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การศึกษาวิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวข้องกับการถอดถอน  
ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาโดยประชาชน  การถอดถอนเป็นกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจ
รัฐที่สําคัญที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง  โดยการถอดถอนน้ันมี 2 ประเภท  คือ  การ
ถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  และการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)   
ในแต่ละประเทศการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาในประเทศต่างๆใช้รูปแบบการถอดถอนที่
แตกต่างกันไป  โดยในที่น้ีได้ยกถึงประเทศท่ีใช้รูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  
ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศฝร่ังเศส  และประเทศเกาหลีใต้  ส่วนประเทศที่ใช้การถอดถอน
ในรูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ได้ยกตัวอย่างของประเทศเวเนซุเอลา  และประเทศ
แคนาดา  เพ่ือหารูปแบบการถอดถอนที่ดีที่สุดมาใช้กับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาใน
ประเทศไทยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

จากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่าในประเทศไทยการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา  อัน
ได้แก่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาใช้รูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  
ซึ่งการใช้รูปแบบการถอดถอนในลักษณะดังกล่าวมีจุดอ่อนที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
หลายประการ  เน่ืองจากกระบวนการถอดถอนเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  โดยหลักแล้ว
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งได้แก่อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  เมื่อประชาชนเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทําหน้าที่แล้ว  หากกระทําการขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนหรือใช้
อํานาจโดยมิชอบอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ประชาชนย่อมมีอํานาจที่เข้าช่ือ
ถอดถอนได้โดยตรง  แต่ลักษณะการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  
ประชาชนนั้นไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่ตนเลือกได้โดยตรงแต่ต้องกระทําโดยเสนอเรื่อง
ต่อประธานวุฒิสภา  และวุฒิสภาจะทําหน้าที่ในการตัดสิน  ที่สําคัญการถอดถอนแบบการขับออกจาก
ตําแหน่ง (Impeachment)  เป็นรูปแบบที่ประชาชนต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการถอดถอนตามที่
กฎหมายกําหนดไว้  หมายความว่า  หากไม่เข้าเหตุแห่งการถอดถอนที่กฎหมายกําหนดแล้วประชาชน
ไม่สามารถถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาได้เลย  ทําให้การถอดถอนแบบการขับออกจาก
ตําแหน่ง (Impeachment) เป็นการถอดถอนที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้
โดยตรง  หากท้ายที่สุดแล้ววุฒิสภามีมติไม่ถอดถอน  ส่งผลให้ผู้น้ันยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปอันเป็น
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การขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย  การถอดถอนในรูปแบบน้ีเองที่ทํา
ให้เกิดปัญหาอย่างมากกับประเทศที่ใช้รูปแบบการถอดถอนในลักษณะดังกล่าวจนเกิดการประท้วง
โดยประชาชนให้ผู้ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนออกจากตําแหน่ง  ซึ่งมักใช้วิธีการชุมนุมแล้วทํา
ให้เกิดความเสียหายที่ตามมาอย่างมากมาย   

ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง  ด้านการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐในเร่ืองของการถอดถอนน้ันโดยประชาชนควรที่จะมีกรอบกติกาของกฎหมายซึ่งการถอด
ถอนที่ให้ประชาชนสามารถเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง  โดยไม่ต้องผ่านองค์กรและประชาชนส่วนใหญ่
เห็นเพียงว่าผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาคนใดท่ีตนเลือกไม่สมควรดํารงตําแหน่งย่อมสามารถเข้าช่ือ
ถอดถอนได้  คือ  การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ทั้งน้ีควรต้องกําหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐโดยการถอดถอนได้โดยตรง  เพ่ือให้อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง  และ
ส่งผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น 
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This thesis aims to study the theoretical concepts about impeachment of the 

member of parliament by the people. The impeachment is the process for monitoring 
of using the important state power to the people to participate in politics. There are 
2 types of impeachment:  to remove from position and recall the position. In each 
country, impeachment of the member of parliament in foreign countries will remove 
in various forms. In these example countries, including the United States of America, 
France and South Korea will use the impeachment but the following countries, 
including Venezuela and Canada will use the recall. To find the best form of removal 
the member of parliament in Thailand wants the public to have participation in 
politics and monitoring the use of state power even more effective. 

The basic study is found that in Thailand, the removal of the member of 
parliament, including members of parliament and the senate form the ousted from 
power (impeachment), which takes the form of removal of such has weakness that is 
not consistent with democratic in many ways because the removal process is to 
monitor the use of state power. The main power in the country includes the 
sovereignty owned by the people. When people choose MPs to do the duty. If the 
act is contrary to the will of the people or wrongful use of power which the rights 
and freedoms of citizens, the public will have the power to remove the MPs directly. 
But the form of impeachment, the public cannot deprive the member of parliament 
of their choosing directly, but must be submitted by the President of the Senate. 
And the Senate will act on the judgment. Importantly, impeachment is a form of 
people to identify the cause of the removal, according to the law means that if he is 
not grounds for removal of the law, then people cannot remove the member of 
parliament at all. The impeachment of the ousted from power is if the public cannot 
monitor the use of state power directly. To the end, the Senate passed a resolution 
not impeachment. As a result, the member of parliament remains in a position which 
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is contrary to the will of the people who own sovereignty. Removal itself  is causing 
enormous problems with the forms of removal such as a strike by the people who 
were elected by the people from the ousted from power. This usually means 
gathering and damaging as many. 

Therefore, in order for people to get involved in politics monitor the use of 
state power about the removal. The people must have law regulation which people 
can sign their names for removal all the position which are chosen from people 
directly without passing any organizations and most people only see that the 
member of parliament chosen by people, they are not deserved. The people can 
sign their names to remove which is the recall the position. It should be required to 
set guidelines to be suitable for people who own sovereignty by monitoring the use 
of state power with remove them directly. For people to have the real sovereignty 
and make a result for the democratic system to have even more strengthened.  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ถือได้ว่าเป็นหลักการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่

สําคัญประการหน่ึงโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมาน้ันประชาชนเพียงแต่เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการในการถอดถอน1   เพียงแค่
เข้าช่ือตามจํานวนที่กฏหมายกําหนดและเข้าช่ือเสนอต่อประธานวุฒิสภาเท่าน้ัน  ส่วนกระบวนการ
พิจารณาที่มีผลให้บุคคลดังกล่าวถูกถอดถอนหรือไม่น้ัน  การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่วุฒิสภา2  ซึ่ง
นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างย่ิง  กล่าวคือหากสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังแม้รัฐธรรมนูญจะกําหนด
ห้ามมิให้วุฒิสภาหาเสียงแต่การได้มาซึ่งคะแนนเสียงต้องอิงจากฐานเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การถอดถอนจึงเป็นไปได้ยาก  และสิ่งที่ปฎิเสธมิได้เลยคือว่าวุฒิสภาเป็นญาติกับบุคคลที่เข้าสู่
กระบวนการถอดถอนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมืองภาษาชาวบ้านเรียกว่า  “สภาผัวเมีย”  
กระบวนการถอดถอนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย3  

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มีผลใช้บังคับวุฒิสภาส่วนหน่ึงมาจากการ
สรรหาและมีอํานาจในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่สําคัญ เช่น  นายกรัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนทําให้เกิดปัญหาที่ว่าคน 7 คน  ถอด
ถอนจากผู้ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแท้จริงแล้วเป็นที่ไม่พึงปราถนาอย่างย่ิงสําหรับ
                                                            

1 มานิตย์ จุมปา, วิพากย์การปฎิรูปรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 32. 

2 มาตรา  274 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  บัญญัติว่า สมาชิกวุฒิสภา
มีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจาก 
ตําแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในวุฒิสภา 

ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้น้ันในการดํารงตําแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับ
ราชการเป็นเวลาห้าปี 

มติวุฒิสภาตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัย
เหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง 

3 ถอดบทเรยีนเร่ืองถอดถอนกับ  ดร.ภูมิ มูลศลิป์, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จาก 
http://ppvoice.thainhf.org/?module=article&page=detail&id=687 



2 

ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดเวลาที่ผ่านมากระบวนการถอดถอนไม่เคยประสบ
ความสําเร็จในกระบวนการรัฐสภาเลย  ดังน้ันหากให้สิทธิประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย
เข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงทําให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมีความเข้มแข็งมากขึ้นเน่ืองจากผู้ที่
ได้รับเลือกต้ังจากประชาชนต้องระมัดระวังในการทําหน้าที่มิฉะน้ันอาจถูกประชาชนเข้าช่ือถอดถอน
ได้ทุกเมื่อ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเป็นระบอบการปกครองที่ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองอัน
เป็นหลักการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่างหน่ึงเพ่ือเป็นหลักประกันไม่ให้รัฐใช้อํานาจจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยมิชอบ  การถอดถอนน้ันเป็นกระบวนการทางการเมืองประการหนึ่งที่ให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540  ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดได้บัญญัติให้ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  โดยไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานพิสูจน์ว่าบุคคลน้ันกระทํา
ความผิดโดยชัดแจ้งเพียงแต่มีพฤติการณ์ส่อว่าได้กระทําความผิดก็ถูกถอดถอนได้  เช่น  มีพฤติการณ์
ร่ํารวยผิดปกติ  ส่อไปในทางทุจริต  ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ4  เป็นต้น   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประเทศไทยได้นําระบบการถอดถอนมาใช้ใน 2 
รูปแบบคือ  การขับออกจากตําแหน่งในระดับชาติ (Impeachment)5 และการถอดถอนแบบการปลดออก

                                                            
4 มาตรา  270  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  บัญญัติว่าผู้ดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผู้น้ันออกจาก
ตําแหน่งได้ 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ีด้วย คือ 1. ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2. ผู้พิพากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5 มาตรา 164 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่า ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน มีสิทธิเข้าช่ือ ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามี
มติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหน่งได้ 

คําร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวกระทํา
ความผิดเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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จากตําแหน่งซึ่ งใช้ในระดับท้องถิ่น (Recall)6  ซึ่ งการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) กําหนดให้ผู้ที่มีอํานาจเข้าช่ือเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 
271)  สมาชิกวุฒิสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 271)  และให้สิทธิ
ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้  (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 164)   

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าปัญหาสําคัญประการหน่ึงที่เกิดขึ้นในระบบการถอดถอนใน
ระดับชาติคือประชาชนไม่อาจใช้สิทธิถอดถอนได้สมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐซึ่งเป็นเพราะพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เข้าเหตุที่กฎหมาย
กําหนดให้ถอดถอนได้  แม้ว่าพฤติการณ์ดังกล่าวสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรง ตัวอย่างเช่น7  1. ใน
การหาเสียงเลือกต้ังผู้แทนเคยสัญญาว่าจะสนับสนุนนโยบาย เมื่อมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่
ตราขึ้น  ผู้แทนดังกล่าวกลับลงมติไม่เห็นชอบโดยไม่ได้แสดงเหตุผลอันสมควร8   2. ผู้แทนกระทําการ
ที่ไม่เหมาะสมในสภา เช่น ก่อความวุ่นวายชกต่อยกันในสภา  ก่อความไม่สงบ วางพวงหรีดในสภา  
ดึงเก้าอ้ีประธานสภาดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน9   3. ผู้แทนได้รับการแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรีแล้วใช้
อํานาจตามอําเภอใจ  ดูถูกประชาชนหรือกระทําให้การให้เกิดความแตกแยกในสังคม10  

                                                            
6 มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  บัญญัติว่า  ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  ให้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจาก
ตําแหน่ง  ทั้งน้ีจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีเข้าช่ือ การตรวจสอบรายช่ือและการ
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

7 มานิตย์ จุมปา, “แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
โดยประชาชน (Recall Election),” รัฐสภาสาร 61, 9 (กันยายน 2556): 16. 

8 รัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตรได้แถลงนโยบายว่าแก้ปัญหาการผูกขาดสินค้า-เพ่ิมกําลังซื้อของ
ประชาชน  แต่จนบัดน้ียังไม่เห็นมีความพยายามในการทําอย่างชัดเจนจากรัฐบาลในการแก้ปัญหาการ
ผูกขาด ส่วนการเพ่ิมกําลังซื้อได้ผลทางอ้อมจากนโยบาย 300/15,000 บาท; ประเมินผลการดําเนิน
นโยบาย รัฐบาลย่ิงลักษณ์, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จากhttp://www.siamintelligence. 
com/yingluck-government-policy-eval/  

9 1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ในช่วงเวลา 18.09 น. บรรยากาศที่อาคารรัฐสภา ขณะน้ีมีการ
ทะเลาะกันของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและรัฐบาล หลังจากที่ประธานรัฐสภาต้องลุกออกจากบัลลังก์ 
เน่ืองจากเร่งรัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดอง ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาคุ้มกัน จากน้ัน 
น.ส.รังสิมา รอดรัศมี  ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.สมุทรสงคราม ได้มากระชากเก้าอ้ีของประธานสภา
ออกจากบัลลังก์ หลังจากน้ัน ส.ส.หญิงของฝ่ายรัฐบาล ได้มากระชากเก้าอ้ีกลับคืนมา ทําให้มีการ
ปะทะกันเล็กน้อย ซึ่งขณะน้ีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ามายืนกันเต็มบัลลังก์สภา; สภาเดือด! ส.ส.ค้าน
ลุกฮือล้อมประธาน-รังสิมาแจงไม่มีตบตี , ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จาก http://www. 
innnews.co.th/shownews/show?newscode=381690 
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ด้วยข้อจํากัดดังกล่าวเพียงระยะเวลาที่ผ่านมาน้ัน ได้มีหลายประเทศผลักดันให้ใช้การถอดถอนแบบ
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ในระดับชาติเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทาง
การเมืองได้โดยตรง  เช่น  ประเทศเวเนซุเอลา สาธารณารัฐปาเลา ประเทศไนจีเรีย  สาธารณารัฐ
เบลารุส ประเทศเอธิโอเปีย เป็นต้น11   

อย่างไรก็ตามระบบน้ียังมีประเด็นที่อาจเป็นปัญหาอย่างหน่ึงคือ  การกําหนดจํานวนผู้เข้าช่ือ
ผู้ถอดถอนเพ่ือให้ได้สัดส่วนหากใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง  (Recall)  เพราะหาก
ไม่ได้สัดส่วนก็จะเป็นการใช้สิทธิโดยคนกลุ่มเดียวที่จะถอดถอนโดยไม่ฟังเสียงส่วนใหญ่ จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องศึกษาถึงแนวทาง การแก้ไขปัญหาในเรื่องถอดถอน
เพ่ือให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นอันจะส่งผลให้ระบบการถอดถอนมีส่วน
สําคัญในการลดปัญหาการใช้อํานาจโดยมิชอบตลอดจนรักษาจริยธรรมได้อย่างมากเลยทีเดียว 

 
 
 
 

                                                            

      2. เมื่อวันที่  28 ก.ย.56   ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ไปวางพวงหรีดหน้าบัลลังก์ประธานรัฐสภา
วางพวงหรีดเป็นสัญลักษณ์ให้สภาทาส-ไว้อาลัยให้ 'ปธ.สภาฯ' ซัดปิดปาก 'ฝ่ายค้าน' ติงแก้รัฐธรรมนูญ 
; ปชป. แจงวางพวงหรีดหน้าบลัลงัก์, คน้วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จาก http://www.komchad 
luek.net/news/politic/169276 

10 เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2557 นายสุเทพ ได้ปราศรัยให้ราษฎรและประชาชนลุกขึ้นมาล้ม
รัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร โดยกล่าวว่า พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ น้ัน จะลบล้างความผิดให้แกนนํา 
รวมทั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และลบล้างความผิดของผู้ต้องหาตามมาตรา 112 ซึ่งไม่เป็นความจริง 
และปราศรัยเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกับกลุ่มหน้ากากขาวและกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยาม ซึ่งนาย   
สุเทพ ทราบอยู่แล้วว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีเจตนาล้มล้างรัฐบาล และบางคนถูกแจ้งความดําเนินคดีไป
แล้ว ด้วยสถานะและการกระทําของนายสุเทพ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นอดีตรัฐมนตรี 
และรองนายกรัฐมนตรี การปราศรัยดังกล่าวจึงอาจทําให้ประชาชนท่ีฟังการปราศรัยเกิดการกระด้าง
กระเด่ืองแตกแยกถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือละเมิดกฎหมายแผ่นดิน
ทนายความ นปช. พร้อมด้วยทีมทนายความได้แจ้งความให้ดําเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในข้อหากระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วย
วาจา หนังสือ หรือวิธีการอย่างอ่ืนใด อันมิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
มิใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพ่ือให้เกิดความป่ันป่วนหรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่
ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิด
กฎหมายแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 (2)(3) ประกอบมาตรา 85; เสื้อแดงโร่เอา
ผิด “สุเทพ”, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จาก http://crime.tnews.co.th/contents/65925/  

11 มานิตย์ จุมปา, “แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
โดยประชาชน (Recall Election),” รัฐสภาสาร, หน้า 21. 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.  เพ่ือศึกษาทฤษฎี  แนวคิดและหลักเกณฑ์การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา
แบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  และการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง 
(Recall) 

2.  เพ่ือศึกษาวิธีการถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทย และ 
ต่างประเทศ 

3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา เก่ียวกับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของประเทศไทย 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 

 
ระบบการถอดถอนของประเทศไทยในระดับชาติใช้การถอดถอนแบบการขับออกจาก

ตําแหน่ง  (Impeachment)  ซึ่งกระบวนการถอดถอนในรูปแบบดังกล่าวต้องระบุถึงสาเหตุในการ
ถอดถอน  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้ันบางกรณีที่ประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้เช่น  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนลากเก้าอ้ีประธานสภา  วางพวงหรีดในรัฐสภาล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม  แต่ประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนสมด่ังเจตนารมณ์ของประชาชนได้  เพียงแต่ต้องรอให้
ครบวาระในการดํารงตําแหน่งแล้วรอการเลือกต้ังครั้งถัดไปก็จะเป็นการขัดต่อหลักการที่ว่าอํานาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน  เน่ืองจากหลักการดังกล่าวให้ประชาชนมีอํานาจเรียกอํานาจจากผู้แทน
น้ันได้ตลอดเวลาอีกทั้งการถอดถอดโดยระบบรัฐสภาเองไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแม้สักคร้ังเดียว  
ดังน้ัน  หากให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงซึ่งมีลักษณะเป็นการถอดถอนแบบการปลดออก
จากตําแหน่ง (Recall) จะทําให้สอดคล้องกับหลักการท่ีว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วยัง
ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้โดยตรง  ดังน้ันผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที่ได้รับเลือกต้ังจากประชาชน  การใช้อํานาจหรือกระทําใดๆ ต้องทําด้วยความระมัดระวังอัน
เป็นหลักประกันว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง  และลดปัญหาการใช้อํานาจรัฐ
โดยมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) และการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ตามรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนถึงมาตรการการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา อันได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาโดยประชาชน 
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1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) โดยทําการศึกษารวบรวมจากหนังสือ ตํารา เอกสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ ต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมท้ังข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 
1.  ทราบทฤษฎีและแนวคิดการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งรัฐสภาแบบการขับออกจาก

ตําแหน่ง (Impeachment) และการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  
2.  ทราบหลักเกณฑ์การถอดถอนเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง

สมาชิกรัฐสภาของประเทศไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา อันได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และ สมาชิกวุฒิสภาและ
ต่างประเทศ  ตลอดจนสภาพปัญหาในเรื่องการถอดถอน โดยนําประเภทของการถอดถอนที่ดีที่สุดมา
ปรับใช้กับประเทศไทย อันเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.   เพ่ือนําไปสู่การกําหนดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งใน
กระบวนการนิติบัญญัติ  ได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา  
 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการถอดถอนผู้ดํารง 

ตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาโดยประชาชน 
 

การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา อันได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งการถอดถอน มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. การขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  และ 2. 
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองน้ันเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่สําคัญกล่าวคือหลักการถอดถอนน้ันเป็นหลักการให้ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ทั้งน้ีการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดต้องมาจากประชาชนเนื่องจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยที่ได้เลือกผู้แทนเข้าทํา
หน้าที่แทนประชาชนน้ัน  หากประชาชนเห็นว่าผู้น้ันกระทําการอันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของ
ประชาชนหรือใช้อํานาจโดยมิชอบตลอดจนใช้อํานาจขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ประชาชน
ย่อมมีอํานาจที่จะเข้าช่ือถอดถอนได้  ทําให้เห็นว่าการถอดถอนน้ันเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่สามารถ
รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนถึงลดปัญหาการใช้อํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งที่มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.1  แนวคดิในเรื่องอํานาจอธิปไตย 
  

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอํานาจอธิปไตยใน
ประเด็นดังต่อไปน้ี  1. ความหมายและลักษณะของอํานาจอธิปไตย  2. การแบ่งแยกและรูปแบบการ
ใช้อํานาจอธิปไตย  แนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตยเป็นสิ่งจําเป็นในการศึกษาการถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา 

 
2.1.1  ความหมายและลักษณะอํานาจอธิปไตย 

 อํานาจอธิปไตยเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  อํานาจอธิปไตยมาจากคําศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษที่ว่า Sovereignty12  ซึ่งอํานาจอธิปไตยถือได้ว่าเป็นอํานาจสูงสุดของรัฐที่ใช้ในการ
ปกครองประเทศ  อํานาจอธิปไตยเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบของรัฐนอกเหนือจาก ดินแดน 
ประชาชน และและรัฐบาล13  ซึ่งความเป็นสูงสุดของอํานาจอธิปไตยน้ันมีกฎหมายได้บัญญัติรองรับไว้
                                                            

12 พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  พิมพ์
ครั้งที่ 10 (แก้ไขเพ่ิมเติม) (กรงุเทพฯ: สื่อตะวัน, 2545). 

13 รัฐและโครงสร้างของรัฐ, ค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จาก http://rulawkk26.blog 
spot.com /2011/11/4-1_23.html 
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ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ตามมาตรา 3 วรรคแรก “อํานาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุข  ทรงใช้อํานาจน้ันทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และ
ศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี”  ดังน้ันเมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญจึงเห็นได้ว่าอํานาจ
อธิปไตยจึงเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะทําให้รัฐมีอํานาจบังคับให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและเมื่ออํานาจอธิปไตยเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศจึงไม่มีอํานาจใดภายในรัฐที่
จะอยู่เหนืออธิปไตยได้14   

  
2.1.2  แนวความคิดในเรื่องอํานาจอธิปไตย 
แนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตยมีหลากหลายแนวคิด  ดังจะกล่าวต่อไปน้ี 

 1. ทฤษฎีว่าด้วยอํานาจสูงสุดเป็นของพระผู้เป็นเจ้า (The Supremacy of God) 
 2. ทฤษฎีว่าอํานาจสูงสุดเป็นของพระสันตะปาปา (The Supremacy of the Pope) 
 3. ทฤษฎีว่าด้วยอํานาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์ (Theory of Sovereignty) 
 4. ทฤษฎีว่าด้วยอํานาจสูงสุดเป็นของปวงชน  (Sovereignty belongs to the People) 
 5. ทฤษฎีว่าด้วยอํานาจสูงสุดเป็นของชาติ (Sovereignty belongs to the Nation) 

แนวคิดในเรื่องอํานาจอธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุด คือ แนวคิดว่าด้วยอํานาจอธิปไตยเป็นของพระผู้
เป็นเจ้า เน่ืองจากในสมัยก่อนมนุษย์ยังไม่ได้รับการศึกษาอีกทั้งวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความก้าวหน้า หาก
เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า ทําให้มนุษย์เข้าใจว่าเกิดจากการกระทําของ          
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ปีศาจ เทวดา แนวคิดน้ีทําให้มนุษย์ต้องอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อ
ได้มีการเลือกผู้ปกครองอํานาจเหนือธรรมชาติจึงเปลี่ยนมาเป็นผู้ปกครอง เมื่ออํานาจอธิปไตยเป็นของ
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ปกครองที่ถูกเลือกน้ันย่อมเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าด้วย 

ดังน้ัน เมื่ออํานาจเป็นของพระผู้เป็นเจ้าแล้วทําให้ไปสู่การปกครองแบบเทวสิทธ์ิ (Divine 
Right) ผู้ปกครองมีอํานาจสูงสุด เน่ืองจากอํานาจน้ีพระผู้เป็นเจ้าได้รับมอบและรับรอง ผู้ใช้อํานาจจึงมี
ความชอบธรรม กระทําการใดๆลงไปแล้วย่อมไม่ต้องรับผิดต่อประชาชน และสืบทอดอํานาจโดยทาง
สายโลหิตหากประชาชนขัดขืนไม่ยอมรับก็เท่ากับปฏิเสธอํานาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าน้ันเอง 

ต่อมาเข้าสู่ในช่วงยุคกลางยุโรป (ค.ศ.476-1453) ซึ่งช่วงเวลาน้ันเป็นแนวคิดว่าด้วยอํานาจ
อธิปไตยเป็นของพระสันตะปาปา เพราะมีศาสนาคริสต์มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงน้ัน และมีอิทธิพลต่อ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เมื่อศาสนาคริสต์มีอิทธิพลแผ่ขยายไปมากจนกลายเป็นศาสนรัฐทีก่ว้างใหญ่
จนมิอาจแยกจากกันได้ เรียกว่า “Christendom” แปลว่า คริสตจักร 

พระสันตะปาปามีอํานาจที่สูงมากและในขณะเดียวกันมีอํานาจเหนือกษัตริย์ยุโรปในยุคน้ัน 
เมื่อพระสันตะปาปามีอํานาจเหนือกษัตริย์จึงส่งผลท่ีตามมา ดังน้ี กษัตริย์ในสมัยน้ันต้องให้พระ
สันตะปาปาสวมมงกุฎให้ และหากกษัตริย์ทําผิดต้องขอขมาต่อพระสันตะปาปาที่วาติกัน และอีก
ประการหน่ึง คือ มีการจัดต้ังสถาบันที่สําคัญเกิดขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบตัดสินคนที่ไม่เช่ือฟังคําสอน 

                                                            
14 อมรรัตน์ ดวงแป้น, อํานาจอธิปไตย, ค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จาก https:// 

www.rncc.ac..th/Media/Local_Governing/Morn1_2553/lesson5.ppt  
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เรียกว่า พวกนอกรีดเข้ากับซาตาน หรือทําผิดต่อคริสต์ศาสนา เรียกสถาบันน้ีว่า15 ศาลไต่สวนศรัทธา 
(Inquisition) 

ตัวอย่างผู้ที่เคยถูกจับตัวขึ้นศาลเพ่ือลงโทษ 
กาลิเลโอ (Galileo Galilei) กล่าวให้ทุกคนทราบว่าโลกของเราน้ันกลม ดวงอาทิตย์เป็น

ศูนย์กลาง โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก โดยถูกกล่าวหาว่า สั่งสอน
ประชาชน ให้มีความคิด แตกต่างไปจากความเช่ือเดิมที่ศาสนจักมีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งกาลิเลโอรับ
สารภาพจึงลดโทษประหารแต่ต้องถูกจําคุก ต่อมากาลิเลโอ ได้ล้มป่วยลง และเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 8 
มกราคม ค.ศ.164216  

พระสันตะปาปาจึงเป็นผู้ไว้ซึ่งอํานาจเหนือสิ่งอ่ืนใด แต่อย่างไรก็ตามพระผู้เป็นเจ้ายังคงใหญ่สุด 
แต่คําบัญชาของพระสันตะปาปา ก็จัดว่าเป็นกฎหมายศักด์ิสิทธ์ิ (Lexdivina) ซึ่งมีลําดับศักด์ิสูงกว่า
กฎหมายทั้งหลาย (Lexhumana) จุดเริ่มต้นการสิ้นสุดของรัฐวาติกันเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1517 
บาทหลวงเยอรมันช่ือ มาร์ตินลูเธอร์ (Martin Luther) ได้ปิดประกาศคําประท้วง การขายใบไถ่บาป
เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปให้ชาวคริสต์กลับไปหาพระคัมภีร์ อันเป็นการปฏิเสธอํานาจของพระ
สันตะปาปาทําให้ฝ่ายกษัตริย์หลุดพ้นจากระบบดังกล่าว 

พระสันตะปาปาจึงเป็นผู้ไว้ซึ่งอํานาจเหนือสิ่งอ่ืนใด แต่อย่างไรก็ตามพระผู้เป็นเจ้ายังคงใหญ่สุด 
แต่คําบัญชาของพระสันตะปาปา ก็จัดว่าเป็นกฎหมายศักด์ิสิทธ์ิ (Lexdivina) คือ กฎเกณฑ์ที่มนุษย์
ได้รับรู้ด้วยการช้ีทางสวรรค์ หรือการบันดาลเปิดเผยให้รู้ของพระผู้เป็นเจ้า17  ซึ่งมีลําดับศักด์ิสูงกว่า
กฎหมายทั้งหลาย (Lexhumana) จุดเริ่มต้นการสิ้นสุดของรัฐวาติกันเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1517 
บาทหลวงเยอรมันช่ือ มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) ได้ปิดประกาศคําประท้วง การขายใบไถ่บาป
เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปให้ชาวคริสต์กลับไปหาพระคัมภีร์ อันเป็นการปฏิเสธอํานาจของพระ
สันตะปาปา เพราะเหตุที่ว่าลูเธอร์ก็ปฏิรูปศาสนา โดยต่างคนสามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความรู้ของ
ตน อีกทั้งกษัตริย์หลายพระองค์ในยุโรปให้การสนับสนุนจึงส่งผลให้คริสตจักรมีคณะมากมาย อันถือ
เป็นสัญญาว่าการนับถือศาสนามีความเป็นอิสระ ทําให้ฝ่ายกษัตริย์หลุดพ้นจากอิทธิพลดังกล่าว18  

 ทําให้แนวคิดอํานาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์เกิดขึ้นต้ังแต่ปลายสมัยกลางของยุโรปเป็นต้นมา 
(ต้ังแต่ปี ค.ศ.1517)  เมื่อแนวความคิดที่ว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของพระสันตะปาปาเสื่อมถอยลงไป 
ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์และหักล้างความเช่ือด้ังเดิม
เก่ียวกับโลกและจักรวาร ทําให้ฝ่ายกษัตริย์ต้ังตนเป็นอิสระทําให้ศูนย์กลางมาสู่พระราชวังหรือ

                                                            
15 พระพรหมคุณากรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), เรื่องเดิม, หน้า 64-65. 
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์, รู้จักชีวิตของ     

กาลิเลโอ, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จาก http://www.rmutphysics.com/charud/special 
news/2/galileo/galileo.htm 

17 สมยศ เช้ือไทย, ทฤษฏีกฎหมายนิติปรชัญา, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2556), 
หน้า 91. 

18 ประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญ, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จาก http://pilok4u.com 
/history/2012/12. . .martin-luther 
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อาณาจักรและในเวลาต่อมาจึงมีแนวคิดที่ว่าเพ่ือลดอํานาจของพระสันตะปาปาและแสดงอํานาจของ
กษัตริย์ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งเป็นแนวความคิดของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส 

โดย ฌอง โบแดง (Jean Bodin)  เป็นนักปราชญ์คนแรกที่เสนอแนวคิดเร่ืองอํานาจอธิปไตย  
เดิมเรียกว่า “ทฤษฏีว่าด้วยความมีอํานาจสูงสุดของกษัตริย์” (The Supremacy of King)  แต่โบแดง
กลับเรียกเสียใหม่ว่า “ทฤษฏีว่าด้วยอํานาจอธิปไตย” (Theory of Sovereignty) ในปี ค.ศ.1576 ได้
เรียบเรียงวรรณกรรมท่ีสําคัญช่ือ “วรรณกรรม 6 เล่มว่าด้วยรัฐ” (Six Books Concerning the 
State) โดยได้อธิบายว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของรัฐ (Sovereignty belongs to the State) โบแดง
อธิบายข้อน้ีมาจากองค์ประกอบข้อหน่ึงของรัฐที่ว่ารัฐต้องมีอํานาจอธิปไตย  

โบแดง เห็นว่าอํานาจอธิปไตยยังต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งลักษณะสําคัญ
ของประชาธิปไตย คือ อํานาจนิติบัญญัติ โดยในทางนิติบัญญัติย่อมไม่ถูกยับย้ังหรือจํากัดโดยกฎหมาย
ใดๆ และยังกล่าวต่อไปว่า การตรากฎหมายที่ใช้บังคับกับประชาชนแม้จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ไม่จําต้องได้รับความยินยอมแต่อย่างใด จากคําสอนดังกล่าวทําให้เกิดแนวคิดที่ถือว่า 
กฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติขึ้น ทําให้พัฒนาไปสู่หลักแนวคิดกฎหมายบ้านเมือง19 ซึ่งโธมัส ฮอบส์ 
(Thomas Hobbes) ค.ศ.1583-1645 นักปราชญ์ชาวอังกฤษได้ยืนยันแนวคิดเช่นน้ัน โดยเห็นว่า พันธ
สัญญาที่ทุกคนในประชาคมน้ันต่างเข้ามาทําสัญญากันเองไม่ใช่เป็นพันธสัญญาที่ทํากับรัฐ ดังน้ีรัฐจึงมี
อํานาจสูงสุด20 การมอบอํานาจให้รัฏฐาธิปัตย์ โดยมอบอํานาจให้เด็ดขาดนั้นจึงทําให้ส่งผลการใช้
อํานาจรัฐน้ันไม่อาจตรวจสอบได้ ทําให้ผู้ใช้อํานาจน้ันอาจใช้อํานาจตามอําเภอใจได้21 

ดังน้ัน โองการของกษัตริย์ไม่อาจถูกจํากัดได้ไม่ว่าประการใดๆ ถือว่ากษัตริย์มีอํานาจเด็ดขาด 
หรือที่กล่าวได้อีกอย่างว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute Monarchy) 

ต่อมา ทอมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes)  จอห์น ล็อค. (John Locke) Two Treatises of 
Government (1689)  และฌอง ฌาก รุสโซ  (Jean-Jacques Rousseau 8. L. 1712-1778)  เป็น
ผู้ให้แนวคิดเรื่องสัญญาประชาคม (Social Contract) ในศตวรรษท่ี 1718  จุดประสงค์เดิมเป็นการ
อธิบายที่มาของรัฐแต่ต่อมาเป็นพ้ืนฐานการอธิบายอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนสังคมการเมืองซึ่ง
เกิดจากการตกลงกันของประชาชนในสังคมดังน้ันความชอบธรรมของรัฐบาลหรือผู้ปกครองจึงอยู่ที่
การได้รับความยินยอมและยอมรับจากประชาชน 

ดังน้ัน เมื่อมนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือยุติข้อขัดแย้งให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข 
ประชาชนทุกคนจึงจําต้องมีการจํากัดเสรีภาพของตนบางส่วนให้กับผู้ปกครอง คือ ผู้ที่ประชาชน
มอบหมายอํานาจอย่างเป็นทางการให้ปกครอง รัฐบาลในทัศนะรุสโซ มีฐานะเป็นเพียงคณะกรรมการ
ของประชาชนผู้ทรงอํานาจอธิปไตย22 หมายความว่าแม้รัฐบาลที่มาจากประชาชนมีอํานาจในการ

                                                            
19 สมยศ เช้ือไทย, เรื่องเดิม, หน้า 124-126. 
20 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, แนวความคิดว่าด้วยรัฐ (ตอนท่ี 1), ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 

2557 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=295 
21 สมยศ เช้ือไทย, เรื่องเดิม, หน้า 126-128. 
22 ชํานาญ จันทร์เรือง, รุสโซคอืต้นแบบประชาธปิไตยในปจัจุบันจริงหรอื, ค้นวันที่ 28 

สิงหาคม 2558 http://www.prachatai.com/node/10997/talk 
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ปกครองประเทศแต่ต้องให้ประชาชนได้มีสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายที่จะรับรองทั้งยังต้องคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย 

แนวคิดดังกล่าวของรุสโซมีผลต่อการปฏิวัติอเมริกา และฝรั่งเศส อันเน่ืองมาจากแนวคิดที่ว่า
อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนน้ันเอง ทําให้ส่งผลดังน้ี ทําให้การเลือกต้ังเป็นสิทธิ และถือว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้โดยตรง กล่าวคือเมื่อตัวแทนที่ประชาชนเลือกไม่ทําตาม
นโยบาย หรือเห็นว่ากระทําการใดๆ ที่ไม่ควรดํารงตําแหน่งประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนได้ ตลอดจน
มีสิทธิในการเสนอกฎหมาย มีสิทธิในการออกเสียงแสดงประชามติในเร่ืองที่สําคัญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ได้บัญญัติรับหลักการดังกล่าว ตาม มาตรา 163 ที่ให้ประชาชนมี
สิทธิในการเสนอกฎหมาย และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 165 ให้
ประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

จากน้ันเข้าสู่แนวคิดอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติแนวคิดในเรื่องอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติ
มาจาก ซีเอเย่ส์  (Sieyes)  ค.ศ.1748-1836 โดยกล่าวว่า ชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดและเป็นที่มาของทุกสิ่ง 
เจตนารมณ์ของชาติจึงชอบด้วยกฏหมาย ผู้ที่จะใช้อํานาจอธิปไตยน้ันต้องเป็นผู้แทนของชาติ โดย
อาจจะมาจากการเลือกต้ังของประชาชนที่เลือกขึ้นมา ความเป็นผู้แทนของชาติจึงมีความเป็นอิสระไม่
ผูกมัดโดยสัญญาใดๆ กับประชาชนผู้เลือก ซีเอเย่ส์จึงเห็นว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือของรัฐ
มิใช่เป็นของประชาชน23  รัฎฐาธิปัตย์คือชาติ ประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของหน่ึงของอํานาจอธิปไตยซึ่ง
ประชาชนใช้อํานาจดังกล่าวน้ีในฐานะที่เป็นสมาชิกของชาติเท่าน้ัน 

หลักการเร่ืองอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติ มาจากส่วนหน่ึงของ มาตรา 3 ของปฏิญาณ
ดังกล่าว ซึ่งบัญญัติว่า “. . .หลักเรื่องอํานาจอธิปไตยทั้งหมดดํารงอยู่กับชาติ ห้ามมิให้กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กร หรือบุคคลใดใช้อํานาจซึ่งไม่ได้รับมอบอย่างชัดแจ้งจากชาติ. . .” 

แนวคิดของซีเอเยส์ ทําให้เหน็ว่าการเลือกต้ังเป็นหน้าที่ผู้แทนทีแ่ม้จะมาจากการเลือกต้ังย่อม
ถือว่าเป็นตัวแทนของชาติมิใช่ประชาชนกลุ่มที่เลือกตนเทา่น้ัน  
 อํานาจอธิปไตย จึงเป็นอํานาจซึ่งแสดงถึงความย่ิงใหญ่ ความเป็นอิสระที่ไม่ขึ้นกับใครหรือ
ต้องเช่ือฟังคําสั่งคําบังคับบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน24 อํานาจ
อธิปไตยน้ันปัจจุบันที่ยังคงเป็นที่ยอมรับในการอธิบายถึงอํานาจอธิปไตย มีเพียง 2 ทฤษฏีเท่าน้ัน คือ 
อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและอํานาจอธิปไตยเป็นของรัฐตามที่กล่าวไว้ข้างต้น   

ข้อพิจารณาแนวคิดอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และอํานาจอธิปไตยเป็นของรัฐซึ่ง
เก่ียวกับการถอดถอนจึงสรุปได้ ดังน้ี 
 ในเรื่องอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและเจตนาร่วมกันของประชาชน เป็นแนวคิด
ข้อเสนอของรุสโซในหนังสือสัญญาประชาคม (Social Contract) ปี ค.ศ.1762 โดยเห็นว่าสังคมเกิด

                                                            
23 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, ทฤษฎีองค์กรการเมืองและชาติ, ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557 

จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=417  
24 วิษณุ  เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนญู, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2530), 

หน้า 8. 
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จากความยินยอมพร้อมใจของมนุษย์เมื่อมาอยู่รวมกันในสังคมย่อมก่อให้เกิดสัญญาประชาคมขึ้น ซึ่ง
สมาชิกทุกคนทํากับสัญญากับคนอ่ืนๆ ว่า 

 
เราทุกคนจะยอมมอบร่างกายและอํานาจทุกอย่างที่มีอยู่ร่วมกันภายใต้

อํานาจสูงสุดของเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคม และเราก็จะได้รับส่วนในฐานะที่เป็น
สมาชิกที่แยกจากกันมิได้ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วมแต่ละคนรวมกับทุกคนไม่ใช่กับใคร
คนใดคนหน่ึงโดยนัยน้ีเขาผู้น้ันไม่ต้องเช่ือฟังใครนอกจากตัวเองและยังคงมีเสรี
ภาพเหมือนเช่นเมื่อก่อน25 
 
แนวคิดของรุสโซ  ตามหลักการของประชาธิปไตยทางตรง  (Direct Democracy)  นําไป

ปรับใช้สนับสนุนการปกครองของประชาธิปไตยก่ึงทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ปัจเจก
ชนมีแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานแต่ละคนรวมตัวกันเป็นสังคมและถือว่าแต่ละคนเป็นผู้ทรงสิทธิส่วนหน่ึงของ
อํานาจอธิปไตย  การตัดสินใจเก่ียวกับอํานาจอธิปไตยจะต้องมีการปรึกษาหารือกับพลเมืองของรัฐ
ส่งผล  ดังน้ี  

ประการแรก  ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้ปกครองโดยการเลือกต้ังซึ่งถือได้ว่าเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่
ของประชาชนโดยจํากัดมิได้ 

ประการที่สอง  การมอบอํานาจของประชาชนให้ผู้แทนย่อมสามารถถอดถอนได้ซึ่งอาจถอด
ถอนได้โดยประชาชนน้ันเอง   
 ดังน้ัน หากถือหลักเกณฑ์ในเร่ืองอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้น มีผลในหลักการเร่ือง
การถอดถอนคือผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชน ประชาชนสามารถควบคุมผู้แทนราษฎรได้ 
เมื่อประชาชนไม่พอใจผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิเข้าช่ือถอดถอนออกจากตําแหน่งได้ (Recall) นอกจากน้ี
การท่ีประชาชนได้มอบอํานาจให้ผู้แทนราษฎร เป็นการมอบอํานาจในลักษณะที่ผู้แทนราษฎรต้องอยู่
ภายใต้อาณัติของประชาชนผู้เลือกต้ัง ผู้แทนราษฎรแต่ละคนไม่ถือว่าเป็นผู้แทนของราษฎรทั้งหมด 
แต่เป็นผู้แทนของราษฎรในเขตเลือกต้ังของตน ผู้แทนของราษฎรต้องอยู่ใต้คําสั่งและการควบคุมจากผู้
เลือกต้ัง26  

ในเรื่องอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติน้ันผู้เสนอทฤษฎีน้ีคือ ซีเอเย่ส์ (Sieyes)  ซึ่งมีความเห็นว่า
อํานาจอธิปไตยเป็นอํานาจที่แบ่งแยกมิได้ดังน้ันประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งอํานาจอธิปไตยเป็นของ
ชาติเป็นเจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออกได้ก็แต่โดยชาติ  ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิแต่เพียงเลือกต้ัง
ตัวแทนของตนไป  เมื่อผู้แทนที่ได้รับเลือกโดยประชาชนก็จะไม่ใช่ผู้แทนของราษฎรที่เลือก แต่เป็น
ผู้แทนของชาติจึงเป็นอิสระไม่ผูกมัดโดยสัญญาใดๆ กับผู้ที่เลือกตนเข้ามาเป็นผู้แทน ซึ่งสามารถ

                                                            
25 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน  เลม่ 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะ

ของกฎหมายมหาชนยคุต่างๆ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538), หน้า 56. 
26 สมคิด เลิศไพฑูรณ์, กฎหมายเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบนั (กรุงเทพฯ: วิญญชูน, 

2542), หน้า 12-13. 
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กระทําการใดๆได้ทั้งปวงทําแทนชาติได้อย่างเต็มที่27 เพราะเมื่ออํานาจอธิปไตยเป็นของชาติอํานาจ
อธิปไตยดังกล่าวย่อมไม่ใช่ของประชาชนน้ันเอง28  

ดังน้ัน หากถือหลักเกณฑ์ในเรื่องอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติน้ันมีผลในหลักการเรื่องการ
ถอดถอน คือ เมื่ออํานาจอธิปไตยเป็นของชาติไม่ใช่ของประชาชน  ชาติย่อมมีสภาพบุคคลต่างหาก
จากประชาชน ฉะน้ันประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอร่างกฎหมาย ออก
เสียงแสดงประชามติ หรือการถอดถอนน้ันจะอ้างเป็นเจ้าของประเทศย่อมมิได้และที่สําคัญแม้
ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนราษฎรแล้ว ผู้แทนราษฎรน้ันเป็นของชาติการกระทําเช่น การออก
กฎหมายก็ถือว่าเป็นของชาติ ผู้แทนจะไม่อยู่ในอาณัติของประชาชนหรือพรรคการเมืองใดและ
ประชาชนไม่อาจถอดถอนผู้แทนนั้นได้ 
 
2.2  ทฤษฎีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 
รูปแบบการปกครองในสากลถูกจัดออกเป็น 2 ระบอบใหญ่ๆ ได้แก่ การปกครองในระบอบ

เผด็จการและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การปกครองในรูปแบบเผด็จการมีลักษณะของ
ระบอบการปกครองแบบอํานาจการปกครองอยู่ที่คนๆเดียวหรือกลุ่มเดียวซึ่งการตรวจสอบการใช้
อํานาจทําได้ยากเป็นผลให้ผู้ปกครองใช้อํานาจอย่างไม่มีขอบเขตและประชาชนต้องถูกลิดรอนและ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ  จึงต้องตระหนักว่าอํานาจที่ไร้ขอบเขตน้ันควรจะต้องถูกจํากัดและมีการ
ตรวจสอบเนื่องจากในภายหน้าอาจมีแนวโน้มที่จะใช้อํานาจอย่างฉ้อฉลและย่ิงอํานาจเบ็ดเสร็จเท่าใด
ย่ิงฉ้อฉลเบ็ดเสร็จเท่าน้ัน (Power Tends to Corrupt and Absolute Power Corrupts 
Absolutely)29 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ได้รับการยอมรับว่ามีหลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกทั้งมีการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  ซึ่งประชาธิปไตยน้ัน
อํานาจของรัฐย่อมเป็นของประชาชน30  โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการเลือกต้ังผู้แทนของตนเข้าไปทําหน้าที่
แทนตนโดยการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเช่น  ในการเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร  หรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Recall)  การเข้าช่ือเสนอกฎหมายหรือการลงประชามติใน

                                                            
27 ทวีศักด์ิ ทองภักดี, การถอดถอนจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: 

ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 2544), 
หน้า 10. 

28 ปราณพงษ์  ดิลภัทร, “รัฐธรรมนูญกับการใช้และการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยภาค
ประชาชน,” รฐัสภาสาร 57, 3 (มีนาคม 2552): 17. 

