยอมรับ ก็เปรียบเหมือนเปน
ใบเบิกทางใหกับนักการเมืองคนนั้น ซึ่งประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย ทราบถึงอิทธิพลของ
คริสตศาสนาดี และไดอางอิงวา “เธอไดรับมอบหมายจากพระเจาใหมารับใชประชาชน” ซึ่งประโยคดังกลาว 
เปนสิ่งท่ีทรงพลังมากในสังคมฟลิปปนส (กมลพร  สอนศรี, สัมภาษณ, 29 สิงหาคม 2548) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ จอรจ ติกโน ท่ีกลาววา “ใครอยากเขาสภาก็ตองเขากับคริสตจักรใหไดเสียกอน” (Jorge Tigno, 
สัมภาษณ, 31 August 2005) 

ในดานกระบวนการนิติบัญญัติ การเมืองกับความเชื่อของศาสนาเปนสิ่งท่ีไมสามารถแยกออก
จากกันได โดยเฉพาะการผลักดันกฎหมายการทําแทง การใชถุงยางอนามัย ซึ่งเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
เชื่อของศาสนา ฉะนั้นการผลักดันประเด็นดังกลาวจึงเปนความเสี่ยงของนักการเมืองเปนอยางยิ่ง ท่ีนอกจาก 
มีแนวโนมท่ีจะไมผานการสนับสนุนของสภาแลว ผูแทนคนดังกลาวก็มีแนวโนมท่ีจะถูกตอตาน และไมได 
รับเลือกเขามาอีกในสมัยหนา (Vladimir Joseph Licudine, สัมภาษณ, 31 August 2005)  

อิทธิพลของศาสนาตอการเมืองในสังคมไทย ก็เปนประเด็นสําคัญ แมวาจะไมเขมขนอยางใน 
ฟลิปปนส แตก็มีผลตอการกําหนดนโยบายและมาตรการทางการเมืองดวยเชนกัน  อาทิ  การกําหนดให 
พระหรือนักบวชไมมีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมองวาศาสนาเปนสิ่งท่ีอยูเหนือกวาการเมือง ฉะนั้นพระซึ่งเปน 
ตัวแทนในการสืบทอดศาสนาจึงไมควรมายุงเกี่ยวกับการเมืองในทางตรง  

ประเด็นทางศีลธรรม  อาทิเชน  การทําแทงเสรี   การเปดบอนเสรี  ก็ลวนไมไดรับการสนับสนุน
ใหทําใหถูกกฎหมาย (legalization) เชนกัน อิทธิพลของศาสนาตอการเมืองจึงเปนประเด็นสําคัญที่ไมควร 



 
 . 
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ละเลย เห็นไดจากการอางอิงตัวเองของนักการเมืองตอศาสนา กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความ 
ชอบธรรม เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 บทเรียนจากการศึกษารัฐสภาฟลิปปนส นํามาสูขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบรัฐสภาไทย และ
การเมืองไทยในภาพรวม ดังตอไปนี้ 

 5.2.1  ดานระบบสนับสนุนรัฐสภา 
1)  สรางสมดุลระหวางการทํางานของสํานักเลขาธิการกับฝายการเมือง ซึ่งตางฝายตองเขาใจ 

บทบาทหนาท่ีของสํานักเลขาธิการวาเปนฝาย “สงเสริม” ไมใช “รับใช” โดยใหการทํางานของสํานักเลขาธิการ
เปนไปเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงานมากกวาเปนการทํางานตามคําสั่งของนักการเมือง จึงจะทําให 
การทํางานของสํานักเลขาธิการมีความเปนกลาง เปนอิสระทางวิชาการ 

2)  ควรสงเสริมใหมีสํานักงานในพื้นที่ (district office) ของผูแทนฯ แตละคน แมวาจะไมมี 
หลักประกันวาการมีสํานักงานในพื้นที่จะทําใหผูแทนสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีข้ึน 
ก็ตาม แตหากไดผล สํานักงานดังกลาวจะกลายเปนพื้นที่รวบรวม และรองรับความตองการของประชาชน 
ในพื้นที่ และสรางความชัดเจนในการทําหนาท่ีผูแทนของประชาชน พรอมท้ังยังเปนกลไกทางการเมือง 
ท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยไมใหเกิดความรุนแรงทางการเมืองอีกดวย เนื่องจากประชาชนมีชองทางในการแสดงออก
ทางการเมือง ในการนี้รัฐสภาควรเปนผูใหการสนับสนุน  

3)  ควรปรับปรุงระบบงานของคณะกรรมาธิการ โดยมีรายละเอียดคือ 

 -   การจํากัดจํานวนคณะกรรมาธิการ และการดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ เพื่อให 
ผูแทนสามารถทําหนาท่ีในคณะกรรมาธิการในแตละคณะไดอยางเต็มที่  

-   ในการพิจารณาประเด็นตางๆ ของคณะกรรมาธิการ ควรมีการเชิญผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholders) เขามามีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจ พรอมท้ังเปดเผยขอมูลท้ังขอดี ขอเสีย ประกอบการ
ตัดสินใจดวย อาทิเชน ฝายธุรกิจ นักวิชาการ และองคกรประชาชน 

-   ควรมีการประสานงาน และบูรณาการการทํางานของคณะกรรมาธิการ ท้ังระหวาง และ
ระหวางสภา เพื่อทําใหการทํางานของแตละคณะไมซ้ําซอนกัน รวมท้ังชวยแกปญหาการไมใหความรวมมือ
จากผูใหขอมูล ท่ีไมมาชี้แจงแกคณะกรรมาธิการ ซึ่งการประสานงานกันจะทําใหการพิจารณาในเรื่องเดียวกัน 
คณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวของสามารถศึกษาไปพรอมกันได และยังทําใหผูท่ีมาใหขอมูลไมตองมาชี้แจงในเรื่อง
เดียวกันหลายครั้ง 

4)   ควรมีการพัฒนาบุคลากร ท้ังในสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา และพนักงานประจําตัวผูแทนฯ 
โดยเฉพาะการใหความรูความเขาใจในกระบวนการนิติบัญญัติ และความรู ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหมากขึ้น 
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5)  ควรปรับปรุงท้ังสวัสดิการ และเงินเดือนคาจางของพนักงาน ใหสามารถตอบสนองตอความ
เปลี่ยนแปลงของอัตราคาครองชีพ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ รวมท้ังลดอัตราการลาออกอีกดวย 

6)  ควรปรับปรุงระบบงานโดยรวมของสํานักเลขาธิการ โดยการลดขั้นตอนงาน งานเอกสารและ
ธุรการลง หรือพยายามนําเทคโนโลยีมาใชใหมากท่ีสุด เพราะนอกจากจะทําใหการดําเนินงานรวดเร็วข้ึนแลว 
ยังทําใหพนักงานแตละคนสามารถทุมเทกับงานและภารกิจหลักของตนไดดวย  

5.2.2  ดานภาพรวมของการเมือง 
1)  ใหความสําคัญกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยเฉพาะการทําประชา

พิจารณ (Public Hearing) ท่ีตองมีการเปดเผยขอมูลใหกับประชาชนทราบลวงหนา ท้ังกําหนดการ ขอเท็จจริง 
ขอดี และขอเสีย ในการดําเนินการ ซึ่งขอมูลจะตองมาจากการศึกษาวิจัยอยางเปนวิทยาศาสตร ท่ีสําคัญ  
ควรพิจารณาวา ผลการลงคะแนนในการทําประชาพิจารณควรมีผลตอการตัดสินใจทางการเมืองดวยหรือไม มิ
ฉะนั้นกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจะกลายเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรม (legitimization) ให
กับฝายรัฐบาล ท่ีมีคําตอบลวงหนาไวแลว 

