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: กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

ช่ือผูวิจัย นายวิศิษฎ  ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ 
 

การศึกษาวิจัยนี้มุงทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานรัฐสภาของประเทศ
ศรีลังกา โดยการวิเคราะหใหเห็นจุดเดนของรูปแบบและสิ่งท่ีทาทายตอกระบวนการที่ปฏิบัติใชอยูเพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย ควบคูไปกับการเรียนรูประสบการณ จากสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในระบบรัฐสภาของประเทศศรีลังกา เพื่อทําการวิเคราะหถอดบทเรียน และจัดทําเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ สําหรับระบบรัฐสภาของประเทศไทย
และระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาโดยภาพรวม 

เพื่อบรรลุความมุงหมายดังกลาว คณะผูวิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 
เปนหลักในการทําการศึกษาวิจัย  ประกอบดวย  การวิจัยเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึกบุคคลท่ีเกี่ยวของและ 
การสังเกตการณโดยการเดินทางไปศึกษาดูงานของผูวิจัย ณ ประเทศศรีลังกา และการประชุมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นระหวางคณะผูวิจัยและที่ปรึกษา 

ผลการศึกษาวิจัย  พบวา  ระบบและกระบวนการรัฐสภาของศรีลังกามีลักษณะเดนหลายประการ  
ไมวาจะดวยความเปนสถาบันที่มีความตอเนื่องยาวนานและประชาชนใหการสนับสนุน การมีกลไกการ 
ใชอํานาจหนาท่ีหลายประการที่ชวยสงเสริมการทํางานของฝายนิติบัญญัติใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการมีหนวยงานสนับสนุนที่เอาการเอางานและตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการรัฐสภา  
อยางไรก็ตาม ภายใตระบบการเมืองการปกครองที่ใหความสําคัญกับอํานาจของฝายบริหาร รัฐสภายังคงมีสิ่ง 
ท่ีทาทายการทํางานใหสามารถพัฒนาไปสูความเปนสถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีความ
เขมแข็งและกาวหนาในหลายแงมุม ท้ังในแงการตรวจสอบถวงดุลอํานาจกับฝายบริหาร และในดานการเปน 
ตัวกลางสรางความสมานฉันทภายในชาติ 

จากผลการศึกษาดังกลาว  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภา  ดังนี้ 

1.  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาศรีลังกา 

ผูวิจัยมีความเห็น  โดยสรุปวา  ควรพิจารณาปรับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางสถาบันฝายบริหาร 
ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการใหมีดุลยภาพมากขึ้น โดยเพิ่มกลไกการตรวจสอบในเรื่องการ “อภิปรายไมไว
วางใจ” แกรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาสามารถตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไดมีประสิทธิผลมากขึ้น และ 
ในระยะยาวศรีลังกาควรพิจารณาสถาปนารูปแบบ “สหพันธรัฐ” ในการปกครองประเทศซึ่งเปนรูปแบบของรัฐ
ท่ีเหมาะสมกับประเทศที่มีความแตกตางหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ โดยเริ่มพัฒนาจากระบบที่ใชอยูในปจจุบัน
ท่ีมีการแบงการใชอํานาจและกระจายอํานาจการปกครองลงไปในระดับจังหวัดและทองถิ่นอยูแลวใหมีความ
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เปนผูแทนที่แทจริงของประชาชนและมีอิสระในการใชอํานาจทางการบริหารและการปกครองบางประการ
ตามสมควร   นอกจากนี้ ในระบบที่ฝายบริหารมีอํานาจมาก  ฝายนิติบัญญัติจําเปนจะตองมี “คลังสมอง” ของ
ตัวเองเพื่อตรวจสอบถวงดุลอยางเทาเทียม  โดยหนวยคลังสมองนี้จะตองเปนองคกรวิชาการที่มีความเปนอิสระ
จึงจะสามารถดึงความรวมมือจากทุกฝายอยางแทจริง  โดยรัฐสภาเพียงแตจะมีสวนในการกํากับเชิงนโยบาย
ผานทางคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งประกอบไปดวย  ผูแทนจากองคกรวิชาการตางๆ  และองคกรภาคประชา
สังคมเทานั้น 

2.  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาไทย 

ผูวิจัยเห็นวา  ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาถึงความเปนไปไดและอาจนํามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสงเสริม
ระบบการทํางานของรัฐสภาประเทศไทยมีอยางนอย 3 ประเด็น  ไดแก  การจัดวางกลไกตรวจสอบถวงดุลและ
สนับสนุนการทํางานของรัฐบาล ในรูปคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา (Consultation Committee)  การพิจารณา
เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของวุฒิสภาวาไดทําหนาท่ีถวงดุลการใชอํานาจนิติบัญญัติสมดังเจตนารมณของการ 
มีระบบสองสภาและมีการทํางานดวยความเปนอิสระไมตกอยูใตอิทธิพลทางการเมืองของพรรคการเมืองตางๆ
หรือไม เพราะหากการดําเนินงานของวุฒิสภาไมสามารถทํางานไดอยางอิสระเต็มท่ีแลว ก็จะมีลักษณะ
คลายคลึงกับสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศศรีลังกาในอดีตได   นอกจากนี้ เพื่อประสิทธิผลในการทําหนาท่ีของ
กระบวนการรัฐสภา   การใหความสําคัญกับบุคลากรของรัฐสภาโดยการจัดสรรเงินเดือน   คาตอบแทน  และ
ระบบสวัสดิการที่เหมาะสม  บนหลักประสิทธิผลและความคุมคา   ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมใหมีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยใหโอกาสแกทุกฝายอยางทั่วถึงและเปนธรรม  ถือเปนประเด็น
สําคัญท่ีจะตองนํามาพิจารณาเพื่อการพัฒนาการทํางานของกระบวนการรัฐสภาไทยตอไป 

3.  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาโดยภาพรวม 

ผูวิจัยไดทดลองพัฒนาตัวแบบของ “ระบบรัฐสภาที่เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของระบอบ
ประชาธิปไตย” ข้ึน ภายใตแนวคิดท่ีเชื่อวาวาระบบรัฐสภาในอุดมคตินั้นจะตองเปนระบบที่สามารถเชื่อมโยง
ความคิดเห็น  ความตองการ  และความรวมมือจากทุกฝายในสังคมไดเปนอยางดี   ดังนั้น เงื่อนไขสําคัญของ
การสรางการประสานรวมมือระหวางฝายตางๆ อยูท่ีการสถาปนาองคกรวิชาการอิสระเพื่อทําหนาท่ีเฉพาะ 
ในการสนับสนุนกิจการรัฐสภาในเชิงนโยบายและวิชาการในรูปขอเสนอแนะและการใหคําปรึกษา   รวมท้ัง
การเปนหนวยเชื่อมประสานใหรัฐสภาในฐานะสถาบันประชาธิปไตยมีชองทางซึ่งจะนําไปสูการสรางความ
รวมมืออันดีกับประชาชนและภาคสวนตางๆ ไดอยางกวางขวางและครอบคลุม  
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บทที่ 1 

บทนํา : การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรัฐสภา 
ของประเทศศรีลังกาและประเทศไทย 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา  
ระบบการเมืองการปกครองในแตละประเทศอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียด อันเนื่องมาจาก

เหตุผลทางประวัติศาสตร สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเหลานั้น รวมไปถึง
สถานการณทางการเมืองท่ีผันแปรของสังคมโลก แตโดยทั่วไป โดยเฉพาะในวงวิชาการรัฐศาสตร ตางยอมรับ
กันวามีระบบการปกครองของประเทศที่เปนประชาธิปไตยมีแมแบบหลักอยูสามระบบ คือ ระบบรัฐสภา 
(Parliamentary Systems) ซึ่งมีสหราชอาณาจักรเปนแมแบบ ระบบประธานาธิบดี (Presidential Systems) ซึ่งมี
สหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ และระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี (Semi- Parliamentary Systems, Semi-
Presidential Systems) ซึ่งมีฝรั่งเศสเปนแมแบบ 

อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบใดก็มักจะมีการแบงการ
ใชอํานาจ (Separation of Power) ออกเปนสามทาง คือ (1) อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative) หรืออํานาจในการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อใชในการปกครองประเทศ  (2) อํานาจบริหาร (Executive) ซึ่งหมายถึงการใชอํานาจในการ
ปกครองประเทศและการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และ (3) อํานาจตุลาการ (Judicial)  ไดแก  อํานาจ 
ในการจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการที่สมาชิกในสังคมไมเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และยังรวมถึง 
บางครั้งท่ีกฎหมายถูกเขาใจแตกตางกันดวย 

 การใชอํานาจทั้งสามจะกระทําผานสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญ  ไดแก  การใชอํานาจนิติบัญญัติ 
ผานทางรัฐสภา อํานาจบริหารผานทางประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการ
ผานศาล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปตามระบบการเมือง   อยางไรก็ตาม  แมวาอํานาจทั้งสามจะ 
ถูกแบงแยกการใชไมกาวกายกัน   แตในระบบการเมืองท่ีเปนประชาธิปไตยการใชอํานาจเหลานี้จะมีการ 
ถวงดุลกัน หรือท่ีเรียกวา Check and Balance  เสมอ  เพื่อมิใหการใชอํานาจมีความเหลื่อมล้ํามากเกินไป 
จนอาจกอความไมเปนธรรมขึ้นได 

ในบรรดาสถาบันทางการเมืองท้ังสาม  สถาบันทางการเมืองท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติซึ่งโดยทั่วไป 
เราเรียกสถาบันนี้วา “รัฐสภา” นับเปนสถาบันทางการปกครองที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง  มีหนาท่ีหลัก คือ 
การออกกฎหมายซึ่งเปนกลไกสําคัญในการบริหารและการปกครองประเทศ หนาท่ีการเปนตัวแทนประชาชน 
ไดแก  การคุมครองสิทธิ  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การแสดงเจตนารมณของประชาชน 
และเจตนารมณของตนเอง  
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นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

รูปแบบของ “รัฐสภา”  ในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการวางรากฐานเชิง 
โครงสรางและพัฒนาการทางการเมืองของประเทศนั้น เชนเดียวกับประเทศไทย นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475  เปนตนมา   ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาในแนวทาง
ท่ีมีสหราชอาณาจักรเปนแมแบบมาโดยตลอด แตจากประสบการณในการปฏิบัติใชจนไดทราบถึงปญหา 
อุปสรรค และความไมเหมาะสมตางๆ ก็ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอยูเปนระยะซึ่งสวนหนึ่งเปนการ
เรียนรูประสบการณการปกครองของประเทศตางๆ และประยุกตเอาแนวทางที่เชื่อวาจะสงผลเปนการสงเสริม
ความกาวหนาของระบอบประชาธิปไตยมาใช ดังปรากฏหลักการตางๆ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 หลายประการ เชน การกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
โดยถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งซึ่งนิยมใชกันในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองเปนแบบสหพันธรัฐ 
(Federal State) การนําระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนซึ่งประเทศเยอรมนีคิดคนขึ้น และแพรหลายไปในหลาย
ประเทศทั่วโลกมาใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายช่ือ (Party List)  รวมท้ังการวาง
หลักการใหประชาชนมีสิทธิในการเขาช่ือเพื่อเสนอกฎหมายหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งเปน
รูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ท่ีใชอยูในสวิสเซอรแลนด เปนตน 

อยางไรก็ตาม ระบบการปกครองแบบหนึ่งอาจเหมาะสมกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งแตอาจไมเหมาะสมกับบางประเทศเลยก็เปนได เชนเดียวกับ  
“รัฐสภา” ของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายที่มักมีบริบท สภาพแวดลอม จุดเดน จุดดอย รวมท้ังปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่แตกตางกันไป ดังนั้นเพื่อใหสามารถนําประสบการณ และ
บทเรียนของแตละประเทศมาใชใหเกิดประโยชนรวมกัน และอาจนําไปสูการขยายความรวมมือกันในดาน
อื่นๆ อีกในอนาคต   จึงสมควรจัดใหมีโครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาค 
เอเชียข้ึน โดยเลือกทําการศึกษาประเทศในเอเชียท่ีมีรูปแบบ “รัฐสภา” ท่ีนาสนใจสามประเทศประกอบดวย 
ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย และศรีลังกา 

 ในสวนของประเทศศรีลังกานั้น “ศรีลังกา” ถือเปนหนึ่งในประเทศในแถบเอเชียเพียงไมกี่ประเทศ 
ท่ีใชการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดีซึ่งมีประเทศฝรั่งเศสเปนแมแบบ 
อยางไรก็ตาม รูปแบบของ “รัฐสภา” ซึ่งเกิดจากการวางรากฐานโดยอังกฤษและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
ยาวนานนับรอยปของศรีลังกากลาวไดวาเปนรูปแบบที่เปนเอกลักษณและนาเรียนรูหลายประการ ไมวาจะเปน
ในเชิงโครงสรางที่เปนรูปแบบสภาเดี่ยว (Unicameral Parliament) และสมาชิกรัฐสภามีท่ีมาจากการเลือกตั้ง
แบบสัดสวน (Proportional Representation) ท้ังในระดับเขตเลือกตั้งและระดับประเทศ รวมถึงในเชิงบทบาท
และอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาซึ่งตองอยูภายใตระบบการเมืองท่ีประธานาธิบดีมีอํานาจสูงและสามารถมีอิทธิพล
ตอฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไดคอนขางมาก  นาสนใจวารูปแบบของรัฐสภาเชนนี้มี “จุดเดน” และ “สิ่งท่ี
ทาทาย” อยางไร มีประสบการณ และบทเรียน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใดบางที่สมควรจะ 
นํามาพิจารณาเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบ “รัฐสภา” ของประเทศไทยในอนาคต การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
รัฐสภาของศรีลังกาในรายละเอียดและนําบางแงมุมมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยจึงนาจะ
เปนประโยชนท้ังในเชิงวิชาการและการนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติตอไป 



 
 . 
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วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานรัฐสภาของประเทศศรีลังกาเปรียบเทียบ 

กับประเทศไทย 

2.  เพื่อวิเคราะหจุดเดนของรูปแบบและสิ่งท่ีทาทายตอกระบวนการที่ปฏิบัติใชอยูของรัฐสภาศรีลังกา
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะหโดยการเรียนรูประสบการณ และถอดบทเรียน จากปญหาและอุปสรรคตางๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในระบบรัฐสภาของประเทศศรีลังกา 

4.  เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
และอุปสรรคตางๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภาของประเทศศรีลังกาในประเด็นตางๆ ตั้งแตพัฒนาการ ระบบ รูปแบบ  
โครงสราง บทบาทและอํานาจหนาท่ี รวมท้ังกระบวนการทํางานทั้งในสวนของรัฐสภา หนวยงานสนับสนุน 
และหนวยงานภายนอกที่เขามาเกี่ยวของเปรียบเทียบกับประเทศไทย   โดยมีการวิเคราะหจุดเดนและสิ่งท่ี 
ทาทาย และถอดบทเรียนจากประสบการณโดยเฉพาะปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบรัฐสภาของ
ประเทศศรีลังกา จัดทําเปนขอเสนอสําหรับการพัฒนาสถาบัน “รัฐสภา” ในประเทศไทย 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เปนหลักในการทําการศึกษาตามวิธี
การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
การทําวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของท้ังจากหองสมุด รัฐสภาและเว็บไซตตางๆ 

ข้ันตอนที่ 2 กําหนดประเด็นในการศึกษาเปรียบเทียบ และประเด็นคําถามสําหรับการ 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 

ข้ันตอนที่ 3 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมภาษณเชิงลึก 
ผูเกี่ยวของ ณ ประเทศศรีลังกา 

ข้ันตอนที่ 4 ประมวล เรียบเรียง วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบขอมูล 
ตามประเด็นที่กําหนดไว 

ข้ันตอนที่ 5  สรุปผลการวิจัยและจัดทําขอเสนอแนะ 
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2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
2.1  การวิจัยเอกสาร เปนการรวบรวม ประมวล และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารหลักฐาน 

ท้ังช้ันตนและชั้นรองตางๆ ไดแก 
-  รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งตางๆ  
-  เอกสารวิชาการตางๆ เชน หนังสือ ตํารา บทความ รายงานการศึกษาวิจัย ฯลฯ 
-  เอกสารที่สืบคนจากแหลงขอมูลอิเล็คทรอนิคสตางๆ เชน เว็บไซตของรัฐสภาศรีลังกา

และหนวยงานที่เกี่ยวของ เว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ ประเทศไทย เปนตน  

2.2  การสัมภาษณเชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
-  สมาชิกรัฐสภา 
-  ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกิจการรัฐสภา ซึ่งอาจแบงเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงบริหาร

ของสํานักงานเลขาธิการ  เชน  รองเลขาธิการ  ผูชวยเลขาธิการ และผูอํานวยการสํานักตางๆ และผูปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงปฏิบัติการ เชน หัวหนางานและเจาท่ีรัฐสภาตําแหนงตางๆ 

-  นักวิชาการที่เกี่ยวของ เชน อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิชาการที่ทํางานในองคกรพัฒนา
เอกชน (NGOs) และสถาบันวิจัยและวิชาการอื่นๆ 

2.3  การสังเกตการณ    ไดแก  
-   การเขาสังเกตการณการทํางานของสมาชิกรัฐสภา   เชน   การประชุมรัฐสภา   การ

ประชุมคณะกรรมาธิการ ฯลฯ  
-   การสังเกตการณการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐสภาในสํานักงานตางๆ  
-   การสังเกตการณสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาโดยการใช

ชีวิต การพบปะพูดคุยกับประชาชนทั่วไป และการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ของคณะผูวิจัย 

2.4  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

-   การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัยและที่ปรึกษาระหวางการเดินทาง
ไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศศรีลังกา 

-   การประชุมนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางที่ปรึกษาและคณะวิจัยท่ีทํา
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรัฐสภาประเทศอื่นๆ ซึ่งไดแก ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย  



 
 . 
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ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบระบบรัฐสภา 
ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นในการศึกษาเปรียบเทียบสําหรับเปนกรอบในการกําหนดประเด็นคําถาม 

ในการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ และเปนกรอบในการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังนี้ 

1. โครงสรางรัฐสภา 
1.1  สภาเดี่ยว / สภาคู 
1.2  ท่ีมาของสมาชิกรัฐสภา / จํานวน / คุณสมบัติ 

2. บทบาท อํานาจหนาท่ี 
2.1  ดานนิติบัญญัติ 

 2.1.1  ริเริ่มเสนอรางกฎหมาย 
 2.1.2  พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย 

2.2  ดานควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน 
 2.2.1  ตั้งกระทูถาม 
 2.2.2  อภิปรายทั่วไป / อภิปรายไมไววางใจ 
 2.2.3  คณะกรรมาธิการ 
 2.2.4  การพิจารณาอนุมัติและควบคุมการใชจายงบประมาณ 

2.3  เลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา  และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   
2.4  ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง (Impeachment) 
2.5  ดานการเปนตัวแทนของประชาชน (Representative)  

3. หนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา (สํานักงานเลขาธิการ) 
3.1 โครงสราง 
3.2  อํานาจหนาท่ี 
3.3  ระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา และหนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา  

3.3.1  ผูชวยดําเนินงานสมาชิกรัฐสภา  
3.3.2  งบประมาณที่ไดรับ เปรียบเทียบสัดสวนกับฝายอื่นๆ  
3.3.3  การเสริมสรางสมรรถนะ เชน อบรม สัมมนา 
3.3.4  หองทํางานและการอํานวยความสะดวก 
3.3.5  ท่ีพักและการอํานวยความสะดวก 
3.3.6  ดานวิชาการ (งานวิจัย/นักวิจัย ท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ)  
3.3.7  ขอมูลสารเทศ (ขอมูลสารสนเทศ อินเตอรเน็ต เว็บไซต) 
3.3.8  หองสมุด 
3.3.9  อื่นๆ 
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ผูรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษา 
1.  รองศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

2.  รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

3.  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล   ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา   

นักวิจัย 
1.  นายวิศิษฎ  ชัชวาลทิพากร  นักวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนา    

2.  นายสติธร  ธนานิธิโชติ   นักวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนา  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ทราบถึงระบบรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

2.  ทราบถึงจุดเดนและสิ่งท่ีทาทายของระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และมีการนํา
ประสบการณและบทเรียนของแตละประเทศ มาใชในการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการ 
ปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ  

3.  หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน  สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  คณะกรรมาธิการของรัฐสภา 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชน 
ฯลฯ นําผลการศึกษาวิจัยไปใชอางอิง นําไปใชศึกษาวิจัยในเชิงลึก รวมท้ังนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ตอไป 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
จากการสํารวจวรรณกรรมที่มีการศึกษาเกี่ยวกับรัฐสภา พบวา การศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภา

โดยภาพรวมมีจํานวนพอสมควร โดยอาจแบงงานที่ทําการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเปนสองกลุมใหญ คือ  
1.  กลุมที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศตางๆ 
2.  กลุมท่ีทําการศึกษาปญหาของระบบรัฐสภาไทย โดยมีการนําแนวทางของประเทศอื่นๆ มาใชเปน

ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

 1.  วรรณกรรมที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศตางๆ 
 งานที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของไทยกับรัฐสภาของประเทศตางๆ นั้นมักปรากฏในรูป
สารานุกรมที่จัดทําเปนภาษาตางประเทศโดยนักวิชาการตางชาติ เชน World Encyclopedia of Parliaments and 
Legislatures (George Thomas Kurian, 1998) แ ล ะ  World Encyclopedia of Political Systems and Parties 
(George E. Delury, 1999) เปนตน ซึ่งเปนการนําเสนอขอมูลของประเทศตางๆ โดยสังเขปและไมมีการ



 
 . 
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วิเคราะห/สังเคราะหในเชิงเปรียบเทียบ สวนการศึกษาเปนภาษาไทยที่พอจะนําไปเทียบเคียงและพอจะสืบคน
ได พบวามีท่ีเปนหนังสือเพียงสองเลมคือผลงานของอัครเมศวร ทองนวล (2530) เรื่อง “โครงสรางของรัฐสภา
นานาประเทศ” และของคณิน  บุญสุวรรณ (2546)  เรื่อง “รัฐสภาในโลก”  แตก็เปนเพียงการใหขอมูลเชิง 
โครงสรางอยางกวาง เชน รูปแบบของสภา องคประกอบ และที่มาของสมาชิกสภาของประเทศตางๆ เทานั้น 
สวนงานในลักษณะการรวบรวมขอมูลพื้นฐานทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธระหวาง
ประเทศของประเทศตางๆ ท่ัวโลกจะปรากฏอยูในเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th) 

สําหรับงานของนักวิชาการไทยที่มีการศึกษา โดยมีการวิเคราะห/สังเคราะหในเชิงเปรียบเทียบ 
สวนใหญจะอยูในรูปของตําราและเอกสารประกอบการสอนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเปรียบเทียบระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศตางๆ ท่ียังจํากัดอยูเฉพาะบางประเทศซึ่งอาจแบงเปน 4 แนวทางใหญๆ ดังนี้ 

1.1  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยกับประเทศ
เผด็จการ 

งานการศึกษาเปรียบเทียบในแนวทางนี้ถือเปนการศึกษาแบบเกาท่ีอยูในความสนใจของ 
นักวิชาการไทยในชวงสมัยสงครามเย็น ซึ่งสวนใหญจะเปนการนําเสนออยูในตําราเรียนวิชารัฐศาสตรเบื้องตน 
เชน งานของโกวิท  วงศสุรวัฒน (2517)   กมล สมวิเชียร (2525)  อานนท อาภาภิรม (2528)  เปนตน  เพื่อแสดง
ใหเห็นความแตกตางระหวางรูปแบบรัฐสภาของประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  เชน  อังกฤษ 
ฝรั่งเศส  สหรัฐอเมริกา กับประเทศที่ปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต  เชน  สหภาพ โซเวียต  จีน  และคิวบา 
เปนตน และมีการอธิบายเปรียบเทียบกับระบบที่ประเทศไทยใชอยูเปนการปูพื้นฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการเมืองการปกครองแบบตางๆ สําหรับผูท่ีสนใจศึกษาวิชารัฐศาสตร สวนงานที่มีการแตงเปนตํารา 
หรือเอกสารประกอบการสอนโดยเฉพาะนั้นก็มีอยูบาง  เชน  หนังสือเรื่อง “ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 
(ประชาธิปไตย เผด็จการ) และหลักการวิเคราะหการเมืองแผนใหม”  ของจรูญ  สุภาพ (2519) ตําราเรียนเรื่อง 
“การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต: ยุโรปตะวันออก” ของการุณลักษณ พหลโยธิน (2531) และระบบการเมือง
ในกลุมประเทศคอมมิวนิสต ของไมตรี  จุลดุลย (2534)  เปนตน   

1.2  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่เปนแมแบบ 
งานการศึกษาเปรียบเทียบในแนวทางนี้นับเปนแนวทางหลักแนวทางหนึ่งของนักรัฐศาสตร

ไทยท่ียังมีความสําคัญอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยนอกจากจะมีการนําเสนอไวในเอกสารและตําราเรียน 
“รัฐศาสตรเบื้องตน”  เชนเดียวกับการศึกษาตามแนวทางแรกแลวก็ยังมีงานที่เปนการศึกษา โดยเฉพาะอยู
จํานวนไมนอย  เชน  การเมืองการปกครองยุโรป : อังกฤษ   ฝรั่งเศส  เบเนลักซ  ของจรูญ  สุภาพ (2523)   
การเมืองสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และฝรั่งเศสของจุฑารัตน  บางยี่ขัน (2530)  การเมืองการปกครองในยุโรป 
และอเมริกาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530)  และประชาธิปไตย : อุดมการณ หลักการและแบบ
อยางการปกครองของอมร รักษาสัตยและคณะ (2543) เปนตน  

นอกจากนี้ ยังมีงานการศึกษาที่นําเสนอเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศแมแบบ
ประชาธิปไตยอีกจํานวนมาก ไดแก  งานที่ศึกษาระบบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษ  เชน  



                        

  
-  8 - 

นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

วิทยา  นภาศิริกุล (2515)  สนธิ  เตชานันท (2529)  สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2543)  เปนตน   งานที่ศึกษาระบบ 
การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา  เชน   สุจิต   บุญบงการ  (2513)  โกวิท   วงศสุรวัฒน  (2524)   
สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2544) เปนตน และงานที่ศึกษาระบบการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศส  เชน   
สุรพล ราชภัณฑารักษ (2524) และเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2543) เปนตน  

1.3  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของประเทศตางๆ ในระดับภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค 

งานการศึกษาในแนวทางนี้ของนักวิชาการไทยที่พบสวนใหญจะเปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบการเมืองการปกครองของประเทศตางๆ ท่ีอยูในภูมิภาค/อนุภูมิภาคเดียวกัน  เชน  การเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยในเอเชีย ของวิทยา  สุจริตธนารักษ (2514)   การเมืองการปกครองเอเชียโดยเปรียบเทียบ
ของกมล  ทองธรรมชาติ (2518)  กลุมประเทศเอเชียใตของบรรพต  วีระสัย และประสาร  พลเยี่ยม (2520)   
การเมืองในยุโรปตะวันออก ของประทุมพร  วัชรเสถียร (2523)  การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2529)  การเมืองการปกครองในเอเชียอาคเนย ของเสาวรส   ณ บางชาง 
(2529)  เอเชียตะวันออกเฉียงใต : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น ของสีดา  สอนศรี และ 
โคริน  เฟองเกษม (2541)    การเมืองสาธารณรัฐฟลิปปนส  การเมืองพมา  การเมืองมาเลเซีย  การเมืองอินโด 
นีเซีย  โดยอรอนงค  วัจนะพุกกะ   ดนัย ทองใหญ และวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย (ม.ป.ป.) เปนตน ซึ่งจะเห็นวา
ยังมีการทําการศึกษาที่คอนขางจํากัดอยูเฉพาะประเทศในเอเชียและยุโรป ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองของประเทศในภูมิภาค/อนุภูมิภาคอื่นๆ ท่ีสืบคนไดมีนอยช้ินมาก เชน อัฟริกา: การเมืองและการ
ปกครองเปรียบเทียบของศิโรตม ภาคสุวรรณ (2536) เปนตน  

1.4  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยกับประเทศอื่น 

งานการศึกษาที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยกับ
ประเทศอื่นโดยตรงของนักวิชาการไทยเทาท่ีคนพบถือวามีจํานวนไมมากนัก สวนมากจะเปนการกลาว 
สอดแทรกอยูในการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยหรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ของบางประเทศ  เชน  ญ่ีปุน  เกาหลีใต  พมา  อินเดีย  เปนตน  โดยเปนการยกตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบความ
เหมือน/แตกตางกันในบางประเด็นเทานั้น ยิ่งกวานั้น ในสวนของงานที่มุงทําการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเอง 
ก็มีการดําเนินการในสองรูปแบบคือแบบที่จัดประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของกลุมประเทศ  เชน  กลุมประเทศ
อาเซียน   กลุมประเทศกําลังพัฒนา  เปนตน   แลวทําการศึกษาเปรียบเทียบ กับรูปแบบที่เปนการทําการศึกษา
เปรียบเทียบประเทศไทยกับบางประเทศซึ่งมีปริมาณที่นอยมาก พอจะยกตัวอยางได  เชน  งานของสุรชัย    
ศิริไกร (2548) เรื่องการพัฒนาการเมืองเปรียบเทียบระหวางจีนกับไทย  เปนตน  

2.  กลุมที่ทําการศึกษาปญหาของระบบรัฐสภาไทย โดยมีการนําแนวทางของประเทศอื่นๆ มาใช 
เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห 

งานวิชาการที่ทําการศึกษาปญหาของระบบรัฐสภาไทย  โดยเฉพาะที่ปรากฏในรูปงานวิจัยและ 
วิทยานิพนธเทาท่ีผูวิจัยสืบคนไดนับวามีอยูเปนจํานวนมาก แตสวนใหญจะเปนการศึกษาวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

เพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาของระบบรัฐสภาไทยโดยมีการนําประสบการณหรือแนวทางของประเทศอื่นๆ 
มาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห/อภิปรายผล โดยมีการทําการศึกษาในประเด็นตางๆ คอนขางหลากหลาย
ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวสามารถแบงออกเปน 3 ประเด็นใหญ   กลาวคือ 

2.1  การศึกษาปญหาเชิงระบบและโครงสราง 
ระบบการปกครองของประเทศที่เปนประชาธิปไตยมีแมแบบหลักอยูสามระบบ  คือ  ระบบ 

รัฐสภา (Parliamentary Systems)  ระบบประธานาธิบดี  (Presidential Systems)  และระบบกึ่ งรัฐสภาหรือ 
กึ่ งประธานาธิบดี  (Semi- Parliamentary Systems, Semi-Presidential Systems) แตไมวาระบบการเมืองการ 
ปกครองแตละระบบจะมีความแตกตางกันในเรื่องรูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการอยางไร ระบบ 
ท้ังสามตางก็ยึดถือหลักการพื้นฐานที่สําคัญรวมกันอยางนอยสองประการ นั่นคือหลักการแบงการใชอํานาจ 
(Separation of Power)  ซึ่งแบงออกเปนสามทาง  คือ  อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative) อํานาจบริหาร (Executive) 
และ อํานาจตุลาการ (Judicial) ประการหนึ่ง และหลักการตรวจสอบและถวงดุลกัน (Check and Balance) 
ระหวางองคกรที่เปนตัวแทนในการใชอํานาจทั้งสามอันไดแก รัฐสภา รัฐบาล และศาลยุติธรรมอีกประการหนึ่ง 

กอนมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  กลาวไดวาประเทศไทยไดยึด 
แนวทางการปกครองในระบบรัฐสภาซึ่งมีประเทศอังกฤษเปนแมแบบมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม จากการ
ศึกษาของวุฒิชัย  จิตานุ (2538)  พบวา  ระบบรัฐสภาที่ไดมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรมากกวาเการอยปแลว
นั้นมีจุดออนท่ีสําคัญคือเปนระบบที่อํานาจทางการเมืองตกอยูในมือของพรรคการเมือง รัฐสภากับรัฐบาลจึงมา
จากคณะบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันดังท่ีนักวิชาการเรียกวา ระบบรัฐสภาแบบอํานาจเดี่ยว (Monistic 
Parliamentarism) ซึ่งถือหลักเสียงขางมากในรัฐสภา ทําใหเสียงขางนอยของพรรคฝายคานไมอาจจะลงคะแนน
เสียงชนะเสียงขางมากของรัฐบาลในรัฐสภาไดเลย ในลักษณะเชนนี้  กลไกควบคุมและคานอํานาจรัฐบาล 
จึงถูกบิดเบือนจากความเปนจริง  ประเทศตางๆ ท่ีนําเอาการปกครองระบบรัฐสภาไปใชจึงประสบปญหา 
การคานและถวงดุลอํานาจรัฐบาล ความไรเสถียรภาพและไรประสิทธิภาพในการบริหารของรัฐบาล เนื่องจาก
การขาดกลไกในการควบคุมรัฐบาลนั่นเอง 

จากการศึกษาคนควาในเรื่องกลไกการควบคุมรัฐบาลในการปกครองระบบรัฐสภาของไทย 
ท่ีมีการวางหลักการไวในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ  ไดแก  รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2517   ฉบับ พ.ศ.2521  และ 
ฉบับ พ.ศ.2534 วุฒิชัย พบวา การขาดกลไกควบคุมรัฐบาลกอใหเกิดปญหาการใชอํานาจของรัฐบาล กลาวคือ 
รัฐบาลไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไว ทําใหเกิดการบิดเบือนการใชอํานาจ และการบริหารงาน
ของรัฐบาลก็จะไรประสิทธิภาพในที่สุด ขอคนพบนี้นับวามีความสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง “การคานอํานาจ
ของระบบรัฐสภา” ท่ีปรีชา  จํารัสศรี (2537)  ทําไวกอนหนา โดยปรีชาไดช้ีใหเห็นดวยวาภายใตระบบรัฐสภา
ของไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ฝายบริหารมีอํานาจมากและดูเสมือนวาจะ
เปนฝายควบคุมฝายนิติบัญญัติ ิเสียเอง สังเกตไดจากการที่รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยฝายบริหารแลว 
สวนมากจะผานการใหความเห็นชอบของรัฐสภา ในขณะเดียวกันฝายบริหารยังมีอํานาจออกกฎหมายลําดับ
รองโดยมิตองผานการพิจารณาของรัฐสภา ไดแก พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนดและกฎกระทรวง  

อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางสําหรับการแกไขปญหาดังกลาวของทั้งสอง 
มีความแตกตางกันอยูพอสมควร กลาวคือ ปรีชาเสนอใหมีการแกไขโดยเนนไปที่การปรับปรุงฝายนิติบัญญัติ 
โดยการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมฝายบริหาร 
และแกไขขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางภายในของรัฐสภาใหมีสมรรถนะ
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ในการปฏิบัติหนาท่ียิ่งข้ึน ในขณะที่วุฒิชัยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวความคิด
ในการปกครองของตางประเทศ พบวาในกรณีของประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมันไดมีการสรางกลไก
ควบคุมรัฐบาลเพื่อใหมีการคานและถวงดุลอํานาจกันได เรียกวาระบบรัฐสภาท่ีสมเหตุสมผล (Rationalized 
Parliamentary System) จึงมีขอเสนอใหนําหลักการดังกลาวมาปรับใชโดยการสถาปนาสถาบันทางการเมือง
เพื่อควบุมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาลไมใหเกิดการบิดเบือนการใชอํานาจ และสงเสริมภาวะผูนําใหแก
นายกรัฐมนตรีเพื่อใหสามารถบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากสภาพปญหาดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดวางหลักการ
ท่ีเปนการแยกอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารออกจากกัน โดยกําหนดความสัมพันธระหวางทั้งสองฝายไว
เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และยังไดกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาล  
อยางไรก็ตาม เมื่อมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญไปไดระยะหนึ่ง ปรากฏวาฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารไมได 
ทําหนาท่ีใหสอดคลองกับที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวอยางครบถวน ในขณะที่มาตรการเสริมสรางเสถียรภาพของ
รัฐบาลก็ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากจนเกินไปทําใหกลไกในการถวงดุลอํานาจของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพ 
ซึ่งมนตรี  รูปสุวรรณและคณะ (2546: 160)  สรุปวาอุปสรรคสําคัญหรือขอบกพรองสวนใหญท่ีทําใหมาตรการ
ตางๆ ดังกลาวยังไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณท่ีมุงหวังไวเกิดจากทัศนคติหรือ 
พฤติกรรมของผูปฏิบัติ ความไมครอบคลุมหรือความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลําดับรอง   ตลอดจนการขาดแนวทางปฏิบัติในเรื่องใหมๆ ท่ียังไมเคยมีการปฏิบัติ 
มากอน   ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความเห็นวายังไมควรมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวน 
ดังกลาว แตควรใหความสําคัญกับการปรับทัศนคติของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะทัศนคติของสมาชิกรัฐสภาในการ
ทําหนาท่ีตางๆ ไดแก การตั้งกระทูถาม การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ การพิจารณาอนุมัติกฎหมาย
งบประมาณ ตลอดจนการทําหนาท่ีในคณะกรรมาธิการชุดตางๆ 

2.2  การศึกษาปญหาเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  สถาบันรัฐสภาถือเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมี 

ความสําคัญอยางยิ่ง   เนื่องจากเปนสถาบันที่ประกอบไปดวยสมาชิกซึ่งไดรับการคัดเลือกและมอบหมาย 
จากประชาชนเพื่อใหเขาไปใชอํานาจแทนประชาชน  โดยท่ัวๆ ไปรัฐสภาจึงมีอํานาจและหนาท่ีท่ีสําคัญ 
อยูสองประการ  คือ  การออกกฎหมายเพื่อบังคับใชเปนการทั่วไป และการควบคุมตรวจสอบการบริหาร 
ราชการแผนดินของฝายบริหาร   อยางไรก็ตาม จากการสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหา  
บทบาทและอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาของผูวิจัย พบวา มีงานการศึกษาวิจัยท่ีนาสนใจนํามาพิจารณาแบงเปน 
3 กรณีดวยกัน  คือ  (1)  งานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการตรากฎหมาย   (2)  งานการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการควบคุมรัฐบาล (3) งานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและ
อํานาจหนาท่ีอื่นๆ 

2.2.1  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ในการตรากฎหมาย 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาในการตรากฎหมายที่ 

นาสนใจเปนงานของนิสิตปริญญาโท  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ท่ีทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง 
“บทบาทรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย”  ในแตละชวงเวลาซึ่งหากนํามาพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบแลวจะทํา
ใหมองเห็นสภาพปญหาภายใตบริบทที่แตกตางกันออกไป ดังนี้    



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

นริศ   มีสมบูรณ (2541)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย
: ศึกษาบทบาทคณะราษฎรในกระบวนการนิติบัญญัติระหวาง พ.ศ.2475-2489”  พบวา  รูปแบบรัฐสภาเดียว 
ท่ีมีสมาชิกมาจากการแตงตั้งท้ังหมดตามรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 1 และสมาชิกมาจากการแตงตั้งและเลือกตั้ง 
เทาๆ กันตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 เปนรูปแบบรัฐสภาที่เปดโอกาสใหกลุมท่ีมีอํานาจทางการเมืองดังเชน 
คณะราษฎรในขณะนั้นเขาครอบงํารัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติไดงาย และการที่รัฐสภามีเพียงสภาเดียว
ก็ปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการเผชิญหนากันระหวางพระมหากษัตริยกับรัฐสภา จนทําใหพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละราชสมบัติในเวลาตอมา 

ธีรนันต   ไกรนิธิสม  (2539)   ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “บทบาทรัฐสภาไทยในการ 
ตรากฎหมาย: ศึกษาระบบรัฐสภาไทยภายใตระบอบอมาตยาธิปไตย  ในชวงป พ.ศ.2487-2500  พบวา  ในชวง
ดังกลาวโครงสรางและกระบวนการตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติถูกครอบงําโดยระบบอมาตยาธิปไตยของ 
ฝายบริหารซึ่งใชกลไกของอํานาจรัฐในการจัดสรางรัฐธรรมนูญเพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมสภา  
สมาชิกสภาสวนหนึ่งมาจากการแตงตั้งของฝายบริหารในสัดสวนที่สูง ประกอบกับพรรคการเมืองและกลุม 
ผลประโยชนออนแอเปนผลใหกฎหมายที่ตราขึ้นตั้งแตทศวรรษที่ 2490 เปนการตราเพื่อใหอํานาจแกราชการ
และเปนไปเพื่อผลประโยชนของชนชั้นปกครองซึ่งเนนประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวามุงคุมครองสิทธิของ
ประชาชนสวนใหญ 