29 ชํานาญ  จันทร์เรือง, อํานาจคือความถูกต้องกระนัน้ฤๅ, ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จาก 
http://www.prachatai.com/journal/2006/10/10257 

30 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คําสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เดือนตุลา, 2555), หน้า 183. 
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เรื่องสําคัญเป็นต้น  ทั้งน้ีเพียงให้บรรลุจุดมุ่งหมายสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ใน
การรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนและป้องกันมิให้ผู้แทนที่ปวงชนเลือกใช้อํานาจเกิน
ขอบเขต31  
 รูปแบบต่างๆ ของประชาธิปไตย 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีหลากหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันอาจจําแนกการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยได้ 3 รูปแบบ  ได้แก่  ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ประชาธิปไตย
แบบผู้แทน (Representative Democracy) และประชาธิปไตยแบบก่ึงทางตรง (Semi-Direct 
Democracy)32  
 

2.2.1  ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) 
ประชาธิปไตยทางตรงมาจากความหมายด้ังเดิมว่า ประชาธิปไตยบริสุทธ์ิ  (Pure Democracy) 

เป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองหรือใช้อํานาจน้ันๆโดยตรงถือ
ได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของระบอบประชาธิปไตยเน่ืองจากประชาชนเข้าไปใช้อํานาจน้ันโดยตรง การ
ปกครองในรูปแบบน้ีเกิดขึ้นในนครรัฐเอเธนส์เมื่อประมาณ 508-507 ก่อนคริสตกาลและสิ้นสุดลงใน
ราวปี 321 ก่อนคริสตกาล เป็นลักษณะการปกครองซึ่งให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงผ่านสภาประชาชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการปกครองตลอดจนถึงการ
บริการสาธารณะ เหตุผลสําคัญที่นครรัฐเอเธนส์สามารถใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงได้ เน่ืองจาก
จํานวนประชากรมีจํานวนไม่มากและพ้ืนที่ดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง 2,500 ตารางกิโลเมตรเท่าน้ัน จึงมิได้
เป็นอุปสรรคและความยากลําบากในการให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองได้โดยตรง33 
แต่ในปัจจุบันรูปแบบลักษณะน้ีไม่ นิยมใช้มากนัก เพราะมีข้อจํากัดหลายประการ รูปแบบ
ประชาธิปไตยทางตรงจะใช้กับประชาชนที่มีจํานวนไม่มาก เน่ืองจากรูปแบบดังกล่าวให้ประชาชนที่
เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศใช้อํานาจได้โดยตรงจึงถือได้
ว่ารูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางตรงน่าจะมีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
แบบท่ีสุด34 ในปัจจุบันประชาธิปไตยทางตรงยังคงมีใช้ในมลรัฐเล็กๆ เช่นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
(Canton) 

                                                            
31 กิจบดี ชินเบญจภุช, กฎหมายรัฐธรรมนญูและสถาบันการเมือง (Constitutional Law 

and Political Institution), พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549),  หน้า 35. 
32 เจษฎา ทองขาว, “การนํากระบวนการออกเสียงประชามติมาใช้ในการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ,” รัฐสภาสาร 63, 2 (กุมภาพันธ์ 2558): 19-26. 
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ประชาธปิไตยทางตรงสมัยใหม่, ค้นวันที่ 7 เมษายน 

2559 จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/sanchai_ra/file.php/1/direct_ democracy_ 
word.pdf     

34 โกสินทร ์วงศ์สุรวัฒน์, ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สถาบันวิชาการทหารบกช้ันสูง, 2529), หน้า 12. 
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องค์ประกอบของประชาธิปไตยทางตรง35  
ประการแรก  ต้องเร่ิมมาจากประชาชน กล่าวคือ เป็นการให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะทํา

เรื่องน้ันๆ หรือไม่ 
ประการที่สอง  การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชน 

กลไกของประชาธิปไตยทางตรง 
1. การออกเสียงประชามติ (Referendum) 
การออกเสียงประชามติ (Referendum) คือ การจัดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ

ลงคะแนนเสียง  เพ่ือตัดสินใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งเป็นกลไกในลักษณะประชาธิปไตยทางตรง  จึง
เป็นการคืนอํานาจไปสู่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเพ่ือตัดสินใจอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจาก
บางครั้งการใช้อํานาจของผู้แทนอาจบิดเบือนไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชน36  

การลงประชามติจึงเป็นเพียงวิธีการหน่ึงที่จะช่วยให้ทราบถึงลักษณะของมติมหาชนในสังคม
หน่ึงๆ เท่าน้ัน37 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 165 ให้อํานาจแก่
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการออกเสียงประชามติในเหตุดังน้ี 1. ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า
กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือ
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้  2. ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มี
การออกเสียงประชามติ จากบทบัญญัติดังกล่าว ประการแรก เพียงเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน   ประการที่สอง คือ ในกรณีที่มีกฎหมาย
บัญญัติเช่น ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  ดังในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทางคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ประชาชนลงประชามติรับร่างหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  ถือว่าเป็นการออกเสียงประชามติที่ให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งถือว่าเป็นหลักการประชาธิปไตยทางตรงที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในทางการเมืองโดยตรง 

ดังน้ัน การออกเสียงประชามติเป็นหลักการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง จึง
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยทางตรง และการออกเสียงประชามติดังกล่าวอยู่ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)38 เพราะปัจจุบันประชาชนไม่ได้เข้าไปทํา
หน้าที่ด้วยตัวเองโดยตรงแต่ใช้วิธีโดยการเลือกต้ังผู้แทนมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน เข้าไปทํา
หน้าที่แทนประชาชนอย่างไรก็ดีการลงประชามติในเรื่องสําคัญส่วนใหญ่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 

                                                            
35 บรรเจิด สิงคะเนติ, เอกสารประกอบคําบรรยายประชาธิปไตย ระบบการเมือง และ

รูปแบบของรฐับาล (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557), หน้า 18. 
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
37 สวัสด์ิ สคุนธรังษี, “รัฐศาสโนบายกับมติมหาชน,” ใน นโยบายของรัฐ, กุลธน ธนาพงศธร, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2523), หน้า 263. 
38 สถาบันพระปกเกล้า, การออกเสียงประชามติ: กระบวนการประชาธปิไตยทางตรง

สมัยใหม่, ค้นวันที่ 17 มิถุนายน 2558 จาก http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/. . .8C.pdf 
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2. การเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมาย (Initiative Process) 
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นหลักการประชาธิปไตยทางตรงเนื่องจากประชาชนผู้มี

สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติให้อํานาจเสนอร่างกฎหมายได้โดยตรง ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 163 วรรคแรก บัญญัติ
ว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นคนมีสิทธิเข้าช่ือร้องเรียนขอต่อประธานรัฐสภา
เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติตามท่ีกําหนดใน หมวด 3 และหมวด 5 แห่งรัฐธรรมนูญ
น้ี”การเข้าช่ือเสนอกฎหมายน้ันในประเทศยุโรปและในอเมริกาน้ันถือได้ว่าเป็นรูปแบบให้ประเทศ
ต่างๆได้นําไปปรับใช้ เพราะแนวคิดน้ีมีหลักการเดียวกันคือ ให้ประชาชนตามจํานวนที่กําหนดเสนอ
กฎหมายเข้ามายังสภา (ไม่ว่าจะเป็นสภาในระดับชาติหรือท้องถิ่น) ดังน้ี เมื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์ใน
เรื่องรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้ว ถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบทางตรง39 

สําหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ได้ลดจํานวนให้
ประชาชนเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 10,000 คน ซึ่งลดจํานวนจาก 50,000 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ทั้งน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ได้ลดจํานวน
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากย่ิงขึ้น 

3. การปลดผู้แทน (Recall Election) 
การถอดถอนประเภทน้ีให้อํานาจประชาชนในการเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงเพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถปลดหรือถอดถอนผู้แทนให้พ้นจากตําแหน่งได้ก่อนหมดวาระ อันเป็น
รากฐานที่ว่าเมื่อประชาชนเลือกผู้แทนแล้ว ภายหลังผู้แทนที่ได้รับเลือกจากประชาชน  ประชาชนเห็น
ว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปประชาชนย่อมมีอํานาจถอดถอนได้โดยตรง  โดยมิต้องรอให้ครบวาระ
แล้วจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ ซึ่งกลไกการถอดถอนวางอยู่บนพ้ืนฐานการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ายบริหาร
ตามแนวความคิดของมงเตสกิเออและความคิดพ้ืนฐานของรุสโซว่า  อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนท่ี
ประชาชนสามารถเรียกคืนอํานาจของตนจากนักการเมืองที่กระทําทุจริตได้เสมอ40  

 
2.2.2 ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) 
ประชาธิปไตยโดยผู้แทน (Representative Democracy) เป็นลักษณะที่ให้ประชาชนเลือก

ผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชน เน่ืองจากบางประเทศไม่สามารถใช้ประชาธิปไตยแบบทางตรง
ได้เพราะมีประชาชนเป็นจํานวนมากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) จึงให้ประชาชน
เลือกผู้แทนมาโดยวิธีการเลือกต้ัง  

ประชาธิปไตยแบบผู้แทนน้ัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าผู้แทนจะมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนเน่ืองจากจะให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าไปทําหน้าที่ในสภาซึ่งมีพ้ืนที่จํากัดย่อมไม่อาจทําได้ 

                                                            
39 ย้อนดู “การเข้าชื่อเสนอกฎหมายภาคประชาชน” ประสบความสาํเรจ็แค่ไหน?, ค้น

วันที่ 11 เมษายน 2559 จาก http://www.siamintelligence.com/people-propose-bill-
history/ 

40 จากมองเตสกิเออ ถึงรุสโซและการถอดถอน,  ค้นวันที ่17 มิถุนายน 2557 จาก 
http://www.idis.ru.ac.th/report/inbox.php? =1292.0 
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ดังน้ีประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าระบบใดก็ตาม  ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากประชาชน
จึงมีวาระการดํารงตําแหน่งอย่างจํากัดเพ่ือมิให้ผู้น้ันอยู่ในอํานาจนานจนเกินไปซึ่งผู้แทนต้องกระทํา
การหรือใช้อํานาจตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาธิปไตยแบบผู้แทนนี้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศ
ต่างๆ การที่ประชาชนต้ังผู้แทนขึ้นเพ่ือใช้อํานาจอธิปไตย อันเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
แทนประชาชน ประชาธิปไตยแบบผู้แทนจึงต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฏีว่าด้วย “รัฐ”41  

ดังน้ันประชาธิปไตยแบบผู้แทนประชาชนไม่ได้ใช้อํานาจโดยตรงแต่เป็นการที่ประชาขน
เลือกต้ังผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่การปกครองในลักษณะน้ีจึงเรียกว่า “อํานาจอธิปไตยมาจาก
ประชาชน”42  

ตัวอย่าง ประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดให้ประชาชน
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนซึ่งกําหนดดังน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 93 บัญญัติถึงที่มาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขต 375 คน และแบบบัญชีรายช่ือ 125 คน รวม 500 คน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 111 บัญญัติถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกต้ัง และมาจากการสรรหา กล่าวคือถ้ามาจากการเลือกต้ังมา
จากการเลือกต้ังจังหวัดละ 1 คน ซึ่งปัจจุบันมี 77 จังหวัด รวมแล้วมาจากการเลือกต้ัง 77 คน และมา
จากการสรรหาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้น ซึ่งวุฒิสภามีจํานวนทั้งหมด 150 คน หมายความว่ามาจาก
การสรรหา 73 คน 

จะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนน้ีประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยใช้อํานาจใน
การเลือกผู้แทนในการทําหน้าที่โดยประชาชนไม่ได้ใช้อํานาจน้ันโดยตรง เพียงแต่มอบอํานาจให้
ตัวแทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชน 

 
2.2.3 ประชาธิปไตยแบบก่ึงทางตรง (Semi-Direct Democracy)  
ประชาธิปไตยแบบก่ึงทางตรง เป็นหลักการท่ีนําการมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยทางตรงควบคู่กับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรง43  ซึ่งรูปแบบน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วม
ต่างๆ  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดเพียงแต่บางเรื่องประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังได้เสนอเรื่องใดแล้วใช่ว่าจะทําได้เน่ืองมาจากว่าต้องกระทําการโดยผ่านองค์กรตามท่ี
กําหนด  เช่น การเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเข้าช่ือไม่น้อยกว่า 20,000 คน  แล้ว
เสนอต่อประธานวุฒิสภา ซึ่งต่อมามติของวุฒิสภาอาจมีคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในห้าของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาซึ่งไม่สามารถถอดถอนบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งน้ันได้หรือขณะอยู่

                                                            
41 สมยศ เช้ือไทย และวรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และ 

ประชาธิปไตย,” วารสารนิติศาสตร์ 14, 3 (กันยายน 2527): 48. 
42 วนิดา แสงสารพันธ์, การเขา้ชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (วิทยานพินธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2543), หน้า 9. 
43 สมยศ เช้ือไทย และวรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม. 
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ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
อาจมีมติช้ีว่าไม่มีมูลข้อหาน้ันก็เป็นอันตกไปบุคคลน้ันก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปได้  แม้ว่าประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกต้ังจะได้เข้าช่ือตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กําหนดไว้แล้วก็ตาม 
 
2.3  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสําคัญที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

ภาครัฐ44  ทั้งน้ีการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองไม่ว่า
จะเป็นในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง  ประชาธิปไตยแบบผู้แทนตลอดจนถึงประชาธิปไตยแบบกึ่ง
ทางตรง หลักการสําคัญที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองนั้นมีจุดมุ่งหมายเป็นการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม
เป็น 2 ประเภท ดังน้ี   

ประเภทที่ 1  การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันกําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทาง

การเมืองมากขึ้น ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ มี 3 ประการที่สําคัญ 1. ส่วนร่วมในการออก
เสียงประชามติ 2. ส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 3. ส่วนร่วมของประชาชนใน
การเข้าช่ือเพ่ือร้องขอให้วุฒิสภาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ45  นอกจากน้ียังได้บัญญัติให้ประชาชน
เลือกต้ังผู้แทน การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนวทางในการกําหนดการบริหารประเทศ ซึ่งใน
ปัจจุบันรัฐบาลเปิดให้ประชาชนร้องเรียนและเสนอแนะในช่องทางต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลทางอีเมล์ 
(E-mail) หรือ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ไปยังรัฐบาล ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนได้เป็นส่วนหน่ึงในการแนะนํา
รัฐบาลที่จะทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารประเทศของรัฐบาลจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และยังเป็นการช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

หลักการของการมีส่วนร่วมของประชนแบบเป็นทางการที่สําคัญ คือ มติมหาชน (Opinion) 
การลงประชามติถือได้ว่าเป็นหลักสําคัญในเรื่องมติมหาชนและเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม

อย่างเป็นทางการ  มติมหาชนเป็นพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่เป็นการส่งเสียง (แสดงออก
ซึ่งความต้องการ) ของประชาชน มติมหาชนน้ันใช้ครั้งแรกที่ประเทศฝร่ังเศส โดยรุสโซ (Jean-
Jacques Rousseau) เป็นผู้ริเริ่มใช้ถ้อยคําน้ีก่อนช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสการแสดงออกถึงมติมหาชน
มักเป็นกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของ
ประชาชนที่ได้ให้นโยบายไว้ ประชาชนทั้งหลายจะแสดงออกหรือส่งสัญญาณที่แสดงถึงความไม่พอใจ
ในการบริหารงานของผู้แทนน้ัน เป็นการช้ีให้เห็นว่าการส่งสัญญาณของประชาชนเป็นมติมหาชนใน
รูปแบบหนึ่งเพราะรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนต้องบริหารงานตามเจตนารมณ์และ

                                                            
44 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน,  ค้นวันที่ 17 มถิุนายน 2558 จาก http://www2. 

diw.go.th/ppp/PDF/people.PDF 
45 มานิตย์ จุมปา, “แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง

โดยประชาชน (Recall Election),” รัฐสภาสาร, หน้า 21. 
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ความประสงค์ของประชาชนจึงถือว่าเป็นรัฐบาลที่ดี อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร  ทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้าม เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะหากมีการบิดเบือนหรือปกปิดข้อมูล มติมหาชนอาจเกิดผลในทางที่ไม่ดี46 

ความหมายและองค์ประกอบของมติมหาชน 
 มติมหาชนเป็นส่วนหน่ึงของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของประชาธิปไตย
ทางตรง  มติมหาชนนี้ เป็นคําที่กว้างมากและมีบทบาทสําคัญมากในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะนอกจากการถอดถอน ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องใช้มติมหาชน เช่น การเลือกต้ัง
ผู้แทน การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในวันที่  7 สิงหาคม 2559   ตลอดจนถึงการ
เข้าช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 
   ซึ่งมติมหาชนได้มีนักวิชาการได้มีผู้ให้ความหมายและความเห็นต่างๆ ดังน้ี 
 เฮอร์เบิร์ด  บลูเมอร์ (Herbert Blumer) ให้ความเห็นว่า “มติมหาชนคือความคิดเห็นที่เป็น
แนวโน้มกลาง (Central Tendency) เก่ียวกับปัญหาสาธารณะ อันเกิดจากความคิดเห็นหลายๆความ
คิดเห็นที่แสดงออกมาให้เห็นให้รับทราบ แต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกับความคิดเห็นต่างๆ อันเป็นที่
ก่อให้เกิดแนวโน้มกลางนั้น โดยบลูเมอร์ (Blumer) กล่าวคือมติมหาชนควรเป็นที่เข้าใจว่าเป็นผลผลิต
รวม ในความหมายดังกล่าวมติมหาชนมิใช่ความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์ที่ทุกคนในกลุ่มเห็นชอบด้วย
และก็ไม่จําเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของเสียงข้างมาก ในฐานะเป็นความคิดเห็นรวมมติมหาชนอาจจะ
แตกต่างจากความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นมหาชน (กลุ่มผู้สนใจปัญหา) บางทีมติ
มหาชนอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นความคิดเห็นผสมที่เกิดจากการก่อตัวของความคิดเห็นหลายๆ ความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นที่ยึดถือกันในกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรืออาจเป็นการดีกว่าที่จะเข้าใจว่าเป็นแนวโน้ม
กลางที่ถูกกําหนดโดยความคิดเห็นต่างๆ ที่ใกล้เคียงกัน”47  
 อัลล์พอร์ต (Floyd D. Allport) กล่าวคือ “มติมหาชน  หมายถึง สถานการณ์ที่มบุีคคลหลายคน 
โดยบุคคลเหล่าน้ันแสดงความคิดเห็นหรืออาจจะถูกกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือ
สนับสนุน (หรือมิฉะน้ันก็ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน) เง่ือนไข หรือตัวบุคคล หรือข้อเสนอที่แน่ชัดบาง
ประการ ซึ่งมีความสําคัญอย่างกว้างขวางในแง่สัดส่วนของจํานวนความเข้มและคงทนของปัญหา อัน
อาจจะมีผลกระทบถึงการกระทําโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิ่งที่เก่ียวข้อง”48  

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กล่าวไว้ว่า “มติเป็นความคิดเห็นของบุคคล (Opinion) ที่พัฒนามา
จากเจตคติ (ทัศนคติ) (Attitude) โดยเจตคติ (ทัศนคติ) เป็นความคิดเห็นที่เป็นการสื่อสารภายใน
บุคคล (Intrapersonal Communication) ในขณะที่มติเป็นการสื่อสารภายนอกของบุคคล ซึ่งอาจ

                                                            
46 วิโชติ วัณโณ, พฤติกรรมการเมืองเบ้ืองต้น (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555), 

หน้า 185. 
47 Herbert Blumer, “The Mass, the Public and Public Opinion,” In Reading in 

Public Opinion and Communication, Bernard Berelon and Morris Janowitz, eds.     
2nd ed. (New York: The Free, 1966), p. 48. 

48 Floyd D. Allport, “Toward a Science of Public Opinion,” Communication 
and Public Opinion, Robert O. Carlson, ed. (New York :Praeger, 1975), p. 27. 
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กล่าวได้ว่ามติเป็น (ทัศนคติ) ที่แสดงออกมาให้ปรากฏเป็นที่รู้แก่ผู้อ่ืน มติมหาชนจึงเป็นการแสดงออก
ซึ่งทัศนคติของมหาชนที่มีต่อปัญหาใดๆ ที่จําเป็นต้องให้มหาชนเหล่าน้ันร่วมกันตัดสินวินิจฉัยหรือมี
ส่วนร่วมในการกําหนดความต้องการ การแสดงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่จะนําไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนหรือ/และปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว”49  

เมื่อศึกษาความหมายข้างต้นแล้วทําให้สามารสรุปองค์ประกอบของมติมหาชนได้ 5 ประการ
ดังน้ี50 

ประการแรก ประเด็นปัญหา 
ประเด็นปัญหา (Issue)  ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดมติมหาชนซึ่งมักเป็นปัญหา

เก่ียวกับเร่ืองสาธารณะการเมือง   ตลอดจนถึงสถานการณ์ในสังคมที่เก่ียวกับเสถียรภาพของรัฐบาล 
เช่น ประเด็นปัญหาว่าควรจะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤต
ของบ้านเมืองหรือไม่  ประเด็นปัญหาในเรื่องควรจะลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่  หรือประเด็น
ปัญหาในเรื่องควรจะลงช่ือถอดถอนผู้แทนหรือไม่  เน่ืองจากเห็นว่าผู้แทนนั้นใช้อํานาจโดยมิชอบหรือ
บริหารงานแล้วไม่เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ เป็นต้น  หากมีปัญหาอย่างใดเกิดขึ้นแล้ว มักมีการสื่อ
ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวให้ความสนใจใน
เรื่องดังกล่าว  

ประการที่สอง กลุ่มบุคคลที่สนใจในประเด็นปัญหาหรือมหาชน 
เมื่อเกิดประเด็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจ  ประชาชนจะติดตามถึงเหตุการณ์น้ันๆ จึง

ส่งผลให้เกิดมติมหาชนขึ้น ในทางกลับกันหากประชาชนไม่สนใจมติมหาชนก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ โดย
หลักการทั่วไปแล้วมหาชนเป็นเพียงส่วนหน่ึงของมวลชน เพราะเหตุผลที่ว่ามหาชนในความหมายของ
มติมหาชนอาจประกอบด้วยบุคคลท่ีกระจัดกระจายไม่จําต้องมีสมาชิกแน่นอน หรือต้องต้ังองค์กรขึ้น
เพราะกลุ่มเหล่าน้ีเป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นในปัญหาเร่ืองน้ันโดยเฉพาะ และเป็นปัญหาเพียงประเด็น  
ดังน้ันหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือกลุ่มบุคคลมีมุมมองใหม่ๆ ซึ่งในเวลาเดียวกันน้ันก็อาจจะมี
บุคคลเข้ามาใหม่ ย่อมส่งผลที่ตามมาคือคนเก่าจะปลีกตัวออกและมีบุคคลใหม่เข้ามาแทนที่  

สิ่งที่สําคัญคําว่า “มหาชน” ในที่น้ีหมายถึง กลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจในปัญหาหรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งและรวมตัวกันแบบช่ัวคราว มหาชนกลุ่มน้ีถือเป็นสาระสําคัญที่จะให้เกิด
มติมหาชนต่อไป51 กลุ่มมหาชนน้ีก็แสดงออกมาเป็นมติมหาชนถือเป็นพฤติกรรมทางการเมืองอย่าง
หน่ึง52 

 

                                                            
49 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับการเมือง (กรุงเทพฯ: ประสิทธ์ิภัณฑ์ แอนด์พริน้ต้ิง, 

2541), หน้า 14-15. 
50 ชวรัตน์ เชิดชัย, การสื่อสารกับสาธารณมติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2527), หน้า 10-20. 
51 เสถียร หอมขจร, มติมหาชนกับประชาธปิไตย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2525), หน้า 40-41. 
52 Herber Blumer, op. cit., p. 190. 
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ประการที่สาม ทัศนะคติหรือความเห็นอย่างรวมๆ ของกลุ่มสมาชิกที่มีต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อมีปัญหาอย่างใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองก็ดี ปัญหา
เก่ียวกับสาธารณะก็ดี ประชาชนท่ีให้ความสนใจหรือตนมีผลกระทบกับเรื่องดังกล่าวก็จะรวมกลุ่มกัน 
ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ีจะแสดงความคิดเห็นหรือมีความเห็นในทางเดียวกัน เช่น รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เห็นว่า ควรจะคืนอํานาจให้ประชาชน เป็นต้น   

ประการที่สี่ การแสดงความคิดเห็น 
 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีกลุ่มบุคคลได้ให้ความสนใจ และมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันแล้ว ก็จะมีการสะท้อนถึงโดยการแสดงออกทั้งที่เป็นคําพูดและไม่เป็นคําพูด เช่น การ
แสดงท่าทาง การเดินประท้วง การแสดงอารมณ์ เป็นต้น   
 ดังน้ันกรณีที่มีปัญหาในเรื่องใดๆ เช่น ในเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลมาถึงระยะนี้ประชาชน
จะแสดงความคิดเห็นออกมา ขั้นตอนน้ีเริ่มเห็นรูปร่างของความคิดเห็นของมหาชน  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงรัฐบาลต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
 ประการที่ห้า ขนาดของมหาชน 
 มติของมหาชน  ขนาดของมหาชนน้ันต้องไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนแต่ต้องมีจํานวนมากพอ
หมายความว่า บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ันหรือบุคคลที่สนใจกับเหตุการณ์น้ันๆ ต้องมี
จํานวนมากจนเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่มีความจําเป็นต้องเป็นเสียงข้างมาก ในบรรดาบุคคลที่มี
ความเห็นในปัญหาน้ันเสมอไปรวมทั้งต้องปฏิบัติได้ในแง่ของโอกาสที่จะชักจูงให้บุคคลท่ีไม่ได้แสดง
ความเห็นให้มีความเห็นคล้อยตามได้ด้วย 

ดังน้ัน มติมหาชนเป็นลักษณะที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้โดยตรง 
และมติมหาชนน้ันเป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่ประชาชนได้ออกมามีปฏิกิริยาทั้งที่สามารถเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น กรณีการถอดถอนผู้แทนหากประชาชน
ในพ้ืนที่มีปฏิกิริยา เป็นการแสดงออกขั้นต้นที่ให้ผู้แทนต้องใส่ใจประชาชน และอาจทําให้ผู้แทนต้อง
ทบทวนการทําหน้าที่ของตน จึงถือได้ว่า หากมติมหาชนมีความเข้มแข็งย่อมส่งผลให้ประชาธิปไตยจะ
มีความเข้มแข็งตามไปด้วย 

บทบาทของมติมหาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 มติมหาชนเป็นหลักการที่สําคัญสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งทางด้านฝ่าย
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ดังต่อไปน้ี  
 ฝ่ายนิติบัญญัติ จะต้องให้ความสนใจต่อมติมหาชนที่แสดงออกมาโดยผ่านทางสื่อมวลชน เช่น 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุ ประกาศ เป็นต้น โดยเฉพาะสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญใน
การสร้างมติมหาชนได้ในบางเร่ือง ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ จึงเป็น
หน้าที่ของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ต้องติดตามมติมหาชน เพ่ือให้คะแนนเสียงของประชาชนที่เป็นฐาน
เสียงสนับสนุนตนในการเลือกต้ังคร้ังถัดไป อย่างไรก็ตามฝ่ายนิติบัญญัติอาจกระทําการใดที่ขัดต่อมติ
มหาชน เพ่ือประโยชน์ของประเทศในระยะยาวแม้จะมีเสียงคัดค้านรุนแรงก็ตามแต่เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติ
ไม่ทําตามข้อเรียกร้อง และทําให้เกิดผลที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติงาน
น้ันก็สามารถดําเนินต่อไปได้53  

                                                            
53 สวัสด์ิ สคุนธรังษี, มติมหาชนกับการบริหารและการเมือง (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2517), 

หน้า 39. 
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 ฝ่ายบริหาร ย่อมต้องรับฟังความเห็นของมหาชนอย่างย่ิง เน่ืองจากฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนด
นโยบายหรือ หากรัฐบาลไม่ได้ทําตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน ประชาชนก็จะแสดงออกใน
รูปแบบของมติมหาชน อาจรวมตัวกันประท้วงชุมนุม ซึ่งเป็นการกดดันรัฐบาลและอาจเข้าสู่การถอด
ถอนในที่สุด ดังน้ันมติมหาชนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ฝ่ายบริหารจะต้องให้ความเคารพต่อเสียงของ
ประชาชนอย่างย่ิง 
 ฝ่ายตุลาการ ต้องให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงมติมหาชนโดยให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชนเก่ียวกับการทําหน้าที่ของตุลาการ เช่น เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีที่
มีความล่าช้า จึงเป็นหน้าที่ของตุลาการที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับมติมหาชน 
 ดังน้ัน มติมหาชนจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่า
ในรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี หรือระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี 
เพราะมติมหาชนซึ่งมาจากประชาชนที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ได้ใช้อํานาจเลือกผู้แทนเข้าทํา
หน้าที่จึงมีความจําเป็นที่ผู้แทนต้องจัดทําประชามติอย่างสมํ่าเสมอ และต้องรับฟังเสียงมติมหาชนที่มา
จากเสียงประชาชนน้ันด้วย มติมหาชนจึงมีความเก่ียวข้องกับแนวความคิดของประชาธิปไตยด้วย
เหตุผล 3 ประการ54 

1.  ประชาธิปไตยเช่ือมั่นในหลักการที่ว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน การท่ีประชาชน
ได้แสดงมติมหาชนก็ดีหรือทําประชามติแล้วทําให้ทราบถึงมติมหาชน เป็นการยืนยันหลักการที่ว่า
อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.  ความเสมอภาคในทางการเมือง นําไปปฏิบัติในการสํารวจประชามติในหลักการที่ว่าใน
การลงคะแนนใช้หลัก 1 คนต่อ 1 เสียง (One Man One Votes)  

3.  ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ (Majority) เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่ต้องนํามติของมหาชนไปปฏิบัติ 
 ประเทศใดก็ตามท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
ประชาชนจึงมีอํานาจกําหนดรัฐบาล รัฐบาลจึงต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที่แสดง
ออกมาเป็นมติของมหาชนให้รัฐบาลได้เห็น  มิฉะน้ันรัฐบาลอาจขาดความชอบธรรมหรืออาจถูก
กระบวนการถอดถอนโดยประชาชน 

ประเภทที่ 2  การมีส่วนร่วมทางการเมอืงแบบไม่เป็นทางการ 
 ปัจจุบันประเทศไทยเกิดปรากฎการณ์น้ีขึ้นมามาก โดยมักอยู่ในรูปแบบ การชุมนุม การ
เดินขบวน ส่วนใหญ่เป็นการต่อต้านการทําหน้าที่ของผู้แทนที่ทําหน้าที่โดยมิชอบ ไม่โปรงใส การ
กระทําเช่นน้ีก็เพ่ือให้ผู้แทนที่ตนเลือกกระทําการในสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง ในบางคร้ังการเดินขบวน
เพ่ือสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลย่อมมีขึ้นได้เช่นกัน เช่น เหตุการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนในจังหวัดที่
ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสนับสนุนให้รัฐบาลสร้างเข่ือน และมีเหตุการณ์ที่ต่อต้านการทํา
หน้าที่ของรัฐบาลเช่นกัน เช่น การคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม นอกจากน้ี การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการอีกประเภทหน่ึง มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายทําให้

                                                            
54 Jerry L. Yeric and John R. Todd, Political Opinion: The Visible Politics 

(Itaca, IL: FE Peacock, 1983), p. 113. 
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ประเทศชาติเกิดความเสียหาย ได้แก่ การก่อความวุ่นวาย เช่น ชุมนุมโดยมีอาวุธ ทําลายป้าย
สํานักงานตํารวจแห่งชาติอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย บุกยึดสถานที่ราชการ ทําลายชีวิต ร่างกาย
ตลอดจนทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น55  

หลักการของการมีส่วนร่วมของประชนแบบไม่เป็นทางการท่ีสําคัญคือการชุมนุมเคลื่อนไหว
ทางการเมือง (Political Demonstration)  

การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง (Political Demonstration)  
 การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง (Political Demonstration) ในประเทศที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมประเภทน้ีมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การชุมนุมดังกล่าวเป็นการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่กดดันให้รัฐบาลน้ันคืนอํานาจให้ประชาชน ดังที่กล่าวข้างต้น 
การชุมนุมน้ันถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการส่วนระดับความรุนแรงของการ
ชุมนุมจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัญหาในเร่ืองน้ันๆ ด้วย 

ความหมายและองค์ประกอบการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง (Political Demonstration) 
  การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง หมายความว่า พฤติกรรมทางการเมืองที่มีการรวมกลุ่ม
ของบุคคลเพ่ือแสดงความต้องการทางการเมืองอาจจะสนับสนุนหรือคัดค้านรัฐบาลก็ได้ การชุมนุม
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท56 

 ประเภทที่หน่ึง  การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยสงบ เป็นการชุมนุมที่ปราศจากความ
รุนแรงไม่มีการใช้อาวุธและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน การชุมนุมในรูปแบบน้ีมักเป็น
การชุมนุมโดยการนัดหยุดงาน อดอาหาร  เช่น การชุมนุมแบบอหิงสาของมหาตมะ คานที  จนทําให้
ประเทศอินเดียได้รับอิสรภาพไม่ตกเป็นเมืองขึ้นแก่ประเทศอังกฤษ หรือ นางอองซานซูจี ที่ชุมนุมโดย
สงบจนท้ายสุดก็สามารถทําให้ประเทศเมียนมาร์ที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารเป็นเวลายาวนานมาสู่การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้   
           ประเภทที่สอง การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้ความรุนแรง การชุมนุมประเภทน้ี
จะเป็นการต่อสู้กับกลุ่มทางการเมืองหรือผู้นํารัฐบาลในขณะนั้นและการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงน้ันมัก
ทําให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายตลอดจนถึงเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การชุมนุมประเภทน้ี ไม่มีกฎหมายบัญญัติยอมรับให้กระทําได้ ซึ่งในประเทศไทยเองเคยเกิดเหตุการณ์
น้ีมาแล้ว เช่น เมื่อประมาณปี 2556-2557 โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และกลุ่มคณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (กปปส.) ที่ชุมนุมกดดันรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คืนอํานาจให้ประชาชนเพ่ือ
จัดต้ังสภาประชาชนและปฎิรูปประเทศก่อนเลือกต้ัง ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ปิดล้อมหน่วย
เลือกต้ัง คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง บางหน่วยเลือกต้ังมีความรุนแรงจน
บางพ้ืนที่ไม่อาจจัดให้มีการเลือกต้ังต่อไปได้จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างย่ิง 

                                                            
55 ธนศักด์ิ  วรรณสุข, การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่ง

ระดับสูงโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและประชาชน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2544), หน้า 17-18. 

56 Herbert Blumer, op. cit., pp. 209-212. 
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องค์ประกอบการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง มีลักษณะเป็นการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการเพ่ือทํา

กิจกรรมในสถานที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกรณีกดดันรัฐบาลหรือสนับสนุนรัฐบาลก็ตาม 
แต่ส่วนใหญ่แล้วการชุมนุมโดยการเคล่ือนไหวในรูปแบบน้ีมักเป็นกรณีกดดันรัฐบาลเพ่ือให้แสดงความ
รับผิดชอบในทางการเมือง ดังน้ันการชุมนุมประท้วงต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์พอสรุปได้ 5 
ประการ ดังน้ี57 

ประการแรก กฎหมาย  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยอมรับหลักการชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมือง เช่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 63 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ” ซึ่งเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในทางการเมือง แต่ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาที่กฎหมายบัญญัติไว้          

ประการที่สอง กลุ่มคน  
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นนอนว่า ต้องมีกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมโดยลักษณะการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่าน้ี จะมีจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกันในทางกลับกันหาก
กลุ่มผู้ชุมนุมมีความแตกต่างกันอย่างมากย่อมทําให้กลุ่มคนนั้นปราศจากซึ่งความเข้มแข็ง 

ประการที่สาม มติมหาชน  
ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น มติมหาชนน้ันคือความคิดเห็นที่มาจากคนส่วนใหญ่สะท้อนถึง

ความต้องการท่ีมีต่อรัฐบาล และบุคคลที่เป็นที่มาของมติมหาชนย่อมเกิดขึ้นได้ต้องมีประชาชนขนาด
พอสมควรเมื่อบุคคลเหล่าน้ันมีเจตนารมณ์และทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันการชุมนุม
ทางการเมืองใดไม่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในประเทศ การชุมนุนน้ันย่อมไม่อาจจะประสบ
ความสําเร็จได้         

ประการที่สี่ การสนับสนุน   
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในนานาประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน 

ผู้เข้าร่วมชุมนุมมักจะมีบุคคลในฐานะทางสังคมตลอดจนถึงประชาชนในระดับรากหญ้าทําให้เห็นว่า 
การชุมนุมจะประสบผลสําเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนหลายๆ ทาง เช่น บุคคลที่ให้การสนับสนุน 
บุคคลประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงิน สังคม ตลอดจนถึงผู้มีอํานาจในสังคม 
ผู้สนับสนุนประเภทนี้ถือเป็นส่วนสําคัญที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ชุมนุมได้อย่างเต็มที่ และสิ่ง
สําคัญคือผู้นําเพราะการชุมนุมทางการเมืองต้องอาศัยความศรัทธาและการยอมรับจากผู้เข้าร่วมชุมนุม 
ผู้นําในการชุมนุมมักจะมีความสามารถ จิตวิทยาที่โน้มน้าวปลุกระดมให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมคล้อยตาม ซึ่งจะ
ทําให้โอกาสเป็นฝ่ายชนะมีสูงมาก  

ประการที่ห้า ปัจจัยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ  
เมื่อมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนมากแล้วจะเป็นการกดดันให้รัฐบาลต้อง

รับผิดชอบต่อการบริหารงาน โดยต้องอาศัยมวลชนเป็นจํานวนมากและค่อยๆ ยกระดับความรุนแรง
มากขึ้น บางคร้ังรัฐบาลอาจบริหารแล้วไม่เป็นที่เช่ือถือของนานาประเทศ ย่อมเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทํา

                                                            
57 Ibid., pp. 217-221. 
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ให้ประชาชนต้องต่ืนตัวเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น และการชุมนุมเพราะสาเหตุเรื่องเศรษฐกิจ
มักเป็นฝ่ายค้านที่ให้การสนับสนุนโดยคัดค้านการทําหน้าที่ของรัฐบาลอาจจะไม่เปิดเผยก็ได้ 

การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองมีจุดประสงค์หลักที่สําคัญ คือ ให้รัฐบาลท่ีตนเลือกคืน
อํานาจให้แก่ประชาชนหรือเจาะจงให้บุคคลใดลาออกเมื่อประชาชนเห็นว่าผู้แทนของตนน้ันไม่สมควร
ดํารงตําแหน่ง ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักการในเรื่องของอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนที่ให้อํานาจ
ประชาชนในการถอดถอนผู้แทนได้เสมอ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองมี 
2 ประเภท คือ  
 1. การเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองโดยสงบ  การเคล่ือนไหวรูปแบบน้ีเป็นการชุมนุมที่
กฎหมายยอมรับตามหลักการสากลมักเรียกการชุมนุมประเภทน้ีว่า “อหิงสา” เป็นการชุมนุมที่ไม่มี
ความรุนแรง เช่น อดอาหาร น่ังสมาธิกดดันรัฐบาล หรือการยืนสงบน่ิง เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  
 2. การเคล่ือนไหวชุมนุมทางการเมืองโดยไม่สงบ การชุมนุนในลักษณะน้ีมีความรุนแรงมาก 
โดยอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และมักมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บจากการชุมนุมประเภท
น้ี การเคล่ือนไหวชุมนุมทางการเมืองโดยไม่สงบเป็นการแสดงของของประชาชนในทางการเมืองมี
เป้าหมาย 3 ประการ58 

ประการแรก อาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล (To Change Government 
Policy) โดยผู้ชุมนุมเห็นว่านโยบายของรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้  

ประการที่สอง อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาล (To Change Government 
Personnel) การเปล่ียนแปลงน้ีอาจเป็นเป้าหมายในตัวเอง หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลไปในตัว 

ประการที่สาม อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐบาล (To Change the 
Government Structure) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล   

หลักการมีส่วนร่วมยังจําแนกตามประเภทของแนวคลาสสิคของเยอรมันแบ่งสิทธิเสรีภาพใน
การมีส่วนร่วมเป็น 3 ประเภท59 

1. Status Negative หมายถึง “สิทธิที่เป็นเสรีภาพของบุคคล บุคคลสามารถใช้สิทธิน้ีได้
โดยไม่ต้องอาศัยให้รัฐดําเนินการใดนอกจากให้เสรีภาพ สิทธิประเภทนี้ก่อให้เกิดสิทธิปกป้องไม่ให้รัฐ
เข้ามาละเมิด หรือ จํากัดเสรีภาพ สิทธิประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม”  

2. Status Positives หมายถึง “สิทธิของบุคคลที่จะใช้ได้ต่อเมื่อรัฐต้องดําเนินการให้สิทธิ
ประเภทนี้ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้ดําเนินการ ซึ่งเก่ียวข้องกับการเมือง เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
หรือ การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ” 

                                                            
58 จุมพล หนิมพานิช, กลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองไทย (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยั 

ธรรมาธิราช, 2545), หน้า 203-204. 
59 ธนศักด์ิ  วรรณสุข, เรื่องเดิม, หน้า 23-24. 
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3. Status Votive หมายถึง “สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อํานาจรัฐ หรือ สร้าง
เจตจํานงในทางการเมือง สิทธิประเภทน้ีเป็นสิทธิเลือกต้ัง สิทธิในการลงสมัครรับเลือกต้ัง สิทธิในการ
ต้ังพรรคการเมือง และสิทธิเป็นประชาธิปไตยโดยตรง”60 

ดังน้ันหลักการมีส่วนร่วมถือเป็นหลักสําคัญสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยเองให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองเช่นกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องของ
การถอดถอนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กําหนดให้ใช้รูปแบบการถอดถอน
แบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ในระดับชาติ และการถอดถอนในระดับท้องถิ่นใช้
รูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ในเรื่องการถอดถอนไว้แตกต่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วว่า
การถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งในระดับชาติเช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 164 ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังเข้าช่ือจํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน โดยร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้มีมติตาม มาตรา 274 
ให้ถอดถอนบุคคลตาม มาตรา 270 โดยคําร้องต้องระบุพฤติการณ์ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด คําร้อง
ต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวกระทําความผิดเป็นข้อๆ ชัดเจน ดังที่กล่าว
ข้างต้นว่า พฤติการณ์ที่จะถูกร้องขอให้เพิกถอนได้ มี 6 ประการ ได้แก่ 1. มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ 
2. ส่อไปในทางทุจริต 3. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 4. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม 5. ส่อว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย 6. ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นหมายความว่า หากไม่ระบุเหตุที่มีลักษณะข้อหน่ึง
ข้อใดในการถอดถอนนอกจากที่กล่าวไว้ใน 6 ประการน้ีแล้ว ประชาชนไม่สามารถย่ืนคําร้องให้วุฒิสภา
ลงมติถอดถอนได้61 ซึ่งเป็นการถอดถอนในรูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ส่วน
การถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งในระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ว่ากรุงเทพ หรือ ผู้ว่าเมืองพัทยา เพียงแต่
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะดํารงตําแหน่งต่อไปก็สามารถเข้าช่ือถอดถอนได้ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 285 การเข้าช่ือหลักเกณฑ์เป็นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด เช่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 47 ตรี (9) ได้บัญญัติว่า 
“สมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลงเมื่อ ราษฏรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่า
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป. . .” เป็นการถอดถอนในรูปแบบ
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
 
 

                                                            
60 ตรีรัตน์ จุ๋ยมณี, มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ

ผู้บริหารท้องถ่ินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 286 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), หน้า 22. 

61 มานิตย์ จุมปา, “แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
โดยประชาชน (Recall Election),” รัฐสภาสาร, หน้า 16. 
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2.4  ความเป็นมา ความหมาย แนวคิดและประเภทของการถอดถอน 
  

ในหัวข้อที่  2.1 และ 2.2  ของบทน้ีได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งไปแล้วโดยเฉพาะอย่างย่ิงในทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สําคัญคือ
มติมหาชนและการชุมนุมทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการ
ถอดถอน เมื่อพิจารณาจากลักษณะของมติมหาชนแล้วเห็นได้ว่ากรณีที่มีการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิง  เน่ืองจากการถอดถอนต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชนที่เห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาลน้ันไม่มีประสิทธิภาพ หรือกระทําการใดๆ โดยใช้
อํานาจรัฐละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถ้าหากเป็นการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  เป็นรูปแบบที่ประชาชนไม่สามารถเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงเพียงแต่เป็นเพียงผู้
ริเริ่มเท่าน้ันและกระบวนการถอดถอนเป็นเรื่ององค์กรทางการเมือง ประชาชนจึงแสดงออกใน
ลักษณะการขับไล่  การชุมนุมตลอดจนกดดันเพ่ือให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบแต่หากเป็นกรณีใช้
การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ก็ปรากฏในรูปแบบการลงคะแนนเสียงถอด
ถอนถือเป็นการสะท้อนในเรื่องมติมหาชนได้เป็นอย่างดี 

มติมหาชนจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าใน
รูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี หรือระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี 
เพราะมติมหาชนมาจากประชาชนที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ใช้อํานาจเลือกผู้แทนเข้าทําหน้าที่จึง
มีความจําเป็นที่ผู้แทนต้องจัดทําประชามติอย่างสมํ่าเสมอ และต้องรับฟังเสียงมติมหาชนที่มาจาก
เสียงประชาชนน้ันด้วย มติมหาชนจึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวความคิดของประชาธิปไตยด้วยเหตุผล 3 
ประการ62 

1.  ประชาธิปไตยเช่ือมั่นในหลักการที่ว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน การท่ีประชาชน
ได้แสดงมติมหาชนก็ดีหรือทําประชามติแล้วทําให้ทราบถึงมติมหาชน เป็นการยืนยันหลักการที่ว่า
อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.  ความเสมอภาคในทางการเมือง นําไปปฏิบัติในการสํารวจประชามติในหลักการที่ว่าใน
การลงคะแนนใช้หลัก 1 คนต่อ 1 เสียง (One Man One Votes)  

3.  ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ (Majority) เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่ต้องนํามติของมหาชนไปปฏิบัติ 
ประเทศใดก็ตามท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

ประชาชนจึงมีอํานาจกําหนดรัฐบาล รัฐบาลจึงต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที่แสดง
ออกมาเป็นมติของมหาชนให้รัฐบาลได้เห็น  มิฉะน้ันรัฐบาลอาจขาดความชอบธรรมหรืออาจถูก
กระบวนการถอดถอนโดยประชาชน 

นอกจากมติมหาชนซึ่งเป็นหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นทางการ
แล้ว การชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมือง (Political Demonstration)  ก็เป็นรูปแบบหน่ึงของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  โดยเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเป็นการมี

                                                            
62 Jerry L. Yeric and John R. Todd, op. cit., p. 113. 
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ส่วนร่วม ที่มีจุดประสงค์หลักคือต้องการให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อการทําหน้าที่บางครั้ง    
การชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยประชาชนเป็นเรื่องที่วัดกันได้ยากมากว่าประชาชนส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมหรือไม่ บางประเทศเองให้อํานาจประชาชนที่เห็นว่ารัฐบาลหรือผู้แทนที่ตนเลือก
น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่ง ประชาชนมีอํานาจในการเข้าช่ือถอดถอนได้ทันทีมีลักษณะรูปแบบของ
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในทางกลับกันบางประเทศใช้หลักการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) ให้ประชาชนเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการถอดถอนเท่าน้ันและให้องค์กรหน่ึงเป็นผู้ตัดสิน 
รูปแบบการถอดถอนลักษณะน้ีส่วนใหญ่เมื่อประชาชนประสงค์ให้รัฐบาลยุบสภาเพ่ือคืนอํานาจให้
ประชาชน มักเป็นการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่สงบทั้งสิ้นเพราะประชาชนไม่มีอํานาจใน
การเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง บางครั้งรัฐบาลบริหารงานที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนแต่ท้ายสุด
แล้วองค์กรที่ทําหน้าที่ในการตัดสินกลับมีมติไม่ถอดถอนซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ให้ประชาชนต้องกดดัน
รัฐบาลด้วยตนเอง การชุมนุนจึงเกิดความรุนแรงเพราะประชาชนไม่อาจทนการทําหน้าที่ของรัฐบาลได้
อีกต่อไป จนส่งผลเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน ดังน้ีหากต้ัง
กติกาให้ประชาชนได้ร่วมกันตัดสินโดยใช้หลักการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
เป็นหลักการที่ให้ประชาชนได้ตัดสินใจได้โดยตรงจะลดปัญหาการชุมนุมแบบไม่สงบได้มากเลยทีเดียว 

การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในแต่ละประเทศน้ันใช้ระบบการถอดถอนใน
ระดับชาติที่แตกต่างกันออกไป ในบางประเทศใช้การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) โดยผ่านองค์กรทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่ือเสนอต่อ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติ  เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่าน้ันในการกล่าวหา แล้วส่งเรื่องไปยังสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือทําการตัดสินเพ่ือถอดถอนแต่
ท้ายที่สุดแล้วบุคคลนั้นจะพ้นจากตําแหน่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติของวุฒิสภาโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ในการถอดถอนได้โดยตรง  ในทางกลับกันบางประเทศใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง 
(Recall)  ซึ่งเป็นกระบวนการทางการเมืองในระดับท้องถิ่น การถอดถอนในลักษณะน้ีเพียงแต่
ประชาชนเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปสามารถที่จะลงช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งได้โดยตรง 
ขณะน้ีมีหลายประเทศที่พยายามผลักดันนําระบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ซึ่งมักใช้ใน
ระดับท้องถิ่นมาใช้ในระดับชาติเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐได้โดยตรง 

 
2.4.1  ความเป็นมาในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน 
ในสมัยก่อนการใช้อํานาจรัฐจะอยู่ที่คนๆ เดียว หรือเพียงกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน ที่มีอํานาจในการ

ออกกฏตลอดจนออกคําสั่งต่างๆ ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและไม่สามารถที่จะตรวจสอบการใช้อํานาจน้ันๆ ได้ 
จึงทําให้ประชาชนถูกกดขี่จากการใช้อํานาจปกครอง ฉะน้ันเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที่จะทําให้ประชาชนไม่ต้องถูกกดขี่การใช้อํานาจของบุคคลดังกล่าว ในอันกระทบสิทธิของ
ประชาชนอีกต่อไป จึงต้องหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ หรือแม้แต่การเข้าช่ือของประชาชนต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือถอดถอนเป็นการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่างหน่ึงเช่นกัน  
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หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งเร่ิมมีมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ เรียกว่า “eisangelia”63 

หากมองย้อนไปเมื่ออดีตก่อนที่จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ให้อํานาจแก่ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศและมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ก่อนหน้าน้ี
ประชาชนถูกกดขี่จากการใช้อํานาจปกครองจากคนกลุ่มหน่ึงอันเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ64 ดังน้ี 

ประการแรก อํานาจการปกครองครองอยู่ที่คนกลุ่มเดียวและใช้อํานาจเกินขอบเขตอย่างไม่มี
คุณธรรมเน่ืองจากผู้ปกครองเป็นผู้บัญญัติหลักเกณฑ์การใช้อํานาจเอง 

ประการที่สอง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครองทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ 
ประการที่สาม การใช้อํานาจในทางปกครองตรวจสอบมิได้และยังมีปัญหาอีกมากมายหลาย

ประการซึ่งเป็นลักษณะการปกครองแบบระบอบเผด็จการ  
ฉะน้ันแล้วเพ่ือมิให้อํานาจอยู่ที่คนกลุ่มเดียว ซึ่งการใช้อํานาจน้ันไม่สามารถตรวจสอบได้ การ

ใช้อํานาจดังกล่าวกดขี่ข่มเหงประชาชน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน ให้ประชาชนมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขไม่ต้องถูกกด
ขี่ข่มเหงจากผู้ใช้อํานาจ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในการแก้ไขปัญหา เพ่ือจุดมุ่งหมายดังกล่าว 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมื่ออํานาจการปกครองอยู่ที่คนกลุ่มเดียวก็ดี ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ในการปกครองประเทศก็ดี การใช้อํานาจตรวจสอบไม่ได้ก็ดี และปัญหาอีกหลายประการ จึงทําให้เกิด
แนวคิดในเรื่องหลักการแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Power) นักปราชญ์ที่มีอิทธิพลในเรื่องน้ี คือ 
มงเตสกิเออ (Montesquieu)  ได้อธิบายไว้ในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฏหมายว่า ในรัฐแต่ละรัฐให้มี
อํานาจ 3 ฝ่าย65 ได้แก่ 1. อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative Power)  2. อํานาจบริหาร (Executive 
Power)  3. อํานาจตุลาการ (Judicial Power) 

1.  อํานาจนิติบัญญัติ (Legislative Power)  มีอํานาจในการตรากฏหมายเพ่ือใช้บังคับแก่
บุคคลในสังคมที่จะบังคับใช้ในรัฐ 

2.  อํานาจบริหาร (Executive Power)  มีอํานาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฏหมาย 
บริหารประเทศตลอดจนเร่ืองของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการป้องกันประเทศ และการทูต 

3.  อํานาจตุลาการ (Judicial Power)  มีอํานาจในการตัดสินอรรถคดีซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติให้มีศาลท้ัง 4 ศาลอันได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลปกครอง และศาลทหาร 

                                                            
63 ณวัฒน์ ศรีปัดถา, ความเป็นไปได้ในการนาํหลักการในระบบอิมพชีเม้นต์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกามาปรับใช้กับการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544), หน้า 32. 

64 วิชัย สังข์ประไพ, หลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), 
หน้า 27. 