2)  สรางดุลยภาพระหวางความมีอิสระทางการเมืองของผูแทน และความมีเสถียรภาพของพรรค
การเมือง เพื่อท่ีจะทําใหการเมืองสามารถพัฒนาไดท้ังในดานความสามารถในการตอบสนอง (responsiveness) 
ท่ีตองอาศัยความเปนอิสระในการตัดสิน เพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวม รวมท้ังการสรางความเขมแข็งให
กับพรรคการเมือง และรัฐบาล เพื่อใหการเมืองเกิดเสถียรภาพ (stability) ซึ่งอาจกลาวไดวาประเทศไทย 
ประสบความสําเร็จในการสรางเสถียรภาพทางการเมือง (Stable Democracy)6 แตในดานการตอบสนองขอ
เรียกรองของประชาชน (Responsive Democracy) ยังทําไดไมดี 

3)  การเปดโอกาสใหกลุมชายขอบ กลุมผูเสียเปรียบทางสังคมและกลุมอาชีพ ไดเขาสูสภา 
มากขึ้น เชน กลุมกรรมาชีพ กลุมชนกลุมนอย กลุมสตรี กลุมคนพิการ ฯลฯ โดยเฉพาะการกําหนดใหการ 
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตองมีผูแทนมาจากกลุมดังกลาวโดยเฉพาะ เนื่องจากโดยทั่วไปผูแทนคือตัวแทนที่ 
ทําหนาท่ีเพื่อผลประโยชนของสวนรวม และผลประโยชนเฉพาะของพื้นที่ และกลุมของตน ซึ่งในรูปแบบ 
การเลือกตั้งปจจุบันยากที่กลุมคนเหลานี้จะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง และชองทางที่นาจะเหมาะสมที่สุด 
ตอกลุมบุคคลเหลานี้คือ วุฒิสภา ท่ีอาจจะปรับเปลี่ยนใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปสวนหนึ่ง และเลือกตั้งเฉพาะกลุม
อาชีพอีกสวนหนึ่ง ปญหาดังกลาวเปนปญหาสําคัญของการเมืองไทยทั้งระบบ ท่ียังขาดความชัดเจนในเรื่อง 
“ความเปนตัวแทน” โดยเฉพาะวุฒิสภาที่ถูกพิจารณาเพียงแตวาควรมีบทบาทหนาท่ีอยางไร แต “ควรเปน 
ตัวแทนของใคร สิ่งใด หรือกลุมใด” ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ ซึ่งสงผลใหบทบาทหนาท่ีของวุฒิสมาชิก 
รวมท้ังความเขาใจของประชาชนตอวุฒิสภาไมชัดเจนตามไปดวย 

4)  ควรพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูสมัคร โดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณสมบัติการศึกษา  
ท่ีกําหนดใหผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แมวาการไดรับการศึกษาจะชวยใหบุคคลมีความรู  

                                                 
6 เสถียรภาพทางการเมือง กับเสถียรภาพของระบบประชาธิปไตย อาจไมใชเรื่องเดียวกัน หากรัฐบาลที่มีเสถียรภาพดังกลาวใช
อํานาจอยางไมชอบ ซ่ึงหากเปนเชนนั้นเทากับความมีเสถียรภาพไดกลายเปนกลไกในการรักษาระบบเผด็จการใหเขมแข็งย่ิงขึ้น 
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แตไมสามารถรับประกันถึงความมีจริยธรรม รวมท้ังความเขาใจสภาพปญหาของชุมชนได การยกเลิก 
คุณสมบัติดังกลาวยอมเปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีความรูความสามารถ แตไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือใน
ระบบ มีโอกาสเขาสูสภามากขึ้น 

5)  การสรางความตอเนื่องในการดําเนินการของวุฒิสภา ซึ่งรูปแบบการเลือกตั้งและวาระในการ
ดํารงตําแหนงของวุฒิสภาฟลิปปนส มีประเด็นที่นาสนใจคือ การคํานึงถึงความตอเนื่องในการดําเนินงาน  
โดยการกําหนดใหผูสมัครท่ีไดคะแนนสูงสุด 12 คนแรก มีวาระในการดํารงตําแหนง 6 ป ขณะที่อีก 12 คน 
ตอมา มีวาระ 3 ป และครบวาระแลวตองเลือกตั้งเขามาใหม เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง  



                        

  
-  130 - 

นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 



 
 . 

 
-  131 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

โกวิทย  พวงงาม. บทความคัดสรรสําหรับสมาชิกวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟค ดีไซนและการพิมพ
จํากัด, 2549. 

สีดา  สอนศรี. คูมือประเทศฟลิปปนส. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545. 

สีดา  สอนศรี และโคริน  เฟองเกษม. เอเชียตะวันออกเฉียงใต : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น. 
กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541. 

อมร  รักษาสัตย และคณะ. ประชาธิปไตย : อุดมการณ หลักการและแบบอยางการปกครองหลายประเทศ.  
พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

 
ภาษาตางประเทศ 

Bolongaita, Emil P. (jr.) The Philippines : consolidating democracy in difficult times. aus: Southeast Asian 
Affairs 1999. 

Caballero-Anthony, Mely. The Asian Economic Crisis and Other Challenges: Turning Points Beyond the 
Comfort Zone? In Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way. Singapore: 
ISEAS. 2005. 

de Leon, Hector S. Textbook on the Philippine Constitution 1997 ed. Quezon City : Ateneo de Manila 
University Press, 1998. 

Hague, Rod and Harrop, Martin. Comparative Government and Politics: An Introduction . New York : 
Palgrave, 2001. 

Hedman, Eva-Lotta E., and Sidel, John T., Philippines Politics and Society in the Twentieth Century : 
Colonial legacies, Post-Colonial Trajectories. London: Routledge, 200. 

Kin Wah, Chin, and Singh, Daljit. South East Asian Affairs 2005. Singapore: ISEAS Publication, 2005. 

Lande, Carl H. Post-Marcos Politics: A Geographical and Statistical Analysis of the 1992 Presidential 
Election. Singapore: Institute of Southeast asian Studies, 1996. 



                        

  
-  132 - 

นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

Manacsa, Rodelio. 'The Formal Structures for Political Participation: The Electoral and Party Systems in the 
Philippines', in Politics and Governance: Theory and Practice in the Philippine Context. 
Department of Political Science, Ateneo de Manila University. Quezon City: Office of Research 
and Publications . 1999. 

Muego, Benjamin N. The Philippines in 2004: A Gathering Storm  In Chin Kin Wah & Singh, Daljit (Eds.), . 
Singapore: ISEAS, 2005. 

Paras, Corazon L. The Presidents of the Senate of the Republic of the Philippines . Quezon City : Giraffe 
Books, 2000. 

Rocamora, Joel.. Estrada Administration, Consolidation Blues. IPD Political Brief, 6:10 (October). 1998. 

Rubio, Maria Cristina G., The Population Debate. Philippines: Senate Economic Planning Office, 2004. 

Ruland, Jurgen, Jurgenmeyer, Clemens, Nelson, Michael H., and Ziegenhain, Patrick. Parliaments and 
Political Change in Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005. 