สุชาติ  พันชี (2539)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย: 
ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (พ.ศ.2500-2506)” พบวาในชวงเวลาดังกลาว 
ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2502 ไดนําหลักการแบงแยกการใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารออกจากกัน
เด็ดขาดมาใช โดยหามสมาชิกสภาเปนนายกรัฐมนตรี มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินถึง 3 ฉบับ 
สวนใหญบัญญัติใหรวมอํานาจการบริหารไวท่ีนายกรัฐมนตรี มรกฎหมายเกี่ยวกับการคลัง 68 ฉบับ สวนใหญ
เปนกฎหมายเพิ่มภาษี เปลี่ยนการจัดตั้งงบประมาณมารวมไวท่ีสวนกลาง จัดตั้งสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติใหริเริ่มจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ(และสังคม) แหงชาติ ฉบับท่ี1 การตรากฎหมายในชวง พ.ศ.2500 – 
2506 สวนใหญจึงเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของสวนราชการและตัวขาราชการที่มุงเรงรัดพัฒนา
ปจจัยโครงสรางพื้นฐานซึ่งถูกริเริ่มโดยกลุมขาราชการและนักวิชาการเปนผูหยิบยื่นใหกับมากกวาจะเกิดจาก
การเชื่อมโยงและเสียงเรียกรองของประชาชน 

สมเกียรติ   ลิ้มเทียมเจริญ (2541)   ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทรัฐสภาไทยในการ
ตรากฎหมาย: ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทยในระหวาง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 19 มีนาคม 2526” พบวา  
โครงสรางอํานาจทางการเมืองและกระบวนการในการตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติมีความผันผวนไปตาม
บริบททางดานการเมือง โดยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 กระบวนการ 
ตัดสินใจของสมาชิกสภามีความเปนอิสระมากขึ้น จึงทําหมีการออกกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมมากขึ้น  
แตเมื่อทหารไดใชกําลังทําการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง และกําหนดกลไกในการตรากฎหมายใหฝาย
บริหารมีอํานาจครอบงํารัฐสภา ทําใหกฎหมายชวงหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เปนกฎหมายที่ตราออกมา
เพื่อขยายฐานอํานาจทางราชการ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการและสนองนโยบายรัฐบาลมากกวา
จะออกมาเพื่อแกปญหาความเดือดรอนของสังคม 

แนบ  สุดสงวน (2539)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย: 
ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติของไทย ระหวาง พ.ศ.2527-2537” พบวา ในชวงเวลาดังกลาวโครงสรางของ
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นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

อํานาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหฝายบริหารใชกลไกของอํานาจรัฐเปนเครื่องมือในการครอบงํา
สถาบันรัฐสภา โดยที่ฝายบริหารเปนผูแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนและอํานาจหนาท่ีใกลเคียงกับสภาผูแทน
ราษฎรเพื่อเขาไปคานอํานาจและเปนฐานเสียงใหแกฝายบริหารในกระบวนการนิติบัญญัติ เพียงแตมีการเปลี่ยน
กลุมของฐานผูใชอํานาจจากเดิมท่ีถูกครอบงําโดยระบบราชการจนถึง พ.ศ. 2531 มาเปนกลุมผลประโยชนทาง
ธุรกิจและชนชั้นกลาง เปนผลใหกฎหมายที่ตราโดยสภากอน พ.ศ.2531 มีลักษณะที่ใหอํานาจแกระบบราชการ  
ในขณะที่กฎหมายภายหลังทศวรรษที่ 2530 เนนหนักในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานเศรษฐกิจการ
พาณิชยและอาชีพเพื่อสนองความตองการของกลุมผลประโยชนมากขึ้น 

จะเห็นไดวา บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมายในชวงกอนมีการบังคับใช 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีสภาพปญหาที่แตกตางกันไปตามบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเปนกรอบในการวางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ การปฏิรูป 
ทางการเมืองโดยการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  จึงมีเจตนารมณท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งในการที่จะวางมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมใหการทํางานของรัฐสภามีประสิทธิภาพมากขึ้น  
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยของนรนิติ เศรษฐบุตรและคณะ (2547) พบวา ในเรื่องประสิทธิผลของการ 
ทําหนาท่ีตรากฎหมายนั้น ถึงแมวารัฐสภาไทยหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญจะสามารถตรากฎหมาย 
ไดมากขึ้น และการอภิปรายรางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะมีคุณภาพมากขึ้น 
แตยังพบปญหาเรื่องความลาชาอยูตั้งแตในขั้นการริเริ่มและนําเสนอกฎหมาย การตรวจพิจารณารางกฎหมาย 
ในขั้นกรรมาธิการ การตรวจรางกฎหมายในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรและการตรวจพิจารณารางพระราช
บัญญัติในที่ประชุมวุฒิสภา เปนตน ซึ่งคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะวารัฐสภาควรมีหนวยงานดานการรางกฎหมาย
ท่ีมีคุณภาพเพื่อชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาโดยตรง ควรกําหนดระยะเวลาในการรางกฎหมายตางๆ อยางชัดเจน 
ควรเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทําหนาท่ีในการใหความเห็นตอรางกฎหมายอยางเต็มท่ี และ 
ควรเพิ่มคาตอบแทนใหผูชวยดําเนินการของสมาชิกรัฐสภาใหมากขึ้นโดยอาจลดจํานวนคนลงบางก็ได 

2.2.2 งานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ในการควบคุมรัฐบาล 
งานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการควบคุมรัฐบาลที่สืบคนได

สวนใหญเปนการศึกษาถึงสภาพปญหาของวิธีการตางๆ ท่ีรัฐสภาไทยใชในการควบคุมตรวจสอบรัฐบาล   
อาทิ การตั้งกระทูถาม การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ การควบคุมในเรื่องงบประมาณ และและ 
การควบคุมโดยคณะกรรมาธิการชุดตางๆ และมีการเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขวิธีการดังกลาวใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท่ีนาสนใจนํามากลาวถึง  เชน  จากการศึกษา “ความลมเหลวในการควบคุมการบริหาร 
ราชการแผนดินโดยวิธีตั้งกระทูถาม” ของ สฤษฏชัย   เอนกเวียง (2536)  ไดช้ีใหเห็นความสําคัญของการ 
ตอบกระทูดวยวาจาในรัฐสภาซึ่งเปนวิธีการท่ีประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา  
อาทิ  อังกฤษ  เยอรมัน และญี่ปุน  ปฏิบัติใชกันวาการเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดซักไซไลเรียง
ใหเกิดความกระจาง และรัฐมนตรีผูตอบไดมีโอกาสอธิบายขยายความจะทําใหการตั้งกระทูถามเปนวิธีการ 
ควบคุมตรวจสอบฝายบริหารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

การศึกษาในหัวขอ “บทบาทของรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปด
อภิปรายทั่วไป: ศึกษากรณีควบคุมรัฐบาลชาติชาย และรัฐบาลชวน” ของ วันชัย    วิบูลยกาญจน (2538)  
พบวาประสิทธิภาพของการเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาลนั้นขึ้นอยูกับขอกลาวหาที่ฝายคาน
ยกขึ้นมาโจมตีรัฐบาลวาสอดคลองกับความรูสึกของประชาชนหรือไม นอกจากนั้นการเปดอภิปรายทั่วไป 



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

เพื่อลงมติไมไววางใจนั้นจะเปนมาตรการที่ใชไดผลดีตองมีเนื้อหาสาระที่ประชาชนสนใจ โดยฝายคานจะตอง
เตรียมขอมูลในการอภิปรายมาเปนอยางดีและที่สําคัญคือการเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนั้น 
ฝายครั้งจะตองไมกระทําบอยครั้งเกินไป 

สวนการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมในเรื่องงบประมาณนั้น ชวลิต   ศรีโฉมงาม (2541) 
พบวาการควบคุมงบประมาณแผนดินของรัฐสภามีขอจํากัดทางกฎหมายที่สําคัญ 3 ประการ  คือ  (1) ปญหา
ดาน “รูปแบบ” ของงบประมาณ ตามที่กฎหมายกําหนดไดมีการตัดอํานาจการพิจารณารายไดของรัฐสภา 
และจํากัดขอบเขตการพิจารณาอนุมัติงบประมาณไวเพียงเทาท่ีรัฐบาลเสนอรายละเอียดมาในเอกสาร 
งบประมาณเทานั้น (2) ปญหาเกี่ยวกับกระบวนวิธีการบริหารงบประมาณอันไดแก การผูกพันงบประมาณ การ
กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป การโอนงบประมาณ และการจายเงินเกินกวาท่ีไดรับอนุญาตไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป (3) การติตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณโยคณะกรรมาธิการของแตละ
สภายังขาดหลักเกณฑและวิธีการ รวมท้ังการสนับสนุนขององคกรที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ จากการศึกษาของ 
วีระ  ไทยวานิช (2538)  ยังพบขอเท็จจริงเพิ่มเติมอีกวาระบบการควบคุมงบประมาณแผนดินโดยรัฐสภา 
ในประเทศไทยยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถใหหลักประกันกับการใชจาย
งบประมาณแผนดินไดเชนเดียวกับการควบคุมในทางการคลังโดยรัฐสภาของตางประเทศก็เนื่องมาจากการ 
ท่ีรัฐสภาไทยขาดแคลนขอมูลขาสารและขาดผูชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหระบบตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณไมเขมแข็ง ดังนั้น จึงมีขอเสนอใหมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารภายในรัฐสภา และจัดตั้งองคกร
ท่ีจะทําหนาท่ีแทนรัฐสภาในการติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

ในเรื่องการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารโดยคณะกรรมาธิการนั้น  ธงทอง  
จันทราศุ (2538) ไดสรุปสภาพปญหาการทํางานของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาไทยไว 3 ประการ  กลาวคือ 
ประการแรกพบวา การทํางานของคณะกรรมาธิการหลายชุดมีความซ้ําซอนกัน เนื่องจากไมมีการระบุอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจของคณะกรรมาธิการไวใหชัดแจง ประการที่สอง คณะกรรมาธิการไมมีอํานาจที่จะบังคับให
บุคคลใดสงเอกสารหรือมาใหถอยคํากับคณะกรรมาธิการ ประการที่สาม การใชจายงบประมาณของคณะกรร
มาธิการมีมากเกินไป เชน มีการเดินทางไปดูงานตางประเทศโดยไมจําเปน และมีการแตงตั้งและใหเงินเดือน 
แกบุคคลใกลชิดอยางและไมคุมคา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดวางหลักการหลายประการเพื่อ
แกไขปญหาเหลานี้ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของการทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
ของ นรนิติ เศรษฐบุตรและคณะ (2547) พบวากระทูถามสดทําใหรัฐสภาสามารถสะทอนปญหาใหรัฐบาล 
นําไปดําเนินการไดอยางทันทวงที ในขณะเดียวกัน การอภิปรายไมไววางใจตั้งแตมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
เปนตนมาดูเหมือนวาจะมีเหตุผลมากขึ้น ถึงแมวาในการตอบกระทูถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะยังมิได
ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมสภาเพื่อตอบกระทูดวยตนเองเทาท่ีควรและในการอภิปรายของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรบางครั้งจะยังมีการโจมตีในเรื่องสวนตัวมากกวาเรื่องการบริหารงานอยูก็ตาม สวนปญหา
เกี่ยวกับการทํางานของคณะกรรมาธิการนั้น กลาวไดวายังไมไดรับการแกไขใหดีข้ึน โดยยังไมมีการระบุ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการไวใหชัดเจน และในการคัดเลือกกรรมาธิการก็ยังมิไดคํานึงถึงความรูความ
สามารถและประสบการณในภารกิจเปนหลัก  

2.3  การศึกษาปญหาระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 
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นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ปญหาของรัฐสภาไทยนอกจากจะมีปญหาที่เกิดจากจุดออนของตัวระบบเองและปญหาในแง
การจัดโครงสราง และการดําเนินการตามบทบาทและอํานาจหนาท่ียังไมมีประสิทธิภาพดังท่ีไดมีผูทําการศึกษา
ไวและผูวิจัยไดนํามาพิจารณาพอสังเขปขางตนแลว ปญหาการขาดระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาที่มี 
ประสิทธิภาพยังเปนสาเหตุท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของความออนแอของรัฐสภาไทย ดังท่ีมนตรี  เตงตระกูล 
(2517) เคยสรุปสาเหตุท่ีทําใหรัฐสภาไทยออนแอไวประการหนึ่งวา “รัฐสภาขาดความเปนอิสระ ขาดอุปกรณ
เครื่องมือ และกําลังเจาหนาท่ีท่ีเชี่ยวชาญ และมีจํานวนเพียงพอในการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐสภา”  
จึงมีขอเสนอใหรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในโดยรัฐสภาจะตองมีหนวยขาวสารของตัวเองที่ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอจะรับใชสมาชิกในดานขอมูลและการติดตามการบริหารงานของ 
ฝายบริหาร ควรมีคณะบุคคลผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆ จํานวนที่เพียงพอในการชวยเหลือปฏิบัติงาน
ตางๆ ของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา ควรสนับสนุนใหมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการและคณะที่ปรึกษา 
กรรมาธิการที่เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญสูงเฉพาะแขนงเปนผูชวยคณะกรรมาธิการในดานขอมูลและ 
งานเอกสาร และคณะบุคคลที่ปฏิบัติงานตางๆ ตลอดจนเจาหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาจะตองเปน
อิสระจากฝายบริหารและขึ้นอยูกับรัฐสภาโดยตรง 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะขององคกรฝายนิติบัญญัติ โดยมุง
สํารวจสถานภาพของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาของชัยอนันต  สมุทวณิช (2529)  กลับพบวาการเปลี่ยนแปลง
ทางดานโครงสรางของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภายังมิไดมีการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดย
เฉพาะอยางยิ่งการประสานงานภายในระหวางฝายวิชาการกับฝายปฏิบัติ และการประสานงานภายนอกกับ
หนวยวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งภายในและตางประเทศยังมีอยูอยางจํากัด ทําใหการทํางานของฝายวิชาการ
ยังไมมีพลังเทาท่ีควร นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนคณะกรรมาธิการทําใหฝายปฏิบัติการโดยเฉพาะกองกรรมา 
ธิการมีงานเพิ่มข้ึน ทําใหมีความจําเปนตองมีการเพิ่มกําลังคนเพื่อทําหนาท่ีเปนผูชวยกรรมาธิการประจําคณะ
กรรมาธิการแตละชุด ในขณะเดียวกัน จะตองมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชเพื่อประโยชนในการจัดเก็บ
และสืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น ทําใหการพัฒนากําลังคนโดยการฝกอบรมผูบริหาร เจาหนาท่ีท้ังระดับกลางและระดับ
ลางอยางเปนระบบเปนสิ่งจําเปน 

นอกจากนี้ มนตรี รูปสุวรรณ (2530) ไดทําการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง “ปญหาและอุปสรรค
ของการพัฒนาสภาผูแทนราษฎรไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีสภาผูแทนราษฎรชุด พ.ศ.2522-2526 ชุด พ.ศ.2526-
2529 และชุดปจจุบัน” โดยมุงช้ีใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกของ 
สภาผูแทนราษฎร และแสวงหาแนวทางแกไข โดยเฉพาะแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารงานภายใน 
องคกรของสภาผูแทนราษฎรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนวทางที่สําคัญไวคือการแยกโครงสราง
สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาออกเปนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ซึ่งจะทําใหสภาผูแทนราษฎรมีหนวยงานซึ่งเปนองคกรบริหารงานของสภาโดยตรง 

จากนั้นในป 2531  คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ไดตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ปรับปรุงโครงสรางสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาขึ้นเพื่อศึกษาขอมูลในดานตางๆ เพิ่มเติม ผลการศึกษา  
มีขอเสนอใหมีสํานักรัฐสภาเปนสวนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานะเทียบเทากระทรวง โดยมีการแบงสวน 
ราชการออกเปนสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา สํานักงานกิจการประธานรัฐสภา สํานักงานประชาสัมพันธและ
การตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา แนวคิดในการปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภาในชวงเวลาดังกลาวจึงนับวายังอยูบนความคิดเห็นที่แตกตางกันอยู และดําเนินตอเนื่องมาถึง



 
 . 
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แมวาในที่สุดจะไดมีการปรับโครงสรางสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาโดยแบงเปนสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ตาม 

จรวยพร  สุวรรณพรรณ (2535) ทําการศึกษา “ความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาตอการปรับปรุง
โครงสรางของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา” พบวาสมาชิกวุฒิสภาสวนใหญเห็นดวยกับการปรับปรุงโครงสราง
ของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาเปนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใน
ขณะที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของนักการเมืองและขาราชการรัฐสภาตอโครงสรางองคการใหมของ 
รัฐสภาของสายสุนี  ศรีสุวรรณรัตน (2535)  กลับคนพบขอมูลบางประการที่แตกตางออกไป โดยพบวา 
นักการเมืองและขาราชการรัฐสภาไมเห็นดวยกับการแบงแยกโครงสรางของสํานักงานเลขาธิการ เนื่องจาก
สมาชิกรัฐสภาไมไดรับบริการที่ดีข้ึนและดอยประสิทธิภาพกวาในอดีต สวนขาราชการรัฐสภาก็ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาราชการรัฐสภาโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรจึงมีความเห็นวาควรปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานใหเปนไปตามแนวคิดของรัฐสภา 
ออสเตรเลีย กลาวคือนอกจากจะแบงเปน 2 สํานักงานแลว ยังตองจัดใหมีหอสมุดรัฐสภา สํานักจดรายงาน 
การประชุมและสํานักงานบริการรวมกันของรัฐสภา ในขณะที่กลุมนักการเมืองเห็นควรใหปรับปรุงโครงสราง
ตามแนวคิดของรัฐสภาญี่ปุนคือแบงเปน 2 สํานักงานและมีหอสมุดรัฐสภาและสํานักกฎหมายดวย 

ดังนั้น การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาจึงนับวายังมีความสําคัญ 
โดยเฉพาะเมื่อจะตองมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เชน  วันนพ  
ศรีประภากรณและคณะ (2540) ทําการวิจัยเรื่อง “รัฐสภาไทย: กรณีศึกษาการปรับโครงสรางและกระบวนการ
จัดการเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม” และไดมีขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
สนับสนุนรัฐสภาไว 2 แนวทาง ไดแก  แนวทางแรก จัดโครงสรางหนวยงานเปน 2 สํานักงาน  คือ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุมการทํางานของกองตางๆ โดยกําหนดกลุมงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือกลุมภารกิจที่เกื้อหนุนกันหรือ
เปนวงจรการทํางานตามขั้นตอนและมีการแบงงานใหมใหเหมาะสมตามภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ี และตาม
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ   สวนแนวทางที่สองเสนอใหแบงโครงสรางหนวยงานเปน 3 หนวยงาน โดยเพิ่ม
สํานักงานหอสมุดและสารสนเทศขึ้นมาอีกหนวยงานหนึ่งใหอยูภายใตการกํากับรวมกันของเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา โดยเปนการรวมเอาภารกิจที่ซ้ําซอนกันของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามาอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน 

ยิ่งกวานั้น ภายหลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
มาไดระยะหนึ่ง สถาบันพระปกเกลา (2543) ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงโครงสรางและระบบงานของ
หนวยงานในสังกัดรัฐสภา โดยดําเนินการเปน 2 ระยะ กลาวคือ ระยะแรก เปนการกําหนด “โครงสรางและ 
รูปแบบเบื้องตน” จากการศึกษาบทบาทและหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญประกอบกับโครงสรางและระบบการทํางานในปจจุบันของ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สวนระยะที่สอง เปนการคนหา “รูปแบบที่ควรจะเปน”  
จากการศึกษาแบบ benchmarking หนวยงานสนับสนุนรัฐสภาในตางประเทศ จํานวน 10 ประเทศ ประกอบ
ดวยออสเตรเลีย  แคนาดา  ฟนแลนด  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญ่ีปุน  มาเลเซีย  นอรเวย  สิงคโปร และ อังกฤษ  
ผลการศึกษา พบวา  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเปนตองปรับ
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โครงสรางและระบบงานตามภารกิจที่มีมากขึ้นตามบทบาทที่เปลี่ยนไปของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2540 หลายประการ 

กลาวโดยสรุป  จากการคนควาหนังสือและเอกสารที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภาในเชิงเปรียบเทียบ
ของผูวิจัยดังท่ีกลาวมา จะเห็นไดวางานที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของไทยกับรัฐสภาของประเทศตางๆ 
นั้นมีอยูจํานวนพอสมควร แตสวนใหญจะเปนการศึกษาในภาพใหญของ เมืองการปกครองของประเทศ
ประชาธิปไตยที่เปนแมแบบ และการศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของประเทศตางๆ ภายใน
ภูมิภาค และอนุภูมิภาค สวนการศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะนั้นมีนอยช้ิน 
และยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศศรีลังกาเลย  

นอกจากนี้ ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของระบบรัฐสภาไทยโดยนําแนวทางของประเทศ
อื่นๆ มาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหนั้นจัดวายังมีการดําเนินการที่ไมครอบคลุมและกวางขวางมากนัก 
โดยมักจะเลือกพิจารณาแนวทางของประเทศที่เปนแมแบบของระบอบประชาธิปไตย หรือไมก็เลือกเพียงบาง
ประเทศจากบางภูมิภาค เชน บางประเทศในยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เทานั้น ในขณะที่การศึกษาเจาะลึก
เปนรายประเด็น แมวาจะมีการทําการศึกษาไวคอนขางหลากหลายแตก็ไมครบถวน และยังไมมีการศึกษาใน
ลักษณะที่นําเอาทุกประเด็นมาเปรียบเทียบกัน ดังนั้น หากมีการศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบรัฐสภาของ
ประเทศไทยกับประเทศที่ยังไมมีผูเคยทําการศึกษามากอน   เชน   ศรีลังกา  โดยพิจารณาประเด็นในการ 
เปรียบเทียบที่ครอบคลุมท้ังในเชิงโครงสราง อํานาจหนาท่ี และการบริหารจัดการก็นาจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาระบบรัฐสภาของไทยไดรอบดานมากยิ่งข้ึน   
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมและเศรษฐกิจ 
และระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกา 

 

ความนํา 
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมักจะเผชิญกับปญหานานาประการไมวาจะเปนปญหาการใชความ 

รุนแรงในการบริหารปกครองประเทศ การปฏิวัติรัฐประหาร และการเขาแทรกแซงทางการเมืองโดยกองทัพ 
จนมีเพียงไมกี่ประเทศเทานั้นที่สามารถธํารงรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลที่เปนตัวแทนการใชอํานาจของ 
ประชาชนที่แทจริงเอาไวได อยางไรก็ตาม จากสภาพของความตอเนื่องของสถาบันประชาธิปไตยโดยเฉพาะ 
“รัฐสภา” ตั้งแตป 1948 จนถึงทศวรรษที่ 1980 จากประสบการณทางการเมืองในศรีลังกา อาจกลาวไดวา 
ศรีลังกาถือเปนหนึ่งในประเทศโลกที่สามจํานวนนอยนิดท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความกาวหนาของระบอบ
ประชาธิปไตย 

นอกจากนี้ ถึงแมวาตั้งแตป 1983 เปนตนมา ศรีลังกาตองเผชิญกับสภาวะสงครามกลางเมืองท่ีคอย
คุกคามความเปนเอกภาพของประเทศ แตศรีลังกาก็ยังคงรักษารูปแบบทางการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเอาไวอยางเหนียวแนน นาสนใจเปนอยางยิ่งวาประเทศเล็กๆ อยางศรีลังกาสามารถดํารงรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนไวไดอยางไร ท้ังท่ีจากรายงานของ
ธนาคารโลก ศรีลังกาถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ดวยรายไดเฉลี่ยตอหัว 942.2 ดอลลาร
สหรัฐ (2546) ในขณะที่ชองวางระหวางคนรวยกับคนยากจนก็มีอยูมาก 

อยางไรก็ดี กอนที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับรัฐสภาในฐานะสถาบันทางการเมืองท่ีมีความสําคัญตอ
ระบอบประชาธิปไตยของศรีลังกาในรายละเอียด การทําความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพทั่วไปทาง 
กายภาพและลักษณะพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของศรีลังกากอนนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง 

สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมและเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic  Socialist  Republic of  Sri Lanka) หรือ 

ท่ีเรียกกันโดยความคุนเคยวา “ศรีลังกา” เปนประเทศประชาธิปไตยขนาดเล็กที่มีพัฒนาการทางการเมืองท่ี 
นาสนใจประเทศหนึ่งในเอเชียใต มีลักษณะทางกายภาพเปนเกาะอยูในมหาสมุทรอินเดีย หางจากชายฝง 
ทางตอนใตของประเทศอินเดียประมาณ 80 กิโลเมตร  มีขนาดพื้นที่ท้ังหมด 65,610 ตารางกิโลเมตร (25,332  
ตารางไมล) หรือมีขนาดใกลเคียงกับภาคกลางของประเทศไทย 

ถึงแมวาจะเปนเกาะขนาดไมใหญโตนักแตพื้นที่ตางๆ ในศรีลังกาก็มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ท่ีแตกตางกันคอนขางหลากหลาย กลาวคือ บริเวณตะวันตกเฉียงใตของประเทศเปนพื้นที่ชุมช้ืนดวยปริมาณ 
น้ําฝนมากตลอดทั้งป ในขณะที่สวนอื่นของประเทศมีภูมิอากาศแบบเมืองรอน มีฝนตกชุกในชวงมรสุม  
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โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอิทธิพลทําใหฝนตกในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตของ
ประเทศในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมทําให 
มีฝนตกชุกในภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศ  

บริเวณตอนกลางและใตของศรีลังกามีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและที่ราบสูง  ประกอบดวย   
บานเรือนของประชาชนจํานวนมากตั้งอยูในเมืองและหมูบานที่ระดับความสูงมากกวา 5,000 ฟุตจากระดับ 
น้ําทะเล พื้นที่ตรงนี้ถือเปนอูขาวอูน้ําท่ีสําคัญของศรีลังกาเนื่องจากเปนแหลงเพาะปลูกพืชผักและชาที่สําคัญ
ของประเทศ สวนบริเวณที่เหลือมีลักษณะเปนที่ราบชายฝงทะเลสลับกับเนินเขาขนาดเล็ก  

ดวยสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมทําใหศรีลังกาเปนดินแดนที่มีการกอราง
สรางอารยธรรมมายาวนาน ตามประวัติศาสตร ชาวสิงหลเขามาตั้งรกรากอยูในศรีลังกาประมาณ 500 ปกอน 
คริสตกาล   จากนั้นอีกประมาณ 200 ปชาวทมิฬจึงเริ่มเขามา โดยทั้งสองชนชาติตางก็อพยพมาจากอินเดีย 
อาณาจักรสิงหลไดกอตั้งข้ึนในบริเวณที่ราบทางภาคเหนือของศรีลังกา โดยมีเมืองอนุราธปุระเปนเมืองหลวง
แหงแรกยาวนานถึงประมาณ  1,200 ป  กอนที่จะเริ่มเสื่อมลงในศตวรรษที่ 13 พรอมกับการเกิดข้ึนของ 
อาณาจักรทมิฬ โดยมีเมืองโปลอนนารุวะเปนเมืองหลวงยาวนานประมาณ 200 ป ชาวทมิฬจึงไดอพยพไปตั้ง
อาณาจักรจาฟนาทางคาบสมุทรจาฟนา ตอนเหนือของประเทศสวนชาวสิงหลไดถอยรนลงไปตั้งรกรากอยูทาง
ใต กอต้ังเปนอาณาจักรแคนดี ซึ่งมีเมืองแคนดีเปนเมืองหลวง  

นอกจากนี้  ก็มีอาณาจักรโกฏเฏและอาณาจักรรุหุนะ โดยอาณาจักรแคนดี เปนอาณาจักรที่มีอํานาจ
มากที่สุด ราวศตวรรษที่ 15 อิทธิพลของตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาทในศรีลังกา โดยโปตุเกสเปนชาติแรก  
สวนฮอลันดาและอังกฤษเขามาภายหลัง ตามลําดับ ในระยะเริ่มแรก ชาติตะวันตกไดเขามาทําการคาตามเมือง
ทาทางดานตะวันตกของประเทศ กระทั่งในป 2048 (ค.ศ.1505) โปรตุเกส ไดเขายึดครองพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลและปกครองประเทศกอนที่ชาวดัทชจะเขาครอบครองดินแดนศรีลังกาในป 2201 (ค.ศ. 1658) และอังกฤษ
เปนชาติตอมาที่สามารถครอบครองศรีลังกาเปนเมืองข้ึนไดในป 2358 (ค.ศ. 1815) ภายใตอนุสัญญา Kandyan 
รวมเวลาที่ศรีลังกาตกเปนเมืองข้ึนของตางชาติเกือบ 500 ป ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 อังกฤษไดใชศรีลังกา
เปนฐานปฏิบัติการทางทหารที่สําคัญแหงหนึ่งในมหาสมุทรอินเดีย กอนที่ศรีลังกาจะไดรับเอกราชจากอังกฤษ 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2491 (ค.ศ. 1948) 

ตาราง 2-1   ประชากรศรีลังกาจําแนกตามเชื้อชาติ 
เชื้อชาติ รอยละ 

สิงหล (Sinhalese) 74.0 
ศรีลังกา ทมิฬ (Sri Lanka Tamils) 12.6 
แขกมัวร (Moors) 7.1 
อินเดียน ทมิฬ (Indian Tamils) 5.6 
พวกเชื้อสายยุโรป  (Burgher) 0.3 
มาเลย (Malay) 0.3 

ที่มา : Department of Census and Statistics  (กรมสํามะโนประชากรและสถิติ) 



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

จากภูมิหลังทางประวัติศาสตรดังท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาศรีลังกาเปนประเทศที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมคอนขางสูง  ศรีลังกาประกอบขึ้นจากคนหลายเชื้อชาติ โดยเชื้อชาติท่ีสําคัญมี 4 เชื้อชาติ ไดแก 
สิงหล รอยละ 74 ทมิฬ รอยละ 18 แขกมัวร (มุสลิมจากอินเดียและตะวันออกกลาง) รอยละ 7 และอื่น ๆ คือ 
พวกเชื้อชาติ ดัทช โปรตุเกส และอังกฤษ (เรียกวา Burgher) รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 19,742,439 คน 
(2546) หรือคิดเปนประมาณหนึ่งในสามของประเทศไทย และมีอัตราการเพิ่มของประชากรรอยละ 0.83  

ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติไดนําไปสูการใชภาษาที่มีความแตกตางกันไปในแตละเชื้อชาติ  
ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางเชื้อชาติทําใหคนมีโอกาสเรียนรูภาษาอื่นๆ จนคน 
ตางชาติดวย  กลาวคือ ชาวศรีลังกาสวนใหญ (รอยละ 74) ใชภาษาสิงหลซึ่งเปนภาษาราชการและถือเปนหนึ่ง
ในภาษาประจําชาติ และอีกประมาณรอยละ 18ใชภาษาทมิฬซึ่งเปนภาษาประจําชาติอีกภาษาหนึ่ง ในขณะที่
ภาษาอังกฤษใชติดตอสื่อสารทั่วไปในภาครัฐ และประชากรประมาณรอยละ 10 สามารถสื่อสารดวยภาษา
อังกฤษได 

ตาราง 2-2   ประชากรศรีลังกาจําแนกตามศาสนาที่นับถือ 
ศาสนา รอยละ 

พุทธ 69.3 
ฮินดู 15.5 
อิสลาม 7.6 
คริสต 7.5 
อื่นๆ 0.1 

ที่มา: Department of Census and Statistics (กรมสํามะโนประชากรและสถิติ) 

ในเรื่องการนับถือศาสนา ศาสนาที่ประชาชนกลุมใหญในศรีลังกานับถือมีอยูดวยกัน 4 ศาสนา  
โดยประชาชนชาวศรีลังกาประมาณรอยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 15 นับถือศาสนาฮินดู  
เกือบรอยละ 8 นับถือศาสนาอิสลามและคริสตใกลเคียงกัน สวนที่เหลือนับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งคิดเปนประมาณ
รอยละ 0.1 เทานั้น 

ชาวศรีลังกานับวามีพื้นฐานทางการศึกษาคอนขางดีมาก พิจารณาจากอัตราการรูหนังสือโดยรวม 
ท่ีสูงถึงรอยละ 92.3 (2546) โดยที่อัตราการรูหนังสือในเพศชายสูงกวาเพศหญิง กลาวคืออัตราการรูหนังสือ 
ในเพศชายอยูท่ีรอยละ 94.8 มากกวาในเพศหญิงซึ่งอยูท่ีรอยละ 90 เกือบรอยละ 5    อยางไรก็ตาม ในดาน
เศรษฐกิจ ศรีลังกาจัดวาเปนประเทศยากจนประเทศหนึ่งในโลก จากการที่ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวเพียง 
942.2 ดอลลารสหรัฐเทานั้น แมวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูท่ีระดับรอยละ 5.9 

สินคาสงออกที่สําคัญของศรีลังกา ไดแก  เสื้อผาสําเร็จรูป  เครื่องประดับ  ชา  เพชร  ผลิตภัณฑจาก
มะพราว และผลิตภัณฑจากปโตรเลียม สวนสินคานําเขาท่ีสําคัญเครื่องจักรกลและอุปกรณ สิ่งทอ ปโตรเลียม 
และผลิตภัณฑอาหาร 
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ประเทศคูคาท่ีสําคัญ สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ประเทศในตะวันออกกลาง  อินเดีย  ฮองกง  ญ่ีปุน  
สิงคโปร และเกาหลีใต  

หนวยเงินตราที่ใชคือ รูปศรีลังกา (Sri Lankan Rupee) โดย 1 ดอลลารสหรัฐเทากับประมาณ 99.35 รูป 
(มิ.ย 2547) และ 1 รูป คิดเปนประมาณ 0.4 บาท (มิ.ย 2547) 

 จากการสํารวจสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมและเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกา 
อาจกลาวไดวา ศรีลังกาอาจเปนประเทศเล็กดวยขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร และมูลคาทางเศรษฐกิจ แตศรี
ลังกานับเปนประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมอื่นๆ ท่ีไดรับอิทธิพล
จากตางประเทศโดยเฉพาะอังกฤษ ซึ่งลวนมีสวนหลอหลอมใหระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกา 
มีเอกลักษณท่ีนาสนใจดังท่ีจะไดกลาวถึงในลําดับตอไปนี้ 

ระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกา 
ระบบการเมืองการปกครองของประเทศศรีลังกาในปจจุบันเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดีซึ่งเปนการนํารูปแบบของประเทศฝรั่งเศสมาปรับใช   อยางไรก็ตาม  
เมื่อศึกษาถึงพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองในศรีลังกา โดยเฉพาะตั้งแตไดรับเอกราชจากอังกฤษ 
(1947) เปนตนมา  ก็จะพบวาศรีลังกามีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศมาแลว
หลายฉบับจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ศรีลังกามีอิสระปกครองตนเองเปนครั้งแรกหลังจากตกเปนเมืองข้ึนของ
ประเทศตะวันตกมากวา 500 ปท่ีไดวางรูปแบบการปกครองของศรีลังกาไวตามอยางระบบที่ใชอยูในสหราช
อาณาจักรหรือเปนระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (British Westminster System) ในป 1972 ศรีลังกา 
ไดเปลี่ยนรูปแบบของรัฐสภามาใชระบบสภาเดี่ยวโดยการยกเลิกวุฒิสภาซึ่งถูกมองวามิไดเปนตัวแทนที่แทจริง
ของประชาชนออกไป จนกระทั่งในป 1978 จึงไดนําระบบการปกครองแบบฝรั่งเศส (French System) มาใช
โดยมีการปรับปรุงหลักการบางประการบางเปนระยะ แตก็ยังถือวารัฐธรรมนูญ ฉบับป 1978 เปนกฎหมาย 
สูงสุดในการปกครองประเทศมาจนถึงปจจุบัน 

พัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองในศรีลังกา 
ยอนไปเมื่อครั้งท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ อาจกลาวไดวา ถึงแมวาคนศรีลังกาจะถูกจํากัดสิทธิ 

ในเรื่องการปกครองตนเองอยูมาก แตประเทศศรีลังกาก็นับวาไดรับประโยชนจากสิ่งท่ีอังกฤษวางรากฐาน 
ไวใหท่ีสําคัญสองเรื่อง ไดแก ในเรื่องโครงสรางทางการเมืองการปกครอง และระบบการศึกษา 

ในชวงท่ีเขามาปกครองศรีลังกา อังกฤษไดสถาปนาสถาบันทางการเมืองท่ีเปนพื้นฐานสําคัญของการ
สรางประชาธิปไตยในเวลาตอมาขึ้น โดยการวางรูปแบบรัฐสภาใหประชาชนชาวศรีลังกาไดมีโอกาสในการ
ปกครองตนเองแบบจํากัดแบบคอยเปนคอยไปกอนที่จะใหอิสรภาพในการปกครองตนเองที่สมบูรณ   
เชนเดียวกับอินเดีย   ศรีลังกาเปนหนึ่งในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษที่ไดรับอนุญาตใหมีการเลือกผูแทน 
จากคนพื้นเมืองใหเขาไปเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงอาณานิคม (Colonial Legislature)  



 
 . 
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เริ่มตนจากป 1912 อังกฤษไดเปดใหประชาชนศรีลังกาเลือกผูแทน 3 คน  เขาเปนสมาชิกในสภา 
นิติบัญญัติแหงอาณานิคมซึ่งประกอบดวยสมาชิกทั้งสิ้น 21 คน จากนั้นเพิ่มข้ึนเปน 4 คน ในอีก 5 ปตอมา 
(1917) และในป 1920 สภานิติบัญญัติแหงอาณานิคมประกอบดวยสมาชิกที่เปนคนพื้นเมืองศรีลังกา 23 คน 
จากสมาชิกทั้งสิ้น 37 คน ซึ่งถือเปนเสียงขางมากในสภา  

นอกจากนี้  กอนไดรับเอกราชประมาณ  1 ป  (1947) คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
ชาวอังกฤษ 3 คน นําโดย Lord Soulbury ไดรวมกันรางรัฐธรรมนูญขึ้นสําหรับใชเปนกฎหมายสูงสุดในการ 
ปกครองประเทศเมื่อไดรับเอกราชจากอังกฤษไปแลว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งตอมาเรียกชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ Soulbury และมีการใชอยางตอเนื่องมาจนถึงป 1972 ไดวางรูปแบบการปกครองของศรีลังกาไวตามแบบ
อยางของระบบที่ใชอยูในสหราชอาณาจักรหรือเปนระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (British Westminster 
System)  

รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ Soulbury เปนระบบสองสภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร และ 
วุฒิสภา โดยสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 2 แบบ คือ แบบแบงเขตหรือเขตเดียว
เบอรเดียวแบบหนึ่ง และแบบรวมเขตหรือแบงเขตหลายคนอีกแบบหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรเปนผูเลือกตั้งนายก
รัฐมนตรีเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล สวนวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก 30 คน โดยที่ครึ่งหนึ่ง (15 คน) มาจากการ 
เสนอชื่อของผูวาการประจําจังหวัดตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี และอีก 15 คนมาจากการเลือกของ 
สภาผูแทนราษฎรโดยใชระบบสัดสวน 