65 หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, พิมพคร้ังที่ 9 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538), หน้า 
92. 
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มงเตสกิเออ เห็นว่า ผู้ใช้อํานาจมักใช้อํานาจเกินเลยบางคร้ังอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังน้ีจึงต้องจัดให้อํานาจหน่ึงหยุดย้ังอีกอํานาจหน่ึง ประชาชนจึง
ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้ โดยมงเตสกิเออ กล่าวว่า66 

 
ถ้าอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารอยู่ที่เดียวกัน องค์กรตลอดจน

เจ้าหน้าที่เดียวกันน้ัน เสรีภาพจะไม่อาจมีได้เลย เพราะกษัตริย์ หรือรัฐสภาเดียวกัน 
อาจสร้างกฏหมายข้ึนและใช้กฏหมายน้ันกดข่ีข่มเหงประชาชน ในขณะเดียวกันถ้า
อํานาจตุลาการไม่แยกออกจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารให้คนๆ เดียว 
หรือองค์กรเดียวใช้อํานาจ เกิดผลที่ตามมา ดังน้ี หากอํานาจตุลาการอยู่กับอํานาจ
นิติบัญญัติชีวิตและอิสรภาพของคนจะถูกควบคุมตามอําเภอใจ เน่ืองจากฝ่ายตุลา
การน้ันเป็นผู้บัญญัติกฏหมายเสียเองในขณะเดียวกันก็ตัดสินคดีเอง ในทางกลับกัน 
หากให้อํานาจตุลาการรวมกับอํานาจบริหาร ผลที่ตามมาคือ การใช้อํานาจน้ันจะกด
ขี่ข่มเหงประชาชน ทําให้ประชาชนต้องถูกกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ทุกอย่างจะถึง
การอวสาน ถ้าให้คนหรือองค์กรเดียวกันใช้อํานาจทั้งสามน้ี 

 
โดยเหตุผลที่ว่า อํานาจน้ันเป็นสิ่งที่หอมหวนทุกคนย่อมหลงระเริงชอบใช้อํานาจเกินควร

เมื่อใดที่พบอุปสรรคขัดขวาง เมื่อน้ันจึงจะหยุดย้ัง เมื่อรู้เช่นน้ีจึงต้องหาวิธีให้อํานาจคอยเหน่ียวรั้ง
อํานาจไว้ดังน้ันอํานาจทั้งสามอํานาจจึงมีความเป็นอิสระจากกัน67 เพ่ือถ่วงดุลซึ่งกันและกันอันเป็น
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม เจตนาที่แท้จริงของมงเตสกิเออไม่ใช่อธิบายว่าอํานาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 
อํานาจน้ันหมายความว่าอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ันก็ได้ หากแต่ที่แบ่งอํานาจอธิปไตยให้องค์กร
ต่างๆ ใช้เพ่ือไม่ให้องค์กรใดองค์กรหน่ึงใช้อํานาจเพียงองค์กรเดียวเพราะอํานาจเป็นสิ่งที่ย่ัวยวนใจผู้ใช้
อํานาจใช้อํานาจโดยมิชอบได้ ดังน้ันเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนอาจเรียกหลักการแบ่งแยกอํานาจ
เสียใหม่ว่า “หลักการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อํานาจอธิปไตย”68 

เมื่อมีหลักการแบ่งแยกอํานาจแล้ว ผู้ใช้อํานาจไม่ว่าจะเป็นอํานาจในการออกกฎหมาย การใช้
อํานาจให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่างๆ ควรมีความยึดโยงกับประชาชน จึงได้มีหลักการในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ มี 3 ระบบ 

1. ระบบรัฐสภา (Parliamentary System)  
ในระบบรัฐสภาจะมีคานถ่วงดุลหรือคานอํานาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารอย่าง

ชัดเจนกล่าวคือฝ่ายนิติบัญญัติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารได้ ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมี

                                                            
66 ทฤษฎีการแบง่แยกอํานาจ, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จาก http://www.oknation. 

net/blogprint.php?id=86384 
67 หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หน้า 93. 
68 มานิตย์ จุมปา, หลักกฎหมายรัฐธรรมนญู (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2556), หน้า 29. 
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อํานาจในการยุบสภาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามระบบรัฐสภาก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
มาจากเสียงข้างมากที่ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชน หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
มากกว่าก่ึงหน่ึงต้องเป็นข้างเดียวกันกับฝ่ายบริหาร ขณะเดียวกันการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทํา
หน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบถ่วงดุลโดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เมื่อสมาชิกสภาผู้แทน   
ราษฏรในสภาเกินครึ่งเป็นคนของฝ่ายบริหาร โอกาสท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฝ่ายค้านที่จะอภิปราย
ไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารได้สําเร็จน้ันจึงเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตามแม้การปกครองในระบบรัฐสภาจะมีจุดอ่อนดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างน้อยฝ่าย
เสียงข้างน้อยยังมีสิทธินําเสนอให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลน้ันได้บริหารประเทศบกพร่องเสียหาย
อย่างไรโดยผ่านกลไกรัฐสภา แล้วประชาชนจะเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือกต้ังครั้งถัดไป
โดยอาจเลือกฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาล ทําให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายการใช้อํานาจรัฐโดยสันติวิธีประเทศที่
เป็นแม่แบบ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ 

2. ระบบประธานาธิบดี  (Presidential System)   
ระบบประธานาธิบดีจะต่างกับระบบรัฐสภา กล่าวคือ ไม่มีการถ่วงดุลหรือคานอํานาจระหว่าง

ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร หมายความว่า ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีอํานาจขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ประธานาธิบดีซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ขณะเดียวกันฝายบริหารเองก็คือ ประธานาธิบดีไม่มีอํานาจยุบสภา
ผู้แทนราษฏร ทําให้เห็นว่าการปกครองในระบบประธานาธิบดีน้ีจะมีการแยกระหว่างอํานาจนิติ
บัญญัติและอํานาจบริหารอย่างชัดเจน ต่างฝ่ายต่างใช้อํานาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน ไม่มี
อํานาจมาลบล้างซึ่งกันและกันด่ังการปกครองในระบบรัฐสภา 
 ข้อสังเกต การปกครองในระบบประธานาธิบดี ไม่ได้หมายความว่าประเทศท่ีมีประธานาธิบดี
จะปกครองในระบบประธานาธิบดีเสมอไป เช่น ประเทศเยอรมันก็ดี ประเทศอินเดียก็ดี ต่างมี
ประธานาธิบดีแต่ทั้งสองประเทศน้ีปกครองในระบบรัฐสภา เน่ืองจากประธานาธิบดีทั้งประเทศ
เยอรมัน หรือ ประเทศอินเดียน้ันเป็นประมุขของรัฐ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เพราะฝ่ายบริหารเป็น
นายกรัฐมนตรี และต้องดูถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ถ้าแต่ละฝ่ายล้มล้างกัน 
กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ และฝ่ายบริหารมีอํานาจยุบสภาได้ย่อมถือว่า
เป็นการปกครองในระบบรัฐภา ในทางกลับกันถ้าแยกความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนถือได้ว่าเป็นการ
ปกครองในระบบประธานาธิบดี ถ้ามีลักษณะฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ และ
ฝ่ายบริหารไม่มีอํานาจยุบสภาประเทศที่เป็นแม่แบบ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ระบบก่ึงรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี (Semi-Parliamentary-Presidential) 
ระบบน้ีประเทศที่เป็นแม่แบบคือประเทศฝร่ังเศส โดยฝรั่งเศสเห็นถึงจุดดีและจุดด้อยของทั้ง

สองระบบ จึงพัฒนาเป็นระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี โดยนําจุดดีของระบบรัฐสภาที่ฝรั่งเศสนํามา
ปรับใช้ คือ นายกของฝร่ังเศสจะทําหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภา และสําหรับส่วนดีของระบบประธานาธิบดีที่ประเทศฝร่ังเศสนํามาใช้คือประธานาธิบดีของ
ประเทศฝร่ังเศสถือเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารไม่ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
หมายความว่า ฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่ไว้วางใจเฉพาะนายกรัฐมนตรีเท่าน้ัน ถ้านายกรัฐมนตรีต้องพ้นจาก
ตําแหน่งเพราะถูกไม่ไว้วางใจแล้ว ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีอํานาจต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาทํา
หน้าที่แทนได้ และมีข้อสังเกตว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีอํานาจประกาศยุบสภาด้วยซึ่งถ้าเป็นระบบ
ประธานาธิบดีตัวประธานาธิบดีไม่มีอํานาจยุบสภา 
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ข้อสังเกต ทั้ง 3 ระบบการปกครองล้วนแต่เป็นส่วนหน่ึงของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยผู้นําแต่ละระบบล้วนมาจากการเลือกต้ังของประชาชนทั้งสิ้น แม้การเลือกต้ังมิใช่
ความหมาย หรือเป็นหลักเกณฑ์ส่วนใดตามความหมายของประชาธิปไตย แต่ความหมายของ
ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่69 หลักสากลของประเทศที่ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยจะใช้การเลือกต้ังในการสะท้อนเสียงของประชาชนโดยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
กล่าวคือ 1 คน 1 เสียง 

หลักนิติรัฐ (Legal  State) เมื่อมีระบอบประชาธิปไตยแล้ว จึงมีแนวความคิดในเรื่องหลักนิติ
รัฐเกิดขึ้น ซึ่งหลักนิติรัฐมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ดังต่อไปน้ี 

อาจารย์ โภคิน พลกุล ให้ความหมายไว้ว่า  “นิติรัฐ เป็นรัฐที่ให้หลักประกันแก่ผู้ใต้ปกครอง
โดยให้อํานาจผู้ใต้ปกครองที่จะฟ้องศาลเพ่ือขอให้ยกเลิก แก้ไข หรือเลิกบังคับใช้การกระทําทาง
ปกครองที่ละเมิดสิทธิของผู้ใต้ปกครองได้”70 

อาจารย์ สมยศ เช้ือไทย ให้ความหมายไว้ว่า “นิติรัฐเป็นรัฐซึ่งยอมรับรองและให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของราษฏรไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเพ่ือที่ราษฏรจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพ
เช่นว่าน้ัน พัฒนาบุคคลิกภาพของตนได้ตามท่ีแต่ละคนจะเห็นสมควร  ดังนั้นรัฐประเภทน้ีจึงเป็นรัฐที่
มีอํานาจจํากัด  โดยยอมอยู่ภายใต้กฏหมายของตนอย่างเคร่งครัด”71  

ดังน้ัน หลักนิติรัฐ หมายความว่า รัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการใดๆต้องอยู่ภายใต้
กฏหมาย หรือจะกระทําการใดๆต้องมีกฏหมายให้อํานาจ  ดังน้ีจะกระทําการใดๆอันขัดต่อกฏหมาย
หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วย่อมไม่อาจทําได้และการใช้อํานาจน้ันย่อมตรวจสอบได้  
อันมีฐานความคิด 2 ประการ72  

1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันเป็นเด็ดขาด รัฐต้องยอมรับตลอดจนรับรองสิทธิต่างๆ  
แนวคิดน้ีนําไปสู่หลักความชอบด้วยกฏหมายของการกระทําทางปกครอง 

2. การใดๆ ที่กระทําลงไปแล้วขัดต่อกฎหมาย รัฐต้องให้ราษฏรมีสิทธิโต้แย้งนําไปสู่หลัก
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมายและการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ 
 หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ัน ไม่ว่าจะเป็นหลักการแบ่งแยกอํานาจ ตลอด
จนถึงหลักนิติรัฐ ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญน้ันสร้างขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ตลอดจนจํากัดการใช้อํานาจรัฐ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
ได้บัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในหมวด 3 ต้ังแต่ มาตรา 26-69 หรือในหมวด 7 บัญญัติ
ในเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
มาตรา 163-165 เช่นส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามท่ี
                                                            

69 วิษณุ  เครืองาม, เรื่องเดิม, หน้า 246. 
70 โภคิน พลกุล, เอกสารประกอบการบรรยายหลักกฏหมายมหาชน (กรุงเทพฯ: คณะ

นิติศาสตร์, 2525), หน้า 86-87. 
71 สมยศ เช้ือไทย, หลักกฏหมายรัฐธรรมนญูทั่วไป (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535), หน้า 127. 
72 กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 22. 
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บัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 164 เป็นต้นตลอดจนเรื่องศาล ซึ่งใน
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีสี่ศาลอันได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และ ศาลทหาร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ต่างกันไป ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีต้ังแต่ หลักการแบ่งแยก
อํานาจ จนกระทั่งการมีรัฐธรรมนูญ จุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ คือ การให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ให้ประชาชนมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ตลอดจนไม่ต้องถูกกดข่ีจากผู้ใช้
อํานาจปกครอง 

 
2.4.2  หลักการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเป็นหลักการสําคัญของการปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(Rule of Law) ในระบบนิติรัฐ (Legal State) และเป็นทั้งคุณค่าสําคัญของการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย73 การที่รัฐซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจ หรือ ฝ่ายปกครองอาจใช้อํานาจที่อาจกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องกระทําโดยเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฏหมายของการกระทําทาง
ปกครองซึ่งหลักความชอบด้วยกฏหมายของการกระทําทางปกครองหมายความว่า องค์กรของฝ่าย
ปกครองจะกระทําการใดๆท่ีอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง ได้ต่อเมื่อมีกฏหมายให้อํานาจและกระทําภายในขอบเขตที่กฏหมายกําหนด นัยน้ีกฏหมาย
จึงเป็นทั้ง “แหล่งที่มา” (Source) และ “ข้อจํากัด” (Limitation) ของอํานาจที่จะกระทําการต่างๆ 
ขององค์กรฝ่ายปกครอง ดังน้ีการกระทําทางปกครองจึงเป็นการบังคับให้เป็นไปตามกฏหมาย 
(Execution of Law) เท่าน้ัน74  

หลักความชอบด้วยกฏหมายของการกระทําทางปกครอง มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ75  
1. เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใช้อํานาจรัฐใช้อํานาจในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือ พวก

พ้องแต่ต้องทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้การใช้อํานาจรัฐปกปักษ์รักษาไว้ซึ่งประโยชน์มหาชน 
3. เพ่ือป้องกันมิให้รัฐใช้อํานาจในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินขอบเขต 
ดังน้ัน หลักความชอบด้วยกฏหมายของการกระทําทางปกครองซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สําคัญของ

หลักนิติรัฐ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ หลักการกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อ
กฏหมาย และ หลักไม่มีกฏหมายไม่มีอํานาจ76  

 
 

                                                            
73 นพดล เฮงเจริญ, ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพของประชาชน 

(กรุงเทพฯ: พี. เพรส, 2548), หน้า 241. 
74 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ข้อความคิด และหลักการพื้นฐานในกฏหมายมหาชน (กรุงเทพฯ:

นิติธรรม, 2540), หน้า 56. 
75 พัชรวรรณ นุชประยูร, เอกสารประกอบการบรรยายทฤษฏีและหลักกฎหมายมหาชน ว่า

ด้วยการกระทาํของรัฐและการกระทาํทางปกครอง (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2557), หน้า 14. 

76 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับกฏหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานของ
กฏหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549), หน้า 17-24. 
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1. หลักการกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย 
หลักการกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฏหมายการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองต้องมี

กฏหมายให้อํานาจที่ให้กระทําได้ เมื่อกฏหมายได้บัญญัติสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ให้ปฏิบัติ 
หรือ ละเว้นการ ปฏิบัติ ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตามน้ัน ดังที่ทราบกันดีว่า กฏหมายสูงสุด ได้แก่ 
กฏหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า 
“รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฏ หรือ ข้อบังคับ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญน้ี บทบัญญัติน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้” หากตรากฏหมายที่ขัดต่อบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญย่อมมิอาจทําได้ หลักความเป็นกฏหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจึงเป็นหลักประกันได้ว่า
สิทธิเสรีภาพของประชาชนชนย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอนภายใต้หลักการความเป็น
กฏหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

2. หลักไม่มีกฏหมายไม่มีอํานาจ 
หลักการไม่มีกฏหมายไม่มีอํานาจ กําหนดว่า ฝ่ายปกครองจะกระทําการใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมี

กฏหมายมอบอํานาจให้สามารถกระทําได้ คือการกระทําขององค์กรฝ่ายปกครองที่แสดงออกโดย
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ ฉะน้ัน การกระทําใดๆที่อาจกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ่ือเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยก็ควรจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนที่ประชาชนได้เลือกขึ้นมา เพ่ือป้องกันมิให้ตรา
กฏหมายได้ตามอําเภอใจ  จุดมุ่งหมายสูงสุดน้ันคือเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ันเอง 

ดังน้ัน  หลักการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐจึงเป็นกลไกสําคัญเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้มากที่สุด โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ปัจจุบันเลือก
ผู้แทนที่ทําหน้าที่แทนประชาชน หากผู้แทนที่ประชาชนเลือกน้ันกระทําการใดโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
หรือใช้อํานาจโดยมิชอบทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประเทศชาติและประชาชนน้ัน ตลอดจนผู้ใช้
อํานาจรัฐใช้อํานาจตามอําเภอใจประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยที่ได้มอบอํานาจให้ทําหน้าที่
แทนประชาชนน้ัน ประชาชนย่อมมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจโดยการถอดถอนผู้น้ันออก
จากตําแหน่ง 

 
2.4.3  ความหมายและแนวคิดของการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 
การขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  หมายถึง  การไต่สวนเพ่ือถอดถอนออกจาก

ตําแหน่งโดยเป็นกระบวนการซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติใช้เพ่ือการควบคุมการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งการบริหารระดับสูงหรือการฟ้องร้องกล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล  โดยสภาผู้แทนราษฎรหรือโดยวุฒิสภาหรืออาจหมายถึง
กลไกที่ใช้ในการควบคุมการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารโดยเปิดโอกาสให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  เพราะเหตุว่า  หากปล่อยให้บุคคลน้ัน
ดํารงตําแหน่งต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือภยันตรายต่อประเทศชาติและประชาชน77 

                                                            
77 นันทวัฒน์ บรมานันท์, “วิธีการถอดถอนจากตําแหน่ง,” ใน สารสารปฏิรูปการเมือง-

กระจายอํานาจ (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2542), หน้า 5. 
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แนวคิดการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 
การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) เป็นวิธีการสําหรับการลงโทษผู้

ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่กระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งระบบน้ี
เป็นที่นิยมใช้กันมากในหลายประเทศซึ่งการถอดถอนประเภทนี้ไม่ได้ให้อํานาจแก่ประชาชนท่ีจะถอด
ถอนได้ตรงตรง แต่เป็นการกระทําที่ผ่านโดยองค์กรที่ต้องมีหน้าที่ช้ีขาดในการลงมติเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้องค์กรที่กล่าวหาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเท่าน้ันและให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่
พิจารณาและตัดสินหรือในประเทศไทยให้สมาชิกวุฒิสภาลงมติในการถอดถอน แต่ผู้เสนอเรื่องมีหลาย
ทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 27178 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน มีสิทธิที่จะเสนอช่ือต่อประธานวุฒิสภา จุดเริ่มต้นของแนวคิดน้ีเริ่มที่
ประเทศอังกฤษในสมัยกลาง ขณะนั้น โอลิเวอร์  ครอมเวลล์ (Oliver Cromwell) เป็นแม่ทัพฝ่าย
รัฐสภาทําการต่อสู้กับพระเจ้าชาร์ลที่ 1 (Charles I) ซึ่งโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เป็นฝ่ายชนะและเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าชาร์ลที่ 1 ถูกประหารชีวิตและได้ต้ังเครือจักรภพใต้ โอลิเวอร์ ครอม
เวลล์ (Oliver Cromwell) โดยเปลื่ยนระบบการปกครองของอังกฤษจากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นแบบสาธารณรัฐ79 การต้ังจักรภพน้ีทําให้จํากัดอํานาจกษัตริย์ของอังกฤษระบบอิมพีชเมนต์ 
(Impeachment) เป็นจุดสําคัญในการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภา เพ่ือให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบ
ต่อการแก้ไขในสิ่งต่างๆ ที่ไม่สมดุลทางการเมือง 

ในช่วงศตวรรษที่ 19 บริวารของกษัตริย์ที่ทําหน้าที่ในผ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้หมด
ไป ทําให้ผู้แทนมาจากประชาชนนั้นหมายความว่าผู้แทนมาจากประชาชนต้องทํางานเพ่ือประชาชน 
หากกระทําการด้วยประการใดๆที่ไม่ชอบแล้วประชาชนย่อมมีอํานาจที่จะถอดถอนได้ แต่อย่างไรก็
ตามนับแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันผู้ดํารงตําแหน่งหากทําในสิ่งที่ผิดมักเกิดความรับผิดชอบต่อ
รัฐสภาซึ่งระบบอิมพีชเมนต์ (Impeachment) สร้างขึ้นเพ่ือจํากัดฝ่ายบริหารที่ไม่รับผิดชอบต่อสภา 
จึงหมดความจําเป็นในการใช้ไป80  

                                                            
78 มาตรา 271 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่าสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274  ให้ถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา 270  ออกจากตําแหน่งได้  คําร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวกระทําความผิดเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  
มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274  ให้ถอดถอนวุฒิสภาออก
จากตําแหน่งได้ 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา 270  ออกจากตําแหน่งได้ตามมาตรา 164 

79 ยุคน้ีสิ้นสุดลงโดยการอัญเชิญพระเจ้าชาร์ลที่ 2 กลับมาครองบัลลังก์ใน ค.ศ.1660 
80 กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, เรื่องเดิม, หน้า 22. 
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ดังน้ัน หากผู้ดํารงตําแหน่งกระทําการที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือทําให้เกิดภยันตรายต่อ
ประเทศชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งย่อมต้องถูกถอดถอน กระบวนการดังกล่าวน้ีมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ81  

ประการแรก  ให้เกิดความแน่นอนในการดําเนินคดี  หากผู้ดํารงตําแหน่งกระทําความผิด
ในทางอาญาและต้องดําเนินคดีอาญาต่อผู้บริหารในขณะนั้น และไม่แน่ว่าบุคคลดังกล่าวจะกลับมา
ดํารงตําแหน่งอีกคร้ังหน่ึง 

ประการที่สอง  เพ่ือป้องกันมิให้ศาลยุติธรรมเข้ามาเก่ียวข้องทางการเมือง 
ประการที่สาม  เพ่ือประโยชน์ของผู้ต้องหา เน่ืองจากผู้พิจารณาพิพากษาคดีมาจากองค์กรที่

มีความสามารถ 
การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้

นําระบบการถอดถอนการขับออกจากตําแหน่ง  (Impeachment)  ใช้ในระดับชาติ  ในประเทศไทยก็
เช่นเดียวกันโดยจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป การขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  
เจตนารมณ์ของระบบน้ีเพ่ือควบคุมการใช้อํานาจรัฐการตรวจสอบควบคุมการกระทําของผู้ดํารง
ตําแหน่งหากกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายหรือใช้อํานาจโดยมิชอบอาจถูกถอดถอน
ก่อนครบวาระ 
 

2.4.4  ความหมายและแนวคิดของการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นกระบวนการถอดถอนที่ให้อํานาจแก่ประชาชนใน

การถอดถอนผู้แทนท่ีประชาชนได้เลือกเข้ามาทําหน้าที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  เมื่อเห็นว่า
บุคคลน้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป ระบบการถอดถอนลักษณะนี้มักใช้กับผู้แทนที่ต้องมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชน การถอดถอนในรูปแบบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ให้คะแนนเสียงของ
ประชาชนที่เลือกผู้แทนมีคุณค่าและเป็นรูปแบบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแท้จริง 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าอํานาจอธิปไตยเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ประชาชนเลือกผู้แทนซึ่งมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน  
เมื่อผู้แทนที่ได้เลือกผู้แทนแล้วต่อมาประชาชนเห็นว่าผู้แทนไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังมีอํานาจเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบวาระกล่าวคือสามารถปลดออก
จากตําแหน่งก่อนครบวาระได้ การถอดถอนระบบดังกล่าวไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นที่ใดแต่มีข้อ
สันนิษฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ประชาธิปไตยทางตรงในยุคกรีกโบราณที่นครเอเธนส์เมื่อสองพัน
ห้าร้อยปีที่แล้ว ซึ่งการถอดถอนในยุคน้ันมีลักษณะเป็นการเนรเทศที่เรียกว่า การเนรเทศประชาชนซึ่ง
มีไว้สําหรับการตรวจสอบและถอดถอนที่ถือว่าเป็นศัตรูของประชาชนซึ่งเกิดจากแนวคิดของไคลอิสทีนิส 
(Cleisthenes) ผู้ที่เฮโรโดตัส (Herodotus) ขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยเอเธนส์กรณีน้ีถือ
ได้ว่าเป็นหลักการของประชาธิปไตยทางตรง เน่ืองจากประชาชนเป็นผู้ใช้อํานาจน้ันโดยตรงเมื่อเป็น
ลักษณะของประชาธิปไตยทางตรงแล้วจึงไม่มีตัวแทนที่เข้าไปทําหน้าที่ หมายความว่า ประชาชนทุก

                                                            
81 อมร จันทรสมบูรณ์, กฏหมายปกครอง (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2525), หน้า 97. 
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คนเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรงโดยการจับฉลากหมุนเวียนเข้าไปน่ังในสภาประชาชนเพ่ือ
ทําการปรึกษาข้าราชการการบริหารบ้านเมืองที่จตุรัสกลางเมือง82 

ข้อสันนิษฐานสุดท้ายคือเกิดจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาเอง83

โดยเฉพาะแนวคิดของนายวิลเลียม เอส ยู เรน (William S. Uren) ได้เสนอหลักการนี้นํามาใช้กับผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในคร้ังแรก ได้นําเสนอผ่านหนังสือพิมพ์โอเรกอน (Oregon Newspaper) 
จนส่งผลให้รัฐธรรมนูญแต่ละมลรัฐได้บัญญัติหลักการดังกล่าว84 

การถอดถอนในรูปแบบน้ีประชาชนที่ใช้อํานาจเลือกผู้แทนมีอํานาจในการเข้าช่ือถอดถอนได้
ทันทีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายของแต่ละประเทศกําหนดซึ่งเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากการถอดถอน
แบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ซึ่งประชาชนได้เพียงเข้าช่ือเสนอในการถอดถอน
เท่าน้ันไม่มีอํานาจเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงและต้องระบุถึงพฤติการณ์ด้วยซึ่งบางกรณีการกระทํา
ของผู้แทนที่ตนเลือกประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย เช่น ไม่เคารพสภา ไม่เป็นเหตุตามกฎหมายที่จะ
ถอดถอนได้ต้องรอให้ครบวาระแล้วเลือกต้ังใหม่ในทางกลับกันหากใช้การถอดถอนรูปแบบปลดออก
จากตําแหน่ง (Recall) ประชาชนสามารถเข้าช่ือและถอดถอนได้โดยไม่ต้องระบุข้อกล่าวหาตามท่ี
กฎหมายกําหนดซึ่งต่างกับการถอดถอนในรูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 

ฉะน้ัน  การทําหน้าที่ของผู้แทนต้องนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ หากทําตาม
อําเภอใจใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ทําตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน  ประชาชนมีอํานาจ
ลงช่ือถอดถอนได้ทันที ในประเทศไทยใช้ระบบน้ีกับการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยา แต่ในระดับชาติใช้
การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ซึ่งในรูปแบบน้ีข้อเท็จจริงปัจจุบันของ
ประเทศไทยสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังส่วนหน่ึงและมาจากการสรรหาส่วนหน่ึง การถอดถอน
ผู้ดํารงตําแหน่งต้องขึ้นกับมติของสมาชิกวุฒิสภา หากมีมติไม่ถอดถอนแล้วประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อํานาจอธิปไตยต้องอดทนกับการกระทําของผู้แทนท่ีตนเลือกจนครบวาระและรอเวลาให้เลือกต้ังครั้ง
ถัดไป แต่ถ้าให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงผู้แทนต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและ
ยังเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ได้ใช้การ
ถอดถอนในรูปแบบการปลดออกจากตําแหน่งในระดับชาติ (Recall)  

ตัวอย่าง  ประเทศเวเนซุเอลาซึ่งใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ใน
ระดับชาติประชาชนได้มีการร้องขอให้มีการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนประธานาธิบดีฮิวโก 
ซาเวส (Hugo Chávez) โดยมีการถอดถอนในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2004 ผลปรากฎว่าคะแนนเสียง
ที่ให้ถอดถอนมีร้อยละ 41 และไม่เห็นด้วยกับการถอดถอนมีร้อยละ 59  ทําให้การถอดถอนไม่ประสบ

                                                            
82 อมร จันทรสมบูรณ,์ “วันเลือกต้ัง ‘บทสุดท้าย’หรือ‘บทเริ่มต้น’ ของพลังประชาธิปไตย,”  

ใน ปฏิรูปการเมืองไทย: หลงทางหรือไร้จุดหมาย? อาจาริยบูชา รวมบทความวิชาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2557), หน้า 90. 

83 ฮัดสัน เค. เซก็เคลอร,์ สหรฐัอเมริกา รัฐบาลโดยประชาชน (Our Constitution and 
Government), แปลโดย นิพนธ์ ศศิธร (กรุงเทพฯ: สํานักข่าวสารอเมริกัน, 2520), หน้า 111. 

84 กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, เรื่องเดิม, หน้า 36. 
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ความสําเร็จ85 แม้การถอดถอนไม่ประสบความสําเร็จแต่เห็นได้ว่าการใช้ระบบน้ีทําให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งต้องใช้อํานาจอย่างความระมัดระวัง และต้อง
คํานึงถึงนโยบายที่แถลงไว้กับประชาชนที่ได้ให้ไว้ในขณะหาเสียงเลือกต้ังที่ได้กล่าวกับประชาชน 

การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) สอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น ล็อค (John Lock)  
ตามหลักสัญญาประชาคมซึ่งทฤษฎีของสัญญาประชาคม รัฐเกิดมาจากเจตจํานงของมนุษย์เพ่ืออยู่
ร่วมกันไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าและเช่ือว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เพราะเช่ือว่ามนุษย์เป็น
ผู้สร้างรัฐ โดยมนุษย์ยินยอมร่วมกันทําสัญญาประชาคม (Social  Contract)86 เมื่ออํานาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศคืออํานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน ประเทศใดที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบใดผู้แทนที่มาจากประชาชน การบริหารงานน้ันต้อง
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนหากไม่ทําตามสัญญาในนโยบายที่ได้แถลงให้กับประชาชนแล้ว 
ประชาชนสามารถเข้าช่ือและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งได้ เพราะถือได้ว่าหมดความชอบธรรมท่ีจะเป็น
ผู้แทนของประชาชนได้จากมุมมองดังกล่าวรัฐบาลของล็อกจึงเป็นรัฐบาลที่ถอดถอนได้87 เพราะล็อก
เช่ือว่าการที่ประชาชนลงมติให้ผู้นําบริหารประเทศหรือจัดต้ังรัฐบาลได้น้ัน ประชาชนต้องไว้วางใจโดย
รัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกต้ังของประชาชนจึงจะสอดคล้องกับความยินยอมของประชาชน88 จาก
หลักการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการเมืองไปสู่อารยธรรมที่ดีได้89 

แนวคิดของรุสโซ (Jean-Jacques Rousseau)  เป็นทฤษฏีที่สนับสนุนในหลักการดังกล่าว  
ซึ่งรุสโซให้แนวคิดถึงเรื่องอํานาจอธิปไตย  ซึ่งอํานาจอธิปไตยเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
อันเป็นอํานาจสูงสุดของประชาชน โดยรุสโซได้ให้คํากล่าวไว้ว่า “เราแต่ละคนมอบร่างกายและพลัง
ทั้งหมดที่ตนมี เข้าอยู่ภายใต้คําบัญชาสูงสุดของเจตนารมณ์ส่วนรวม และในอํานาจร่วมกันของเรา เรา
ขอรับสมาชิกแต่ละคนในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงซึ่งจะแบ่งแยกมิได้ของสังคม” และยังกล่าวต่อไปอีกว่า 
“สมมุติว่ารัฐประกอบไปด้วยคนหมื่นคนสมาชิกแต่ละคนของรัฐย่อมมีส่วนหน่ึงในหมื่นของอํานาจ

                                                            
85 Boletin Electoral Referendum 15 DE  Agosto DE 2.004, Retrieved 

September 11, 2010 from http://www.cne.gov.ve/referendum_presidencial2004/;  
The International for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Direct 
Democracy: The InternationalIDEAHandbook (N.p.: n.p., n.d.), pp. 34-39 อ้างถึงใน 
มานิตย์ จุมปา, “แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งโดย
ประชาชน (Recall Election),” รัฐสภาสาร, หน้า 33. 

86 กําเนิดของรัฐ, ค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2558 จาก http://www.rncc.ac.th/Media/ 
Local_Governing/Morn1_2553/lesson 3.ppt 

87 John Parry Geraint, Lock (London: George Allen & Unwin, 1978), p. 124. 
88 การสถาปนารัฐบาล, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จาก http://pirun.ku.ac.th/ 

~fhumcwc/coursesyllabus/2550_ 1/doc/3 8744 2_3_4.ppt 
89 กานต์ โกวิทย์สมบูรณ,์ ความคิดทางการเมืองของจอหน์ ล็อก (John Locke’s 

Political Thought) (กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2535), หน้า 94. 
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อธิปไตย. . .เพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจอธิปไตยน้ี ต้องนําทุกส่วนรวมกันเข้ามาทั้งหมด”90 รุสโซให้แนวคิด
ลักษณะที่ว่าประเทศต่างๆย่อมประกอบไปด้วยประชาชนโดยประชาชนในประเทศน้ันรวมตัวกัน 
เจตนารมณ์ร่วมกันของทุกคนคืออํานาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนและเป็นการเฉพาะตัวจะโอน
อํานาจอธิปไตยไปให้บุคคลอ่ืนย่อมกระทํามิได้91  ดังเช่นการเลือกผู้ใช้อํานาจปกครอง ต้องมาจาก
เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโดยมอบอํานาจในการออกกฏเกณฑ์ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีพ้ืนฐาน
มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนถือได้ว่ารุสโซเป็นผู้ก่อให้เกิดแนวคิดที่ว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองหลักการน้ีจึงทําให้สะท้อนถึงหลักประชาธิปไตยทางตรง
แนวความคิดเจตนารมณ์ร่วมกันในแนวคิดของรุสโซ ปรากฏอยู่ในมาตรา 6 ของคําประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ.1789 ที่กล่าวว่ากฏหมายคือเจตนาร่วมกันของประชาชน92  

ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีจึงสรุปแนวคิดของรุสโซ่ได้ว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือ
ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน 
ผู้แทนต้องมาจากเสียงส่วนใหญ่ประชาชนฉะน้ันนโยบายต่างๆท่ีได้ให้ไว้กับประชาชนซึ่งประชาชนได้
มอบอํานาจให้น้ันผู้แทน โดยหากประชาชนเห็นว่าผู้แทนใช้อํานาจโดยมิชอบก็ดีหรือออกกฏหมายที่ไม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนน้ันยอมมีอํานาจสามารถถอดถอนได้  

อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ความเห็นต่อต้านกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  โดยคัดค้าน
การถอดถอนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะเขาเกรงว่ากระบวนการดังกล่าวจะนําไปสู่กระบวนการถอดถอน
ประธานาธิบดีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและพยายามต่อต้านหลักการถอดถอนดังกล่าวคืออดีตประธานาธิบดี    
วิลเลียม ฮาวเวิร์ด แทฟต์ (William Howard Taft) มีความเห็นดังน้ี93 

เหตุการณ์ที่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีกระบวนการถอดถอนแบบการปลดออกจาก
ตําแหน่ง (Recall)    ในระดับท้องถิ่นทําให้เกิดการแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่าย  จึงส่งผลให้การถอดถอนเกิด
ความบกพร่องและเกิดความสับสนวุ่นวายแน่นอนว่าโดยธรรมชาติแล้วการที่จะทําให้ผู้แทนที่
ประชาชนเลือกน้ันพ้นจากตําแหน่ง จะต้องมีการใส่ร้ายใช้กลยุทธต่างๆ บางครั้งก็เป็นการต่อสู้ทาง
ทหารย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมีคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกันทําให้ไปสู่การแก้แค้นที่
เพ่ิมขึ้นโดยอาศัยกลไกดังกล่าวและบ่อยครั้งที่ผู้ถูกปลดออกจากตําแหน่งจะใช้วิธีเดียวกันกับผู้ที่เคย
เรียกร้องจนเป็นเหตุให้คนน้ันต้องถูกปลด 

ตัวอย่างของการเลือกต้ังถอดถอนซึ่งทําให้เกิดความวุ่นวาย คือ การถอดถอนสมาชิก
คณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 4 คน จากจํานวนทั้งหมด 5 คน ออกจากตําแหน่งในเมือง San Tuan, 
California ปี ค.ศ.1978 โดยมีสาเหตุที่ว่า คณะกรรมการดังกล่าวเพิกเฉยต่อกฏหมายการตัดภาษี

                                                            
90 ทินพันธ์ นาคะตะ, นักคิดผูย่ิ้งใหญ่ของโลก ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง (กรุงเทพฯ: 

โครงการเอกสารและตํารา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, 2541), หน้า 79. 
91 ร่วมสร้างประเทศไทยให้นา่อยู่ ความจริงใจต่อการปฏิรปู คําถามที่ไม่ต้องรอคําตอบ, 

ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จาก http://www.thaipost.net/node/39066 
92 แนวความคิดอํานาจอธิปไตยของฝรัง่เศส, ค้นวันที่ 14 เมษายน 2557 จาก 

http://pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=239 
93 ธนศักด์ิ  วรรณสุข, เรื่องเดิม, หน้า 29-31. 
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ทรัพย์สิน และต่อมาไม่นานได้มีการถอดถอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงเรียน โดยผลจากการถอดถอน
ทั้ง 2 ครั้งน้ีย่อมเป็นผลทําให้ชุมชนเกิดความแตกแยกมากกว่าเดิม สืบเน่ืองมาจากการถอดถอนผู้แทน
ซึ่งมาจากประชาชน ย่อมทําให้ประชาชนบางส่วนที่ยังให้การสนับสนุนไม่เห็นด้วย หรือไม่พอใจกับอีก
ฝ่ายที่เห็นต่างน้ันเอง 

ที่สําคัญที่สุดกระบวนการดังกล่าวย่อมปฏิเสธไม่ได้ที่บุคคลทั่วไปจะนึกถึงการจ้างหรือการซื้อ
เสียง เพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าช่ือถอดถอน โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลอันเป็น
เหตุให้ต้องถอดถอนแต่อย่างใดไม่และบางคร้ังประชาชนบางคนไม่รู้ข้อมูลข้าวสารทําให้ตกเป็น
เครื่องมือส่งผลให้เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการดังกล่าว 

นอกจากน้ียังมีความเห็นของนักวิชาการท่ีคัดค้านกระบวนการ Recall โดยให้ความเห็นที่ว่า 
เมื่อประชาชนเลือกต้ังคนดีและมีความสามารถท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้เลือกแล้ว กระบวนการดังกล่าว
ย่อมหมดความจําเป็น อีกประการหน่ึงรัฐมิชิแกน (Michigan Constitution) เห็นว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็นกระบวนการทางการเมืองมากกว่ากระบวนการทางศาล94 

หลักการข้างต้นเป็นลักษณะที่ต่อต้านกระบวนการ Recall อย่างไรก็ตามกระบวนการถอด
ถอนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) หลักการและเหตุผลของระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ควร
ผลักดันให้นํามาใช้และมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังน้ี 

ประการแรก กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) เป็นหลักการที่ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐอย่างหน่ึงเพียงแต่ประชาชนเห็นว่า ผู้น้ันไม่ควรดํารงตําแหน่งต่อไป 

ประการที่สอง  ในกรณีที่ ใ ช้กระบวนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) ประชาชนได้เพียงแต่เข้าช่ือถอดถอนตามที่กฏหมายกําหนดเท่าน้ัน ไม่ใช่ว่าเมื่อ
ประชาชนรวบรวมรายช่ือแล้วจะมีผลให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่เข้าสู่กระบวนการถอดถอน
ดังกล่าว (Impeachment) ถูกถอดถอนทันทีเพราะการถอดถอนในรูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) ต้องเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนซึ่งมีองค์กรที่ทําหน้าที่ตัดสินในเร่ืองของการ
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆท่ีกฎหมายแต่ละประเทศได้บัญญัติไว้  ดังน้ีหากกระบวนการทํางานของ
องค์กรที่มีอํานาจในการตัดสินเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือใช้อํานาจในการตัดสินโดยไม่มีความเป็น
กลางเช่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีมูลที่ควรจะต้องถูกถอดถอนแต่มีคะแนนเสียงในจํานวนไม่ถึง
ตามที่กฏหมายบัญญัติ อาจเป็นเพราะองค์กรผู้มีอํานาจในการตัดสินเป็นคณะบุคคลที่มาจากการ
แต่งต้ังของบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการถอดถอน หรือหากใช้การปกครองในระบบรัฐสภาซึ่งฐานเสียง
ส่วนใหญ่มาจากพรรคในรัฐบาลการที่จะถอดถอนฝ่ายบริหารเป็นไปได้ยากมากขึ้น จึงส่งผลให้บุคคล
น้ันได้อยู่ในตําแหน่งต่อไป ทําให้ขัดต่อความรู้สึกประชาชนจนกว่าจะมีการเลือกต้ังครั้งถัดไป  ทําให้
ขัดต่อหลักการในเร่ืองอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างสิ้นเชิง 

ประการที่สาม กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ผู้แทนของประชาชนต้องทํางาน
หรือทําหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน เพราะการที่ได้รับตําแหน่งเป็นผู้แทนของ
ประชาชนน้ันประชาชนเป็นผู้มอบให้ กระบวนการถอดถอนดังกล่าวจึงทําให้ควบคุมการทําหน้าที่ การ

                                                            
94 ตรีรัตน์ จุ๋ยมณี, เรื่องเดิม, หน้า 67-68. 
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ใช้อํานาจ ตลอดจน สามารถรักษาจริยธรรมของผู้ใช้อํานาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ประชาชนมีอํานาจเข้าช่ือถอดถอนได้ตลอดเวลา 

ประการที่สี่ ผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนผู้แทนนั้นย่อมมีฐานเสียงมาจาก
ประชาชน  โดยท่ัวไปแล้วหากผู้แทนที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้เลือกให้ทํางานแทนประชาชน ทําให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์จากนโยบายของผู้แทนที่ได้ให้ไว้กับประชาชน ประชาชนย่อมมี
วิจารณญาณในการตัดสินใจ ดังน้ีหากมีคู่แข่งทางการเมืองอีกฝ่ายใส่ความเพ่ือลดความน่าเช่ือถือใน
การบริหารงานของผู้แทน หรือช้ีแจงถึงข้อบกพร่องในการทําหน้าที่ เช่นน้ีอยู่ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อํานาจอธิปไตยว่าจะเห็นกันอย่างไร หากผู้แทนที่ประชาชนเลือกใช้อํานาจมิชอบเมื่อมีการเลือกต้ัง
ครั้งถัดไปประชาชนอาจเลือกบุคคลอ่ืนเข้ามาทําหน้าที่แทนประชาชนอันเป็นการถ่ายโอนอํานาจอย่าง
สันติวิธี หรือหากมีกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยอาจเข้าช่ือถอดถอนให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระก็อาจเป็นได้ เน่ืองจากประชาชน
ต้องการความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนถึงประชาชนต้องปกปักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพของตนตลอดเวลา  เช่น
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน หรือการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นโครงการสมัยที่นาย
ทักษิณ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้แถลงนโยบายให้กับประชาชนจนได้รับการเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายช่ือถึงสองสมัยติดต่อกันเพราะความศรัทธาที่ประชาชนมี
ให้ แม้ฝ่ายเสียงข้างน้อยจะกล่าวโจมตีหรือใส่ความอย่างไรอย่างไรประชาชนยังคงเลือกนายทักษิณ 
ชินวัตร ทุกๆครั้ง  ดังน้ีการนําเงินมาซื้อเสียงเพ่ือให้ประชาชนผู้ที่เป็นฐานเลียงลงคะแนนเพ่ือเข้าช่ือ
ถอดถอนจํานวนมากคงเป็นไปได้ยาก ในทางกลับกันหากผู้แทนที่ประชาชนเลือกกระทําการที่ไม่ได้
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเมื่อได้รับการเลือกต้ังจนเป็นผู้แทนแล้วกลับใช้อํานาจละเมิดต่อสิทธิ
เสรีภาพขอประชาชนตลอดจนถึงไม่ทําตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชนดังน้ีไม่ต้องใช้เงินจ้าง
ประชาชนเพ่ือลงช่ือถอดถอน เพราะประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยในประเทศที่ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเห็นว่าการบริหารงานดังกล่าวทําให้พวกเขาเห็นว่าผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาน้ัน
ไม่ได้ทําเพ่ือประชาชน ประชาชนพร้อมที่จะสมัครใจเข้าช่ือถอดถอนแน่นอนเพราะโดยธรรมชาติของ
มนุษย์แล้วผู้ใดทําเพ่ือประชาชน มีความจริงใจในการทําหน้าที่เพ่ือประชาชนย่อมเป็นที่รักของ
ประชาชน 



 
บทที่ 3 

 
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาในต่างประเทศ 

 
3.1  กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 

 
ขั้นตอนและกระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ในประเทศต่างๆ 
ประเทศต่างๆ ที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาจากการเลือกต้ังของประชาชนการใช้อํานาจ

น้ันต้องตรวจสอบได้เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นหัวใจสําคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้มีอํานาจจะใช้อํานาจจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิได้จึงมี
แนวคิดกระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ซึ่งเป็นที่นิยมของประเทศต่างๆ  ระบบ
การถอดถอนประเทศต่างๆ น้ันมีวิธีการและหลักเกณฑ์ของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ที่ต่างกันจึงขอยกประเทศท่ีใช้กระบวนการการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ในประเทศที่
น่าสนใจ 3 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศสและประเทศเกาหลีใต้  เหตุผล
ประการสําคัญที่เลือกทั้ง 3 ประเทศ   มาศึกษาเน่ืองจากว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันได้ขึ้นช่ือว่า
เป็นประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้มีตัวอย่างเหตุการณ์ที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐน้ันคือการเข้าช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  และในประเทศฝรั่งเศสเองได้นํากระบวนการถอดถอนแบบการขับออกจาก
ตําแหน่ง (Impeachment)  มาใช้ในระดับชาติซึ่งได้รับแนวคิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งมีข้อ
แตกต่างที่ เ ห็นได้ ชัดอยู่หลายประการแม้จะนําแนวคิดหลักการการขับออกจากตําแหน่ง  
(Impeachment)  มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีประเด็นที่น่าศึกษาและนํามาวิเคราะห์อย่างย่ิง  
ส่วนในประเทศเกาหลีใต้น้ันเป็นอีกประเทศหน่ึงที่มีความน่าสนใจในการศึกษานอกจากจะปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเหมือนประเทศไทยแล้วการถอดถอนในระดับชาติใช้
กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) เช่นกันและที่สําคัญประเทศเกาหลีใต้ได้มี
เหตุการณ์ที่นายโรห์ มูเฮียน ซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ เข้าสู่กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  นับจากเหตุการณ์น้ีทําให้ผู้บริหารประเทศที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน
ตระหนักถึงการใช้อํานาจอย่างมากตลอดจนการทําหน้าที่ของตนและเป็นการสร้างธรรมาภิบาล
การเมืองของประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ได้ยกทั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ประเทศฝร่ังเศส  และประเทศเกาหลีใต้มาทําการศึกษา 

 
3.1.1  กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาการถอดถอนในระดับชาติจะใช้การถอดถอนในประเภทการขับออก

จากตําแหน่ง ( Impeachment)  โดยได้บัญญัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ในรัฐธรรมนูญของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา (Constitution of The United States of America ค.ศ.1787)  ซึ่งรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาน้ันได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์  โดยกําหนดให้แยกองค์กรผู้กล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที่ได้กระทําความผิดจนไปสู่ขั้นตอนในการถอดถอนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  
คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร95 และองค์กรผู้มีอํานาจตัดสินผู้ที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวว่ามีพฤติการณ์ที่เข้า
หลักเกณฑ์ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้ถอดถอนได้หรือไม่คือวุฒิสภา96  ซึ่งแยกจากกันอย่างชัดเจน
และตําแหน่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้แก่  ตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และ
ข้าราชการทุกคนของสหรัฐอเมริกาจะต้องออกจากตําแหน่งหากถูกฟ้องขับจากตําแหน่ง และถูก
ตัดสินว่ากระทําความผิดฐานกบฏ รับสินบน หรือประกอบอาชญากรรมร้ายแรงและความผิดทาง
อาญาอ่ืนๆและที่สําคัญรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาจํากัดฐานความผิดในการกล่าวหาเพ่ือฟ้องร้อง
คดีต้องเป็นเหตุตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้แก่  ความผิดของการขายชาติ  การ
รับสินบน  หรือความผิดอาญาที่ร้ายแรงรวมทั้งความผิดทางอาญาในระดับลหุโทษ97 เท่าน้ัน  

3.1.1.1 กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  

ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)   
1) ผู้ถูกกล่าวหา ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 หมวดที่ 2 

มาตรา 4 บัญญัติถึงผู้ถูกกล่าวหาได้แก่  ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และข้าราชการพลเรือน 
ทั้งน้ีรวมถึงสมาชิกสภาครองเกรศ  ข้าราชการทหารและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนของสหรัฐจะต้องออก
จากตําแหน่ง หากถูกฟ้องขับออกจากตําแหน่งและถูกตัดสินว่ากระทําผิดฐานกบฏ รับสินบน หรือ
กระทําผิดอาญาร้ายแรงอ่ืน98  

                                                            
95 United State constitution: Article 1, section 2 clause 5. 
The House of Representative shall chuse their Speaker and other Officers; and 

shall have the sole Power of Impeachment 
 

96 United State constitution: Article 1, section 3 clause 6. 
The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting 

for that Purpose. They shall be on Oath or Affirmation. When the President of the 
United states is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be 
convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present. 

 

97 United State constitution: Article 2, section 4 
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall 

be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or 
other high Crimes and Misdemeanors. 

 

98 United State constitution: Article 2, section 4 
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall 

be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or 
other high Crimes and Misdemeanors. 
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2) องค์กรผู้กล่าวหา ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 ได้กําหนดให้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)  เพียงองค์กรเดียวเท่าน้ันที่มีอํานาจในการ
กล่าวหาบัญญัติในหมวดที่ 1 มาตรา 2 บัญญัติว่า “. . .ให้สภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจที่จะฟ้องขับจาก
ตําแหน่งได้แต่เพียงผู้เดียว”99 และทําได้เพียงไต่สวนข้อเท็จจริงที่อ้างเป็นพยานหลักฐานในช้ันต้นว่า ผู้
ที่ถูกกล่าวหาน้ันได้กระทําความผิดมีมูลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ หมายความว่าหากกระทํา
ความผิดตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ให้ทําการฟ้องร้องไปยังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาลงมติกันต่อไป 

3) องค์กรผู้ตัดสิน ในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้วุฒิสภา 
(Senate) เป็นองค์ที่ทําหน้าที่ตัดสินแต่เพียงองค์กรเดียวตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1789 
บทที่ 1 มาตรา 3 บัญญัติว่า “วุฒิสภามีอํานาจพิจารณาคดีฟ้องขับจากตําแหน่งแต่เพียงผู้เดียว. . .
และบุคคลใดจะถูกตัดสินว่ากระทําผิดโดยคะแนนเสียงตํ่ากว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม
ไม่ได้”100  

3.1.1.2 กระบวนพิจารณาการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  และการ
ตัดสิน 

เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787  ได้กําหนดถึงหลักเกณฑ์
ในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในระดับชาติเป็นรูปแบบการถอดถอนแบบการขับออก
จากตําแหน่ง (Impeachment)  ซึ่งการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาน้ันได้
แยกองค์กรผู้กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคนใดกระทําความผิดจนเข้าหลักเกณฑ์ในการ
ถอดถอนได้แก่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)  และองค์กรผู้มีอํานาจใน
การตัดสินว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดจะออกจากตําแหน่งหรือไม่ ได้แก่วุฒิสภา (Senate) 

1) การกล่าวหา 
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787  จํากัดฐานความผิดในการ

กล่าวหาเพ่ือฟ้องร้องคดีน้ัน มีเพียง 3 เหตุ101  โดยหลักการแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าน้ันเป็น
องค์กรเดียวที่มีอํานาจ 

                                                            
99 United State constitution: Article 1, section 2 clause 5. 
The House of Representative shall chuse their Speaker and other Officers; and 

shall have the sole Power of Impeachment 
 

100 United State constitution: Article 1, section 3 clause 6. 
The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting 

for that Purpose. They shall be on Oath or Affirmation. When the President of the 
United states is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be 
convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present. 