Senate of The Philippines. Philippines: the Office of International Relations and Protocol, Senate. 

Senate of The Philippines: A Memorabilia 12 Congress 2001-2004. Philippines: the Ad Hoc Committee on 
the Senate Memorabilia, 2003. 

The House of Representatives of the Philippines. Philippines: House Printing Service, 2004. 
 
เวบไซต 

Country Studies. 2005 (January, 22). Local Government. (online). Available URL: 
http://countrystudies.us/philippines/81.htm 

Department of the Interior and Local Governance. 2005 (January, 16). (online). Available URL: 
http://www.dilg.gov.ph. 

Embassy of the United States in Manila. 2005 (February, 1). (online). Available URL: 
http://usembassy.state.gov/manila/ 

House of Representatives. 2005 (February, 3). (online). Available URL: www.congress.gov.ph. 

Senate of the Philippines. 2005 (February, 3). (online). Available URL: www.senate.gov.ph 

The Commission on Elections. 2005 (January, 16). (online). Available URL: http://www.comelec.gov.ph. 



 
 . 

 
-  133 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

The Macapagals. 2005 (January, 15). Biography. (online). Available URL:  
http://www.macapagal.com/gma/bio.html 

United State Agency for International Development. 2005 (January, 24). Impact Evaluation: Strengthening 
the Legislation and Democracy in the Philippines.  (online). Available URL: 
http://pdf.dec.org/pdf_docs/pnabs535.pdf 

 
นามานุกรม 

กมลพร  สอนศรี, Ph.D.Candidate, NCPAG, University of the Philippines (Diliman). Interview, 6 September 
2005. 

สีดา  สอนศรี, คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สัมภาษณวันที่ 17 สิงหาคม 2548. 

Mr.Brillantes, Alex, Dean of  NCPAG, University of the Philippines (Diliman). Interview, 6 September 2005.  

Mr.J.Prospero E. De Vera III, Senior Consultant of Senator Aquilino Q. Pimentel, Jr. Interview, 29 August 
2005.   

Mr.Licudine, Vladimir, Joseph, Social Weather Station. Interview, 2 September 2005. 

Mr.Nazareno, Roberto P. Secretary General. Interview, 29 August 2005.  

Mr.Pugal, Daniel A. Legislative Library Service. 29 August 2005. 

Mr.Real, Isidoro E. Jr., Vice Chairman of Committee on Appropriation, House of Representatives. 
Interview, 29 August 2005. 

Mr.Tigno, Jorge Villamor, DPA  Associate Professor, College of  Social Sciences and Philosophy, 
University of the Philippines (Diliman). Interview, 2 September 2005. 

Mr.Yabes, Oscar G., Secretary of  the Senate. Interview, 30 August 2005.   

Ms.Cuaresma, Jocelyn C., Assistant Professor, University of the Philippines (Diliman). Interview, 2 
September 2005.   

Ms.Veloso, Violeta T, Executive Director of Committee Affairs Department. Interview, 29 August 2005.   
 



                        

  
-  134 - 

นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 



 
 . 

 
-  135 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ภาคผนวก ก. 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2004 (จําแนกตามลําดับคะแนน) 

ช่ือผูสมัคร (NAME OF CANDIDATE) พรรคที่สังกัด  (POLITICAL PARTY) คะแนนรวม 

ผูมีสิทธิออกเสียง (REGISTERED VOTERS)  ===> 29,391,189 
ผูไปออกเสียง (VOTERS WHO ACTUALLY VOTED) => 12,793,086 

1 ROXAS, Mar Manuel A. Liberal Party 19,372,888 
2 BONG REVILLA, Ramon Jr. B. Lakas-CMD 15,801,531 
3 PIMENTEL, Aquilino Jr. Q. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 13,519,998 
4 MADRIGAL, Jamby A.S. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 13,253,692 
5 GORDON, Richard J. Lakas-CMD 12,707,151 
6 CAYETANO, Pilar Juliana S. Lakas-CMD 12,542,054 
7 DEFENSOR-SANTIAGO, Miriam People's Reform Party 12,187,401 
8 LIM, Alfredo S. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 11,286,428 
9 ENRILE, Juan P. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 11,191,162 

10 ESTRADA, Jinggoy E. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 11,094,120 
11 LAPID, Manuel M. Lakas-CMD 10,970,941 
12 BIAZON, Rodolfo G. Liberal Party 10,635,270 
13 BARBERS, Robert Z. Lakas-CMD 10,624,585 
14 MACEDA, Ernesto M. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 9,944,328 
15 OSMEÑA, John R. Independent 9,914,179 
16 MERCADO, Orlando S. Lakas-CMD 8,295,024 
17 JAWORSKI, Robert S. Lakas-CMD 6,921,425 
18 ANSON-ROA, Maria Elisa C. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 5,873,845 
19 TATAD, Francisco Pwersa ng Masang Pilipino 5,718,740 
20 ALVAREZ, Heherson T. Independent 4,791,085 
21 HERRERA, Ernesto F. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 4,612,036 
22 YASAY, Perfecto Jr. R. Aksyon Demokratiko 4,408,808 
23 CHAVEZ, Frank I. Reporma-LM 4,286,838 



                        

  
-  136 - 

นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ช่ือผูสมัคร (NAME OF CANDIDATE) พรรคที่สังกัด  (POLITICAL PARTY) คะแนนรวม 

24 PADILLA, Carlos M. Independent 3,863,693 
25 ESCUDERO, Salvador III H. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 3,780,469 
26 RASUL, Amina T. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 3,456,480 
27 SONZA, Jose Y. Aksyon Demokratiko 2,839,442 
28 HUSSIN, Parouk S. Lakas-CMD 2,821,522 
29 DILANGALEN, Didagen P. Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) 2,222,069 
30 MAURICIO, Melanio Jr. L. Aksyon Demokratiko 1,144,279 
31 PILAPIL, Pilar V. Independent 692,137 
32 JOSON, Eduardo Nonato N. Aksyon Demokratiko 631,041 
33 ILARDE, Edgar U. Independent 527,865 
34 GATMAYTAN, Nicanor Jr. B. Aksyon Demokratiko 453,693 
35 COO, Olivia G. Aksyon Demokratiko 338,846 
36 LOZANO, Oliver O. KBL 238,272 
37 ALMIRANTE, Alvin Alvincent G. KBL 206,097 
38 MONTAÑO, Ramon E. Partido Isang Bansa Isang Diwa 159,735 
39 USOP, Matuan A. Partido Isang Bansa Isang Diwa 137,376 
40 ROSARIO, Angel C. Partido Isang Bansa Isang Diwa 98,932 
41 APARRI, Ismael D. Partido Isang Bansa Isang Diwa 97,430 
42 NUEVA, Norma C. KBL 96,129 
43 BORJA, Carmen X. Partido Isang Bansa Isang Diwa 95,755 
44 DECAMPONG, Pendatun M. Partido Isang Bansa Isang Diwa 94,713 
45 DEL MUNDO, Gerardo A. Independent 88,962 
46 FAJARDO, El Cid C. Partido Isang Bansa Isang Diwa 79,471 
47 PAGUNURAN, Iderlina P. Partido Isang Bansa Isang Diwa 59,712 
48 ESTUITA, Arturo V. Partido Isang Bansa Isang Diwa 39,094 

 