รัฐธรรมนูญฉบับ Soulbury ถูกวิพากษวิจารณอยางมาก โดยเฉพาะในประเด็นที่วามีสวนคลายกับการ
ปกครองในสมัยอาณานิคม ในขณะที่อํานาจของวุฒิสภาในระบบเชนนี้ก็มีคอนขางจํากัดและมักถูกใชเปน
เครื่องมือของพรรคการเมืองในการใหรางวัลแกผูสนับสนุน รวมถึงอาจเปนเครื่องมือของรัฐบาลเนื่องจาก 
คณะรัฐมนตรีมีสวนในกระบวนการสรรหาดวย แนวรวมแหงชาติ (United Front) นําโดยพรรค Sri Lanka 
Freedom Party (SLFP) ซึ่งเปนรัฐบาลที่ไดรับการเลือกตั้งมาตั้งแตป 1970 จึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสราง
ทางการเมืองใหมีความสอดคลองกับสภาพทางสังคมของชาวศรีลังกาอยางมีประสิทธิผลมากกวาท่ีจะยึดเอา 
รูปแบบที่ชาวตางประเทศเปนผูออกแบบไวให โดยการแตงตั้งคณะผูรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาชุดหนึ่ง 

ในที่สุด ในป 1972 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึนใชแทนรัฐธรรมนูญฉบับ Soulbury 
โดยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักๆ หลายประการ ไดแก  การยกเลิก 
วุฒิสภาใหเหลือเพียงสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพียงสภาเดียว การบัญญัติให 
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ และการรับรองบทบาทของชาวสิงหลในการดําเนินการทางการปกครอง 

อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ ฉบับป 1972 นี้ก็ไมเปนที่ถูกใจของพรรคฝายคานนัก โดยเฉพาะพรรค 
United National Party ซึ่งเคยมีบทบาทอยางสูงในชวงการเรียกรองเอกราชจากอังกฤษและเปนรัฐบาลบริหาร
ประเทศมาหลายสมัยโจมตีวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้อาจทําใหเกิดรัฐบาลเผด็จการ ในขณะที่พรรค 
Federal Party ซึ่งเปนพรรคการเมืองสําคัญของคนเชื้อสายทมิฬตอตานบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหสถานะ
พิเศษกับศาสนาพุทธ และบัญญัติใหภาษาสิงหลเปนภาษาประจําชาติ 
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ดังนั้น  ในการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อป  1977 พรรค  United National Party   จึงประกาศนโยบายตอ 
ประชาชนในอันที่จะสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหมซึ่งจะนําเอาหลักการของการปกครองในระบบ
ประธานาธิบดีมาใช และไดรับการตอบรับอยางดียิ่งจากประชาชน เปนผลใหพรรค United National Party  
ไดเปนรัฐบาลบริหารประเทศและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในปถัดมา 

รัฐธรรมนูญฉบับป 1978 นี้ถือเปนการสถาปนาการปกครองระบบประธานาธิบดีแบบฝรั่งเศสหรือ 
ท่ีในทางวิชาการเรียกวาระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดีข้ึนใชแทนระบบรัฐสภาแบบอังกฤษเต็มรูปแบบ 
โดยมีหลักการสําคัญดังนี้ 

ประการแรก  ใหประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระการดํารง
ตําแหนง 6 ปแตไมสามารถดํารงตําแหนงไดมากกวา 2 วาระ สวนรัฐสภาเปนระบบสภาเดี่ยวมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ปเชนเดียวกับประธานาธิบดีและไมจํากัดวาระการดํารงตําแหนง  
อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีมีอํานาจในการยุบสภาได 

ประการที่สอง  ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดยรัฐสภาเปนผูใหความ
เห็นชอบ 

ประการที่สาม  ใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแทนระบบการ 
เลือกตั้งเดิมที่เปนแบบเขตเดียวเบอรเดียว (เริ่มใชครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในป 1989) 

ประการที่สี่  พรรคการเมืองมีอํานาจในการแตงตั้งบุคคลเปนสมาชิกรัฐสภาในกรณีท่ีตําแหนง
สมาชิกรัฐสภาของพรรควางลงโดยไมตองจัดใหมีการเลือกตั้งซอม และมีอํานาจในการขับสมาชิกรัฐสภา 
ในสังกัดใหพนสมาชิกภาพไดแลวแทนที่ตําแหนงนั้นดวยบุคคลอื่น 

ประการสุดทาย  วางหลักการในเรื่อง “การลงประชามติ” ไวในกรณี ท่ีตองมีการตัดสินปญหา 
ท่ีสําคัญของชาติ 

ตลอดระยะเวลากวา 27 ปท่ีรัฐธรรมนูญ  ฉบับป  1978  มีการบังคับใช ไดมีการปรับปรุงแกไข 
รัฐธรรมนูญในประเด็นตางๆ แลวหลายครั้ง เชน ในการปรับปรุงแกไขครั้งท่ี 2 ในป 1979 ไดมีการแกไข 
ในเรื่องอํานาจของพรรคการเมือง จากเดิมท่ีใหพรรคการเมืองมีอํานาจในการขับสมาชิกรัฐสภาในสังกัด 
ใหพนสมาชิกภาพได เปลี่ยนเปนใหท่ีประชุมรัฐสภาเปนผูตัดสินวาในกรณีนั้นๆ สมควรใหพรรคการเมือง 
ขับสมาชิกรัฐสภาออกจากการเปนสมาชิกหรือใหสมาชิกผูนั้นยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นได ในป 1982  
มีการแกไขใหประธานาธิบดีมีอํานาจรองขอใหมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยตอไปได เมื่อประธานาธิบดี
ดํารงตําแหนงครบ 4 ปแลว เปนตน การแกไขปรับปรุงเหลานี้เกิดข้ึนจากหลายเหตุปจจัย บางครั้งเปนไป 
เพื่อความเหมาะสมของสภาพการณ แตบางครั้งอาจเปนการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูมีอํานาจ  
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแตละครั้งไดสะทอนใหเห็นถึง และเปนที่มาของระบบการเมืองการ 
ปกครองดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 
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ระบบการปกครองศรีลังกาในปจจุบัน 
ดังท่ีไดกลาวถึงไปบางแลววาศรีลังกาเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยโดยนําระบบ

การปกครองที่ใชอยูในประเทศฝรั่งเศสมาปรับใช ดังนั้น เชนเดียวกับประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย ระบอบ
ประชาธิปไตยของศรีลังกามีการแบงการใชอํานาจ (Separation of Power)  ออกเปนสามทาง  คือ (1) อํานาจ 
นิติบัญญัติ (Legislative) หรืออํานาจในการบัญญัติกฎหมายเพื่อใชในการปกครองประเทศผานทางรัฐสภา   
(2) อํานาจบริหาร (Executive)  ซึ่งหมายถึงการใชอํานาจในการปกครองประเทศและการบังคับใหเปนไปตาม
กฎหมายผานทางประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี และ (3) อํานาจตุลาการ (Judicial) ไดแก 
อํานาจในการจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการที่สมาชิกในสังคมไมเคารพเชื่อฟงกฎหมายหรือมีความ
เขาใจในขอกฎหมายที่แตกตางกันผานทางศาลยุติธรรม ซึ่งพอจะนําเสนอเกี่ยวกับระบบการปกครองศรีลังกา
ในปจจุบันโดยภาพรวมไดดังตอไปนี้ 

อํานาจบริหาร (Executive) 
ระบบการปกครองของศรีลังกาเปนระบบที่ใหความสําคัญอยางสูงกับประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญ

ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขของรัฐ โดยดํารงตําแหนงสูงสุดของกองทัพ และเปนหัวหนารัฐบาล  ในขณะ
เดียวกัน (และมีฐานะเปนหัวหนาพรรคการเมืองดวย) มีอํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และแตงตั้งคณะ 
รัฐมนตรีโดยการปรึกษากับนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจ
แตงตั้งประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาศาลอุทธรณ รวมท้ังอํานาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคณะ 
รัฐมนตรี และมีอํานาจในการยุบสภา (สามารถกระทําไดภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไป 1 ป) ประธานาธิบดี 
ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยูในตําแหนงคราวละ 6 ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 สมัย 

ประธานาธิบดีคนปจจุบันของศรีลังกา คือ นางจันทริกา บันดารานัยเก กุมาราตุงคะ (Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga) ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนดวยคะแนนเสียงสนับสนุนรอยละ 62 ในการ
เลือกตั้ งเมื่ อป  1994 และเข ารับตําแหนงสมัยแรก  เมื่ อวันที่  12 พฤศจิกายน  2537 (ค .ศ .1994) นับเปน
ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของศรีลังกา 

ตาราง 2-3   ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดี 1994 
ผูสมัคร พรรค/กลุมการเมือง คะแนน 

Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumarathunga People’s Alliance 4,709,205 
Mrs. Vajira Srimathi Dissanayake United National Party 2,715,285 
Mr. Hudson Samarasinghe ผูสมัครอิสระ 58,886 
Dr. Harischandra Wijethunga Sinhalye Mahasammatha Bhoomiputhra Pakshaya 32,651 
Mr. A.J. Ranasinghe ผูสมัครอิสระ 22,752 
Mr. Galappaththi Arachchige Nihal Sri Lanka Progressive Front 22,749 

ที่มา : กรมการเลือกต้ัง ประเทศศรีลังกา (Department of Elections, Sri Lanka) 
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นางจันทริกาไดรับการเลือกตั้งเปนสมัยท่ีสอง และดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตั้งแตวันที่  
22 ธันวาคม 2542 (ค.ศ.1999) จนถึงปจจุบันซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมในเดือนพฤศจิกายน 
2548 

ตาราง 2-4   ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดี 1999 

ผูสมัคร พรรค/กลุมการเมือง คะแนน 
Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumarathunga People’s Alliance 4,312,157 
Mr. Ranil Wickremasinghe United National Party 3,602,748 
Mr. M. D. Nandana Gunathilaka Janatha Vimukthi Peramuna 344,173 
Mr. Harischandra Wijayatunga Bhoomiputhra Pakshaya 35,854 
Mr. W. V. M. Ranjith Sunil Nandana Amarasinghe 27,052 
Mr. Rajiva Wijesinha Liberal Party 25,085 
Mr. Vasudeva Nanyakkara Left and Democratic Alliance 23,668 
Mr. Tennyson Edirisuriya Peduru Hewage Priyantha Arunakumara 21,119 
Mr. Abdul Rasool Sri Lanka Muslim Katchi 17,359 
Mr. Kamal Karunadasa People’s Liberation Solidarity Front 11,333 
Mr. Hudson Samarasinghe Sagarika Mathavi Kaluarachchi 7,184 
Mr. Ariyawansa Dissanayaka Democratic United National Front 4,039 
Mr. Alwis Weerakkody Permawardhana People’s Freedom Front 3,983 

  ที่มา : กรมการเลือกต้ัง ประเทศศรีลังกา (Department of Elections, Sri Lanka) 

ตามรัฐธรรมนูญหัวหนาฝายบริหารคือ ประธานาธิบดี ซึ่งจะใชอํานาจบริหารโดยการแตงตั้งนายก 
รัฐมนตรีจากหัวหนาพรรคการเมืองท่ีไดรับเสียงขางมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งท่ัวไป   อยางไรก็ตาม  
ในทางปฏิบัติประธานาธิบดีถือวามีบทบาทอยางมากในการเปนหัวหนารัฐบาล เพราะมีอํานาจในการแตงตั้ง
และถอดถอนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได นายกรัฐมนตรีมีวาระดํารงตําแหนง 6 ป ผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน คือ นายมาฮินดา ราจาปคชี (Mahinda Rajapakshe) เขารับตําแหนงเมื่อเดือนเมษายน 
2547 (ค.ศ.2004)   

อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative) 
รัฐสภาของศรีลังกาเปนระบบสภาเดี่ยว (unicameral parliament) ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 225 

คน โดยจํานวน 196 คน ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจากเขตเลือกตั้งท้ังหมด 22 เขต และอีก 29  
คน มาจากการจัดสรรที่นั่งใหกับพรรคการเมืองตามอัตราสวนของคะแนนเสียงท่ีไดรับจากประชาชนในแตละ
เขตเลือกตั้ง มีประธาน รัฐสภาซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาเปนตัวแทนของฝายนิติบัญญัติในการติดตอกับ
บุคคลและองคกรภายนอก และทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุมรัฐสภา 



 
 . 
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หากไมมีเหตุอื่นใดมาทําใหรัฐสภามีอันตองสิ้นสุดลงเสียกอน สมาชิกรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนง 
6 ป นับจากวันที่นัดประชุมวันแรก  สวนในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกรัฐสภาวางลง พรรคการเมืองท่ีสมาชิก 
รัฐสภาตําแหนงท่ีวางลงนั้นสังกัดอยูมีอํานาจในการแตงตั้งบุคคลเปนสมาชิกรัฐสภาโดยไมตองจัดใหมี 
การเลือกตั้งซอม 

รัฐสภามีอํ านาจถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตํ าแหน งไดผ านกระบวนการถอดถอน 
(Impeachment) ท่ีรัฐธรรมนูญเปดชองให แตจะตองเปนเรื่องท่ีประธานาธิบดีมีความไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีอยางรายแรงจริงๆ เชน มีเจตนาที่จะลมลางรัฐธรรมนูญ เปนกบฏ รับสินบน ประพฤติมิชอบหรือ 
ฉอราษฎรบังหลวงโดยใชอํานาจในทางมิชอบ หรือกระทําผิดกฎหมายในคดีอุกฉกรรจหรือคดีรายแรง เปนตน 
ซึ่งเทาท่ีผานมายังไมมีประธานาธิบดีคนใดของศรีลังกาที่เคยถูกถอดออกจากตําแหนงตามกระบวนการ 
ถอดถอนนี้  

 
ภาพ 2-1   โครงสรางของระบบการเมืองศรีลังกา 

 

ประธานาธิบดี 

รัฐสภา ศาลสูงสุด นายกรัฐมนตรี 

รัฐวิสาหกิจ ระบบราชการ 

ประชาชน 

คณะรัฐมนตรี ศาลชั้นตน 

ถอดถอน

แตงต้ัง 

กําหนดนโยบายและ
กํากับการบริหาร 

เลือกต้ังโดย 
ระบบสัดสวน 

เลือกต้ัง
โดยตรง

แตงต้ัง แตงต้ัง ยุบสภา 

ถอดถอน 
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อํานาจตุลาการ (Judicial) 
ระบบกฎหมายของศรีลังกาเปนระบบที่คํานึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมจึงมี

ลักษณะที่เปนการผสมผสานระหวางกฎหมายของชนพื้นเมืองกับกฎหมายที่ประยุกตมาจากระบบกฎหมายของ
ตางประเทศ 

กฎหมายของชนพื้นเมืองท่ีสําคัญมีอยูดวยกัน 3 ระบบกฎหมายไดแก (1) กฎหมายแคนดียัน (Kandyan 
Law) เปนระบบกฎหมายที่ตกทอดมาจากสมัยท่ีประเทศยังปกครองดวยระบอบกษัตริย และยังถูกรักษาไวใหมี
การปฏิบัติใชสืบตอมาในสมัยท่ีอังกฤษเขามาปกครองศรีลังกา (2) กฎหมายมุสลิม (Muslim Law) เปนระบบ
กฎหมายที่ชาวตะวันตกทั้งชาวโปรตุเกส ชาวดัตช และชาวอังกฤษใหความสําคัญเพื่อใหเปนกฎหมายสําหรับ
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในศรีลังกา และ (3) กฎหมาย Thesawalame เปนระบบกฎหมายที่ปรับมาจาก
กฎหมายของชาวทมิฬแหงอาณาจักรจาฟนา ท้ังนี้ กฎหมายของชนพื้นเมืองท้ังสามระบบไดมีการปรับปรุงและ
ปฏิรูปโดยกระบวนการยกรางและมีการปฏิบัติใชเปนการทั่วไปโดยเฉพาะในกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน 

ในสวนของการนําระบบกฎหมายจากตางประเทศมาประยุกตใชนั้น ระบบกฎหมายของศรีลังกาไดรับ
อิทธิพลจากระบบกฎหมายโรมัน-ดัตช และระบบกฎหมายของอังกฤษซึ่งมีการวางรากฐานมาตั้งแตสมัยอาณา
นิคม โดยเฉพากฎหมายระบบอังกฤษนับวามีความสําคัญมากและนํามาใชกับกระบวนการนิติบัญญัติและการ
ตัดสินใจทางทางยุติธรรมในหลายเรื่อง ท้ังกฎหมายพาณิชยและกฎหมายปกครอง 

ตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภาจะเปนผูบัญญัติ ประกาศใช แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกฎหมายฉบับตางๆ 
สวนฝายตุลาการจะเปนผูนํากฎหมายทั้งหลายมาบังคับใชตามอํานาจที่ตนเขาไปเกี่ยวของผานทางศาลยุติธรรม
และองคกรที่ทําหนาท่ีพิพากษาตัดสินอรรถคดีตางๆ 

การปกครองสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (Regional and Local Government) 
กอนป 1979 ศรีลังกามีการปกครองทองถิ่น 4 รูปแบบ ไดแก สภาเทศบาล (municipality Council) 

สภาเมือง (Urban Council) สภาชุมชน (Town Council) และสภาหมูบาน (Village Council) อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกรมการปกครองสวนทองถิ่น จนมาในป 1979 ศรีลังกามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทองถิ่น
โดยยังคงรูปแบบของสภาเทศบาลและสภาเมืองไว แตใหเปลี่ยนฐานะสภาชุมชนเปนสภาหมูบานในรูปแบบที่
มีการขยายขอบเขตความรับผิดชอบมากขึ้น และสถาปนาสภาแควน (Regional Council) ซึ่งประกอบดวยสภา
หมูบานหลายแหงรวมกันเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นแบบใหมข้ึนมาอีกแบบหนึ่ง ในปจจุบัน การปก
ครองทองถิ่นประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 3 รูปแบบ ไดแก สภาเทศบาล 13 แหง สภา
เมือง 38 แหง และสภาแควน 257 แหง 
 นอกจากหลักการกระจายอํานาจที่นํามาใชผานทางองคกรปกครองทองถิ่นประเภทตางๆ ในการ
บริหารราชการแผนดินของศรีลังกายังไดนําหลักการแบงอํานาจควบค ู กับหลักการกระจายอํานาจอีกรูปแบบ
หนึ่งผานทางการบริหารราชการสวนภูมิภาค เพื่อเปนการแกไขปญหาความขัดแยงทางเชื้อชาติระหวางชาว
สิงหลและชาวทมิฬอีกทางหนึ่ ง  โดยในป  1981 ไดการจัดใหมีสภาเพื่ อการพัฒนาจังหวัด  (District 
Development Council) ข้ึนประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบบสัดสวนของผูมี
สิทธิเลือกตั้งในแตละเขตเชนเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และมีคณะมนตรีจังหวัดเปนหัวหนาฝาย
บริหารในแตละจังหวัด 



 
 . 
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ภาพ 2-2    โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานาธิบดี 
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ในป 1987 ไดมีการปรับปรุงระบบการปกครองสวนภูมิภาคนี้ผานการแกไขรัฐธรรมนูญ 1978 ครั้งท่ี 
13 โดยแบงการปกครองออกเปน 8 จังหวัด แตละจังหวัดมีสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ในแตละจังหวัดใหมีผูวาราชการจังหวัดซึ่งถือเปนตัวแทนการปกครอง
ของรัฐบาลกลางมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดีเปนหัวหนาฝายบริหาร ทํางานรวมกับคณะกรรมการ
มนตรีประจําจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาจังหวัดในจังหวัดนั้นๆ 

ภารกิจหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ ไดแก การกํากับดูแลการปกครอง 
สวนทองถิ่น การศึกษา งานตํารวจ การออกกฎหมายเพื่อใชบังคับตามอํานาจหนาท่ี  การเคหะและการกอสราง   
การใหบริการทางสังคม การฟนฟูสุขภาพ การเกษตร การพัฒนาชนบท การสาธารณสุข ระบบชลประทานและ 
การพัฒนาที่ดิน  

ระบบการเลือกต้ัง 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (1978) ประชาชนชาวศรีลังกามีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 4  

รูปแบบดวยกัน คือ 
1.  การเลือกตั้งประธานาธิบดี (Presidential Election) 
2.  การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (Parliamentary General Election) 
3.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (Provincial Councils Elections) 
4.  การเลือกตั้งระดับทองถิ่น (Local Authorities Elections) 

 ท้ังนี้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และการเลือกตั้งระดับ 
ทองถิ่นไดมีการกลาวถึงไปบางแลว ดังนั้น ในสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเพียงรูปแบบ
เดียวเทานั้น 

การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา (Parliamentary General Election) 
ศรีลังกามีการเลือกตั้งผูแทนเพื่อเขาไปทําหนาท่ีในรูปแบบสภาครั้งแรกตั้งแตป 1931 แตในตอนนั้นยัง

เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแหงรัฐ (State Council) จนกระทั่งการเลือกตั้งในป 1947 จึงถือวาเปนการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาทั่วไป (Parliamentary General Election) ครั้งแรก การเลือกตั้งท่ัวไปในครั้งนั้นเปนระบบการ
เลือกตั้งแบบแบงเขต (a single-member system) เชนเดียวกับระบบการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักร และมีการ
ใชในการเลือกตั้งครั้งตอๆ มาอีกหลายครั้งจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งโดยการนําระบบการ
เลือกตั้งแบบสัดสวน (Proportional Representation-PR) มาใชโดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ค.ศ.1978 และเริ่มใชครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในป 1989 ตอ
เนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

ดังท่ีกลาวไปแลววาสมาชิกรัฐสภาประกอบดวยสมาชิกรวม 225 คน แบงเปนสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้ง (District Basis Seats) จํานวน 196 
คน และอีก 29 คน มาจากการจัดสรรที่นั่งใหกับพรรคการเมืองตามอัตราสวนของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ
ท่ีไดรับจากประชาชนในแตละเขตเลือกตั้ง (national Basis Seats) 



 
 . 
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ในการเลือกตั้งแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้งนั้น จะมีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 22 เขต พรรคการ
เมืองจะจัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครเปนสมาชิกรัฐสภาของเขตเลือกตั้งในนามพรรคตามจํานวนที่พึงมีไดในแตละ
เขต ซึ่งมีจํานวนระหวาง 4-20 คน ใหประชาชนเลือก ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประชาชนจะทําการเลือก
พรรคการเมืองท่ีตนสนับสนุนและผูสมัครท่ีตนชื่นชอบ ในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น 3 คน คะแนนที่
พรรคการเมืองไดรับจะถูกคํานวณเปนสัดสวนที่นั่งท่ีพรรคการเมืองนั้นจะไดรับการจัดสรรในเขตเลือกตั้ง ท้ังนี ้
พรรคการเมืองท่ีจะไดท่ีนั่งจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 8 ของผูลงคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ 
สวนผูสมัครคนใดจะไดเปนสมาชิกรัฐสภาในนามของพรรคตามสัดสวนที่ไดรับจัดสรรมาก็จะเปนไปตาม
ลําดับคะแนนนิยมท่ีแตละคนไดรับจากประชาชนนั่นเอง 

คะแนนของพรรคการเมืองท่ีไดรับในแตละเขตเลือกตั้งจะถูกนําไปคํานวณรวมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจัด
สรรท่ีนั่งในสภาใหกับพรรคการเมืองตางๆ ซึ่งไดจัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครของพรรคการเมืองในระดับชาติ 
(National party lists) ไว ตามอัตราสวนของคะแนนเสียงท่ีประชาชนทั่วประเทศลงคะแนนให 

นับตั้งแตไดรับเอกราชจากอังกฤษ ศรีลังกามีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ตั้งแต
การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อป 1947 เปนตนมาอาจกลาวไดวาประชาชนชาวศรีลังกาเปนผูมีความตื่นตัวทางการ
เมืองและสนใจเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยการออกไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสัดสวนที่สูงมา
โดยตลอด จากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารวม 14 ครั้งมีเพียงการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อป 1947 ครั้งเดียวเทานั้นที่
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งออกมาใชสิทธิในสัดสวนที่ต่ํากวารอยละ 60 นอกนั้นมีถึง 4 ครั้ง คือในการเลือกตั้ง
เมื่อป 1965 1970 1977 และ 1982 ท่ีประชาชนออกมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงกวารอยละ 80 และอีก 
7 ครั้ง คือในการเลือกตั้งเมื่อป 1952 1960 1994 2000 2001 2004 ท่ีมีผูออกมาใชสิทธิสูงกวารอยละ 70 

ตาราง 2-5   การออกมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของชาวศรีลังกา (1947-2004) 
คร้ัง ปที่มีการเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูออกมาใชสิทธิ รอยละ 

1 1947 3,048,145 1,701,150 55.9 
2 1952 2,990,912 2,114,615 70.7 
3 1956 3,464,912 2,391,538 69.0 
4 1960 (มีนาคม) 3,724,507 2,889,282 77.6 
5 1960 (กรกฎาคม) 3,724,507 2,827,075 75.9 
6 1965 4,710,887 3,821,918 82.1 
7 1970 5,505,028 4,672,656 85.2 
8 1977 6,667,589 5,780,283 86.7 
9 1982 8,145,015 6,602,617 81.03 

10 1989 9,374,164 5,962,031 63.6 
11 1994 10,945,065 7,713,232 70.5 
12 2000 12,071,062 9,128,823 75.6 
13 2001 12,428,762 9,449,813 76.03 
14 2004   9,797,816 75.96 

   ที่มา : กรมการเลือกตั้ง ประเทศศรีลังกา (Department of Elections, Sri Lanka) 
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นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ระบบพรรคการเมือง 
 พรรคการเมืองถือเปนสถาบันทางการเมืองท่ีอยูคูกับระบบการเมืองมาตั้งแตแรกสถาปนาการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิไตยข้ึนในศรีลังกา และตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกซึ่งจัดข้ึนระหวางเดือนสิงหาคม 
ถึงกันยายน 1947 (ใชเวลากวา 20 วัน) มีพรรคการเมืองจํานวนมากที่สงผูสมัครลงแขงขันเพื่อรับการเลือกตั้ง
จากประชาชน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงลักษณะการเปนตัวแทนของกลุมชาติพันธุ ชนชั้น และอุดมการณท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมากในสังคมการเมืองศรีลังกา โดยพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครในการเลือกตั้งท่ัวไป 
เมื่อป 1947 อาจแบงไดเปน 3 กลุมใหญ ไดแก 

 กลุมแรก  คือ  พรรค United National Party (UNP) เปนพรรคการเมืองขนาดใหญท่ี ประกอบดวย
สมาชิกซึ่งสวนใหญ เปนชนชั้นนําจากหลายเชื้อชาติ ท่ี เคยเปนผูนําทางการเมืองท่ีเคยมีบทบาทอยูใน 
สภานิติบัญญัติสมัยอาณานิคม และเปนกลุมผูนําท่ีมีสวนสําคัญในการเรียกรองเอกราชจากอังกฤษจนประสบ
ชัยชนะ 

 กลุมท่ีสอง   คือ  พรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณแบบพวกฝายซายมีอยูดวยกัน 3 พรรค คือ พรรค Lanka 
Sama Samaja Party (LSSP) พรรค Bolshevik-Leninist Party (BLP) และพรรค Communist Party (CP) 

 กลุมท่ีสาม   คือ  พรรคการเมืองของคนเชื้อชาติทมิฬ มี 2 พรรค คือ พรรค Tamil Congress และพรรค 
Ceylon Indian Congress 
 

ตาราง 2-6   ผลการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อป 1947 

พรรคการเมือง จํานวนผูลงสมัคร จํานวนผูสมัคร 
ท่ีไดรับการเลือกต้ัง 

คะแนนเสียงที่ไดรับ 
รวมทั้งประเทศ 

United National Party 95 42 751,432 
Lanka Sama Samaja Party 28 10 204,020 
Tamil Congress 9 7 82,499 
Ceylon Indian Congress 7 6 72,230 
Bolshevik-Leninist Party 10 5 113,193 
Communist Party 13 3 70,331 
Labour Party 9 1 38,932 
United Lanka Congress 2 0 3,953 
Swaraj Party 3 0 1,393 
ผูสมัครอิสระ 181 21 549,381 

รวม 361 95 1,887,364* 
ที่มา : กรมการเลือกต้ัง ประเทศศรีลังกา (Department of Elections, Sri Lanka) 
 

* หมายเหตุ : ตัวเลขคะแนนเสียงรวมนี้มีจํานวนสูงกวาจํานวนผูออกมาใชสิทธิเลือกตั้งดังที่เสนอไวในตาราง 2-5 เนื่องจากระบบการเลือก
ตั้งในสมัยนั้นมีทั้งแบบแบงเขตเบอรเดียว และแบบรวมเขตหลายเบอรซึ่งผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นสามารถเลือกผูสมัครไดมากกวา 1 คน 



 
 . 
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ผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้  ปรากฏวาจากจํานวนที่นั่งท้ังสิ้น 95 ท่ีนั่ง ผูสมัครของพรรค 
UNP ไดรับการเลือกตั้งเขามามากที่สุด จํานวน 42 ท่ีนั่ง  ในขณะที่ผูสมัครของพรรคฝายซายและพรรคตัวแทน
กลุมเชื้อชาติไดรับเลือกตั้งรวมกัน 32 ท่ีนั่ง  สวนผูไดรับการเลือกตั้งท่ีเหลืออีก 21  ท่ีนั่งเปนผูสมัครอิสระ  
การจัดตั้งรัฐบาลชุดแรกของศรีลังกาจึงเปนรูปแบบรัฐบาลผสม โดยมีพรรค UNP เปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล 
รวมกับพรรคการเมืองของคนเชื้อสายทมิฬและผูสมัครอิสระอีกจํานวนหนึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงในระบบพรรคการเมืองครั้งสําคัญของศรีลังกาเกิดข้ึนในป 1951 เมื่ออดีตนายก 
รัฐมนตรีคนแรกแหงพรรค UNP คือนาย S.W.R.De Bandaranaike ลาออกมาตั้งพรรค Sri Lanka Freedom 
Party (SLFP) เพื่อเปนพรรคของชาวสิงหลและเปนตัวแทนอุดมการณทางการเมืองแบบสังคมนิยมนับแตนั้น
เปนตนมาจนถึงปจจุบันพรรค SLFP และพรรค UNP ผลัดกันเปนรัฐบาลมาโดยตลอด โดยทั้งสองพรรคนิยม
ระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันแตตางกันที่นโยบายเศรษฐกิจ โดยพรรค SLFP มีลักษณะคอนไปทางสังคม
นิยม ในขณะที่พรรค UNP มีนโยบายเศรษฐกิจเสรี  

 ปจจุบันศรีลังกามีพรรคการเมืองขนาดใหญและขนาดเล็กกวา 30 พรรค แตมีพรรคการเมืองสําคัญที่มี
บทบาททางการเมืองและไดรับการเลือกตั้งคอนขางสม่ําเสมอเพียงไมกี่พรรคเทานั้น ไดแก  

1.  พรรค Sri Lanka Freedom Party (SLFP) 
2.  พรรค United National Party (UNP) 
3.  พรรค Tamil United Liberation Front (TULF) 
4.  พรรค Ceylon Workers’ Congress (CWC) 
5.  พรรค Sri Lanka Mahajana Party (SLMP) 
6.  พรรค Janatha Vimukti Peramuna (JVP) หรือ People’s Liberation 
7.  พรรค Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) 

บริบททางการเมืองภายในประเทศ 
ดังท่ีไดกลาวไปแลววาศรีลังกาเปนประเทศที่ประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนา แตการ

เมืองภายในมีพรรคการเมืองท่ีสําคัญเพียง 2 พรรคของชนชาติสิงหล คือ SLFP (Sri Lanka Freedom Party) และ
พรรค UNP (United National Party) ซึ่งแขงขันชวงชิงอํานาจทางการเมือง  โดยที่พรรคการเมืองอื่นๆ เปน
พรรคเล็กๆ มีบทบาททางการเมืองไมมากนัก เชน พรรคของชนเชื้อสายทมิฬ (Tamil National Alliance) พรรค
ทางศาสนา และพรรคของกลุมแรงงาน เปนตน จึงอาจกลาวไดวา นับตั้งแตศรีลังกาไดรับเอกราชจากอังกฤษใน
ป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) จนถึงปจจุบันระบบการเมืองของศรีลังกาเปนระบบที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค  
แตจะมีพรรคการเมืองขนาดใหญสองพรรคคือพรรค SLFP และพรรค UNP ผลัดกันเปนรัฐบาล ความเคลื่อน
ไหวทางการเมืองภายในประเทศศรีลังกาจึงมีพรรคการเมืองท้ังสองเปนตัวแสดงหลัก ในขณะที่พรรคอื่นๆ  
มีฐานะเปนพันธมิตร และมีบทบาทนําในเฉพาะบางประเด็นที่พรรคเหลานั้นเกี่ยวของโดยตรง ตอไปนี้จะได
ประมวลและนําเสนอสถานการณทางการเมืองภายในประเทศศรีลังกาที่นาสนใจในรอบ 10 ท่ีผาน (1994-
ปจจุบัน) เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบททางการเมืองของประเทศศรีลังกาในสมัยปจจุบันพอสังเขป ดังนี้ 
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เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537   กลุมแนวรวม PA   ซึ่งประกอบดวย  พรรคพันธมิตรพรรคฝายคาน
จํานวน 5 พรรค โดยมีพรรค SLFP ท่ีมีนาง Sirimavo Bandaranaike  เปนหัวหนาพรรค และนาง Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga เปนรองหัวหนาพรรค เปนแกนนําไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งท่ัวไปเหนือพรรค 
UNP ของประธานาธิบดีWijetunga ซึ่งเปนพรรค รัฐบาลและปกครองศรีลังกามาเปนเวลาติดตอกันถึง 17 ป 
โดยไดรับเลือกตั้งจํานวน 105 ท่ีนั่งจากจํานวนที่นั่งในรัฐสภาทั้งหมด 225 ท่ีนั่ง สวนพรรค UNP ไดรับเลือกตั้ง
จํานวน 94 ท่ีนั่ง พรรค SLMC ไดรับเลือกตั้งจํานวน 7 ท่ีนั่งท่ีเหลือเปนพรรคอิสระและพรรคเล็กๆ ไดรับเลือก
ตั้งจํานวน 19 ท่ีนั่ง 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมแทนประธานาธิบดี Wijitunga  
ซึ่งครบวาระในการดํารงตําแหนง ผลปรากฏวา นายกรัฐมนตรี Chandrika Kumaratunga ไดรับชัยชนะ 
อยางทวมทนคิดเปนรอยละ 62.28 จากจํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด ในขณะที่นาง Srima Dissanayake 
ตัวแทนพรรค UNP ไดรับคะแนนเสียงเพียงรอยละ 35.91 นายกรัฐมนตรี Kumaratunga  จึงไดข้ึนดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีคนใหม และเปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของศรีลังกา และไดเขารวมพิธีปฏิญาณตนเขารับ
ตําแหนงประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2537 และจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนาง Sirimavo Bandaranaike  
ซึ่งเปนมารดาของนาง Chandrika Kumaratunga ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

เมื่อเดือนตุลาคม 2542   นาง Chandrika ไดประกาศใหมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเร็วข้ึนจากกําหนด 
ครบวาระในเดือนสิงหาคม 2543 เปนในวันที่ 21 ธันวาคม 2542 ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏวา นาง Chandrika 
ไดรับชัยชนะเหนือนาย Ranil Wickremesinghe ผูนําพรรคฝายคาน โดยไดรับคะแนนเสียงคิดเปนรอยละ 51 
ของผูออกเสียงเลือกตั้งท้ังหมด ท้ังนี้ นาง Chandrika พรอมท้ังคณะรัฐมนตรีชุดเดิมท้ังคณะไดทําพิธีสาบานตน
เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542  

ในการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันที่  10 ตุลาคม  2543 พรรค SLFP ไดรับเลือกตั้งเขามาไมถึงกึ่งหนึ่ง  
แตไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองขนาดเล็กบางพรรค รวมท้ังสมาชิกรัฐสภาพรรคฝายคานบางคน  
จึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลไดอีกคํารบหนึ่ง อนึ่ง ในวันเลือกตั้งดังกลาว นางสิริมาโว บันดารานัยเก  อดีตนายก- 
รัฐมนตรีหลายสมัยไดเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ ขณะเดินทางกลับจากการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ชานกรุง
โคลัมโบ ตอมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 พรรค Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) ซึ่งเปนพรรครวมรัฐบาล
ไดถอนตัวออกจากการรวมรัฐบาลและสมาชิกบางคนของ SLMC ไดไปเขากับพรรคฝายคาน ทําใหรัฐบาล 
มีเสียงขางนอยในรัฐสภาและอยูในสถานะไมสูมั่นคง แตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สภาไมอาจถูกยุบไดภายใน 
1 ปหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไป ประธานาธิบดีจึงยังไมสามารถยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหมได  

ความแตกแยกระหวางรัฐบาลชุดกอนที่บริหารโดยอดีตนายกรัฐมนตรี Ranil  Wickremesinghe  
(ซึ่งเปนหัวหนาพรรค ตางพรรคกับประธานาธิบดี) กับฝายประธานาธิบดี Chandrika Kumaratunga  คือ
ประเด็นเรื่องการเจรจาสันติภาพ ประธานาธิบดี Chandrika Kumaratunga ไดเริ่มยึดอํานาจจากรัฐบาลของอดีต
นายกรัฐมนตรี Ranil  Wickremesinghe   ตั้งแตปลายป 2546 โดยสั่งปลดรัฐมนตรี 3 กระทรวง  คือ  กระทรวง
มหาดไทย  กระทรวงกลาโหม  และกระทรวงขาวสาร  และเขาไปบริหารกระทรวงดังกลาวช่ัวคราว  โดยให
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เหตุผลวารัฐบาลยอมออนขอตอ LTTE มากเกินไป ในขณะที่ฝายรัฐบาลเห็นวา การยอมรับขอเสนอของ LTTE
จะทําให LTTE กลับเขาสูโตะเจรจาได  

ตอมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 ประธานาธิบดี Kumaratunga ไดประกาศยุบสภา และใหมีการ 
เลือกตั้งท่ัวไปในเดือนเมษายน 2547 ซึ่งปรากฏวาพรรค United People’s Freedom Alliance (UPFA) ซึ่งเปน
พรรครวมระหวางพรรค Sri Lanka Freedom Party (SLFP) ของประธานาธิบดี และพรรค Janatha Vimukthi 
Party (JVP) ซึ่งเปนพรรคนิยมลัทธิมารกซิสม ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง ดวยคะแนนเสียง 105 เสียง ซึ่งยัง 
ไมถึงกึ่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญของศรีลังกา ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองดึงพรรคเล็กพรรคนอยตางๆ เขามารวม 
รัฐบาลเพื่อใหมีคะแนนเสียงสวนมากในรัฐสภา ซึ่งพรรคพันธมิตรของ UPFA ไดระดมหาเสียงสนับสนุนจาก
พรรคเล็กๆ ไดรวม 113 เสียง สามารถจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศมาจนถึงปจจุบัน (2548) 

เดือนสิงหาคม 2548 ศาลสูงศรีลังกาพิจารณาเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงของประธานาธิบดี  
Chandrika วาควรเริ่มนับจากวันใด ซึ่งกอนหนานี้มีการถกเถียงกันโดยมีความเห็นที่แตกตางกันเปนสองฝาย 
คือฝายหนึ่งเห็นวาควรยึดตามหลักที่วาประธานาธิบดีมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ปนับจากวันที่เขารับตําแหนง 
โดยวันที่เขารับตําแหนงนั้นหมายถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ ซึ่งวันที่ประธานาธิบดี 
Chandrika เขาดํารงตําแหนงคือเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ดังนั้นวาระการดํารงตําแหนงควรครบ 6 ปในวันที่ 
21 ธันวาคม 2548 สวนอีกฝายหนึ่งมองวาควรยึดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30 (4) ท่ีกําหนดวันเริ่มตนดํารง
ตําแหนงประธานาธิบดีไวเปนวันท่ี 4 กุมภาพันธ ซึ่งจะทําใหประธานาธิบดี Chandrika ดํารงตําแหนงตอไปจน
ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 ผลปรากฏวา ศาลสูงมีความเห็นในแนวทางของฝายแรกที่ยึดเอาวันประกาศผลการ
เลือกตั้งเปนวันเขารับตําแหนง ทําใหจะตองมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีกอนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเปน
ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนตอไปจะตองมีข้ึนกอนวันที่
ประธานาธิบดีคนปจจุบันหมดวาระอยางนอย 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน 

วันลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีไดถูกกําหนดใหมีข้ึนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 โดยมีผูลง
สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนตัวแทนของพรรคการเมืองและกลุมการเมืองตางๆ รวม 13 คน แตคาดกันวาการเลือก
ตั้งครั้งนี้ จะเปนการแขงขันกันระหวางนายกรัฐมนตรี  Mahinda Rajapaksha จากพรรค  United Peoples 
Freedom Alliance และผูนําฝายคานคือ Mr. Ranil Wickramasinghe จากพรรค United National Party เพียงสอง
คนเทานั้นโดยผูสมัครคนอื่นๆ ไมนาจะมีโอกาสสอดแทรกเปนผูชนะการเลือกตั้งได 
 

ตาราง 2-7 ผูสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดี 2005 และพรรคการเมือง/กลุมการเมืองที่สังกัด 
 ผูสมัคร พรรคการเมือง/กลุมการเมืองที่สังกัด 
1 Mr. Wimal Geeganage  Sri Lanka National Front  
2 Mr. Chamil Jayaneththi New Left Front  
3 Mr. Ajith Kumara Jayaweera Arachchige Democratic Unity Alliance  
4 Mr. Siritunga Jayasuriya  United Socialist Party  
5 Mr.P. Nelson Perera  Sri Lanka Progressive Front  
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 ผูสมัคร พรรคการเมือง/กลุมการเมืองที่สังกัด 
6 Mr. Wije Dias  Socialist Equality Party  
7 Mr. Mahinda Rajapaksha United Peoples Freedom Alliance  
8 Mr. Ranil Wickramasinghe  United National Party  
9 Mr. Anura de Silva  United Lalith Front  

10 Mr. Achala Ashoka Suraweera  Jathika Sangwardhena Peramuna  
11 Mr. Aruna de Soyza  Ruhunu Janatha Party  
12 Mr. Victor Hettigoda Eksath Lanka Podujana Pakshaya  
13 Mr. Hewaheenipallage Shantha Dharmadwaja  United National Alternative Front  

 ที่มา: กรมการเลือกต้ัง ประเทศศรีลังกา (Department of Elections, Sri Lanka) 
 
 การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ถือเปนบทพิสูจนท่ีสําคัญของสองพรรคการเมืองขนาดใหญ คือ 
พรรค United Peoples Freedom Alliance (UPFA) หรือพรรค Sri Lanka Freedom Party (SLFP) เดิมท่ีผูนําของ
พรรคเปนประธานาธิบดีมาแลว 2 สมัยภายใตความคาดหวังของประชาชนที่ตองการเห็น “สันติภาพ” เกิดข้ึน
ในศรีลังกาตลอด 10 กวาปท่ีผานมา กับพรรค United National Party ท่ีมุงหวังจะกลับเขามาบริหารประเทศอีก
ครั้งเพื่อนําประเทศไปสูการมีระบบเศรษฐกิจที่เจริญกาวหนา ผลการเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนจะเปนตัวบงช้ีทิศทางการ
เมืองภายในศรีลังกาไดเปนอยางดี   
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บทที่ 3 

รัฐสภาศรีลังกา 
 

ความนํา 
ในประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยซึ่งยอมรับระบบการเลือกตัวแทน (Representative 

System) เพื่อคัดสรรบุคคลเขาสูระบบการเมือง “รัฐสภา”  ถือวามีความสําคัญมาก เนื่องจากรัฐสภาคือสถาบัน
การปกครองของประเทศ ซึ่งทําหนาท่ีในการบัญญัติกฎหมายเพื่อนํามาใชในการปกครองประเทศและ 
มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐบาลใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลไดแถลง
ไวกับสภา  ดังนั้น รัฐสภาจึงเปนเสมือนสัญลักษณของการแสดงออกซึ่งเจตจํานงของคนสวนใหญเปนศูนยรวม
ของบรรดาตัวแทนของประชาชนที่เขามาทําหนาท่ีทางการเมือง และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเมืองการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย  เชนเดียวกับรัฐสภาในประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยทั้งหลาย  
รัฐสภาถือเปนองคประกอบที่ขาดเสียมิไดในระบอบประชาธิปไตยของประเทศศรีลังกาที่มีการวางรากฐาน 
มาอยางตอเนื่องยาวนานนับเปนประเทศแรกๆ ในทวีปเอเชีย   ในบทนี้ จะกลาวถึงระบบรัฐสภาศรีลังกา  
โดยเริ่มตนจากการทบทวนเกี่ยวกับพัฒนาการของรัฐสภาศรีลังกา จากนั้นจะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับระบบ 
รัฐสภาในปจจุบันในเรื่องโครงสราง  อํานาจหนาท่ี  และองคประกอบอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญตอการขับเคลื่อน 
กลไกรัฐสภาทั้งท่ีเปนบุคคลและองคกรสนับสนุนตางๆ  

พัฒนาการของรัฐสภาศรีลังกา 
ถึงแมวาการเลือกตั้งผูแทนเพื่อเขาไปทําหนาท่ีในสภาจะเพิ่งมีข้ึนครั้งแรกในป 1931 แตอาจกลาวไดวา 

ศรีลังกามีการนํารูปแบบสภามาใชในทางการเมืองการปกครองมามากกวารอยปแลว นอกจากนี้ ภายใตการ
ปฏิรูปการเมืองโดยการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหลายตอหลายฉบับ ทําใหสถาบันการเมืองดานนิติบัญญัติ 
หรือ “รัฐสภา” ของศรีลังกามีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกที่แตกตางกันไปหลายตอหลายครั้ง กลาวคือ ในสมัย
แรกๆ ระหวางป ค.ศ. 1833-1931 เรียกวา the Legislative Council ในชวง ค.ศ. 1931 – 1947 เรียกวา the State 
Council ระหวางป 1947-1972 เรียกวา the House of Representatives จากนั้นมีการใชช่ือ the National State 
Assembly ในชวงสั้นๆ ระหวาง ค.ศ.1972–1978 กระทั่งตั้งแต ค.ศ. 1978 เปนตนมาจึงไดเรียกวา the Parliament 
จนถึงปจจุบัน 

ในเรื่องจํานวนสมาชิก สมาชิกรัฐสภาศรีลังกาหรือ Member of the Parliament มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหลายครั้งตามความเหมาะสมในแตละยุคสมัย โดยในสมัยแรกๆ รัฐสภาศรีลังกายังประกอบดวย 
สมาชิกจํานวนไมมากนัก ดังปรากฎหลักฐานเมื่อแรกเปดท่ีทําการรัฐสภาหลังเกาอยางเปนทางการเมื่อวันที่  
29 มกราคม ค.ศ.1930 หองประชุมรัฐสภาถูกออกแบบใหมีความจุสําหรับสมาชิกจํานวนเพียง 49 ท่ีนั่งเทานั้น 
จากนั้นในปถัดมาภายใตบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ Donoghmore (1931) รัฐสภาศรีลังกาประกอบดวย
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สมาชิก 2 ประเภท ประเภทแรกมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตจํานวน 50 คน และประเภทที่สองมาจากการ
แตงตั้งโดยผูวาราชการเขตปกครองตางๆ อีก 8 คน  

การเลือกตั้งท่ัวไปในป 1947 กอนการไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเพียง 1 ป ตามบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญฉบับ Soulbury สมาชิกรัฐสภาถูกกําหนดใหมีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 131 คน แบงเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) 101 คน และสมาชิกวุฒิสภา (Senate) 30 คน  สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 95 คน และมาจากการแตงตั้งของผูวาราชการเขตปกครอง
ตางๆ อีก 6 คน  ในขณะที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งโดยสภาผูแทนราษฎร 15 คน และอีก 15 คนมาจาก
การแตงตั้งโดย Governor General ตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี โครงสรางรัฐสภาในรูปแบบสองสภาของ
ศรีลังกามีการปรับสัดสวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกครั้งในป 1959 เปน 157 คนตามขอเสนอแนะของ Delimitation 
Commission และมีจํานวนคงที่ตอมาอีกระยะหนึ่ง จนเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับสาธารณรัฐ (the 
Republican Constitution of Sri Lanka) ในป 1972 จึงไดมีการปรับจํานวนสมาชิกรัฐสภาเพิ่มข้ึนเปน 168 คน 
โดยใหมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดและเปนรัฐสภาภายใตระบบสภาเดียว เพื่อรองรับกับหลักการ
ใหมซึ่งเปนการนําหลักการการแบงแยกอํานาจฝายบริหาร (an executive presidency) ออกจากฝายนิติบัญญัติ  
(a parliamentary legislative) มาประยุกตใช 

การเพิ่มข้ึนของจํานวนสมาชิกรัฐสภาในแตละครั้งแมจะเปนไปดวยความจําเปนตามจํานวนประชากร
ในประเทศและภาระความรับผิดชอบของรัฐสภาที่มีมากขึ้นตามลําดับ แตก็ไดนํามาซึ่งความไมสะดวกสบาย 
ในการทํางาน ณ ท่ีทําการหลังเดิม นําไปสูแนวคิดในการจัดหาที่ทําการรัฐสภาหลังใหมเพื่อรองรับภารกิจ 
ท่ีจะตองมีมากยิ่งข้ึนอีกในอนาคต ดังนั้น พรอมๆ กับการสถาปนาเมืองหลวงทางการบริหารแหงใหมข้ึน  
ณ Sri Jayewardenepura Kotte ท่ีทําการรัฐสภาหลังใหมถูกกอสรางและทําพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 
29 เมษายน 1982   โดยมีนาย Junius Richard Jayewardene  ประธานาธิบดีขณะนั้นเปนประธาน กลายเปน
สถานที่ทํางานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายครบครัน สามารถรองรับจํานวนสมาชิกที่เพิ่มข้ึนเปน 225 คน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับป 1978 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการบังคับใชอยางตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน 

โครงสรางรัฐสภาศรีลังกา 
การจัดโครงสรางรัฐสภาในประเทศประชาธิปไตยโดยทั่วไปนั้นมักกระทําในสองรูปแบบ กลาวคือ 

หากไมจัดในรูปแบบสภาเดียวหรือสภาเดี่ยว (Unicameral Parliament) ก็จะจัดในรูปแบบสองสภาหรือสภาคู 
(Bicameral Parliament) ซึ่งมีขอดี-ขอเสียและมีความเหมาะสมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับพัฒนาการของระบอบ
ประชาธิปไตยและบริบททางการเมืองของแตละประเทศ 

ระบบสภาเดี่ยวของศรีลังกา 
ระบบรัฐสภาของศรีลังกาเปนระบบสภาเดี่ยว ซึ่งถือกันวาเปนรูปแบบของประชาธิปไตยแบบซายจัด 

ดังท่ีปรากฏในฝรั่งเศสสมัยกอนและในสหรัฐอเมริกาสมัยท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมๆ ภายใตแนวความ
คิดท่ียึดหลักของความเสมอภาคที่ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนเพียงคนเดียวเหมือนกันหมด ในทางวิชาการ



 
 . 
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ยอมรับกันวาระบบสภาเดี่ยวเหมาะสําหรับประเทศเล็กๆ ท่ีกลุมตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมไมมีความแตก
ตางกันมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งมีโครงสรางแบบงายๆ และกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน แตมีขอเสีย  
คือ ในกรณีท่ีมีผลประโยชนขัดแยงกันมากๆ ยอมเปนการยากที่จะกอใหเกิดตัวแทนจากทุกๆ กลุมในสภาเดียว
ข้ึนมาได ยิ่งกวานั้น การมีสภาเดียวทําใหไมสามารถกอใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกันได 

การเมืองภายในของศรีลังกานับวาเอื้อตอการใชระบบสภาเดี่ยว ถึงแมวาศรีลังกาจะเปนประเทศที่
ประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนา แตการเมืองภายในมีพรรคการเมืองท่ีสําคัญเพียง 2 พรรค  
กลาวคือ พรรคของชนชาติสิงหล คือ SLFP (Sri Lanka Freedom Party) และพรรค UNP (United National Party) 
ซึ่งแขงขันชวงชิงอํานาจทางการเมือง สวนพรรคการเมืองอื่นๆ เปนพรรคเล็กๆ เชน พรรคของชนเชื้อสายทมิฬ 
(Tamil National Alliance) พรรคทางศาสนา และพรรคของกลุมแรงงาน เปนตน นับแตศรีลังกาไดรับเอกราช
จากอังกฤษในป ค.ศ. 1948  จนถึงปจจุบันพรรค SLFP และพรรค UNP ผลัดกันเปนรัฐบาลมาโดยตลอด โดย
ท้ังสองพรรคนิยมระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันแตตางกันที่นโยบายเศรษฐกิจ โดยพรรค SLFP มีลักษณะ
คอนไปทางสังคมนิยม ในขณะที่พรรค UNP มีนโยบายเศรษฐกิจเสรี การเมืองของศรีลังกาจึงมีลักษณะเปน
ระบบสองพรรคคลายกับกรณีของพรรคอนุรักษนิยมกับพรรคแรงงานในสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน 
การใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน (proportional representation) มาตั้งแตป 1972 ไดเปดโอกาสใหกลุม
ตางๆ สามารถมีตัวแทนของตนในรัฐสภาไดตามสมควร ทําใหระบบสภาเดี่ยวของศรีลังกาสามารถคงรูปแบบ
อยูไดยาวนานมากกวา 30 ป 

จํานวน  ที่มา และคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา 
รัฐสภาศรีลังกาประกอบดวยสมาชิก 225 คน จําแนกเปน 196 คนไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 

โดยใชระบบสัดสวนในเขตเลือกตั้งจํานวนทั้งหมด 22  เขต  และอีก 29 คน มาจากการจัดสรรที่นั่งใหกับ 
พรรคการเมืองตามอัตราสวนของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศที่ไดรับจากประชาชนในแตละเขตเลือกตั้ง 
(national party lists)  

ในการเลือกตั้งแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้งนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน
ไมนอยกวา 20 เขต และไมเกิน 25 เขต ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด (2547)  มีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 
22 เขต ดังตารางแสดงรายชื่อเขตเลือกตั้งและจํานวนที่นั่งในแตละเขตตอไปนี้ 

ตาราง 3-1   เขตเลือกต้ังและจํานวนที่นั่งในแตละเขต 
 เขตเลือกตั้ง จํานวนที่นั่ง  เขตเลือกตั้ง จํานวนที่นั่ง 

1 Colombo  20 12 Batticaloa 5 
2 Gampaha  17 13 Digamadulla 7 
3 Kalutara  10 14 Trincomalee 4 
4 Kandy 12 15 Kurunegala  16 
5 Matale  5 16 Puttalam 8 
6 Nuwara-Eliya 7 17 Anuradhapura 8 
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 เขตเลือกตั้ง จํานวนที่นั่ง  เขตเลือกตั้ง จํานวนที่นั่ง 
7 Galle  10 18 Polonnaruwa  5 
8 Matara 8 19 Badulla 8 
9 Habantota 7 20 Monaragala 5 

10 Jaffna 9 21 Ratnapura 10 
11 Vanni 6 22 Kegalle 9 

รวม 196 

ที่มา: กรมการเลือกต้ัง ประเทศศรีลังกา (Department of Elections, Sri Lanka) 

พรรคการเมืองจะจัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครเปนสมาชิกรัฐสภาของเขตเลือกตั้งในนามพรรคตาม
จํานวนที่พึงมีไดในแตละเขต ซึ่งมีจํานวนระหวาง 4-20 คน ใหประชาชนเลือก ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ประชาชนจะทําการเลือกพรรคการเมืองท่ีตนสนับสนุนและผูสมัครท่ีตนชื่นชอบ ในบัญชีรายช่ือของพรรคการ
เมืองนั้น 3 คน คะแนนที่พรรคการเมืองไดรับจะถูกคํานวณเปนสัดสวนที่นั่งท่ีพรรคการเมืองนั้นจะไดรับ 
การจัดสรรในเขตเลือกตั้ง ท้ังนี้ พรรคการเมืองท่ีจะไดท่ีนั่งจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 8 ของ 
ผูลงคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ สวนผูสมัครคนใดจะไดเปนสมาชิกรัฐสภาในนามของพรรคตามสัดสวน 
ท่ีไดรับจัดสรรมาก็จะเปนไปตามลําดับคะแนนนิยมท่ีแตละคนไดรับจากประชาชนนั่นเอง 

นอกจากนี้ คะแนนของพรรคการเมืองท่ีไดรับในแตละเขตเลือกตั้งจะถูกนําไปคํานวณรวมกันอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อจัดสรรที่นั่งในสภาใหกับพรรคการเมืองตางๆ ซึ่งไดจัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครของพรรคการเมือง 
ในระดับชาติไว ตามอัตราสวนของคะแนนเสียงท่ีประชาชนท่ัวประเทศลงคะแนนให ท้ังนี้ จากการเลือกตั้ง 
ท่ัวไปครั้งหลังสุดเมื่อป 2547  สามารถจําแนกจํานวนสมาชิกรัฐสภาตามประเภทและพรรคการเมืองได 
ดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง 3-2    จํานวนสมาชิกรัฐสภา จําแนกตามประเภทและพรรคการเมือง 
จํานวนที่นั่ง 

พรรคการเมือง/กลุมทางการเมือง ระบบสัดสวน 
ในเขตเลือกตั้ง 

ระบบสัดสวน 
ทั้งประเทศ รวม 

UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE 92 13 105 
UNITED NATIONAL PARTY 71 11 82 
ILLANKAI TAMIL ARASU KACHCHI 20 2 22 
JATHIKA HELA URUMAYA 7 2 9 
SRI LANKA MUSLIM CONGRESS 4 1 5 
UP-COUNTRY PEOPEL'S FRONT 1 0 1 
EELAM PEOPLES DEMOCRATIC PARTY 1 0 1 

รวม 196 29 225 

ที่มา: กรมการเลือกต้ัง ประเทศศรีลังกา (Department of Elections, Sri Lanka) 
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 ตามกฎหมายประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกคน (ประชาชนศรีลังกาอายุ 18 ปข้ึนไป)  
มีสิทธิลงสมัครเพื่อไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาได เวนเสียแต 
 (1)  บุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติตองหามมิใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามมาตรา 89 แหง 
รัฐธรรมนูญ 
 (2)  บุคคลดังกลาว 

ก. ลงสมัครรับเลือกตั้งในมากกวา 1 เขตเลือกตั้ง 
ข. ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองหรือกลุมทางการเมืองมากกวา 1 พรรคหรือ 1 กลุม 
ค. ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหนึ่ง แลวกอนหนาท่ีจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งยายไป

ลงสมัครในอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง 
ง. ดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภาอยูในขณะที่ลงสมัคร ยกเวนในบางสถานการณตามมาตรา 

77 (7) และมาตรา 155 (4) แหงรัฐธรรมนูญ 
 (3)  บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอยูในขณะที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (4)  บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงเปน 

ก. เจาพนักงานยุติธรรม 
ข. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ค. เลขาธิการรัฐสภาหรือพนักงานรัฐสภา 
ง. ขาราชการพลเรือน 
จ. กรรมการการเลือกตั้ง 
ฉ. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ช. พนักงานในองคกรของรัฐท่ีกอตั้งข้ึนกอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2513 ซึ่งมีฐานเงินเดือน 

ไมต่ํากวา 6,720 รูปตอป 
ซ. พนักงานในองคกรของรัฐท่ีกอตั้งข้ึนหลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2513 ซึ่งมีฐานเงินเดือน 

ไมต่ํากวาเกณฑท่ีเหมาะสม 
ฌ. พนักงานในองคกรรัฐวิสาหกิจที่กอตั้งข้ึนกอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2513  ซึ่งมีฐาน 

เงินเดือนไมต่ํากวา 7,200 รูปตอป 
ญ. พนักงานในองคกรรัฐวิสาหกิจที่กอตั้งข้ึนภายหลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2513  ซึ่งมีฐาน

เงินเดือนไมต่ํากวาเกณฑท่ีเหมาะสม 
  ฎ. ขาราชการทหาร 
  ฏ. ขาราชการตํารวจ 
 (5)  บุคคลดังกลาวมีผลประโยชนในสัญญาที่กระทําในนามรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามที่กฎหมายกําหนด 

(6) บุคคลดังกลาวเปนบุคคลลมละลาย 
(7) ในระหวาง 7 ปท่ีผานมา บุคคลดังกลาวถูกพิพากษาโดยศาลหรือโดยคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนเปน

พิเศษโดยอํานาจของประธานาธิบดีใหมีความผิดฐานรับสินบน 
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การเขาดํารงตําแหนงและวาระการดํารงตําแหนง 
ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งท่ัวไปอยางเปนทางการ จะมีการประชุมรัฐสภานัดแรก เพื่อให

สมาชิกรัฐสภาเลือกสมาชิกขึ้นมา 3 คนเพื่อดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาซึ่งดํารงตําแหนง
ประธานของคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะกรรมาธิการ  

 เมื่อมีการเลือกผูดํารงตําแหนงสําคัญในรัฐสภาทั้งสามตําแหนงแลว กอนเขาทําหนาท่ี สมาชิกรัฐสภา
จะตองปฏิญาณตนในที่ประชุมดวยถอยคําตอไปนี้ 

“ขาพเจา....................................(ช่ือ) ขอประกาศและสาบานวาจะพิทักษและธํารงไวซึ่ง 
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอยางเครงครัด” 
(“I………………..do solemnly declare and affirm/swear that I will uphold and defend 
the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.”) 

ความเปนสมาชิกรัฐสภาจึงถือวามีความสมบูรณ และหากไมมีเหตุอื่นใดมาทําใหรัฐสภามีอันตองสิ้นสุดลง 
เสียกอน สมาชิกรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นับจากวันที่นัดประชุมวันแรก  

สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก โดยการทําเปนหนังสือเสนอตอเลขาธิการรัฐสภา 
 (3)  เขารับตําแหนงประธานาธิบดี 
 (4)  ขาดคุณสมบัติตามาตรา 89 หรือ 91 
 (5)  เปลี่ยนฐานะเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนพนักงานของรัฐ

หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจอยูแตไมสามารถออกจากตําแหนงได กอนเขารับตําแหนงสมาชิกรัฐสภา 
 (6)  ขาดประชุมเปนระยะเวลาติดตอกัน 3 เดือน โดยมิไดมีการลา 
 (7)  การเลือกตั้งถูกประกาศใหเปนโมฆะ 
 (8)  รัฐสภาสิ้นสุดลง 
 (9)  ถูกขับออกจากตําแหนงตามมาตรา 81   

บทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
โดยท่ัวไปสถาบันนิติบัญญัติมีหนาท่ีหลักคือการออกกฎหมายซึ่งเปนกลไกสําคัญในการบริหารและ

ปกครองประเทศ การควบคุมการทํางานของรัฐบาล และการเปนตัวแทนเพื่อสะทอนเจตนารมณของประชาชน 
รัฐธรรมนูญของศรีลังกาไดวางหลักการใหรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีในเรื่องดังกลาวซึ่งพอจะนํามากลาวถึงใน 
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  อํานาจในการตรากฎหมาย 
ในทางการเมืองการปกครอง กฎหมายนับเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับใชในการบริหาร

และการปกครองประเทศ เพื่อเปนการจัดระเบียบเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนธรรม 
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ใหเกิดข้ึนในสังคม การตรากฎหมายเพื่อบังคับใชสําหรับประเทศประชาธิปไตยโดยท่ัวไปนั้นอาจกระทําได
โดยหลายฝาย  เชน  ฝายบริหาร  โดยรัฐบาลอาจตราพระราชกําหนดหรือออกกฎระเบียบเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติใชนโยบาย  ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญของหลายประเทศมีการบัญญัติรับรองใหประชาชนสามารถ
รวมตัวกันเพื่อเสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวกับของกับตนได อยางไรก็ตาม อํานาจหนาท่ีในการตรากฎหมายหรือ
การออกกฎหมายเพื่อบังคับใชถือเปนอํานาจหนาท่ีหลักของรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งคําวา "กฎหมาย"  
ตามอํานาจหนาท่ีของรัฐสภานี้เปนการใชในความหมายที่กวางครอบคลุมกฎหมายระดับสูง ไดแก รัฐธรรมนูญ 
ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด เปนตน รัฐสภาซึ่งมีท่ีมาจากประชาชนจึงถือเปนตัวแทน
การใชอํานาจโดยทําหนาท่ีนําเจตนารมณของประชาชนมาปฏิบัติใหเกิดผลอยางแทจริง 

ดวยรูปแบบที่ใชระบบสภาเดียว รัฐสภาศรีลังกาถือเปนองคกรหลักในการทําหนาท่ีเกี่ยวกับการ 
ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช ท้ังในบทบาทการเปนผูเสนอรางกฎหมาย และเปนผูอนุมัติรางกฎหมาย ซึ่งตาม 
รัฐธรรมนูญของศรีลังกาไดวางหลักการไวใหการออกกฎหมายของรัฐสภามีอํานาจครอบคลุมถึงการ 
ออกกฎหมายใหมีผลเปนการบังคับใชยอนหลัง การยกเลิกกฎหมาย การแกไข ปรับปรุง แปรญัตติหรือเพิ่มเติม
ขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญดวย ท้ังนี้ ในการออกกฎหมายใดๆ รัฐสภาจะตองคํานึงมิใหกระทบตอรัฐธรรมนูญ
อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  กลาวคือ  ตองไมเปนการทําใหบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมีอันตองหยุด
ชะงักหรือใชการไมได และจะตองไมเปนการบัญญัติจนเสมือนเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ   ยิ่งไปกวา
นั้น อํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภายังถือเปนเอกสิทธิ์เฉพาะที่มิอาจสละหรือโอนอํานาจ และไมสามารถแตงตั้ง
องคกรอื่นใดขึ้นเพื่อใชอํานาจแทนได 

สมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลทางใดทางหนึ่งอาจเปนผูริเริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติตอรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาได โดยรางกฎหมายที่จะนําเขาสูสภาจะตองทําการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนอยางนอยท่ีสุด 
7 วันจึงจะสามารถบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของรัฐสภาได ซึ่งมีกระบวนการประกอบดวยข้ันตอน 
การพิจารณาแบงเปน 3 วาระ คือ วาระท่ี 1 และ 2 (First and Second Reading) เปนขั้นตอนการเสนอรางพระ
ราชบัญญัติ และอภิปรายถึงหลักการทั่วไปของรางพระราชบัญญัติ  จากนั้นจึงมีการลงความเห็นวาสมควรที่จะ
รับรางพระราชบัญญัติฉบับนั้นหรือไม ถามีความเห็นรับรางพระราชบัญญัติก็จะถูกสงไปยังคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณารายละเอียด 

ในขั้นตอนของกรรมาธิการ รางพระราชบัญญัติจะถูกสงไปยังคณะกรรมาธิการกลั่นกรอง (Select 
committee) หรือคณะกรรมาธิการประจํา (Standing committee) เพื่อพิจารณารายละเอียด หรือในบางกรณีท่ี 
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนเรื่องสําคัญและเปนที่สนใจของประชาชนมากๆ อาจใชรูปแบบคณะกรรมาธิการ 
เต็มสภา (Committees of the Whole House) พิจารณาก็ได 
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ภาพ 3-1    กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภา 

วาระที่ 1 
(First Reading) 

วาระที่ 2 
(Second Reading) 

ข้ันตอนคณะกรรมาธิการ 
(Committee Stage) Reading) 

วาระที่ 3 
(Third Reading) 

 
 

เสนออยางเปนทางการ  
อภิปรายในหลักการทั่วไปและลงมต ิ

คณะกรรมาธิการพิจารณาอยางละเอียด 
และปรับปรุงแกไข 

 

รายงานโดยสรุปและอภิปรายลงมติ 

รัฐมนตรีที่เกี่ยวของรองขอตอรัฐสภาใหนํารางกฎหมายที่ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอัยการสูงสุดรับรองบรรจุเขาวาระการประชุม 

ลงนามรับรองโดยประธานรัฐสภา  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Gazette)และประกาศบังคับใช 

รายงานตอสภา 
(Report) 

 

รายงานการปรับปรุงแกไขใหสภาทราบ 

สงกลับเพื่อแกไข 
(Re-referral) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Gazette) อยางนอย 7 วันกอนเขาสูรัฐสภา 

สมาชิกรัฐสภา/รัฐบาล ยกราง 
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โดยท่ัวไป คณะกรรมาธิการจะทําการกลั่นกรองรางพระราชบัญญัติโดยการพิจารณารายละเอียด 
ของแตละมาตราและพิจารณาบทบัญญัติตางๆ ในรางพระราชบัญญัติใหมีความสมบูรณมากที่สุด  เมื่อ 
คณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นแลวก็จะเสนอรายงานตอสภาเพื่อทราบถึงการแกไข 
รางพระราชบัญญัติ ซึ่งมีความเปนไปไดท่ีรางพระราชบัญญัติท่ีแกไขโดยคณะกรรมาธิการนี้อาจถูกสงกลับ 
เพื่อแกไขอีกครั้งหนึ่ง กอนนําเขาสูการพิจารณาในวาระตอไป 

วาระที่ 3 (Third Reading) เปนการพิจารณาขั้นสุดทาย โดยจะมีการอภิปรายกันในรัฐสภากอนการ 
ลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติ   โดยรางพระราชบัญญัติท่ีผานการลงมติใหความ 
เห็นชอบจากรัฐสภาแลวจะถูกลงนามรับรองโดยประธานรัฐสภากอนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(Gazette) ใหเปนที่รับทราบโดยทั่วกัน 

นอกจากอํานาจในการตราพระราชบัญญัติดังท่ีกลาวมา รัฐสภายังมีอํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญ
ดวยโดยอาศัยข้ันตอนตามกระบวนการนิติบัญญัติแบบเดียวกัน แตในการลงมติจะตองไดรับความเห็นชอบ 
โดยเสียงเกินสองในสามของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด  

2. อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร 
หลักการตรวจสอบถวงดุลอํานาจเปนหลักการที่ใชควบคูกับหลักการแบงแยกการใชอํานาจซึ่งปรากฎ

อยูในระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยทุกรูปแบบ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา  
หัวหนาฝายบริหารจะถูกคัดเลือกโดยฝายนิติบัญญัติ และจะตองแสดงความรับผิดชอบตอสภา  เชน  การแถลง
นโยบายตอสภา การรายงานผลการดําเนินงานตามแนวนโยบาย เปนตน โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได ในหลายๆ ทาง เชน การตั้งกระทูถาม การอภิปรายไมไววางใจ เปนตน  
เชนเดียวกับระบบประธานาธิบดี ท่ีแมวาจะเปนระบบที่ยึดถือหลักการการใหอิสระแกฝายบริหาร แตก็มีอํานาจ 
บางสวนในการตรวจสอบติดตามการทํางาน  เชน  อํานาจในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี  
ในกรณีไมมีผูใดไดรับเสียงขางมากในองคคณะผูเลือกตั้ง อํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร
ท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสม (Impeachment) เปนตน 

ระบบการเมืองของศรีลังกาเปนระบบที่พยายามผสมผสานหลักการใหอํานาจทางการบริหารแก
ประธานาธิบดี ในขณะเดียวกันก็รักษารูปแบบที่สภาสามารถควบคุมการทํางานของฝายบริหารไดเอาไวดวย 
โดยการกําหนดใหประธานาธิบดีตองรับผิดชอบตอรัฐสภาโดยจะตองแถลงนโยบายรัฐบาล (Statement of 
Government Policy) ตอรัฐสภา ณ วันเริ่มตนสมัยประชุมรัฐสภาในแตละครั้ง นอกจากนี้ แมวาประธานาธิบดี
จะมิไดเปนผูบริหารประเทศโดยตรง แตการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกรัฐสภาขึ้นมาทําหนาท่ีผูจัดการ
บริหารก็มิไดหมายความวานายกรัฐมนตรีจะตองรับผิดชอบตอเฉพาะประธานาธิบดีเพียงอยางเดียวแตยังจะ
ตองรับผิดชอบตอรัฐสภาดวย กลาวคือ จะตองรับผิดชอบตอการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐสภาซึ่งกระทํา 
ในหลายวิธี ไดแก 
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(1) การตั้งกระทูถาม (Questions)  
การตั้งกระทูถามถือเปนวิธีการตรวจสอบที่มีพลังและรวดเร็วท่ีสุดของรัฐสภาในการควบคุมการ

ทํางานของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลมีขอผูกมัดท่ีจะตองบริหารประเทศบนความถูกตองเหมาะสม เมื่อสมาชิก 
รัฐสภามีขอสงสัยหรือไมเห็นดวยกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีในประเด็นใดๆ ก็อาจท่ีจะตั้งกระทูถามไปยัง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเปนรายบุคคลเพื่อใหมาตอบคําถามและชี้แจงตอรัฐสภา ในกรณีท่ี
สมาชิกรัฐสภายังไมพอใจในคําตอบของรัฐมนตรีรายบุคคล อาจเสนอใหมีการแปรญัตติเรื่องนั้นเพื่อนํามา
อภิปรายในสภา โดยรัฐสภาจะจัดสรรเวลาใหครึ่งวันสําหรับการประชุมเพื่ออภิปราย (Interpellation) ในเรื่อง
ดังกลาว  

กระทูถามในระบบรัฐสภาศรีลังกามีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือ 
1.  กระทูถามที่ตองการใหมีการตอบปากเปลา (Questions for Oral Answer) 
2.  กระทูถามที่ไมตองการใหมีการตอบปากเปลา (Questions not for Oral Answer) 
3.  กระทูถามในประเด็นที่มีความสําคัญเรงดวน (Questions on Matter of Urgent Importance) 

สมาชิกรัฐสภาที่ตองการตั้งกระทูถามสามารถเขียนกระทูถามและสงไปยังเลขาธิการรัฐสภาไดตลอด
เวลา โดยกระทูดังกลาวอาจเขียนดวยภาษาสิงหล ทมิฬ หรืออังกฤษก็ได เมื่อเลขาธิการรัฐสภาไดรับกระทูถาม
แลว กระทูถามทั้งหมดจะถูกนําเขาสูกระบวนการของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาโดยจะมีการสงไปยัง 
รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของดวย 

ประธานรัฐสภาเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับการนํากระทูถามบรรจุในวาระการประชุมซึ่งจะตองใชเวลา 
ไมนอยกวา 7 วันนับจากวันที่ไดรับกระทูนั้น ในกรณีท่ีเปนกระทูถามที่ตองการใหมีการตอบปากเปลา จะมี 
การพิมพกระทูถามดังกลาวในระเบียบวาระ และเมื่อการประชุมดําเนินการจนถึงวาระเพื่อตอบกระทูถาม 
ประธานรัฐสภาจะเรียกใหสมาชิกรัฐสภาเจาของกระทูลุกขึ้น แนะนําตัวและถามตามกระทูถามที่เสนอมา  
จากนั้นจึงใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยท่ีเกี่ยวของตอบกระทูถาม   สวนในกรณีท่ีเปน
กระทูถามท่ีไมตองการใหมีการตอบปากเปลา หนังสือตอบจากผูเกี่ยวของจะถูกตีพิมพในระเบียบวาระ และ 
จะมีการพิมพลงในบันทึกการประชุมรัฐสภา (Hansard) ดวย 

ภายหลังจากขั้นตอนการตอบกระทูถาม ประธานรัฐสภาจะใหสิทธิแกสมาชิกรัฐสภาในการซักถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําตอบกระทูถามปากเปลาของผู เกี่ยวของ แตจะซักถามเพิ่มเติมไดไม เกิน  3 คําถาม  
และประธานรัฐสภาอาจจะไมอนุญาตใหมีการซักถามไดหากคําถามนั้นเปนการละเมิดหรือฝาฝนกฎระเบียบ 
นอกจากนี้   คําถามเพิ่มเติมจะตองไมเปนการเปดประเด็นใหมและจะตองไมเปนคําถามที่อาจนําไปสู 
การอภิปรายโตแยง 

(2) การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ (Committees)  
กระบวนการนิติบัญญัติเปนกระบวนการที่มีข้ันตอนมากและตองการความละเอียดรอบคอบในการ

ดําเนินการ แตเนื่องจากขอจํากัดตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องเวลาและจํานวนบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของทําให 
การพิจารณาเกี่ยวกับขอกฎหมายรวมทั้งประเด็นสาธารณะตางๆ ในรายละเอียดไมสามารถกระทําไดทุกเรื่อง



 
 . 
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ในที่ประชุมรัฐสภา จึงจําเปนที่รัฐสภาจะตองมีและอาศัยการทํางานในรูปคณะกรรมาธิการซึ่งประกอบดวย
สมาชิกรัฐสภาและผูเกี่ยวของจํานวนไมมากเขามาชวยแบงเบาภาระการทํางานในดานตางๆ ใหมีความละเอียด 
ถูกตอง และรวดเร็วทันตอสถานการณและความตองการของประชาชน 

โดยทั่วไปคณะกรรมาธิการอาจแบงอยางกวางเปน 2 ประเภท คือ คณะกรรมาธิการที่แตงตั้งไวเปน
การถาวรและใหทําหนาท่ีตลอดอายุของสภาประเภทหนึ่ง กับคณะกรรมาธิการที่แตงตั้งข้ึนเปนการเฉพาะกิจ
เพื่อใหทําหนาท่ีกลั่นกรองหรือใหคําปรึกษา ในระบบรัฐสภาของศรีลังกานั้นมีคณะกรรมาธิการที่มีลักษณะ
แตกตางกันแบงเปน 5 ประเภท ไดแก 

1.  คณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committees of the Whole House) 
2.  คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา (Standing committee)  
3.  คณะกรรมาธิการกลั่นกรอง (Select committee)  
4.  คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษา (Consultation Committee)  
5.  คณะกรรมาธิการพิเศษ (Special Purpose Committee) และ 

 คณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committees of the Whole House)   คือ  คณะกรรมาธิการที่ประกอบดวย
สมาชิกทุกคนในสภาเปนกรรมาธิการ  โดยรองประธานรัฐสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภาเปน
ประธานคณะกรรมาธิการเต็มสภาโดยตําแหนง ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมซึ่งมักจะเกิดข้ึนในกรณีท่ี 
เปนการตรวจสอบและอภิปรายรางพระราชบัญญัติท่ีเปนมาตราสั้นๆ หรือมาตราเดียวสามารถผานการตัดสินใจ
ไดรวดเร็ว ตลอดจนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินและรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งในการ
นํารางเขาประชุมคณะกรรมาธิการเต็มสภานี้โดยมากจะเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและอยูในความสนใจของ
ประชาชนอยางกวางขวาง 

 คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา (Standing committee)  คือ  คณะกรรมาธิการที่แตงตั้งจากสมาชิก
รัฐสภาเพื่อทําหนาท่ีพิจารณารายละเอียดรางพระราชบัญญัติท่ีผานการพิจารณาในวาระที่ 2 โดยแบงการทํางาน
ออกเปนคณะกรรมาธิการชุดตางๆ ตั้งช่ือตามเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแตละ
ชุดประกอบดวยกรรมาธิการจํานวน 20 คน และทําหนาท่ีตลอดอายุของสภา 

คณะกรรมาธิการกลั่นกรอง (Select committee) เปนรูปแบบหนึ่งของคณะกรรมาธิการที่ตั้งข้ึนมา
เฉพาะกิจ โดยประธานรัฐสภาจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมาธิการกลั่นกรองขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
โดยเฉพาะ เมื่อทําหนาท่ีเสร็จแลวก็จะหมดสภาพการเปนคณะกรรมาธิการไป คณะกรรกรรมาธิการกลั่นกรอง
ประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไมเกิน 12 คน แตอาจมีมากกวา 12 คนไดถาท่ีประชุมรัฐสภาเห็นควร 