101 United State constitution: Article 2, section 4 
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall 

be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or 
other high Crimes and Misdemeanors. 
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ในการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคนใดกระทําความผิด  โดย
ต้องระบุความผิดเป็นข้อๆ อย่างชัดเจนแล้วจึงส่งเรื่องไปยังวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่มีอํานาจใน
การตัดสินว่าผู้ดํารงตําแหน่งผู้น้ันควรจะถูกถอนถอนหรือไม่  ความผิดที่ใช้ในการกล่าวหาได้แก่ 

(1)  ความผิดฐานทรยศต่อประเทศชาติ (Treason) การให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนหรือเข้าข้างฝ่ายที่เป็นศัตรู  

(2)  ความผิดฐานรับสินบน (Bribery)  
(3)  ความผิดอาญาช้ันสูง (High Crimes and Misdemeanors) 

แบ่งเป็น 3 ประเภท 1. ใช้อํานาจในตําแหน่งเกินขอบเขตเพ่ือทําให้หน่วยงานของรัฐเสื่อมเสีย            
2. กระทําการขัดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงและไม่ตรงตามจุดประสงค์ของตําแหน่งหรือมีพฤติกรรมที่ไม่
ถูกต้อง 3. ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบตลอดจนใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

2)   กระบวนการพิจารณาและการตัดสิน 
กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ที่ประชุมร่างรัฐธรรมนูญ

มีความเห็นว่า อํานาจในการกล่าวหาและอํานาจในการตัดสินน้ันควรที่จะแยกจากกันระหว่างสภาล่าง
และสภาสูงของฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้องค์กรเดียวกันทําหน้าที่เป็นผู้กล่าวหาและ
ขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ในการตัดสินด้วย อันเน่ืองมาจากความรู้สึกแบ่งแยกเป็นกลุ่มที่มีมากมายสอง
สภา102 อาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม  ดังน้ีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาจึงควรแยก
องค์กรผู้กล่าวหากับองค์กรผู้มีอํานาจตัดสินออกจากกัน 

(1)  การดําเนินกระบวนการขององค์กรผู้กล่าวหาสภาผู้แทนราษฏร
(House of Representatives) 

การดําเนินการพิจารณาในช้ันสภาผู้แทนราษฏร (House of 
Representatives)103  

(1.1) การที่จะเข้าสู่กระบวนการถอดถอนโดยหลักจะมีการแจ้งข้อ
กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคนใดกระทําความผิดฐานหนึ่งฐานใดตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 ได้บัญญัติไว้104  ทั้งน้ีผู้ที่แจ้งข้อกล่าวหาที่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทํา
หน้าที่ในการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่กล่าวหาว่าได้กระทําความผิดมีที่มา 2 ทาง  ได้แก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึงแจ้งต่อสภา หรือมาจากการรับข้อมูลจากอัยการอิสระ (Independent 
counsel)  ซึ่งพบข้อเท็จจริงว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองน้ันได้กระทําความผิด 

                                                            
102 Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, The Federalist Papers 

(New York: J. and A. M. Lean, 1787), p. 431. 
 

103 The USA Impeachment Overview: ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ของสหรัฐอเมริกา, ค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จาก http://www.pub-law.net/publaw/ 
view.aspx ?id=1684 

104
 United State constitution: Article 2, section 4 

The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall 
be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or 
other high Crimes and Misdemeanors. 
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(1.2) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
ยุติธรรม (The Judiciary Committee)  พิจารณาและลงมติในเบ้ืองต้นว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียง
พอที่จะสืบสวนต่อไปหรือไม่  หากคณะกรรมาธิการยุติธรรมเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่
กระบวนการถอดถอนก็จะส่งความเห็นไปยังสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในการดําเนินการไต่สวน
เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนในการถอดถอนต่อไป 

(1.3) ถ้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ไต่สวนเพ่ือดําเนินการ
ถอดถอน  คณะกรรมาธิการยุติธรรมจะทําการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเรียกผู้มีส่วนเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล  
โดยการไต่สวนต้องกระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่หากการไต่สวนโดยเปิดเผยข้อมูลเป็นอันตรายต่อ
ประเทศ  หรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร 

(1.4) หลังจากการไต่สวนแล้ว  หากเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียง
พอที่จะเสนอข้อกล่าวหาเพ่ือถอดถอนได้  คณะกรรมาธิการยุติธรรมจะทําความเห็นเก่ียวกับข้อ
กล่าวหาโดยเสนอเป็นคําฟ้องเป็นรายข้อ  เรียกว่า “Articles of Impeachment”  พร้อมทั้งคําแนะนําใน
ข้อกล่าวหาแต่ละข้อและส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ทั้งน้ีข้อแนะนําของคณะกรรมาธิการ
ยุติธรรมน้ันผู้แทนราษฎรไม่จําต้องมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(1.5) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับเอกสารเก่ียวกับข้อ
กล่าวหาเพ่ือนําไปพิจารณา  และสามารถอภิปรายตามข้อกล่าวหาก่อนที่จะทําการลงมติได้  โดยที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะทําการลงมติเห็นชอบตามข้อหานั้นๆโดย “มติเสียงข้างมาก”  แม้ข้อ
กล่าวหาดังกล่าวผ่านความเห็นชอบแล้วอาจถูกแก้ไขได้  แต่อย่างไรก็ตามจะเพ่ิมบทความผิดมากกว่า
ที่คณะกรรมาธิการยุติธรรมสรุปมาไม่ได้  เน่ืองจากแต่ละข้อหาได้มีการดําเนินการในการรับฟัง
พยานหลักฐานในช้ันคณะกรรมาธิการยุติธรรมแล้ว 

(1.6) หลังจากลงมติแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะส่งสําเนาคําฟ้องข้อ
กล่าวหาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการถอดถอนออกจากตําแหน่งไปยังวุฒิสภาเพ่ือทําการตัดสินต่อไป 

(2) กระบวนการตัดสินโดยวุฒิสภา (Senate)  
การดําเนินการในช้ันวุฒิสภามีขั้นตอนดังน้ี105 

(2.1) สภาผู้แทนราษฏรทําการแต่งต้ังคณะบุคคล เรียกว่า 
“Managers” ทําหน้าที่เสมือนพนักงานอัยการในนามสภาผู้แทนราษฏรในการกล่าวหาฟ้องร้องตาม
ข้อกล่าวหา อีกทั้งแสดงพยานหลักฐานต่อวุฒิสภาด่ังการดําเนินกระบวนพิจารณาแบบมีข้อพิพาทโดย
ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในการพิจารณา แต่ถ้าประธานาธิบดีเป็นผู้ถูกกล่าวหาประธานศาลสูงสุด 
(The Chief Justice) เท่าน้ันที่จะเป็นประธานในการพิจารณา106 

                                                            
105

 The USA Impeachment Overview: ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ของสหรัฐอเมริกา, เรื่องเดิม. 

106
 United State constitution: Article 1, section 3 clause 6. 

The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting 
for that Purpose. They shall be on Oath or Affirmation. When the President of the 



47 

(2.2) กระบวนการพิจารณาถอดถอนของวุฒิสภาเริ่มต้ันขึ้น  
วุฒิสภาต้องสาบานตนและเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้กล่าวหาโดย Managers และฝ่ายผู้ถูกกล่าวหากล่าว
อ้างและคัดค้านพร้อมทั้งพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างฝ่ายของตนโดยมีสิทธิที่จะต้ังทนายความได้ 
การพิจารณาน้ีต้องทําแสดงโดยเปิดเผย  และให้ประชาชนเข้าฟังการพิจารณาได้ 

(2.3) เมื่ อ วุ ฒิ สภา ไ ด้ รั บ รายงานส รุปสํ านวนการ ไ ต่สวน
พยานหลักฐานจากคณะกรรมาธิการวุฒิสภาแล้วจะเริ่มการพิจารณาซึ่งผู้ถูกกล่าวหาหรือทนายความ
ของคู่ความมีสิทธิเข้ารับฟังการพิจารณาได้  นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถซักถามพยาน
บุคคล  และคู่ความอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิถามค้านได้  ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิวุฒิสภามีอํานาจในการเรียกพยาน
มาในช้ันพิจารณาและซักถามเพ่ิมเติมได้ด้วยหลักการ  การพิจารณาต้องทําโดยเปิดเผยแต่การลงมติ
ของวุฒิสภาต้องกระทําโดยลับ 

(2.4) การตัดสินในความผิดแต่ละบทน้ัน  ใช้การลงมติของ
วุฒิสภาต้องลงมติเป็นการลับแยกแต่ละข้อกล่าวหา การตัดสินจะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อ
กฏหมาย  กล่าวคือ 1.  มีข้อเท็จจริงตามคําฟ้องหรือไม่  2.  เหตุที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องน้ันเป็นความผิด
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  การจะมีความผิดหรือไม่น้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 
หมวดที่ 1 มาตรา 3 วรรคหก107 กําหนดว่า  การถูกตัดสินว่ากระทําความผิดจะต้องใช้คะแนนเสียงไม่
ตํ่ากว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมในขณะน้ัน ดังน้ันหากมีคะแนนเสียงน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่
กฏหมายกําหนดถือว่าผู้กล่าวหายังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปได้ไม่มีความผิด ในทางกลับกันหากวุฒิสภา
มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่เข้าประชุมว่าผู้น้ันมีความผิดจะต้องออกจากตําแหน่งทันทีมติ
ของวุฒิสภาเป็นที่สุด 

3)  ผลของการมีคําตัดสิน 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา หมวดที่ 2 มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติว่า        

“ให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้อํานาจลดหย่อนโทษหรืออภัยโทษแก่การกระทําความผิดต่อสหรัฐ 
ยกเว้นกรณีการถูกฟ้องขับออกจากตําแหน่ง. . .”108 

                                                            

United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be 
convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present. 

107
 United State constitution: Article 1, section 3 clause 6. 

The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting 
for that Purpose. They shall be on Oath or Affirmation. When the President of the 
United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be 
convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present. 

108 United State constitution: Article 2, section 2 clause 1. 
The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of United 

states, and of the Militia of the several States, When called into the actual Service of 
the United States; he may require the opinion, in writing, of the principle Officer in 
each of the executive Departments, upon any Subject relating to the Duties of their 
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ประธานาธิบดีไม่มีอํานาจในการอภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ (Power 
to Grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United States) และมติของ
วุฒิสภาเป็นที่สุด หากผู้ดํารงตําแหน่งไม่ว่าในทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการถูกถอดถอนแล้ว
ยังคงต้องรับผิดในทางอาญาและห้ามมิให้รับตําแหน่งอันทรงเกรียติหรือประโยชน์ใดๆ ของ
สหรัฐอเมริกา109 

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่ 25 ระบุว่า “กรณีที่มี
การถอดถอนประธานาธิบดี ให้รองประธานาธิบดีเข้ารับตําแหน่งแทน แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาจะให้อํานาจประธานาธิบดี ที่จะชะลอและให้อภัยโทษสําหรับการกระทําผิดได้ แต่
ยกเว้นโทษในคดีถอดถอน”110 

3.1.1.3 การศึกษาการขับออกจากตําแหน่งของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ว่าจะเป็น  ประธานาธิบดีก็ดี  สมาชิก

รัฐสภาก็ดี  หรือผู้พิพากษาก็ดีถูกถอดถอนโดยการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ในช้ัน
วุฒิสภาทั้งหมด 17 คน  ได้แก่111  

1)   ประธานาธิบดี 2 คนได้แก่ Andrew Johnson  (ค.ศ.1868)  และ Bill 
Clinton (ค.ศ.1999) 

                                                            

respective Offices, and he shall have Power to grant Reprieves and Pardons for 
Offences against the United States, except in Cases of Impeachment. 

 

109 United State constitution: Article 1, section 3 clause 7. 
Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal 

from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit 
under the United States: but the Party convicted shall nevertheless and subject to 
Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law. 
 

110 วรทิพย์ ทิพย์ธรรมธารา, กระบวนการถอดถอน:ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับกฎหมายต่างประเทศ 
(กรุงเทพฯ: วิทยาลัยยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 2544), หน้า 10.;  

United State constitution: Article 2, section 1 clause 6. 
In case of the Removal of the President from Office, or of his Death, 

Resignation, or Inability, or Inability to discharge the powers and Duties of the said 
Office, the Same shall devolve on the vice President, and the Congress may by Law 
provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the 
President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and 
such Officer shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall 
be elected. 

 

111 มานิตย์ จุมปา และพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนญูแห่งสหรัฐอเมริกาคาํอธบิาย
เรียงมาตราพร้อมคําพพิากษาศาลฎีกา (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้า 54-56. 
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2)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 1 คน ได้แก่  William Belknap 
(ค.ศ.1876) 

3)   วุฒิสภา 1 คนได้แก่  William Blount (ค.ศ.1799) 
4)   ผู้พิพากษา 13 คน 

ในส่วนน้ีจะยกมากล่าวเฉพาะกรณีที่สําคัญบางกรณี  เช่น คดีถอดถอน William 
Blount วุฒิสมาชิกจากรัฐ Tennessee  ในปี ค.ศ.1797  วุฒิสภา Blount  ถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดโดยการยุยงให้ชาวเผ่า Creek และ Cherakee เข้าโจมตีชาวสเปนที่ต้ังรกรากในฟอริดา 
(Floria)  และ  หลุยเชียนา (Louisiana)  เพ่ือให้เกิดความแตกแยกเพ่ือจะให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ
อังกฤษและทําให้สหรัฐอเมริกาขาดความเป็นกลาง ทั้งยังถูกกล่าวหาว่าพยายามทําให้บุคคลที่
ประธานาธิบดีสหรัฐแต่งต้ังเป็นตัวแทนชาวอินเดียนและที่เป็นคู่แข่งกับตนเองต้องออกจากตําแหน่ง112 
และยังถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ (Disloyalty) ต่อสหรัฐอเมริกา วุฒิสภาขับไล่ Blount ออกจากการ
เป็นสมาชิกวุฒิสภาและยกเลิกการพิจารณาถอดถอนออกจากตําแหน่ง (ค.ศ.1799)113 

คดีถอดถอนประธานาธิบดีแอนดรูว์ จอห์นสัน  ประธานาธิบดีคนที่ 17 แห่ง
สหรัฐอเมริกา  (1865-1869)  ถูกฟ้องขับจากตําแหน่งจากข้อกล่าวหา 11 ข้อซึ่งรวมถึงกล่าวถ้อยคําดู
ถูกรัฐสภา  ใช้อํานาจเกินตําแหน่งหน้าที่ ไม่เคารพเอกสิทธิรัฐสภา ปฏิบัติการไม่เหมาะสมต่อรัฐของ
สมาพันธรัฐที่แพ้สงครามกลางเมือง ปลดรัฐมนตรีกลาโหม โดยไม่ได้ขออนุญาตจากวุฒิสมาชิก 
(กฎหมาย Tenure of office Act ต่อมาถูกยกเลิก)  แต่อย่างไรก็ตามคะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภา
ที่จะถอดถอนได้ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามเข้าสมาชิกทั้งหมดที่เข้าประชุม แต่ปรากฏว่าในเร่ืองน้ี
มีคะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภาไม่ถึงสองในสามของสมาชิกทั้งหมดที่เข้าประชุม ซึ่งขาดไปเพียง
คะแนนเดียวเท่าน้ันซึ่งเป็นผลให้ประธานาธิบดีจอห์นสันไม่ต้องหลุดพ้นจากตําแหน่ง114  

ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี ต้ังแต่ 1969-1974 เป็น
ประธานาธิบดี คนที่ 37 แห่งสหรัฐอเมริกา  ชิงลาออกจากตําแหน่งก่อนจะมีกระบวนการขับออกจาก
ตําแหน่ง (Impeachment)  กระบวนการดังกล่าวจึงยุติลงไปทั้งน้ีหลังจากที่คณะกรรมาธิการตุลาการ
สภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  คดีวอเตอร์เกต มีรายงานว่า
ทําเนียบขาวของประธานาธิบดี รีชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีและหัวหน้าพรรครีพับลิกันในขณะน้ัน
เป็นผู้สั่งการให้มีการแอบเข้าไปติดต้ังอุปกรณ์ดักฟังและหลุดเข้าไปในสํานักงานของพรรคฝ่ายตรงกัน
ข้ามเมื่อเร่ืองดังกล่าวมีกระแสดังขึ้น ประธานาธิบดี นิกสันจึงยอมประกาศลาออกจากตําแหน่งทันที 

                                                            
112

 กานดา สิริฤทธิภักดี, การนาํระบบอิมพีชเมนต์ มาใช้ในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 248. 

113
 มานิตย์ จุมปา และพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, เรื่องเดิม, หน้า 54-55 . 

114
 ปธน. อเมริกา คนแรกที่ถูกถอดถอน, ค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จาก http:// 

news.truelife.com/detail/2243025   
 



50 

ในช่วงค่ําของ วันที่ 8 สิงหาคม 1974 โดยมีถ้อยคําว่า “เขาไม่มีฐานอํานาจทางการเมืองเพียงพอใน
สภาครองเกรสและประกาศลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดี”115 

คดีถอดถอนประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) ประธานาธิบดีคนที่ 42  แห่ง
สหรัฐอเมริกา (1998-1999)  ซึ่งสภาผู้แทนราษฏรลงมติกล่าวโทษว่า  ให้การอันเป็นเท็จและขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมเน่ืองด้วยกรณีมีความสัมพันธ์ทางเพศอ้ือฉาวระหว่างเขากับนักศึกษาฝึกงานของ
ทําเนียบขาวที่ช่ือ โมนิกา ลูวินสก้ี  ปรากฏว่าเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในช้ันวุฒิสภาที่จะตัดสินว่าเขามี
ความผิดตามฟ้องหรือไม่น้ัน  มีคะแนนเสียงไม่ถึงสองในสาม ทําให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้ ไม่ถูกขับ
ออกจากตําแหน่ง116 

จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะเริ่มหรือไต่สวนเพ่ือ
หาทางใช้กระบวนการขับออกจากตําแหน่งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายครั้งและส่วนใหญ่ไม่ประสบ
ความสําเร็จเน่ืองจากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสภา117 นอกจากน้ีแม้ในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดที่ต้องพ้นตําแหน่งเพราะถูกถอดถอน  ทั้งที่เมื่อ
วุฒิสภามีมติแล้วคะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ที่กฏหมายกําหนดย่อมส่งผลทําให้กระบวนการถอดถอนไม่
ประสบความสําเร็จ  อย่างไรก็ดีกระบวนการถอดถอนก็ยังส่งผลสําคัญทางอ้อมในการตรวจสอบการ
ใช้อํานาจโดยมิชอบ ดร .ภูมิ มูลศิลป์ หัวหน้าสาขานิ ติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ช้ีให้เห็นถึงข้อดีของกระบวนการดังกล่าวว่า 

“เป้าหมายของการถอดถอนอาจจะไม่ได้ไปถึงระดับสมาชิกวุฒิสภาก็ได้  หากภาค
สังคมกดดันดีๆ ก็ทําให้นักการเมืองออกจากตําแหน่งไปเอง”118 

จากข้อวิเคราะห์ของ ดร.ภูมิ มูลศิลป์  ทําให้เห็นว่าแม้นักการเมืองจะไม่ถูกถอดถอน
ตามกระบวนการ แต่อาจทําให้นักการเมืองแสดงความรับผิดชอบ (แสดงสปีริต) โดยการลาออกจาก
ตําแหน่งซึ่งก็ได้มีปรากฏเหตุการณ์เช่นน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การลาออกของประธานาธิบดี   
ริชาร์ด นิกสันกับคดีวอเตอร์เกต  

3.1.1.4 การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ขึ้นช่ือว่ามีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย

มากท่ีสุดโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อพิจารณาด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  การปกครองในระดับ
ท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆโดยตรง  กฎหมายให้
อํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐโดยให้อํานาจประชาชนในการเข้าช่ือถอดถอน

                                                            
115 ที่มาที่ไปคดี ‘วอเตอร์เกต’, ค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 จาก  http://www.manager. 

co.th/Around/viewNews.aspx?NewsID=9480000079678  2557  
116

 รีชาร์ด ซี. ชโรเดอร์, การปกครองของสหรฐัอเมริกา, นาธาน กลิค, ผู้เรยีบเรียง 
(กรุงเทพฯ: สํานักข่าวอเมริกัน, 2543), หน้า 506. 

117
 มานิตย์ จุมปา, ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับรัฐธรรมนญู พ.ศ.2540 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 

2543), หน้า 506. 
118

 การถอดถอนในสหรัฐอเมรกิากลไกที่ทําให้คนหน้าบาง, ค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 
จาก http://ppvoice.thainhf.org/ ?module=article &page=detail&id=701  
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ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเลือกได้โดยตรงโดยมิต้องผ่านองค์กรใดๆ เหมือนด่ังการถอดถอนแบบการขับ
ออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ในระดับชาติ  ในประวัติศาสตร์ของการถอดถอนแบบการปลด
ออกจากตําแหน่ง (Recall)  มีข้อสันนิษฐานถึงที่มาการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง 
(Recall)  ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับท้องถิ่น ดังน้ี 

การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เริ่มในสมัยยุคโรมัน  การเกิด
แนวคิดการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ต้ังอยู่บนฐานความคิดที่ว่า  ประชาชนเป็นจุดกําเนิดแต่
เพียงแหล่งเดียวแห่งอํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐ119  ประกอบกับหลังจากที่ใช้การถอดถอนดังกล่าวในยุค
โรมันมายาวนานก็ปรากฎการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ราวปี ค.ศ.1820  ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ประชาชนได้เลือกเข้าไปพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ120 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อ
สันนิษฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  แนวคิด
ของนาย วิลเลียม เอส ยู เรน (William S. Uren) ได้เสนอหลักการน้ีนํามาใช้กับผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืงในครั้งแรก ได้นําเสนอผ่านหนังสือพิมพ์โอเรกอน (Oregon Newspaper) จนส่งผลให้
รัฐธรรมนูญแต่ละมลรัฐได้บัญญัติหลักการดังกล่าว121 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย แบ่งการปกครอง 50 มลรัฐ 
มี 13 มลรัฐซึ่งกระบวนการถอดถอนที่ใช้รูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) แบ่งได้เป็น 3 
รูปแบบ ดังน้ี122  

รูปแบบที่ 1 การท่ีประชาชนเข้าช่ือถอดถอนย่อมเป็นการเลือกต้ังใหม่ในคราว
เดียวกัน จึงเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกต้ังมักหาเสียงมีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ดังน้ีเมื่อมีการนับคะแนน
หากผู้ร้องได้คะแนนน้อยกว่าผู้สมัครคนอ่ืนๆ บุคคลผู้ถูกร้องต้องพ้นจากตําแหน่งทันที หากนับคะแนน
แล้วได้คะแนนเสียงชนะก็ทําหน้าที่ต่อไป ตัวอย่างของมลรัฐที่ใช้ในรูปแบบน้ี เช่น เอริโซน่า, 
แคลิฟอร์เนีย, โคโลราโด, เนวาดา, นอร์ทดาโคตา,วิสคอนซิน 

รูแปบบที่ 2 การลงคะแนนถอดถอนแล้วตามด้วยการเลือกต้ังพิเศษหมายความว่าเป็น
การจัดการลงคะแนนเสียง 2 ครั้ง  ในครั้งที่ 1 จัดการลงคะแนนเสียงถอดถอนและในครั้งที่ 2 จัดการ
เลือกต้ังใหม่พิเศษแยกออกมาตัวอย่างของมลรัฐที่ใช้ในรูปแบบน้ี เช่น จอร์เจีย, ลุยเซียนา, มิชิแกน, 
มินนิโซตา, มอนแทนา, นิวเจอร์ซีย์, ออริกอน, โรดไอแลนด์ 

                                                            
119

 มานิตย์ จุมปา, “แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
โดยประชาชน (Recall Election),” รัฐสภาสาร, หน้า 16. 

120
 Thomas E. Cronin, Direct Democracy: the Politics of Initiative, 

Referendum, and Recall (Massachusetts: Harvard University Press, 1989), p. 129. 
121

 กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, เรื่องเดิม, หน้า 36. 
122

 นิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์, ปญัหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน, ค้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.pub-law.net/Publaw/view. 
aspx?id=1773 
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รูปแบบที่ 3 เป็นการลงคะแนนเสียงถอดถอนแล้วต้ังบุคคลตามรายช่ือมาสืบต่อ
ตําแหน่งหมายความว่าบัตรลงคะแนนมีการต้ังคําถามให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนตอบ 2 ข้อ ดังน้ี  

ข้อ 1. ท่านต้องการถอดถอนเจ้าหน้าที่ให้พ้นจากตําแหน่ง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  
ข้อ 2. มีรายช่ือของผู้สมัครรับเลือกต้ังที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เลือกด้วยการนับ

คะแนนจะนับจากความต้องการของประชาชนที่ต้องการถอดถอนก่อน  
ดังน้ันถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่ถอดถอนกระบวนการสืบต่อตําแหน่งย่อมสิ้นสุดลงบุคคลน้ัน

อยู่ในตําแหน่งต่อไปแต่หากเป็นการถอดถอนผู้ว่าการมลรัฐ ผู้ที่สมัครจะสืบต่อตําแหน่งต้องเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเช่นเดียวกับผู้ร้องและได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการของพรรคการเมือง 
ตัวอย่างของมลรัฐที่ใช้ในรูปแบบน้ี เช่น วอชิงตัน, อะแลสกา, อิลลินอยส์ 

ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนในประเทศมักมีส่วนร่วมในทางการเมืองตลอดเวลา การมีส่วนร่วมที่สําคัญ
ในระดับท้องถิ่นคือการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นโดยกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) เป็น
การถอดถอนที่ให้ประชาชนมีอํานาจถอดถอนได้โดยเพียงแต่เห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่งและมลรัฐ
ที่ศึกษาคือมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  เน่ืองจากมีตัวอย่างการถอดถอนในระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจริงและมี
ประเด็นที่สําคัญจึงขอหยิบยกมลรัฐดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษาถึงกระบวนการถอดถอนแบบการปลด
ออกจากตําแหน่ง (Recall) ว่าการถอดถอนดังกล่าวส่งผลอย่างไรบ้าง 

3.1.1.5 ตัวอย่างการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ระดับมลรัฐ 

มลรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นมลรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประชาชน
ในมลรัฐดังกล่าวจะมีส่วนร่วมทางการเมืองและต่ืนตัวเพ่ือรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างมาก  
และในเรื่องของการถอดถอนซึ่งการปกครองในระดับท้องถิ่นใช้หลักการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองในรูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  อันเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่
สําคัญประการหน่ึงซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนมีรายละเอียดสาระสําคัญดังจะกล่าวต่อไปน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการถอดถอนออกจากตําแหน่งพิจารณาได้ 
2 ประเด็น  คือ  1.  ผู้ที่อาจถูกถอดถอน  2.  กระบวนการข้ันตอนและผลของการถอดถอน 

1) กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ใช้กับบุคลในตําแหน่งใด 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  เก่ียวกับบทบัญญัติว่า

ด้วยการลงคะแนนเสียง  การเสนอกฎหมาย  การทําประชามติและการปลดออกจากตําแหน่ง123  ว่า
ด้วยการถอดถอนออกจากตําแหน่งน้ันให้ประชาชนมีอํานาจในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆท่ีมา
จากการเลือกต้ังของประชาชนเท่าน้ัน124 ดังน้ันตําแหน่งอ่ืนใดที่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ังของประชาชน  
ประชาชนไม่มีอํานาจที่จะใช้กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 

                                                            
123

 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL 
124

 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL SEC. 13  
Recall is the power of the electors to remove an elective officer. 
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2)  กระบวนการ  ขั้นตอนและผลของการถอดถอน 
(1)  กระบวนขั้นตอนการถอดถอน 
ขั้นตอนแรก  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องย่ืนคําร้องต่อเลขาธิการ

แห่งมลรัฐโดยในคําร้องจะต้องระบุถึงเหตุผลในการถอดถอนด้วย โดยในการน้ีจะยังจะไม่พิจารณาถึง
ความเหมาะสมแห่งเหตุผลผู้สนับสนุนการปลดผู้บริหารท้องถิ่นมีเวลา 160 วันในการย่ืนคําร้องที่มีการ
ลงลายมือช่ือ (Signed Petition)125 

คําร้องน้ันต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของคะแนน
เสียงคร้ังล่าสุดที่เลือกตําแหน่งน้ันๆ ลงลายมือช่ือในคําร้องซึ่งมีลายมือช่ือจาก 5 เคาน์ต้ี โดยแต่ละ
เคาน์ต้ีมีจํานวนเท่ากันที่ร้อยละ 1 ของคะแนนเสียงคร้ังล่าสุดที่เลือกในตําแหน่งน้ันๆ ในเคาน์ต้ีน้ันๆ  
อย่างไรก็ตามจํานวนลายมือช่ือการปลดผู้ดํารงตําแหน่งวุฒิสภา สมาชิกสภา (Member of the 
Assembly)  กรรมการในคณะกรรมาธิการด้านภาษีอากรของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Members of the 
Board of Equalization) และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลช้ันต้น ออกจากตําแหน่งต้องมีจํานวน
เท่ากับร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงคร้ังล่าสุดที่ออกเสียงเลือกต้ังในครั้งน้ัน126  

ขั้นตอนที่ 2  เมื่อย่ืนคําร้องแล้วเลขาธิการแห่งมลรัฐจะเป็นผู้มีอํานาจ
ตรวจสอบนับลายมือช่ือตลอดจนความถูกต้องของลายมือช่ือ  ซึ่งคําร้องดังกล่าวจะส่งมายังสํานักงาน
เลขาธิการแห่งมลรัฐ เพ่ือเป็นขั้นตอนต่อไปในการลงคะแนนเสียงเพ่ือลงช่ือถอดถอน127  

ขั้นตอนที่ 3  ผู้ว่าการรัฐจะเป็นผู้กําหนดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือ
ถอดถอน เน่ืองจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ใช้รูปแบบการถอดถอนแบบที่ 1 คือประชาชนเข้าช่ือถอดถอน
ย่อมเป็นการเลือกต้ังใหม่ในคราวเดียวกัน จึงเป็นการช้ีชะตาว่าผู้ดํารงตําแหน่งจะถูกถอกถอนหรือไม่ 
และต้องเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือไม่เกินกว่า 80 วันนับแต่วันที่มีการรับรอง

                                                            
125

 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL 

SEC.14 (a) Recall of a state officer is initiated by delivering to the Secretary of 
State a petition alleging reason for recall. Sufficiency of reason is not reviewable. 
Proponents have 160 days to file signed petitions. 
 

126
 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL 

SEC 14(b) A petition to recall a statewide officer must be signed by electors 
equal in number to 12 percent of the last vote for the office, with signatures from 
each of 5 counties equal in number to 1 percent of the last vote for the office in the 
country. Signatures to recall Senators, members of the Assembly, members of the 
Board of Equalization, and judges of courts of appeal and trial courts must equal in 
number 20 percent of the last vote for office. 

 

127
 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL 

SEC 14(C) The Secretary of State Shall maintain a continuous count of the 
signatures certified to that office. 
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ลายมือช่ือมีจํานวนครบถ้วน (Date of Certification of Sufficient Signatures)128 โดยที่การ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนน้ันอาจมีการดําเนินการภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศรับรอง
ลายมือช่ือครบถ้วนก็ได้ เพ่ือการลงคะแนนเสียงในการถอดถอนจะตรงกับการเลือกต้ังครั้งถัดไปท่ี
กําหนดไว้  ดังน้ันหากผู้มีสิทธิเลือกต้ังครั้งต่อไปซึ่งกําหนดไว้มีจํานวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้มี
สิทธิในการลงคะแนนเสียงให้มีการถอดถอน129 อย่างไรก็ตามหากเป็นการปลดเจ้าหน้าที่ระดับผู้ว่า
การรัฐหรือระดับเลขาธิการแห่งมลรัฐหน้าที่ต่างๆเก่ียวกับการถอดถอนน้ัน (Recall Duties) จะให้รอง
ผู้ว่าการรัฐ (Lieutenant Governor) หรือสมุห์บัญชี (Comptroller) เป็นผู้ดําเนินการตามลําดับ130 

(2)  ผลของการถอดถอน 
เมื่อประชาชนเข้าเสียงส่วนใหญ่ได้เข้าช่ือถอดถอนจนผู้น้ันพ้นจาก

ตําแหน่ง ซึ่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ดังที่กล่าวข้างต้นใช้รูปแบบการถอดถอนในรูปแบบที่ 1 คือเมื่อ
ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนย่อมเป็นการเลือกต้ังใหม่ในคราวเดียวกัน ดังน้ันหากมีผู้สมัครเข้าชิง
ตําแหน่งให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสืบทอดตําแหน่งแทน 

ข้อสังเกต มลรัฐแคลิฟอร์เนียให้ความคุ้มครองแก่ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ไม่ได้ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง ซึ่งรัฐจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคคล
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการชดเชยในค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้จ่ายไป และการถอดถอนจะมีขึ้นใหม่อีกน้ันต้องผ่านไป
แล้วเมื่อพ้นหกเดือนหลังจากลงคะแนนเสียงให้มีการถอดถอน 

กรณีศึกษาของการลงคะแนนเสียงปลดผู้ดํารงตําแหน่งโดยประชาชน 
มลรัฐแคลิฟอร์เนียน้ันประชาชนมักมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการถอดถอน (Recall) และตัวอย่างที่สําคัญที่ถือว่ามีความวุ่นวายใน

                                                            
128

 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL 

SEC 15 (a) An election to determine whether to recall an officer ad, if 
appropriate, to elect a successor shall be called by the Governor and held not less 
than 60 days nor more than 80 days from the date of certification of sufficient 
signatures. 
 

129
 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL 

SEC.15 (b) A recall election may be conducted within 180 days from the date 
of certification of sufficient signatures in order that the elect6ion may be 
consolidated with the next regularly scheduled election occurring wholly or partially 
within the same jurisdiction in which the recall election is held, if the number  of 
voters eligible to vote at that next regularly scheduled election equal at least 50 
percent of all the voters eligible to vote at the recall election   
 

130
 ARTICLE 2 VOTING, INITIATIVE AND REFERENDUM, AND RECALL 

SEC.17 If  recall  of the Governor or Secretary of State is initiated, the recall 
duties of that office shall be performed by the Lieutenant Governor or Controller, 
respectively 
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กระบวนการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ดังกล่าวคือ การถอดถอนผู้ว่าการรัฐ
นายเกรย์ เดวิส 

หลังจากผ่านขั้นตอนแรก คือ ขั้นตอนในการรวบรวมลายช่ือแล้ว 
เน่ืองจากการเลือกต้ังผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นการแข่งขันระหว่าง นายเกร์ย เดวิส (Gray Davis)  
และนายบิล ไซมอน (Bill Simon) มาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังน้อยลง ดังน้ันการปลดออกจากตําแหน่ง
จึงต้องมีการลงลายมือช่ือประมาณ 900,000 คน131 ซึ่งคําร้องขอให้ปลดออกจากตําแหน่งต้องมีผู้มี
สิทธิเลือกต้ังจํานวนร้อยละ 12 ตามที่กล่าวข้างต้น จึงต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือช่ือถึง 897,156 
ลายมือช่ือ ประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียเห็นว่านายเกรย์ เดวิสมีปัญหาในการบริหารการเงินและ
งบประมาณที่ผิดพลาดและบกพร่องในการสื่อสารกับมหาชนรวมทั้งความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดที่
อยู่ก้นบ้ึงของจิตใจชาวแคลิฟอร์เนีย132 ในขณะน้ันมีนายอาร์โนลด์ ชวาลเซเนกเกอร์ (Arnold 
Schwarzenegger) จากพรรคพรรคริพับลิกันซึ่งต่อมาชนะการเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการรัฐแทนนายเกรย์ 
เดวิสด้วยในวันที่ 7 ตุลาคม 2546133 

ปรากฎว่าจากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมด 9,413,490 คน เมื่อพิจารณาผล
คะแนนการถอดถอนของนายเกร์ย เดวิสเห็นชัดว่าประชาชนน้ันเลือกนายอาโนลด์ ชวาร์สเนกเกอร์ 
ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 4,206,284 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58 ขณะที่อันดับ 2 
คือนายครุซ บุสตามันเต ได้รับคะแนนเสียง 2,724,874 คะแนน  ส่วนนายเกรย์ เดวิส ได้รับคะแนน
เสียง 4,007,783 คะแนนเท่าน้ัน  

เหตุการณ์ดังกล่าวที่ทําให้นายเกรย์  เดวิส  ถูกปลดออกจากตําแหน่ง 
(Recall)  โดยประชาชนเน่ืองจากการบริหารงานของนายเกรย์  เดวิส  ในขณะนั้นเกิดความผิดพลาด
ในเรื่องของบริหารการเงินและประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างหนัก134 

ปัญหาการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) โดยประชาชนของนายเกรย์ 
เดวิส  ที่สําคัญคือคงไม่พ้นการวิจารณ์ในเรื่องการซื้อเสียง  แน่นอนว่าฐานเสียงผู้บริหารท้องถิ่นมาจาก
ประชาชนกลามชาวรากหญ้าโดยการจ่ายเงินให้มาลงลายมือช่ือเพ่ือให้เข้าสู่กระบวนการถอดถอน  
แม้แต่การหาเสียงต้องใช้ค่าใช้จ่ายจํานวนมาก  ดังเหตุการณ์ตัวอย่างที่ถอดถอนนายเกรย์ เดวิสใช้เงิน
สูงถึง 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนายอาโนลด์ ชวาร์สเนกเกอร์ ใช้เงินกับการโฆษณาราว 
3,467,558 ดอลลาร์สหรัฐ ดังน้ันเพ่ือให้ประชาชนอยู่ภายใต้อาณัติของตนจึงต้องมีการจูงใจประชาชน
กลุ่มน้ีซึ่งวิธีการน้ันคือการจ่ายเงินให้กับประชาชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวรากหญ้าและในท้ายที่สุด

                                                            
131 Elizabeth Garrett, Democracy in the Wake of the California Recall     

(Las Angeles, CA.: USC Law school and California Institute of technology, 2004). 
132 ควันหลงคนเหล็กแห่งแคลฟิอร์เนีย, ค้นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 จาก http:// 

liblog.dpu.ac.th/article/upload/b050.pdf 
133 รัฐไทย: รัฐทีก่ารการจายอํานาจล่าช้า, คน้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 จาก http://kpi. 

ac.th/media/pdf/M7_42.pdf 
134

 คะแนนนิยมผูว่้าฯ คนเหล็กด่ิงเหว หลงัขดัแย้งเรื่องงบฯ, ค้นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 
จาก http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000086320 
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แล้วก็มีกระบวนการเข้าช่ือถอดถอนนายเกร์ย เดวิสเกิดขึ้น  ตามท่ีกล่าวข้างต้นว่าการปลดออกจาก
ตําแหน่ง (Recall) น้ันขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งการถอดถอนนายเกร์ย เดวิส ออกจากตําแหน่งเป็นการ
พร้อมใจของประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของตนเพราะกระบวนการ
ถอดถอนดังกล่าวให้อํานาจประชาชนในการเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงมิต้องผ่านองค์กรใด  

แม้กระบวนการดังกล่าวจะดูแล้วเห็นว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรก็ดี ดร.
อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว เห็นว่า “เหตุการณ์น้ีถือเป็นบทเรียนสําคัญอีกครั้งหน่ึงว่า อํานาจของ
นักการเมืองน้ัน อย่างไรเสียก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนคนลงคะแนนเสียงเป็นสําคัญ”135 และการที่  
นายอาโนลด์ ชวาร์สเนกเกอร์  ชนะการเลือกต้ังเป็นผลพวงมาจากการบริหารงานที่นายเกร์ย เดวิส  
ไม่สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาได้แต่สิ่งสําคัญที่ทําให้นายอาโนลด์ ชวาร์สเนกเกอร์  ได้รับ
คะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนเพราะวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีให้น้ันเอง136 
 

3.1.2  กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ในประเทศฝรั่งเศส 
กระบวนการถอดถอนในระดับชาติของประเทศฝรั่งเศสใช้ระบบการขับออกจากตําแหน่ง

(Impeachment) โดยรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1958  ได้กําหนดองค์กรที่ทําหน้าที่ใน
การพิจารณาตัดสินความรับผิดของนักการเมืองไว้โดยเฉพาะ คือ ศาลอาญาช้ันสูง (La Haute Cour 
de Justice) มีจํานวนทั้งหมด 30 คน  ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 20 คนและอีก 10 คน
เป็นบุคคลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคัดเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่งทําหน้าที่ในการพิจารณาความผิด
ของประธานาธิบดี เฉพาะความผิดในการทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง โดยหลักการแล้วตาม
รัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส ประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใดๆ ในตําแหน่งประธานาธิบดี แต่
ปัจจุบันได้มีการแก้ไข เมื่อปี ค.ศ.2007 ซึ่งรวมถึงกรณีละเลยต่อหน้าที่ ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ปฎิบัติงาน และ รัฐมนตรีที่กระทําความผิดทางอาญาในระหว่างปฎิบัติหน้าที่ 
 ภายหลังได้มีรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1958 มีบทบัญญัติเพ่ิมเติมคือ มาตรา 67 และ มาตรา 
68 ให้มีศาลอาญาช้ันสูงเพ่ือทําหน้าที่ตัดสินความผิดของประธานาธิบดีฐานทรยศต่อประเทศชาติและ
ความรับผิดของรัฐมนตรีในความผิดอุกฤษโทษ (Crimes)  และมัชฌิมโทษ (Délits) หรือผู้ร่วมกระทํา
ความผิดธรรมดาแต่กระทําความผิดต่อความมั่นคงของชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส มาตรา 68 
วรรคสอง และต่อมาปี ค.ศ.1993 มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยแยกศาลสําหรับนักการเมือง 2 ศาล137 

1.   ศาลอาญาช้ันสูง (La Haute Cour de Justice) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพิจารณา 
เมื่อประธานาธิบดีทรยศต่อประเทศชาติตลอดจนเรื่องการที่ประธานาธิบดีละเลยต่อหน้าที่ด้วย 

2.  ศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ (La Cour de Justice de la République) เป็นองค์กรที่ทํา
หน้าที่พิจารณารัฐมนตรีเมื่อได้กระทําความผิด  

                                                            
135

 ควันหลงคนเหล็กแห่งแคลิฟอร์เนีย, เรื่องเดิม.
 

136
 เรื่องเดียวกัน. 

137
 อมร สุวรรณโรจน์, ปัญหาการพิจารณาถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในชัน้

วุฒิสภา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 
61. 
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ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2007 ได้มีการเพ่ิม
หลักการสําคัญ ในการถอดถอนประธานาธิบดี นอกตากความผิดทรยศประเทศชาติแล้ว มาตรา 68 
วรรคแรก บัญญัติว่า “ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาจถูกถอดถอนจากตําแหน่งได้เฉพาะในกรณี
ละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของประธานาธิบดี. . .”138 
กระบวนการและขั้นตอนถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 

3.1.2.1 ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการขับออกจากตําแหน่ง 
1) ผู้ถูกกล่าวหา  ได้แก่   

(1)  ประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญแห่งฝร่ังเศส ค.ศ.1958 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปไว้ใน มาตรา 67 วรรคแรก ว่า “ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
การดําเนินการใดๆ ในตําแหน่งประธานาธิบดี. . .”139 เว้นแต่ เป็นความผิดทรยศต่อประเทศชาติ และ
ได้เพ่ิมเติมในเรื่องประธานาธิบดีละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของประธานาธิบดีซึ่งการละเลยต่อหน้าที่พิจารณา 2 ลักษณะ140 

ประการแรก การละเลยต่อหน้าที่อาจเป็นการกระทําส่วนตัว เช่น การ
กล่าวปราศรัยโดยส่อไปทางเช้ือชาติ เหยียดสีผิว ซึ่งเป็นการกล่าวทําให้เกิดความเสียหายอันไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งประธานาธิบดี 

ประการที่สอง ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติอันเป็นอํานาจที่
ส่งผลถึงความต่อเน่ืองในการบริหารงานรัฐหรือในเร่ืองของจัดทําบริการสาธารณะ หากประธานาธิบดี
ละเลยต่อการทําหน้าที่จนทําให้เกิดความเสียหาย บทของการลงโทษคือถอดถอนมิใช่ลงโทษทางแพ่ง
ทางอาญาหรือทางปกครองแต่อย่างใด 

(2)  รัฐมนตรี หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
ตลอดจน รัฐมนตรีช่วย เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาข้ึนต้องฟ้องต่อศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ (La 
Cour de Justice de la République) 

                                                            
138

 The Constitution of France , TITLE VIII - on judicial authority,Article 68 
The President of the Republic shall not be removed from office during the 

term thereof on any grounds other than a breach of his duties patently incompatible 
with his continuing in office. Such removal from office shall be proclaimed by 
Parliament sitting as the High Court 

 

139
 The Constitution of France , TITLE VIII - on judicial authority,Article 68 

The President of the Republic shall not be removed from office during the 
term thereof on any grounds other than a breach of his duties patently incompatible 
with his continuing in office. Such removal from office shall be proclaimed by 
Parliament sitting as the High Court 

140
 ความรับผิดชอบทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส, ค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1076  
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(3)  ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ให้ประธานาธิบดีกระทําความผิดฐาน
ทรยศต่อประเทศชาติรวมถึงรัฐมนตรีที่กระทําความผิดทางอาญาในขณะกระทําตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนด โดยจํากัดเฉพาะความผิดฐานทําลายความมั่นคงของชาติเท่าน้ัน 

2) องค์กรผู้กล่าวหา  ได้แก่   
(1)  ประธานาธิบดี ผู้กล่าวหาได้แก่สภาผู้แทนราษฎรจํานวน 1ใน10 

ร่วมกันลงช่ือจากน้ันให้สองสภามีมติ ซึ่งการลงมติทั้งสองสภาจะต้องกระทําโดยเปิดเผย ทั้งน้ีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของแต่ละสภา (Vote Identique) 

(2)  คณะรัฐมนตรี ผู้กล่าวหาคือผู้เสียหายจากการกระทําความผิด
อาญาของรัฐมนตรี ซึ่งผู้เสียหายหมายความรวมถึงประชาชนชาวฝรั่งเศสและคนต่างด้าวที่เป็น
ผู้เสียหายจากการกระทําของรัฐมนตรี สามารถกระทําได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาคําฟ้องหรือส่งเรื่องไปยังอัยการประจําศาลฎีกา  ทั้งน้ีตามรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส ค.ศ.1958  
มาตรา 68-2141 

3) องค์กรผู้ตัดสิน  ได้แก่   
รัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส ภายหลังแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ.

2007 หลักเกณฑ์การถอดถอน ดังน้ี 
(1)  ศาลอาญาช้ันสูง (La Haute Cour de Justice) นอกจากมีอํานาจ

ในการพิจารณาในกรณีที่ประธานาธิบดีทรยศต่อประเทศชาติแล้ว ยังมีอํานาจในการพิจารณา ในกรณี
ที่ประธานาธิบดีละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ประธานาธิบดี 

                                                            
141

 The Constitution of France, TITLE VIII - on judicial authority, Article 68-2 
The Court of Justice of the Republic shall consist of fifteen members: twelve 

Members of Parliament, elected in equal number from among their ranks by the 
National Assembly and the Senate after each general or partial renewal by election 
of these assemblies, and three judges of the Court of Cassation, one of whom shall 
preside over the Court of Justice of the Republic. 

Any person claiming to be a victim of a serious crime or other major offence 
committed by a member of the Government in the exercise of his duties may lodge 
a complaint with a petitions committee. 

This committee shall order the case to be either closed or forwarded to the 
chief public prosecutor at the Court of Cassation for referral to the Court of Justice of 
the Republic. 