ที่มา : COMMISSION ON ELECTIONS, www.comelec.gov.ph 
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ภาคผนวก ข. 
สถิติสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี 13 

 รอยละ จํานวน (คน) 
จํานวนทั้งหมด (TOTAL MEMBERS) 236 

ผูแทน (Representation) 
เขต (District) 90 212 
สัดสวน (Sectoral) 10 24 

วาระ (Term) 
1 36 84 
2 36 85 
3 28 67 

เพศ (Sex) 
ชาย (Male) 84 199 
หญิง (Female) 16 37 

กลุมอายุ (Age Group) 
ต่ํากวา 35 5 11 
35-44 23 54 
45-54 28 65 
55-64 25 59 
65+ 19 46 
ไมทราบ 0 1 

พรรคการเมือง (Party Affiliation) 
LAKAS 33 79 
NPC 18 42 
LP 14 34 
LDP 4 9 
KAMPI 15 35 
KNP 3 7 
NP 2 5 
PDP 0 1 
PDSP 1 2 
PMP 1 3 
KBL 1 2 
REPORMA-LM 0 1 
AKSYON 0 1 

ที่มา : House of Representatives, www.congress.gov.ph 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายช่ือ (จําแนกตามลําดับคะแนนที่ไดรับ) 

พรรคการเมือง/กลุม/องคกร  (POLITICAL 
PARTY/COALITIONS/ SECTORAL ORGANIZATIONS) 

ตัวยอ (ACRONYM) คะแนนรวม รอยละ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (REGISTERED VOTERS) ===> 29,240,907   
ผูไปใชสิทธิ (VOTERS WHO ACTUALLY VOTED)  ==> 13,241,974   

1 BAYAN MUNA BAYAN MUNA 1,203,305 9.4585 

2 ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC 
COOPERATIVES APEC 934,995 7.3495 

3 AKBAYAN! CITIZEN'S ACTION PARTY AKBAYAN! 852,473 6.7008 
4 BUHAY HAYAAN YUMABONG BUHAY 705,730 5.5473 
5 ANAKPAWIS AP 538,396 4.2320 
6 CITIZEN'S BATTLE AGAINST CORRUPTION CIBAC 495,193 3.8924 
7 GABRIELA WOMEN'S PARTY GABRIELA 464,586 3.6518 
8 PARTIDO NG MANGGAGAWA PM 448,072 3.5220 
9 BUTIL FARMERS PARTY BUTIL 429,259 3.3742 

10 ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS AVE 343,498 2.7000 
11 ALAGAD ALAGAD 340,977 2.6802 
12 VETERANS FREEDOM PARTY VFP 340,759 2.6785 
13 COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY COOP-NATCCO 270,950 2.1298 
14 ANAK MINDANAO AMIN 269,750 2.1204 
15 ANG LABAN NG INDIGINONG FILIPINO ALIF 269,345 2.1172 
16 AN WARAY AN WARAY 268,164 2.1079 

17 

ALYANSANG BAYANIHAN NG MGA MAGSASAKA, 
MANGAGAWANG BUKID AT MANGINGISDA (ABA) 
AND ADHIKAIN AT KILUSAN NG ORDINARYONG 
TAO (AKO) COALITION 

ABA-AKO 251,597 1.9777 

18 ALLIANCE FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY ANAD 244,137 1.9190 
19 SENIOR CITIZENS/ELDERLY ELDERLY 236,571 1.8595 
20 PHILIPPINE GUARDIANS BROTHERHOOD, INC. PGBI 213,662 1.6795 

21 ANG NAGKAKAISANG KABATAAN PARA SA 
SAMBAYANAN ANAK NG BAYAN 213,068 1.6748 

22 TRADE UNION CONGRESS PARTY TUCP 201,396 1.5831 
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พรรคการเมือง/กลุม/องคกร  (POLITICAL 
PARTY/COALITIONS/ SECTORAL ORGANIZATIONS) 

ตัวยอ (ACRONYM) คะแนนรวม รอยละ 

23 SANLAKAS SANLAKAS 189,517 1.4897 
24 BIGKIS PINOY MOVEMENT BIGKIS 186,264 1.4641 
25 SUARA BANGSAMORO SUARA 164,494 1.2930 

26 COCOFED - PHILIPPINE COCONUT PRODUCERS 
FEDERATION, INC. COCOFED 163,952 1.2887 

27 SAGIP-KAPWA FOUNDATION, INC. SAGIP-KAPWA 161,797 1.2718 
28 AKSYON SAMBAYANAN AKSA 156,467 1.2299 
29 PEOPLE'S MOVEMENT AGAINST POVERTY PMAP 144,740 1.1377 

30 BARANGAY ASSOCIATION FOR NATIONAL 
ADVANCEMENT AND TRANSPARENCY BANAT 143,454 1.1276 

31 ABAY PAMILYA FOUNDATION, INC. ABAYPAMILYA 133,952 1.0529 

32 SAMAHAN NG MGA MANGANGALAKAL PARA SA 
IKAUUNLAD NG LOKAL NA EKONOMIYA SMILE 133,425 1.0488 

33 ABANSE! PINAY   115,855 0.9107 

34 MIGRANTE SECTORAL PARTY OF OVERSEAS 
FILIPINOS AND THEIR FAMILIES MIGRANTE 110,507 0.8686 

35 ALAB KATIPUNAN AK 92,262 0.7252 
36 ASSALAM BANGSAMORO PEOPLE’S PARTY ASSALAM 91,975 0.7230 

37 GABAY NG MANGGAGAWANG FILIPINO PARTY GABAY-OFW 89,978 0.7073 

38 ALYANSA NG MAY KAPANSANANG PINOY AKAPIN 86,673 0.6813 
39 PINOY OVERSEAS P.O.P. 79,214 0.6227 
40 AHONBAYAN AHONBAYAN 68,203 0.5361 

41 
ADVOCATES AND ADHERENTS OF SOCIAL 
JUSTICE FOR SCHOOL TEACHERS AND ALLIED 
WORKERS 

AASJS 65,596 0.5156 

42 SEAMAN'S PARTY, INC. SPI 65,231 0.5127 
43 BAHANDI SA KAUMAHAN UG KADAGATAN BAHANDI 61,665 0.4847 

44 NATIONAL FEDERATION OF SMALL COCONUT 
FARMERS ORGANIZATION, INC. SCFO 55,378 0.4353 

45 BAGONG TAO MOVEMENT BTM 52,919 0.4160 

46 ALYANSA NG SAMBAYANAN PARA SA 
PAGBABAGO ASAP 50,063 0.3935 
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พรรคการเมือง/กลุม/องคกร  (POLITICAL 
PARTY/COALITIONS/ SECTORAL ORGANIZATIONS) 

ตัวยอ (ACRONYM) คะแนนรวม รอยละ 

47 MARITIME PARTY MARITIME 48,037 0.3776 
48 VISAYAS FARMERS PARTY AGRIFIL 42,920 0.3374 

49 THE TRUE MARCOS LOYALIST (FOR GOD, 
COUNTRY AND PEOPLE)   42,050 0.3305 

50 MINDANAO FEDERATION OF SMALL COCONUT 
FARMERS ORGANIZATION MSCFO 39,194 0.3081 

51 
PHILIPPINE CONFEDERATION OF DRIVERS 
ORGANIZATION AND ALLIANCE OF CONCERNED 
TRANSPORT OPERATORS 

PCDO-ACTO 38,093 0.2994 

52 ORGANISASYON NG MANGGAGAWANG  
MAGAANGAT SA REPUBLIKA OMMAR 36,389 0.2860 

53 CONFEDERATION OF GRAINS RETAILERS 
ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES GRECON 33,950 0.2669 

54 LAPIANG MANGGAGAWA  LM 31,386 0.2467 
55 PHILIPPINE ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS PARP 30,984 0.2435 