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษา (Consultation Committee) คือคณะกรรมาธิการที่ตั้งข้ึนเพื่อมุงไปสูงาน
เฉพาะของแตละกระทรวง คณะกรรมาธิการจะทําหนาท่ีตรวจสอบการใชจาย การบริหาร และนโยบายภายใน
กระทรวงตางๆ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นๆ เปนประธานคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาโดยตําแหนง  
ดังนั้น จํานวนของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจึงข้ึนอยูกับจํานวนกระทรวง   สวนองคประกอบของคณะ 
กรรมาธิการที่ปรึกษาแตละชุดนั้นจะประกอบไปดวยสมาชิกรัฐสภาจํานวนไมเกิน 12 คน    นอกจากนี้  
คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาแตละชุดยังอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อชวยสนับสนุนการทํางานไดดวย  
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นอกจากคณะกรรมาธิการท้ัง 4 ประเภทดังท่ีกลาวมา ในระบบรัฐสภาศรีลังกายังมีคณะกรรมาธิการ
อีกประเภทหนึ่งตั้งข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคพิเศษอีก 8 คณะ ไดแก คณะกรรมาธิการพิเศษ (Special Purpose 
Committee) ชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1.  คณะกรรมาธิการสรรหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (Committee of Selection) 
 2.  คณะกรรมาธิการสถาบันรัฐสภา (House Committee) 
 3.  คณะกรรมาธิการกฎเกณฑประจํา (Committee on Standing Orders) 
 4.  คณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา (Committee on Parliamentary Business) 
 5.  คณะกรรมาธิการการบัญชีสาธารณะ (Committee on Public Account) 
 6.  คณะกรรมาธิการกิจการรัฐวิสาหกิจ (Committee on Public Enterprises) 
 7.  คณะกรรมาธิการเอกสิทธิ์สมาชิกรัฐสภา (Committee on Privileges) 

8.  คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องราวรองเรียน (Committee on Public Petitions) 

กลาวไดวา การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีรัฐสภาสามารถใชควบคุมการ
ทํางานของฝายบริหารได โดยในกระบวนการนิติบัญญัติ คณะกรรมาธิการประเภทตางๆ อันประกอบดวย 
คณะกรรมาธิการกลั่นกรอง (Select committee) คณะกรรมาธิการประจํา (Standing committee) คณะกรรมาธิ
การที่ปรึกษา (Consultation Committee) คณะกรรมาธิการพิเศษ (Special Purpose Committee) รวมท้ังคณะ
กรรมาธิการเต็มสภา (Committees of the Whole House) มีอํานาจในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
หลายประการ ไดแก การรับรองหรือปฏิเสธการเขารับตําแหนงของเจาหนาท่ีฝายบริหาร การเรียกใหฝาย
บริหารหรือขาราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น การจัดทําประชาพิจารณเพื่อติดตามการ
ทํางานของฝายบริหาร ตลอดจนการประเมินการทํางานของฝายบริหาร  

(3) การพิจารณาอนุมัติและควบคุมการใชจายงบประมาณ 
ถึงแมวารัฐบาลจะมีอํานาจในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใชในการบริหารกิจการบานเมือง อยางไรก็ดี 

ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการควบคุมและตรวจสอบอยางระเอียด
รอบคอบเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและความคุมคาสูงสุด การพิจารณาอนุมัติและควบคุมการใชจายงบประมาณ 
จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีการตราเปนพระราชบัญญัติซึ่งตองผานกระบวนการพิจารณาและใหความเห็นชอบ
ของรัฐสภา  

กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณนั้น กฎหมายศรีลังกาไดจัดสรรเวลาไว 26 วัน
สําหรับการพิจารณาโดยรัฐสภาตามขั้นตอนเชนเดียวกับการตราพระราชบัญญัติอื่นๆ คือมี 3 วาระ แตจะตอง 
มีการพิจารณาอยางละเอียดในขั้นกลั่นกรองโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาและคณะกรรมาธิการการบัญชี
สาธารณะ (Committee on Public Accounts) และคณะกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ (Committee on Public Enterprises) 
จะเขามามีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบงบประมาณ 
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3. อํานาจการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหนง (Impeachment) 
นอกจากความรับผิดชอบตอรัฐสภาในทางการบริหาร ประธานาธิบดีตองรับผิดชอบตอสภาในฐานะ

ประมุขแหงรัฐ หัวหนาฝายบริหาร และผูบังคับบัญชาสูงสุดแหงกองทัพดวยเพื่อธํารงไวซึ่งปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของความถูกตองตามครรลองคลองธรรม คํานึงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และใชอํานาจหนาท่ี
ของตนภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศ 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาคนใดคนหนึ่งอาจทําหนังสือตอประธานรัฐสภาเพื่อให
มีการตั้งขอกลาวหา (notice of resolution) เพื่อใหมีการเขาสูกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจาก
ตําแหนงได โดยอางเหตุท่ีประธานาธิบดีมีคุณสมบัติไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีอยางรายแรงไมวาจะดวย
ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจหรือตองสงสัยวา 

(1)  มีเจตนาที่จะลมลางรัฐธรรมนูญ  
(2)  เปนกบฏ  
(3)  รับสินบน  
(4)  ประพฤติมิชอบหรือฉอราษฎรบังหลวงโดยใชอํานาจในทางมิชอบ หรือ  
(5)  กระทําผิดกฎหมายในคดีอุกฉกรรจหรือคดีรายแรง  

ขอกลาวหาเพื่อใหมีการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีท่ีจะไดรับการพิจารณาใหเขาสูกระบวนการ
ถอดถอนไดจะตองไดรับความยินยอม  โดยสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวาสองในสามลงนาม หรือสมาชิกรัฐสภา 
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งลงนามและประธานรัฐสภาเห็นวาขอกลาวหานั้นสมควรมีทําการสอบสวนและรายงาน
โดยศาลฎีกา ขอกลาวหาที่เขาสูกระบวนการถอดถอนแลวจะมีการดําเนินการศึกษา รวบรวมหลักฐานและ 
สอบสวนหาขอเท็จจริงโดยศาลฎีกาเพื่อรายงานสูรัฐสภา การตัดสินเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีออกจาก
ตําแหนงจะตองผานการลงคะแนนเสียงของสมาชิกถึง 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

4. อํานาจเกี่ยวกับการเลือกต้ังประธานาธิบดี 
ในระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกา คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยเปนผูกําหนดวันสําหรับการเสนอชื่อผูสมัครรับการเลือกตั้ง และ 
วันลงคะแนนเลือกตั้ง   อยางไรก็ตาม ในสวนของรัฐสภากฎหมายกําหนดใหเขามามีอํานาจในการออก 
ขอกําหนดในเรื่องตอไปนี้ 

(1)  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง 
(2)  การลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(3)  การกระทําความผิดในการเลือกตั้งและบทลงโทษ 
(4)  หลักฐานอางอิงหรือแบบแผน ในการยกเลิกการเลือกตั้งและการตัดสินใจในกรณีท่ีเกิด 

ขอโตแยงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ 
(5)  เรื่องอื่นๆ ท่ีมีความจําเปน 
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5. หนาที่การเปนตัวแทนของประชาชน  
 รัฐสภาในระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเปนสถาบันทางการเมืองท่ีเปนตัวแทน
การใชอํานาจนิติบัญญัติแทนประชาชนในความหมายอยางกวางอยูแลว แตหากจะกลาวถึงหนาท่ีการ 
เปนตัวแทนของประชาชนของรัฐสภาใหเฉพาะเจาะจงลงไป รัฐสภาคือพื้นที่ทางการเมืองท่ีเปดไวสําหรับ 
สมาชิกรัฐสภาในฐานะผูแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะไดมาสะทอนเจตจํานง  ความตองการ และ
ขอเรียกรองตางๆ เพื่อใหเกิดการตอบสนองในรูปกฎหมาย หรือนโยบายซึ่งผูแทนของประชาชนจะไดนํา 
กลับไปเสนอ  อธิบาย หรือทําความเขาใจกับประชาชนในแตละพื้นที่ตอไป   ดังนั้น หนาท่ีการเปนตัวแทนของ
ประชาชนที่สําคัญก็คือการประชุมรัฐสภา  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีสมัยประชุมรัฐสภาอยางนอยปละ 
1 สมัย สวนในเรื่องกระบวนการ ระเบียบ และขั้นตอนตางๆ ใหเปนไปตามกฎเกณฑประจํา (Standing Orders) 

กระบวนการในรัฐสภามีข้ันตอนที่พัฒนาขึ้นจากธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเคยมีมาในอดีต และมีการ 
รวบรวมเปนหลักเกณฑจนกลายเปนกฎเกณฑประจํา สําหรับเปนระเบียบและขอบังคับในการดําเนินการของ
รัฐสภาในเรื่องตางๆ ไดแก กระบวนการเลือกตั้งและการออกจากตําแหนงของประธานรัฐสภา รองประธาน 
รัฐสภา และรองประธานคณะกรรมาธิการ และการควบคุมใหภาระหนาท่ีตางๆ เชน การประชุม การอภิปราย 
การออกกฎหมาย การดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการ เปนตน และภายใตขอบังคับกฎเกณฑประจํา ปจจุบัน 
รัฐสภาศรีลังกาจัดใหมีการประชุมเปนประจําในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกรในสัปดาหท่ีหนึ่งและสาม
ของแตละเดือน 

ตําแหนงสําคัญในรัฐสภา 
 บุคคลที่มีบทบาทในรัฐสภานอกจากประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา (ประธานคณะกรรมาธิการ) 
และรองประธานคณะกรรมาธิการ ดังท่ีกลาวถึงไปบางแลว ตําแหนงผูนําฝายคานในรัฐสภา หัวหนาพรรค 
การเมืองตางๆท่ีมีท่ีนั่งในรัฐสภา ก็ถือวามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการตางๆ ของรัฐสภาดวย  นอกจากนี้  
เพื่อใหการดําเนินกิจการของรัฐสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตําแหนงเลขาธิการรัฐสภาเปนอีกตําแหนง
หนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางมากตอการทํางานของฝายนิติบัญญัติ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงตางๆ ซึ่งจะได
นํามากลาวถึงพอสังเขปดังตอไปนี้ 

1. ประธานรัฐสภา (Speaker) 
 ตําแหนงประธานรัฐสภาเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญในฐานะตัวแทนของฝายนิติบัญญัติในการติดตอ
กับประธานาธิบดีและบุคคลหรือองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนผูดํารงตําแหนงประธานในคณะกรรมการ
สําคัญๆ ในกิจการรัฐสภา เชน สภาความมั่นคงแหงรัฐสภา (Security Council) ยิ่งไปกวานั้น ประธานรัฐสภา
เปนตําแหนงท่ีขาดมิไดในกระบวนการนิติบัญญัติ กลาวคือ เปนผูทําหนาท่ีประธานผูควบคุมการประชุม 
รัฐสภา ควบคุมใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐสภา ตลอดจนเปนผูลงนามรับรองรางพระราชบัญญัติ 
ท่ีผานสภากอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 สมาชิกรัฐสภาที่ไดรับการเลือกโดยเสียงสวนใหญใหเปนประธานรัฐสภา จะดํารงตําแหนงตอไป 
จนกวาจะครบวาระ 6 ปของรัฐสภา การพนจากตําแหนงกอนกําหนดนั้นอาจเกิดไดใน 3 กรณี  เทานั้น คือ 
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(1) ยื่นหนังสือลาออกตอประธานาธิบดี หรือ  
(2) สมาชิกภาพการเปนสมาชิกรัฐสภาหมดลงดวยเหตุอันหนึ่งอันใด หรือ  
(3) เมื่อมีการยุบสภาโดยประธานาธิบดี  

 2.  รองประธานรัฐสภาและประธานคณะกรรมาธิการ  (Deputy  Speaker  and  Chairman  of  the 
committees) 
 รองประธานรัฐสภาเปนอีกตําแหนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากรองประธานรัฐสภา 
จะมีอํานาจหนาท่ีตามที่ประธานรัฐสภามอบหมายและปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดซึ่งเปนหนาท่ีในตําแหนงรองประธานรัฐสภาแลว ระบบรัฐสภาของศรีลังกายังวาง 
หลักการใหตําแหนงรองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือใหดํารงตําแหนงเปน
ประธานคณะกรรมาธิการควบคูไปดวย โดยตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการที่วานี้ก็คือการทําหนาท่ีเปน
ประธานของคณะกรรมาธิการเต็มสภานั่นเอง 

 3.  รองประธานคณะกรรมาธิการ (Deputy Chairman of the committees) 
 รองประธานคณะกรรมาธิการหรือถาจะใหเขาใจไดงายกวาอาจเรียกวารองประธานคณะกรรมาธิการ
เต็มสภานั้นมีอํานาจหนาท่ีชวยประธานคณะกรรมาธิการดําเนินการเมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการเต็มสภา 
ปฏิบัติหนาท่ีตามที่ประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานเมื่อประธานไมอยู 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

4.  ผูนําฝายคาน  (Leader of the Opposition) 
 รัฐสภาศรีลังกาก็เชนเดียวกับรัฐสภาของประเทศอื่นๆ ท่ีการแบงแยกระหวางฝายท่ีสนับสนุนรัฐบาล
กับฝายคานเปนเรื่องปกติ โดยในแตละฝายก็จะสนับสนุนผูนําของตน เชน ประธานรัฐสภาในทางปฏิบัติ ก็คือ 
ผูท่ีไดรับการเลือกจากเสียงสวนใหญในสภา  เชนเดียวกับตําแหนงนายกรัฐมนตรีท่ีประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง
จากสมาชิกรัฐสภาซึ่งประธานาธิบดีเห็นวาสามารถจะควบคุมความเชื่อถือแหงสภาเอาไวไดมากที่สุด  
ซึ่งในความเปนจริงบุคคลที่มีคุณสมบัติเชนวานี้ก็คือผูท่ีไดรับการสนับสนุนจากฝายเสียงขางมากในสภานั่นเอง 
ดังนั้น ในทํานองเดียวกัน บรรดาพรรคฝายคานในสภาก็จะสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในฝายของตนขึ้นมา 
คนหนึ่งใหเปนผูนําของพรรคการเมืองฝายคานในสภา ซึ่งตามปกติก็จะเปนหัวหนาพรรคการเมืองท่ีมีเสียง 
รองลงมาซึ่งมิไดเปนรัฐบาลนั่นเอง 

ตามกฎระเบียบของรัฐสภา ผูนําฝายคานถือวาไมมีอํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการในการบังคับบัญชา
สมาชิกรัฐสภาฝายคาน เพียงแตจะมีบทบาทเปนเสมือนผูคอยควบคุมแนวทางของพรรครวมฝายคานในการ
แสดงความคิดเห็นตอนโยบายของรัฐบาลเทานั้น 

5.  หัวหนาพรรคการเมืองในสภา (Party Leaders) 
เชนเดียวกับตําแหนงผูนําฝายคาน กฎหมายมิไดบัญญัติโดยตรงใหหัวหนาพรรคการเมืองมีอํานาจ

หนาท่ีอยางเปนทางการในกระบวนการรัฐสภา แตสําหรับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พรรค
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การเมืองถือเปนองคประกอบสําคัญแลว สมาชิกรัฐสภาที่มีฐานะเปนหัวหนาพรรคการเมืองตางๆ ในสภานั้น 
จะมีบทบาทอยางสูงในการควบคุมการแสดงความคิดเห็นและการลงมติของสมาชิกรัฐสภาที่เปนสมาชิกพรรค
ใหเปนไปตามมติของพรรคหรือบางครั้งตามความประสงคของหัวหนาพรรคการเมือง 

ระเบียบของพรรคการเมืองตางๆ แทบทุกพรรคมักจะกําหนดใหสมาชิกพรรคตองปฏิบัติโดยการ 
ออกเสียงในสภาตามมติของพรรคซึ่งโดยมากก็จะเปนไปในแนวทางที่ผูมีอิทธิพลในพรรค โดยเฉพาะหัวหนา
พรรคและกรรมการบริหารพรรคตองการ สมาชิกที่ไมปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษโดยการขับออกจากพรรค 
หรือไมก็ตองลาออกจากพรรคการเมืองนั้นไปในที่สุด การลงมติในรัฐสภาโดยปกติจึงเปนเรื่องท่ีคนทั่วไป
สามารถคาดการณไดลวงหนาอยูแลว 

6.  เลขาธิการรัฐสภา (Secretary-General)  
ตามรัฐธรรมนูญ  ตําแหนงเลขาธิการรัฐสภาเปนตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีเพื่อให

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจําในรัฐสภา และดํารงไดตราบเทาท่ียังสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดย
ไมมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย เลขาธิการรัฐสภาไดรับเงินเดือนจากกองทุนรวม (Consolidated Fund) โดยรัฐสภาเปน
ผูกําหนดอัตราเงินเดือนและจะไมมีการลดลงตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

ในรัฐสภา เลขาธิการรัฐสภานับเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินกิจการของรัฐสภา 
โดยเลขาธิการรัฐสภาจะทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษาใหแกประธานรัฐสภาในการดําเนินการตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี
ของประธานรัฐสภา และเปนที่ปรึกษาใหแกรัฐสภาผานประธานรัฐสภาดวย   ท้ังนี้ เลขาธิการรัฐสภามีหนาท่ี
ตองอยูปฏิบัติงานในสภาในระหวางที่มีการประชุมรัฐสภา ซึ่งจะมีการจัดท่ีนั่งเฉพาะไวใหอยูดานหนาติดกับ 
ท่ีนั่งของประธานรัฐสภาเพื่อคอยเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ การตัดสินใจ
และการตีความกฎระเบียบตางๆ นอกจากนี้ เลขาธิการรัฐสภายังทําหนาท่ีเปนเลขานุการของคณะกรรมาธิการ
ชุดตางๆ โดยตําแหนง กลาวไดวา นอกจากหนาท่ีตอรัฐสภาตามที่บัญญัติไวในกฎเกณฑประจํา (Standing 
Orders) แลว เลขาธิการรัฐสภายังมีหนาท่ีในทางปฏิบัติและตามจารีตหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองดวย 

 การพนจากตําแหนงของเลขาธิการรัฐสภาอาจเกิดขึ้นไดเมื่อผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
(1)  เสียชีวิต 
(2)  ทําหนังสือลาออกเสนอตอประธานาธิบดี 
(3)  อายุครบ 60 ปบริบูรณ เวนเสียแตวารัฐสภาจะออกกฎหมายใหเปนอยางอื่น 
(4)  ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงโดยประธานาธิบดี เนื่องจากมีปญหาสุขภาพหรือมีความ 

บกพรองทางรายกายหรือจิตใจอยางรายแรง 
(5)  ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงโดยประธานาธิบดี ตามที่รัฐสภาเสนอ 

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา (Parliament Secretariat) 
 การดําเนินงานธุรการและการใหบริการแกสมาชิกรัฐสภานับวามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการ
ปฏิบัติงานตามภารหนาท่ีของรัฐสภา รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหมีสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา (Parliament 
Secretariat) ข้ึนเปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับของคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะทํางานในรัฐสภา (The 
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Staff Advisory Committee-SAC) ซึ่งกอตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยคณะผูปฏิบัติงานในรัฐสภา (Parliamentary 
Staffs Act) คณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปดวยประธานรัฐสภาเปนประธานคณะกรรมการ ผูนําฝายคาน 
ในรัฐสภา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนกรรมการ  

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาประกอบขึ้นดวยพนักงานประจําซึ่งมาจากการคัดสรรและแตงตั้งของ
เลขาธิการรัฐสภา (Secretary-General) โดยผานความเห็นชอบจากประธานรัฐสภาจํานวนหนึ่งตามความ 
สมควรตอการปฏิบัติตามพันธกิจของสํานักงาน มีเลขาธิการรัฐสภา (Secretary-General) เปนผูบริหารสูงสุด  
มีรองเลขาธิการรัฐสภา (Deputy Secretary-General) 1 ตําแหนงทําหนาท่ีปฏิบัติงานแทนเลขาธิการรัฐสภา 
และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย และมีผูชวยเลขาธิการ (Assistant Secretary-General) อีก 1 
ตําแหนงทําหนาท่ีเปนผูชวยของเลขาธิการและรองเลขาธิการ 

 ในเรื่องการบริหารจัดการสํานักงานนั้น แตเดิมสํานักงานเลขาธิการรัฐสภามีการแบงสวนงานภายใน
ออกเปน 6 สํานัก ไดแก (1) สํานักงานรักษาความปลอดภัย (Department of Serjeant at Arms) (2) สํานักบริหาร
ท่ัวไป (Administration Department)  (3) สํานักชวเลขและรายงานการประชุม (Hansard Department)   (4) กอง
การชางและซอมบํารุง (Co-ordinating Engineer’s Department)   (5) สํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาด (Catering  
and Housekeeping Department) (6) สํานักงานการเงินและพัสดุ (Finance and Supplies Department)  

อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา (Mr. Dhammika 
Dasanayake and Mr. Neil Iddawala, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2548) พบวา  การแบงสวนงานออกเปน 6 สํานัก
ดังกลาวทําใหบางสวนงานมีภารหนาท่ีตองรับผิดชอบมากเกินไป จนไมสามารถสนองตอบตอความตองการ
ของสมาชิกรัฐสภาและพนักงานได โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานที่เกี่ยวของกับกระบวนการนิติบัญญัติ ท้ังโดยตรง 
เชน การดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ในการออกกฎหมาย และโดยออม เชน ระบบฐานขอมูล และการวิจัย 
เปนตน ภายใตงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) สํานักงานเลขาธิการ 
รัฐสภาไดมีการปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของรัฐสภาอยางตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน (2548) โดยในเบื้องตนสํานักงานเลขาธิการไดมีการจัดแบงหนวยงานภายในใหมแบงออกเปน 8 สํานัก 
ไดแก   

(1)  สํานักงานรักษาความปลอดภัย (Department of Serjeant at Arms)  
(2)  สํานักบริหารท่ัวไป (Administration Department)  
(3)  สํานักบริการกระบวนการนิติบัญญัติ (Department of Legislative Services)  
(4)  สํานักงานการเงินและพัสดุ (Finance and Supplies Department)  
(5)  สํานักชวเลขและรายงานการประชุม (Hansard Department)  
(6)  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร (Department of Information and 

Communication)  
(7)  สํานักงานชางและซอมบํารุง (Co-ordinating Engineer’s Department๗  
(8)  สํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาด (Catering and Housekeeping Department) 

โดยแตละสํานักมีการจัดโครงสรางและมีภาระความรับผิดชอบ ดังแผนผังโครงสรางและรายละเอียดตอไปนี ้
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ภาพ 3-2   แผนผังโครงสรางสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) สํานักงานรักษาความปลอดภัย (Department of Serjeant at Arms) 
สํานักงานรักษาความปลอดภัยมีตําแหนงซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําท่ีมีความหมายเฉพาะวา Serjeant  

at Arms เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานัก  ท้ังนี้ ตําแหนง Serjeant at Arms แตเดิมเปนชื่อเรียกตําแหนง 
นายทหารรักษาพระองคของพระมหากษัตริย ตราบเมื่อมีการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสหราช
อาณาจักร Serjeant at Arms ไดกลายเปนตําแหนงผูรักษาความปลอดภัยสวนพระองคประจํารัฐสภา มีหนาท่ี
อัญเชิญคฑาสัญลักษณประจําพระองคเดินนําพระมหากษัตริยเขาสูหองประชุมรัฐสภาในพิธีการตางๆ  
ท่ีพระมหากษัตริยในฐานะประมุขแหงรัฐมีบทบาทและหนาท่ีตอรัฐสภา Serjeant at Arms จะเปนผูเก็บรักษา 
คฑาสัญลักษณประจําพระองคไวโดยจะมีการอัญเชิญออกมาจัดวางไวบนที่ตั้งซึ่งจัดไวเปนการเฉพาะใน 
หองประชุมสภาทุกครั้งเมื่อมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเปนสัญลักษณแทนองคพระมหากษัตริยเสมือนพระองค 
ไดเสด็จมาประทับอยูนะที่ประชุมแหงนั้น 

ระบบรัฐสภาของศรีลังกาเองก็ไดรับอิทธิพลจากธรรมเนียมปฏิบัติเชนนี้ เพียงแตจะมีความแตกตาง
กันตรงที่คฑาสัญลักษณมิไดมีความหมายเปนตัวแทนของพระมหากษัตริยแตเปนสัญลักษณแทนอํานาจ 
อันชอบธรรมของรัฐสภาที่ไดรับอาณัติจากประชาชนจากการสัมภาษณ Sergeant-at-Arms คนปจจุบัน (2548) 
ทําใหทราบวา Serjeant at Arms จะทําหนาท่ีอัญเชิญคฑาสัญลักษณเดินนําประธานาธิบดีเขาสูสภาในวันเปด
ประชุมสภานัดแรก โดยคฑาสัญลักษณนี้จะมีการจัดวางไวไว ณ แทนซึ่งจัดไวเปนการเฉพาะในหองประชุม 
จนกวาการประชุมรัฐสภาในวันนั้นจะสิ้นสุดลง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแลว Serjeant at Arms จะเปนผูอัญเชิญ 
คฑาสัญลักษณไปเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และจะมีการอัญเชิญออกมาทุกครั้งเมื่อมีการประชุมรัฐสภา  

เลขาธิการรัฐสภา 

รองเลขาธิการรัฐสภา 

ผูชวยเลขาธิการรัฐสภา 

หนวยงานขึ้นตรง 
-  สํานักงานวิเทศสัมพันธและพิธีการ 
-  สํานักงานตรวจประเมินภายใน 
-  สมาคมรัฐสภาแหงเครือจักรภพ  

สํานัก 
จัดเลี้ยง 
และทํา 

ความสะอาด 

  สํานักงาน 
 รักษาความ 
 ปลอดภัย 

 สํานักงาน
 บริหาร
ทั่วไป 

สํานักบริการ 
กระบวนการ 
นิติบัญญัติ 

  สํานักงาน
 การเงิน

 และพัสดุ

สํานัก 
  ชวเลขและ
รายงาน

 การประชุม

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และระบบ
การสื่อสาร

สํานักงาน 
ชางและ 
ซอมบํารุง 



 
 . 
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โดย Serjeant at Arms เปนผูรับผิดชอบการอัญเชิญคฑาเดินนําประธานรัฐสภาเขาสูหองประชุม จัดวางคฑา 
และอัญเชิญกลับเพื่อเก็บรักษาเมื่อการประชุมในแตละวันสิ้นสุดลง (Mr. Wijaya Palliyaguruge, สัมภาษณ, 23 
สิงหาคม 2548) 

อยางไรก็ตาม นอกจากหนาท่ีเกี่ยวกับการอารักขาคฑาสัญลักษณซึ่งเปนหนาท่ีเฉพาะของ Serjeant at 
Arms ดังกลาวแลว สํานักงานรักษาความปลอดภัยยังมีความรับผิดชอบอื่นๆ อีกครอบคลุมภารกิจสําคัญ 
6 ประการ ไดแก ภารกิจดานพิธีการ ภารกิจในหองประชุมรัฐสภา ภารกิจดานการรักษาความปลอดภัย ภารกิจ
ดานการควบคุมและรักษากฎระเบียบ ภารกิจเกี่ยวกับงานสถานที่ และภารกิจเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน 
(Mr. Narendra Fernando, สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2548) ดังแผนผังการจัดโครงสรางและรายละเอียดขอบเขต
ความรับผิดชอบในแตละภารกิจตอไปนี้ 

ภาพ 3-3   แผนผังโครงสรางสํานักงานรักษาความปลอดภัย (Department of Serjeant at Arms) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจดานพิธีการของสํานักงานรักษาความปลอดภัยนั้นครอบคลุมถึงงานพิธีการในการประชุม 
รัฐสภา งานพิธีการอื่นๆ ท่ีรัฐสภาจัดข้ึน งานพิธีสารตางๆ การอารักขาคฑาสัญลักษณ การวางและดําเนินการ
ตามกําหนดการซึ่งประธานรัฐสภาและสมาชิกจะตองปฏิบัติในงานพิธีการ การตอนรับบุคคลสําคัญ การรักษา
ความปลอดภัยและดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการตางๆ ในงานประชุมสัมมนาระหวางประเทศที่รัฐสภาเปนผูจัด  

ภารกิจในหองประชุมรัฐสภา ไดแก  ภารกิจการเขาไปประจําอยูในที่ประชุมรัฐสภาตลอดระยะเวลา 
ท่ีมีการประชุม เพื่ออํานวยการเกี่ยวกับพิธีการใหสัตยาบรรณของสมาชิกรัฐสภาเมื่อเขารับตําแหนงใหมคอยให
ความชวยเหลือประธานรัฐสภาเกี่ยวกับการควบคุมท่ีประชุมใหเปนไปตามกฎระเบียบ  ซึ่งอาจรวมถึงการ 
จับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลที่ละเมิดกฎระเบียบออกจากหองประชุมตามคําสั่งของประธานรัฐสภา   การรักษา
อาณาเขตหวงหาม ตลอดจนการวางผังท่ีนั่งและการจัดสรรที่นั่งภายในหองประชุมโดยผานความเห็นชอบ 
ของประธานรัฐสภา   การรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่นั่งช้ันบนซึ่งจัดไวสําหรับสื่อมวลชนและผูสังเกตการณ 

Serjeant at arms 

รอง Serjeant at arms 

ผูชวย Serjeant at arms 

ผูดูแลระบบโทรศัพท 

พนักงานตอนรับ 

Polisher 

Skilled Labourer 
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นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

และบริเวณหองรับรองตางๆ การจดบันทึกเกี่ยวกับการเขาประชุมของสมาชิกรัฐสภา การจัดเตรียมบัญชีรายชื่อ
สมาชิกรัฐสภาตามลําดับอาวุโส และการใหบริการอื่นๆ ในหองประชุม   

ภารกิจดานการรักษาความปลอดภัย คือภารกิจในเรื่องการรักษากฎระเบียบตางๆ ในบริเวณรัฐสภา 
ในระหวางสมัยประชุม การรักษาความปลอดภัยแกประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และบุคคลสําคัญจากตาง
ประเทศขณะพํานักอยูในอาคารรัฐสภา การรักษาความปลอดภัยทางรางกายแกบุคคลตางๆ ท่ีอยูในบริเวณ 
รัฐสภาโดยการประสานงานกับตํารวจ ตลอดจนการใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภา 
เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ การดูแลรักษาเฟอรนิเจอรและเครื่องมือตางๆ ใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยแกการใชงาน การรวมกับตํารวจประจํารัฐสภาในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยใน 
รัฐสภาตั้งแตกระบวนการควบคุมการเขา-ออก การคัดกรองบุคคล เทคนิควิธีเพื่อความปลอดภัย การประสาน
กับหนวยงานดานความมั่นคง การวางแผนเกี่ยวกับการอารักขาบุคคลสําคัญและการรับมือกับภัยคุกคามตางๆ 
เปนตน  ตลอดจนการดูแลในเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย เชน การควบคุมเกี่ยวกับการถายภาพ  
การดูแลรักษากุญแจที่ใชเปด-ปดในอาคารรัฐสภา การควบคุมการเขาออกของจดหมายและสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
การควบคุมเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวของบุคคลตางๆ การกํากับดูแลบริเวณที่จอดรถ และการบํารุงรักษา
อุปกรณท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ภารกิจดานการควบคุมและรักษากฎระเบียบ เปนเรื่องของการควบคุมและวางกฎระเบียบในเรื่อง 
สิทธิของบุคคลที่เขามาในบริเวณอาคารรัฐสภา ซึ่งรวมถึงการจับกุมเพื่อนําตัวบุคคลแปลกปลอมออกไปจาก
บริเวณรัฐสภาหรือเพื่อคุมขังไวในกรณีท่ีเขามาโดยผิดระเบียบหรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

ภารกิจเกี่ยวกับงานสถานที่ ไดแก ภารกิจที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาหองประชุม หองทํางานและ
บริเวณตางๆ ภายในรัฐสภา โดยการจัดหาเจาหนาท่ีเขาไปดูแลใหสถานที่เหลานั้นอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 
อยูเสมอ รวมถึงการจัดสรรตูเก็บเอกสารสําหรับสมาชิกรัฐสภา และสําหรับจัดเก็บเครื่องแบบของพนักงาน 

ภารกิจเกี่ยวกับสํานักงาน เปนภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดหาบริการที่มี
ความจําเปนตามความตองการของรัฐสภา การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติใหมีคุณภาพโดยการทําให
บุคลากรมีความมั่นคงปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อยูในสภาพที่ใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(2) สํานักงานบริหารทั่วไป (Administration Department) 
สํานักบริหารท่ัวไปเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบในการวางกลยุทธและดําเนินการเพื่อสนับสนุน

ในเรื่องความอยูดีมีสุขของพนักงาน ตลอดจนการพัฒนาใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางานสูงทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ โดยมีผูอํานวยการสํานักบริหารท่ัวไป (Director Administration) เปน 
ผูบริหารสูงสุดของสํานัก และมีรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการทําหนาท่ีปฏิบัติงานแทนในกรณีท่ี 
ผูอํานวยการไมอยูและเปนผูชวยบริหารงานอื่นในสํานักตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

ภายในสํานักบริหารท่ัวไปยังแบงสวนการทํางานออกเปน 3 กลุมงานตามภารกิจหลักของสํานักงาน 
ไดแก  กลุมงานดานบุคลากร   กลุมงานบริการสมาชิกรัฐสภา  และกลุมงานดานการขนสง ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ   ดังนี้ 



 
 . 
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กลุมงานดานบุคลากรมีความรับผิดชอบครอบคลุมถึงกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน
สํานักงานทั้งหมด ตั้งแตการสรรหาพนักงานใหม การฝกอบรม การพัฒนาศักยภาพ การประเมินการปฏิบัติงาน 
การควบคุมวินัย การเลื่อนตําแหนง การกูยืม การลา อัตรากําลัง การจัดหาที่พักใหพนักงาน การลงโทษ การ
ประกันภัย และการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  

กลุมงานบริการสมาชิกรัฐสภารับผิดชอบจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกสมาชิกรัฐสภา ไดแก 
อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน  โทรศัพท  ไปรษณีย  การจัดหาที่พักใหแกสมาชิก การประสานงานเพื่อชําระ 
คาสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีกฎหมายใหการอุดหนุนแกสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนการจัดหาบริการดานการรักษา
พยาบาลและการประกันภัยใหแกสมาชิกรัฐสภา 

กลุมงานดานการขนสงรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการจัดการและซอมบํารุงพาหนะซึ่งเปนทรัพยสินของ
รัฐสภา การจัดซื้อจัดจางยานพาหนะเพื่อใชในกิจกรรมที่จําเปน การจัดรถบริการรับสงพนักงาน และการซอม
บํารุงเรือลาดตระเวน 

 
ภาพ 3-4   แผนผังโครงสรางสํานักงานบริหารทั่วไป (Administration Department) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปจจุบัน ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักบริหารท่ัวไปจะทําหนาท่ีเปนผูบริหารกิจการของ
สํานักโดยภาพรวม และมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการทานหนึ่งดูแลงานดานบุคลากร อีกทานหนึ่งดูแลงาน
บริการสมาชิกรัฐสภา สวนงานและงานดานการขนสงและตําแหนงหัวหนาสํานักงานใหข้ึนตรงตอผูอํานวยการ
สํานัก (ภาพ 3-5)  

จากคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการสํานักบริหารท่ัวไป (Director of Administration Department, 
สัมภาษณ, 24 สิงหาคม 2548) ท่ีแสดงใหเห็นถึงความตระหนักและการใหความสําคัญกับบุคลากรของรัฐสภา
เปนอยางมาก และเมื่อมีการทวนสอบกับเจาหนาท่ีบางคนที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานเลขาธิการแลวไดขอมูล
ท่ีสอดคลองกัน ผูวิจัยจึงมีขอสังเกตในเบื้องตนวาการใหความสําคัญกับบุคลากรของรัฐสภาโดยการจัดสรร 

ผูอํานวยการสํานัก 

รองผูอํานวยการสํานัก 

ผูชวยผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการสํานัก งานขึ้นตรง 
- หัวหนาสํานักงาน 
- รองหัวหนาสํานักงาน 
งานดานการขนสง 
- พนักงานประสานงาน 
   การขนสง 
- พนักงานขับรถ 

งานบริการสมาชิก 
- ผูจัดการบานพัก 
   ประธานรัฐสภา 
- ผูจัดการทั่วไป 
  ภายในอาคารรัฐสภา

งานดานบุคลากร 
- พนักงานทะเบียน 
- พนักงานกิจการรัฐสภา 
- พนักงานดูแลหองทะเบียน 
- พนักงานเขาแฟมเอกสาร 
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สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครันจะชวยสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันจะสงผลให 
การทํางานตามกลไกของรัฐสภามีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

(3) สํานักบริการกระบวนการนิติบัญญัติ (Department of Legislative Services) 
กระบวนการนิติบัญญัติถือเปนหนาท่ีหลักที่สําคัญอยางยิ่งของรัฐสภา ดังท่ี Mr. Jagath Gajaweera  

ผูชวยผูอํานวยการสํานักบริหารท่ัวไป (สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2548) เปรียบเทียบวาเปนเสมือน “หัวใจ” ของ
การทํางานของฝายนิติบัญญัติ ดังนั้น เพื่อใหกลไกนิติบัญญัติของรัฐสภาขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานเลขาธิการที่ผานมา จึงไดมีการรวบรวมสวนงานที่เกี่ยวของกับการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติท้ังหมดกอตั้งเปนสํานักบริการกระบวนการรัฐสภา โดยใหมีภาระหนาท่ีใน
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกระบวนการนิติบัญญัติดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหการ
ทํางานตรวจสอบในเรื่องกิจการสาธารณะและเงินทุนตางๆ ในรัฐสภามีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ  

สํานักบริการกระบวนการรัฐสภาแบงสวนงานภายในออกเปน 7 ฝาย ไดแก  (1) ฝายการประชุม  
(2) ฝายรางกฎหมาย   (3) ฝายกรรมาธิการ   (4) ฝายบริการกรรมาธิการที่ปรึกษา   (5) ฝายบริการกรรมาธิการ 
รัฐวิสาหกิจและบัญชีสาธารณะ   (6) ฝายลามและการแปล    (7) หองสมุด ซึ่งแตละฝายมีขอบเขตความ 
รับผิดชอบ ดังนี้ 

 ฝายการประชุม   มีหนาท่ีความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการนิติบัญญัติใน เรื่องการ
จัดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ 
การดําเนินการเกี่ยวกับกระทูถามทุกประเภท และการดําเนินการเกี่ยวกับญัตติตางๆ ตลอดจนการดําเนินการ
ตางๆ ตามมติของคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา 

 ฝายรางกฎหมาย   มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสนับสนุนกระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภา 
การรวบรวมสถิติเกี่ยวกับรางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว  การสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการนิติบัญญัติ   การประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด  และโรงพิมพรัฐบาล และการ
ตรวจสอบความถูกตองของรางกฎหมายตางๆ 

 ฝายกรรมาธิการ   มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
ท่ีตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงคพิเศษ ไดแก คณะกรรมาธิการกลั่นกรองและคัดเลือก คณะกรรมาธิการผูดํารง
ตําแหนงระดับสูง   คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องรองเรียน   คณะกรรมาธิการเอกสิทธิ์   คณะกรรมาธิการ 
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการขอบังคับ และคณะกรรมาธิการกลั่นกรอง
ชุดตางๆ ท่ีมีการตั้งข้ึน 

 ฝายบริการกรรมาธิการที่ปรึกษา    มีความรับผิดชอบดานการประชุม  ธุรการ  และเลขานุการ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตางๆ ของคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษา 

ฝายบริการกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจและบัญชีสาธารณะ    มีความรับผิดชอบดานการประชุม  ธุรการ 
และเลขานุการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตางๆ ของคณะกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจและบัญชีสาธารณะ 
 



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

ภาพ 3-5   แผนผังโครงสรางสํานักบริการกระบวนการนิติบัญญัติ   (Department of Legislative Services) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายลามและการแปล มีหนาท่ีความรับผิดชอบในดานการลามแกสมาชิกรัฐสภาในระหวางการ
ประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ รวมท้ังดานการแปลเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน 
กิจการของรัฐสภา 

หองสมุด มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการใหบริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สมาชิกรัฐสภา  คณะกรรมาธิการ  และบุคคลท่ีเกี่ยวของในลักษณะตางๆ  เชน  การใหบริการตามหลัก
บรรณารักษศาสตร   บริการคนควาขอมูล   หนังสือ  และเอกสารตางๆ ตลอดจนมีสวนงานดานการวิจัยเพื่อให
บริการวิเคราะหขอมูลทางวิชาการและจัดทําเอกสารวิจัยเปนสวนงานเฉพาะดวย 