The chief public prosecutor at the Court of Cassation may also make a 
reference ex officio to the Court of Justice of the Republic with the assent of the 
petitions committee. An institutional Act shall determine the manner in which this 
article is to be implemented. 
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(2)  ศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ (La Cour de Justice de la 
République) เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการพิจารณาที่รัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรี ด้วย 

3.1.2.2 กระบวนการพิจารณาการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  และ
การตัดสิน 
1)  ขั้นตอนในการไต่สวนข้อเท็จจริง 

(1)  ประธานาธิบดี 
ตามที่กล่าวข้างต้นว่ารัฐธรรมนูญแห่งฝร่ังเศสได้กําหนดหลักเกณฑ์

ทั่วไปไว้ใน มาตรา 68 วรรคแรก ว่า “ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ
ดําเนินการใดๆ ในตําแหน่งประธานาธิบดี. . .”  เว้นแต่เป็นความผิดทรยศต่อประเทศชาติ และได้
เพ่ิมเติมในเรื่องประธานาธิบดีละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของประธานาธิบดี อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนประธานาธิบดี ซึ่งศาลที่มีอํานาจในการ
พิจารณาคือศาลอาญาช้ันสูงประกอบไปด้วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 5 คน และผู้พิพากษาสํารอง 2 คน 
โดยท่ีประชุมหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเลือกซึ่งทําหน้าที่ในการไต่สวน หากพบข้อกล่าวหาใหม่ต้องแจ้ง
ให้อัยการประจําศาลฎีกาทราบ หากไม่มีมูลต้องยกฟ้องแล้วเมื่อได้ความอย่างใดต้องสรุปข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายเพ่ือส่งไปยังศาลอาญาช้ันสูง (La Haute Cour de Justice) 

(2)  รัฐมนตรี  
องค์คณะไต่สวนประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มีหน้าที่ในการไต่

สวนข้อเท็จจริงตลอดจนปรับบทกฎหมาย ทั้งน้ีจะไต่สวนข้อเท็จจริงนอกฟ้องของอัยการประจําศาล
ฎีกาไม่ได้ เมื่อมีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมต้องแจ้งให้อัยการประจําศาลฏีกาทราบด้วย หากวินิจฉัยว่าไม่มีมูล 
ให้แจ้งต่ออัยการเพ่ือคัดค้าน 20 วัน หากวินิจฉัยว่ามีมูลให้สรุปสํานวนแล้วส่งไปยังศาลอาญาแห่ง
สาธารณรัฐ (La Cour de Justice de la République)  เพ่ือให้พิจารณา 

2)  กระบวนการพิจารณาและการตัดสิน 
(1) ประธานาธิบดี  
รัฐธรรมนูญแห่งฝร่ังเศส ค.ศ.1958 มาตรา 68142 ประธานาธิบดีที่

กระทําความผิดจะต้องขึ้นศาลอาญาช้ันสูงซึ่งผู้พิพากษามาจากการคัดเลือกในที่ประชุมของแต่ละสภา 
กล่าวคือ สภาผู้แทนราษฎรเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา และวุฒิสภามาจากสมาชิกวุฒิสภาเลือกกันเอง
อันเกิดจากการรวมกันของสองสภา โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทําหน้าที่เป็นประธาน143  

การถอดถอนประธานาธิบดีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฝรั่งเศส
ค.ศ.1958  มาตรา 68144 กล่าวคือการพิจารณาในการถอดถอนประธานาธิบดีเข้าสู่กระบวนการขับ

                                                            
142 แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2007 
143 รัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส, คน้วันที่ 21 ตุลาคม 2557 จาก http://freedom-

thing.blogspot.com/2011/06/blog-post_19. html 
 

144 The Constitution of France,TITLE VIII - on judicial authority, Article 68  
The President of the Republic shall not be removed from office during the 

term thereof on any grounds other than a breach of his duties patently incompatible 
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ออกจากตําแหน่ง (Impeachment) น้ัน  องค์กรที่มีอํานาจในการพิจารณาคือศาลอาญาช้ันสูง     
การเสนอจัดให้มีการประชุมศาลอาญาช้ันสูงเพ่ือให้ศาลอาญาช้ันสูงพิจารณาการถอดถอน
ประธานาธิบดีย่อมทําได้โดยให้สภาใดสภาหน่ึงจากสองสภา  ไม่ว่าเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
และให้ส่งต่อไปยังอีกสภาหน่ึงทันทีเพ่ือลงมติจัดให้มีการประชุมศาลอาญาช้ันสูงภายในสิบห้าวัน
หลังจากที่ได้รับทราบ  (รัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศสฯ  มาตรา 68 วรรคสอง) 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่เป็นประธานศาลอาญาช้ันสูงโดย
ให้ทําการวินิจฉัยเก่ียวกับการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหน่งการพิจารณาตัดสินคดีเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและผู้พิพากษาแต่ละคนลงคะแนนเป็นการลับภายใน
หน่ึงเดือนและใหค้ําวินิจฉัยมีผลทันที  (รัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศสฯ  มาตรา 68 วรรคสาม) 

คะแนนเสียงในการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาที่เก่ียวข้องหรือศาลอาญาช้ันสูงห้ามมีการลงคะแนนเสียงแทนกัน
และให้นับคะแนนเสียงเฉพาะที่สนับสนุนให้มีการถอดถอนออกจากตําแหน่งหรือที่สนับสนุนให้ประชุม
ศาลอาญาช้ันสูงเท่าน้ัน (รัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศสฯ  มาตรา 68 วรรคสี่) 

(2)  รัฐมนตรี  
องค์กรที่มีหน้าที่ในการตัดสินรัฐมนตรีคือศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ  

รัฐมนตรีที่กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดประเภทอุกฤษโทษ (Crimes) คือ ความผิดที่มีอัตรา
โทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีจนถึงตลอดชีวิตหรือ ความผิดมัชฌิมโทษ (délits ) คือ ความผิดที่มีอัตราโทษ
จําคุกต้ังแต่สองปีถึงห้าปี 

ศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐประกอบไปด้วยองค์คณะ 15 คนมีที่มาจาก 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเลือกกันเองของสภาทั้งสองในจํานวนที่เท่าๆกัน จํานวน 
12 คน กล่าวคือในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเอง 6 คนพร้อมกับเลือกผู้พิพากษาสํารอง 6 คน 
และมาจากสมาชิกวุฒิสภาเลือกในสมาชิก 6 คนกับเลือกผู้พิพากษาสํารอง 6 คน อีก 3 คนมาจากผู้

                                                            

with his continuing in office.  Such removal from office shall be proclaimed by 
Parliament sitting as the High Court. 

The proposal to convene the High Court adopted by one of the two Houses 
of Parliament shall be immediately transmitted to the other House which shall make 
its decision known within fifteen days of the receipt thereof. 

The High Court shall be presided by the President of the National Assembly. 
It shall give its ruling as to the removal from office of the President, by secret ballot, 
within one month. Its ruling shall take effect immediately. 

Rulings given hereunder shall require a majority of two thirds of the members 
of the House involved or of the High Court. No proxy voting shall be allowed. Only 
votes in favors of the removal from office or the convening of the High Court shall 
be counted. 

An Institutional Act shall determine the conditions for the application hereof. 
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พิพากษาที่ทําหน้าที่พิจารณาคดีในศาลฎีกาและให้ผู้พิพากษาจากศาลฎีกาคนหนึ่งทําหน้าที่เป็น
ประธานศาลอาญาแห่งรัฐ145  

สําหรับการพิจารณาคดีของศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ ต้องพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตัดสินจะทําโดยการลงมติลับหากผู้พิพากษามีมติ
คะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึง ถือว่ารัฐมนตรีผู้น้ันได้กระทําความผิดและในเรื่องของการลงโทษน้ันเป็น
อีกเรื่องหน่ึงเพราะการลงโทษน้ันจะต้องมีมติสําหรับการลงโทษซ่ึงการลงโทษต้องมีมติเกินก่ึงหน่ึง เมื่อ
มีมติไม่ถึงก่ึงหน่ึงก็ไม่สามารถลงโทษในอัตราสูงสุดที่มีการเสนอได้  ให้ลงโทษในอัตราที่ลดหย่อนลงมา
ที่ได้เสนอจนกว่าจะได้มติเกินก่ึงหน่ึงให้ลงโทษตามน้ัน  

3)  ผลของการมีคําตัดสิน 
ในกรณีของประธานาธิบดี  เมื่อศาลอาญาชั้นสูงได้ตัดสินแล้ว คําพิพากษา

ย่อมเป็นที่สุด ห้ามอุทธรณ์ฎีกา 
ในกรณีรัฐมนตรีเมื่อศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐได้มีคําตัดสินแล้ว ย่อม

อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ในศาลฎีกาได้ เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
เสนอให้มีการอุทธรณ์ข้อกฎหมายต่อศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ (Assemblée plénièrede la Cour de 
Cassation) ได้ภายใน 3 เดือน  หากศาลฎีกามีคําพิพากษาประการใดๆ คําพิพากษาของศาลย่อมถือ
เป็นที่สุด  

ในทางกลับกันถ้าศาลฎีกายกคําพิพากษาของศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ
สามารถพิจารณาคดีใหม่ได้  ในกรณีที่ผู้พิพากษาสํารองที่ไม่ได้น่ังพิจารณาเรื่องน้ันมาก่อนย่อมเป็น
องค์คณะนั่งพิจารณาคร้ังหลังได้ 

                                                            
145

 The Constitution of France ,TITLE VIII - on judicial authority,Article 68-2 
The Court of Justice of the Republic shall consist of fifteen members: twelve 

Members of Parliament, elected in equal number from among their ranks by the 
National Assembly and the Senate after each general or partial renewal by election 
of these assemblies, and three judges of the Court of Cassation, one of whom shall 
preside over the Court of Justice of the Republic. 

Any person claiming to be a victim of a serious crime or other major offence 
committed by a member of the Government in the exercise of his duties may lodge 
a complaint with a petitions committee. 

This committee shall order the case to be either closed or forwarded to the 
chief public prosecutor at the Court of Cassation for referral to the Court of Justice of 
the Republic. 

The chief public prosecutor at the Court of Cassation may also make a 
reference ex officio to the Court of Justice of the Republic with the assent of the 
petitions committee. An institutional Act shall determine the manner in which this 
article is to be implemented. 
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การศึกษาการขับออกจากตําแหน่งของประเทศฝร่ังเศส 
เมื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนในการถอดถอนแล้ว  ผู้ดํารงตําแหน่งที่จะ

เข้าสู่กระบวนการถอดถอนในประเทศฝรั่งเศสแทบจะไม่มีเลย  ส่วนใหญ่แล้วเมื่อรู้ตัวว่าเมื่อเข้าสู่
กระบวนการถอดถอนแล้วมักชิงลาออกจากตําแหน่ง  บางรายถึงกับฆ่าตัวตาย  เพ่ือไม่ให้ตนเข้าสู่
กระบวนการถอดถอนน้ี  เช่น 

นายปีแอร์ แบร์โกวอย  อดีตนายกรัฐมนตรีใช้อาวุธปืนยิงศีรษะของตนเอง  
เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  โดยยืมเงินจากเพ่ือนซึ่งเป็นนักธุรกิจโดยไม่เสีย
ดอกเบ้ียจํานวนเงิน 180,000 ดอลล่าสหรัฐ การฆ่าตัวตายของอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ถูก
หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสวิจารณ์ว่า  พยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบในการกระทําที่ผ่านมาของตน146  

 
3.1.3  กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ในประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศเกาหลีใต้ ได้นําเ ร่ือง กระบวนการถอนถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 

(Impeachment) ใช้ในกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจในระดับชาติ ซึ่งรัฐสภาของเกาหลีใต้เป็น
ผู้ใช้อํานาจนิติบัญญัติอันเป็นสภาเด่ียว ซึ่งมีจํานวนสมาชิก 299 คน โดยจํานวนสองส่วนสามมาจาก
การเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง ที่เหลือมาจากการแต่งต้ังตามส่วนของพรรคการเมืองที่ได้รับ
เลือกต้ัง  อยู่ในตําแหน่ง 4 ปี องค์กรผู้มีอํานาจในการถอดถอน คือ ศาลรัฐธรรมนูญ  

3.1.3.1 กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  

ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการขับออกจากตําแหน่ง  
1) ผู้ถูกกล่าวหา ตามรัฐธรรมนูญแห่งเกาหลีใต้ หมวด 3 มาตรา 65(1)147 

บัญญัติว่า “ในกรณีที่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาแห่งรัฐ หัวหน้าผู้บริหารกระทรวง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา สมาชิกของคณะกรรมาธิการการเลือกต้ังกลาง คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ ที่กําหนดโดยกฎหมาย ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอ่ืนๆ ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ รัฐสภาอาจจะลงมติเพ่ือฟ้องร้องถอดถอนบุคคล
เหล่าน้ันออกจากตําแหน่งได้” 

                                                            
146

 “ฝรั่งเศสบทเรียนจากอดีตนายกฯ,” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 39 (9-15 พฤษภาคม 
2536): 24 อ้างถึงใน กานดา สิริฤทธิภักดี, เรื่องเดิม, หน้า 276-277. 
 

147
 Article 65 of The Constitution of the Republic of Korea, In case the 

President, the Prime Minister, members of the State Council, heads of Executive 
Ministries, judges of the Constitutional Court, judges, members of the Central Election 
Management Committee, members of the Board of Zudit and Inspection, and other 
public officials designated by law have vioted the constitution or other laws in the 
performance of official duties, the National Assembly may pass motions for their 
impeachment. 
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ดั ง น้ันผู้ ถู กกล่ าวหา  ไ ด้แ ก่  ผู้ ดํ ารง ตําแหน่ง ใน  9  ตํ าแหน่ง  ดั ง น้ี 
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาแห่งรัฐ หัวหน้าผู้บริหารกระทรวง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้พิพากษา สมาชิกของคณะกรรมาธิการการเลือกต้ังกลาง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนๆ ที่กําหนดโดยกฎหมายซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในระดับชาติ 

มาตรา 65 (1) ได้ระบุเหตุแห่งการถอดถอนว่าได้กระทําโดยฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รัฐสภาอาจลงมติเพ่ือดําเนิน
กระบวนการถอดถอนต่อไป 

2)  องค์กรผู้กล่าวหา 
ในประเทศเกาหลีใต้ได้บัญญัติถึงองค์กรที่มีอํานาจในการกล่าวหาไว้ใน 

รัฐธรรมนูญแห่งเกาหลีใต้ มาตรา 65 (2)148 ได้บัญญัติองค์กรผู้มีอํานาจในการกล่าวหา ได้แก่สมาชิก
รัฐสภาซึ่งต้องมีญัตติในการฟ้องร้องถอดถอนกระบวนการขับออกจากตําหน่ง (Impeachment) ซึ่ง
แยกได้ดังน้ี 

ประการแรก สมาชิกรัฐสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา และต้องมีการลงมติเพ่ือให้ได้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของรัฐสภา 

ประการที่สอง ญัตติในการฟ้องร้องถอดถอนประธานาธิบดีน้ัน สมาชิก
รัฐสภาต้องเสนอโดยเสียงส่วนใหญ่และลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา 

3)  องค์กรผู้ตัดสิน คือศาลรัฐธรรมนูญ 
3.1.3.2 กระบวนพิจารณาการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  และการตัดสิน 

1)  การกล่าวหา 
กระบวนการกล่าวหาที่จะเข้าสู่กระบวนการถอดถอนน้ัน ต้องพิจารณา

กฎหมายโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
ประการแรก พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 

130(1)149 ภายหลังที่ได้มีญัตติให้ดําเนินการฟ้องร้องถอดถอนให้ประธานรัฐสภารายงานต่อที่ประชุม

                                                            
148

 Article 65  )2  (  of The Constitution of the Republic of Korea , A motion for 
impeachment prescribed in Paragraph  )1  (  may be proposed by one-third or more of 
the total members of the Nations Assembly  ,and requires a concurrent cote of a 
majority of the total members of the National Assembly for passage: Provided , that a 
motion for the impeachment of the President shall be proposed by a majority of the 
total members of the impeachment of the President shall be proposed by a majority 
of the total members of the National Assembly and approved by two-thirds or the 
total members the National Assembly 

149
 Article 130  )1  (  of The National Assembly Act,  When a proposition of 

impeachment prosecution is made  ,the Speaker shall immediately report it to the 
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ใหญ่ทันทีเมื่อได้มีการทําข้อเสนอญัตติให้มีการฟ้องร้องถอดถอน โดยอาจมีมติส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการในด้านกฎหมายและการยุติธรรมเพ่ือสอบสวน และพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภา
ของสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 130 (2)150  วางหลักเกณฑ์ว่าในกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ส่งคําร้องให้มีการ
ดําเนินคดีฟ้องร้องเพ่ือถอดถอนออกจากตําแหน่งไปยังคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและการ
ยุติธรรมตาม มาตรา 130 (1) ซึ่งการลงมติออกเสียงน้ันต้องกระทําเป็นการลับโดยจะพิจารณาว่าการ
ฟ้องร้องถอดถอนดําเนินการระหว่าง 24 ถึง 72 ช่ัวโมงหลังจากมีการรายงานต่อที่ประชุมและ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 130 (3)151 ญัตติเสนอในกรณีที่มีการ
ฟ้องร้องถอดถอน ให้ระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ที่จะถูกถอดถอน พยานหลักฐานและต้องประกอบ
เหตุผลในการฟ้องร้องถอดถอนอีกทั้งเอกสารข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวน  ในคํา
ร้องดังกล่าวที่ให้ดําเนินคดีน้ันส่งไปยังคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดย
คณะกรรมธิการด้านกฎหมายและการยุติธรรมต้องผูกพันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบสวนและ
สอบสวนการดําเนินงานของรัฐโดยอนุโลมระหว่างการสอบสวน 

ประการที่สอง ถ้าข้อเรียกร้องของญัตติถูกเสนอไปยังคณะกรรมาธิการใน
ด้านกฎหมายและการยุติธรรม เมื่อได้รับคําร้องตามมาตรา 130 คณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและ
การยุติธรรมจะดําเนินการสอบสวนและทํารายงานโดยไม่ชักช้า วิธีการสอบสวนและหน้าที่ในการดูแล
การสอบสวนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบสวนและสอบสวนการดําเนินงานของรัฐให้
นํามาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการสอบสวน152 

                                                            

plenary session , which may, by resolution , refer it to the Legislation and Judiciary 
Committee for investigation. 

150
 Article 130  )2  (  of The National Assembly Act,  If the plenary session fails to 

decide to refer the motion of impeachment prosecution to the Legislation and 
Judiciary Committee under paragraph, (1) a secret vote shall be taken to determine 
whether the impeachment is brought between 24 and 72 hours after the motion is 
reported to the plenary session. If it fails to take votes within this period , the 
relevant impeachment prosecution shall be deemed as abolished. 

151
 Article 130 (3) of The National Assembly Act, For a proposition of 

impeachment prosecution, the name and position of the person to be impeached, 
the reason and evidence of impeachment and other materials to serve for reference 
on investigation shall be presented. 
 

152
 Article 131(1)-(2) of The National Assembly Act, 

 (1) In receiving the motion under Article 130, the Legislation and Judiciary 
Committee shall make an investigation and a report without delay. 

(2) The method of investigation and the duty of attention for investigation as 
prescribed by the Act on the Inspection of State Administration shall apply mutatis 
mutandis to the investigation as referred to in Paragraph (1). 
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ประการที่สาม  พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลี 
มาตรา 133153 มติในการดําเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องถอดถอนโดยท่ีประชุมใหญ่น้ันให้ทําเป็นหนังสือ ต้อง
ระบุช่ือและตําแหน่งของบุคคลน้ันที่จะถูกฟ้องถอดถอนและเหตุผลของการฟ้องถอดถอน (ต่อไป
เรียกว่า “มติให้ดําเนินคดี”) 

ประการที่สี่ การส่งผลมติให้ดําเนินคดีขั้นตอนน้ีมีกฎหมายที่วางหลักถึง
วิธีการถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมีข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่  พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภาของ
สาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 134154  ได้บัญญัติสองอนุมาตรา กล่าวคือ เมื่อมีการลงมติให้ดําเนินคดี ให้
ประธานสภาส่งโดยไม่ชักช้าซึ่งต้นฉบับของมติให้ดําเนินคดีไปยังประธานของคณะกรรมาธิการในด้าน
กฎหมายและการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการในการฟ้องร้องถอดถอน (The Impeachment 
Committee) และจากนั้นส่งสําเนาให้ศาลรัฐธรรมนูญบุคคลผู้ที่ถูกฟ้องถอดถอนและหัวหน้า
หน่วยงานของบุคคลผู้ถูกฟ้องถอดถอน ซึ่งเป็นบทบัญญญัติ มาตรา 134 อนุมาตรา 1 ส่วน มาตรา 
134 อนุมาตรา 2 ได้กําหนดว่าเมื่อส่งมติให้ดําเนินคดี อํานาจของผู้ที่ถูกดําเนินคดีให้ระงับลงช่ัวคราว
และหน่วยงานท่ีมีอํานาจแต่งต้ังจะต้องไม่รับหนังสือลาออกของบุคคลดังกล่าว หรือปลดออกจาก
ตําแหน่ง 

ทั้งน้ี พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 65(3)155

บุคคลที่ถูกลงมติให้ฟ้องถอดถอนออกจากตําแหน่งจะถูกระงับจากการใช้อํานาจ หรือยุติปฎิบัติหน้าที่
จนกว่าจะได้ดําเนินการพิจารณาตัดสินถอดถอนออกจากตําแหน่ง 

 
 

                                                            
153

 Article 133 of The National Assembly Act  ,  The resolution for impeachment 
prosecution by the plenary session shall be made in writing stating the name and 
position of the person who is impeached   a and the reason for impeachment 
(hereinafter referred to as “resolution for prosecution”) 

154
 Article 134 (1)-(2) of The National Assembly Act, 

(1) When a resolution for impeachment is made, the Speaker shall deliver, 
without delay, the original of the resolution for prosecution to the chairman of the 
Legislation and Judiciary Committee who is a member of the impeachment 
committee, and copies to the Constitutional Court, the person who is impeachment, 
and the head of the agency to which the impeached person belongs. 
 (2) When the resolution for prosecution is delivered , the exercise of authority 
by the prosecuted person shall be suspended , and the appointing authorities shall 
not receive the resignation of the prosecuted person or dismiss him. 

155
 Article 65  )3  ( of The Constitution of the Republic of Korea , Any person 

against whom a motion for impeachment has been passed is suspended from 
exercising his power until the impeachment has been adjudicated. 
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2)  การพิจารณาและการตัดสิน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งเกาหลีใต้ที่ได้วางหลักเกณฑ์กระบวนการถอดถอนโดย

พิจารณา มาตรา 111156 เป็นบทบัญญัติการพิจาณาคดีการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) ถือเป็นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้
สถาปนาเมื่อ ปี พ.ศ.2531 หลังจากที่ประชาชนเคลื่อนไหวให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
องค์คณะตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญมีจํานวน 9 คน มีวาระ 6 ปีโดยได้รับเลือกฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริการของสภา  ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอช่ือแก่รัฐสภาเกาหลีใต้  วัตถุประสงค์ที่จัดต้ังขึ้นมา
โดยเฉพาะเพ่ือวินิจฉัยตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ช้ีขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ ตัดสินคดี
ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพิจารณายุบพรรคการเมือง157 หากเร่ืองดังกล่าวผ่านสภาน้ันต้องถูก
ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือทําการพิจารณาและตัดสินต่อไป 

การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญน้ัน ให้นําบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบ
ตามวิธีพิจารณาความอาญามาใช้โดยอนุโลม ทั้งน้ีภายใต้พระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องนํามา
พิจารณา158  

ดังน้ัน ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมของรัฐสภาเป็น
องค์กรที่ทําหน้าที่ในการถอดถอนในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ159 การพิจารณาของศาล

                                                            
156

 The Constitution of the Republic of Korea 
Article 111 (1) The Constitutional Court shall have jurisdiction over the following 
matters: 

1. The Constitutionality of law upon the request of the courts; 
2. Impeachment 
3. Dissolution of a political party; 
4. Competence disputes State agencies, between State agencies and local 

governments, and between local governments; and 
5. Constitutional complaint as by Act. 

 

157
 สํารวจศาลรัฐธรรมนญูนานาประเทศท่ามกลางเสียงวิพากษ์, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 

2557 จาก http://www.khaosod.co.th/view _newsonline.php?newsid= TVRNNU5 
UQTBNell4Tmc9PQ 

 

158
 Article 54    )1  ( of The Constitutional Court Act  ,Except as otherwise provided 

in this Act , The provisions of laws and regulations relating to civil litigation shall apply 
mutatis mutandis to the procedure for adjudication of the Constitutional Court within 
the limit not contrary to the nature of Constitutional adjudication. Together with 
such provisions , laws and regulations relating to criminal litigation shall apply mutatis 
mutandis to the adjudication on impeachment and the Administrative Litigation Act 
to the adjudication on competence dispute and Constitutional complaint. 

159
 Article 49 (1)-(2) of The Constitutional Court Act, 
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รัฐธรรมนูญเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้น้ันควรถูกถอดถอนต้องตัดสินในจํานวนไม่น้อยกว่า 6 คนจึงจะ
สามารถถอดถอนได้ตามมาตรา 113 (1)160 เมื่อมีการตัดสินแล้วจะมีการติดคําประกาศซึ่งมีผลกระทบ
ต่อบุคคลที่จะต้องถูกถอดถอน 

3) ผลของการมีคาํตัดสิน 
เมื่อได้มีคําตัดสินแล้วอันเหตุให้ผู้ดํารงตําแหน่งถูกถอดถอนยังคงต้องรับผิด

ในทางแพ่ง ทางอาญาด้วย หรือทางอ่ืนทั้งน้ีตามรัฐธรรมนูญแห่งเกาหลใีต้ มาตรา 65 (4)161 และยังถูก
ตัดสิทธ์ิในการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี ตลอดจนตําแหน่ง
ต่างๆ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 (2)162 

3.1.3.3 การศึกษาการขับออกจากตําแหน่งของประเทศเกาหลีใต้ 
ในประเทศเกาหลีใต้น้ันแทบจะไม่มีนักการเมืองคนไหนเลยที่ถูกถอดถอนออกจาก

ตําแหน่งโดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สังเกตได้อีกว่าเมื่อประชาชนเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลหรือฝ่าย
บริหารรับผิดชอบ ผู้ดํารงตําแหน่งเลือกที่จะลาออกเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่มี เพียงนายโรห์ มูเ ฮียน ซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ เข้าสู่กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศที่ถูกพักงาน  

                                                            

(1) For the adjudication on impeachment, the Chairperson of the Legislation 
and Justice Committee of the National Assembly shall be the impeachment 
prosecutor. 

(2) The impeachment prosecutor shall request adjudication by presenting to 
the Constitutional Court an authentic copy of the written resolution of the institution 
of impeachment, and may examine the accused person in the oral proceedings. 

 

160
 Article 113 (1)  of The Constitutional of the Republic of Korea,  )1  ( When the  

Constitutional Court makes a decision of the unconstitutionality of a law , a decision 
of impeachment , a decision of dissolution of a political party or an affirmative 
decision regarding the  Constitutional complaint,  the concurrence of six Justices or 
more shall be required: 

161
 Article 65 (4) of The Constitutional of the Republic of Korea, A decision on 

impeachment does not extend further than removal from public office. However, it 
does not exempt the person impeached from civil or criminal liability. 
 

162
 Article 54 (1)-(2) of The Constitutional Court Act, 

Article 54 (1) The decision of impeachment shall not exempt the accused person 
from the civil or criminal liabilities. 

     (2) Any person who is removed by the decision of impeachment shall not 
be a public official until five years have passed from the date on which the decision 
is pronounced.  
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ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่ากระบวนการถอดถอน บัญญัติในหมวด 3 มาตรา 65 (1) หาก
ประธานาธิบดีฝ่าฝืนต่อบทบบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนๆ ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการรัฐสภา
อาจลงมติเพ่ือฟ้องร้องถอดถอนบุคคลเหล่าน้ันได้ซึ่งขณะน้ันรัฐสภาได้ปฎิบัติตามเง่ือนไขในการ
ฟ้องร้องเป็นเหตุให้นายโรห์ มูเฮียน เข้าสู่กระบวนการถอดถอน เน่ืองจากนายโรห์ มูเฮียน ถูกกล่าวหา
ว่าวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองเพราะเขากล่าวพาดพิงว่า “เขาจะสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ทั้ง
ช่ือยูริ ซึ่งเป็นพรรคที่แยกตัวออกมาจากพรรค MDP” น้ันเอง163 จึงเป็นเหตุให้นายโรห์ มูเฮียนจะถูก
ระงับจากการใช้อํานาจหรือเป็นการยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้มีการพิจารณาตัดสินคดีถอดถอน
จากตําแหน่ง ทั้งน้ีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65(3) 

ต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2004 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยกฟ้องนายโรห์ มูเฮียน 
กระทําความผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วกลับคืนสู่ตําแหน่งอีกคร้ัง 

เรื่องดังกล่าวน้ีแม้นายโรห์ มูเฮียน จะไม่ถูกถอดถอนแต่ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ มีความเห็นว่า  
 

แม้ว่าที่สุดแล้วนาย โรห์ จะไม่ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง แต่
ก า ร ท่ี ผู้ นํ า สู ง สุ ด ต้ อ งถู ก พั ก ง านจากกระบวนการ อิ ม พิ ช เ มน ต์ 
(Impeachment) ก็ทําให้การเมืองของประเทศเกาหลีใต้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุล และสร้างธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้นมาไม่น้อย ซึ่งทําให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงของเกาหลีใต้ทั้งหลายต่างต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เพราะหากเกิดการทุจริตคอรัปช่ัน
ขึ้นมาจริงๆ แล้วละก็คราวหน้าโทษทัณฑ์ที่ได้รับอาจไม่ได้โดนแค่การพัก
งานก็เป็นได้164  

 
3.2  ประเทศใช้กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  
 

ขั้นตอนและกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในประเทศต่างๆ 
กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นรูปแบบอย่างหน่ึงของการตรวจสอบการใช้

อํานาจรัฐโดยประชาชน  อันมีลักษณะเป็นรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยทางตรง  เน่ืองจาก
ประชาชนมีอํานาจในการเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปทําหน้าที่แทนตน  หากเห็นว่า
ผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งหรือใช้อํานาจโดยมิชอบ  โดยหลักการแล้วการถอดถอนในรูปแบบการ
ปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  มักใช้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ
ปกครองกันเอง  เช่น  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือในประเทศไทยเองใช้การถอดถอนนี้ในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่อย่างไรก็ดีได้มีบางประเทศใช้รูปแบบการถอดถอนแบบการปลดออกจาก
ตําแหน่ง (Recall) ในระดับชาติเพ่ือให้ประชาชนได้มีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐน้ันได้
                                                            

163
 การถอดถอนของเกาหลีกับประธานาธบิดีที่ถูกพักงาน, ค้นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

จาก http://ppvoice.thainhf.org/index.php?module=article&page=detail&id=703 
164

 เรื่องเดียวกัน. 
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โดยตรงไม่ต้องผ่านองค์กรใดๆ ซึ่งให้ประชาชนถอดถอนผู้แทนท่ีตนเลือกให้ออกจากตําแหน่งได้ก่อน
ครบวาระ  จึงขอยกตัวอย่างศึกษาประเทศท่ีใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
ในระดับชาติ  ได้แก่ประเทศเวเนซุเอลา  และประเทศแคนาดาเน่ืองจากทั้งสองประเทศน้ีมีหลักเกณฑ์
การถอดถอนโดยประชาชนที่น่าสนใจประกอบกับมีตัวอย่างของข้อเท็จจริงในการถอดถอนที่น่าศึกษา
เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการถอดถอนดังกล่าวน้ีมาใช้ในประเทศไทยในระดับชาติ
ให้มีกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ  โดยนํากรณีศึกษาทั้งสองประเทศนี้มาปรับใช้เพ่ือให้ประชาชนใน
ประเทศไทยเองได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น 

 
3.2.1 กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในประเทศเวเนซุเอลา 
ในประเทศเวเนซุเอลาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี                     

โดยผู้แทนในระดับชาติไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงประธานาธิบดี
น้ัน  มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เมื่อประชาชนเลือกเข้าผู้แทนมาแล้ว  หากเห็นว่าไม่สมควร
ดํารงตําแหน่ง หรือใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบประชาชนย่อมเข้าช่ือถอดถอนได้  อันเป็นไปตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศเวเนซุเอลา  (Republic of Venezuela) ค.ศ.1998165  ซึ่งได้
วางหลักเกณฑ์ในเรื่องของการถอดถอนไว้ในมาตรา 72  โดยจําแยกพิจารณาเป็น 3 ประเด็น  คือ 1.  
ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  2. กระบวนการพิจารณาการปลดออก
จากตําแหน่ง (Recall) และการตัดสิน  และ  3. การศึกษาการปลดออกจากตําแหน่งของประเทศ
เวเนซุเอลา 

3.2.1.1 ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
ในรัฐธรรมนูญแห่งเวเนซุเอลา  ค.ศ.1998 น้ัน  กําหนดให้ประชาชนนั้นสามารถ

เข้าช่ือถอดถอนผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังได้ทุกตําแหน่งไม่ว่าจะระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่นเมื่อ
พิจารณารัฐธรรมนูญแห่งเวเนซุเอลา  มาตรา 72 กําหนดตําแหน่งที่ให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้ 
คือ เจ้าหน้าที่ทุกตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน ประชาชนมีอํานาจถอดถอนบุคคล
เหล่าน้ันได้ได้ทุกตําแหน่ง166 อันได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกท้องถิ่น
ตลอดจนถึงประธานาธิบดี167  

 

 

 

 

                                                            
165

 นันทวัฒน์ บรมมานันท,์ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา, ค้นวันที่ 8 สิงหาคม 
2559 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=966 

166
 Article 72 of the Constitution of Venezuela ค.ศ.1998, All […] office filled by 

popular vote are subject to revocation 
167

 Article 72 of  Constitution of Venezuela ค.ศ.1998,  enable the recall of any 
elected representative, including the President 
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3.2.1.2 กระบวนการพิจารณาการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  และการตัดสิน   
1)  การย่ืนคําร้องโดยประชาชน 
รัฐธรรมนูญแห่งเวเนซุเอลา ค.ศ.1998  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องจํานวน

ประชาชนที่มีสิทธิถอดถอนและระยะเวลาในการย่ืนถอดถอนไว้ในมาตรา 72  กําหนดว่า  ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังอย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงทะเบียนในเขตการเลือกต้ัง (Affected 
Constituency)  ยื่นคําร้องเพ่ือให้มีการจัดทําลงประชามติเพ่ือปลดผู้ที่มาจากการเลือกต้ังให้พ้นจาก
ตําแหน่งน้ันได้168 และมาตรา 72  ของรัฐธรรมนูญแห่งเวเนซุเอลา  ค.ศ.1998  ในการย่ืนคําร้องน้ัน
กระทําได้ต่อเมื่อ  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ได้รับเลือกต้ังจากประชาชนน้ันดํารงตําแหน่งไปแล้ว
ก่ึงหน่ึงของวาระในการดํารงตําแหน่งเสียก่อนจึงจะย่ืนคําร้องให้ถอดถอนได้  แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนเมื่อได้เลือกผู้แทนแล้วจะถอดถอนทันที่ไม่ได้  การท่ีกฎหมายกําหนดไว้เช่นน้ีก็เพราะ
ต้องการให้เวลาทํางานไปเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อน  โดยกําหนดระยะเวลาไว้  อีกทั้งการลง
ประชามติใช้งบประมาณจํานวนมากและยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้แทนนั้นถูกกลั่นแกล้งโดยประชาชน
อันเป็นการคุ้มครองความเป็นเอกสิทธ์ิของระบบผู้แทน  

ดังน้ัน  จากการศึกษาข้างต้นช้ีให้เห็นว่า  การท่ีจะลงคะแนนเสียงเข้าช่ือ
ถอดถอนน้ันคะแนนเสียงต้องเท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับเลือกคร้ังแรกหากบุคคลดังกล่าว  เช่น  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับคะแนนเสียงมาจากประชาชน 500,000 เสียง  ต้องมีจํานวนประชาชน
เข้าช่ือมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือก  คือ  500,000 เสียง  จึงมี
สิทธิปลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ันออกจากตําแหน่งและต้องดูจํานวนสัดส่วนของผู้ที่มีสิทธิออก
เสียงว่าการลงคะแนนเสียงที่ให้ปลดน้ันมีจํานวนมากถึงร้อยละ 25 ของจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้ัน
ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์มีทั้งสองข้อจะขาดหลักเกณฑ์ข้อหน่ึงข้อใดมิได้ แม้ประชาชนจะมีสิทธิเข้าช่ือถอด
ถอนได้แต่มีรายละเอียดที่มีเง่ือนไขอย่างมาก 

2)  กระบวนพิจารณาและการตัดสิน 
เมื่อเง่ือนไขครบตามกฎหมายกําหนดแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการลงคะแนน

เสียงถอดถอนผู้แทนนั้นออกจากตําแหน่งต่อไป 
เมื่อประชาชนได้ทําการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนแล้วน้ันหากได้ความว่า

มีผู้ออกเสียงเท่ากับหรือร้อยละ 25 ของจํานวนทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีการลงทะเบียนและ
ออกเสียงถอดถอนน้ัน  ให้ถือว่าผู้น้ันถูกปลดจากน้ันให้หาผู้อ่ืนมาดํารงตําแหน่งแทนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 71 วรรคสอง169  

                                                            
168

 Article 72 paragraph 1, of the Constitution of Venezuela ค.ศ.1998, Once 
one-half of the term of office to which an official has been elected has elapsed, a 
number of voters representing at least 20% of the registered voters in the affected 
constituency may petition for the calling of a referendum to revoke that official’s 
mandate. 

169
 Article 72 paragraph 2  , of the constitution of Venezuela ค.ศ.1998, When a 

number of voters equal to or greater than the number of those who elected the 



71 

ผลของการถอดถอนในกรณีที่มีการปลดออกจากตําแหน่งโดยประชาชนได้
ลงคะแนนเสียง เมื่อประธานาธิบดีพ้นตําแหน่ง โดยถาวรในช่วง 4 ปีแรกของวาระการดํารงตําแหน่ง
ตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Term of Office)  ให้จัดการเลือกต้ังโดยทั่วไปและการลงคะแนน
โดยตรงภายในเวลา 30 วันปฎิทินโดยให้รองประธานาธิบดีฝ่ายบริหารรักษาการแทนจนกว่าจะมีการ
เลือกต้ังและได้ประธานาธิบดีคนใหม่ ทั้งน้ีประธานาธิบดีคนใหม่ให้ดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ หาก
ประธานาธิบดีพ้นตําแหน่งช่วง 2 ปีสุดท้ายของวาระการดํารงตําแหน่ง ให้รองประธานาธิบดีฝ่าย
บริหารดํารงตําแหน่งแทนจนสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง170 

 

                                                            

official vote in favour of the recall, provided that a number of voters equal to or 
greater than 25 % of the total number of registered voters vote in the recall 
referendum, the official’s mandate shall be deemed revoked and immediate action 
shall be taken to fill the permanent vacancy as provided for by this constitution and 
by law. 

170
 Article 233 of the constitution of Venezuela ค.ศ.1998,  

  The President of the Republic shall become permanently unavailable to 
serve by reason of any of the following events: death; resignation; removal from 
office by decision of the Supreme Tribunal of Justice; permanent physical or mental 
disability certified by a medical board designated by the Supreme Tribunal of Justice 
with the approval of the National Assembly; abandonment of his position, duly 
declared by the National Assembly; and recall by popular vote. 

When an elected President becomes permanently unavailable to serve prior 
to his inauguration, a new election by universal suffrage and direct ballot shall be 
held within 30 consecutive days. Pending election and inauguration of the new 
President, the President of the National Assembly shall take charge of the Presidency 
of the Republic. 

When the President of the Republic becomes permanently unavailable to 
serve during the first four years of this constitutional term of office, a new election 
by universal suffrage and direct ballot shall be held within 30 consecutive days. 
Pending election and inauguration of the new President, the Executive Vice-President 
shall take charge of the Presidency of the Republic. 

In the cases describes above, the new President shall complete the current 
constitutional term of office. If the President becomes permanently unavailable to 
serve during the last two years of his constitutional term of office, the Executive Vice-
President shall take over the Presidency of the Republic until such term is 
completed. 
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3.2.1.3 การศึกษาการปลดออกจากตําแหน่งของประเทศเวเนซุเอลา 
ประเทศเวเนซุเอลาให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ทุก

ตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เช่น ประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา โดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพบอุปสรรคเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะกรณีของประธานาธิบดี ฮิวโก ซาเวส (Hugo Chávez)  

ประธานาธิบดี ฮิวโก ซาเวส (Hugo Chávez)  เป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการถอดถอน
แบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1999 โดยก่อต้ังขบวนการ
สาธารณรัฐที่ห้า (The Fifth Republic Movement) เพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ังชิงตําแหน่ง
ประธานาธิบดี ในปี ค.ศ.2541171 ในรัฐธรรมนูญให้อํานาจประชาชนถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทุก
ตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังโดย ดร.ไสว บุญมา เขียนบทความไว้ว่า “การกระทําประธานาธิบดี ฮิวโก 
ซาเวส (Hugo  Chávez)  ส่วนมากมีรากฐานจากความอยากเป็นใหญ่นานๆและมีอํานาจแนวเผด็จ
การด้วยเขาเริ่มรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยทันทีที่เขาได้รับตําแหน่ง ทั้งที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับน้ันเป็นรากฐานของการปกครองมาเกือบ 40 ปีนับว่าย่ังยืนมากเมื่อเทียบกับประเทศในย่าน
ละตินอเมริกา. . .”172 หน่ึงในน้ันคือการให้ประชาชนถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังทุก
ตําแหน่งได้โดยตรง จากน้ัน ประธานาธิบดี ฮิวโก ซาเวส (Hugo Chávez) ดํารงตําแหน่งครบก่ึงหน่ึง
ของวาระการดํารงตําแหน่ง คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2003 ฝ่ายค้านจึงอาศัยโอกาสน้ีดําเนินการให้มีการ
ปลด ประธานาธิบดี ฮิวโก ซาเวส (Hugo Chávez) ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ดีกระบวนการดังกล่าว
เกิดปัญหา กล่าวคือ กระบวนการย่ืนคําร้องเพ่ือมีการลงคะแนนเสียงเข้าข้างรัฐบาลโดยมีข้อวิจารณ์ 
ถึงความผิดปกติ ดังน้ี173  

ประการแรก ความพยายามของประชาชนที่ย่ืนคําขอให้มีการลงประชามติเพ่ือเข้าช่ือ
ให้ดําเนินการปลดออกจากตําแหน่งถูกปฎิเสธถึง 2 ครั้งโดยที่มีลายมือช่ือที่ถูกต้องและเป็นลายมือช่ือ
ที่แท้จริงของผู้ย่ืนคําร้องอีกทั้งมีความยุ่งยากเพราะเหตุมีขั้นตอนซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์โดยใช้การ
กํากับดูแลการลงประชามติเพ่ือให้มีการปลดออกจากตําแหน่งยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการ
ดําเนินการตรวจสอบลายมือช่ือที่เรียกว่า “การยืนยันลายมือช่ืออีกคร้ัง” 

ประการที่สอง ลายมือช่ือของผู้ย่ืนคําร้องที่เข้าช่ือปลดประธานาธิบดี ฮิวโก ซาเวส 
(Hugo Chávez) ปรากฎในโลกอินเตอร์เน็ตย่อมทําให้ประชาชนเกิดความกลัวจึงส่งผลทําให้เกิดการ
ข่มขู่ทางการเมือง (Process of Political intimidation)  โดยประธานาธิบดี ฮิวโก ซาเวส  ได้
ประกาศว่า “การลงคะแนนของคุณเป็นความลับแต่ลายมือช่ือคุณไม่เป็นความลับ” อันเป็นการละเมิด
ต่อสิทธิมนุษยชนอีกทั้งอาจถูกหมายหัวได้ 

                                                            
171

  พลิกบูม “ฮิวโก ซาเวส”, ค้นวันที่ 7 เมษายน 2558 จาก http://www.matichonon. 
co.th/news_detail.php?newsid=1362525114 

172 อดิศักด์ิ ลิ่มปรุ่งพัฒนกิจ,  บทเรียนคล้องจอง คําทํานายถูกต้องนะครา้บ,  ค้นวันที่ 7 
เมษายน 2558 จาก http://kidnokkok.blogspot.com /2004/09/blog-post_1096057697557 
98067.html 

  

173
 กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, เรื่องเดิม, หน้า 120-126. 
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ประการที่สาม คณะกรรมการการเลือกต้ังแห่งชาติได้กําหนดข้อบังคับเพ่ิมเติมว่า ต้อง
มีการยืนยันลายมือช่ือของผู้ย่ืนคําร้องอีกครั้งหน่ึงที่เรียกว่า “เรปาโล” (Reparo) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า
แปลก เน่ืองจากให้ประชาชนจํานวนมากท่ีเข้าลงลายมือช่ือมายืนยันอีกครั้งนอกจากจะเป็นการสร้าง
ภาระแล้วยังเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นด้วย ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลโดยนายหลุยส์ ตัสกง 
พยายามบังคับให้ประชาชนถอนลายมือช่ือแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ประชาชนพยายามลงประชามติเพ่ือ
ถอดถอนอีกคร้ังหน่ึง 

ประการที่สี่ การเสนอช่ือผู้เข้าดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของกรมบัตร
ประจําตัวประชาชนแห่งชาติกลับถูกคณะกรรมการเลือกต้ังแห่งชาติยกเลิก  ตําแหน่งน้ีมีความสําคัญ
เน่ืองจากตําแหน่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่ช่วยฝ่ายค้าน เป็นการละเมิดการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ตรวจสอบการทุจริตอีกทั้งหน่วยงานกรมบัตรประจําตัวประชาชนแห่งชาติก็กลายเป็นคนของฝ่าย
บริหารทําให้ลดความน่าเช่ือถอืลง 

ประการที่ห้า มีความผิดปกติของการลงประชามติกล่าวคือมีประชาชนเพ่ิมขึ้นจาก
การลงทะเบียน ในวันเลือกต้ัง 3 ธันวาคม ค.ศ.2006 มากถึง 1,838,371 คน ได้อย่างไรเพราะในอดีต
ที่ผ่านมาไม่มากถึงขนาดนี้และการใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียงและการตรวจสอบด้วยเครื่องอัตโนมัติ
เป็นการละเมิดรูปแบบการตรวจสอบโดยประชาชนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยสิทธิในการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ประการที่หก รัฐบาลอนุมัติให้ใช้กระบวนการแสดงตนด้วยวิธีการใช้เครื่องอ่าน
ลายน้ิวมือ เป็นการละเมิดความลับในการลงคะแนนเสียง อีกทั้งในวันลงคะแนนเสียงคณะกรรมการ
การเลือกต้ังแห่งชาติกําหนดให้มีการเลื่อนเวลาโดยต่อเวลาพิเศษในกรณีที่คาดว่ามีการออกมาเลือกต้ัง
ล่าช้าแม้จะล้าช้าทําให้ผู้ลงคะแนนต้องรอถึง 16.00 น. แต่ก็มีพบจํานวนน้อย 

ประการที่เจ็ด เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังแห่งชาติเข้ามาควบคุม “การตรวจสอบ 
ณ คูหาเลือกต้ัง” เมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จแล้วทําให้ผู้ที่เป็นกลางประสบปัญหาในการเข้าไปสุ่มเก็บ
ตัวอย่างนําไปตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย  

วันที่ 16 สิงหาคม 2004 ผลปรากฎว่าชาวเวเนซุเอลาร้อยละ 59 หรือ 5,800,002 
คน ลงประชามติไม่ปลดออกอีก ร้อยละ 41 หรือ 3,900,000 คนลงประชามติให้ออกจากตําแหน่ง 
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแม้การลงประชามติจะไม่ประสบผล แต่ทําให้เห็นว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยได้แสดงพลังที่ทําให้ผู้นําคนปัจจุบันหรือในอนาคตน้ันได้มองเป็นแบบอย่างหากทําให้
ประชาชนเห็นว่าไม่ควรดํารงตําแหน่งประชาชนจะเข้าช่ือถอดถอนอันเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจ
รัฐได้มีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งระวังการใช้อํานาจตลอดจนต้องคํานึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไม่ให้ใช้อํานาจโดยมิชอบในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป  และจาก
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามของประชาชนแม้จะล้มเหลวเพราะกระบวนการขั้นตอน
หรืออาจถูกกลั้นแกล้งบ้างแต่ประชาชนไม่ยอมแพ้จนประสบความสําเร็จผลักดันรวมพลังจนสามารถ
ให้มีกระบวนการเข้าช่ือถอดถอนประธานาธิบดีได้  แม้จะไม่สมเจตนารมณ์แต่ก็ทําให้ผู้นําต้องคิดหนัก
เช่นกัน อีกทั้งทําให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเร่ืองการมีส่วนร่วม ทําให้อํานาจอธิปไตยซึ่งเป็นอํานาจ
ของประชาชนมีความศักด์ิสิทธ์ิมากขึ้นและยังเป็นการลดปัญหาการชุมนุมเพ่ือขับไล่รัฐบาลจนส่งผลให้
เกิดการชุมนุมโดยไม่สงบส่งผลให้มีผู้คนล้มตายและได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมเพ่ือขับไล่รัฐบาล  
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กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  นอกจากลดปัญหาการชุมนุมที่อาจจะเกิดความไม่สงบ
ขึ้นได้แล้วยังเป็นการปลดผู้ดํารงตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนได้อย่างสันติวิธี 
 

3.2.2  กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในประเทศแคนาดา 
ประเทศแคนาดา  ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภา และมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการปลดผู้แทน
โดยประชาชน (Representative Recall) “พระราชบัญญัติว่าด้วยการปลดออกจากตําแหน่งและการ
เสนอกฎหมาย ค.ศ.1996” โดยบัญญัติให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ดํารงตําแหน่งสมาชิก
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภานิติบัญญัติ รวมถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกปลดออกจากตําแหน่งได้ด้วย
การลงคะแนนเสียงในระดับรัฐบาลกลางและระดับมณฑล  โดยกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิใน
เขตเลือกต้ัง สามารถย่ืนคําร้องเพ่ือปลดผู้แทนที่ดํารงตําแหน่งได้ ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงทะเบียนมี
จํานวนมากพอต่อการลงลายมือช่ือในคําร้องแต่อย่างไรก็ดีการปลดออกจากตําแหน่งไม่สามารถ
ดําเนินการได้ถ้าปราศจากการร้องขอจากผู้ดํารงตําแหน่งมนตรีลําดับที่ 1 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบก่อนใน
เรื่องของหลักการปลดออกจากตําแหน่งในประเทศแคนาดานั้นจําแยกพิจารณาเป็น 3 ประเด็น  คือ  
1.  ผู้ที่เก่ียวข้องใกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  2.  กระบวนการพิจารณาการปลด
ออกจากตําแหน่ง (Recall)  และการตัดสิน  และ  3. การศึกษาการปลดออกจากตําแหน่งของประเทศ
เวเนซุเอลา 

3.2.2.1 ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปลดออกจากตําแหน่งและการเสนอกฎหมาย ค.ศ.1996

กําหนดให้ประชาชนน้ันสามารถเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังได้ทุกตําแหน่ง  ได้แก่  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ตลอดจนถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  
อย่างไรก็ดีประชาชนผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งต้องย่ืนคําร้อง
และชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนดังกล่าวด้วย 

3.2.2.2 กระบวนการพิจารณาการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  และการตัดสิน 
1)  การย่ืนคําร้องโดยประชาชน 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปลดออกจากตําแหน่งและการเสนอกฎหมาย

ค.ศ.1996 อันดับแรกประชาชนต้องย่ืนคําร้อง  ซึ่งในมาตรา 19174  ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่
ลงทะเบียนในเขตเลือกต้ังย่ืนคําร้องให้ปลดสภานิติบัญญัติไปยังหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง  โดยคํา
ร้องต้องระบุข้อความ  ดังน้ี175  

                                                            
174

 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 
Division 1) 

175
 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3 (Recall 

Division 1), 
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ข้อ 1 ช่ือของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่จะขอให้ปลดออก 
ข้อ 2 ช่ือและที่อยู่ปัจจุบันของผู้ย่ืนคําขอ 
ข้อ 3 ถ้อยคําแถลงไม่เกิน 200 คํา พร้อมคําอธิบายถึงสาเหตุในการปลด

ออกจากตําแหน่ง 
ข้อ 4 ถ้อยคําแถลงตรงไปตรงมาของผู้ย่ืนคําขอ โดยผู้ย่ืนคาํขอไม่ขาด

คุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 
ข้อ 5 อ่ืนๆ ถ้ามี  
2)  กระบวนพิจารณาและการตัดสิน 
เมื่อเง่ือนไขครบตามกฎหมายกําหนดแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการลงคะแนน

เสียงถอดถอนผู้แทนนั้นออกจากตําแหน่งต่อไป 
การเข้าช่ือถอดถอนโดยประชาชน  การย่ืนเรื่องเสร็จสมบูรณ์และเป็นไป

ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ ผู้สนับสนุนมีเวลา 60 วัน ในการรวบรวมลายมือช่ือ โดยต้องมีลายมือช่ือ
ร้อยละ 40 ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ทะเบียนเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่สมาชิกสภานิติบัญญัติที่ผู้น้ันสังกัด
อยู่ในการเลือกต้ังครั้งล่าสุดและผู้มีสิทธิเข้าช่ือปลดเจ้าหน้าที่ออกจากตําแหน่ง ต้องเป็นผู้ลงทะเบียน
เลือกต้ังในมณฑลบริทิช โคลัมเบียด้วย  ทั้งน้ีหากคําร้องดังกล่าวประสบความสําเร็จให้สมาชิกสภานิติ
บัญญัติท่านน้ันพ้นจากตําแหน่งและจัดให้มีการเลือกต้ังซ่อมภายใน 90 วัน ทั้งน้ีผู้ย่ืนคําขอต้องชําระ
ค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์แคนาดา176 

                                                            

Application for recall petition, 
section 19 (1) A registered voter for an electoral district may apply under 

subsection(2) for  the issuance of a petition for the recall of the Member of the 
Legislative Assembly for that electoral district 

 (2) The application for the issuance of a recall petition must be made to the 
chief electoral officer and contain the following:   

(a) The name of the member 
(b) The name and residential address of the applicant; 
(c) A statement, not exceeding 200 words, setting out why, in the opinion 

of the applicant, the recall of the Member is warranted; 
(d) A solemn declaration of the applicant that he or she is nit disqualified 

under this Act from making the application; 
(e) Any other information that may be prescribed. 