56 FARMERS AND FISHERFOLKS AGGRUPATION OF 
THE PHILIPPINES, INC. FFAPI 28,739 0.2259 

57 AGING PILIPINO ORGANIZATION, INC. AGING PINOY 27,609 0.2170 

58 KALOOB - KAISANG LOOB PARA SA MARANGAL 
NA PANINIRAHAN KALOOB 26,932 0.2117 

59 PARTIDO KATUTUBONG PILIPINO KATUTUBO 22,370 0.1758 

60 PARTIDO ISANG BANSA, ISANG DIWA  
ISANG BANSA, 
ISANG DIWA 17,994 0.1414 

61 VISAYAN ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES BISA 13,340 0.1049 

62 NOVELTY ENTREPRENEURSHIP & LIVELIHOOD 
FOR FOOD, INC. NELFFI 13,266 0.1043 

63 TRIBAL ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES, INC. TRICAP 8,753 0.0688 

64 FEDERATION OF LAND REFORM FARMERS OF  
THE PHILIPPINES, INC. FLRF 8,660 0.0681 

65 SANDIGANG MARALITA  SM 7,922 0.0623 
66 DEMOCRATIC WORKERS OF THE PHILIPPINES DWP 3,900 0.0307 

รวม 12,721,952 100 

ที่มา : COMMISSION ON ELECTIONS (May 10, 2004 National and Local Elections) 
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ภาคผนวก ง. 
การประชุมสามัญครั้งท่ี 1 ของรัฐสภาชุดที่ 13 

ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

1. Abad Henedina R. 1 4 0 1 0 6 70 

2. Abalos, Benjamin Jr. 0 0 0 5 1 6 70 

3. Abante, Bienvenido Jr. M. 4 0 5 4 0 13 63 

4. Abaya, Joseph Emilio A. 3 0 0 2 0 5 71 

5. Abayon, Harlin Cast. 0 0 0 0 0 0 76 

6. Ablan, Roque Jr. R. 10 0 0 1 0 11 65 

7. Abubakar, Anuar J. 0 1 0 5 0 6 70 

8. Acosta, J.R. Nereus O. 22 2 0 0 0 24 52 

9. Agarao, Benjamin C. Jr. 0 1 0 3 0 4 72 

10. Agbayani, Rodolfo Q. 0 0 2 4 1 7 69 

11. Aguja, Mario "Mayong" 
Joyo 4 1 2 2 0 9 67 

12. Albano, Rodolfo III T. 0 0 0 7 1 8 68 

13. Alcala, Proceso J. 0 1 0 0 0 1 75 

14. Alfelor, Felix Jr. R. 0 0 0 1 1 2 74 

15. Almario, Mayo Z. 3 0 0 2 0 5 71 

16. Alvarez, Antonio C. 3 1 0 1 1 6 70 

17. Alvarez, Genaro Rafael III K. 9 2 4 5 0 20 56 

18. Amante, Ma. Angelica  
Rosedell M. 0 0 0 1 2 3 73 

19. Amatong, Prospero S. 0 1 0 7 0 8 68 

20. Amin, Hussin U. 3 0 0 9 2 14 62 

21. Andaya, Rolando Jr. G. 7 0 0 0 1 8 68 

22. Angara, Juan Edgardo M. 0 1 0 1 0 2 74 

23. Antonino, Rodolfo W. 7 5 0 1 0 13 63 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

24. Antonino-Custodio,  
Darlene R. 4 2 0 1 0 7 69 

25. Apostol, Trinidad "Ebbie" G. 1 0 0 9 0 10 66 

26. Aquino, Agapito A. 0 0 0 0 0 0 76 

27. Aquino, Benigno III C. 0 0 0 0 0 0 76 

28. Aquino, Dr. Rey B. 3 0 0 0 0 3 73 

29. Arbison, Munir M. 4 4 0 8 0 16 60 

30. Arroyo, Iggy T. 5 0 0 3 0 8 68 

31. Arroyo, Mikey Macapagal 1 0 0 0 0 1 75 

32. Asistio, Luis A. 0 0 1 4 0 5 71 

33. Bacani, Rodolfo C. 6 0 0 6 0 12 64 

34. Baculio, Augusto H. 8 0 0 1 0 9 67 

35. Badelles, Alipio "Tikbong" V. 4 0 0 4 0 8 68 

36. Banaag, Leovigildo B. 6 0 0 1 0 7 69 

37. Barbers, Ace S. 5 0 0 0 1 6 70 

38. Barinaga, Roseller L. 2 0 0 1 0 3 73 

39. Baterina, Salacnib F. 0 0 0 0 0 0 76 

40. Bautista, Claude P. 4 0 0 5 2 11 65 

41. Beltran, Crispin B. 3 0 0 1 0 4 72 

42. Bersamin. Luis, Jr. P. 1 0 0 5 1 7 69 

43. Biazon, Rozzano Rufino B. 5 1 0 4 1 11 65 

44. Biron, Ferjenel G. M.D. 6 0 1 0 0 7 69 

45. Bondoc, Anna York P. M.D. 1 0 0 0 0 1 75 

46. Bravo, Narciso Jr. R. 2 7 2 3 2 16 60 

47. Bueser, Danton Q. 8 0 0 0 0 8 68 

48. Bulut, Elias Jr. C. 0 0 0 12 1 13 63 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

49. Cabilao, Belma A. 0 7 1 1 0 9 67 

50. Cagas, Douglas, RA. 1 0 0 2 0 3 73 

51. Cajes, Roberto C. 4 0 1 2 0 7 69 

52. Cari, Carmen L. 1 1 0 1 0 3 73 

53. Carlos, Bobbit L. M.D. 2 0 0 5 0 7 69 

54. Carmona, Tranquilino B. 3 0 0 4 1 8 68 

55. Casino, Teodoro A. 1 0 0 1 1 3 73 

56. Castelo-Daza, Nanette 0 0 0 1 0 1 75 

57. Castro, Fred H. 3 0 0 3 0 6 70 

58. Cayetano, Alan Peter S. 0 0 0 5 1 6 70 

59. Celeste, Arthur F. 6 0 0 3 0 9 67 

60. Cerilles, Antonio H. 0 0 0 6 0 6 70 

61. Chatto, Edgar M. 0 0 0 0 0 0 76 

62. Chavez, Leonila V. 0 1 0 0 0 1 23 

63. Chiongbian, Erwin L. 2 3 3 2 0 10 66 

64. Chipeco, Justin "Timmy" SB 0 1 0 0 0 1 75 

65. Chungalao, Solomon R. 2 0 0 4 0 6 70 

66. Clarete, Ernie D. 2 16 0 0 0 18 58 

67. Codilla, Eufrocino Jr. M. 0 1 0 6 0 7 69 

68. Cojuangco, Carlos O. 16 8 0 14 1 39 37 

69. Cojuangco, Mark O. 8 5 0 0 0 13 63 

70. Crisologo, Vincent  
"Bingbong" P. 0 0 0 0 0 0 76 

71. Cruz, Benjamin A. 0 0 4 11 0 15 6 

72. Cua, Guillermo P. 0 0 0 1 0 1 75 

73. Cua, Junie E. 1 0 0 1 0 2 74 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

74. Cuenco, Antonio V. 12 0 0 0 1 13 63 

75. Dadivas, Rodriguez D. 0 2 0 2 0 4 72 

76. Dangwa, Samuel M. 0 1 0 3 0 4 72 

77. Datumanong, Simeon A. 0 0 0 0 0 0 76 

78. De Guzman, Del R. 0 0 0 0 0 0 76 

79. De Venecia, Jose Jr. C. 6 0 0 0 0 6 70 

80. Defensor, Arthur D. 0 0 0 0 0 0 76 

81. Defensor, Matias, Jr. V. 0 0 0 1 0 1 75 

82. Del Mar, Raul V. 0 0 0 0 0 0 76 

83. Diaz, Antonio M. 2 0 0 0 0 2 74 

84. Dilangalen, BaiSendig G. 0 0 0 2 0 2 74 

85. Dimaporo, Abdullah D. 3 0 0 3 1 7 69 

86. Dominguez, Victor S. 1 0 1 0 0 2 74 

87. Domogan, Mauricio G. 0 1 0 2 0 3 73 

88. Duavit, Michael John  
"Jack" R. 5 3 0 9 0 17 59 

89. Dumarpa, Faysah Maniri-
Racman 1 0 1 2 0 4 72 

90. Dumpit, Tomas M. 0 10 1 10 0 21 55 

91. Durano, Joseph Felix Mari 14 0 0 0 0 14 16 

92. Durano, Ramon "Red" IV H. 0 0 0 0 0 0 1 

93. Dy, Consuelo A. 1 0 0 4 1 6 70 

94. Dy, Faustino "Bogie"III G. 0 0 0 6 0 6 70 

95. Ecleo, Glenda B. 0 7 0 1 0 8 68 

96. Ermita-Buhain, Eileen 5 0 1 3 1 10 66 

97. Escudero, Francis G. 3 0 0 1 0 4 72 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

98. Espina, Gerardo Jr. J. 0 0 0 1 0 1 75 

99. Espino, Amado Jr. T. 1 0 0 9 1 11 65 

100. Espinosa, Edgar T. 2 2 1 3 1 9 67 

101. Espinosa, Emilio Jr. R. 14 0 0 2 0 16 60 

102. Estrella, Conrado III M. 1 0 0 4 1 6 70 

103. Fabian, Erico Basilio A. 0 0 0 4 1 5 71 

104. Falcon, Peter Paul Jed R. 1 1 0 6 2 10 66 

105. Figueroa, Catalino V. 2 0 0 0 0 2 74 

106. Firmalo, Eduardo C. 0 0 0 2 0 2 74 

107. Floirendo, Antonio Jr. R. 1 0 0 11 0 12 64 

108. Fua, Orlando Jr. A. 0 11 0 4 0 15 61 

109. Fuentebella, Arnulfo P. 12 1 0 2 0 15 61 

110. Garcia, Albert S. 0 0 0 3 1 4 72 

111. Garcia, Vincent J. 1 0 0 4 0 5 71 

112. Garin, Dr. Janette L. 4 3 0 0 0 7 69 

113. Gidaya, Ernesto S. 0 0 0 0 0 0 76 

114. Golez, Roilo 0 0 0 0 0 0 76 

115. Gonzalez, Raul Jr. T 1 0 0 1 0 2 74 

116. Gozos, Oscar L. 1 0 0 6 0 7 69 

117. Guingona, Teofisto "TG" III 0 1 0 4 1 6 70 

118. Gullas, Eduardo R. 3 0 0 1 0 4 72 

119. Hataman, Mujiv 5 3 3 1 0 12 64 

120. Hizon, Joey D. 0 0 0 6 0 6 70 

121. Hontiveros-Baraquel, Ana 
Theresia"Risa 2 2 1 5 0 10 66 

122. Imperial, Carlos R. 0 7 0 29 2 38 38 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

123. Ipong, Gregorio T. 2 0 0 1 1 4 72 

124. Jala, Eladio "Boy" 0 0 0 7 1 8 68 

125. Jalosjos, Cesar G. 0 11 0 3 0 14 62 

126. Jalosjos-Carreon, Cecilia G. 0 21 0 0 0 21 55 

127. Jaraula, Constantino G. 1 0 0 2 0 3 73 

128. Javier, Exequiel B. 4 0 0 0 0 4 72 

129. Jaworski, Robert "Dodot" Jr. 2 0 0 0 0 2 74 

130. Joaquin Uliran T. 0 0 0 1 1 2 74 

131. Joson, Josefina M. 2 0 0 2 0 4 72 

132. Kintanar, Simeon L. 0 0 0 4 1 5 71 

133. Lacson, Jose Carlos V. 6 1 0 0 0 7 69 