ในการบริหารกิจการภายในของสํานักบริการกระบวนการรัฐสภานี้จะมีผูอํานวยการสํานักบริการ
กระบวนการรัฐสภาเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด   โดยจะมีผูชวยผูอํานวยการฝายการประชุม   ฝายรางกฎหมาย 
ฝายกรรมาธิการ   ฝายบริการกรรมาธิการท่ีปรึกษา   ฝายบริการกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจและบัญชีสาธารณะ  
หัวหนาฝายลามและการแปล และบรรณารักษเปนหัวหนางานคอยกํากับดูแลงานในฝายตางๆ (ภาพ 3-6) 

(4) สํานักงานการเงินและพัสดุ (Finance and Supplies Department) 
สํานักการเงินและพัสดุเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีวางระบบและดําเนินการนโยบายทางดานการเงิน

และบัญชีเพื่อใหการทํางานของรัฐสภา  โดยภาพรวมเปนไปอยางสะดวกราบรื่น ผานกระบวนการตัดสินใจ
และการจัดสรรทางการเงินที่ทันกาล และมีการใหขอมูลทางการเงินที่สําคัญแกผูเกี่ยวของเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการ

พนักงานการแปล 

บรรณารักษ หัวหนาฝายลาม
และการแปล 

ผูชวยผูอํานวยการ 
- ฝายการประชุม 
- ฝายรางกฎหมาย  
- ฝายกรรมาธิการ  
- ฝายกรรมาธิการที่ปรึกษา  
- ฝายกรรมาธิการ 
รัฐวิสาหกิจและกรรมาธิการ
บัญชีสาธารณะ พนักงานการแปลอาวุโส 

รองหัวหนาฝาย
ลามและการแปล 

รองบรรณารักษ 

ผูชวยบรรณารักษ/พนักงาน

รองผูชวยบรรณารักษ/ผูชวยนักวิจัย

ผูชวยงานหองสมุด 

รองหัวหนาฝาย 

หัวหนาฝาย 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

พนักงานบริหารทั่วไป 
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การจัดโครงสรางองคกรของสํานักการเงินและพัสดุนั้น Mr. D.P. Dahanayake ผูอํานวยการสํานักงาน
การเงิน (สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2548) อธิบายวามีการจัดแบงหนวยงานภายในออกเปน 4 สวนตามภารกิจ 
หนาท่ีของสํานัก  ไดแก  สวนงานการเงินและบัญชี  สวนงานพัสดุและบริการ   สวนงานบัญชีการจัดเลี้ยง และ
สวนงานประเมินภายใน   โดยมีผูอํานวยการสํานักการเงินและพัสดุเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานัก และ 
มีผูชวยผูอํานวยการกับพนักงานประจําอีกจํานวนหนึ่งชวยปฏิบัติหนาท่ีตามภารหนาท่ีดังแผนผังโครงสราง
องคกรและรายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบของแตละสวนงานตอไปนี้ 

สวนงานการเงินและบัญชี   รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวของกับการวางแผนทางการเงิน การควบคุม 
งบประมาณ   การจายเงินเดือนและคาตอบแทนแกสมาชิกรัฐสภาและพนักงานของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา 
การชําระเงินตามใบเสร็จในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการตางๆ และการจัดทํารายงานทางการเงิน 

สวนงานพัสดุและบริการ   รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ โดยวิธีการตางๆ  
เชน   การซื้อตรง   การสอบราคา  และการประมูล การขึ้นทะเบียนพัสดุ   การเก็บรักษาพัสดุ การตรวจสอบ
พัสดุคงเหลือประจําป และการกําจัดพัสดุท่ีไมอยูในสภาพที่จะใชงานได 

ภาพ 3-6  แผนผังโครงสรางสํานักงานการเงินและพัสดุ (Finance and Supplies Department) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนงานบัญชีการจัดเลี้ยง   รับผิดชอบจัดทํารายการและสงใบเสร็จคาอาหารไปยังสมาชิกรัฐสภา 
พนักงานรัฐสภาและเจาหนาท่ีของกระทรวงตางๆ ท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีในรัฐสภา เรียกเก็บเงินในกรณีท่ีเปน
การซื้อขายดวยเงินสด   เรียกเก็บเช็คในกรณีท่ีซื้อขายดวยระบบสินเชื่อ   วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการผลิต  
การแบงสรรและยอดขายจริงในแตละวัน  ตลอดจนการประเมินคาใชจายเกี่ยวกับอาหารที่บริโภคในแตละมื้อ   

สวนงานการตรวจสอบบัญชีภายใน   รับผิดชอบงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี   ไดแก  
การวางแผนการตรวจสอบ   การตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จ   การตรวจสอบพัสดุคงเหลือโดยไมแจง

ผูอํานวยการ 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สวนงานพัสดุ 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สวนงานการเงินและบัญชี 

สมุหบัญชี
งานจัดเลี้ยง

ผูชวยผูอํานวยการ 
ฝายตรวจสอบบัญชี 

รองหัวหนาฝาย 

หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย 

รองหัวหนาฝาย 

ผูชวยหัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย

พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป พนักงานเก็บเงิน

หัวหนาฝาย 

รองหัวหนาฝาย 
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แกผูรับผิดชอบลวงหนา การดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีจําเปน และการตอบขอสงสัยของ 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

(5) สํานักชวเลขและรายงานการประชุม (Hansard Department)  
สํานักชวเลขและรายงานการประชุมเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน 

การประชุมตางๆ ไดแก รายงานประชุมรัฐสภาซึ่งมีคําท่ีใชเรียกเปนภาษาเฉพาะวา Hansard  และสรุปผล 
การประชุมคณะกรรมาธิการชุดตางๆ นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดทําสารบัญสิ่งพิมพ และการอํานวย
ความสะดวกในเรื่องระบบเสียงแกคณะกรรมาธิการ 

การบริหารจัดการภายในสํานักชวเลขและรายงานการประชุมนี้จะมีตําแหนงบรรณาธิการเปน 
ผูบริหารสูงสุด และมีรองบรรณาธิการและผูชวยบรรณาธิการเปนผูชวยปฏิบัติงานรวมกับพนักงานในตําแหนง
ตางๆ  เชน  ผูชวยจดบันทึกการประชุม  พนักงานจัดทําสารบัญสิ่งพิมพ  พนักงานจัดทํารายงานการประชุม 
และพนักงานจัดทํารายงานการประชุมอาวุโส   ดังแผนผังการจัดโครงสรางองคกรตอไปนี้ 

ภาพ 3-7   แผนผังโครงสรางสํานักชวเลขและรายงานการประชุม (Hansard Department) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการจัดทํารายงานการประชุมนั้น  Mrs. Maas Freeza Mutaliph Editor of  Hansard (สัมภาษณ, 24 
สิงหาคม 2548)  อธิบายวาจะกระทําโดยการบันทึกทุกถอยคําท่ีมีการกลาวถึงในที่ประชุมรัฐสภาตามภาษา 
ท่ีผูกลาวหรือผูอภิปรายใชลงในคอมพิวเตอร   จากนั้นจะพิมพรางรายงานออกมาเพื่อใหผูชวยบรรณาธิการ  
รองบรรณาธิการ และผูชวยบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตอง  กอนที่จะนําไปผลิตเปนรายงานฉบับจริง  
ณ โรงพิมพรัฐบาล  รายงานการประชุมรัฐสภาหรือ Hansard ของศรีลังกาจึงนับวาเปนสิ่งพิมพท่ีมีลักษณะ
พิเศษ   เนื่องจากเปนการบันทึกขอความดวยภาษาที่แตกตางกันถึง 3 ภาษา  คือ  ภาษาสิงหล   ภาษาทมิฬ  และ

บรรณาธิการ 

รองบรรณาธิการ 

ผูชวยบรรณาธิการ 

พนักงานจัดทํารายงานการประชุมอาวุโส 

พนักงานจัดทํารายงานการประชุม 

พนักงานจัดทําสารบัญสิ่งพิมพ 

ผูชวยจดบันทึกการประชุม 
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ภาษาอังกฤษลงไปในรายงานการประชุมฉบับเดียวกัน สะทอนถึงการใหการยอมรับในความแตกตาง 
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติและภาษา โดยมุงหมายใหท่ีประชุมรัฐสภาเปนที่ประชุมของตัวแทนประชาชน 
ท้ังประเทศอยางแทจริง 

(6) สํานักระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร (Department of Information and Communication  
System) 

สํานักระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารเปนอีกหนวยหนึ่งท่ีมีการกอตั้งข้ึนใหมตามแผนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของรัฐสภาเพื่อสนองตอบตอความตองการของรัฐสภาในดานขอมูล 
สารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่ เปนระบบ ทันสมัย และมีความสะดวกรวดเร็ว (Mr. Mahesh Perera , 
สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2548) ภาระความรับผิดชอบที่สําคัญของสํานักระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร 
จึงเปนเรื่องของการบํารุงรักษา และพัฒนาปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารและระบบการติดตอสื่อสารใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ  โดยการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาใช   รวมถึงการพัฒนาทักษะของสมาชิกรัฐสภา 
และพนักงานรัฐสภาใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ ท่ีนํามาใชในระบบการทํางานไดอยาง 
มีประสิทธิผล 

การบริหารจัดการภายในของสํานักระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารนั้นจัดไวแบบไมซับซอน 
โดยมีผูอํานวยการสํานักเปนผูกํากับดูแลการทํางานของพนักงานซึ่งทําหนาท่ีในระบบงานตางๆ  เชน  เว็บไซต 
อินเตอรเน็ต และคอมพิวเตอร ฯลฯ   ดังแผนผังโครงสรางองคกรตอไปนี้ 

ภาพ 3-8   แผนผังโครงสรางสํานักระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร 
(Department of Information and Communication System) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ

วิศวกรระบบ

พนักงานวิเคราะหระบบ

พนักงานบริหารจัดการเว็บไซต

พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร

ผูชวยพนักงานโปรแกรม

ชางคอมพิวเตอร

ผูชวยชางคอมพิวเตอร
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(7) สํานักงานการชางและซอมบํารุง  (Co-ordinating Engineer’s Department) 
กองการชางและซอมบํารุงเปนหนวยงานที่มีภารหนาท่ีเกี่ยวกับการซอมบํารุงทรัพยสินระบบไฟฟา 

และระบบอิเล็คทรอนิกสตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานของรัฐสภา เชน ระบบเสียง ระบบโทรทัศน กลองวงจรปด 
เครื่องตรวจสิ่งวัตถุในงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ   ตลอดจนการประสานงานเพื่อใหบริการแกหนวยงาน 
ภายนอกที่เขามาตั้งสํานักงานเพื่อคอยสนับสนุนกิจการของรัฐสภา 

ในการบริหารจัดการภายใน ผูอํานวยการกองการชางและซอมบํารุงถือเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 
ของหนวยงาน โดยมีรองผูอํานวยการทําหนาท่ีชวยบริหารและปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย และ
พนักงานประจําทําหนาท่ีในตําแหนงตางๆ  เชน หัวหนานายตรวจ  นายตรวจ  พนักงานเทคนิค  พนักงาน 
เก็บรักษาเครื่องใชและพัสดุ นายชางจิปาถะ ชางทอประปา แรงงานมีฝมือ เปนตน ดังแผนผังโครงสรางตอไปนี้   
 

ภาพ 3-9   แผนผังโครงสรางสํานักงานการชางและซอมบํารุง 
(Co-ordinating Engineer’s Department) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 

หัวหนานายตรวจ 

นายตรวจ 

พนักงานเทคนิค 

พนักงานเก็บรักษาเครื่องใชและพัสดุ 

นายชางจิปาถะ 

ชางทอประปา 

แรงงานมีฝมือ 
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(8) สํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาด (Catering and Housekeeping Department) 
สํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาดเปนหนวยงานที่มีหนาท่ีหลักในเรื่องการจัดและบริการอาหาร และ

การรักษาความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาด
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีรองผูอํานวยการทําหนาท่ีชวยบริหารและปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการ 
มอบหมาย 

สํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาดแบงการทํางานออกเปนสองแผนกตามภารหนาท่ีหลักที่รับผิดชอบ 
ไดแก  แผนกจัดเลี้ยง  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอาหารและบริการอื่นๆ แกสมาชิกรัฐสภา พนักงานรัฐสภา 
และผูมาเยี่ยมเยียน และแผนกรักษาความสะอาด  รับผิดชอบการทําความสะอาดอาคาร เฟอรนิเจอร และบริเวณ
ท่ีเปนสวนหยอม 

ภาพ 3-10   แผนผังโครงสรางสํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาด 
(Catering and Housekeeping Department) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 

ผูจัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

รองผูจัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

ผูจัดการรานอาหาร 

พนักงานควบคุมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม 

หัวหนาพอครัว 

พนักงานจดบันทึก 

พอครัว/แมครัว 

หัวหนาฝายแมบาน 

ผูชวยหัวหนาฝายแมบาน 

หัวหนางานควบคุมการทําความสะอาด 

พนักงานควบคุมการทําความสะอาด 

ผูชวยพนักงานควบคุมการทําความ

ผูชวยพอครัว/แมครัว 

ผูชวยตอนรับ 
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นอกจากหนวยงานระดับสํานักทั้ง 8 หนวยงานดังกลาว สํานักงานเลขาธิการรัฐสภายังมีหนวยงาน
ระดับสํานักเปนหนวยงานขึ้นตรงตอเลขาธิการอีก 3 หนวยงาน  ไดแก  (1) สํานักงานวิเทศสัมพันธและพิธีการ 
(Foreign Relations and Protocol Division) (2) สํานักงานตรวจประเมินภายใน (Internal Audit Division) และ 
(3) หนวยประสานงานสมาคมรัฐสภาแหงเครือจักรภพอังกฤษ (Commonwealth Parliament Association – 
CPA) ซึ่งมีการจัดโครงสรางและมีภาระหนาท่ีของแตละหนวยงาน ดังตอไปนี้ 

(1)  สํานักงานวิเทศสัมพันธและพิธีการ (Foreign Relations and Protocol Division) 
สํานักงานวิเทศสัมพันธและพิธีการมีหนาท่ีหลักในการสานความสัมพันธอันดีกับรัฐสภาของประเทศ

อื่นๆ ท่ัวโลก เปนผูประสานงานการจัดกิจกรรม กับองคกรดานรัฐสภาตางๆ เปนผูชวยสมาชิกรัฐสภาในการ
เดินทางไปตางประเทศ และทําหนาท่ีจัดการประชุม สัมมนา ตลอดจนดูแลรับผิดชอบงานพิธีการท่ีเปนการ
ตอนรับแขกตางประเทศ  

(2)  สํานักงานตรวจประเมินภายใน (Internal Audit Division) 
สํานักงานตรวจประเมินภายในมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการจัดซื้อ 

จัดจาง  ตรวจสอบทางบัญชี  สืบสวนหาขอผิดพลาดทางการเงิน และการใชจายเงินที่ไมเกิดประโยชน   
ตรวจสอบความถูกตองของแผนการใชจาย และใหแนวทางในการเบิกจายเงินที่มีความละเอียดรอบคอบ 

(3)  หนวยประสานงานสมาคมรัฐสภาแหงเครือจักรภพอังกฤษ  (Commonwealth Parliament 
Association – CPA) 

หนวยประสานงานสมาคมรัฐสภาแหงเครือจักรภพอังกฤษถือเปนหนวยงานที่มีลักษณะพิเศษกวา
หนวยงานอื่นๆ ในแงงบประมาณและบุคลากร กลาวคือเปนหนวยงานที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก 
องคกรภายนอก  คือ สมาคมรัฐสภาแหงเครือจักรภพอังกฤษ (Commonwealth Parliament Association – CPA) 
เจาหนาท่ีของหนวยงานนี้จึงมิใชเจาหนาท่ีรัฐสภาเหมือนกับเจาหนาท่ีในหนวยงานอื่นๆ ในรัฐสภา แตจะเปน
เจาหนาท่ีตามสัญญาจางซึ่งไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาเจาหนาท่ีรัฐสภาทั่วไป 

สมาคมรัฐสภาแหงเครือจักรภพอังกฤษถือเปนความรวมมือของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ 
ในอันที่จะสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับระบบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย สรางความ
รวมมือ และใหการปรึกษาหารือระหวางกันในหมูประเทศสมาชิก 

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาเปนองคกรที่มีขอบเขตความรับผิดชอบกวางขวาง และตองเขาไป 
เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอกทั้งภายในและตางประเทศจํานวนมาก ดังนั้น นอกจากหนวยงานที่เกิดข้ึนจาก
การบริหารจัดการกิจการภายในรัฐสภาแลว   ยังมีหนวยงานภายนอกที่เขามาปฏิบัติหนาท่ีภายในรัฐสภาอีก 
เพื่อคอยสนับสนุนกิจการดานตางๆ  ไดแก   ตํารวจ  ไฟฟา   น้ําประปา   ธนาคาร   ไปรษณีย   กรมสุขภาพ 
สถานีโทรทัศนแหงชาติ และกรมการตรวจเงินแผนดิน  ซึ่งจะทําใหการทําหนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุน 
กิจการรัฐสภาและใหบริการแกสมาชิกรัฐสภาของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภามีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวา “รัฐสภาศรีลังกา” เปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีลักษณะเฉพาะที่นาสนใจ
หลายประการ ไมวาจะเปนในเรื่องโครงสรางที่เปนระบบสภาเดี่ยว ท่ีมาของสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยระบบสัดสวนสองระดับ และในเรื่องอํานาจหนาท่ีซึ่งมีอยูดวยกันหลายประการ เชน อํานาจในการบัญญัติ
กฎหมาย การตรวจสอบถวงดุลอํานาจฝายบริหาร และการเปนผูแทนของประชาชน เปนตน นอกจากนี้ เพื่อให
การดําเนินกิจการของรัฐสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิผล รัฐสภาศรีลังกายังไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปหนวยงานธุรการอันไดแกสํานักงานเลขาธิการ
รัฐสภาขนานใหญ การวิเคราะหบทเรียนจากระบบและประสบการณในการปฏิบัติใชของรัฐสภาศรีลังกาเพื่อ
หาจุดเดนและสิ่งท่ีทาทายโดยการเปรียบเทียบกับระบบการเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะระบบที่ใชอยูในประเทศไทย
จึงเปนเรื่องที่สมควรนํามาพิจารณาเปนอยางยิ่งดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป  
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บทที่ 4 

การวิเคราะหเปรียบเทียบรัฐสภาศรีลังกาและรัฐสภาไทย 
 

รูปแบบของ “รัฐสภา”  ในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการวางรากฐาน 
เชิงโครงสรางและพัฒนาการทางการเมืองของประเทศนั้น  ดังเชนกรณีของประเทศไทย นับตั้งแตมีการ 
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เปนตนมา   ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
มาโดยตลอด แตจากประสบการณในการปฏิบัติใชจนไดทราบถึงปญหา อุปสรรค และความไมเหมาะสมตางๆ 
ก็ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอยูเปนระยะซึ่งสวนหนึ่งเปนการเรียนรูประสบการณการปกครองของ
ประเทศตางๆ  และประยุกต เอาแนวทางที่ เชื่อวาจะสงผลเปนการสงเสริมความกาวหนาของระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช   ในบทนี้เปนการนํารูปแบบและกระบวนการรัฐสภาของศรีลังกาดังท่ีกลาวไวในบท 
กอนหนานี้มาเปรียบเทียบกับรัฐสภาไทยเพื่อวิเคราะหจุดเดนของแตละรูปแบบ   รวมถึงพิจารณาประเด็น 
ท่ียังเปนสิ่งทาทายสําหรับการพัฒนากระบวนการรัฐสภาของทั้งสองประเทศอันจะเปนแนวทางไปสูการ 
ถอดบทเรียนและจัดทําขอเสนอแนะจากสิ่งท่ีผูวิจัยไดเรียนรูในบทสุดทายตอไป 

การวิเคราะหเปรียบเทียบในบทนี้จะแบงการวิเคราะหเปน 4 หัวขอหลัก   ดังท่ีจะไดนําเสนอตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 

1.  การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการเมืองและความสัมพันธเชิงอํานาจ  
2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงโครงสรางของรัฐสภา 
3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา 
4.  การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบงานสนับสนุนกิจการรัฐสภา  

1.  การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการเมืองและความสัมพันธเชิงอํานาจ  
สถาบันนิติบัญญัตินับเปนสถาบันทางการปกครองที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ซึ่งมีหนาท่ีหลักในทาง 

นิติบัญญัติและโดยทั่วไปเราเรียกสถาบันนี้วา “รัฐสภา” ประเทศตางๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ไมวาจะใชระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ยอมจะมีฝายนิติบัญญัติ
หรือรัฐสภาเปนสถาบันทางการปกครองที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง 

 ในระบบรัฐสภา เชนของอังกฤษนั้นถือวารัฐสภาเปนสถาบันที่มีฐานะสูงกวาสถาบันอื่นๆ ท้ังหมด 
และเปนสถาบันที่มีอํานาจในทางนิติบัญญัติและในทางบริหารอยูในกํามือ สามารถควบคุมฝายบริหารได  
สวนในระบบประธานาธิบดี  เชน  ของสหรัฐอเมริกา  รัฐสภามีฐานะเทากับสถาบันฝายบริหาร เพราะ
ประธานาธิบดีซึ่งเปนประมุขของฝายบริหาร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกัน รัฐสภาจึงมีอํานาจ
นิติบัญญัติ และคอยตรวจสอบกับถวงดุลอํานาจของประธานาธิบดีเทานั้น ไมมีอํานาจปลดประธานาธิบดี 
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 สําหรับระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี  เชน  ของฝรั่งเศสนั้น  รัฐสภายังคงมีฐานะสูงกวา 
คณะรัฐมนตรีอยูบาง  แตไมสูงกวาประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน   ท้ังรัฐสภาและ
ประธานาธิบดีมีอํานาจเทากันในการควบคุมการบริหารของคณะรัฐมนตรี และปลดคณะรัฐมนตรีได 

 ในกรณีของศรีลังกา ถึงแมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (1978)  จะเปนการนําหลักการเชนเดียวกับ 
ท่ีปฏิบัติใชอยูในประเทศฝรั่งเศสมาปรับใช  แตจากการที่ศรีลังกาเปนอาณานิคมของอังกฤษมาอยางยาวนาน 
อีกท้ังสถาบันทางการเมืองตางๆ ก็ไดรับการวางรากฐานจากอังกฤษทําใหอิทธิพลของระบบการเมืองการ 
ปกครองแบบอังกฤษยังคงหลงเหลือและปรากฏใหเห็นอยูในระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดีของ 
ศรีลังกาหลายประการ ซึ่งทําใหระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกามีความแตกตางไปจากระบบของ 
ฝรั่งเศส 
 ขอแตกตางประการสําคัญประการหนึ่ง  ก็คือ  ในเรื่อง “การแบงแยกอํานาจ”  ระหวางฝายบริหารและ
นิติบัญญัติ  ซึ่งในระบบของฝรั่งเศสจะอาศัยหลักการของการปกครองระบบประธานาธิบดีเชนเดียวกับระบบ
ของสหรัฐอเมริกาที่ฝายบริหารจะแยกออกจากฝายนิติบัญญัติอยางชัดเจน  กลาวคือ ในระบบการเลือกตั้งของ
ฝรั่งเศสจะมีการกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนจะตองมีรองหรือตัวแทนสํารอง (Running Mate) เอาไว
ดวยในกรณีท่ีผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในฝายบริหาร
คือเปนนายกรัฐมนตรีหรือเปนรัฐมนตรี 

หลักการเชนวานี้ ในสวนของประเทศไทยเองก็ไดนํามาปรับใช โดยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 119 (1) และ 119 (2) กลาวคือ ในกรณีท่ีตําแหนงวาง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบัญชีรายช่ือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา 119 (1) ใหประธานสภาผูแทน
ราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 7 วันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง ใหผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือของ
พรรคการเมืองนั้นในลําดับถัดไป เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน โดยสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผูแทนตําแหนงท่ีวาง ใหเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับการประกาศชื่อ และหากเปนกรณี
ตําแหนงวางของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญมาตรา 119(2) 
กําหนดใหมีการเลือกตั้งข้ึนแทนภายใน 45 วันนับแตวันที่ตําแหนงวาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะ
เหลือไมถึง 180 วัน ท้ังนี้ ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขามาแทนตําแหนงท่ีวาง ใหอยูใน
ตําแหนงไดเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาในระบบการเมืองการปกครอง
ไทยผูดํารงตําแหนงในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตองแยกขาดจากกัน 

ตาราง 4-1    เปรียบเทียบรัฐสภาศรีลังกาและรัฐสภาไทยในเชิงระบบการเมือง 
 ศรีลังกา ไทย 
รัฐ รัฐเดี่ยว รัฐเดี่ยว 
ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภา/ กึ่งประธานาธิบดี ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
ประมุข ประธานาธิบดี พระมหากษัตริย 
หัวหนาฝายบริหาร ประธานาธิบดี โดยการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
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อยางไรก็ตาม  การแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของศรีลังกายังคงใชตาม
ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ  กลาวคือ  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะถูกแตงตั้งจากสมาชิกรัฐสภาและยังคง 
สถานภาพความเปนสมาชิกรัฐสภาอยูหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนระบบที่ไมมีการแบงแยกฝายบริหาร 
ออกจากฝายสภา ซึ่งเปนระบบที่ประเทศไทยเองก็เคยใชกอนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและหลายฝาย
วิพากษวิจารณวามีปญหาหลายประการ 

อันที่จริงการแบงแยกอํานาจหรือไมแบงแยกอํานาจฝายบริหารออกจากฝายสภาตางก็มีขอดี  ท้ังสอง
รูปแบบขึ้นอยูกับการใหความสําคัญวาโดยพื้นฐานทางอุดมการณแลวระบบการเมืองของประเทศนั้นๆ 
ตองการเนนไปที่จุดใด ระบบที่ไมมีการแบงแยกอํานาจนั้นจะใหความสําคัญอยางยิ่งกับเรื่องการเปนตัวแทน
ประชาชนของฝายบริหาร  ซึ่งหากยอนไปพิจารณาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรการตอสูทางการเมืองของ
ชาวศรีลังกาก็จะพบวา ศรีลังกาเปนชาติท่ีใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางสูง 

ในขณะที่ ระบบที่มีการแบงแยกอํานาจมักเนนไปที่ความเปนอิสระในการใชอํานาจ และมุงหมาย 
ใหฝายบริหารมีความเปนมืออาชีพและทํางานไดอยางมีปประสิทธิภาพจึงมักจะยอมรับไดกับการมีรัฐมนตรี 
ท่ีอาจคัดเลือกจากสมาชิกรัฐสภา  นักการเมืองท่ีไมสังกัดพรรค  นักการทูต  เจาหนาท่ีระดับสูงของรัฐ  หรือ 
แมแตนักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ   ประเทศไทยจึงไดนําหลักการเชนวานี้มาปรับใชโดยหวังท่ีจะแกปญหา
ระบบการเมืองการปกครองไทยที่ในอดีตตองเผชิญกับปญหาความไรเสถียรภาพของรัฐบาลผสม จนฝาย
บริหารโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีขาดภาวะผูนํา และตําแหนงรัฐมนตรีกลายเปนเครื่องตอรองผลประโยชนของ
กลุมการเมืองตางๆ 

อยางไรก็ดี  ท้ังกรณีของศรีลังกาและไทยในทางปฏิบัติตางก็ประสบปญหาไมแตกตางกันมากนัก  
รัฐสภาทั้งสองรูปแบบมักถูกวิพากษวิจารณวาเปนสภาตรายาง (Rubber Stamp) ท่ีถูกครอบงําโดยฝายบริหาร
ดวยกันทั้งสองรูปแบบ  กลาวคือ  รัฐสภาโดยเฉพาะสภาผูแทนราษฎรมักเปนเสียงสวนใหญของรัฐบาล  
ในระบบของไทย มาตรการที่สนับสนุนใหนายกรัฐมนตรีมีภาวะผูนําสูง ทําใหนายกรัฐมนตรีเปนทั้งหัวหนา
ฝายบริหารและสามารถควบคุมสภาไวไดในเวลาเดียวกันในฐานะที่เปนหัวหนาพรรคการเมืองเสียงขางมาก 

เชนเดียวกับระบบของศรีลังกาที่ใหอํานาจในการบริหารแกประธานาธิบดี โดยใหมีอํานาจแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีจากหัวหนาพรรคเสียงขางมากในสภา ทําใหฝายบริหารโดยประธานาธิบดีมีอํานาจคอนขาง
เบ็ดเสร็จทั้งในการเปนหัวหนาฝายบริหารและการควบคุมการตัดสินใจในรัฐสภา ถึงแมวาโดยระบบของ 
ศรีลังกาอาจมีขอยกเวนในกรณีท่ีพรรคการเมืองเสียงขางมากในสภาเปนคนละพรรคกันกับประธานาธิบดี 
ซึ่งเคยปรากฏมาแลวในการเลือกตั้งเมื่อป  2001  แตจากการที่รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจในการยุบสภา 
แกประธานาธิบดีไว  รัฐบาลที่มีการถวงดุลอํานาจกันระหวางฝายบริหารและฝายสภาจึงไมสามารถดํารงอยูได
จนครบวาระ ดังท่ีประธานาธิบดี ไดทําการยุบสภาซึ่งพรรคการเมืองของตนเปนเสียงขางนอยและจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหมในป 2004 ซึ่งพรรคของนางก็ไดทําการรวบรวมเอาพรรคพันธมิตรเขาเปนพรรคเดียวกันเพื่อใหได
จํานวนที่นั่งมากกวาพรรคคูแขง และผลการเลือกตั้งท่ีปรากฏออกมาก็เปนที่ประจักษแลววาพรรค United 
Peoples Freedom Alliance  เปนฝายไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง นับเปนการนําระบบการเมืองของศรีลังกา
กลับเขาสูระบบที่ประธานาธิบดีสามารถควบคุมฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไวอยางเบ็ดเสร็จอีกครั้งหนึ่ง  
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2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงโครงสรางของรัฐสภา  
โครงสรางของสถาบันฝายนิติบัญญัติ ยอมมีความแตกตางกันไปสําหรับแตละประเทศ ระบบสองสภา

แบบอังกฤษมักมีอยูท่ัวไปในสังคมสมัยปจจุบัน ภายใตเหตุผลท่ีสําคัญอยางนอยสามประการ  คือ ประการแรก 
เพื่อใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลกันระหวางสองสภา ประการที่สอง เพื่อใหสภาหนึ่งทําหนาท่ีผูแทนประชาชน
โดยสวนรวม และอีกสภาหนึ่งเปนสภาของผูมีวัยวุฒิ และมีประสบการณในกิจการสาธารณะสูงทําหนาท่ี 
กลั่นกรองใหเกิดความรอบคอบ และประการที่สาม เพื่อใหเกิดความเปนตัวแทนของประชาชนไดครอบคลุม
คนทุกกลุมมากขึ้น  เชน  ในกรณีของประเทศที่มีการปกครองสหพันธรัฐ  เชน  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย 
สวิตเซอรแลนด  รัฐสภาจะประกอบไปดวยสองสภา โดยสภาหนึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในระดับเขตพื้นที่ 
และอีกสภาหนึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในระดับมลรัฐ  

 ประเทศไทยเองก็ใชระบบสองสภามาเกือบตลอดซึ่งมีขอดี  คือ ในประการแรก การพิจารณา 
รางกฎหมายเปนไปดวยความรอบคอบ  ประการที่สอง  กอใหเกิดการประนีประนอมในผลประโยชนตางๆ  
ท่ีขัดแยงกันอยู   ประการที่สาม  ทําใหมีการแบงงานกันทําในเรื่องท่ีแตละสภามีความเหมาะสม  อยางไรก็ตาม 
ระบบสองสภามักถูกวิพากษวิจารณวาทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณารางกฎหมาย และเกิดการทํางาน 
ซ้ําซอนกัน  เชน  ตางฝายตางหาขอมูลเรื่องเดียวกัน หรืออภิปรายในเรื่องเดียวกัน เปนตน ในหลายประเทศ 
จึงเลือกท่ีจะใชระบบสภาเดียวมากกวา 

ศรีลังกาเปนตัวอยางหนึ่งของประเทศที่ใชระบบสภาเดียว ซึ่งในทางวิชาการอาจมองวาเปนระบบ 
ท่ีเหมาะสําหรับประเทศเล็กๆ ท่ีกลุมตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีโครงสรางแบบงายๆ และกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน แตสําหรับศรีลังกาที่แมวาจะเปนประเทศ
ขนาดเล็ก  แตก็ประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ  ศาสนา  ระบบสภาเดียวกลับเปนสิ่งท่ีชาวศรีลังกา 
พึงปรารถนามากกวา  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากพื้นฐานทางอุดมการณทางการเมืองของชาวศรีลังกาที่ยึดถือ 
“อํานาจของประชาชน”  เปนสําคัญนั่นเอง 

ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการทางการเมืองของประเทศศรีลังกาซึ่งเมื่อแรกเริ่มสถาปนาระบอบการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้น รัฐสภาศรีลังกาเปนระบบสองสภาตามแบบที่ชาวอังกฤษออกแบบไวให  
แตอํานาจของวุฒิสภาในระบบดังกลาวมีคอนขางจํากัดและมักถูกใชเปนเครื่องมือของพรรคการเมืองในการ 
ใหรางวัลแกผูสนับสนุน รวมถึงอาจเปนเครื่องมือของรัฐบาล  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีสวนในกระบวนการ 
สรรหาดวย แนวรวมแหงชาติ (United Front) นําโดยพรรค Sri Lanka Freedom Party (SLFP) จึงไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางการเมืองของศรีลังกาเสียใหมโดยการปลุกกระแสชาตินิยมของประชาชนใหเปนแนวรวม 
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสูการมีระบบการเมืองท่ีมีประสิทธิผลแทนที่จะยึดเอารูปแบบที่ชาวตางชาติ 
เปนผูออกแบบไวให 

ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหระบบสภาเดียวในศรีลังกาดํารงอยูไดก็คือระบบพรรคการเมือง
ของศรีลังกาที่ประกอบไปดวยพรรคการเมืองท่ีเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชน   กลุมเชื้อชาติ   กลุมศาสนา 
และกลุมอุดมการณอยางแทจริง ในขณะเดียวกัน ก็มีเพียงพรรคการเมืองขนาดใหญเพียงสองพรรคซึ่งมี 
อุดมการณทางการเมืองแตกตางกันอยางชัดเจนแขงขันทางการเมืองและผลัดกันเปนรัฐบาลเชนเดียวกับที่ 



 
 . 
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เกิดข้ึนในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยมีความกาวหนาอยางอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  ในขณะเดียวกัน 
ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่ศรีลังกาใชอยูถือเปนระบบที่เปดพื้นที่ใหพรรคการเมืองขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กมีโอกาสไดรับการเลือกตั้ง และเปนไปไดยากที่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะไดรับชัยชนะ
อยางทวมทนจนมีสัดสวนที่นั่งในรัฐสภาถึงสองในสามหรือมากกวานั้นดังท่ีเกิดข้ึนกับระบบการเมือง 
ของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร รวมท้ังประเทศไทยเมื่อการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธท่ีผานมา  

ตาราง 4-2   เปรียบเทียบรัฐสภาศรีลังกาและรัฐสภาไทยในเชิงโครงสราง ที่มาและองคประกอบ 
 ศรีลังกา ไทย 
ระบบ (สภาเดี่ยว / สภาคู) สภาเดี่ยว  สภาคู 
ที่มาของสมาชิกรัฐสภา เลือกตั้งแบบสัดสวน  

(1) จากเขตเลือกตั้ง 196 คน  
(2) จากคะแนนทั้งประเทศ 29 คน 

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

จํานวน 225 คน 700 คน แบงเปน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 คน 
สมาชิกวุฒิสภา 200 คน 

ประชากร 20 ลานคน 63 ลานคน 
สมาชิกรัฐสภาตอประชากร 1: 87,500 1: 90,000 
คุณสมบัติ 
(ในเรื่องอายุและการศึกษา) 

อายุ: 18 ปข้ึนไป 
การศึกษา: ไมไดกําหนด 

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

วาระ 6 ป - สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4 ป 
- สมาชิกวุฒิสภา 6 ป 

อยางไรก็ตาม ระบบสภาเดี่ยวก็มีขอเสียเชนกัน กลาวคือ ในกรณีท่ีมีผลประโยชนขัดแยงกันมากๆ 
ยอมเปนการยากที่จะกอใหเกิดตัวแทนจากทุกๆ กลุมในสภาเดียวข้ึนมาได ยิ่งกวานั้น การมีสภาเดียวทําให 
ไมสามารถกอใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกันได กลาวไดวา ระบบสภาเดียวเปนระบบที่ตองการ 
กลไกสนับสนุนโดยเฉพาะในดานองคความรู เพราะตองยอมรับวารัฐสภาคือสถาบันทางการเมืองดาน 
นิติบัญญัติท่ีมีความสําคัญยิ่ง การตัดสินใจของรัฐสภาแตละครั้งจะมีผลกระทบถึงคนทั้งประเทศ การทํางาน
ของสภาจึงตองการความรอบคอบ และการกลั่นกรองที่มีประสิทธิผล เพื่อใหสิ่งท่ีผานออกจากรัฐสภามีความ
ถูกตองและชอบธรรมที่สุด 
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กลไกที่รัฐสภาศรีลังกาใชเพื่อสนับสนุนการทํางานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา และดูเหมือนวาจะ
สามารถชดเชยการขาดหายไปของสภาตรวจสอบกลั่นกรองไดเปนอยางดีก็คือ การมีคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษา 
(Consultation Committee) ซึ่งตั้งข้ึนมาเพื่อเขาไปดูแลงานที่เกี่ยวของกับกระทรวงตางๆ โดยคณะกรรมาธิการ
จะทําหนาท่ีตรวจสอบการใชจาย การบริหาร และนโยบายภายในกระทรวงที่รับผิดชอบ และมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงนั้นๆ เปนประธานคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาโดยตําแหนงทํางานรวมกับสมาชิกรัฐสภาจํานวนไมเกิน 
12 คน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาแตละชุดยังอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อชวยสนับสนุนการ
ทํางานไดอีกทางหนึ่งดวย 

รูปแบบดังกลาวทําใหการทํางานของกรรมาธิการมีประสิทธิภาพ สามารถดึงความรวมมือจาก 
ฝายตางๆ ไดอยางกวางขวางโดยเฉพาะฝายบริหาร เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลกระทรวงนั้นๆ  
มาอยูในคณะกรรมาธิการทําใหขาราชการประจําท่ีรับผิดชอบตองสนองตอบการทํางานของคณะกรรมาธิการ
อยางเต็มท่ี ตรงจุดนี้ ถือเปนขอแตกตางจากประสบการณการทํางานของคณะกรรมาธิการในประเทศไทยที่ 
มักจะมีความเห็นออกมาจากสมาชิกรัฐสภาที่ทําหนาท่ีกรรมาธิการในทํานองที่ไมไดรับความรวมมือจาก 
ฝายบริหาร จนทําใหการทํางานของคณะกรรมาธิการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
ในเรื่องบทบาท อํานาจหนาท่ีนั้น อํานาจหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติยอมมีความแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ ซึ่งก็ไดแกอํานาจหนาท่ีเหลานี้คือ  ประการแรก  อํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญ   ประการที่สอง 
อํานาจในการตรา ยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกฎหมาย  ประการที่สาม เลือกคณะรัฐมนตรี สําหรับ
ประเทศที่ใชระบบรัฐสภา และเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีในกรณีไมมีผูใดไดรับเสียงขางมาก
ในองคคณะผูเลือกตั้ง สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา  ประการที่สี่  หนาท่ีในการควบคุมฝายบริหาร  เชน  
ดวยการตั้งหรือยุบเลิกสวนราชการตางๆ ดวยการอนุมัติงบประมาณ  ดวยการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงสําคัญๆ และในประการที่หา มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการของตนเอง  โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากฝายบริหาร เชน การเลือกประธานสภา การกําหนดขอบังคับตางๆ ของตนเอง  การลงโทษ
สมาชิกของตนเอง เปนตน 