176
 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 

Division 1), Application for recall petition, 
section 19 (3) The application for the issuance of a recall petition must be 

accompanied by a processing fee of $50. 
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวยังได้ระบุช่วงระยะเวลาเพ่ือคุ้มครองและ
เป็นหลักประกันการทําหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติไว้โดยเฉพาะ กล่าวคือในช่วง 18 เดือนแรก
หลังการเลือกต้ัง ห้ามมิให้มีการยื่นคําร้องเพ่ือปลดสมาชิกสภานิติบัญญัติออกจากตําแหน่งภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือเป็นการคุ้มครองให้สมาชิกได้มีโอกาสทํางานตามหน้าที่เสียก่อนและเป็นหลักการ
คุ้มครองตัวแทนที่ได้รับการเลือกต้ังที่มาจากประชาชนโดยป้องกันมิให้ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง177 

เมื่อดําเนินการตาม มาตรา 19 แล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกต้ังต้องแจ้ง
ให้ผู้มีช่ือในคําร้องให้ถูกปลดออกรวมท้ังโฆษกสภานิติบัญญัติทราบว่าการย่ืนคําร้องผ่านความเห็นชอบ
ในหลักการ และออกคําร้องตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กําหนดไว้ภายในเวลา 7 วันหลังจากที่ได้มีการ
แจ้งให้ทราบโดยให้มีการลงลายมือช่ือในคําร้องเพ่ือให้มีการปลดเจ้าหน้าที่น้ันออกภายใน 60 วัน 
นับต้ังแต่วันที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกต้ังออกคําร้องให้มีการปลดออกจากตําแหน่ง หากคําขอผ่าน
การเห็นชอบในหลักการแล้ว ผู้ที่ย่ืนคําขอสามารถตรวจสอบคําขอดังกล่าวได้ที่สํานักงานหัวหน้า
เจ้าหน้าที่การเลือกต้ัง (Office of the Chief Electoral Officer) ในเวลาราชการตามปกติได้178 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยคําร้องเพ่ือให้มีการปลดออกจากตําแหน่ง 
การย่ืนคําร้องให้ปลดออกจากตําแหน่ง ต้องส่งคําร้องคืนให้กับหัวหน้า

เจ้าหน้าที่การเลือกต้ังภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันที่ออกคําร้องตามท่ีกําหนดไว้และคําร้องน้ันต้องมีผู้ลง
ลายมือช่ือมากกว่าร้อยละ 40 ของจํานวนผู้มีสิทธิลงลายมือช่ือในคําร้องให้ปลดออกจากตําแหน่ง179   
อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงลายมือช่ือน้ัน ลายมือช่ือที่ปรากฎบนคําร้องให้มีการ
ปลดออกจากตําแหน่ง ต้องระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่ลงลายมือช่ือไว้ด้วย   

เน่ืองจากบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะเข้าช่ือปลดออกจากตําแหน่งสามารถ
ลงลายมือช่ือในคําร้องให้ปลดออกจากตําแหน่งได้หน่ึงคําร้องเท่าน้ัน  และทั้งน้ีต้องมีผู้ดําเนินการหา
                                                            

177
 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 

Division 1), Application for recall petition, 
section 19 (4) No application for the issuance of a recall petition may be 

made  during the 18 month following general voting day for the last election of the 
Member.  
 

178
 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 

Division 1), Issue of recall petition, 
section 20 (3) Once an  application has received approval in principle, it may 

be inspected at the office of the chief electoral officer during its regular office hours. 
179

 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 
Division 1), Requirements, 

section 23(1) A recall petition must comply with the following requirements:  
 (a) the petition must be submitted to the chief electoral officer within 60 

days after the date on which the petition was issued under section 20; 
(b) the petition must be signed by more than 40% of the total number of 

individuals who are entitled to sign the recall petition under section 21. 
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เสียงสนับสนุนให้มีการลงลายมือช่ือเป็นพยานด้วย แต่อย่างไรก็ดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ระบุ
ข้อห้ามเกี่ยวกับการดําเนินการหาเสียงสนับสนุนให้มีการลงลายมือช่ือ โดยบุคคลน้ันต้องไม่รับสิ่งจูงใจ
ใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมและต้องไม่มีการจ่าย ให้ ให้ยืม หรือจัดหาสิ่งจูงใจใดๆ ก็ตามให้กับผู้
ที่ดําเนินการหาเสียงสนับสนุนให้มีการลงลายมือช่ือลงในคําร้องให้ปลดออกจากตําแหน่ง180 

กรอบเวลาในการชี้ขาด เมื่อคําร้องขอให้ปลดออกจากตําแหน่งส่งไปยัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกต้ังแล้ว หัวหน้าต้องช้ีขาดภายใน 42 วันว่าคําร้องดังกล่าวขัดต่อมาตรา 23 
หรือไม่181  

ผลของการถอดถอน 
ในกรณีที่คําร้องให้ปลดออกจากตําแหน่งประสบความสําเร็จ สมาชิกสภา

นิติบัญญัติต้องพ้นจากตําแหน่งและให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลงและหลังจากที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่การ
เลือกต้ังได้ช้ีขาดผลการลงคะแนนเสียงเพ่ือให้มีการปลดออกจากตําแหน่งแล้ว ต้องรีบรายงานให้
สมาชิกสภานิติบัญญัติและโฆษกสภานิติบัญญัติทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้182   

เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติว่างลงด้วยเหตุของคําร้องให้ปลดออก
จากตําแหน่งให้จัดการเลือกต้ังเพ่ือหาผู้มาดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา 35 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Section 35 of the Constitutional Act) โดยให้นําพระราชบัญญัติ
การเลือกต้ังมาบังคับใช้กับการเลือกต้ังและยังห้ามไม่ให้จัดการเลือกต้ังหลายครั้ง ในเขตเลือกต้ัง
                                                            

180
 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 

Division 1) Who may sign a recall petition, 
section 22 (2) A person must not, directly or indirectly, accept any 

inducement for canvassing for signatures on a recall petition.  
(3) A person must not, directly or indirectly, pay, give, lend or procure any 

inducement for a person who canvasses for signatures on a recall petition. 

181
 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 

Division 1) Time limit for determination  
section 24 “ When a recall petition is submitted to the chief electoral officer, 

he or she must determine within 42 days and in accordance with the regulations, if 
any, whether the petition meets the requirements 

section 25 (1) If the chief electoral officer determines that  
(a) the recall petition meets the requirements of section 23 and  
(b) the proponent has complied with part 7, the Member ceases to hold 

office of section 23” 
182

 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 
Division 1) Result of successful recall petition, 

section 25 (2) The chief electoral officer must report to the Member and to 
the Speaker of the Legislative Assembly as soon as possible after making a 
determination under subsection (1). 
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เดียวกันไม่ว่าในเขตเลือกต้ังใดๆก็ตาม ให้จัดการเลือกต้ังได้หน่ึงการเลือกต้ังในช่วงเวลาระหว่างการ
เลือกต้ังทั่วไปเท่าน้ัน183 

 3.2.2.3 เหตุการณ์ตัวอย่างของการลงคะแนนเสียงปลดผู้ ดํารงตําแหน่งโดย
ประชาชน 

ในประเทศแคนาดามีความพยายามในการปลดผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองออกจาก
ตําแหน่งทั้งหมด 22 ครั้งซึ่งยังไม่เคยมีใครถูกปลดออกจากตําแหน่งเลย ยกเว้นกรณีของนายพอล ไรต์สมา 
สมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งลาออกใน ปี ค.ศ.1998 หลังจากที่นายพอล ไรต์สมา เห็นว่าประชาชนได้ลง
ลายมือช่ือมีจํานวนมากพอที่จะสนับสนุนให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือปลดเขาออกจากตําแหน่งได้ด้วย
เหตุน้ีนายพอล ไรต์สมาจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งระหว่างขั้นตอนการถอดถอนเพ่ือหนี
กระบวนการปลดออกจากตําแหน่งที่จะเกิดขึ้นทําให้กระบวนการลงคะแนนเสียงเพ่ือการปลดออกจาก
ตําแหน่งจึงยุติลง184 

 
3.3  วิเคราะห์การถอดถอนของต่างประเทศ 
   

3.3.1  ประเทศที่ใช้การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 
ประเทศที่ใช้กระบวนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ใน

ระดับชาติน้ัน  ในต่างประเทศแทบจะไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าวน้ีเลย  ซึ่งกระบวนการ
ถอดถอนน้ันมักผ่านองค์กรที่ทําหน้าที่ในการถอดถอนโดยเฉพาะ  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
องค์กรผู้ทําหน้าที่ในการถอดถอน คือ  สมาชิกวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการตัดสิน  หรือใน
ประเทศฝร่ังเศส องค์กรผู้ตัดสิน  คือ  ศาลซึ่งมีสองศาล  ได้แก่  ศาลอาญาช้ันสูงที่ใช้ตัดสินถอดถอน
ประธานาธิบดี  และศาลอาญาแห่งสหพันธรัฐเป็นศาลที่ใช้ตัดสินรัฐมนตรี  ในประเทศเกาหลีใต้  
องค์กรผู้ตัดสินในการถอดถอนคือศาลรัฐธรรมนูญ 

จากการศึกษาเบ้ืองต้นเห็นได้ว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการถอดถอน  คงมีเหตุผลที่ว่า
องค์กรที่ทําหน้าที่ในการถอดถอนและองค์กรผู้กล่าวหามีความยึดโยงกับประชาชนเพราะผู้ที่ทําหน้าที่
ในกระบวนการถอดถอนมีที่มาจากผู้ที่มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนหรือตัวแทนประชาชนท่ีทํา
หน้าที่ในการสรรหาองค์กรผู้ตัดสินเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนท้ังสิ้นเช่น  ประเทศ
เกาหลีใต้ องค์กรผู้ตัดสิน  คือ  ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีจํานวน 9 คน
ที่ได้รับเลือกจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน  แม้แต่องค์กรที่มี
                                                            

183
 RECALL AND INITIATIVE ACT (RSBC 1996) CHAPTER 398 Part 3  (Recall 

Division 2), 
Section 26 When a Member’s office becomes vacant as the result of a recall 

petition, an election must be held to fill the vacancy in accordance with section 35 
of the Constitution Act. 

Section 27 Only one election for any electoral district may be held under this 
Act during the period between general elections. 

Section 28 The Election Act applies to an election under this Act. 

184
 กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, เรื่องเดิม, หน้า 111-112. 
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อํานาจถอดถอนของประเทศฝรั่งเศส  ศาลที่เป็นองค์กรตัดสินพิจารณาถอดถอนน้ันมาจากการยึดโยง
จากประชาชนเพราะผู้ที่มีอํานาจสรรหาตุลาการมาจากการเลือกต้ังของประชาชนจึงถือเป็นเหตุสําคัญ
ที่ทําให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง  หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาเองให้
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากประชาชนเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินถอดถอน 
 ดังน้ัน สรุปได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเกาหลีใต้  กระบวนการ
ถอดถอน  ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการถอดถอนโดยตรงเพียงแต่ผู้ที่มีอํานาจถอดถอนยึดโยงกับ
ประชาชนเท่าน้ัน  อย่างไรก็ดีในประวัติศาสตร์แทบจะไม่มีผู้ใดถูกถอดถอนจากกระบวนการดังกล่าวเลย 

 เหตุการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ตัวอย่างการถอดถอนท่ีเด่นชัดคือ  ประธานาธิบดีบิล 
คลินตัน  (Bill Clinton)  ที่เข้าสู่กระบวนการถอดถอนในช้ันวุฒิสภาแต่คะแนนเสียงของสมาชิก
วุฒิสภามีมติคะแนนเสียงไม่ถึงสองในสาม  ทําให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้  ประเทศสหรัฐอเมริกา
พยายามที่จะเร่ิมหรือไต่สวนเพ่ือหาทางใช้กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง  (Impeachment)  กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจํานวนมาก  ทั้งหมดน้ีย่อมเกิดความล้มเหลวเน่ืองจากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนข้างมาก
จากสภาผู้แทนราษฏร185 

การถอดถอนประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton)  อาจารย์สถิตย์ ไพเราะ อดีตรอง
ประธานศาลฎีกา ผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ได้กล่าวว่า  “ที่ไม่
ถอดถอน ประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton)  เน่ืองจากต้องถือว่าเขามาจากการเลือกต้ังซึ่งเป็น
เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจึงต้องให้ความเกรงใจประชาชน” 

กรณีการถอดถอนในประเทศฝรั่งเศส  กระบวนการถอดถอนได้รับแนวคิดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา  แต่มีข้อแตกต่างกันอย่างมากซึ่งพิจารณาข้อแตกต่างตลอดจนข้อวิจารณ์ ดังน้ี186  
 
ตารางที่ 3.1  การเปรียบเทียบการถอดถอนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส 
1. การถอดถอนประธานาธิบดีมีการแบ่งแยก
อํานาจอย่างชัดเจน (Le principle de la 
separation des pouvoirs) และใช้ระบบ 
check and balance 

1. กระบวนการถอดถอนรัฐสภาอยู่ภายใต้อํานาจ
ประธานธิบดี 

2. กระบวนการกล่าวหา และกระบวนการ
ตัดสินแยกองค์กรอย่างชัดเจน กล่าวคือ สภา
ผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรผู้กล่าวหา และองค์กร
ผู้ตัดสินจะเป็นวุฒิสภา ซึ่งประธานศาลสูงสุด 
(Supreme Court) เป็นประธานในการ
พิจารณา กระบวนการเช่นว่าน้ีมีลักษณะเป็น
องค์กรศาล 

2. องค์กรกล่าวหาตลอดจนองค์กรที่ตัดสินเป็น
องค์กรเดียวกัน คือ รัฐสภา 

                                                            
185

 มานิตย์ จุมปา, ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับรัฐธรรมนญู พ.ศ.2540, หน้า 506. 
186

 ความรับผิดชอบทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส, เรื่องเดิม. 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส 
3. ฐานความผิดที่เป็นเหตุถอดถอนน้ัน ได้ทั้ง
ความผิดอาญา แพ่ง ตลอดจนถึงความรับผิด
ทางการเมือง 

3. ศาลอาญาช้ันสูงจะพิจารณาความความผิด
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่าน้ัน 

  
ในประเทศฝร่ังเศสเรื่องกระบวนการถอดถอนมีผู้วิจารณ์มากมายถึงความเหมาะสม  ทางฝ่าย

ซ้ายวิจารณ์ว่า  ประธานาธิบดีที่มาจากฝ่ายซ้ายเท่าน้ันจะถูกถอดถอนเพราะเสียงส่วนใหญ่ของวุฒิสภา
เป็นสมาชิกฝ่ายขวาจึงเป็นไปได้ยากที่มติจะถึงสองในสามจะถอดถอนประธานาธิบดีฝ่ายขวา 

ประเด็นต่อมา  หลักในเรื่องการแบ่งแยกอํานาจเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก  
เน่ืองจากการให้รัฐสภาถอดถอนประธานาธิบดีน้ันระบบสาธารณรัฐที่ห้าย่อมเปลื่ยนไป  เพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 1958  มุ่งให้ความสําคัญแก่ประธานาธิบดีมากกว่าสภา  เมื่อมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ  ให้รัฐสภาถอดถอนประธานาธิบดีได้  อย่งไรก็ตามนักวิชาการหลายฝ่ายให้ความเห็นว่า
แม้ประธานาธิบดีอยู่ในระหว่างพิจารณาการถอดถอน คงไม่ยุบสภาอย่างแน่แท้แม้จะรู้ว่าคะแนนเสียง
ของตนน้ันไม่ดีก็ตาม 

เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2007  ในกรณีที่มีการแก้ไขในเรื่องการ
ถอดถอนประธานาธิบดีในเรื่อง ละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของประธานาธิบดี  โดยให้เป็นอํานาจของรัฐสภาทําหน้าที่เป็นศาลอาญาช้ันสูง แม้จะเป็นสิ่ง
ใหม่ต่อระบบรัฐสภาฝร่ังเศส นักวิชาการหลายฝ่าย ได้ให้ความเห็นว่า  “เป็นไปยากในทางปฏิบัติที่
ประธานธิบดีจะถูกถอนถอนโดยศาลอาญาสูงสุด หรือมาตราดังกล่าวอาจจะไม่ถูกนํามาใช้บังคับเลย 
แต่การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวมาวันน้ี คงจะเป็นการดีกว่าที่วันหน่ึงข้างหน้ามีเหตุการณ์
บังคับให้ต้องถอดถอนประธานาธิบดีแต่ไม่มีข้อกฎหมายใดอนุญาต และสุดท้ายการบริหารประเทศ
อาจจะถึงทางตัน”187  
 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ได้ทําการศึกษากระบวนการถอดถอนของประเทศฝร่ังเศสน้ันมี  2  
ประการ 

1.   กระบวนการถอดถอนหลักเกณฑ์ต่างๆ  ไม่พิจารณาถึงหลักการแบ่งแยกอํานาจเน่ืองจาก
การให้องค์กรเดียวกันทําให้กล่าวหาและพิจารณาตัดสิน  ทําให้เห็นว่าไม่มีกระบวนการตรวจสอบ
เพราะองค์กรเดียวกันทําหน้าที่สองอย่างย่อมไม่อาจเห็นข้อบกพร่องของตน 

2.   ประเทศฝร่ังเศสเมื่อกระบวนการถอดถอนเป็นอํานาจของรัฐสภาแต่การอยู่ภายใต้อํานาจ
ประธานาธิบดีด้วยน้ัน  กระบวนการถอดถอนย่อมเป็นไปได้ยาก  ควรให้องค์กรที่มีความเป็นอิสระทํา
หน้าที่ในการพิจารณาหรืออาจให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยมีอํานาจในการถอดถอนได้
โดยตรงในระดับชาติ  เมื่อเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  ตามหลักการที่ว่า “คนกลางคือประชาชน” 
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 เรื่องเดียวกัน. 
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การถอดถอนประเทศฝรั่งเศสเป็นไปไนทิศทางเดียวกับประเทศเกาหลีใต้เน่ืองจากองค์กรผู้
ตัดสิน การถอดถอนคือศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะในศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการสรรหาของฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของสภา โดยประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอรายช่ือ  เห็นได้ว่าองค์กรผู้ตัดสินมา
จากบุคคลท่ีเป็นผู้ถูกถอดถอน การถอดถอนคงเป็นไปได้ด้วยความลําบากเน่ืองจากไม่มีความเป็น
อิสระ แต่ประเทศเกาหลีใต้น้ัน ในกรุงโซลซึ่งถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผู้ว่ากรุงโซลมา
จากการเลือกต้ังของประชาชน  เมื่อประชาชนเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนโดยเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  “เพียงประชาชนในท้องถิ่นออกมาเรียกร้อง  ผู้ว่ากรุง
โซลลาออกจากตําแหน่งและไม่เคยมีใครเข้าสู่กระบวนการถอดถอนเลย”  เป็นความเห็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ในกรุงโซลคร้ังเมื่อผู้เขียนไปศึกษาดูงานวันที่ 9-13 ตุลาคม 2557  ทําให้เห็นว่าหากประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการถอดถอน  โดยให้ประชาชนตัดสินใจในการกําหนดอนาคตของผู้บริหาร
ท้องถิ่นทําให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

จากการศึกษาพบว่า  ประเทศที่ใช้กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง  (Impeachment)  คง
มีข้อดีเพียงแค่เป็นการถ่วงดุลการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  แต่เมื่อพิจารณาองค์กรผู้มีหน้าที่ตัดสิน
แล้วจะมาจากการคัดเลือกของฝ่ายที่จะเข้าสู่กระบวนการถอดถอน  จึงส่งผลให้ถอดถอนไม่ค่อย
ประสบความสําเร็จเน่ืองจากไม่มีความเป็นอิสระ  หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาองค์กรผู้ตัดสินคือ
วุฒิสภา  ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน  แต่การถอดถอนมักไม่ค่อยประสบความสําเร็จ  เพราะ
บางครั้งการถอดถอนผู้มาจากการเลือกต้ังของประชาชนนับล้านเสียงอาจพิจารณาถึงประชาชนด้วย 

ดังน้ัน  ประเทศใดก็ตามที่ใช้กระบวนการถอดถอนโดยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินที่ได้รับเลือกจาก
บุคคลที่จะตัดสิน กระบวนการถอดถอนน้ันคงเป็นไปได้ยากมากย่ิงขึ้น  ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่
ใช้ศาลในการเป็นองค์กรผู้ตัดสินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เน่ืองจากด้วยเหตุผล 3 ประการ188  

 1. กระบวนการอิมพีชเมนต์เป็นกระบวนการที่ร้ายแรง (Soriovs)  และเป็นอาวุธทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  ผู้ร่างรัฐธรรมนูญกลัวการแบ่งพรรคแบ่งพวก  ทําให้การพิจารณาน้ัน
ไม่มีความเป็นธรรม  ดังน้ีการให้วุฒิสภามีอํานาจในการตัดสินถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะเหตุมีความเป็น
อิสระและยังเป็นองค์กรที่ถ่วงดุลกับองค์กรที่มีอํานาจในการกล่าวหาด้วย 
 ดังน้ี  หากตุลาการมีอํานาจดังกล่าว  โดยเฉพาะศาลสูงประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวนน้อยใน
การน่ังพิจารณาตัดสินงานต้องมีมากขึ้นและการที่ตุลาการไม่ได้มาจากการเลือกต้ังของประชาชนส่งผล
ที่ตามมาคือจะไม่ได้รับความน่าเช่ือถือจากประชาชนเหมือนคนกลุ่มหน่ึงตัดสินผู้มาจากการเลือกต้ัง
นับล้านคน    
 นอกจากน้ัน  การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมมีกฏเกณฑ์ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
การพิจารณาคดีของศาลที่เป็นข้อพิพาทส่วนบุคคลในคดีธรรมดาให้มีความมั่นคงจึงไม่ควรนํามาใช้กับ
กระบวนการอิมพีชเมนต์ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาและใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวาง  การท่ีองค์คณะ
ในการพิจารณาของศาลไม่เกิน 3 คน  ให้ทําหน้าที่ในการตัดสินการถอดถอนผู้แทนที่มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนตําแหน่ง  ส่งผลให้ประชาชนไม่เช่ือถือ  ตามที่กล่าวข้างต้นแล้วองค์กรศาลซ่ึง
จะทําการช้ีขาดบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเสียงข้างมาก  จึงมิควรมอบหมายให้คนกลุ่ม
เดียวมีอํานาจในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน  การที่ให้คนกลุ่ม
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 กานดา สิริฤทธิภักดี, เรื่องเดิม, หน้า 241 -244 . 
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หน่ึงมาถอดถอนบุคคลที่มาจากประชาชนจํานวนมากน้ัน  คงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเมื่อผู้แทนมา
จากประชาชนการท่ีถอดถอนให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระต้องมาจากประชาชนเท่าน้ัน  จึง
ทําให้ระบอบประชาธิปไตยมีความศักด์ิสิทธิและเป็นการเคารพเสียงข้างมากของประชาชนด้วย 
 2. กระบวนการอิมพีชเมนต์  ผลของการลงโทษตามกระบวนการนี้ไม่มีผลทําให้ลงโทษโดย
วิธีอ่ืนใดแก่ผู้กระทําความผิดยุติโดยปริยาย  ผู้กระทําความผิดอาจถูกฟ้องร้องซึ่งหากมีความผิดต้อง
ได้รับโทษตามกฏหมายธรรมดาได้อีกจึงไม่เป็นการสมควรที่จะบัญญัติให้องค์กรเดิมที่ทําการตัดสิน
และอีกฐานะหน่ึง คือ ผู้พิพากษามีอํานาจตัดสินอีกคดีหน่ึงไปพร้อมกัน  เพราะการให้คนๆเดียวตัดสิน
คดีเดียวกันทั้ง 2 ครั้งทําให้เกิดอคติและอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดสินคดีได้ 
 3. การท่ีผู้พิพากษาศาลฏีกามาจากการแต่งต้ังประธานาธิบดี  ทําให้ผู้พิพากษาอาจมิกล้าที่
จะตัดสินให้เป็นผลร้ายแก่ประธานาธิบดี  ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงกําหนดให้การถอดถอนเป็นหน้าที่ของ
วุฒิสภาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

ดังน้ัน  ประเทศที่ใช้กระบวนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  
เป็นหลักการท่ีประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการถอดถอนโดยตรง เพียงแต่การถอดถอนต้องผ่าน
องค์กรหนึ่งเท่าน้ันอีกทั้งเหตุแห่งการถอดถอนต้องมีกฎหมายบัญญัติด้วย  หากไม่มีกฎหมายบัญญัติก็
ไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้เลย  บางคร้ังผลท่ีออกมาอาจฝืนต่อเจตนารมณ์ของประชาจนต้องรอให้ครบ
วาระแล้วเลือกต้ังใหม่ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานมากขึ้น  อย่างไรก็ดีกระบวนการถอดถอนดังกล่าวมีจุดดี
แต่เพียงว่า การถอดถอนเป็นไปตามขั้นตอนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลเพื่อให้ประชาชนลง
ประชามติเข้าช่ือถอดถอน  แต่ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  เมื่อศึกษาแต่ละประเทศกระบวนการถอดถอนน้อยมาก  เน่ืองจากเพราะเห็นว่าผู้
ที่มาจากการประชาชนการถอดถอนมักมีความเกรงใจประชาชนผู้ที่เลือกเข้ามา  เพียงแต่กระบวนการ
ดังกล่าวอาจจะเป็นการกดดันทางอ้อมเพ่ือให้ผู้น้ันลาออกจากตําแหน่งเองซึ่งจะได้ผลหรือไม่ก็ตาม 

 
3.3.2  ประเทศที่ใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 

 การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงที่
ให้ประชาชนได้ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  เพียงเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่งย่อมเข้าช่ือถอดถอนได้  
ดังน้ัน  เมื่อผู้แทนใช้อํานาจโดยมิชอบทําให้ประชาชนถูกกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ  ประชาชนย่อม
เข้าช่ือถอดถอนผู้น้ันออกจากตําแหน่งได้  ตัวอย่างที่เด่นชัด คือ ประเทศเวเนซุเอลา แม้ผู้มีอํานาจจะ
ข่มขู่หรือกระทําการใดๆไม่ให้เกิดกระบวนการเข้าช่ือถอดถอน แต่ไม่อาจที่จะต้านพลังของประชาชนท่ี
จะมาใช้สิทธิเข้าช่ือถอดถอน  แม้ท้ายสุดการถอดถอนจะไม่ประสบผลสําเร็จแต่ทําให้ผู้แทนต้อง
ทบทวนการใช้อํานาจของตนได้เป็นอย่างมากทีเดียว  หรือในประเทศแคนาดานายพอล ไรต์สมา เป็น
คนแรกที่ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนแต่ท้ายสุดลาออก  ทําให้กระบวนกระบวนการถอดถอนยุติลง189 
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 นายพอล ไรต์สมา  สมาชิกสภานิติบัญญัติ  ซึ่งลาออกใน ปี ค.ศ.1998  หลังจากที่นายพอล 
ไรต์สมา  เห็นว่าประชาชนได้ลงลายมือช่ือมีจํานวนมากพอที่จะสนับสนุนให้มีการลงคะแนนนเสียง
เพ่ือปลดเขาออกจากตําแหน่งได้ด้วยเหตุน้ีนายพอล  ไรต์สมา จึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งระหว่าง
ขั้นตอนการถอดถอน  เพ่ือหนีกระบวนการปลดออกจากตําแหน่งที่จะเกิดขึ้นทําให้กระบวนการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือการปลดออกจากตําแหน่งจึงยุติลง 
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 กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ที่ให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงน้ัน 
ทําให้อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงที่จะให้เข้าไปตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ และผู้ที่
ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนการใช้อํานาจต้องคํานึงถึงประชาชน ทําให้ผู้แทนใช้อํานาจด้วยความ
ระมัดระวัง มิฉะน้ัน อาจถูกประชาชนลงลายมือช่ือถอดถอนได้  
 ในประเทศที่ใช้การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  หลักเกณฑ์ที่เป็นจุดเด่น คือ กําหนด
ระยะเวลาเพ่ือคุ้มครองการทําหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งที่มาขากการเลือกต้ังของประชาชน เช่น  
ประเทศแคนนาดาการถอดถอนผู้แทนต้องผ่านไปแล้ว 18 เดือน  นับแต่วันที่ได้รับเลือกเพ่ือคุ้มครอง
การทําหน้าที่ของผู้แทน  มิฉะน้ันจะเกิดปัญหาที่ว่าเมื่อได้รับเลือกต้ังแล้วประชาชนจะเข้าช่ือถอดถอน
ทันทีนอกจากจะเป็นการเสียงบประมาณอย่างมากแล้ว  ทําให้ไม่เป็นการเคารพประชาชนเสียงข้าง
มากที่เลือกผู้แทนในการทําหน้าที่แทนประชาชนและอาจทําให้เกิดการกลั่นแกล้งทางการเมืองขึ้น 
 ดังน้ัน  หากให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงจะเป็นการเลี่ยงไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
ภายในขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบไม่เป็นทางการ  ในรูปแบบการชุมนุมประท้วง
เกิดขึ้น ซึ่งถ้ามีกฎหมายให้อํานาจประชาชนเข้าช่ือถอดถอนโดยตรงจะลดปัญหาทางการเมืองได้อย่าง
มากและทําให้กระบวนการถอดถอนเป็นไปอย่างสันติวิธี  
 อย่างไรก็ดี  กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  บางประเทศใช้ในระดับท้องถิ่น 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ประชาชนสามารถเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงซึ่งได้ยกตัวอย่างของ นาย
เกรย์  เดวิส  ซึ่งถือว่ามีจุดด้อยตรงที่ประชาชนบางส่วนรับเงินซื้อเสียงแล้วลงคะแนนที่ผู้ว่าจ้างกําหนด  
และบางคร้ังประชาชนบางส่วนใช้ความรู้สึกเมื่อไม่พอใจจะเข้าช่ือถอดถอนจนผู้ใช้อํานาจมิกล้าที่จะ
กระทําการอันใดเพราะเกรงว่าตนจะเข้าสู่กระบวนการถอดถอนจากประชาชน  ซึ่งปัญหาน้ีได้รับการ
แก้ไขในเบื้องต้น คือ  การเข้าช่ือถอดถอนจะทําได้เมื่อได้รับตําแหน่งไปแล้ว 6 เดือน  เพ่ือพิสูจน์ให้
ประชาชนได้เห็นการทํางานตลอดจนผลงานข้อบกพร่องเพ่ือให้ประชาชนน้ันได้ตัดสินใจต่อไปอีกคร้ัง
หน่ึงภายหลังเมื่อพ้นกําหนด 6 เดือน  เพราะหากทําให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเห็นว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเลือกน้ันประชาชนได้รับประโยชน์จากการทําหน้าที่และประชาชนไม่ถูกละเมิด
ต่อสิทธิเสรีภาพ  การท่ีประชาชนจะรวมตัวเข้าช่ือถอดถอนคงจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะเมื่อศึกษาจาก
ตัวอย่างหลายๆ ประเทศการท่ีประชาชนเข้าช่ือถอดถอนเพราะมีสาเหตุสําคัญทั้งสิ้นและไม่เคยมีครั้ง
ใดที่ประชาชนจะเข้าช่ือถอดถอนเพราะไม่สมควรดํารงตําแหน่งโดยไร้เหตุผล  แต่มีจุดบกพร่อง  คือ  
การดําเนินการถอดถอนเสียค่าใช้จ่ายและบางคร้ังประชาชนบางส่วนเข้าช่ือในการถอดถอดโดยไร้
เหตุผลเพ่ือจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนอาจเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก  อย่างไรก็ดีปัญหานี้ได้รับ
การแก้ไขเพราะได้กําหนดจํานวนผู้เข้าช่ือถอดถอนจึงเป็นการยากท่ีจะรวบรวมฐานเสียงของผู้ที่ได้รับ
เลือกจากประชาชน  เว้นแต่ผู้แทนนั้นจะไม่สมควรดํารงตําแหน่งก็อาจเข้าสู่การถอดถอนโดย
ประชาชน 



 
บทที่ 4 

 
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาในประเทศไทย 

 
 การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นหลักการที่สําคัญประการหน่ึงที่ให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง  โดยถือว่าเป็นหลักการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมือง  ทั้งน้ีได้รับรองหลักการดังกล่าวในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ  ซึ่งมีหลักการและเหตุผลที่ว่านอกจากให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทาง
การเมืองแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการทํางานของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนได้เลือกเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากข้ึนและทําให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่กระทําโดย
ประชาชนย่อมเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่ประชาชนช่วยกันสอดส่องส่งผลให้การตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น190  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  
มาตรา 303 วรรคแรก ได้บัญญัติในเรื่องของการถอดถอนในระดับชาติให้อํานาจประชาชนในการเข้าช่ือ
ถอดถอนได้โดยตรงเมื่อเข้าเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด191  ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540  ได้ถูกยกเลิกไปจึงมีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ได้
บัญญัติถึงเร่ืองของการถอดถอนไว้เช่นกันแต่ทั้งน้ีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น  แต่เดิม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ได้บัญญัติให้ประชาชนเสนอเข้าช่ือถอดถอนต่อ
ประธานวุฒิสภาจํานวน 50,000 คน  เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มีผลใช้
บังคับได้ลดจํานวนประชาชนผู้มีสิทธิเข้าช่ือถอดถอนเหลือ 20,000 คน  โดยมีเจตนารมณ์นอกจาก
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอตรวจสอบและเสนอให้ถอดถอนแล้ว การลดจํานวนเหลือ 20,000 

                                                            
190 สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จาก http:// 

library2.parliament.go.th/giventake/ content_dc/dc_doc08.html  
191 มาตรา 303 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  บัญญัติว่า ผู้

ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออัยการสูงสุด  ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ํารวย
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทํา ผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการส่อว่ากระทําผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ใน การยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญหรือ
กฏหมาย วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผู้น้ันออกจาก ตําแหน่งได้ 
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คนเพ่ือให้การเข้าช่ือถอดถอนเกิดขึ้นได้จริง192 และให้การดําเนินในเร่ืองดังกล่าวทําได้ง่ายและ
คล่องตัวมากย่ิงขึ้น193  

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองในการถอด
ถอนมากย่ิงขึ้น  นับแต่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ได้บัญญัติให้มีการถอดถอนผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น  นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ประชาชนสามารถ
เข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงเม่ือเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่งซึ่งได้บัญญัติในมาตรา 286194  อันมี
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยทางตรงและเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ถูกยกเลิกไป  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้รับหลักการดังกล่าวน้ีมาด้วย โดยบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 285195 การท่ีรัฐธรรมนูญให้อํานาจประชาชนในการ
เข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงก่อนครบวาระในการดํารงตําแหน่งมีเจตนารมณ์ ที่บัญญัติขึ้น “เพ่ือมิให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทําการใด  เช่นมี
พฤติการณ์ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือมีพฤติการณ์ไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ในท้องถิ่นน้ันๆมีสิทธิเข้าช่ือหรือลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดเพ่ือถอด
ถอนบุคคลดังกล่าวให้พ้นจากตําแหน่งได้”196    

                                                            
192 เจตนารมณร์ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, หน้า 162, ค้นวันที่ 

12 ธันวาคม 2558 จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons40-
50/cons2550/cons50-intention.pdf 

193 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อม
ตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ฉบับรับฟังความคิดเหน็ (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), หน้า 119.     

194 มาตรา 286 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติว่า ราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ที่มา
ลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งทั้งน้ี  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาลง คะแนนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมด  

195 มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติว่า ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจาก
ตําแหน่ง  ทั้งน้ีจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ  หลักเกณฑ์และวิธีเข้าช่ือ  การตรวจสอบรายช่ือและการ
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

196 เจตนารมณร์ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, หน้า 277. 
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จากที่พิจารณาถึงหลักการการถอดถอนดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจแก่
ประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยตรงน้ันนอกจากให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วยังให้
ประชาชนน้ันปกครองกันเองอันถือว่าเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้ประชาธิปไตยของไทยมีความเข้มแข็ง
มากย่ิงขึ้น และส่งผลให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่มีประชาชนเป็นฐานเสียงของผู้บริหารท้องถิ่น
การใช้อํานาจน้ันต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและเป็นการทําให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ในบทน้ีได้แยกเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วนคือ  การถอดถอนในระดับชาติ (Impeachment) และ
การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่งในระดับท้องถิ่น (Recall)  

  
4.1  การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาในประเทศไทย 
  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 88 วรรคแรก197 น้ันรัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 มาตรา  93 วรรคแรก198  บัญญัติถึงที่มาและจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจํานวน  500 คน  โดยมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจํานวน 
375 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือจํานวน 125 คน ส่วนที่มาและจํานวน
สมาชิกวุฒิสภามีบัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 111 วรรคแรก199  
ซึ่งวุฒิสภามีจํานวนสมาชิกรวม 150 คน มาจากการเลือกต้ังในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ 1 คน และมา
จากการสรรหาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้น หักด้วยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง  โดย
รัฐธรรมนูญให้อํานาจวุฒิสภาเท่าน้ันที่มี อํานาจในการถอดถอน ทั้ง น้ีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 274200  

                                                            
197 มาตรา 88 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่า รัฐสภา

ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
198 มาตรา 93 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่า สภา

ผู้แทนราษฎรประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน  โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบ
แบ่งเขตเลือกต้ังจํานวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน  และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ
จํานวนหน่ึงร้อยย่ีสิบห้าคน 

199 มาตรา 111 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่า วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนรวมหน่ึงร้อยห้าสิบคน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังในแต่ละจังหวัด  จังหวัดละ
หน่ึงคน  และมาจากการสรรหาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้น  หักด้วยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกต้ัง 

200 มาตรา 274 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่า สมาชิกวุฒิสภา
มีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจาก
ตําแหน่ง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในวุฒิสภา 
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4.1.1 กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ได้บัญญัติถึงกระบวนการและขั้นตอน

การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา  เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550  มาตรา 164201 ได้บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20,000 คน  มีสิทธิเข้าช่ือ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274  ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270  
ออกจากตําแหน่ง โดยคําร้องต้องระบุถึงพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวกระทํา
ความผิดเป็นข้อๆ ชัดเจนตามมาตรา 164 วรรคสอง  ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้บัญญัติในมาตรา 164 วรรคสาม 

เมื่อพิจารณาการย่ืนถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
ดําเนินการดังน้ี  ต้องมีผู้รวบรวมรายช่ือจํานวนไม่เกิน 100 คน  เพ่ือดําเนินการจัดทําคําร้องและ
รับรองลายมือช่ือของประชาชนท่ีเข้าช่ือจํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน  โดยท่ีผู้ริเริ่มรวบรวมรายช่ือ
และผู้เข้าช่ือต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้ริเริ่มรวบรวมต้องไปแสดงต่อประธานวุฒิสภาก่อนเริ่ม
รวบรวมรายช่ือประชาชนผู้มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอทั้งน้ีตามมาตรา 60202  นอกจากน้ีการที่ประชาชนร้อง
ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาออกจากตําแหน่งต้องทําเป็นหนังสือระบุช่ือ  อายุ  ที่อยู่  

                                                            

ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน  และให้ตัดสิทธิผู้น้ันในการดํารงตําแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับ
ราชการเป็นเวลาห้าปี 

มติวุฒิสภาตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัย
เหตุเดียวกันอีกมิได้แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง 

  201 มาตรา 164 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่า ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติ
ตามมาตรา 274  ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหน่งได้ 
 คําร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวกระทํา
ความผิดเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

202 มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542  บัญญัติว่า กรณีประชาชนร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 58 
ออกจากตําแหน่ง  ต้องมีผู้ริเริ่มรวบรวมรายช่ือจํานวนไม่เกินหน่ึงร้อยคนเพ่ือดําเนินการจัดทําคําร้อง  
และรับรองลายมือช่ือของประชาชนที่เข้าช่ือจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน 

ผู้ริเริ่มรวบรวมรายช่ือและผู้เข้าช่ือต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
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หมายเลขประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนที่
หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่านสามารถแสดงตนได้  และลงลายมือ
ช่ือของผู้ร้องขอ  โดยระบุวัน เดือน ปี  ที่ลงลายมือช่ือให้ชัดเจนและต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้
ดํารงตําแหน่งเป็นข้อๆอย่างชัดเจนว่า มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ  ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่  ส่อว่า
กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือส่อว่าจง
ใจใช้อํานาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด  และต้องระบุพยานหลักฐานหรือ
เบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) 
จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้  และให้ย่ืนคําร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายใน 180 
วันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายช่ือไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา  ทั้งน้ีตามมาตรา 61203 

ภายหลังเมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องแล้ว  ให้ประธานวุฒิสภา ดําเนินการตรวจสอบ และ
พิจารณาว่าคําร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา 61 หรือ
มาตรา 62 ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอในกรณีที่เห็นว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้วให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) เพ่ือดําเนินการตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการให้ถูกต้อง
โดยผู้ร้องขอหรือ ผู้ริเริ่มต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอที่ได้แก้ไข ให้ตรวจสอบ
คําร้องขอดังกล่าวให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอน้ันว่าได้แก้ไขครบถ้วนถูกต้องแล้ว
หรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) เพ่ือดําเนินการตามหมวด 4   
การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว แต่หากเห็นว่าคําร้องขอน้ันมิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้

                                                            
203 มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2542  บัญญัติว่า การร้องขอให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามมาตรา 59 และมาตรา 60 
ต้องทําเป็นหนังสือระบุช่ือ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่าย 
สามารถแสดงตนได้และลงลายมือช่ือของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปีที่ลงลายมือช่ือให้ชัดเจน และ 
ต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 58 เป็นข้อๆ อย่างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ 
ร่ํารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทํา 
ผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายใด และต้องระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และให้ย่ืนคําร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภา 
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายช่ือไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา  
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ประธานวุฒิสภาส่งคําร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่ม  แต่ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิที่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มจะ
ย่ืนคําร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่204  

เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  มีมติเสียงข้างมากว่า
ข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าช่ือร้องขอเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งมีมูล  
และได้รายงานไปยังประธานวุฒิสภาตามมาตรา 56 (1)  แล้วให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุม
วุฒิสภาเพ่ือพิจารณามีมติโดยเร็ว   ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)  ส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ เพ่ือนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณา
กรณีดังกล่าวและให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ205  

                                                            
204 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2542 บัญญัติว่า เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอแล้ว  ให้ประธานวุฒิสภา
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่าคําร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
และตามมาตรา 61 หรือมาตรา 62 ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  ในกรณี
ที่เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการ 
ตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นว่าคําร้องขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ 
ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการให้ถูกต้อง โดยผู้ร้องขอหรือ ผู้
ริเริ่มต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งให้ประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จาก
ประธานวุฒิสภา  

ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาได้รับคําร้องขอที่ได้แก้ไขตามวรรคหนึ่ง ให้ตรวจสอบคํา ร้องขอ
ดังกล่าวให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอน้ันว่าได้แก้ไขครบถ้วนถูกต้องแล้ว หรือไม่ใน
กรณีที่ เห็นว่าผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มได้แก้ไขถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว แต่หากเห็นว่าคํา 
ร้องขอน้ันมิได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ประธานวุฒิสภาส่งคําร้องขอคืนให้แก่ผู้ร้องขอหรือ ผู้
ริเริ่ม แต่ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิที่ผู้ร้องขอหรือผู้ริเริ่มจะยื่นคําร้องขอในประเด็นดังกล่าวเข้ามาใหม่ 

205 มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542  บัญญัติว่า  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากว่าข้อกล่าวหาที่มาจาก 
การเข้าช่ือร้องขอเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งมีมูล และได้รายงานไป 
ยังประธานวุฒิสภาตามมาตรา 56 (1) แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือ 
พิจารณามีมติโดยเร็ว  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภา แจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียกประชุม รัฐสภาเป็น
การประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณากรณีดังกล่าว และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง พระบรม
ราชโองการ 
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จากน้ันเข้าสู่กระบวนการถอดถอนโดยวุฒิสภาซึ่งในขั้นตอนการถอดถอนเป็นอํานาจของ
วุฒิสภาซึ่งได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 274206 และได้บัญญัติใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542   มาตรา 
65207 ซึ่งได้บัญญัติถึงวิธีการถอดถอนในลักษณะเดียวกันกล่าวคือเมื่อถึงขั้นตอนการถอดถอนโดย
วุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  มติที่ให้
ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  ซึ่งมติของสมาชิกวุฒิสภาตามมาตราน้ีให้เป็นที่สุดและจะมีการร้องขอให้ถอด
ถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้  และเมื่อบุคคลนั้นถูกถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่ง
นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน  ผลตามกฎหมายคือให้ตัดสิทธิผู้น้ันในการดํารงตําแหน่งใดในทาง
การเมืองหรือรับราชการเป็นเวลา 5 ปี  เมื่อวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งแล้วให้
ประธานวุฒิสภาแจ้งมติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ถูกถอด
ถอนจากตําแหน่ง  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องโดยเร็ว ทั้งน้ี  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  มาตรา 
65 วรรคท้าย  

 
4.1.2 กระบวนการพิจารณาและการตัดสิน 

4.1.2.1 ผู้เก่ียวข้องในกระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 

                                                            
206 มาตรา 111 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติว่า  วุฒิสภา

ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนรวมหน่ึงร้อยห้าสิบคน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังในแต่ละจังหวัด  จังหวัดละ
หน่ึงคน  และมาจากการสรรหาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้น  หักด้วยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกต้ัง 

207 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 บัญญัติว่า สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งต้องกระทําโดย 
วิธีลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้า
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  

ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง ให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งหรือให้ออกจากราชการ นับแต่
วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัดสิทธิผู้น้ันในการดํารงตําแหน่งใดในทางการเมืองหรือใน
หน่วยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี 

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดย
อาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแล้วแต่กรณี  

เมื่อวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งแล้วให้ประธานวุฒิสภาแจ้งมติให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกถอดถอนจากตําแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เก่ียวข้องโดยเร็ว 
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1) ผู้ถูกกล่าวหา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
มาตรา 270208 ได้บัญญัติถึงผู้ดํารงตําแหน่งที่อาจถูกกล่าวหาอันได้แก่ ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ในกรณีมีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่     
ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจง
ใจใช้อํานาจที่ขัดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

2)  องค์กรผู้กล่าวหา ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 271 บัญญัติผู้มีอํานาจในการกล่าวหา ซึ่งมี 3 องค์กร ดังน้ี 

(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภา
มีมติตาม มาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตาม มาตรา 270 ออกจากตําแหน่งได้ 

(2)  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274 
ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหน่งได้ 

(3) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน 

3)  องค์กรผู้ตัดสิน วุฒิสภา 
4.1.2.2 กระบวนการพิจารณาและขั้นตอนการถอดถอน 

1) การกล่าวหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จํากัดเหตุในการเข้าช่ือเพ่ือ

ถอดถอนที่เสนอต่อประธานวุฒิสภา มี 6 เหตุดังน้ี  
(1) มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  

                                                            
208 มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  บัญญัติว่า ผู้ดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภา มีอํานาจถอดถอนผู้น้ันออกจาก
ตําแหน่งได้ 
 บทบัญญัติวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(1)  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการ ตรวจ
เงินแผ่นดิน 

(2)  ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ทั้งน้ี ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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(2) ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่   
(3) ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ   
(4) ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
(5) ส่อว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ

กฏหมาย หรือ  
(6) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

หากเป็นกรณีอ่ืนๆ ที่มิใช่ 6 เหตุข้างต้นย่อมไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนต่อ
ประธานวุฒิสภาได้ 

2) ขั้นตอนเข้าช่ือเสนอถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตาม มาตรา 270 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

ขั้นตอนการเสนอเข้าช่ือถอดถอน  ด่ังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา  271 บัญญัติผู้มีอํานาจในการกล่าวหา ซึ่งมี 3 องค์กร ดังน้ี 

(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภา
มีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตาม มาตรา 270 ออกจากตําแหน่งได้ 

(2)  สมาชิกวุฒิสภา  จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274 
ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหน่งได้ 

(3) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิ
เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตาม มาตรา 270 ออกจากตําแหน่งได้ ตามมาตรา 164  ทั้ง 3 องค์กร
น้ีต้องเข้าช่ือตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเสนอต่อประธานวุฒิสภา  

4.1.2.3 กระบวนการพิจารณาและการตัดสิน 
เมื่อมีผู้ย่ืนคําร้องต่อประธานสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(พ.ศ.2550) มาตรา 271 แล้ว มีขั้นตอนดังน้ี209  
ขั้นตอนที่ 1 ให้ประธานวุฒิสภาที่ ได้รับคําร้องตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 271 ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ
ดําเนินการไต่สวนให้เสร็จโดยเร็ว 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ไต่สวนเสร็จแล้วให้ทํารายงานเสนอต่อวุฒิสภา ว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลหรือไม่แต่หากเร่ืองดังกล่าวเห็นว่า
ข้อกล่าวหาตามคําร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสําคัญจะแยกทํารายงานเฉพาะข้อน้ันส่งไปให้ประธานวุฒิสภา
เพ่ือให้พิจารณาไปก่อนก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 3 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับ
แต่วันดังกล่าวผู้ดํารงตําแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฎิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติและให้