134. Lagbas, Danilo P. 0 2 0 2 0 4 72 

135. Lagman, Edcel C. 0 0 0 0 0 0 76 

136. Lapus, Jesli A. 4 0 0 0 1 5 71 

137. Libanan, Marcelino C. 6 0 0 3 0 9 67 

138. Locsin, Teodoro Jr. L. 5 0 0 4 0 9 67 

139. Lopez, Jaime C. 2 0 0 0 0 2 74 

140. Lopez, Ruy Elias C. 0 0 0 19 4 23 53 

141. Macarambon, Benasing  
Jr. O. 5 0 0 0 0 5 71 

142. Macias, Emilio II C. 0 0 0 1 0 1 75 

143. Madamba, Sunny Rose A. 2 0 0 2 0 4 72 

144. Magsaysay, Eulogio 
"Amang" R. Ph.D. 5 2 0 2 0 9 67 

145. Magsaysay, Ma. Milagros 
"Mitos" H. 5 0 0 1 0 6 70 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

146. Magtubo, Renato  
"Ka Rene" B. 0 1 0 1 0 2 74 

147. Malanyaon, Corazon N. 0 6 1 1 0 8 68 

148. Malapitan, Oscar G. 0 0 0 3 1 4 72 

149. Mamba, Manuel N. 2 1 1 1 0 5 71 

150. Mandanas, Hermilando I. 2 0 0 2 0 4 72 

151. Mangudadatu, Suharto  
"Teng" T. 1 1 0 7 1 10 66 

152. Maranon, Alfredo III D. 1 5 1 1 0 8 68 

153. Marcoleta, Rodante D. 1 0 0 1 0 2 74 

154. Marcos, Imee R. 5 1 0 4 0 10 66 

155. Mariano, Rafael V. 1 0 0 1 0 2 74 

156. Martinez, Clavel A. 0 0 0 3 1 4 72 

157. Maza, Liza L. 1 0 1 1 0 3 73 

158. Mercado, Roger G. 2 0 0 7 0 9 67 

159. Miraflores, Florencio T. 0 0 0 3 0 3 73 

160. Miranda, Anthony C. 2 0 0 4 0 6 70 

161. Mitra, Abraham Kahlil B. 0 0 0 1 0 1 75 

162. Nantes, Rafael P. 0 2 0 3 0 5 71 

163. Nepomuceno, Francis 
"Blueboy" L. 3 0 0 11 1 15 61 

164. Nicolas, Reylina "Neneng" G. 7 1 0 3 0 11 65 

165. Nieva, Ernesto "Banzai" 3 0 0 0 0 3 73 

166. Noel, Florencio "Bem" G. 0 0 0 1 0 1 75 

167. Nograles, Prospero C. 6 0 0 0 0 6 70 

168. Ocampo, Satur C. 0 0 0 1 0 1 75 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

169. Olano, Arrel R. 0 0 0 0 0 0 76 

170. Ortega, Manuel C. 12 0 0 0 1 13 63 

171. Pablo, Ernesto "Ernie" C. 0 0 0 1 0 1 75 

172. Pancho, Pedro M. 0 0 0 1 0 1 75 

173. Paras, Jacinto V.. 0 0 0 1 1 2 74 

174. Petilla, Remedios "Matin" L. 1 1 1 2 1 6 70 

175. Pichay, Prospero Jr. A. 5 1 0 0 0 6 70 

176. Pingoy, Arthur "Dodo"  
Jr. Y. M.D. 4 0 0 1 0 5 71 

177. Plaza, Rodolfo "Ompong" G. 0 12 0 2 0 14 62 

178. Ponce Enrile, Juan Jr. C. 3 0 0 6 12 21 55 

179. Puentevella, Monico O. 6 1 1 0 0 8 68 

180. Puno, Ronaldo V. 6 0 0 17 1 24 52 

181. Ramiro, Herminia M. 0 0 0 1 0 1 75 

182. Real, Isidoro Jr. E. 0 0 0 1 0 1 75 

183. Remulla, Gilbert C. 5 0 0 0 0 5 71 

184. Remulla, Jesus Crispin C. 1 0 0 0 0 1 75 

185. Reyes, Edmundo Jr. O. 0 0 0 1 0 1 75 

186. Reyes, Victoria Hernandez 0 0 0 2 0 2 74 

187. Roces, Miles M. 1 0 0 3 0 4 72 

188. Rodriguez, Isidro Jr. S. 0 0 0 0 1 1 75 

189. Roman, Antonino P. 3 0 0 1 0 4 72 

190. Romualdo, Jurdin Jesus M. 11 4 0 1 1 17 59 

191. Roquero, Eduardo V. M.D. 1 0 0 8 1 10 66 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

192. Rosales, Loretta Ann P. 3 0 0 2 0 5 71 

193. Salapuddin, Gerry A. 7 0 0 0 1 8 68 

194. Salceda, Joey Sarte 20 0 0 5 1 26 50 

195. Sandoval, Federico II S. 1 1 0 4 0 6 70 

196. Santiago, Joseph A. 2 0 0 5 0 7 69 

197. Seachon-Lanete, Rizalina 0 0 0 6 0 6 70 

198. Seneres, Christian M. 3 2 3 2 0 10 66 

199. Serapio, Antonio M. 1 0 0 0 0 1 75 

200. Silverio , Lorna C. 3 1 0 3 0 7 69 

201. Singson, Eric D. 2 0 0 3 0 5 71 

202. Solis, Jose G. 0 0 0 2 0 2 74 

203. Soon-Ruiz, Nerissa Corazon 1 0 0 8 0 9 67 

204. Suarez, Danilo E. 1 0 0 1 0 2 74 

205. Sumulong, Victor R. 0 3 1 11 1 16 60 

206. Suplico, Rolex T. 2 0 1 2 0 5 71 

207. Susano, Mary Ann L. 1 0 0 1 0 2 74 

208. Sy-Alvarado, Wilhelmino M. 1 0 0 1 1 3 73 

209. Syjuco, Judy A. 0 0 0 18 3 21 55 

210. Talino=Santos, Emmylou 
"Lala" J. 9 0 0 2 0 11 65 

211. Tanada, Lorenzo III R. 2 0 0 0 0 2 74 

212. Teodoro, Gilberto Jr. C. 26 0 0 4 1 31 45 

213. Teves, Herminio G. 1 0 0 0 0 1 75 

214. Tomawis, Acmad M. 0 0 0 0 0 0 76 
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ชื่อ (NAME) 
ปฏิบัติราชการ 
(OFFICIAL 
MISSION) 

ประชุม 
(CONFE- 
RENCE) 

ปวย 
(SICK) 

มีใบลา 
(WITH 

NOTICE) 

ไมมีใบลา 
(W/O 

NOTICE) 

จํานวนวันลา 
(TOTAL 

DAYS 
ABSENT) 

จํานวนวันมา 
(TOTAL 

DAYS 
PRESENT) 

215. Tulagan, Generoso DC. 1 0 0 8 0 9 67 

216. Umali, Alfonso Jr. V. 1 0 0 1 0 2 74 

217. Umali, Aurelio M. 1 4 0 11 1 17 59 

218. Unico, Renato "Kuya Jojo"  
Jr. J. 0 0 0 4 1 5 71 

219. Uy, Edwin C. 5 1 0 0 0 6 70 

220. Uy, Reynaldo S 1 2 0 1 0 4 72 

221. Valdez, Edgar L. 2 0 0 2 0 4 72 

222. Valencia, Rodolfo G. 0 1 0 10 0 11 65 

223. Vargas, Florencio L. 1 0 1 4 0 6 70 

224. Velarde, Rene M. 2 0 2 0 0 4 72 

225. Veloso, Eduardo K. 0 0 0 3 0 3 73 

226. Vicencio, Romualdo T. 0 0 0 8 0 8 68 

227. Villafuerte, Luis R. 0 0 0 0 0 0 76 

228. Villanueva, Emmanuel Joel J. 1 0 0 3 0 4 72 

229. Villar Cynthia A. 2 0 0 1 0 3 73 

230. Villarosa, Ma. Amelita C. 1 0 0 5 0 6 70 

231. Violago, Eleuterio R. 0 12 5 9 2 28 48 

232. Virador, Joel G. 3 0 0 1 0 4 72 

233. Wacnang, Laurence B. 0 0 0 3 0 3 73 

234. Yapha, Antonio Jr. P. 1 4 0 2 0 7 69 

235. Zamora, Manuel  
"Way Kurat" E. 3 0 0 10 0 13 63 

236. Zamora, Ronaldo B. 5 0 0 1 0 6 70 

237. Zialcita, Eduardo C. 4 0 0 1 0 5 71 

238. Zubiri, Juan Miguel F. 7 0 0 0 0 7 69 

ที่มา  :  Journal Service (Available: http://www.congress.gov.ph/legis/attend/index.php) 
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ภาคผนวก จ. 
จํานวนสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัด 

จังหวัด จํานวน ส.ว. (คน) 
กรุงเทพมหานคร 18 
กระบี่ 1 
กาญจนบุรี 2 
กาฬสินธุ 3 
กําแพงเพชร 2 
ขอนแกน 6 
จันทบุรี 2 
ฉะเชิงเทรา 2 
ชลบุรี 3 
ชัยนาท 1 
ชัยภูมิ 4 
ชุมพร 1 
เชียงราย 4 
เชียงใหม 5 
ตรัง 2 
ตราด 1 
ตาก 2 
นครนายก 1 
นครปฐม 2 
นครพนม 2 
นครราชสีมา 8 
นครศรีธรรมราช 5 
นครสวรรค 4 
นนทบุรี 3 
นราธิวาส 2 
นาน 2 
บุรีรัมย 5 
ปทุมธานี 2 
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จังหวัด จํานวน ส.ว. (คน) 
ประจวบคีรีขันธ 1 
ปราจีนบุรี 1 
ปตตานี 2 
พระนครศรีอยุธยา 2 
พะเยา 2 
พังงา 1 
พัทลุง 2 
พิจิตร 2 
พิษณุโลก 3 
เพชรบุรี 1 
เพชรบูรณ 3 
แพร 2 
ภูเก็ต 1 
มหาสารคาม 3 
มุกดาหาร 1 
แมฮองสอน 1 
ยโสธร 2 
ยะลา 1 
รอยเอ็ด 4 
ระนอง 1 
ระยอง 2 
ราชบุรี 3 
ลพบุรี 2 
ลําปาง 3 
ลําพูน 1 
เลย 2 
ศรีสะเกษ 5 