อํานาจหนาท่ีหลักๆ ของรัฐสภาศรีลังกาและรัฐสภาไทยหากพิจารณาแบบกวางๆ ถือวาไมแตกตางกัน
มากนัก  กลาวคือ  รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการตรากฎหมาย  การควบคุมการ
บริหารราชการแผนดิน และการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญตางๆ เหมือนกัน   อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดถึงกลไกในการใชอํานาจเหลานี้ อาจกลาวไดวา ในระบบของศรีลังกา รัฐสภามีกลไกการ 
ใชอํานาจในขอบเขตที่จํากัดกวาระบบรัฐสภาของไทย โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุมการบริหารราชการ 
แผนดินและการใหความเห็นชอบ 

รัฐสภาของศรีลังกามีกลไกที่ใชในการควบคุมฝายบริหารหลักๆ เพียงสามรูปแบบ  ไดแก  การต้ัง
กระทูถาม การควบคุมตรวจสอบผานคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาอนุมัติและควบคุมการใชจาย 
งบประมาณ ซึ่งในบรรดากลไกทั้งสามนี้การตั้งกระทูถามถือเปนวิธีการตรวจสอบที่มีพลังและรวดเร็วท่ีสุด 



 
 . 
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ของรัฐสภาศรีลังกาในการควบคุมการทํางานของรัฐบาล ในขณะที่กลไกการควบคุมการบริหารราชการ 
แผนดินอื่นๆ ของรัฐสภาศรีลังกา คือการตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาอนุมัติและควบคุม
การใชจายงบประมาณนั้น กลาวไดวาเปนกลไกที่กระทําไดอยางจํากัดภายใตระบบที่ประธานาธิบดีมีอํานาจ
ทางการบริหารสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีประธานาธิบดีและเสียงขางมากในรัฐสภามาจากพรรคการเมือง
เดียวกันซึ่งแทบจะเปนสถานการณทางการเมืองตามปกติของศรีลังกา 

การตั้งกระทูถามเปนการดําเนินการโดยเมื่อสมาชิกรัฐสภามีขอสงสัยหรือไมเห็นดวยกับการทํางาน
ของคณะรัฐมนตรีในประเด็นใดๆ ก็อาจที่จะตั้งกระทูถามไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเปน
รายบุคคลเพื่อใหมาตอบคําถามและชี้แจงตอรัฐสภาได ยิ่งกวานั้น ในกรณีท่ีสมาชิกรัฐสภายังไมพอใจใน 
คําตอบของรัฐมนตรีรายบุคคล อาจเสนอใหมีการแปรญัตติเรื่องนั้นเพื่อนํามาอภิปรายในสภาก็ได โดยรัฐสภา
จะจัดสรรเวลาใหครึ่งวันสําหรับการประชุมเพื่ออภิปราย (Interpellation) ในเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตาม ในแง
ประสิทธิผลในการควบคุมการทํางานของฝายบริหารโดยเฉพาะที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาล
นั้น ตองยอมรับวาการตั้งกระทูถามเปนเพียงการทักทวงเพื่อใหเกิดการชี้แจงหรือไตรตรองเกี่ยวกับการทํางาน
ใหรอบคอบมากขึ้นเทานั้น โดยแทบจะไมมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลหรือความมั่นคงในตําแหนงของ 
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบเหมือนกับการอภิปรายไมไววางใจที่ระบบของประเทศอังกฤษ และประเทศไทยใชอยู 

ตาราง 4-3   เปรียบเทียบรัฐสภาศรีลังกาและรัฐสภาไทยในเชิงบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 ศรีลังกา ไทย 
การตรากฎหมาย - ริเริ่มเสนอรางกฎหมาย 

- พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย 
 

- ริเริ่มเสนอรางกฎหมาย 
- พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   รางกฎหมาย 

ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน - ตั้งกระทูถาม 
- การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ 
- การพิจารณาอนุมัติและควบคุม 
การใชจายงบประมาณ 

- ตั้งกระทูถาม 
- อภิปรายทั่วไป 
- อภิปรายไมไววางใจ 
- การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ 
- การพิจารณาอนุมัติและควบคุม 
การใชจายงบประมาณ 

 

การใหความเห็นชอบ 
 

- การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ 
คณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดี 
 

 

- การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน 
พระองค 
- การประกาศสงคราม 
- การทําหนังสือสัญญา 
- การแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงตางๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ  
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นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

นอกจากนี้ ถึงแมวารัฐสภาศรีลังกาจะมีอํานาจถอดถอนประธานาธิบดี (Impeachment) ออกจาก
ตําแหนงได  โดยสมาชิกรัฐสภาคนใดคนหนึ่งอาจทําหนังสือตอประธานรัฐสภาเพื่อใหมีการตั้งขอกลาวหา 
(notice of resolution) เพื่อใหมีการเขาสูกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหนง  โดยอางเหตุ 
ท่ีประธานาธิบดีมีคุณสมบัติไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีอยางรายแรง ไดแก  (1) มีเจตนาที่จะลมลาง 
รัฐธรรมนูญ   (2) เปนกบฏ   (3) รับสินบน    (4) ประพฤติมิชอบหรือฉอราษฎรบังหลวงโดยใชอํานาจในทาง 
มิชอบ หรือ (5) กระทําผิดกฎหมายในคดีอุกฉกรรจหรือคดีรายแรงก็ตาม  แตจะเห็นไดวาอํานาจถอดถอน
ประธานาธิบดีดังกลาวเปนเรื่องท่ีกระทําไดไมงายนัก เนื่องจากจะตองไดรับความยินยอมโดยสมาชิกรัฐสภา 
ไมนอยกวาสองในสามลงนาม หรือสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวาครึ่งหนึ่งลงนามและประธานรัฐสภาเห็นวา 
ขอกลาวหานั้นสมควรมีทําการสอบสวน ยิ่งกวานั้น ในขั้นตอนของการสอบสวนและรายงานผลยังเปนอํานาจ
ของศาลสูงซึ่งตามระบบแลวผูพิพากษาศาลสูงเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีใหเขามาดํารง
ตําแหนง ทําใหความกังวลของสาธารณะตอการทําหนาท่ีโดยปราศจากอดคติของศาลนับวายังมีอยูมาก  
จึงอาจกลาวไดวาอํานาจถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหนงเปนเรื่องของการควบคุมความประพฤติหรือ
รักษาภาพลักษณความเปนประมุขของประธานาธิบดีมากกวาเปนอํานาจในการควบคุมเกี่ยวกับการบริหาร 
ราชการแผนดินโดยตรง 

ในสวนของอํานาจการใหความเห็นชอบก็เชนเดียวกัน รัฐธรรมนูญศรีลังกาบัญญัติใหอํานาจในการ
ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ เกือบทั้งหมด  เชน  การประกาศสงคราม  การแตงตั้งบุคคลในตําแหนงระดับ
สูง เปนอํานาจโดยตรงของประธานาธิบดี โดยมีเพียงการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีเทานั้นที่รัฐสภามีอํานาจให
ความเห็นชอบ ผิดกับอํานาจในการใหความเห็นชอบของรัฐสภาไทยที่มีคอนขางกวางขวาง ท้ังในเรื่องการ 
แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค  การประกาศสงคราม การทําหนังสือสัญญา และการแตงตั้งบุคคลดํารง
ตําแหนงตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ 

อยางไรก็ดี ภายใตระบบที่เปดชองใหประธานาธิบดีและเสียงขางมากในรัฐสภาไมจําเปนตองมาจาก
พรรคการเมืองเดียวกันดังท่ีเคยเกิดข้ึนแลวครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อป 2001 อาจกลาวไดวา ถามีการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการเพื่อใหความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางประธานาธิบดีและรัฐสภามีดุลยภาพ
มากข้ึน  เชน  การทําใหอํานาจการยุบสภาของประธานาธิบดีกระทําไดยากขึ้น หรือการเพิ่มกลไกการอภิปราย
ไมไววางใจใหแกรัฐสภา พรอมไปกับการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีมีผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้งระบบ
การเมืองของศรีลังกาก็นับวามีจุดแข็งในเรื่องการถวงดุลอํานาจระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติท่ีดี 
ไมนอยไปกวาระบบที่มีกลไกการควบคุมตรวจสอบที่หลากหลายกวาอยางของประเทศไทย  

4.  วิเคราะหการจัดระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาศรีลังกา 
ในสวนนี้จะไดมีการวิเคราะหในสวนของการจัดระบบโครงสรางของรัฐสภาศรีลังกาวามีลักษณะที่

เอื้อตอการทํางานของสมาชิกรัฐสภาและการะบวนการนิติบัญญัติในประเด็นสําคัญอยางไรบาง โดยใชหลัก
การแนวคิดพื้นฐานในเรื่องหนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา (สถาบันพระปกเกลา,2543) 
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1.  ดานรูปแบบการจัดโครงสรางเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักดานการใหบริการสมาชิกรัฐสภาในฐานะ
สถาบันนิติบัญญัติ 

แบบแผนการดําเนินงานของรัฐสภาศรีลังกานั้น เปนรูปแบบสํานักงานเลขาธิการเดียวยอมทําให 
การบริหารงานมีเอกภาพและไมเกิดความซ้ําซอนของการใชทรัพยากรตอบสนองตอกระบวนการนิติบัญญัติ 
โดยหากมองในภาพรวมจะสามารถแบงงานหลักๆ ออกเปนสามดาน  คือ  1) ดานการบริหารกิจการภายใน  
เชน  ฝายการเงิน  ฝายบริหารกลาง  การรักษาความปลอดภัย  การดูแลในเรื่องสาธารณูปโภค  2) ดานการ
บริการงานนิติบัญญัติ  เชน  ฝายลาม  ฝายชวเลข  ฝายเตรียมเอกสารประกอบการประชุม   3) ดานการบริการ
สมาชิกรัฐสภา  เชน  งานหองสมุด  งานบริการวิจัย  เงินเดือนและสวัสดิการของสมาชิกรัฐสภา  

1.1  ดานการบริหารกิจการภายใน   คือ 
(1)  ฝายบริหารฝายบริหารงานของรัฐสภา (Administration Department) หนาท่ีดูแล

ดานการบริหาร งานดานบุคลากร  
(2)  ดานการรักษาความปลอดภัย (Serjeant at Arms)  ซึ่งดูแลในดานความปลอดภัย 

ภายในรัฐสภา และการดําเนินการตามแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติแตดั้งเดิมของรัฐสภา 
(3)  ดานการรักษาความสะอาด Catering & housekeeping services  โดยดูแลในดานการ

รักษาความสะอาดและดานงานหองครัว  
(4)  ดานโยธาธิการ (Engineering Services) ดูแลดานวิศวกรรมภายใน 
(5)  ดานการเงิน (Finance) ดูแลการบริหารการเงินภายในรัฐสภา 

1.2  ดานการบริการงานนิติบัญญัติ 
รัฐสภาศรีลังกามีการมุงเนนโครงสรางที่เอื้อตอการบริการในดานกระบวนการนิติบัญญัติมาก 

จะเห็นไดจากการมีระบบสนับสนุนการประชุมสภาที่ดี ดังเห็นไดจาก 
(1)  หนวยงานสนับสนุนดานการใชลามและการแปล (Parliament interpreter) เนื่องจาก

ความหลากหลายทางดานภาษาของสมาชิกรัฐสภาเอง แมวาจะเปนโครงสรางแบบสภาเดี่ยวแตสมาชิกรัฐสภา
เอง กลับใชภาษาในการประชุม 3 ภาษาคือภาษาสิงหล ภาษาทมิฬ และภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงตองมีคณะทํางาน
คือลามที่ทําการแปลนั่งประจําอยูในหองแปล 3 หองแยกตามภาษาที่แปล ซึ่งจะมีลามอยูหองละ 2 คน   ท้ังนี้ 
ในหองประชุมรัฐสภาจะมีเครื่องอํานวยความสะดวกคือหูฟงสําหรับชวยฟงในระหวางการประชุม ซึ่งสามารถ
เลือกชองภาษาที่ตองการรับฟงได โดยหูฟงนี้จะแจกจายไปยังประชาชนที่เขารวมสังเกตการณประชุมอยูดวย  

นอกจากนี้ ในบริเวณรัฐสภายังมีการถายทอดสดวงจรปดการประชุมสภา โดยผูรับชม
สามารถเลือกรับชมไดสามชองสามภาษาเชนเดียวกัน 

(2)  หนวยงานดานการจัดทําชวเลข หรือ (Hansard)  การจัดทําชวเลขถูกกําหนดใหมี 
การจัดทําออกมาเปนสามภาษาในเลมเดียวท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานใดเลือกใชภาษาใด 
ในการอภิปรายก็จะถูกบันทึกเปนภาษานั้น เพื่อท่ีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองในภายหลังจะสามารถ
กระทําได และเพื่อปองกันปญหาในเรื่องการแปลเนื้อความตางไปจากเจตนารมณของผูอภิปราย  จึงงดเวนการ
แปลในสวนนี้เสีย 
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(3)  หนวยสนับสนุนดานการกระบวนการนิติบัญญัติประกอบการประชุม (Legislative 
Service)  ทําหนาท่ีจัดเตรียม (พิมพ) รางกฏหมายที่ผานการพิจารณาในขั้นตอนตางๆแลวเพื่อนําเขาเสนอใน 
ท่ีประชุมรัฐสภา รวมถึงจัดเตรียมเอกสารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม 

1.3  ดานการบริการสมาชิกรัฐสภา  ไดแก 
(1)  หนวยสนับสนุนดานองคความรูหรือหองสมุด (Library / research office) รัฐสภา 

ศรีลังกามีหองสมุดท่ีใหบริการสมาชิกรัฐสภาในการสืบคนขอมูลตางๆ โดยเฉพาะขอมูลยอนหลังทาง 
ประวัติศาสตร  เชน  ประวัติศาสตรชาติศรีลังกา   กฎหมายที่มีการใชในอดีต หรือการเก็บรักษาหนังสือพิมพ
ทองถิ่นที่เคยพิมพในอดีต โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถรองขอขอมูลไดจากเจาหนาท่ีหองสมุดในการชวยการ 
สืบคน   นอกจากนี้ ในสวนของหองสมุดเองจะมีสวนงานดานการวิจัยซึ่งจะใหบริการตามคํารองขอเพิ่มเติม
ของสมาชิก สําหรับขอมูลท่ีตองทําการรวบรวมเพิ่มเติมหรือมิไดมีอยูในหองสมุด  สมาชิกรัฐสภาสามารถ 
รองขอใหสวนงานวิจัยดําเนินการหาขอมูลประกอบการดําเนินงานได 

(2)  หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดูแลอํานวยความสะดวกตามสิทธิประโยชนของ
สมาชิกรัฐสภา (Member’s service office) หนวยงานนี้มีหนาท่ีดูแลสิทธิประโยชนของสมาชิกรัฐสภาในเรื่อง
ตางๆไมวาจะเปนการจายเงินเดือน การจายเบี้ยบําเหน็จบํานาญ สิทธิประโยชนดานอื่นๆ  เชน  การจัดหาที่พัก 
การจัดหาเจาหนาท่ีชวยทํางานจํานวน 4 คน การจัดหาคอมพิวเตอร และการดูแลอุปกรณอํานวยความสะดวก
อื่นๆ ตามที่รองขอ 

(3)  ดาน Information system & management   ดูแลดานงานระบบคอมพิวเตอรเพื่อให
บริการในการสืบคนขอมูลแกสมาชิกรัฐสภา 

2.  ดานความเปนอิสระในดานการบริหารงาน  ดานการบริหารงานบุคคล ดานการงบประมาณ 
 รูปแบบโครงสรางและระเบียบแบบแผนในการบริหารงานของรัฐสภาศรีลังกานั้นมีตนแบบมาจาก
ประเทศอังกฤษ ซึ่งการทํางานภายใตระเบียบท่ีชัดเจนยอมหมายถึงความมีอิสระภายใตระเบียบนั้นๆ โครงสราง
การบริหารงานของรัฐสภาที่แบงเปนฝายตางๆโดยมีผูอํานวยการฝายเปนผูควบคุมดูแลนั้น สงผลใหเกิดความ
อิสระคลองตัวในการบริหารงานพอสมควร เพราะสามารถตัดสินใจไดในระดับฝายนั้นๆ  สวนในเรื่องการ
บริหารงานบุคคลนั้นจะตองดําเนินการผานฝายบริหารงานของรัฐสภา (Administration Department) ซึ่งตอง 
ดูแลบุคลากรจํานวน 827 คน (ขอมูลป 2004) เปนการรวมศูนยในดานการบริหารงานบุคคลเอาไวท่ีฝายเดียว 
และในเรื่องงบประมาณ รัฐสภาศรีลังกามีความอิสระในเรื่องการตั้งงบประมาณและการแปรญัตติขออนุมัติ 
งบประมาณตามที่ตั้งเอาไว ท้ังนี้โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการงบประมาณ ดังนั้น ความสามารถ
ในการบริหารงานโดยอิสระเพื่อสนองตอบตอกระบวนการนิติบัญญัติจึงนับวารัฐสภามีมากทีเดียว 

3.  ดานสัมพันธภาพระหวางฝายบริหารรัฐสภาและฝายการเมืองรัฐสภา 
 รัฐสภาศรีลังกาใหความสําคัญอยางใกลชิดสําหรับสัมพันธภาพระหวางฝายบริหารรัฐสภาและฝาย 
การเมืองรัฐสภาเปนอยางมาก เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหกระบวนการนิติบัญญัติดําเนินไปไดอยาง 
ราบรื่น โดยเห็นไดจากการจัดใหเลขาธิการรัฐสภาจะตองนั่งประจําอยูตลอดระหวางการประชุมสภา โดยมี 
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ท่ีนั่งถาวรอยูขางรองประธานรัฐสภา  ท้ังท่ีเพื่อทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและรับฟงเจตนารมณของสมาชิกรัฐสภา
ไดอยางใกลชิดและทันทวงที ซึ่งทําใหสามารถบริหารงานตอบสนองตอกระบวนการนิติบัญญัติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จะเห็นไดวาระบบการสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาผานสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาของประเทศ
ศรีลังกามีการวางระบบไวครอบคลุมกิจการสําคัญแทบทุกดาน  ในขณะเดียวกัน ยังเปนระบบที่ใหความเปน
อิสระในดานการบริหารงาน  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการงบประมาณ ตลอดจนใหความสําคัญกับ 
สัมพันธภาพระหวางฝายบริหารรัฐสภาและฝายการเมืองรัฐสภาเปนอยางสูง อยางไรก็ตาม ในบางภารกิจ 
หากรัฐสภามีการจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลงานบางดาน  เชน  งานดานการรักษาความสะอาด   ดานการ 
ทําอาหาร   ดานการซอมแซมดูแลอาคารสถานที่   ท้ังนี้ เพื่อลดภาระในดานเงินเดือน  สวัสดิการ   การบริหาร
งานบุคคล และเพิ่มการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ  โดยยึดกระบวนการประกันผลงานตามสัญญาจาง ก็นาจะ 
ทําใหระบบการสนับสนุนกิจการรัฐสภามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ตาราง 4-4    เปรียบเทียบระบบงานสนับสนุนกิจการรัฐสภา 
ไทย 

 ศรีลังกา 
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 

ดานการบริหารกิจการภายใน (1) สํานักบริหารทั่วไป  
(2) สํานักรักษาความปลอดภัย  
(3) สํานักจัดเลี้ยงและทําความสะอาด  
(4) สํานักงานบริการงานชาง 
(5) สํานักงานการเงิน 
 

(1) สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร 
(2) สํานักงานเลขานุการ ก.ร. 
(3) สํานักบริหารงานกลาง 
(4) สํานักพัฒนาบุคลากร 
(5) สํานักการคลังและงบประมาณ 
(6) สํานักการพิมพ 
(7) สํานักรักษาความปลอดภัย 
(8) สํานักประชาสัมพันธ 
(9) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา 
(10) สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ 
(11) สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
(12) สํานักภาษาตางประเทศ 

(1) สํานักงานประธานวุฒิสภา 
(2) สํานักประชาสัมพันธ 
(3) สํานักบริหารงานกลาง 
(4) สํานักการคลังและงบประมาณ 
(5) สํานักการตางประเทศ 
(6) สํานักกํากับและตรวจสอบ 
(7) สํานักภาษาตางประเทศ 
(8) สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(9) สํานักการพิมพ 
(10) สํานักนโยบายและแผน 
(11) กลุมตรวจสอบภายใน 
 

ดานการบริการงานนิติบัญญัติ 
 

(1) หนวยงานดานการแปล 
(2) สํานักชวเลขและบันทึกการประชุม 
(3) หนวยใหบริการกระบวนการนิติบัญญัติ 

(1) สํานักการประชุม 
(2) สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
(3) สํานักกรรมาธิการ 1   
(4) สํานักกรรมาธิการ 2 
(5) สํานักกรรมาธิการ 3 

(1) สํานักการประชุม 
(2) สํานักกรรมาธิการ 1 
(3) สํานักกรรมาธิการ 2 
(4) สํานักกรรมาธิการ 3 
(5) สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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ไทย 
 ศรีลังกา 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
ดานการบริการสมาชิกรัฐสภา (1) หองสมุด 

(2) หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดูแลอํานวย
ความสะดวกตามสิทธิประโยชนของสมาชิก 
รัฐสภา 
(3) หนวยงานดานสารสนเทศ 

(1) สํานักวิชาการ 
(2) สํานักสารสนเทศ 
(3) สํานักกฎหมาย 

(1) สํานักวิชาการ 
(2) สํานักกฎหมาย 
(3) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 . 

 
-  79 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

 
บทที่ 5 

สรุปบทเรียนจากการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภา 
 

 “ศรีลังกา” ถือเปนหนึ่ งในประเทศในแถบเอเชียเพียงไมกี่ประเทศที่ใชการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดีซึ่งมีประเทศฝรั่งเศสเปนแมแบบ   ยิ่งกวานั้นรูปแบบ  
“รัฐสภา” ของศรีลังกาซึ่งไดรับการวางรากฐานโดยอังกฤษและมีพัฒนาการอยางตอเนื่องยาวนานนับรอยป 
ผานการตอสูในทางความคิดและอุดมการณจนเปนรูปแบบที่มีเอกลักษณหลายประการ   ไมวาจะเปน 
ในเชิงโครงสรางที่เปนรูปแบบสภาเดี่ยว และสมาชิกรัฐสภามีท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนทั้งในระดับ 
เขตเลือกตั้งและระดับประเทศ รวมถึงในเชิงบทบาทและอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาซึ่งตองอยูภายใตระบบ 
การเมืองท่ีประธานาธิบดีมีอํานาจสูงและสามารถมีอิทธิพลตอฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไดคอนขางมาก 
ดังท่ีกลาวไวแลวอยางคอนขางละเอียดในบทที่ผานๆ มา ในบทนี้จะเปนการสรุปบทเรียนที่ไดรับจากการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับรัฐสภาศรีลังกาเพื่อช้ีใหเห็นลักษณะเดนและสิ่งท่ีทาทายตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ 
สมควรนํามาพิจารณาประกอบเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงระบบรัฐสภาโดยเฉพาะของประเทศไทยใหดี
ยิ่งข้ึน   ท้ังนี้ ผูวิจัยจะไดทดลองนําเสนอตัวแบบ “ระบบรัฐสภาที่เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของระบอบ
ประชาธิปไตย” ซึ่งพัฒนาขึ้นจากบทเรียนที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไวในตอนทายดวย โดยหวังวา 
จะเปนการจุดประกายใหเกิดการสะทอนความเห็นจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในระดับนโยบายและนักวิชาการ 
ท่ีสนใจจนนําไปสูการรวมกันสรางรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป 

สรุปบทเรียนจากการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายที่จะทราบเกี่ยวกับรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางาน 

รัฐสภาของประเทศศรีลังกาเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศไทย โดยการวิเคราะหใหเห็นจุดเดน
ของรูปแบบและสิ่งท่ีทาทายตอกระบวนการที่ปฏิบัติใชอยูในกรณีของรัฐสภาศรีลังกา ตลอดจนทําการศึกษา
โดยการเรียนรูประสบการณ และถอดบทเรียน จากปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบรัฐสภา 
ของประเทศศรีลังกา อันจะนําไปสูการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
และอุปสรรคตางๆ ของระบบรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาโดยเฉพาะสําหรับประเทศ
ไทยซึ่งเปนความมุงหมายสูงสุดของผูวิจัย 

ภายใตขอจํากัดในเรื่องเวลาและงบประมาณการศึกษาวิจัยนี้จึงกําหนดใหครอบคลุมเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวกับรัฐสภาของประเทศศรีลังกา ตั้งแตพัฒนาการ ระบบ รูปแบบ โครงสราง บทบาทและอํานาจหนาท่ี  
รวมท้ังกระบวนการทํางานทั้งในสวนของรัฐสภา หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานภายนอกที่เขามา 
เกี่ยวของ และจึงนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบในประเด็นเดียวกันกับกรณีของประเทศไทย  โดยในการ 
เก็บรวบรวมขอมูลนั้นอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เปนหลักในการทําการศึกษา
ตามวิธีการตางๆ ไดแก การวิจัยเอกสาร โดยการรวบรวม ประมวล และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารหลักฐาน



                        

  
-  80 - 

นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ตางๆ   เชน  รัฐธรรมนูญ   กฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  คําสั่งตางๆ เอกสารวิชาการทั้งในรูปหนังสือ ตํารา บทความ 
รายงานการศึกษาวิจัย   รวมถึงเอกสารที่สืบคนจากแหลงขอมูลอิเล็คทรอนิคสตางๆ เชน เว็บไซตของรัฐสภา 
ศรีลังกาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ ประเทศไทย เปนตน  

นอกจากนี้ การมีโอกาสไดไปสัมผัสกับบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเปนจริง ตลอดจนการได
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลที่เกี่ยวของก็นับวามีประโยชนอยางยิ่งตอการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีทําการศึกษา ผูวิจัยจึงไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศศรีลังกา โดยมีโอกาสไดสัมภาษณเชิงลึก
บุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก สมาชิกรัฐสภา ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกิจการรัฐสภาทั้งท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
ของสํานักงานเลขาธิการ ประกอบดวยรองเลขาธิการรัฐสภา ผูชวยเลขาธิการรัฐสภา และผูอํานวยการสํานัก
ตางๆ ตลอดจนผูปฏิบัติงานในตําแหนงปฏิบัติการอื่นๆ ท้ังระดับหัวหนางานและเจาหนาท่ีปฏิบัติการ ตลอดจน
ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงวิชาการในฐานะภาคประชาสังคม เชน อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิชาการท่ีทํางานใน 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันวิชาการอื่นๆ 

การไปศึกษาวิจัยในสถานที่จริงยังถือเปนโอกาสที่ดียิ่งสําหรับผูวิจัยท่ีจะไดเขาสังเกตการณ  
การทํางานของสมาชิกรัฐสภา  เชน  การประชุมรัฐสภา   การประชุมคณะกรรมาธิการ ฯลฯ   การสังเกตการณ
การทํางานของเจาหนาท่ีรัฐสภาในสํานักงานตางๆ ตลอดจนการสังเกตการณสภาพทั่วไปทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาโดยการใชชีวิต การพบปะพูดคุยกับประชาชนทั่วไป และการเดินทางไปยัง
สถานที่ตางๆ ซึ่งมีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  เชน  พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  หอสมุดแหงชาติ  สถานที่ราชการ  สถานที่สําคัญทางศาสนา  และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
เปนตน   

ขอมูลท้ังหมดที่เก็บรวบรวมไดท้ังในรูปเอกสารชั้นรอง การจดบันทึกของผูวิจัย และในรูปของการ
สัมผัสรูจากประสบการณท้ังหมดไดถูกนําเขาสูกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักวิจัย
และที่ปรึกษาตั้งแตในชวงท่ีเปนการศึกษาเอกสารเบื้องตน ในระหวางการศึกษาดูงาน ภายหลังจากการศึกษา 
ดูงานเสร็จสิ้น และเมื่อไดมีการประมวลเรียบเรียงรายงานวิจัยเมื่อผูวิจัยกลับถึงประเทศไทยไดระยะหนึ่งแลว 
จากนั้นสิ่งท่ีประมวลเรียบเรียงข้ึนจะเปนขอมูลสําหรับการประชุมคณะนักวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางที่ปรึกษาและคณะวิจัยท่ีทําการศึกษารัฐสภาประเทศอื่นๆ ไดแก ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ซึ่งจะเปน
การเปดโลกทัศนและขยายมุมมองของผูวิจัยใหกวางขวางยิ่งข้ึน กอนที่ผูวิจัยจะไดทําการยกรางรายงาน 
ฉบับสมบูรณเพื่อนําเสนอผลจากการทําการศึกษาวิจัย 

การนําเสนอผลจากการทําการศึกษาวิจัยนั้นเปนการสังเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปทาง
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  สังคมเศรษฐกิจ และระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกา เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับ “รัฐสภาศรีลังกา”  จากนั้นจึงทําการการวิเคราะหเปรียบเทียบรัฐสภา 
ศรีลังกากับรัฐสภาไทยตามแนวคิดทฤษฎีท่ีวาดวยระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ท้ังในเรื่องความ
สัมพันธเชิงอํานาจ โครงสราง บทบาทและอํานาจหนาท่ี รวมถึงการวิเคราะหเกี่ยวกับหนวยงานสนับสนุน
กระบวนการรัฐสภาดวย  
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ผลจากการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยโดยผานกระบวนการวิเคราะห/สังเคราะหขางตน  พบวา  รัฐสภา
ของประเทศศรีลังกามีลักษณะเดนที่สมควรนํามาพิจารณาเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาระบบรัฐสภา
หลายประการ สามารถนํามากลาวโดยแยกเปนลักษณะเดนของรัฐสภาในเชิงระบบ-โครงสราง ลักษณะเดน
ของกระบวนการตามอํานาจหนาท่ี และลักษณะเดนของหนวยงานสนับสนุนไดดังตอไปนี้ 

1.  ลักษณะเดนของรัฐสภาศรีลังกาในเชิงระบบ-โครงสราง 
1.1  ในแงความเปนสถาบันทางการเมือง อาจกลาวไดวา “รัฐสภา” เปนสถาบันประชาธิปไตยที่

ประชาชนชาวศรีลังกาใหการสนับสนุน ดวยเหตุผลสําคัญจากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของระบบการเมือง
ศรีลังกาที่ไดรับการวางรากฐานจากประเทศอังกฤษโดยการสถาปนาสถาบันประชาธิปไตยในรูป “สภา” ข้ึน 
และมีการพัฒนาระดับความเปนประชาธิปไตยอยางคอยเปนคอยไปโดยอังกฤษเปนผูกํากับทิศทาง และถึงแม
วาประชาชนชาวศรีลังกาจะไมคอยพอใจตอสภาพการตกเปนเมืองข้ึนเชนนี้นัก แตการไดเรียนรูซึมซับเกี่ยวกับ
การปกครองตนเองผานสถาบันประชาธิปไตยในรูปแบบที่ถูกจํากัดขอบเขตแลวคอยๆ คลายขอจํากัดลงกอน 
ท่ีจะมีการสถาปนารูปแบบการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยนับวามีสวนทําใหชาวศรีลังกา 
โดยท่ัวไปเกิดความรูสึกผูกพันและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสถาบันทางการเมืองท่ีเปนตัวแทนของ
ปวงชนอยางแทจริง จะเห็นไดจากสัดสวนการออกไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่อยูใน
ระดับที่สูงกวารอยละ 60 มาโดยตลอดมากกวาครึ่งศตวรรษตั้งแตการเลือกตั้งครั้งท่ี 2 ในป 1952  ซึ่งเปนการ
เลือกตั้งท่ัวไปที่มีข้ึนหลังการประกาศเอกราชจากการตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษอยางแทจริง1 

1.2  ในแงโครงสราง รูปแบบสภาเดี่ยวของรัฐสภาศรีลังกานับวาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ขนาดประเทศที่มีพื้นที่ไมใหญโตมากนักและมีประชากรประมาณ 20 ลานคน นอกจากนี้ยังเปนรูปแบบที่ 
ทําใหกระบวนการนิติบัญญัติมีเอกภาพในการตัดสินใจ สงเสริมใหการทํางานโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ  
ไมติดดวยข้ันตอนที่ยุงยากซ้ําซอน 

1.3  ในแงท่ีมาและองคประกอบของรัฐสภา พรรคการเมืองและกลุมการเมืองในศรีลังกา 
ถือเปนการรวมตัวกันของกลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมชนชั้น และกลุมอุดมการณอยางแทจริง เปนผลให 
รัฐสภาซึ่งประกอบขึ้นจากสมาชิกรัฐสภาซึ่งมาจากระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน เปนสถาบันทางการเมือง 
ท่ีตัวแทนของประชาชนทุกฝายสามารถมีตัวแทนของตนเขาไปมีบทบาทได ยิ่งกวานั้น ระบบเชนนี้ยังมีสวน 
ในการผอนคลายความแข็งตึงของปญหาความขัดแยงซึ่งมักเกิดข้ึนในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา และอุดมการณสูง โดยรัฐสภาจะเปนเวทีท่ีแตละฝายสามารถเขามาเรียกรองความตองการและตอรอง
ผลประโยชนไดอยางเปดเผยแทนการตอสูแบบลับๆ นอกระบบซึ่งมักตามมาดวยการใชความรุนแรงและ 
ลังแตจะแผขยายความรูสึกแตกแยกมากขึ้นไปอีก 

  

                                                 
1  การเลือกตั้งครั้งแรกจัดขึ้นในป 1947 ซึ่งถือเปนการจัดขึ้นกอนที่ศรีลังกาจะไดรับเอกราชจากอังกฤษ 

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 1948 ทําใหมีผูออกมาใชสิทธิลงคะแนนเพียงรอยละ 55 
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2. ลักษณะเดนของกระบวนการตามอํานาจหนาที่  
2.1  รัฐสภาศรีลังกามีอํานาจในการตรากฎหมายโดยการริเริ่มและพิจารณารางกฎหมาย   

เชนเดียวกับรัฐสภาของประเทศประชาธิปไตยโดยทั่วไป แตสิ่งท่ีนาสนใจที่ปรากฏอยูในขั้นตอนการ 
ออกกฎหมายในระบบของศรีลังกาก็คือการกําหนดใหรางกฎหมายที่จะนําเขาสูสภาจะตองลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา (Gazette) กอนอยางนอย 7 วันจึงจะสามารถบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของรัฐสภาได  
นับเปนขั้นตอนที่ชวยใหสมาชิกรัฐสภาสามารถศึกษาเกี่ยวกับรางกฎหมายนั้นๆ และสามารถเตรียมตัวลวงหนา
กอนที่จะอภิปรายหรือใหความเห็นในรัฐสภาตอไป   นอกจากนี้ การประกาศใหทราบเปนการทั่วไปใน 
ราชกิจจานุเบกษาลวงหนาเชนนี้ยังมีประโยชนสําหรับประชาชนผูสนใจทั้งหลายจะไดรับรู รับทราบ และ 
คอยติดตามเกี่ยวกับรางกฎหมายฉบับตางๆ อีกทางหนึ่งดวย 

2.2  รัฐสภาศรีลังกามีกลไกที่ใชสนับสนุนการทํางานดานนิติบัญญัติในรูปคณะกรรมาธิการ
หลายรูปแบบ แตรูปแบบคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา (Consultation Committee) ซึ่งตั้งข้ึนมาเพื่อเขาไปดูแลงาน
ท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงตางๆ โดยคณะกรรมาธิการจะทําหนาท่ีตรวจสอบการใชจาย การบริหาร และนโยบาย
ภายในกระทรวงที่รับผิดชอบ และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นๆ เปนประธานคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา 
โดยตําแหนงทํางานรวมกับสมาชิกรัฐสภาจํานวนไมเกิน 12 คน  นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาแตละ
ชุดยังอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อชวยสนับสนุนการทํางานไดอีกทางหนึ่งดวย ถือเปนรูปแบบที่มี
ลักษณะเดนและมีสวนอยางมากในอันที่จะทําใหการทํางานของกรรมาธิการมีประสิทธิภาพ สามารถดึงความ
รวมมือจากฝายตางๆ ไดอยางกวางขวางโดยเฉพาะฝายบริหาร เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบกํากับดูแล
กระทรวงนั้นๆ มาอยูในคณะกรรมธิการทําใหขาราชการประจําท่ีรับผิดชอบตองสนองตอบการทํางานของ
คณะกรรมาธิการอยางเต็มที่ 

3.  ลักษณะเดนของหนวยงานสนับสนุน  
3.1  สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการทํางานรัฐสภาของศรีลังกา 

ท่ีสําคัญที่สุดนับเปนหนวยงานที่พยายามสนับสนุนกิจการของรัฐสภาในทุกๆ ดาน สังเกตไดจากการปฏิรูป 
ครั้งใหญภายใตการสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณและใหคําปรึกษาจากโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP) ดวยการจัดโครงสรางและแบงภารกิจความรับผิดชอบใหมใหครอบคลุมกิจการของรัฐสภาทุกดาน
มากยิ่งข้ึน ท้ังในดานการใหบริการเกี่ยวกับงานนิติบัญญัติและในดานการใหบริการแกสมาชิกรัฐสภา 

 3.2  สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาเปนหนวยงานที่ใหความสําคัญกับบุคลากรที่ทําหนาท่ี 
เกี่ยวของกับการสนับสนุนกิจการของรัฐสภาเปนอยางมาก ไมวาจะเปนในเรื่องเงินเดือนและคาตอบแทน 
ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับหนวยงานราชการอื่นๆ การจัดระบบสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   
เชน  ท่ีพักและอาหารราคาประหยัด  รถรับสงฟรี   อุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย ฯลฯ   ตลอดจนการ 
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหแกเจาหนาท่ีรัฐสภา รวมท้ังการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
แกบุคลากรอื่นที่มีหนาท่ีชวยปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภาดวย 

  



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

อยางไรก็ดี รัฐสภาของศรีลังกายังมี “สิ่งที่ทาทาย”  ตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมีความ 
เขมแข็งและยั่งยืนอยูหลายประการ  กลาวคือ  ประการแรก  ระบบการเมืองการปกครองของศรีลังกาเปนระบบ
ท่ีฝายบริหารโดยเฉพาะประธานาธิบดีมีอํานาจมาก ท้ังอํานาจที่เปนทางการคือจากการที่ประธานาธิบดีดํารง
ตําแหนงเปนประมุขของประเทศและหัวหนาฝายบริหารในขณะเดียวกัน ถึงแมวาการใชอํานาจในฝายบริหาร
นั้นจะเปนการใชผานนายกรัฐมนตรีก็ตาม  แตในทางปฏิบัติ ประธานาธิบดีนับวามีอํานาจเต็มในการ 
เปลี่ยนแปลงตําแหนงรัฐมนตรีตางๆ รวมท้ังอํานาจในการยุบสภาเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งใหมดวย  

ยิ่งกวานั้น ประธานาธิบดียังมีอํานาจที่อาจเรียกวาเปนอํานาจแบบไมเปนทางการในการควบคุม 
ฝายนิติบัญญัติผานการครอบงําสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกันในฐานะที่ประธานาธิบดี
มักจะเปนผูมีอํานาจสูงสุดของพรรคการเมืองไดอีกทางหนึ่ง  ประธานาธิบดีจึงเปนผูมีอิทธิพลอยางสูง 
ตอการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ของสมาชิกรัฐสภาในสังกัดของตน ดังนั้น ถึงแมวารัฐธรรมนูญจะบัญญัติให
ประธานาธิบดีตองรับผิดชอบตอรัฐสภา โดยรัฐสภาอาจถอดถอนประธานาธิบดีไดโดยความเห็นชอบของ 
ศาลสูง แตประธานาธิบดีก็สามารถเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของศาลสูงไดดวย เนื่องจากโดยอํานาจ 
ของประธานาธิบดีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหไวนั้น ประธานาธิบดีคือผูมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการแตงตั้ง
หรือถอดถอนผูพิพากษาศาลสูง ในขณะเดียวกัน ในฐานะผูนําพรรคการเมือง ประธานาธิบดียังอยูในฐานะที่จะ
ขับสมาชิกรัฐสภาในสังกัดพรรคการเมืองของตนที่ไมพอใจหรือไมเห็นดวยกับประธานาธิบดีออกจากพรรคได
ซึ่งก็จะมีผลทําใหสมาชิกผูนั้นขาดจากการเปนสมาชิกรัฐสภาไปในทันที ภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจเชนนี้ 
รัฐสภาจึงมีฐานะเปนเพียง “สภาตรายาง” ท่ีไมมีอํานาจของตนเองอยางแทจริง เพียงแตเปนสภาออกเสียง 
รับรองการตัดสินใจที่ถูกกําหนดไวแลวโดยฝายบริหารเทานั้น  