                                                            
209 มาตรา 272-274 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550)  
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ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อม
ทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการถอดถอนต่อไป และอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการฟ้อง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในกรณีที่ผู้น้ันถูกกล่าวหาว่าร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาน้ันตกไป 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รายงานตาม มาตรา 272 แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้
มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานนอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งประธานรัฐสภาทราบเพ่ือนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธาน
รัฐสภาลงนามสนองพระบรมราชโองการ 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อมีการประชุมแล้วสมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงละ
คะแนนโดยลับ มติที่ให้ผู้ใดถอดถอนออกจากตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา และผู้ที่ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งต้องถูกตัดสิทธิผู้น้ัน
ในการดํารงตําแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี โดยมติของวุฒิสภาเป็น
ที่สุดและจะมีการร้องขอให้ถอดถอนโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันมิได้ แต่ไม่กระทบต่อการพิจารณา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

อย่างไรก็ตามเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
บัญญัติถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งบางส่วนมาจากการสรรหา แต่มีอํานาจเท่ากับบุคคลที่มาจากการ
เลือกต้ัง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน แต่วุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีอํานาจ
ถึงกับถอดถอนบุคคลดังกล่าวที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนนับล้านๆคน ซึ่ง รศ.ดร. มนตรี        
รูปสุรรณ ท่านให้ความเห็นในส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 270 ไว้ว่า 
“วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาไม่ควรมีอํานาจถอดถอนตามมาตราน้ีเน่ืองจากจะมีปัญหาเก่ียวกับหลัก
อํานาจอธิปไตยแต่อาจให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการปฎิรูปการเมืองของ สนช.”210  จากความเห็นของ รศ.ดร. มนตรี รูปสุรรณ ข้างต้นทําให้ได้
หลักการที่ว่า การตัดสินผู้ที่มาจากการเลือกต้ังว่าจะถูกถอดถอนหรือไม่ต้องตัดสินผู้ที่มาจากการ
เลือกต้ังด้วยกัน มิฉะน้ันเท่ากับว่าคน 7-8 คนที่สรรหาสมาชิกวุฒิสภาจะมีอํานาจถอดถอนผู้ที่มาจาก
การเลือกต้ังจากประชาชนนับล้านคน ทําให้เสียงของประชาชนไม่มีความหมายในทางการเมืองเลย 
และเหตุที่สมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกต้ังหมด มีเหตุผลสําคัญ 5 ประการ211  

ประการแรก เ พ่ือให้ความเป็นผู้แทนของประชาชนตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์ 

                                                            
210 มนตรี รูปสุวรรณ, บทวิเคราะห์ทางวิชาการเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551), หน้า 119. 
211 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27-28. 
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ประการที่สอง ให้ผู้แทนมีความยึดโยงกับประชาชน 
ประการที่สาม หากวุฒิสภามาจากการสรรหา โดยผ่านคณะกรรมการสรร

หาสมาชิกวุฒิสภา ตาม มาตรา 113 อาจทําให้มีปัญหาตามมา เช่น การแทรกแซงทางการเมือง 
ตลอดจนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการที่สี่ การให้วุฒิสภามาจากการสรรหาเท่ากับไม่ยอมรับสิทธิของ
ประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา แต่ให้อํานาจคน 7 คนส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของศาลคือคนดี
ทําการคัดเลือกวุฒิสภาทําให้ศาลเป็นผู้ทรงอํานาจเด็ดขาดในการคัดเลือกคนเป็นกรรมการองค์กร
อิสระจะกลายเป็นที่รองรับชนช้ันนําของภาคราชการ  

ประการที่ห้า ที่มาแบบระบบผสมทั้ งสรรหาและเลือกต้ังด้อยกว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) อีกทั้งอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
ไม่ควรมีอํานาจถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เพราะถือว่า
ไม่มีความชอบธรรมท่ีคนมาจากการแต่งต้ังถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกต้ัง ทั้งน้ีในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเองวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนได้เพราะมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

จากความเห็นห้าประการข้างต้นช้ีชัดให้เห็นว่าหากผู้ที่มีอํานาจถอดถอนผู้
ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนไม่ยึดโยงกับประชาชนก็จะส่งผลให้เกิดการปกครองในลักษณะ
เผด็จการ เพราะคนกลุ่มเดียวมีอํานาจเท่ากับผู้ที่มาจากประชาธิปไตยที่มีอํานาจสิทธิเด็ดขาด
เหมือนกัน อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาน้ันก็ได้รับการวิจารณ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากไม่
ได้มาจากประชาชนจึงไม่มีความยึดโยงกับประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเมื่อวุฒิสภามีที่มาที่ไม่ได้มาจากประชาชนผู้ใช้อํานาจมักไม่คํานึงถึงประชาชนอีกทั้งการใช้อํานาจ
น้ันก็ตรวจสอบมิได้ แต่หากให้วุฒิสภามาจากการเลือกต้ังทั้งหมดถอดถอนผู้ที่มาจากประชาชนด้วยกัน
ก็ยังดีกว่ามาจากคนกลุ่มเดียวและการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งประชาชนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้
การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวแทบจะไม่เคย
ถอดถอนประสบความสําเร็จในรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังที่ผ่านมาจึงมีข้อจํากัดอย่างมากมาย 

4.1.2.2 ตัวอย่างการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในระดับชาติ 
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของประเทศไทยใช้กระบวนการ

ขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) โดยกระบวนการถอดถอนข้ึนอยู่กับวุฒิสภา ประชาชน
เพียงแต่เข้าช่ือถอดถอนซึ่งเป็นเพียงการริเริ่มการถอดถอน เท่าน้ัน 

(1)  กรณีการถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ อดีตนายกรัฐมนตรี 
ประชาชนโดย รองศาสตราจารย์ จิราพร ลิ้มปานานนท์และคณะนําประชาชนจํานวน 24, 975 คนย่ืน
ต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอน โดยในคําร้องระบุว่ามีพฤติการณ์กระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด กรณีสั่งการสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสลายการ
ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยที่ชุมนุมปิดล้อมหน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2551 เพ่ือไม่ให้คณะรัฐมนตรีเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เป็นเหตุให้ประชาชนที่กําลังชุมนุมได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต วันที่ 14 ตุลาคม 2552 ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.มายังประธานวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า การ
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กระทําของนายสมชาย เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี กระทําความผิดอาญาฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157212 

วันที่ 9 มีนาคม 2553 วุฒิสภาได้ลงมติถอดถอน 49 เสียง ต่อ76 เสียง 
ไม่ลงคะแนน 6 เสียง บัตรเสีย 3 ใบ ซึ่งการลงมติถอดถอนด้วยคะแนน 49 เสียง ไม่ถึง 3 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายสมชายออกจาก
ตําแหน่ง213  

(2)  ถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจาก
ตําแหน่ง ในกรณีส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์และบุคคลอ่ืนเข้าไปก้าวก่าย 
แทรกแซงงานของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการขัดต่อสถานการณ์ทําหน้าที่ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวันที่ 8 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ง
รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มายังประธานวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติว่า การกระทําของนายสุเทพ ในฐานะดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ใช้สถานะหรือ
ตําแหน่งการเป็นรองนายกรัฐมนตรี เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงงานของกระทรวงวัฒนธรรมหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือดําเนินงานในหน้าที่ราชการประจําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของ
พรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 
268 ประกอบ มาตรา 266 (1) และวันที่ 18 กันยายน 2555 วุฒิสภาลงมติถอดถอน 40 ต่อ 95 งด
ออกเสียง 3 เสียง ซึ่งคะแนนมติถอดถอน 40 คะแนน เป็นเสียงไม่ถึง 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายสุเทพออกจากตําแหน่ง214  

 
4.2  การถอดถอนสมาชกิสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
หลักการและเหตุผลในการบัญญัติเรื่องการถอดถอนระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น  

กระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นน้ันเร่ิมมีบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 286215 โดยกําหนดหลักเกณฑ์

                                                            
212 การเมือง: ข่าวทั่วไป, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จาก  http://www.komchadluek. 

net/detail/201 50124/200088.html   
213 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 15 (สมัย

สามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 
214 มติ ส.ว. ไม่ถึง 3 ใน 5 สเุทพรอดโดนถอดถอน, ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://www.thairath.co.th/content/291994   
215 มาตรา 286 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติว่า “ราษฎรผู้มี

สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดขององค์กรปกครองส่วน
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การถอดถอนซึ่งมีหลักเกณฑ์ คือ ให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ที่มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียงโดยเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  หากคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาลง 
คะแนนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมดสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องพ้นจากตําแหน่ง 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ถูกยกเลิกแล้วบังคับตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) น้ัน ก็รับหลักการเรื่องการถอดถอนผู้แทนในระดับท้องถิ่นซึ่ง
บัญญัติในมาตรา 285216 ดังน้ัน  การให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนในระดับท้องถิ่นได้โดยตรง
เป็นการรับรองสิทธิโดยบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยมีกฎหมายที่รับรองหลักเกณฑ์การถอดถอน คือ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ศ.
2542)  โดยมีสาระสําคัญดังน้ี217  

ประการแรก  กําหนดตัวผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการ 
ประการที่สอง  กําหนดหลักเกณฑ์เรื่องจํานวนรายช่ือเพ่ือร้องขอให้มีการถอดถอนได้ 
ประการที่สาม  กําหนดหัวข้อ หรือรายละเอียดในคําร้อง ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ช้ีให้เห็นว่า

ผู้น้ันสมควรถูกถอดถอน เพราะเหตุไม่สมควรดํารงตําแหน่งหรือไม่ 
ประการที่สี่  กําหนดวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินการเพ่ือจัดให้มีการ

ถอดถอน 
ดังน้ัน กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ที่ใช้ในส่วนท้องถิ่นน้ัน  เพ่ือให้ประชาชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะเมื่อประชาชนได้เลือกผู้แทนเข้ามาทําหน้าที่แทนตนแล้ว หากประชาชนเห็น
ว่าผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งย่อมสามารถเข้าช่ือถอดถอนได้ทันที  ซึ่งในประเทศไทยนั้นการถอด
ถอนในระดับท้องถิ่นมีผู้ขอถอดถอนทั้งสิ้น 13 ครั้ง  ซึ่งเป็นประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตําบล  10 แห่ง และเทศบาลตําบล 3 แห่ง  และประเภทตําแหน่งของผู้ที่ถอด
ถอน ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 9 คน  สมาชิกสภา 1 คน นายกเทศมนตรี 3 คน218 แสดง
ให้เห็นว่าหลักการที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถอดถอน  ทําให้ประชาชนน้ันมีความต่ืนตัว

                                                            

ท้องถิ่นน้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจาก
ตําแหน่ง ทั้งน้ี ตามท่ีกฏหมายบัญญัติการลงคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึงต้องมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาลง 
คะแนนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมด”  

216 มาตรา 286 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) บัญญัติว่า “ประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าช่ือ ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

จํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไป 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

217 สุนทรชัย ชอบยศ และรจนา คําดีเกิด, “การเมืองภาคพลเมือง: การถอดถอนผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย,” รัฐสภาสาร 61, 5 (พฤษภาคม 2556): 14. 

218 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
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ในการรักษาสิทธิเสรีภาพของตนโดยการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและเป็นการส่งเสริมให้ผู้แทนได้รู้
ถึงคุณค่าทุกคะแนนเสียงประชาชนท่ีเลือกตนเข้ามา  การทําหน้าที่ของผู้มีอํานาจจึงต้องคิดถึง
ประโยชน์ของประชาชนเสมอ   
 

4.2.1 กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 285219  ให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกต้ังในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกต้ังของประชาชนเมื่อเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  ทั้งน้ีจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ  หลักเกณฑ์
และวิธีการเข้าช่ือ การตรวจสอบรายช่ือและการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่ง
ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542  พอสรุปได้ว่า 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้กําหนดวิธีการดังต่อไปน้ี 

ประการแรก  อํานาจในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 4220 กําหนดอํานาจในการ
ดําเนินการดังน้ี 

ถ้าในเขตจังหวัดให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ถ้าในกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

ประการที่สอง หลักเกณฑ์ในการเข้าช่ือเพ่ือลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 5221 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าช่ือดังต่อไปน้ี 

                                                            
219 มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  บัญญัติว่า  ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  ให้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจาก
ตําแหน่ง  ทั้งน้ีจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีเข้าช่ือ การตรวจสอบรายช่ือและการ
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

220 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าเป็นการดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

221 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า การเข้าช่ือร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการให้
มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครอง
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1. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่เกิน 100,000 คน  ต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนเกิน 100,000 คน  แต่ไม่เกิน 500,000 คน  ต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อย
กว่า 20,000 คนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนเกิน 500,000 คน  แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อย
กว่า 25,000 คนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนเกิน 1,000,000 คน  ต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่า 30,000 คนของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การนับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถือตามจํานวนในบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันครั้งหลังสุดที่ใช้สําหรับการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ประการที่สาม  องค์ประกอบของคําร้อง 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 6222 ซึ่งองค์ประกอบของคําร้องมี 4 ข้อ ดังน้ี 

                                                            

ส่วนท้องถิ่นน้ันเพราะเหตุที่ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดังน้ี 

(1)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกินหน่ึงแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

(2)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสองหมื่น
คนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

(3)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นห้าพันคนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

(4)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินกว่าหน่ึงล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

การนับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้ถือตามจํานวน
ในบัญช้ีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันครั้งหลังสุดที่ใช้สําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

222 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่าคําร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา 5 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือ ที่อยู่ และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชน
บัตรประจํา ตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดง
ตนได้ 
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1. ช่ือ ที่อยู่ และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดง
ตนได้ 

2. รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนน้ันมีการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหน่งต่อไป 

3. รายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

4. คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าช่ือตามข้อ 3  ว่าผู้เข้าช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และเป็นผู้ร่วมเข้าช่ือด้วยตนเอง 

ประการที่สี่  ขั้นตอนการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.2542  มีขั้นตอนในการดําเนินการถอดถอนดังน้ี     
1. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําร้องตามมาตรา 5 ให้ดําเนินการจัดส่งคําร้องไปให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้รับคําร้องและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ น้ันจัดทําคําช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาตามคําร้องย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคําร้องจากผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วหรือเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งคํา
ร้องให้ทราบ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับคําช้ีแจงหรือวันครบกําหนดแล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป223  

                                                            

(2)  รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนน้ันมีการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป 

(3)  รายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(4)  คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าช่ือตาม (3) ว่าผู้เข้าช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และเป็นผู้ร่วมเข้าช่ือด้วยตนเอง 

223 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคํา ร้องตามมาตรา 5  ให้
ดําเนินการจัดส่งคําร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียง
ถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําร้อง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันจัดทํา คํา ช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาตามคํา ร้องย่ืนต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําร้องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
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2. ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน โดยให้ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไม่
เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนน
เสียง  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และปิดประกาศบัญชีรายช่ือดังกล่าวพร้อมทั้งคําร้องตาม
มาตรา 5       

คําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถ้า หากมี 
และประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเขตชุมชน
หนาแน่นที่เห็นสมควร และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบ
วันก่อนวันลงคะแนนเสียง ทั้งน้ีเฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน224 

                                                            

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงแล้วหรือเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งคํา ร้องให้
ทราบตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับคํา ช้ีแจงหรือวันครบกําหนดแล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งจัดส่งคําร้องตามมาตรา 5 และคําช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาถ้าหากมีไปด้วย 

ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้าคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา จังหวัดหรือบุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการแทน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งตามวรรคสองต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือบุคคลน้ันดําเนินการต่อไป 

224 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน โดยให้ประกาศ
กําหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 7 

ในการดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
จัดทํา บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ัน และปิดประกาศบัญชีรายช่ือดังกล่าวพร้อมทั้งคําร้องตามมาตรา 5 คําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือ
แก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถ้าหากมี และประกาศกําหนดวัน
ลงคะแนนเสียงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอ  
สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  เขตชุมชนหนาแน่นที่
เห็นสมควร และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวันก่อนวัน
ลงคะแนนเสียงทั้งน้ี เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการขอเพ่ิมช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังและการถอนช่ือผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ังตาม
กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภามาใช้



101 

3. ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่งไม่
น้อยกว่าห้าคน  เพ่ือทําหน้าที่ในที่ลงคะแนนเสียงน้ัน225 

4. การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ  การออกเสียงลงคะแนนให้ทํา 
เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับการให้ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน226  

5. ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียงต้ังแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 
นาฬิกา227  

6. ในวันลงคะแนนเสียง  ถ้ามีผู้ออกเสียงน้อยกว่าก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้คําร้องน้ัน
เป็นอันตกไป  และจะนํามาร้องขอให้มีการลงคแนนเสียงในเหตุเดียวกันอีกมิได้  ในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงและมีคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มา
ลงคะแนนเสียง  เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปให้
บุคคลน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง228 

                                                            

บังคับกับการเพ่ิมช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนช่ือผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม  
ทั้งน้ีโดยให้ย่ืนคําร้องขอเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือต่อบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแต่งต้ัง 

225 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา 
ที่ลงคะแนนเสยีงแต่ละแห่งไม่น้อยกว่าห้าคน เพ่ือทําหน้าที่ในทีล่งคะแนนเสียงน้ัน 

การแต่งต้ังกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังแต่งต้ังผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงน้ันเป็นประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อย
กว่าสี่คน  ถ้าในวันลงคะแนนเสียงกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงห้าคน  ให้
กรรมการที่เหลืออยู่แต่งต้ังผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงน้ันเป็นกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงจนครบห้าคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่ในที่ลงคะแนนเสียงหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วแต่กรณี 

226 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ.2542  บัญญัติว่าการลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 

การออกเสียงลงคะแนนให้ทําเคร่ืองหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ “เห็นด้วย” หรือ 
“ไม่เห็นด้วย” กับการให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนน
เสียงถอดถอน 

227 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียง
ต้ังแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา 

228 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า 
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7. เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันเห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายให้ผู้น้ันมีสิทธิย่ืนคํา
ร้องคัดค้านการลงคะแนนเสียงต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการลงคะแนนเสียง229 

 
4.2.2  กระบวนพิจารณาและการตัดสิน 

4.2.2.1 ผู้เก่ียวข้องในกระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
 1) ผู้ถูกกล่าวหา  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  

มาตรา 285230  ให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะ

                                                            

การลงคะแนนเสียงเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งหากมีผู้มา
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ัน  ให้การเข้าช่ือถอดถอนบุคคลน้ันเป็นอันตกไปและจะมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ 

ในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันและมีคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มา
ลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปให้
บุคคลน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง 

229 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542  บัญญัติว่า เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว  ถ้าผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเห็นว่าการลงคะแนน 

เสียงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายให้ผู้ น้ันมีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านการ
ลงคะแนนเสียงต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับคําร้องแล้วให้ดําเนินการพิจารณาโดยเร็วถ้าเห็นว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายให้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ 
เว้นแต่การลงคะแนนเสียงใหม่จะไม่ทํา ให้ผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงไปให้มีคําสั่งยกคําร้อง
คัดค้านน้ันเสีย 

วิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

230 มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  บัญญัติว่า  ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  ให้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจาก
ตําแหน่ง  ทั้งน้ีจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีเข้าช่ือ การตรวจสอบรายช่ือและการ
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนเมื่อเห็นว่าไม่สมควรดํารง
ตําแหน่ง 

 2) องค์กรผู้กล่าวหา  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ให้อํานาจ
แก่ประชาชนในการเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนเมื่อเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง 

4.2.2.2   กระบวนพิจารณาและขั้นตอนการถอดถอน 
1)  การกล่าวหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มิได้จํากัดเหตุในการเข้าช่ือ

เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพียงแต่ประชาชนเห็นว่า
ผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปมีสิทธิที่จะเข้าช่ือถอดถอนได้ทันที231 

 2) ขั้นตอนเข้าช่ือเสนอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนการเสนอเข้าช่ือถอดถอน 
  ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  

และพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  บัญญัติผู้มีอํานาจในการกล่าวหาคือประชาชน  โดยถ้าอยู่ในเขตจังหวัดให้เป็นอํานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  ในการดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งน้ีเกณฑ์ในการเข้าช่ือต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด232 

และต้องย่ืนคําร้องเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการเพ่ือจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 

                                                            
231 มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  บัญญัติว่า  ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป  ให้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจาก
ตําแหน่ง  ทั้งน้ีจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์และวิธีเข้าช่ือ การตรวจสอบรายช่ือและการ
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ; มาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542  บัญญัติว่า ในกรณีที่
พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดําเนินการเก่ียวกับการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าเป็นการดําเนินการในเขต
กรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

232 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่า การเข้าช่ือร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือดํา เนินการให้
มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเพราะเหตุที่ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดังน้ี 
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4.2.2.3 กระบวนพิจารณาและขั้นตอนการตัดสิน 
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 23  ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าหากมีผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้ัน  ให้การลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันน้ันเป็นอันตกไปและจะมีการร้อง
ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนบุคคลนั้นอีกมิได้  ในทางกลับกันในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิและมีคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มี
สิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันไม่สมควรดํารง
ตําแหน่งต่อไปให้บุคคลน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียงเข้าช่ือถอดถอน  

                                                            

(1)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกินหน่ึงแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

(2)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสองหมื่น
คนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

(3)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสอง
หมื่นห้าพันคนของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

(4)  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินกว่าหน่ึงล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

การนับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้ถือตามจํานวน
ในบัญช้ีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันครั้งหลังสุดที่ใช้สําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี;  

มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติว่าคําร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา 5 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือ ที่อยู่ และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชน
บัตรประจํา ตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดง
ตนได้ 

(2)  รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนน้ันมีการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป 

(3)  รายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(4)  คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าช่ือตาม (3) ว่าผู้เข้าช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และเป็นผู้ร่วมเข้าช่ือด้วยตนเอง 
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ดังน้ัน  จะเห็นได้ว่าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถอดถอนโดยตรงเป็น
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางหน่ึงการเข้าช่ือถอดถอนผู้มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนน้ันต้องมีเง่ือนไขเพ่ือให้ถอดถอนยากพอสมควรกล่าวคือ  เมื่อศึกษาหลักเกณฑ์การถอดถอน
แล้วนอกจากมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิและยังต้องมีคะแนนเสียง
จํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียงอีกด้วยนับว่าเป็นหลักประกัน
ประการหน่ึงว่าผู้ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนด้วยเสียงส่วนใหญ่  การถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนด้วยเช่นกันจึงส่งผลให้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

4.2.2.4  ตัวอย่างการถอดถอนสมาชิก ผู้บริหารในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีกล่าวข้างต้นว่า  นับต้ังแต่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้
บัญญัติให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับท้องถิ่นที่ให้
ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนที่ตนเลือกได้โดยตรง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับ
หลักการดังกล่าวมาด้วยเพ่ือให้อํานาจประชาชนในการเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงก่อนครบวาระในการ
ดํารงตําแหน่งมีเจตนารมณ์ ที่บัญญัติขึ้นเพ่ือมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทําการใด  เช่นมีพฤติการณ์ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือมี
พฤติการณ์ไม่สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในท้องถิ่นน้ันๆ มีสิทธิเข้าช่ือหรือลงคะแนนเสียง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดเพ่ือถอดถอนบุคคลดังกล่าวให้พ้นจากตําแหน่งได้233  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้ันในการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนบางแห่งได้เข้าช่ือ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ในหลาย
ท้องที่เช่นกันเป็นการช้ีให้เห็นว่าประชาชนเร่ิมต่ืนตัวในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมากย่ิงขึ้นเป็นหลักการที่ให้ประชาชนคอยตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเพราะ
หากเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ไม่สมควรดํารงตําแหน่ง
ย่อมเข้าช่ือถอดถอนได้และที่ผ่านมาเคยมีการถอดถอนท่ีประสบความสําเร็จมาแล้วถือได้ว่า
กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติมาแล้วเสียเปล่าแต่
ยังเป็นทิศทางช้ีให้เห็นว่าประชาชนเข้าใจถึงหลักการมีส่วนร่วมและถึงเวลาแล้วที่อํานาจอธิปไตยจะ
เป็นของประชาชนโดยประชาชนได้ใช้อํานาจน้ันบนหลักการของกฎหมายในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐอย่างแท้จริงจึงขอยกตัวอย่าง เพ่ือช้ีให้เห็นถึง 

พลังของประชาชนในการมีส่วนรวมทางการเมือง  ดังน้ี 
ข้อเท็จจริงที่ 1  การปลดนายเฉลียว กลิ่นจันทร์   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ห้วยโก๋น 
นายเฉลียว  กลิ่นจันทร์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโก๋น  ต้ังที่อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  เหตุการณ์ปลดนายเฉลียว กลิ่นจันทร์ น้ันถือเป็นกรณีศึกษาที่ช้ีให้เห็น
ถึงพลังประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและเป็นการถอดถอนที่ถือว่าประชาชนต่ืนตัวที่ใช้

                                                            
233 เจตนารมณร์ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, หน้า 277 
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อํานาจของตนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐโดยตรง และเป็นการถอดถอนครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วย  ซึ่งสาเหตุที่ประชาชนถอดถอน นายเฉลียว กลิ่นจันทร์ เน่ืองจาก
เหตุผลดังต่อไปน้ี234   

ประการแรก  ได้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  ว่าการสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์รับเสด็จไม่คุ้มค่ากับการลงทุนงบประมาณ 10,000 
บาท 

ประการที่สอง  ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มที่บ้านสบปืน ตําบลห้วยโก๋น 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 การช่วยเหลือล่าช้าจนประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก 

ประการที่สาม  นําที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์ทําโรงอาหารสัตว์
ซึ่งใช้งบประมาณถึง 3 แสนกว่าบาท 

ประการที่สี่  ทําโรงสีข้าวรุกล้ําลําห้วยของหมู่บ้าน มีการปล่อยแกลบรําลงแม่นํ้าทําให้
เน่าเสีย ชาวบ้านใช้นํ้าไม่ได้และถมที่ดินลําห้วยเป็นของตนเอง 

ประการที่ห้า  หักเงินสวัสดิการผู้สูงอายุรายละ 200-300 บาท มาเป็นของตน  
ประการที่หก เคยถูกจับข้อหาไม้และกระสุนปืน มีการซื้อเสียงจนชนะการเลือกต้ังมา

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น 
ด้วยพฤติการณ์ต่างๆ  ทําให้ประชาชนเห็นว่านายเฉลียว กลิ่นจันทร์ ไม่สมควรดํารง

ตําแหน่งจึงได้เข้าช่ือถอดถอน ปรากฏว่ามีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนในวันที่ 28 มกราคม 2550 
ซึ่งมีผู้มีสิทธิจํานวน 1,949 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 1,313 คน  คิดเป็นจํานวนเกินครึ่งจากผู้มีสิทธิทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 67.37 เห็นด้วยกับการถอดถอน 1,116 คน  คิดเป็นร้อยละ 85 ไม่เห็นด้วยในการถอดถอน 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88 บัตรเสีย 41 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12  ซึ่งถือว่ามีคะแนนเห็นด้วยให้
ถอดถอน นายเฉลียว กลิ่นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโก๋นมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้มา
ใช้สิทธิในครั้งน้ี ดังน้ัน จึงทําให้นายเฉลียว  กลิ่นจันทร์  ต้องพ้นออกจากตําแหน่งไป 

จากการถอดถอน นายเฉลียว  กลิ่นจันทร์  ปัจจัยความสําเร็จปัจจัยความสําเร็จมี 5 
ประการ235  

ประการแรก  ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมถึงความไม่สมควร
ดํารงตําแหน่งในหมู่ประชาชนรวมถึงการนําเสนอข้อมูลทางราชการ กลุ่มผู้นําชุมชน เช่นการหมิ่น
เบ้ืองสูง และทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนย่อมทําให้ประชาชนไม่พอใจอย่ามาก 

ประการที่สอง  มีการสนับสนุนทางราชการ กลุ่มผู้นําชุมชนท้องถิ่น และกลุ่ม
นักการเมืองท้องถิ่น โดยกลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถชักจูงประชาชน โดยได้
ให้ความรู้ข้อมูลซึ่งการรวมพลังกันดังกล่าวทําให้กระบวนการถอดถอนประสบความสําเร็จ 

                                                            
234 ปธาน สุวรรณมงคล, การเมืองท้องถ่ิน: การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร  (กรุงเทพฯ: 

พิมพ์อักษร, 2552), หน้า 317-326. 
235 ยงยุทธ์  สิงหธ์วัช, การถอดถอนผู้บรหิารท้องถ่ินโดยประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโก๋น จังหวัดน่าน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2552), หน้า 110-111. 
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ประการที่สาม  มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการถอดถอนผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยได้มีการรณรงค์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการถอดถอน จัดทํารายการ
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดน่านและวิทยุกระจายเสียงองค์การส่ือสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดน่าน  และมีกันพูดปากต่อปากเป็นการทําลายความน่าเช่ือถือของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยโก๋นได้เป็นอย่างดี 

ประการที่สี่  ผู้มีอํานาจในการดําเนินการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้ดําเนินการและ
ปฎิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ประกาที่ห้า วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อผู้นําของคนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น
ชาวเขาเผ่าลั๊ว ซึ่งมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทางวัฒนธรรมมีความเคารพเช่ือถือผู้อาวุโส  จึงน่าจะ
เป็นปัจจัยต่อความสําเร็จในการถอดถอน 

เมื่อมีการถอดถอนแล้ว ภายหลังมีการเลือกต้ังใหม่แกนนําในการย่ืนเรื่องการถอด
ถอนครั้งก่อนได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนใหม่  จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่อสู้ทาง
การเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นอีกด้วย   

ข้อเท็จจริงที่ 2  การปลดนายสฤษด์ ตันวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเสียว 
นายสฤษด์ ตันวิเศษ  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเสียว  ต้ังที่อําเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ  เหตุการณ์ปลดนายสฤษด์ ตันวิเศษ  มีสาเหตุเน่ืองจาก   ต้ังแต่นายสฤษด์ิ ตันวิเศษ มา
รับตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเสียว เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2548 มีพฤติกรรมการบริหาร
งานไม่โปร่งใส ไม่มีความรับผิดชอบ ยักยอกหรือฉ้อโกงเงินฌาปนกิจศพสงเคราะห์ตําบลนาเสียว สร้าง
ความแตกแยก ขาดภาวะผู้นํา และไม่มีคุณธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราษฎร์ ต่อรัฐ ซึ่งสร้าง
ความเสื่อมเสียให้แก่ ตําบลนาเสียว236   

เมื่อได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงให้ถอดถอน ปรากฎว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวน 
3,134 คน  จากจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมดจํานวน 5,999 คน  ได้มาใช้สิทธิจํานวน 3,134 คน 
โดยลงคะแนนเห็นด้วยในการให้ถอดถอน และไม่เห็นด้วยจํานวน 250 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคะแนนเห็น
ด้วยให้ถอดถอน นายสฤษด์ิ ตันวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาเสียว มากกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนผู้มาใช้สิทธิในครั้งน้ี ท่ามกลางมีประชาชนเดินทางมาติดตามผลรวมการนับคะแนนที่สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเสียวอย่างคึกคัก237  

จากการถอดถอน นายสฤษด์ิ  ตันวิเศษ  ปัจจัยความสําเร็จปัจจัยความสําเร็จ คือ 
ประชาชนในพ้ืนที่มีความต่ืนตัวทางการเมือง เห็นได้จากผู้ที่มาลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นจํานวน
ค่อนข้างมาก  สิ่งที่สะท้อนการต่ืนตัวไม่ใช่เรื่องการย่ืนถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น แต่ประชาชนยังได้ทํา
ประชาพิจารณ์เก่ียวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่ซึ่งประชาชนมีความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น  การทําประชาพิจารณ์เพ่ือสอบถามข้อมูลและแสดงความเห็น  ทั้งสองประการย่อมเห็นได้ว่า
ประชาชนมีความต่ืนตัวต่อปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดี  การกระทําของผู้บริหารท้องถิ่นจึงทําให้
                                                            

236 เผยผลคะแนนคร้ังประวัติศาสตร-์ชาวชัยภูมิถอดถอน “นายก อบต.” ท่วมท้น, คน้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จาก   http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx? 
NewsID=9510000011288  

237 เรื่องเดียวกัน. 



108 

ประชาชนไม่พอใจ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผู้ลงคะแนนเสียงแล้วผู้เห็นด้วยกับการถอดถอนน้ันสูงถึง 
3,134 คะแนน และไม่เห็นด้วยเพียง 250 คะแนน238 

ข้อเท็จจริงที่ 3  การปลด  จ.ส.ต.วิชัย โงกสูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โนนแดง 

จ.ส.ต.วิชัย โงกสูงเนิน  เป็นนากยกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง ต้ังที่อําเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  เหตุการณ์ปลด  จ.ส.ต.วิชัย โงกสูงเนิน  มีสาเหตุเน่ืองจากหลังจากทํางานได้
เกือบ 2 ปีแม้ประชาชนเห็นว่าความผิด ไม่เด่นชัด และประชาชนในพ้ืนที่มีการท้วงติง ต่อมาประชาชน
เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ น้ันมีพฤติกรรมส่อว่าผิดศีลธรรม ทุจริตต่อหน้าที่ เช่น         
ต้ังภรรยาเป็นเลขานุการของตน และก้าวก่ายการบริหารของรองนายกฯ ทั้งสองคน  อนุมัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ตนเองและภรรยาเรียนปริญญาโท  ตลอดจนถึงการใช้
นํ้ามันหลวงเดินทางไปเรียนถึงขอนแก่น และความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง239  

เมื่อได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงให้ถอดถอนวันที่ 7 มีนาคม 2553 วันน้ันมีกลุ่มคน
ก่อความวุ่นวายโดยกรีดป้ายประชาสัมพันธ์ของ กกต. ที่ประกาศให้ใช้สิทธิ ซึ่งในอดีตที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนแดงน้ี มีการยิงกันเสียชีวิตกลางที่ประชุม 6 ศพ เมื่อปี 2540 เพราะคณะสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอให้ปลดผู้บริหาร ในวันน้ันเองผู้มีสิทธิทั้งสิ้นจํานวน 3,576 คน มาใช้
สิทธิทั้งสิ้นจํานวน 3,134 คน ผลการลงคะแนนเห็นว่าควรถอดถอน 1,626 คะแนน ไม่เห็นด้วย 121 
คะแนน บัตรเสีย 80 ใบ ซึ่งถือว่ามีคะแนนเห็นด้วยให้ถอดถอน  จ.ส.ต.วิชัย โงกสูงเนิน  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง มากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้มาใช้สิทธิในครั้งน้ี240  

จากการถอดถอน จ.ส.ต.วิชัย โงกสูงเนิน  ปัจจัยความสําเร็จปัจจัยความสําเร็จ คือ 
นอกจากประชาชนในพ้ืนที่คอยตรวจตราการทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลาแล้วโดยการท้วงติงการทํางาน 
และยังมีเหตุผลสําคัญประการหน่ึง คือ เคยมีการฆ่ากันเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 เหตุการณ์วันน้ันยังคง
อยู่ในใจของชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ไม่มีวันลืม โดยนายณรงศักด์ิ ประถมพุทธ ชาวบ้านหนองแวง 
ตําบลโนนแดง กล่าวว่า “เราชาวตําบลโนนแดงไม่ต้องการเห็นภาพความรุนแรงทางการเมืองใน
อนาคตอีก เพราะเราเจ็บชํ้าจากอดีต อบต. 6 ศพมาแล้ว ถ้าวันน้ีเรามีขบวนการตรวจสอบตาม
กฎหมาย และรัฐธรรมนูญที่ดีกว่า ซึ่งเราประชาชนทักท้วงตรวจสอบเอาความผิดชัดเจนไม่ได้ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่คิดว่าตนเองมีอํานาจและสามารถกระทําได้โดยไม่สนใจความเหมาะสมความรู้สึก
ของประชาชนเจ้าของภาษีงบประมาณก็ต้องมีขบวนการเข้าช่ือมาสู่การลงคะแนนเสียงถอดถอน”241 

                                                            
238 สุนทรชัย ชอบยศ และรจนา คําดีเกิด, เรื่องเดิม, หน้า 30-31. 
239 ชาวบา้นโนนแดงขอคืนอํานาจ, ค้นวันที ่11 พฤศจิกายน 2558 จาก  http://www. 

komchadluek.net/detail/20100317/52312/52312.html 
240 ชาวโนนแดงร่วมพลังชุมชนโหวดปลดนายกฯ, ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จาก  

http://www.oknation.net/blog/pint.php?id= 561588 
241 สกู๊ปพิเศษบทเรียนราคาแพง, ค้นวันที ่11 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www. 

oknation.net/blog/pint.php?id= 567673 
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เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรงประชาชนเห็นว่าทางออกท่ีดีที่สุด คือ การลงคะแนนเสียงถอดถอนจึงเป็น
เหตุให้ถอดถอนสําเร็จ242 
 
4.3  วิเคราะห์การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชกิรัฐสภาในประเทศไทย 
 

จากการที่ได้ศึกษาเรื่องการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้างต้น  คือการถอดถอนใน
ระดับชาติและการถอดถอนในระดับท้องถิ่น  เมื่อพิจารณาในส่วนน้ีจึงได้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เห็นว่าในการถอดถอนในระดับชาติซึ่งเป็นรูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  เป็น
รูปแบบที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาได้โดยตรง  โดยการ
ถอดถอนต้องผ่านองค์กรคือวุฒิสภาและ  การที่ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้น้ันต้องเข้าเหตุแห่งการ
ถอดถอนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ได้บัญญัติไว้ซึ่งมี 6 เหตุ ได้แก่ 1.  มี
พฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  2. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่  3. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ  4.  ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  5. ส่อว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย หรือ  6.  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง  หากไม่เข้าเหตุหน่ึงเหตุใดแล้วประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้เลย  ต้องรอให้สมาชิก
รัฐสภาครบวาระในการดํารงตําแหน่งแล้วรอการเลือกต้ังครั้งถัดไป  ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์
ของประชาชนอย่างย่ิง  อีกทั้งปัญหาสําคัญคือองค์กรที่มีอํานาจในการถอดถอน  ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ให้อํานาจแก่วุฒิสภาในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาที่มา
จากการเลือกต้ังของประชาชน  ในขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาที่มีอํานาจในการถอดถอนบางกลุ่มไม่
ได้มาจากการเลือกต้ังของประชาชนทําให้ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน  เน่ืองจากการให้อํานาจคน
กลุ่มเดียวที่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ังของประชาชนมาถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนนับล้านเสียงเป็นเรื่องที่ไม่พึงปราถนาและไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในหลักเสียงข้างมากอย่างย่ิง  นับว่าเป็นปัญหาสําคัญว่าการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
สมาชิกรัฐสภาควรจะมีรูปแบบและลักษณะใดที่ทําให้การถอดถอนน้ันมีหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ  ดังจะได้กล่าวในบทที่ 5  ต่อไป 

 
4.3.1  วิเคราะห์การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยในระดับชาติ 
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งในระดับชาติใช้การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง 

(Impeachment)  คือ ประชาชนเข้าช่ือถอดถอน 20,000 คนต่อประธานสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งการย่ืน
เรื่องถอดถอนต้องเป็นเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติหากไม่เข้าเหตุที่กฎหมายบัญญัติแล้วไม่อาจเข้าช่ือ
ถอดถอนได้  และวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการตัดสินว่าจะถอดถอนหรือไม่  จากการศึกษาใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเองไม่เคยมีใครถูกถอดถอนโดยวุฒิสภาเลย  เมื่อพิจารณาจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
บัญญัติในเร่ืองของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งในระดับชาติมีความต่างกันเพียงรายละเอียด เช่น

                                                            
242 สุนทรชัย ชอบยศ และรจนา คําดีเกิด, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
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จํานวนผู้เข้าช่ือเสนอซึ่งหากเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (พ.ศ.2540)  ต้องมีจํานวน 50,000 คน 
แต่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (พ.ศ.2550)  ลดจํานวนเหลือ 20,000 คน  แต่ที่แตกต่าง
และเป็นปัญหาสําคัญในเร่ืองของการถอดถอนซึ่งนับว่าเป็นประเด็นปัญหามาก คือ ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) สมาชิกวุฒิสภามีทั้งหมด 150 คนมีที่มา
จากการเลือกต้ัง 77 คน และมาจากการสรรหา 73 คน ซึ่งวุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรี ตลอดจนถึงสมาชิกรัฐสภา โดยหลักการผู้ที่จะใช้
อํานาจในการถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกจะต้องมีความยึดโยงกับประชาชน การที่ให้สมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหา ของคน 7 คน ที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนแล้วมีอํานาจในการถอดถอนจะ
เป็นลักษณะการปกครองในระบอบเผด็จการที่ให้คนกลุ่มเดียวมีอํานาจในการตัดสินใจแทนที่จะเป็น
ประชาชน หากให้ผู้ที่มาจากประชาชนด้วยกันถอดถอนกันเองประชาชนอาจตัดสินใจอนาคตของ
ผู้แทนในการเลือกต้ังคร้ังถัดไปได้ แต่หากมาจากการสรรหาประชาชนยากที่จะกําหนดอนาคตของผู้
น้ันได้เลย อีกทั้งรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อํานาจประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเร่ืองการถอดถอนน้ีโดยตรง
และในประเทศไทยเองกระบวนการขั้นตอนการถอดถอนในระดับชาติที่วุฒิสภามีอํานาจในการตัดสิน 
ในทางปฎิบัติกระบวนการถอดถอนแทบจะไม่เคยมีผู้ใดถูกถอดถอนเลยแม้แต่คนเดียว แม้ว่าบุคคลน้ัน
ไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  และยิ่งถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่เป็นเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะ
ในเร่ืองการอภิปรายไม่ไว้วางใจในทางปฎิบัติที่จะถูกถอดถอนโดยเสียงข้างมากคงเป็นไปได้ยาก ดังน้ี
หากให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้ตัดสินใจ การทําหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งคงจะมีความ
ระมัดระวังมากย่ิงขึ้นปัญหาน้ี อาจารย์ไชยวัฒน์  ค้ําชู อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ยังเสริมด้วยว่า 

“อ. ไชยวัฒน์ บอกพร้อมยํ้าอีกครั้งตบท้ายว่า ท้ายสุด หัวใจของประชาธิปไตย ก็อยู่ที่
ประชาชน การเมืองไม่ใช่อยู่ที่รัฐสภาอย่างเดียว ประชาชนนอกรัฐสภา สามารถมีสิทธิมีเสียง
ตรวจสอบรัฐบาลได้เช่นกัน”243  

จากความเห็นของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ค้ําชู ช้ีให้เห็นว่าการถอดถอนแบบการขับออกจาก
ตําแหน่ง (Impeachment)  น้ันการถอดถอนลักษณะดังกล่าวจะผ่านองค์กรที่ทําหน้าที่ในเร่ืองการ
ถอดถอน แต่หากท้ายที่สุดแล้วประชาชนเองที่สามารถมีสิทธิมีเสียงตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเช่นกัน 
ถือเป็นหัวใจสําคัญอย่างย่ิงในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐโดยประชาชน  โดยเฉพาะสิ่งสําคัญ  คือ  
หากประชาชนเห็นว่าการใช้อํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาที่ตนเลือกน้ันใช้อํานาจโดยมิ
ชอบ  หรือเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  ประชาชนย่อมมีอํานาจที่จะตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้  
จุดสําคัญที่เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่สําคัญ  คือ  ประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอด
ถอนได้โดยตรงเน่ืองจากองค์กรที่ทําหน้าที่ในการตัดสิน  คือ  วุฒิสภา  และการย่ืนคําร้องถอดถอนต่อ
ประธานวุฒิสภาต้องเข้าเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย  หากไม่เข้าเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด
ประชาชนต้องรอให้ครบวาระจึงเลือกต้ังใหม่  อันเป็นการขัดต่อความรู้สึกและเจตนารมณ์ของ
ประชาชนท่ีเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย  หากให้ประชาชนมีอํานาจเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงย่อมทํา

                                                            
243 รัฐบาลพรรคเดียวคร้ังแรกประวัติศาสตรไ์ทย, ค้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 จาก

http://www.piwdee.net/sem7.htm 
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ให้ผู้แทนนั้นใช้อํานาจด้วยความระมัดระวัง  ต้องทําตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รู้สึกประทับใจ  มิฉะน้ันแล้วอาจถูกประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้เช่นกัน หรือหากมีการเลือกต้ัง
ครั้งถัดไปก็อาจไม่ได้รับเลือกจากประชาชนอันเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจ ลดปัญหาเหตุการณ์
การเดินชุมนุมประท้วงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและการเดินชุมนุมประท้วงคงจะไม่เกิดขึ้นเลย  
ซึ่งในบางครั้งการแก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบใช้วิธีรัฐประหารส่งผลให้เกิดการปกครองในระบอบเผด็จ
การนอกจากต่างประเทศไม่ยอมรับการทํารัฐประหาร  ประชาชนเองก็มิอาจรับได้กับการปกครองใน
ระบอบดังกล่าวและเป็นการทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยปล้นอํานาจประชาชนทั้ง
ที่ประชาชนมิได้ยินยอมพร้อมใจด้วยเลย  หากมีกฎหมายให้อํานาจประชาชนในการเข้าช่ือถอดถอน
โดยการกําหนดหลักเกณฑ์และให้ความคุ้มครองแก่ผู้แทนในการทําหน้าที่ เมื่อมีการใช้กระบวนการ
ถอดถอนให้ประชาชนลงประขามติทําการตัดสินใจ หากมีมติในการถอดถอนผู้น้ันถูกปลดออกจาก
ตําแหน่งแล้วผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งซึ่งเป็นไปอย่างสันติวิธีภายใต้กติกาแห่งกฎหมาย   

กระบวนการถอดถอนโดยใช้การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ในระดับชาติในบาง
ประเทศแม้ไม่ประสบผลสําเร็จอย่างประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเคยใช้การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  
ประธานาธิบดี  ฮิวโก ซาเวส (Hugo Chávez) ท้ายที่สุดประชาชนมีคะแนนเสียงไม่ถอดถอนแต่ทําให้
ผู้แทนต้องคิดทบทวนการใช้อํานาจของตนและจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้มากขึ้น  ในบาง
ประเทศหากเห็นว่าตนต้องถูกถอดถอนอย่างแน่แท้อาจจะจบลงที่ว่าผู้น้ันลาออกจากตําแหน่ง  เป็น
การช้ีให้เห็นว่าการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐโดยประชาชนทําให้ผู้ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน
มิกล้าใช้อํานาจที่มิชอบเพราะประชาชนจะคอยสอดส่องตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐโดยตลอดเวลา 

   
4.3.2  วิเคราะห์การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยในระดับทอ้งถ่ิน 
การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ใช้การถอดถอน

แบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง 
ทั้งน้ีเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งถือได้ว่าการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นลักษณะใน
รูปแบบของประชาธิปไตยโดยตรงที่ให้สิทธิแก่ประชาชน  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเข้าช่ือถอด
ถอนได้  หากเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง นับแต่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) 
ที่เริ่มมีบทบัญญัติดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) ได้รับหลักการดังกล่าวน้ีมา
ด้วย  การปกครองในระดับท้องถิ่นเองประชาชนให้ความสนใจในหลักการเรื่องดังกล่าวอย่างมาก  
เน่ืองประชาชนมีอํานาจตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้โดยตรงซึ่งในทางปฎิบัติมีการถอดถอนสําเร็จ
มาแล้ว เช่น  การถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายเฉลียว กลิ่นจันทร์  ที่ประชาชนเข้าช่ือ
ถอดถอนเมื่อพิจารณาจากเร่ืองดังกล่าวแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การถอดถอนน้ันต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนดซึ่งค่อนข้างซับซ้อน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนฯ 
เพราะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ 

ประการแรก  ต้องมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
และ 

ประการที่สอง  คะแนนเสียงต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มา
ลงคะแนนเสียง 
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ท้ายสุดแล้วทั้งตําบลห้วยโก๋น ตําบลนาเสียวหรือกระทั่งตําบลโนนแดง  สามารถถอดถอน
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากประชาชนโดยประชาชนสําเร็จลงได้ภายใต้ปัจจัยต่างๆ  ซึ่งประชาชนเห็นว่า
ควรถอดถอนเพราะไม่สมควรดํารงตําแหน่งซึ่งมีปัจจัย 2 ประการ244 

ประการแรก  ปัจจัยลักษณะบุคคล  คือ  การท่ีประชาชนเข้าช่ือถอดถอนเพราะพฤติกรรม
ของผู้น้ัน เช่น  แอบซุกเหล้าเถื่อน  หมิ่นเบ้ืองสูง  คิดถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  หักเงิน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ประการที่สอง  ปัจจัยลักษณะการบริหารงานของท้องถิ่น เช่น การบริหารงานไม่โปร่งใส                    
ไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างท้วงที  การทุจริตในการก่อสร้างต่างๆ  เป็นต้น 

เมื่อศึกษาการถอดถอนในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยเห็นว่าประชาชนเองมีความต่ืนตัวที่
จะคอยรักษาผลประโยชน์ของตนเองก็จะคอยตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ และวิธีที่ดีที่สุด คือเมื่อมี
กฎหมายให้สิทธิควรที่จะใช้วิธีการตามเป็นการหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้อย่างมาก ตามความเห็นของ
นายณรงศักด์ิ ประถมพุทธ ชาวบ้านหนองแวง  

ดังน้ัน  เห็นได้ว่าประชาชนในท้องถิ่นเองมีการต่ืนตัวตลอดเวลา  เพราะเมื่อพิจารณาจาก
คะแนนเสียงที่ถอดถอนกว่าจะมาถึงขั้นตอนน้ีได้ต้องผ่านเง่ือนไขตามกฎหมายซึ่งกว่าจะรวบรวมลาย
ช่ือแล้วจึงลงคะแนนเสียงถอดถอดนับว่ามีเง่ือนไขที่ถอดถอนได้ยาก  จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งสําคัญ 
คือ การถอดถอนที่ประสบความสําเร็จล้วนเกิดจากประชาชนในพ้ืนที่ร่วมมือกัน การให้ความรู้จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชน ตลอดจนถึงความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนมีต่อเรื่องดังกล่าว นับว่า
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) เป็นการส่งเสริมด้านประชาธิปไตยแล้วยังเป็นการตรวจสอบการ
ใช้อํานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพอย่างย่ิง 

 

                                                            
244 สุนทรชัย ชอบยศ และรจนา คําดีเกิด, เรื่องเดิม, หน้า 32-33. 