สกลนคร 3 

สงขลา 4 

สตูล 1 

สมุทรปราการ 3 
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จังหวัด จํานวน ส.ว. (คน) 
สมุทรสงคราม 1 

สมุทรสาคร 1 

สระแกว 2 

สระบุรี 2 

สิงหบุรี 1 

สุโขทัย 2 

สุพรรณบุรี 3 

สุราษฎรธานี 3 

สุรินทร 4 

หนองคาย 3 

หนองบัวลําภู 2 

อางทอง 1 

อํานาจเจริญ 1 

อุดรธานี 5 

อุตรดิตถ 2 

อุทัยธานี 1 

อุบลราชธานี 6 

รวมทั้งสิ้น  200 

ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (www.ect.go.th/thai/senate/number.html) 
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ภาคผนวก ฉ. 
ภาพประกอบงานวิจัย 

สภาผูแทนราษฎร 
 

 
 
 
 
 
 

 
               ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร (Plenary Hall)                      หนาหองทํางานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
  
       ภาพหองทํางานสวนตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                      สัมภาษณสมาชิกสภาผูแทนราษฎร Isidoro Real Jr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่นั่งสื่อมวลชนภายในหองประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฏร               การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุม 
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          ที่นั่งสวนหนาเปนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร               การประชุมอยางไมเปนทางการกอนการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              การประชุมกรรมาธิการในเรื่องธรรมาภิบาล                            การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            หองเก็บเอกสารสําคัญของสภาผูแทนราษฎร                                         ภายในหองสมุดสภาผูแทนราษฎร 
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                 ตูดัชนีหนังสือซ่ึงอยูหนาทางเขาหองสมุด                               หองแสดงประวัติของสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนส 
 
 
 
 
 
 
 
 

     บอรดการใชหองประชุมกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร                    บอรดแจงขาวสารสําคัญแกสภาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บหลักฐานบัตรเลือกตั้ง 
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วุฒิสภา 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                   ที่ทําการวุฒิสภา                        ระบบรักษาความปลอดภัยกอนเขาสูตึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                           ภายในหองสมุดวุฒิสภา                                                       ตูดัชนีหนังสือซ่ึงอยูหนาทางเขาหองสมุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ขอมูลรายบุคคลของสมาชิกวุฒิสภาที่จัดเก็บอยางเปนระบบ                  ส่ืออิเลคทรอนิคสําหรับสืบคนขอมูลหนังสือ 
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      หองสมุดอนุญาตใหถายเอกสารไมเกิน 10 แผน/เลม   เอกสารการดําเนินงานของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา                
           และตองนํากระดาษมาเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Oscar G. Yabes เลขาธิการประจําสํานักเลขาธิการวุฒิสภา                                       ภายในหองประชุมของวุฒิสภา                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

             
               ที่นั่งของประชาชนที่สนใจเขาฟงการประชุมวุฒิสภา                                      ที่นั่งสื่อมวลชนในหองประชุมวุฒิสภา  
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                   การเปดโอกาสใหส่ือมวลชนเขารวมการประชุม                            การประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาและผูเกี่ยวของ  
                       คณะกรรมาธิการ                                                                      ในเรื่องของปญหาพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                 บอรดแสดงกิจกรรมของสมาชิกวุฒิสภา            ภายในหองแสดงประวัติประธานวุฒิสภา และสิ่งของ 
              ที่ส่ือความเปนมาของวุฒิสภาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    อาคารรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะจากประชาชน                พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําอยูแตละชั้นของอาคาร 
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การเขาสัมภาษณขอขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       สัมภาษณ                                                                            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ 
      สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฟลิปปนส ( Isidoro Real Jr.)                     คณะผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฟลิปปนส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สัมภาษณเลขาธิการสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร                            เจาหนาที่สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
                                   (Roberto Nazareno)               ใหความรูภาพรวมของการเมืองและรัฐสภาฟลิปปนส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สัมภาษณ Mrs.Violeta Veloso ประธานคณะกรรมาธิการ        เจาหนาที่ประจําคลังขอมูลแนะนําวิธีการเก็บรักษาเอกสาร 
           ฝายกิจการคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร                    และนําชมของสะสมบงบอกความเปนมาของสภาผูแทนราษฎร 
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    สอบถามขอมูลเบื้องตนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา           Daniel A. Pugal สรุปภาพรวมการใหบริการของหองสมุด 
            กับฝาย Protocol ของสํานักเลขาธิการวุฒิสภา                     สภาผูแทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สัมภาษณ ดร.กมลพร  สอนศรี  เรื่องการเมืองฟลิปปนส        สัมภาษณ Jorge Tigno อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร  
                ณ University of Philippines, Diliman     University of Philippines, Diliman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                           สัมภาษณ Jocelyn Cuaresma       Vladimir Joseph Licudine แหง Social Weather Station 
         อาจารยประจํา University of Philippines, Diliman                       แนะนําวิธีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
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     สัมภาษณ Dr.Alex B. Brillantes คณบดี NCPAG                         การใหบริการของหองสมุดที่ยังขาดอุปกรณอํานวยสะดวก 
             University of Philippines, Diliman    โดยเจาหนาที่ยังคงเคยชินกับการใชบัตรคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สัมภาษณเจาหนาที่ประจําตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร        สัมภาษณ Dr.J.Prospero E. De Vera  
อาจารยประจํา NCPAG,  

       University of Philippines, Diliman 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาประเทศฟลิปปนส 

ประวัติคณะวิจัย 
 
1.  นายเขียน  นิรันดรนุต 

การศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
การทํางาน พนักงานฝกอบรม    
  สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 
 

 

งานวิจัย  1. โครงการประเมินผลนโยบายการปองกันอุบัติเหตุจราจร 
2. โครงการยกระดับการใหบริการสาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 
 
 
2.  นายวัชรา   ธิตินันทน  

การศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

การทํางาน ผูชวยวิจัย 
  สํานักวิจัยและพัฒนา   สถาบันพระปกเกลา 
 

 

งานวิจัย  1. การวัดระดับธรรมาภิบาล 
2. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม: ตัวช้ีวัดการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. 2548 
3. ธรรมาภิบาลกิจการไฟฟา: ตัวช้ีวัดเพื่อรังสรรคการปฏิบัติท่ีเปนเลิศและสงเสริม 
     ระบบการรับผิดตอสาธารณะ  
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นายเขียน  นิรันดรนุต  นายภัคพงศ  พหลโยธิน และ นายวัชรา  ธิตินันทน              สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

 
3.  นายภัคพงศ   พหลโยธิน  

การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การทํางาน ผูชวยวิจัย 
 สํานักวิจัยและพัฒนา   สถาบันพระปกเกลา 
 

 

งานวิจัย              1. การวัดระดับธรรมาภิบาล  
 

 
  

 