ไมเพียงแตความทาทายภายใตระบบที่ผูมีอํานาจในฝายบริหารสามารถควบคุมสมาชิกรัฐสภาและ
ครอบงําการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาในสังกัดพรรคของตนไดแลว ในประการตอมา ตองยอมรับวากลไก
ตางๆ ท่ีรัฐสภาสามารถใชเพื่อการตรวจสอบถวงดุลอํานาจก็มีอยูอยางจํากัดและไมมีประสิทธิผลเทาท่ีควร 
กลาวคือ  มีเพียงการตั้งกระทูถาม ซึ่งเปนเสมือนการทวงติงนโยบายหรือการทํางานของรัฐบาลใหชะงักลง 
เพื่อมาชี้แจงหรือทําใหเกิดการคิดท่ีรอบคอบมากขึ้นเทานั้น แตมิไดสงผลโดยตรงตอเสถียรภาพของรัฐบาล
หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีข้ึนกับรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบทานนั้นอยางจริงจัง ในขณะที่การตรวจสอบโดย 
กรรมาธิการรูปแบบตางๆ ก็เปนที่ทราบดีวามักเปนไปในแนวทางที่ฝายบริหารตองการ เนื่องจากโดยทั่วไป 
สัดสวนในคณะกรรมาธิการชุดตางๆ มักประกอบไปดวยสมาชิกรัฐสภาฝายเสียงขางมากซึ่งมักเปนฝายเดียวกับ
ประธานาธิบดี หรือในคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาที่มีอํานาจตรวจสอบเขาไปถึงการใชจายงบประมาณและ 
การดําเนินตามนโยบายของกระทรวงตางๆ แตก็เปนคณะกรรมาธิการในรูปแบบที่รัฐมนตรีเปนประธาน 
คณะกรรมาธิการเสียเองจึงมิอาจคาดหวังใหเกิดการตรวจสอบการทํางานที่เขมขนได เพียงแตมีขอดีในการ 
เขาไปชวยเสริมการทํางานของฝายบริหารเทานั้น 

ประการที่สาม  ถึงแมวาโดยความเขมแข็งของพรรคการเมืองในแงการเปนตัวแทนกลุมเชื้อชาติ  
กลุมศาสนา หรือแมแตกลุมอุดมการณ และระบบการไดมาของสมาชิกรัฐสภาที่อาศัยระบบการเลือกตั้งแบบ
สัดสวนจะมีสวนอยางยิ่งในการทําใหรัฐสภามีความเปนสถาบันประชาธิปไตยที่ตัวแทนของคนทุกกลุม
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สามารถเขามามีบทบาทและแสดงความคิดเห็นได อยางไรก็ตาม เพียงเงื่อนไขสองประการนี้ยังไมเพียงพอท่ีจะ
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงในเรื่องเชื้อชาติได เพราะตองยอมรับวาในความเปนจริง ประชาธิปไตย 
คือ  การปกครองโดยหลักเสียงขางมาก ถึงแมวาจะมีการใหความสําคัญกับการยอมรับฟงความคิดเห็นของเสียง
สวนนอยมากเพียงใด ในสวนลึกของสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายในเรื่องท่ีออนไหวอยางมากดังเชน 
ในเรื่องเชื้อชาติ  ศาสนา และชนชั้น   ความรูสึกเทาเทียมกันในการตอรองผลประโยชนและการสัดสวนในการ
มีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองเปนเรื่องท่ีทําใหเกิดการยอมรับโดยดุษฎีเปนเรื่องท่ียากยิ่ง  

ดังนั้น สิ่งท่ีพอจะกระทําไดก็คือการผอนคลายความตึงเครียด โดยการนําหลักการแบงการใชอํานาจ
และการกระจายอํานาจมาใชในการปกครองประเทศ ซึ่งในระบบศรีลังกาไดกระทําในสองรูปแบบ  คือ  การ
แบงอํานาจการปกครองลงไปในการบริหารราชการสวนภูมิภาค ผานผูวาราชการจังหวัดและสภาจังหวัด  
และการกระจายอํานาจลงไปในการปกครองสวนทองถิ่น  ผานการมีเทศบาล   สภาเมือง  และสภาแควน    
อยางไรก็ดี รูปแบบที่ใชอยูยังขาดความสมบูรณโดยเฉพาะในสวนของการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
ท่ีตําแหนงผูบริหารสูงสุดคือผูวาราชการจังหวัดยังคงมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดีอยู ทําใหขาดความ
ชอบธรรมในการใชอํานาจในฐานะตัวแทนที่แทจริงของประชาชนไป  

ประการสุดทาย   ภายใตระบบที่ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนของตนเขาไปใชอํานาจทั้งอํานาจ
บริหารผานการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง และอํานาจนิติบัญญัติโดยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ทําให
สถาบันทางการเมืองท้ังสองเปนที่ยอมรับของประชาชนซึ่งถือเปนจุดแข็งของระบบการเมืองศรีลังกา   แตจาก
ลักษณะเดนเชนวานี้  กลับทําใหระบบการเมืองศรีลังกาโดยภาพรวมยังละเลยตอการใหความสําคัญกับการ 
มีสวนรวมของประชาชนทางอื่นที่นอกเหนือจากการไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะรัฐสภาของศรีลังกานับวา 
ยังขาดกลไกเชื่อมประสานเพื่อดึงความรวมมือจากสถาบันวิชาการและภาคประชาสังคมท่ีเสมอหนาและ 
เทาเทียมอยูมาก โดยจะพบวาเพิ่งจะมีเมื่อคราวที่ประเทศศรีลังกาตองประสบกับเหตุการณธรณีพิบัติภัย 
เมื่อปลายป 2547 เทานั้น ท่ีรัฐบาลและรัฐสภาไดมีการรวมมือกับภาคสวนอื่นๆ เพื่อชวยกันเยียวยาความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนซึ่งเปนบรรยากาศที่ดีมาก แตในอดีตความรวมมือเหลานี้กลับถูกมองขามไป ทําใหบุคลากรในฝาย 
วิชาการและในสวนท่ีทํางานเคลื่อนไหวอยูในภาคประชาสังคมจํานวนมากซึ่งมีความพรอมและมีศักยภาพสูง
ยังมิไดถูกนําเขามาเปแนวรวมในการพัฒนากลไกรัฐสภาและระบบการเมืองโดยภาพรวมของประเทศ 
แบบรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจเทาท่ีควร 

กลาวโดยสรุป  จะเห็นไดวาระบบและกระบวนการรัฐสภาของศรีลังกามีลักษณะเดนหลายประการ 
ไมวาจะดวยความเปนสถาบันที่มีความตอเนื่องยาวนานและประชาชนใหการสนับสนุน การมีกลไกการใช
อํานาจหนาท่ีหลายประการที่ชวยสงเสริมการทํางานของฝายนิติบัญญัติใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการมีหนวยงานสนับสนุนที่เอาการเอางานและตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการรัฐสภา  
อยางไรก็ตาม ภายใตระบบการเมืองการปกครองที่ใหความสําคัญกับอํานาจของฝายบริหาร รัฐสภายังคงมีสิ่งท่ี
ทาทายการทํางานใหสามารถพัฒนาไปสูความเปนสถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีความ 
เขมแข็งและกาวหนาในหลายแงมุม ท้ังในแงการตรวจสอบถวงดุลอํานาจกับฝายบริหาร และในดานการเปน 
ตัวกลางสรางความสมานฉันทภายในชาติ จากประเด็นที่เปนลักษณะเดนและสิ่งท่ีทาทายเหลานี้ไดนําไปสูขอ
เสนอแนะของงานวิจัยซึ่งจะไดนําเสนอในหัวขอถัดไป    



 
 . 
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ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภา 
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาระบบการเมืองการปกครองในแตละประเทศอาจมีความแตกตางกัน 

ในรายละเอียด อันเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศเหลานั้น   รวมไปถึงสถานการณทางการเมืองท่ีผันแปรของสังคมโลก   บทเรียนจากการศึกษา 
เปรียบเทียบรัฐสภาศรีลังกาดังท่ีกลาวมาไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  รัฐสภาศรีลังกามีลักษณะเดนและ 
สิ่งท่ีทาทายที่นาสนใจสมควรนํามาพิจารณาหลายประการ ในสวนนี้เปนความพยายามถอดบทเรียนจาก 
ขอคนพบทั้งหลายเพื่อนําเสนอมุมมองของผูวิจัยจัดทําเปนเปนขอเสนอแนะซึ่งแบงเปน 3 สวน  คือ  สวนแรก
เปนขอเสนอแนะที่มีตอระบบการเมืองศรีลังกาโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับรัฐสภาโดยตรง   สวนที่สองเปน 
ขอเสนอแนะตอประเด็นที่สมควรนํามารวมกันพิจารณาเพื่อการพัฒนารัฐสภาไทย และสวนที่สามเปนขอเสนอ
แนะในรูปตัวแบบของ “ระบบรัฐสภาที่ เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตย”  
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการศึกษาระบบรัฐสภาในเชิงเปรียบเทียบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาศรีลังกา 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาของศรีลังกา 4 ประการ  ดังนี้ 

1.  ควรพิจารณาปรับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางสถาบันฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และ
ฝายตุลาการใหมีดุลยภาพมากขึ้น โดยการวางเงื่อนไขใหอํานาจ “ยุบสภา” ของประธานาธิบดีทําไดยากข้ึน  
อาทิเชน   การเพิ่มเงื่อนไขเรื่องเวลาจากที่ใชอยูในปจจุบันที่หามประธานาธิบดียุบสภาภายหลังจากการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาไดไมถึง 1 ป อาจเปลี่ยนเปน 2 ป (หนึ่งในสามของวาระการดํารงตําแหนง) หรือ 3 ป (ครึ่งหนึ่ง
ของวาระการดํารงตําแหนง) การเพิ่มเงื่อนไขในเรื่องพฤติการณท่ีสมควรนําไปสูการยุบสภา โดยอาจบัญญัติ 
ใหเปนกรณีท่ีรัฐสภาและฝายบริหารมีความขัดแยงอยางรุนแรง เพื่อมิใหประธานาธิบดีเลือกใชอํานาจยุบสภานี้
ตามอําเภอใจ 

ในสวนของอํานาจในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีสําคัญก็เชนเดียวกัน โดยเฉพาะ
ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูงซึ่งมีฐานะเปนสถาบันทางการเมืองท่ีใชอํานาจอธิปไตยอีกทางหนึ่ง ควรพิจารณาให
รัฐสภาเขามามีบทบาทในการแตงตั้งดวย โดยอาจจะมีสวนในกระบวนการสรรหาหรือใหความเห็นชอบก็ได 

2. ควรเพ่ิมกลไกการตรวจสอบในเรื่องการ “อภิปรายไมไววางใจ” แกรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภา
สามารถตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไดมีประสิทธิผลมากข้ึน ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่ 
รัฐบาลตองรับผิดชอบตอรัฐสภาในประเด็นตางๆ ตามนโยบายไวตอสภา ซึ่งหากไมสามารถปฏิบัติตามได 
ก็สมควรลาออก การเพิ่มกลไกใหรัฐสภาสามารถอภิปรายและลงมติโดยเสียงขางมากเพื่อแสดงความไววางใจ
หรือไมไววางใจตอการทํางานของรัฐบาลไดจึงนับวามีความสําคัญตอการควบคุมใหการทํางานของฝายบริหาร
ตองถือเอาผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง 

3. ในระยะยาวศรีลังกาควรพิจารณาสถาปนารูปแบบ “สหพันธรัฐ” ในการปกครองประเทศ 
ซึ่งเปนรูปแบบของรัฐท่ีเหมาะสมกับประเทศที่มีความแตกตางหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ โดยเริ่มพัฒนาจาก
ระบบที่ใชอยูในปจจุบันที่มีการแบงการใชอํานาจและกระจายอํานาจการปกครองลงไปในระดับจังหวัดและ
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ทองถิ่นอยูแลวใหมีความเปนผูแทนที่แทจริงของประชาชนและมีอิสระในการใชอํานาจทางการบริหารและ 
การปกครองบางประการตามสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปลดพันธนาการที่เปนอุปสรรคสําคัญ  ในขณะนี้
ออกไป คือ ยกเลิกระบบที่ผูวาราชการจังหวัดมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดีออกไปเสีย และใหผูวา- 
ราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และทํางานรวมกับสภาจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ระบบสัดสวนของประชาชนเปนการจําลองแบบการปกครองระดับชาติลงไปในระดับจังหวัด อันจะทําให
ประชาชนในแตละพื้นที่ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง และเรียนรูเกี่ยวกับระบบการเมืองของประเทศ 
ไปพรอมๆ กัน 

4.  ในระบบที่ฝายบริหารมีอํานาจมาก ฝายนิติบัญญัติจําเปนจะตองมี “คลังสมอง” ของตัวเอง
เพื่อตรวจสอบถวงดุลอยางเทาเทียม โดยหนวยคลังสมองนี้จะตองเปนองคกรวิชาการท่ีมีความเปนอิสระจึงจะ
สามารถดึงความรวมมือจากทุกฝายอยางแทจริง โดยรัฐสภาเพียงแตจะมีสวนในการกํากับเชิงนโยบายผานทาง
คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไปดวยผูแทนจากองคกรวิชาการตางๆ และองคกรภาคประชาสังคมเทานั้น 

คลังสมองนี้จะตองเปนหนวยงานสนับสนุนมิใชหนวยงานที่คอยรับใชหรือคอยรับคําสั่งของ
รัฐสภา แตจะตองมีความเปนอิสระในการดําเนินการเพื่อคิด คนควา โดยเชื่อมโยงเอาความคิดเห็นและ 
ความตองการของประชาชน มาผานกระบวนการปรึกษาหารือโดยเชื่อมประสานกับองคกรวิชาการอื่นและ 
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ จัดทําเปนขอเสนอแนะในเชิงนโยบายนําเสนอตอรัฐสภาหรือสํานักงานเลขาธิการ
รัฐสภา คลังสมองนี้ยังตองทําหนาท่ีเปนคลังขอมูลท่ีพรอมสําหรับการใหคําปรึกษา ขอแนะนําตางๆ แกรัฐสภา 
รวมถึงการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน พยายามสรางกระบวนการที่ประชาชนสามารถ 
เขามีสวนรวมใหเปนพลังในการตรวจสอบ และสะทอนความคิดเห็นและความตองการเพื่อนําไปสูการบัญญัติ
เปนกฎหมายของฝายนิติบัญญัติและกําหนดเปนนโยบายของฝายบริหารท่ีสอดคลองกับความตองการ 
ของประชาชนตอไป   

 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาไทย  
จากการศึกษาในครั้งนี้  พบวา  มีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาถึงความเปนไปไดและอาจนํามา

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมระบบการทํางานของรัฐสภาประเทศไทย อยางนอย 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.  การจัดวางกลไกตรวจสอบถวงดุลและสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล ในรปูคณะกรรมาธกิาร
ท่ีปรึกษา (Consultation Committee)  ซึ่งตั้งข้ึนมาเพื่อเขาไปดูแลงานที่ เกี่ยวของกับกระทรวงตางๆ โดยคณะ 
กรรมาธิการจะทําหนาท่ีตรวจสอบการใชจาย การบริหาร และนโยบายภายในกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ 
ในสวนที่ แตกตางจากระบบคณะกรรมาธิการที่ ใชในบานเรา  คือ   การที่ศรีลังกากําหนดใหประธาน 
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาประจํากระทรวงตางๆ คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นๆ โดยตองทํางานรวมกัน 
กับสมาชิกรัฐสภาในลักษณะของคณะกรรมาธิการ 

การทํางานในรูปแบบนี้มีขอดี  คือ  ประการแรก  ทําใหคณะกรรมาธิการสามารถขอความ 
รวมมือสนับสนุนจากฝายขาราชการไดโดยตรง เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลกระทรวงนั้นๆ มาอยู
ในคณะกรรมาธิการทําใหขาราชการประจําท่ีรับผิดชอบตองสนองตอบการทํางานของคณะกรรมาธิการ 
อยางเต็มท่ี  ประการตอมา ฝายรัฐสภา นิติบัญญัติสามารถเขามาตรวจสอบถวงดุลการทํางานของฝายบริหาร 
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ไดจนถึงการบริหารงานในระดับกระทรวง และประการสุดทาย ประชาชนและผูท่ีสนใจยังสามารถติดตาม 
การทํางานของกระทรวงไดจากการประชุมคณะกรรมาธิการ อยางไรก็ตาม การนําหลักการเชนวานี้มาปรับใช 
อาจทําใหการบริหารงานของกระทรวงตางๆ เปนไปอยางลาชาและขาดอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ 

2.  บทบาทหนาท่ีของสภาสูงหรือวุฒิสภา ในศรีลังกาเดิมนั้นไดใชรัฐธรรมนูญที่ถอดรูปแบบ
มาจากรัฐสภาอังกฤษ คือมีท้ังสภาสูงและสภาลาง โดยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของศรีลังกานั้น มาจากการเลือก
โดยสภาลางและสวนหนึ่งมาจาการการแตงตั้ง โดยผูบริหารประเทศในสมัยนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนทําใหสภาสูง 
มีความใกลชิดกับสภาลางมาก ขาดอิสระในการดําเนินงานและไมไดทําหนาท่ีในการถวงดุลการใชอํานาจ 
นิติบัญญัติไดอยางเต็มท่ี และมักจะถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองอยูเนืองๆ ในเวลาตอมาเมื่อมีการปฏิรูป 
รัฐธรรมนูญในศรีลังกา จึงไดมีการยกเลิกระบบสองสภากลายเปนระบบสภาเดียวเหมือนในปจจุบัน 

ขอท่ีควรนํากลับมาพิจารณาในระบบรัฐสภาของไทยคือ ในปจจุบันนี้สมาชิกวุฒิสภาทําหนาท่ี
ถวงดุลการใชอํานาจนิติบัญญัติสมดังเจตนารมณของการมีระบบสองสภาและมีการทํางานดวยความเปนอิสระ
ไมตกอยูใตอิทธิพลทางการเมืองของพรรคการเมืองตางๆหรือไม  เพราะหากการดําเนินงานของวุฒิสภา 
ไมสามารถทํางานไดอยางอิสระเต็มท่ีแลว ก็จะมีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศศรีลังกา 
ในอดีตนั่นเอง 

3.  ในเรื่องเงินเดือนและคาตอบแทน การจัดระบบสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ตลอดจนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพท่ีสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาศรีลังกาจัดใหกับเจาหนาท่ีรัฐสภา 
สมาชิกรัฐสภาและที่ปรึกษา ตลอดจนผูชวยดําเนินงานของสมาชิกรัฐสภานั้นไดแสดงถึงการใหความสําคัญ 
กับบุคลากรที่ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนกิจการของรัฐสภาเปนอยางมาก ดังนั้น สําหรับประเทศไทย 
การใหความสําคัญกับบุคลากรของรัฐสภาโดยการจัดสรรเงินเดือน คาตอบแทน และระบบสวัสดิการที่เหมาะ
สม บนหลักประสิทธิผลและความคุมคา ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อยางตอเนื่อง โดยใหโอกาสแกทุกฝายอยางทั่วถึงและเปนธรรม ถือเปนประเด็นสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณา
เพื่อการพัฒนาการทํางานของกระบวนการรัฐสภาไทยตอไป  

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาโดยภาพรวม 
จากขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบรัฐสภาศรีลังกาและไทยดังท่ีกลาวมา ทําใหผูวิจัย

ตระหนักวาระบบรัฐสภาในอุดมคตินั้นจะตองเปนระบบที่สามารถเชื่อมโยงความคิดเห็น ความตองการ และ
ความรวมมือจากทุกฝายในสังคมไดเปนอยางดี จึงไดทดลองพัฒนาตัวแบบของ “ระบบรัฐสภาที่เสริมสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตย”  ข้ึน    ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพ 5-1   ตัวแบบระบบรัฐสภาที่เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพดังกลาว   จะเห็นไดวาเงื่อนไขสําคัญของการสรางการประสานรวมมือระหวางฝายตางๆ 
อยูท่ีการสถาปนาองคกรวิชาการอิสระเพื่อทําหนาท่ีเฉพาะในการสนับสนุนกิจการรัฐสภาในเชิงนโยบายและ
วิชาการในรูปขอเสนอแนะและการใหคําปรึกษา รวมท้ังการเปนหนวยเชื่อมประสานใหรัฐสภาในฐานะ
สถาบันประชาธิปไตยมีชองทางเพิ่มเติมในการเขาถึงภาคสวนอื่นๆ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความรวมมืออันดี 
กับประชาชนและภาคสวนตางๆ ไดอยางกวางขวางและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ผูวิจัยเพียงหวังวาตัวแบบ 
ท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้จะเปนการจุดประกายใหเกิดการสะทอนความเห็นจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในระดับ
นโยบายและนักวิชาการที่สนใจจนนําไปสูการรวมกันสรางรูปแบบของรัฐสภาที่มีความเหมาะสมยิ่งๆ ข้ึน 
ตอไปในอนาคต 

 

  

รัฐสภา 

สํานักงาน 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกํากับ 

องคกรวิชาการอิสระ 

สถาบันวิชาการ 

ประชาสังคม 

ประชาชน 

เช่ือมประสาน 

เสนอแนะ 
ใหคําปรึกษา

ใหความรู 
เสริมสรางการมีสวนรวม
คนหาความตองการ 

แสดงความคิดเห็น 
นําเสนอความตองการ

ประสาน 
/รวมมือ 

มีผูแทนเขาไปเปนกรรมการ มีผูแทนเขาไปเปนกรรมการ 

เสนอความคิดเห็น 
รวมกิจกรรม 

เลือกตั้ง
ติดตาม 
ตรวจสอบ
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ภาคผนวก ก. 
จดหมายขออนุเคราะหขอมูลพรอมรายละเอียดโครงการภาษาไทย 

 
 
ที่ พป0004/ 

กรกฎาคม  2548 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหขอมูลและคําแนะนํา 

เรียน  เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศศรีลังกา 

สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดโครงการวิจัยและประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบ 

  สถาบันพระปกเกลาเปนหนวยงานอิสระของรัฐ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา 
พุทธศักราช 2541   เปนสถาบันทางวิชาการในการกํากับดูแลของประธานรัฐสภา  มีบทบาทหนาที่ในการศึกษาวิจัย   
จัดการศึกษา  ฝกอบรม  และเผยแพรความรูดานการเมืองการปกครองเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอยางมีระบบ 

อน่ึง ในปงบประมาณ 2548 นี้ ทางสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลาไดจัดทําโครงการ
ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยจะทําการศึกษา 3 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย  
ฟลิปปนส และศรีลังกา สําหรับผูวิจัยที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาประเทศศรีลังกา คือ นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร และ
นายสติธร ธนานิธิโชติ ในเบื้องตนผู วิจัยไดประสานไปยังสถานทูตศรีลังกาประจําประเทศไทยเรียบรอยแลว  
เกี่ยวกับการศึกษาดูงานและดําเนินการวิจัย ณ กรุงโคลัมโบ เปนเวลา 11 วัน ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2548 

ในการนี้  ใครขอความอนุเคราะหจากทานใน 2 เรื่อง  คือ  1) ขออนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบ 
รัฐสภาและบทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาของประเทศศรีลังกา และ  
2) ขอคําแนะนําเกี่ยวกับที่พักราคาประหยัดในกรุงโคลัมโบ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหขอมูลและคําแนะนําดังกลาวดวย  จักเปนประโยชน 
อยางสูงตอการดําเนินโครงการวิจัยและขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (รองศาสตราจารยนรนิติ  เศรษฐบุตร) 
                    เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  
สํานักวิจัยและพัฒนา  
(สติธร ธนานิธิโชติ)  โทรศัพท  02-5277830-9 ตอ 2403    e-mail : stithorn@kpi.ac.th    โทรสาร  02-5277824 
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โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 

หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา เชนเดียวกับประเทศตางๆ ในโลก และใน 
เอเชียอีกหลายประเทศ  และในสถานการณโลกยุคโลกาภิวัตน ประเทศตางๆ ไมสามารถดํารงคงอยูไดโดยลําพัง  
โดยปราศจากความรวมมือจากประเทศอื่นๆ  หากแตจําเปนตองรวมกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อความ 
มั่นคง  ความเขมแข็ง อันจะสงผลใหมีอํานาจ  ตอรองในเรื่องตางๆ  รวมทั้งเพื่อศักยภาพในการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ในดานการเมืองการปกครองนั้น แตละประเทศที่ปกครองดวยระบบรัฐสภามีบริบท สภาพแวดลอม จุดเดน 
จุดดอย  รวมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่แตกตางกันไป  ดังนั้น เพื่อใหสามารถ 
นําประสบการณ และบทเรียนของแตละประเทศมาใชใหเกิดประโยชน รวมกัน และเพื่อใหมีการขยายความรวมมือกัน
ในดานอื่นๆ อีกในอนาคต จึงสมควรจัดใหมีโครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ทั้งนี้  เพื่อเปนศูนยกลางพัฒนาองคความรูและเชื่อมโยงไปสูการเผยแพรและขยายผลการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้ง 
รูปแบบการบริหารปกครองที่ดีใหเกิดขึ้นจริงแกกลุมเปาหมายตางๆ ในภูมิภาคของประเทศ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาวิเคราะหระบบรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และฟลิปปนส  ตลอดจนระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาเหลานั้นดวย 

2.  เพื่อศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียวาเปนอยางไร 

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงประสบการณ และบทเรียน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ 
รัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

4.  เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 
 

ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิจัย 
 ศึกษาวิจัยระบบรัฐสภาของประเทศไทย เปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแก 
ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และฟลิปปนส โดยศึกษา วิเคราะหจากเอกสาร หลักฐานตางๆ อาทิเชนรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย  กฎ ระเบียบ  คําสั่งตางๆ  ตํารา บทความ รายงาน  การศึกษาวิจัย  รวมทั้งมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน และ 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของประเทศที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ และมีการสัมภาษณเชิงลึกสมาชิกรัฐสภา  
ผูทรงคุณวุฒิ และเจาหนาที่ระดับสูงที่เกี่ยวของดวย 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

 วิธีการศึกษาวิจัย  :   ใชระเบียบวิธีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)   

แหลงขอมูล     :    เอกสารหลักฐานตางๆ ไดแก  รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  คําสั่งตางๆ   ตํารา  
บทความ  รายงานการศึกษาวิจัย ฯลฯ   รวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของประเทศที่ทําการศึกษา
เปรียบเทียบ และมีการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนาแลกเปลี่ยน การสังเกตการณและเขามีสวนรวม  
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การวิเคราะหขอมูล  :   วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และตีความเชิงพรรณนา เปรียบเทียบ ทั้งขอมูล
เชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ทราบถึงระบบรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับระบบ
รัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

2.  ทราบถึงจุดเดน จุดดอย ของระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และมีการนําประสบการณและบท
เรียนของแตละประเทศ  มาใชในการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือ    แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ  

3.  หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา คณะกรรมาธิการของ รัฐสภา สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ฯลฯ นําผลการศึกษา
วิจัยไปใชอางอิง นําไปใชศึกษาวิจัยในเชิงลึก รวมทั้งนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป 

 
คณะนักวิจัยท่ีจะเดินทางไปศึกษาวิจัยในประเทศศรีลังกา 

1.  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา 
2.  นายวิศิษฎ  ชัชวาลทิพากร นักวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนา นักวิจัย   
3.  นายสติธร  ธนานิธิโชติ นักวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนา นักวิจัย   



                        

  
-  100 - 

นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร  และ  นายสติธร   ธนานิธิโชติ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบระบบรัฐสภา 

1. โครงสรางรัฐสภา 
1.1  สภาเดี่ยว / สภาคู 
1.2  ที่มาของสมาชิกรัฐสภา / จํานวน / คุณสมบัติ 

 

2. บทบาท อํานาจหนาที่ 
2.1  ดานนิติบัญญัติ 

2.1.1  ริเริ่มเสนอรางกฎหมาย 
2.1.2  พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย 

2.2  ดานควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน 
2.2.1  ต้ังกระทูถาม 
2.2.2  อภิปรายทั่วไป / อภิปรายไมไววางใจ 
2.2.3  คณะกรรมาธิการ 
2.2.4  การพิจารณาอนุมัติและควบคุมการใชจายงบประมาณ 

2.3  เลือก แตงต้ัง ใหคําแนะนํา  และใหความเห็นชอบในการแตงต้ังกรรมการองคกรอิสระ   
2.4  ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง (Impeachment) 
2.5  ดานการเปนตัวแทนของประชาชน (Representative)  

 

3. หนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา (สํานักงานเลขาธิการ) 
3.1 โครงสราง 
3.2  อํานาจหนาที่ 
3.3  ระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา และหนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา  

(1)  ผูชวยดําเนินงานสมาชิกรัฐสภา  
(2)  งบประมาณที่ไดรับ เปรียบเทียบสัดสวนกับฝายอื่นๆ  
(3)  การเสริมสรางสมรรถนะ เชน อบรม สัมมนา 
(4)  หองทํางานและการอํานวยความสะดวก 
(5)  ที่พักและการอํานวยความสะดวก 
(6)  ดานวิชาการ  (งานวิจัย/นักวิจัย  ที่ปรึกษา  ผูเช่ียวชาญ)  
(7)  ขอมูลสารเทศ (ขอมูลสารสนเทศ  อินเตอรเน็ต  เว็ปไซด) 
(8)  หองสมุด 
(9)  คณะกรรมาธิการ 

ฯลฯ 



 
 . 
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ภาคผนวก ข. 
จดหมายขอความรวมมือและรายละเอียดโครงการภาษาอังกฤษ 

 
 
KPI 2005/ 

      July       , 2005 
 
The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 
Ocean Tower II Bldg., 13th Fl., (Soi Wattana) 
Bangkok 10110 
 
Your Excellency, 
 

Subject : Request for cooperation 
 
King Prajadhipok’s Institute, an academic institution under the supervision of the National 
Assembly of Thailand, plans to conduct a project on Comparative Study of Parliamentary 
Systems in Thailand and other Asian Countries. The objectives of this project are to learn about 
various parliamentary systems that differ from Thailand’s, and support the work of parliaments in 
Asia. Moreover, experience gained from the study can be applied to the work of the Thai 
Parliament to solve and prevent problems.  
 
The research methodology is qualitative research. Data will be collected from documents, study 
visits to the target countries, intensive interviews, discussion, observation and participation with 
representatives from relevant organizations. The target countries are Indonesia, the Philippines 
and Sri Lanka. Please find, enclosed, the details of the project. 
 
To proceed with the study, it is necessary for us to collect data by observing, discussing with and 
interviewing the representatives from relevant organizations, such as the Parliament, 
parliamentary committees, the Secretariat of the Parliament, parliamentary academic support units 
and so forth.  
 
In order to effectively and successfully achieve our project’s objectives, we would like to seek 
your cooperation in coordinating meetings between our researchers and the aforementioned 
organizations as you feel would be appropriate. The research team is planning to collect data in 
Sri Lanka during August 21-31, 2005.   
 
Thank you very much for considering our request. Your kind cooperation in proceeding with this 
matter would be very much appreciated. We look forward to receiving your response at your 
earliest convenience. 

 
Sincerely yours, 
 
 
 
Assoc. Prof. Noranit Setabutr 
Secretary General 
King Prajadhipok’s Institute  
 
Contact person: 
Research and Development Office 
Mr. Stithorn Thananithichot 
Tel. 662-527-7830-9 ext. 1504 Fax. 662-527-7824 
Email address: stithorn@kpi.ac.th 
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Comparative Study of Parliamentary Systems in Thailand 
and Other Asian Countries 

 
 

Rationale 
 
 Thailand, like many other countries, is governed under a parliamentary democracy 
system. In the era of Globalization, countries cannot stay entirely independent. It is necessary to 
strengthen economic, social and political cooperation for national stabilities. Countries must 
increase their bargaining power and ability to protect themselves and solve domestic and 
international problems, which tend to be increasingly serious. 
 
 In terms of politics and governance, countries with parliamentary systems differ in many 
aspects: environment, strengths, weaknesses, problems and solutions. Thus, in order to gain 
benefits from experiences and lessons learned in other countries and to expand future cooperation, 
the project on Comparative Study of Parliamentary Systems in Thailand and other Asian 
Countries has been undertaken to develop the body of knowledge for democracy promotion. Also, 
the project is meant to foster good governance throughout the region.  
 
Objectives  

1. To undertake study comparative and analysis of Thailand’s parliamentary system and 
those of other Asian countries, specifically Indonesia, Sri Lanka and the Philippines, 
as well as to support the work of these parliaments. 

2. To learn and analyze strengths and weaknesses of parliaments of Asian countries. 

3. To analyze experiences, lessons learned and problems in the parliaments of Asian 
countries. 

4. To analyze and recommend an outline for a parliamentary framework in order to 
prevent and solve problems for Thai Parliament and to support the work of the 
Parliament.    

 
Scope and Methodology 
 

 To study the parliamentary system of Thailand compared with the parliaments in other 
Asian countries—Indonesia, Sri Lanka and the Philippines—by collecting data and studying from 
documents and other sources, including intensive interviews with MPs, specialists and senior 
officers.  

 Methodology: Qualitative Research 

 Sources of information: documents and other evidence: Constitutions, laws, rules, books, 
articles, reports, study visits to the target countries, intensive interviews, discussion, observation 
and participation. 

 Data analysis: Content Analysis and comparative description of qualitative and 
quantitative data. 
 



 
 . 

 
-  103 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

Outcomes 
 

1. To understand Thailand’s parliamentary system and the parliamentary support unit 
compared with those of other Asian countries. 

2. To understand strengths and weaknesses of the parliaments in the Asian countries 
studied, and to apply experience and lessons learned from each country to the 
parliamentary framework in order to prevent and solve problems. 

3. The result of the research will be useful for intensive research and the work of various 
organizations: the House of Representatives, the Senate, parliamentary committees, 
the Secretariat of the House of Representatives, the Secretariat of the Senate, students, 
people involved, etc.  

  
 
List of researchers that will visit to Sri Lanka 
 
 

1. Dr. Thawilwadee Bureekul  Consultant 
    (Director of Research and Development Office King Prajadhipok’s Institute)   

2. Mr. Wisit Chutchawantipakorn Researcher 

3. Mr. Stithorn Thananithichot  Researcher  
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ภาคผนวก ค. 
กําหนดการเดินทางโครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

ณ ประเทศศรีลังกา 20-31 สิงหาคม 2548 
 
วันเสารท่ี 20 สิงหาคม 2548 
20.00  คณะผูวิจัยพรอมกันที่ Terminal 2 สนามบินดอนเมือง  
21.30-23.45 ออกเดินทางจากทาอากาศยานดอนเมือง โดยเที่ยวบิน CX703 สูนครโคลัมโบ 
 
วันอาทิตยท่ี 21 สิงหาคม 2548 
00.01-01.30 เดินทางเขาที่พัก ณ Renuka Hotel โดยรถรับสงของโรงแรม 

Address: No.328, Galle Road, Colombo 3, Sri Lanka  
Tel. Nos.: 94-11-2577345-8, 2573598-9, and 2573600-2  
Fax Nos.: 94-11-2574137, 2576183 
E-mail: renukaht@renukahotel.com 

09.00-17.00 ประชุมและเตรียมการสําหรับการเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ รัฐสภาศรีลังกา 
 
วันจันทรท่ี 22 สิงหาคม 2548 
08.00-10.00 เดินทางจากที่พักสูรัฐสภาศรีลังกา 
  (Parliament of Sri Lanka, Sri Jayewadenepura Kotte, Sri Lanka) 

ติดตอ Mr. Dhammika Dasanayake 
Deputy Secretary-General of Parliament  
Tel. Nos.: (9411) 2777229 หรือ 2777508 

10.15-11.15 พบ the Dy. Secretary General of Parliament (DSG’s Room) 
11.15-12.00 พบ Director Administration 
12.00-13.30 รับประทานอาหารกลางวันรวมกับ Secretary General of Parliament  (SGP’s Dinning room) 
13.30-14.15 พบ Director Legislative Services 
14.15-15.00 พบ Director Finance 
15.00-15.45 พบ Director Information Systems and Management 
15.45-16.30 พบ Editor of Hansard 
16.30  เดินทางกลับที่พัก 
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วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 
08.30-10.00 เดินทางจากที่พักสูรัฐสภาศรีลังกา 
10.00-10.30 พบสมาชิกรัฐสภา (at the library) 
10.30-11.00 พบ the Serjeant-at-arms 
11.00-11.30 เยี่ยมชมหองประชุมรัฐสภา 
11.30-12.00 พบ the Librarian 
12.00-12.30 พบ the Chief Interpreter 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน at Guest Dinning 
13.30-16.30 เยี่ยมชมสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา 

(Table Office, Committee Office, PAC & COPE, Consultative Committees, Supplies & Services, 
Establishment Office & Bills  & Members Services) 

16.30  เดินทางกลับที่พัก 
 
วันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2548 
02.45-07.10 ที่ปรึกษา (ดร.ถวิลวดี บุรีกุล) เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบิน CX700 
8.30-10.00 เดินทางจากที่พักสูรัฐสภาศรีลังกา 
10.00-12.30 พบสมาชิกรัฐสภา 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน at Guest Dinning 
13.30-16.30  Meeting the Dy. Librarian and the Research Officers of Parliament  
16.30  เดินทางกลับที่พัก 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2548 
08.30-12.00 สัมภาษณ Mr.Shelton Wanasinghe   Institute of Policy Studies of Sri Lanka  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 Institute of Policy Studies of Sri Lanka  
16.30  เดินทางกลับที่พัก 
 
วันศุกรท่ี 26 สิงหาคม 2548 
08.30-12.00 สัมภาษณ Prof. Jayadeva Uyangoda, University of Colombo 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-16.30 Faculty of Political Sciences, University of Colombo 
16.30  เดินทางกลับที่พัก 
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วันเสารท่ี 27 สิงหาคม 2548 
08.30-12.00 คนควาเอกสาร ณ หองสมุด University of Colombo 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-16.30 คนควาเอกสาร ณ หองสมุด University of Colombo 
16.30  เดินทางกลับที่พัก 
 
วันอาทิตยท่ี 28 สิงหาคม 2548 
08.30-12.00 คนควาเอกสาร ณ หองสมุด The Open University of Colombo  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-16.30 คนควาเอกสาร ณ หองสมุด The Open University of Colombo 
16.30  เดินทางกลับที่พัก 
 
วันจันทรท่ี 29 สิงหาคม 2548 
08.30-12.00 สัมภาษณ Dr. Saravanamuttu  The Executive Director of Center for Policy Alternatives 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 สัมภาษณ Mr. Asanga Welikala, Center for Policy Alternatives 
16.30 เดินทางกลับที่พัก 
 
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2548 
08.30-16.30 รวบรวมเอกสารตางๆ และเตรียมตัวเดินทางกลับ  
 
วันพุธท่ี 31 สิงหาคม 2548 
02.45-07.10 เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบิน CX700 
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ภาคผนวก ง. 
รายชื่อคณะวิจัย 

 
 
1.  นายวิศิษฎ   ชัชวาลทิพากร 
การศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การทํางาน นักวิชาการ 
  สํานักวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันพระปกเกลา 
 
งานวิจัย  1. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการบริหารจัดการที่ดี 

2. โครงการขยายผลเพื่อนําตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีระดับองคกร 
     ไปสูการปฏิบัติ   ฯลฯ 

 
 
 
 
2. นายสติธร  ธนานิธิโชติ    
การศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การทํางาน นักวิชาการ 
  สํานักวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันพระปกเกลา 
 
งานวิจัย  1. การวัดระดับความเปนประชาธิปไตยและการเมืองของประเทศ 

2. พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
3. ประเมินผลการใชจายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฯลฯ  
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