 
บทที่ 5 

 
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการถอดถอน 

ผู้ดํารงตําแหน่งรัฐสภาโดยประชาชน 
 

จากการศึกษากระบวนการถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา  บางประเทศใช้
กระบวนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  รวมถึงประเทศไทยด้วยที่ใช้
การถอดถอนในระดับชาติ ขณะเดียวกันบางประเทศใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง 
(Recall)  ในระดับชาติโดยให้อํานาจประชาชนลงประชามติถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในทางกลับกันรูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) ประชาชนได้แค่ริเริ่มกระบวนการถอดถอนโดยประชาชนไม่ได้มีอํานาจถอดถอน
โดยตรงเพียงแต่ต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายแล้วการที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะถูกถอด
ถอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรตามกฎหมายที่บัญญัติให้มีอํานาจในการตัดสินถอดถอน เช่น ประเทศไทย 
ให้อํานาจวุฒิสภาในการลงมติการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ดังน้ีเพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐจึงควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงมีส่วนวิเคราะห์
ความเป็นไปได้และปัญหาทางกฎหมายที่จักกล่าวเบ้ืองหน้าต่อไปน้ี 

 
5.1  ปัญหาทางทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจอธิปไตย 

  
5.1.1  ทฤษฎีอํานาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชน 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550)  มาตรา 3 วรรคแรกนั้น  ได้

บัญญัติว่า “อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจ
น้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี” 

จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจึงเห็นได้ว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน มีลักษณะที่สําคัญ
ว่าเมื่อพิจารณาถึงหลักการตามแนวคิดของจอห์น ล็อค (John Lock) ตามหลักสัญญาประชาคมการที่
ประชาชนลงมติให้ผู้ใดเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนต้องไว้วางใจโดยผ่านวิธีการเลือกต้ัง 
ดังน้ัน เมื่อผู้แทนได้ให้นโยบายไว้กับประชาชนการบริหารงานต้องให้ประชาชนไว้วางใจด้วย หากไม่
ทําตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับประชาชน ประชาชนย่อมเข้าช่ือและถอดถอนได้ทันที245 หลักการน้ีถือ
ได้ว่าเป็นหลักการท่ีทําให้ช่วยพัฒนาการเมืองไปสู่อารยธรรมที่ดีได้246  แนวคิดของล็อค เปรียบกับ
สถานการณ์ของประเทศไทย ในปัจจุบันว่าหากผู้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับเลือกจากประชาชน ทําให้
ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลน้ันก็ยังคงอยู่ได้ ถ้ารัฐบาลน้ันทําเพ่ือประชาชนแล้วประชาชนส่วนใหญ่ใน
                                                            

245 Parry Geraint John, op. cit., p. 124. 
246 กานต์ โกวิทย์สมบูรณ,์ เรื่องเดิม, หน้า 94. 
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ประเทศเห็นว่าควรที่ดํารงตําแหน่งต่อไปได้ หากรัฐบาลน้ันทําให้ประชาชนเห็นว่าไม่ได้ทําเพ่ือ
ประชาชน หรือไม่ได้ทําตามนโยบายที่ให้ไว้ ประชาชนย่อมมีอํานาจโดยชอบธรรมที่จะเข้าช่ือถอดถอน
ผู้ น้ันให้พ้นจากตําแหน่งได้ ในกรณีที่หากรัฐบาลไม่มาจากการประชาชน เช่น มาจากการทํา
รัฐประหารโดยทหาร มาจากประชาชนเพียงกลุ่มเดียว ตลอดจนถึงเป็นคนกลางที่เป็นคนดีเพราะคณะ
ใดคณะหน่ึงต้ังขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มาจากประชาชนการที่ประชาชนกลุ่มหน่ึงออกมาเรียกร้องขอให้ยุบ
สภาเพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ จึงเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นชัดเจนเลยว่า เมื่อเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจาก
ประชาชนจะถือว่าเป็นผู้ทําการแทนประชาชนไม่ได้ และยังหมายความรวมถึง  

กรณีที่ประชาชนเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยรัฐบาลอาจยุบสภาแล้วเลือกต้ังใหม่ในกรณีเช่นน้ี
รัฐบาลที่ได้รับเลือกต้ังครั้งหลังน้ีย่อมเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เพราะประชาชน
มีอํานาจที่จะล้มรัฐบาลน้ันเพ่ือเลือกต้ังใหม่ หากไม่ปฏิบัติตามท่ีได้สัญญากับประชาชน247  

ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยถ้าเป็นของประชาชนมีผลที่ตามมา 2 ประการ 
1. การออกเสียงเลือกต้ังเป็นเพียงสิทธิเท่าน้ัน 
2. ผู้แทนเป็นผู้แทนของประชาชน  ประชาชนควบคุมผู้แทนได้  เมื่อประชาชนไม่พอใจย่อม

สามารถถอดถอนผู้แทนได้  คือ  การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  นอกจากน้ีผู้แทนแต่ละคนไม่ถือ
ว่าเป็นผู้แทนของราษฎรท้ังหมด  แต่เป็นผู้แทนของราษฎรในเขตเลือกต้ังของตน  ผู้แทนต้องอยู่ใต้
คําสั่งและการควบคุมจากผู้เลือกต้ัง248  
 

5.1.2  ทฤษฎีอํานาจประชาธิปไตยเป็นของชาติ 
ตามท่ีได้ศึกษามาแล้วว่าทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติ   เห็นว่าอํานาจอธิปไตยไม่ใช่ของ

ประชาชนแต่เป็นของชาติ  ชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดและเป็นที่มาของทุกสิ่ง เจตนารมณ์ของชาติจึงชอบด้วย
กฏหมาย ผู้ที่จะใช้อํานาจอธิปไตยน้ันต้องเป็นผู้แทนของชาติ โดยอาจจะมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนที่เลือกขึ้นมา ความเป็นผู้แทนของชาติจึงมีความเป็นอิสระไม่ผูกมัดโดยสัญญาใดๆ กับ
ประชาชนผู้เลือกผู้แทน ดังน้ัน  ผู้แทนจึงมีอิสระที่จะกระทําการแทนชาติได้เต็มที่249  

หลักการเร่ืองอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติ มาจากส่วนหน่ึงแห่ง มาตรา 3 ของปฏิญาณ
ดังกล่าว ซึ่งบัญญัติว่า “. . .หลักเรื่องอํานาจอธิปไตยทั้งหมดดํารงอยู่กับชาติ ห้ามมิให้กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กร หรือบุคคลใดใช้อํานาจซึ่งไม่ได้รับมอบอย่างชัดแจ้งจากชาติ. . .” 

ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยถ้าเป็นของประชาชนมีผลที่ตามมา 2 ประการ 
1. การออกเสียงเลือกต้ังเป็นเพียงสิทธิเท่าน้ัน 

                                                            
247 เอกสารประกอบวิชาปรัชญาการเมืองตะวันตก, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จาก 

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=548&articlegroup_id=1
29   

248 สมคิด เลิศไพฑูรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 12-13. 
249 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
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2. แม้ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนราษฎรแล้ว ผู้แทนราษฎรน้ันเป็นของชาติการกระทําเช่น 
การออกกฎหมายก็ถือว่าเป็นของชาติ ผู้แทนจะไม่อยู่ในอาณัติของประชาชนหรือพรรคการเมืองใด
และประชาชนไม่อาจถอดถอนผู้แทนนั้นได้ 

อย่างไรก็ดี  เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 3  ที่
บัญญัติให้อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  แต่เมื่อศึกษาด้านการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิก
รัฐสภา  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้
โดยตรง  แต่องค์กรที่มีอํานาจในการถอดถอนคือวุฒิสภา  หลักเกณฑ์การถอดถอนดังกล่าวจึงเป็นการ
ขัดต่อหลักการอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศอย่างชัดแจ้ง   

กรณีตามปัญหานี้มีทางแก้ 2 วิธี 
วิธีแรก  ควรบัญญัติหลักเกณฑ์การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งรัฐสภาให้ประชาชนน้ันมีอํานาจ

ในการเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง  ซึ่งเทียบได้กับการถอดถอนในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยที่ใช้
กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 

วิธีที่สอง บางประเทศ  เช่น  ประเทศฝร่ังเศสนําทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
และหลักการอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยนําทั้งสองหลักการ

ผสมผสานเข้าด้วยกัน  เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ.1985  มาตรา 3 บัญญติว่า “อํานาจ
อธิปไตยของชาติเป็นของประชาชนชาวฝร่ังเศส”  ซึ่งมีลักษณะไม่ระบุชัดเจนเลยว่าตกลงแล้วอํานาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนหรือเป็นของชาติ250  

ดังน้ัน  ถ้าประเทศไทยใช้รูปแบบอํานาจอธิปไตยเหมือนประเทศฝร่ังเศส  แม้จะให้อํานาจ
วุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา  ย่อมแสดงว่าในส่วนน้ีอํานาจอธิปไตย
เป็นของชาติเน่ืองจากเมื่อประชาชนเลือกต้ังผู้แทนแล้วก็ไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงก็ไม่เป็นการ
ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและไม่ขัดต่อหลักการอํานาจอธิปไตย  เพราะได้นําเรื่องอํานาจอธิปไตย
เป็นของชาติและอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเข้าผสมผสานกันและบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 
5.2  ปัญหาการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทย 
  

สมาชิกรัฐสภาของประเทศไทยใช้ระบบสภาคู่ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนทั้งหมด ในทางกลับกัน
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังส่วนหน่ึงและมาจากการสรรหาซึ่งมิได้มีที่มาจากประชาชนอีกส่วน
หน่ึง ในประเทศไทยอํานาจในการถอดถอนในระดับชาติใช้กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment)  ไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามอํานาจในการถอดถอนอยู่ที่วุฒิสภาทั้งสิ้น อีกทั้ง
เง่ือนไขในการถอดถอนที่ให้ประชาชนย่ืนคําร้องต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือถอดถอนสมาชิกรัฐสภาน้ัน
ต้องเป็นเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่าน้ัน จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงปัญหาเรื่องดังกล่าว 2 
ประการ 

                                                            
250 มานิตย์ จุมปา, หลักกฎหมายรัฐธรรมนญู (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2556), หน้า 27-28. 
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          5.2.1  เงื่อนไขที่ให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 270 ให้ประชาชนเข้าช่ือถอด

ถอนสมาชิกรัฐสภาได้มี 6 สาเหตุ ได้แก่  
1. มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ   
2. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่   
3. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ   
4. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
5. ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือ  
6. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
นอกจาก 6  สาเหตุข้างต้นน้ีแล้วประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้เลย  ในประเทศไทยเอง

มีเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ประชาชนเห็นว่าผู้แทนของตนไม่สมควรดํารงตําแหน่งแต่ไม่อาจเข้าช่ือถอด
ถอนได้อันได้แก่ 3 เรื่องสําคัญดังต่อไปน้ี   

1. ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากประชาชนเนื่องจากได้เสนอนโยบายไว้กับประชาชน แต่แล้วกลับ
ไม่ทําตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน   

2. ผู้แทนกระทําการที่ไม่เหมาะสมในสภา สมัยอดีตแทบจะไม่มีเหตุการณ์เช่นว่าน้ีเลย
เพราะสภาถือเป็นสถานที่ อันทรงเกียรติ  แต่ปัจจุ บันประชาชนหลายคนเห็นเหตุการณ์ที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบางกลุ่มก่อความวุ่นวายขึ้นในสภาอย่างมาก เช่น ลาก
เก้าอ้ีประธานสภา โยนเอกสารใส่ประธานสภา วางพวงหรีด ตะโกนเสียงดังตลอดจนเป่านกหวีดใน
สภา ล้วนเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง 

3. ผู้แทนบางคนดูถูกประชาชน ใช้อํานาจตามอําเภอใจหรือทําให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม   

ทั้ง 3 สาเหตุหลักข้างต้นประชาชนเองไม่สามารถเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงทําให้ประชาชน
ต้องรอให้ครบวาระและเลือกต้ังใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่นานจนเกินกว่าที่ประชาชนจะรับได้ซึ่งบางคร้ัง
อาจทําให้ประชาชนถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพมากเกินสมควร  แม้แต่การทํางานล่าช้าจนประชาชน
เดือดร้อน เช่น การขุดถนนใช้เวลานานมากการสัญจรไม่สะดวกแต่กรณีน้ีประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอด
ถอนเพราะเหตุดังกล่าวได้เลย 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้ันเมื่อประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงจะเกิดส่วนร่วม
ทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอในประเทศไทย โดยมักอยู่ในรูปแบบการชุมนุม
ซึ่งโดยสงบบ้างไม่สงบบ้าง โดยเฉพาะการชุมนุมในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วการชุมนุมในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในเรื่องการถอดถอนหรือให้รัฐบาลยุบสภาเพ่ือคืนอํานาจให้ประชาชนต้องเป็น
มติมหาชน หรือเสียงส่วนใหญ่บางครั้งเพียงกลุ่มคนแค่กลุ่มหน่ึงที่ออกมาชุมนุมทําให้เกิดความเสียหาย
แก่บ้านเมืองอย่างมาก  ทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไว้วางใจผู้แทนที่ตนเลือกนอกจากจะทําให้เสียง
ส่วนใหญ่ไม่มีคุณค่าแล้วอาจเป็นการส่งเสริมให้คนกลุ่มน้อยที่ประสงค์ขับไล่รัฐบาลซึ่งบางคร้ังอาจทํา
เพ่ือจุดประสงค์ที่มิชอบหรือทําเพ่ือจุดฉนวนให้ประเทศชาติมีความวุ่นวายและส่งผลเกิดการ
รัฐประหารซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะน้ีเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย  ทําให้หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่บิดเบือนไปอย่างมาก 
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ในทางกลับกันหากให้มีกติกาในเร่ืองการถอดถอนที่ชัดเจนกล่าวคือมีกฎหมายรับรองการ
เข้าช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน โดยให้ประชาชนได้
ลงประชามติในการเข้าช่ือถอดถอน นอกจากจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยตรงซึ่งตรงกับหลัก
ประชาธิปไตยทางตรงแล้ว จะส่งผลเกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการขึ้น ในรูปแบบ
การลงประชามติ ทําให้ประเทศชาติไม่วุ่นวายดังเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วยังทําให้ผู้น้ันอาจพ้นจาก
ตําแหน่งโดยสันติวิธีภายใต้กติกาของกฎหมายเหมือนกับการถอดถอนผู้แทนในระดับท้องถิ่นซึ่งถือได้
ว่าเป็นหลักการ การถอดถอนที่ให้ประชาชนได้เข้าช่ือถอดถอนผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนได้โดยตรงประสบความสําเร็จอย่างมาก นอกจากทําให้ประชาชนตื่นตัวได้เข้ามามีส่วนร่วม
อันเป็นหัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วหลักการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐไปด้วยในตัว เพราะประชาชนดูพฤติกรรมของผู้แทนหากเห็นว่าไม่สมควรดํารง
ตําแหน่งย่อมเข้าช่ือถอดถอนได้ทันที 

 
5.2.2  ปัญหาเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภากับอํานาจในการถอดถอน 
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการปกครองซึ่งมี 3 รูปแบบ อันได้แก่ ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบผู้แทน และ
ประชาธิปไตยแบบกึ่งทางตรง  

ประชาธิปไตยทางตรงมีลักษณะที่ว่าต้องริเริ่มมาจากประชาชนและการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ขึ้นอยู่กับประชาชน  เช่น  การลงประชามติ  หรือการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแบบการ
ปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) น้ันการปลดออก
จากตําแหน่ง (Recall) ของประเทศไทยใช้ในระดับท้องถิ่น แต่การถอดถอนในระดับชาติของประเทศ
ไทยใช้ในรูปแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) เป็นกรณีให้ประชาชนริเริ่มการถอดถอน
เท่าน้ัน  แต่อํานาจในการถอดถอนอยู่ที่วุฒิสภา 

จากหลักการท่ีว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง ซึ่งผู้แทนมา
จากการเลือกต้ังของประชาชนน้ัน ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
บางส่วนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง การให้ประชาชนเข้าช่ือ
ถอดถอนโดยตรงในรูปแบบการลงประชามติเช่นในประเทศอ่ืนๆ ที่ใช้รูปแบบน้ีทําให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากข้ึนแล้วยังจะทําให้ประชาธิปไตยทางตรงมีคุณค่าแก่ประชาชนที่ใช้การตัดสินใจของมวลมหา
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเร่ืองการถอดถอน ให้ผู้มาจากการเลือกต้ังของประชาชน
น้ันต้องคอยระมัดระวังการใช้อํานาจของตนอีกด้วย เพราะหากใช้การขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) ที่ให้ประชาชนเพียงแต่ริ่เริ่มในการเข้าช่ือถอดถอนน้ันในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยใช้
ได้ผลเลย เน่ืองจากไม่เคยมีผู้ดํารงตําแหน่งคนใดที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนพ้นจากตําแหน่ง
ในกระบวนการรัฐสภาเลย 

เมื่อพิจารณาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) น้ัน
มาจากการเลือกต้ังของประชาชนทั้งหมดทําให้มีการยึดโยงกับประชาชน หากสมาชิกวุฒิสภามีมติถอด
ถอนซึ่งมีอํานาจในการถอดถอน นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนเป็นจํานวนมากน้ัน ถือได้ว่าตัวแทนจากประชาชนถอดถอน
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ตัวแทนที่มาจากประชาชน โดยมีคํากล่าวที่ว่า “เรื่องใดที่จะกระทบต่อประชาชน หรือผู้ที่มาจากการ
เลือกต้ังมากเท่าไร การตัดสินใจต้องมาจากประชาชนมากเท่าน้ัน” มิฉะน้ันหากไม่ได้มาจากประชาชน
แล้วมีอํานาจทําการตัดสินถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนอาจเป็นการปกครองใน
ลักษณะเผด็จการ 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) น้ันที่มาของสมาชิกวุฒิสภามีที่มา 2  
รูปแบบ คือ มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนจังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน ซึ่งเป็นรูปแบบ
ประชาธิปไตยทางตรง และมาจากการสรรหา 73 คนรวม 150 คน เรื่องที่มาของวุฒิสภาน้ัน  มี
นักวิชาการให้ความเห็น 2 ฝ่าย251 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ เลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่า 
 

พูดกันมากว่า ส.ว.ที่มาจากการสรรหา 74 คนไม่เป็นประชาธิปไตย คนพูด
ก็อาจจะไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ ถามว่าการสรรหาบางส่วนเลือกต้ัง
บางส่วน ขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยไหม ส.ว.ในอังกฤษแต่งต้ังทั้งหมดมีใครว่า
อังกฤษไม่เป็นประชาธิปไตยไหม 
 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชามหาชน เห็นว่า 
 

ปัญหาประการถัดไปอยู่ที่เรื่องการจัดโครงสร้างของวุฒิสภา วุฒิสภาใน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันน้ีที่กําลังจะมีการลงประชามติ มีที่มาอย่างที่ท่านได้ทราบ
กันแล้วก็คือมาจากการเลือกต้ัง 76 จังหวัด หรือจังหวัดละ 1 คน แล้วก็มาจากการ
สรรหาอีก 74 คน ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ียังบอกอีกว่า สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของ
ปวงชนชาวไทยซึ่ง 74 คนที่มาจากการสรรหาอาจจะอ้างไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่มาจากปวง
ชนชาวไทย เพราะการจะอ้างว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยต้องมีจุดเช่ือมโยง
กับประชาชนด้วยมีคนบอกว่าในต่างประเทศก็มีการสรรหาเหมือนกันหรือสภาของ
ประเทศที่เป็นสภาสูงน้ันก็ได้รับการแต่งต้ังเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น สภาขุนนางใน
ประเทศสหราชอาณาจักร ผมเรียนว่า เวลาที่เราวิเคราะห์ถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
น้ัน จะต้องดูอํานาจหน้าที่ด้วยอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปี 50 น้ี ถ้า
เกิดผ่านประชามติจะมีอยู่สูงมากสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่มา
จากการเลือกต้ังได้ แต่สภาขุนนางของอังกฤษไม่สามารถทําอย่างน้ันได้ เพราะฉะน้ัน
ในการที่จะอธิบายหรือลอกเลียนหรืออ้างอิงต่างประเทศน้ันจะต้องดูลักษณะอํานาจ
หน้าที่ของเขาประกอบกัน ถ้ามาจากการสรรหาแล้ว หน้าที่ของเขาคืออะไร อํานาจ
หน้าที่ที่มากล้นของวุฒิสภาน้ัน ต้องการความเช่ือมโยงในฐานของประชาธิปไตย ไม่

                                                            
251 คําต่อคาํ ดีเบตประวัติศาสตร์ “รับ-ไม่รับ” รธน. 50: สมคิด เลศิไพฑูรย์ VS วรเจตน์ 

ภาคีรัตน์, ค้นวันที่ 19 เมษายน 2558 จาก http://www.prachatai.com/journal/2007/08 
/13724  
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ว่าทางใดทางหน่ึง อันน้ีคือปัญหาของผู้ร่างรัฐธรรมนูญและก็ปรากฏอยู่ในตัวเน้ือหา
ของรัฐธรรมนูญด้วย 
จากการศึกษาวิเคราะห์ได้ว่า  การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา  ไม่ว่าเป็นสมาชิก

รัฐสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังด้วยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน  ผู้ที่จะมีอํานาจใน
การถอดถอนได้คือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย  ตามหลักการอํานาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน  หรือมิเช่นน้ันหากใช้หลักการอํานาจอธิปไตยเป็นของชาติซึ่งการถอดถอนต้องผ่านองค์กร
ของรัฐ  ผู้ทําหน้าที่น้ีต้องมีความยึดโยงกับประชาชน  การที่วุฒิสภามาจากการสรรหาเป็นปัญหาใน
การทําลายระบอบประชาธิปไตยอย่างย่ิงโดยเฉพาะเรื่องการให้สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผู้ที่มา
จากการเลือกต้ังเน่ืองจากไม่ยึดโยงกับประชาชน  อีกทั้งการให้วุฒิสภามาจากการสรรหาและมีอํานาจ
เท่ากับผู้ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนนับล้านเสียงถึงขั้นที่มีอํานาจถอดถอนผู้ที่มาจากการ
เลือกต้ังไม่ต่างกับการปกครองในระบอบเผด็จการที่ให้คนกลุ่มหน่ึงที่ไม่ได้มาจากประชาชนมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการปกครอง  เหมือนการทํารัฐประหารและปกครองโดยทหารที่ยึดอํานาจมาจาก
ประชาชน  จากน้ันออกคําสั่งถอดถอนผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน  จากการศึกษา
องค์กรที่มีอํานาจในการถอดถอนในต่างประเทศ  ไม่มีประเทศใดที่ให้ผู้ใช้อํานาจในการถอดถอนมี
ที่มาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน แม้กระท้ังประเทศที่ใช้องค์กรตุลาการในการตัดสินถอดถอนผู้ที่มาจาก
การเลือกต้ังของประชาชน  ที่มาของตุลาการก็มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนเช่นกัน 

 ดังน้ัน  การให้วุฒิสภามาจากการสรรหาและมีอํานาจถอดถอนผู้ที่มาจากประชาชน  ทําให้
หลักการปกครองประชาธิปไตยที่ต้องใช้หลักการเสียงข้างมากถูกทําลายลงอย่างสิ้นเชิง 

 
5.2.3  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภา

ในประเทศไทย 
ในประเทศไทยนับแต่เปลี่ยนการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่สามารถกล่าว
ได้อย่างชัดแจ้งว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาได้อย่างแท้จริง เมื่อ
วิเคราะห์ถึงเหตุผล 2 ประการ 

ประการแรก แม้ผู้แทนจะมาจากการเลือกต้ังของประชาชนแต่มีบางช่วงเกิดเหตุการณ์
รัฐประหารโดยการยึดอํานาจของทหาร  และเหตุผลสําคัญของผู้ทํารัฐประหารมักอ้างว่าประเทศไทย
เกิดวิกฤตทางการเมืองเน่ืองจากประชาชนขับไล่รัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าไม่สมควรที่จะดํารงตําแหน่ง
ต่อไป  จนทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งตรงจุดน้ี
วัดได้ยากมากว่าประชาชนที่ออกมาชุมนุมเป็นมติมหาชนหรือเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือไม่  ดังที่ทราบกัน
ดีว่าวัตถุประสงค์ของการชุมนุมเพ่ือขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนแต่การถอดถอนผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในระดับชาติประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง  ดังน้ันการชุมนุม
จึงเป็นการกดดันรัฐบาลทางอ้อม  เพ่ือให้ผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนน้ันลาออกหรือยุบ
สภาเพ่ือคืนอํานาจให้แก่ประชาชนซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างย่ิงที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยได้แสดงเจตนารมณ์ให้รัฐบาลหรือผู้แทนได้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชน
แต่การชุมนุมต้องรักษากรอบกติกาของกฎหมาย  จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาน้ันผู้ชุมนุมบางกลุ่มมัก
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เลือกใช้วิธีความรุนแรงหรือกระทําการให้เกิดความวุ่นวาย  บางคร้ังเรียกร้องให้ทหารออกมายึด
อํานาจทําการรัฐประหารโดยอ้างว่าประชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักทําให้ประเทศชาติไม่
อาจเดินหน้าต่อไปได้เพราะรัฐบาลไม่อาจบริหารงานได้  หรือรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจการทําหน้าที่แล้ว ตรงจุดน้ีเองเป็นเรื่องที่วัดได้ยากมากว่ามั่นใจได้
อย่างไรว่าผู้ที่มาชุมนุมน้ันเป็นมติมหาชนของประชาชนส่วนใหญ่  หากไม่มีกติกาที่ให้ประชาชน
ลงคะแนนเสียงเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงเหมือนกับการเลือกต้ังทั่วไปที่ทราบถึงเสียงของประชาชน
อย่างชัดเจน แม้รัฐบาลน้ันจะเป็นรัฐบาลท่ีไม่ชอบธรรมจริงต้องให้เป็นไปตามกลไกของรัฐสภาที่ต้อง
ทําการตรวจสอบ หรือหากผู้แทนที่ประชาชนเลือกไม่สมควรดํารงตําแหน่งจริง เมื่อมีการเลือกต้ังครั้ง
หน้าประชาชนจะไม่เลือกเอง  หรือมิฉะน้ันหากให้เสียงของประชาชนมีความหมายมากย่ิงขึ้นควรที่จะ
หาหลักการกรอบของกฎหมายเช่นควรใช้หลักการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในระดับชาติ
เพ่ือให้ประชาชนน้ันได้ตัดสินถึงอนาคตของผู้แทนเหมือนในการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้การถอดถอน
แบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  จนประสบความสําเร็จโดยการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือความเหมาะสม  ทั้งน้ีนอกจากทําให้เสียงของประชาชนมีคุณค่าแล้วหากให้มีการถอดถอน
ผู้แทนภายใต้กรอบของกฎหมายดังกล่าวเป็นการลดการชุมนุมได้อย่างมาก เพราะสาเหตุที่ประชาชน
ออกมาชุมนุมแท้จริงแล้วเพราะประชาชนเองไม่มีทางออกเพ่ือหาวิธีการถอดถอนผู้แทนจึงต้องหันมา
ใช้วิธีการชุมนุมเพ่ือขับไล่ผู้แทนนั่นเองหลักการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการโดยการชุมนุมประท้วง  
มีลักษณะแบบการชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยไม่สงบเป็นการแสดงพลังของประชาชนในทาง
การเมืองมีเป้าหมาย 3 ประการ252 

ประการแรก อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล (To Change Government Policy) 
โดยผู้ชุมนุมเห็นว่านโยบายของรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้  

ประการที่สอง อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาล (To Change Government 
Personnel) การเปล่ียนแปลงน้ีอาจเป็นเป้าหมายในตัวเอง หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลไปในตัว 

ประการที่สาม อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐบาล (To Change the Government 
Structure) หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล   

สรุป  หากให้การถอดถอนผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบควร
ใช้การถอดถอนในรูปแบบเดียวกับการถอดถอนผู้แทนในการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย คือ
ในรูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เพ่ือให้เป็นไปตามกติกาและยังเป็นการทําให้เสียงส่วน
น้อยยอมศิโรราบต่อเสียงส่วนมากของมติมหาชนไปโดยปริยาย 

ประการที่สอง ดังที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภา  รัฐสภาของประเทศไทยประกอบด้วย 2 สภา คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อพิจารณา
แห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติให้วุฒิสภามาจากการสรรหา
และที่สําคัญคือมีอํานาจในการถอดถอนผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนได้ด้วย   

                                                            
252 Herbert Blumer, op. cit., pp. 203-204. 
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โดยหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการถอดถอนผู้แทนที่มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชน  ต้องให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยหรือผู้ที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนเท่าน้ันที่มีอํานาจในการถอดถอน และไม่มีประเทศใดเลยที่ให้ผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนถอดถอนผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนได้  แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เองที่ให้อํานาจวุฒิสภาที่มีอํานาจในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังและที่มาของ
วุฒิสภาในประเทศสหรัฐอเมริกา มาจากการเลือกต้ังของประชาชนทั้งสิ้น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิก
รัฐสภาในระดับชาติของประเทศไทย  นับแต่ที่ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ  ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถอด
ถอนผู้แทนโดยการลงคะแนนเสียงเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง  เพียงแต่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
เพียงแค่รวบรวมรายช่ือแล้วให้วุฒิสภามีอํานาจในการตัดสิน  ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่แม้รัฐบาลหรือ
ผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนได้เสียงข้างมากในสภากระทําการใดๆ ที่ทําให้ประชาชนเห็น
ว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  เช่นรัฐบาลไม่ทําตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน  ตลอดจนถึงกระทํา
การใดๆที่ไม่เหมาะสมในรัฐสภา  แม้ประชาชนส่วนใหญ่ประสงค์ที่จะเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนเพ่ือให้
ออกจากตําแหน่งแต่ก็ไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงเพราะท้ายสุดแล้วองค์กรที่มีอํานาจในการ
ตัดสินคือวุฒิสภา ต่างกับการถอดถอนผู้บริหารในระดับท้องถิ่นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้
โดยตรง จึงเป็นการขัดต่อหลักการมติมหาชนซึ่งทําให้รัฐบาลหรือผู้แทนมองข้ามเสียงของประชาชน 
ต้องรอให้ครบวาระแล้วมีการเลือกต้ังใหม่  อันเป็นการขัดเจตนารมณ์ของประชาชน 

  

5.3  วิเคราะห์หลักเกณฑ์การถอดถอนผู้ดํารงตําแหนง่สมาชิกรัฐสภาของประเทศไทย
และตา่งประเทศ 

 
ประเทศไทยใช้กระบวนการถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ใน

ระดับชาติ ในประเทศไทยได้เริ่มหลักการน้ีสมัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 50,000 คนเข้าช่ือถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สามชิกวุฒิสภา เป็นต้นโดยให้ประชาชนเข้าช่ือเสนอถอดถอนต่อประธานวุฒิสภา ซึ่งใน
ขณะนั้นวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชนทั้งหมด โดยเหตุที่จะให้เข้าช่ือถอดถอน ได้แก่  

1. มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  
2. ส่อไปในทางทุจริต  
3. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
5. ส่อว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย  
ขณะท่ีใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 น้ันไม่เคยมีผู้ดํารงตําแหน่งคนใดเลย

ที่ถูกถอดถอนในกระบวนการรัฐสภา แต่ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ถูก
ยกเลิกแล้วมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ได้มีการแก้ไขจํานวน
ประชาชนผู้มีสิทธิในการเข้าช่ือเสนอต่อประธานวุฒิสภาจาก 50,000 คน เหลือ 20,000 คน มี
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จุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีกระบวนการให้ประชาชนริเริ่มในการ
ถอดถอน หากมีพฤติกรรมที่ถูกร้องขอให้ถอดถอน มี 6 ประการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ได้แก่  

1. มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  
2. ส่อไปในทางทุจริต  
3. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
5. ส่อว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย  
6. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้เพ่ิมมูลเหตุในการถอดถอนจากรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่แล้ว โดยเพ่ิมในเรื่องฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
ดังน้ีหากไม่ระบุเหตุที่มีลักษณะข้อหน่ึงข้อใดในการถอดถอน นอกจากที่กล่าวไว้ใน 6 

ประการน้ีแล้ว ประชาชนไม่สามารถย่ืนคําร้องให้วุฒิสภาลงมติถอดถอนได้ อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภามา
จากการสรรหาบางส่วนไม่มีการยึดโยงกับประชาชน แต่มีอํานาจถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที่มาจากการเลือกต้ังได้ อีกทั้งในประวัติศาสตร์แทบจะไม่มีใครถูกถอดถอนโดยสมาชิก
วุฒิสภาเลยมีเพียงอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกถอดถอนโดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแต่เป็นสภาที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน เน่ืองจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีที่มา
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ซึ่งเป็นคณะรัฐประหารท่ีได้อํานาจมาโดยการยึดอํานาจ
จากประชาชน 

 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาสําคัญกระบวนการถอดถอนน้ีจึงต้องศึกษาข้อกฎหมาย  เพ่ือให้
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยในการเลือกผู้แทนควรจะเป็นผู้ถอดถอนได้โดยตรงโดยให้
ประชาชนส่วนใหญ่ลงประชามติในการถอดถอนเพ่ือเป็นหลักประกันว่าหากผู้แทนใช้อํานาจโดยมิชอบ
ย่อมถูกประชาชนตรวจสอบได้ตลอดเวลาและทําให้ผู้ใช้อํานาจย่อมเกรงใจประชาชนเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยที่แท้จริงด้วย 

อีกทั้ง ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า 
  

กฎหมายที่มีความยุติธรรมต้องทําให้ผู้ปกครองมีความน้อมรับผิดด้วย 
อํานาจต้องมาจากความน้อมรับผิด ต้องสร้างกลไกขึ้นมากํากับ ยกตัวอย่างสมมุติ
เรื่องรัฐธรรมนูญเราจะทําเรื่องระบบถอดถอนเพราะที่จริงระบบถอดถอนก็ใช้วิธีการ
ทางรัฐสภาที่มีระบบถอดถอนอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว แต่พูดถึงระบบถอดถอน
ต้องถามว่าใครจะเป็นผู้ถอดถอน คนที่ถอดถอนมีความชอบธรรมที่จะถอดถอน
หรือไม่และมีความน้อมรับผิดหรือไม่ในการถอดถอน เราอาจให้เขาเริ่มในตําแหน่ง
สําคัญในการถอดถอนและก็ให้ประชาชนเป็นส่วนสําคัญที่ใช้อํานาจในการถอดถอน 
รัฐสภาอาจเข้าช่ือกันลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาเพ่ือทําการถอด
ถอนให้ประชาชนมาโหวตว่าตกลงจเอาอย่างไร ถ้าประชาชนโหวตว่านายกรัฐมนตรี
ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็พ้นจากตําแหน่งไปถ้าประชาชนโหวตให้
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นายกรัฐมนตรีไม่ต้องพ้นจากตําแหน่ง ผลที่ตามมาคือผู้ที่ส่งให้นายกรัฐมนตรีต้อง
ถอดถอนต้องพ้นจากตําแหน่งหรือไม่ เพราะเป็นการใช้อํานาจทางการเมืองและต้อง
มีความน้อมรับผิดมาคู่กัน253 

 
ความเห็น ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นกรณีที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถอดถอนได้

โดยตรง กฎหมายน้ันที่มีความยุติธรรมต้องทําให้ผู้ปกครองน้อมความรับผิดด้วย หากใช้กระบวนการ
ขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) น้ันอาจเกิดปรากฎการณ์แบบประเทศฝรั่งเศสที่ว่าผู้ที่มี
อํานาจถอดถอนถูกควบคุมโดยผู้ที่จะถูกถอดถอนหรือหากยุบสภารู้ตัวว่าตนจะได้คะแนนเสียงในการ
เลือกต้ังคร้ังถัดไปน้อยลงก็พยายามย้ือเวลา ซึ่งทําให้ประชาชนต้องรอให้ครบวาระจึงจะใช้อํานาจ
อธิปไตยของตนท่ีมีอยู่อย่างแท้จริงในการเลือกผู้แทนคนใหม่หรือบางคร้ังอาจก่อให้เกิดการชุมนุมเพ่ือ
กดดันให้ลาออกอาจเกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างร้ายแรงได้ ในทางกลับกันหากมีกฎหมายที่ดีคือให้
ประชาชนได้ตัดสินใจโดยตรงโดยผ่านกระบวนการประชามติเข้าช่ือถอดถอนย่อมทําให้กระบวนการ
ถอดถอนเป็นไปอย่างสันติวิธีและกติกาน้ีส่งผลให้ผู้แทนต้องน้อมรับการตัดสินใจของประชาชนภายใต้
กฎหมาย 

 
5.3.1  วิเคราะห์ประเทศที่ใช้การขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 
ประเทศอ่ืนๆที่ใช้การขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

กระบวนการถอดถอนในระดังชาติใช้กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ซึ่งมีแนวคิด
ในการร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.1789 มีพัฒนาการที่จะเป็นอิสระจากอังกฤษ โดยการร่าง
รัฐธรรมนูญอาศัยประสบการณ์ต่างๆและปัญหาระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ 
ขณะน้ันมีนักปราชญ์ที่มีช่ือเสียงทั้ง จอห์น ล็อค และมงเตสกิเออ โดยนําแนวคิดเรื่องการแยกอํานาจ 
หลักการถ่วงดุลและคานอํานาจ ตลอดถึงการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ แม้หลักการถอดถอนของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษจะต่างกัน แต่มี
ความมุ่งหมายคือการควบคุมการใช้อํานาจรัฐและมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังน้ัน
กระบวนการถอดถอนของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเรื่องทางการเมืองมิใช่เรื่ององค์กรตุลาการ 
เน่ืองจากเป็นเรื่องความเสียหายในทางสังคมโดยตรง อีกทั้งมิใช่เป็นการลงโทษทางอาญาเป็นเพียงการ
จํากัดการถอดถอนออกจากตําแหน่งซึ่งเป็นความผิดที่รัฐสภากล่าวหาไม่จําต้องเป็นความรับผิดทาง
อาญาเสมอไปกระบวนการพิจารณา คือ องค์กรผู้กล่าวหากับองค์กรผู้ตัดสินแยกกันอย่างชัดแจ้ง 
กล่าวคือ องค์กรผู้กล่าวหาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ส่วนองค์กรผู้ตัดสินคือวุฒิสภาล้วนมาจาก
การเลือกต้ังของประชาชน ส่วนเหตุในการถอดถอนมีเพียง 3 เหตุ คือ  

1. ความผิดฐานทรยศต่อประเทศชาติ (Treason) การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรือ
เข้าข้างศัตรู   

2. ความผิดฐานรับสินบน (Bribery)  

                                                            
253 คําต่อคาํ วรเจตน์ ภาคีรัตน ์ชี้ อะไรคือปญัหาท่ีควรจะปฎิรูป, ค้นวันที่ 19 เมษายน 

2558 จาก http://prachatai.org/2015/03/58169 
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3. ความผิดอาญาช้ันสูง (High Crimes and Misdemeanors) แบ่งเป็น 3 ประเภท  
 1) ใช้อํานาจในตําแหน่งเกินขอบเขตเพ่ือทําให้หน่วยงานของรัฐเสื่อมเสีย  
 2) กระทําการขัดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงและไม่ตรงตามจุดประสงค์ของตําแหน่ง หรือมี

พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง  
 3) ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบตลอดจนใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น ใน

ประวัติประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดที่เคยถูกวุฒิสภาถอดถอนเลย มีเพียงแค่
เกือบถูกถอดถอนขาดไป 1 คะแนน คือประธานาธิบดีแอนดรูว์ จอห์นสัน นอกนั้นชิงลาออกก่อนบ้าง 
หรือวุฒิสภามีมติไม่ถึงสองในสามบ้าง ประชาชนเพียงได้แค่กดดันเพ่ือให้ประธานาธิบดีแสดงสปิริต
เท่าน้ัน แต่กระบวนการน้ีประสบผลสําเร็จบ้าง ในกรณีของ William Blount ที่วุฒิสภามีมติให้ถอด
ถอน 

กระบวนการขับออกจากตําแหน่งในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้การขับออกจากตําแหน่ง 
(Impeachment) ไม่ได้ให้อํานาจประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้เลยอีกทั้งถูกจํากัดฐานความผิดเพียง 3 
ฐานเท่าน้ันทําให้ไม่ครอบคลุมมากเท่าที่ควร 

เมื่อพิจารณาประเทศฝร่ังเศสการถอดถอนประธานาธิบดี องค์กรที่มีหน้าที่ในการพิจารณา 
คือ ศาลอาญาช้ันสูง แต่จํากัดฐานความผิดเฉพาะประธานาธิบดีละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เกิดผลกระทบต่อการปฎิบัติงานในหน้าที่ของประธานาธิบดีกล่าวคือการถอดถอนต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ เน่ืองจากเป็นการคุ้มครองประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน ดังน้ี
หากประธานาธิบดีกระทําผิดฐานอ่ืนที่ประชาชนเห็นว่าควรถอดถอนแต่ไม่เข้าเหตุตามกฎหมาย
ประชาชนมิอาจเข้าช่ือเสนอให้ถอดถอนได้องค์กรผู้ตัดสินในประเทศฝรั่งเศส คือ ศาลอาญาช้ันสูงและ
ศาลอาญาแห่งสาธารณรัฐ เมื่อวิเคราะห์ปัญหากระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  
ในประเทศฝร่ังเศสพบข้อบกพร่อง ดังน้ี 

1.   กระบวนการถอดถอนหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่พิจารณาถึงหลักการแบ่งแยกอํานาจ เน่ืองจาก
การให้องค์รเดียวกันทําให้กล่าวหาและพิจารณาตัดสิน ทําให้เห็นว่าไม่มีกระบวนการตรวจสอบ เพราะ
องค์กรเดียวกันทําหน้าที่สองอย่างย่อมไม่อาจเห็นข้อบกพร่องของตน 

2.  ประเทศฝร่ังเศสเมื่อกระบวนการถอดถอนเป็นอํานาจของรัฐสภา แต่การอยู่ภายใต้
อํานาจประธานาธิบดีด้วยน้ัน กระบวนการถอดถอนย่อมเป็นไปได้ยาก ควรจะให้องค์กรที่มีความเป็น
อิสระทําหน้าที่ในการพิจารณา หรืออาจให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยมีอํานาจในการถอด
ถอนได้โดยตรงในระดับชาติ เมื่อเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง เน่ืองจากมีคําพูดที่ว่า “คนกลางคือ
ประชาชน” 

เมื่อพิจารณากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส ได้แนวคิดจากการ
ดังกล่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีข้อแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งพิจารณาข้อแตกต่างตลอดจนข้อ
วิจารณ์ ดังน้ี254   

 
 

                                                            
254 ความรบัผิดชอบทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส, เรื่องเดิม. 
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ตารางที่ 5.1  การเปรียบเทียบการถอดถอนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส 
1. การถอดถอนประธานาธิบดีมีการแบ่งแยก
อํานาจอย่างชัดเจน (Le principle de la 
separation des pouvoirs) และใช้ระบบ 
check and balance 

1. กระบวนการถอดถอนรัฐสภาอยู่ภายใต้อํานาจ
ประธานธิบดี 

2. กระบวนการกล่าวหา และกระบวนการ
ตัดสินแยกองค์กรอย่างชัดเจน กล่าวคือ สภา
ผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรผู้กล่าวหา  และ
องค์กรผู้ตัดสินจะเป็นวุฒิสภา ซึ่งประธานศาล
สูงสุด (Supreme Court)เป็นประธานในการ
พิจารณา กระบวนการเช่นว่าน้ีมีลักษณะเป็น
องค์กรศาล 

2. องค์กรกล่าวหาตลอดจนองค์กรที่ตัดสินเป็น
องค์กรเดียวกัน คือ รัฐสภา 

3. ฐานความผิดที่เป็นเหตุถอดถอนน้ัน ได้ทั้ง
ความผิดอาญา แพ่ง ตลอดจนถึงความรับผิด
ทางการเมือง 

3. ศาลอาญาช้ันสูงจะพิจารณาความความผิด
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่าน้ัน 

 
กระบวนการถอดถอนท่ีศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ ถูกวิจารณ์จากฝ่ายซ้ายว่า ประธานาธิบดีที่มา

จากฝ่ายซ้ายเท่าน้ันจะถูกถอดถอนเพราะเสียงส่วนใหญ่ของวุฒิสภาเป็นสมาชิกฝ่ายขวาจึงเป็นไปได้
ยากที่มติจะถึงสองในสามท่ีจะถอดถอนประธานาธิบดีฝ่ายขวา 
 ประเด็นต่อมา หลักในเรื่องการแบ่งแยกอํานาจเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก เน่ืองจาก
การให้รัฐสภาถอดถอนประธานาธิบดีน้ันระบบสาธารณรัฐที่ห้าย่อมเปลี่ยนไป เพราะรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปี 1958 มุ่งให้ความสําคัญแก่ประธานาธิบดีมากกว่าสภา เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้รัฐสภาถอด
ถอนประธานาธิบดีได้ อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายฝ่ายให้ความเห็นว่าแม้ประธานาธิบดีอยู่ใน
ระหว่างพิจารณาการถอดถอน  คงไม่ยุบสภาอย่างแน่แท้แม้จะรู้ว่าคะแนนเสียงของตนน้ันไม่ดีก็ตาม 
 ดังน้ี เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2007 ในกรณีที่มีการแก้ไขในเรื่อง
การถอดถอดนประธานาธิบดีในเรื่อง ละเลยต่อหน้าที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของประธานาธิบดี  โดยให้เป็นอํานาจของรัฐสภาทําหน้าที่เป็นศาลอาญาช้ันสูง 
แม้จะเป็นสิ่งใหม่ต่อระบบรัฐสภาฝรั่งเศส  นักวิชาการหลายฝ่าย ได้ให้ความเห็นว่า “เป็นไปยาก
ในทางปฏิบัติที่ประธานาธิบดีจะถูกถอนถอนโดยศาลอาญาสูงสุดหรือมาตราดังกล่าวอาจจะไม่ถูก
นํามาใช้บังคับเลย แต่การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวมาวันน้ีคงจะเป็นการดีกว่าที่วันหน่ึง
ข้างหน้ามีเหตุการณ์บังคับให้ต้องถอดถอนประธานาธิบดีแต่ไม่มีข้อกฎหมายใดอนุญาต และสุดท้าย
การบริหารประเทศอาจจะถึงทางตัน”255 

                                                            
255 เรื่องเดียวกัน. 
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อีกทั้งได้มีนักวิชาการหลายฝ่ายได้ให้ความเห็น นักวิชาการโดยส่วนใหญ่เช่ือว่าประธานาธิบดี
ที่มีความผิดอยู่กับตัวคงไม่ยุบสภา ทั้งที่คะแนนเสียงของตนไม่ดีเป็นแน่ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าพวกเขาคง
อยู่ในตําแหน่งจนกว่าครบวาระ หรือใกล้จะครบวาระแล้วยุบสภา ประชาชนคงได้เพียงรอวันเลือกต้ัง
ใหม่เท่าน้ัน ดังที่ เคยปรากฎในประเทศไทย เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพราะเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงข้าง
น้อยของประชาชน  หลังจากมีการเรียกร้องแล้วประชาชนได้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสลายการ
ชุมนุมในขณะนั้นประชาชนเพียงรอวันที่รัฐบาลในขณะน้ันครบวาระหรือยุบสภาแล้วเลือกต้ังใหม่  ซึ่ง
ผลลัพธ์สุดท้าย  เมื่อมีการเลือกต้ังใหม่ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์แพ้นางสาว   
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  จากพรรคเพ่ือไทยที่เข้าลงสมัครรับเลือกต้ังในทางการเมืองได้เพียง 40 วัน  ผลการ
เลือกต้ังปรากฎว่าพรรคเพ่ือไทยได้คะแนนเสียง 265 เสียง ชนะพรรคประชาธิปัตย์ 159 เสียง  รวมท้ัง
ประเด็นที่ว่าคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์รวมกับพรรคภูมิใจไทย 34 เสียง ซึ่งได้เพียง  193 เสียง256  
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าคะแนนเสียงสองพรรคใหญ่รวมกันแล้วยังไม่ถึง 265 เสียง เป็นการช้ีให้เห็นถึง
พลังประชาชนเสียงของประชาชนที่ต้องการผู้แทนที่ทําตามนโยบายที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารงานของรัฐบาล ตลอดจนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกกดขี่ 

ดังน้ี การให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนโดยตรงนอกจากจะเป็นการใช้วิธีตามระบอบ
ประชาธิปไตยแล้วยังเป็นการให้ประชาชนได้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนตัดสินใจโดยตรง 
หากกระบวนการถอดถอนผ่านองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่อาจสู้ความต้องการของประชาชนท่ีแสดง
ออกมาจํานวนมหาศาลที่สะท้อนถึงการทํางานของผู้แทนซึ่งทําให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมี
ประสิทธิภาพอย่างมาก 

ประเทศเกาหลีใต้องค์กรผู้ตัดสิน คือ ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเกาหลีใต้มีที่มาจากการรับเลือกฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของสภา โดยประธานาธิบดี
เป็นผู้เสนอช่ือแก่รัฐสภาเกาหลีใต้ ซึ่งจะเห็นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มายึดโยงจากประชาชน แต่
เหตุในการถอดถอน คือ ได้กระทําโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเท่าน้ัน ย่อมจํากัดเหตุเพียงสองเหตุเท่าน้ันในการเป็นเหตุให้ถอดถอนตําแหน่งดังกล่าว 
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วเมื่อมีที่มาจากผู้ที่ตนได้รับเลือกจากผู้ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการถอดถอน
การถอดถอนคงจะอยากมากย่ิงขึ้นเพราะเป็นการยากที่ผู้มีอํานาจถอดถอนจะถอดถอนผู้ที่เลือกตนจน
มิกล้าถอดถอน  คงต้องอาศัยพลังประชาชนของประเทศเกาหลีใต้น้ันเองที่มักมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองตลอดเวลาและจะคอยตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอยู่เสมอหากทําการใดอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน พวกเขาจะกดดันการทํางานของรัฐบาลจนท้ายสุดแสดงสปิริตโดยการ
ลาออก  
 กรณีของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดี  ประเทศฝรั่งเศสก็ดีหรือประเทศเกาหลีใต้ก็ดี  
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในเรื่องการถอดถอนในประเทศไทยเองให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมบ้างแต่
เป็นรูปแบบการเข้าช่ือตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเพ่ือเสนอต่อประธานวุฒิสภาอันเป็นเพียงการ

                                                            
256 ผลเลือกต้ังและระเบิดเวลาของรัฐบาลย่ิงลักษณ์, ค้นวันที่ 25 เมษายน 2559 จาก 

http://www.manager.co.th/ Daily/ViewNews.aspx?NewsID= 9540000082991  
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ริเริ่มในการถอดถอนเท่าน้ัน  ซึ่งประเทศทั้งสามประเทศที่กล่าวข้างต้นประชาชนได้เพียงแต่เรียกร้อง
ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง  อาทิ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
แสดงความรับผิดชอบหรือกดดันให้ลาออกเท่าน้ันหากท้ายสุดองค์กรผู้มีอํานาจในการตัดสินมีมติไม่
ถอดถอนอาจเป็นการขัดเจตนารมณ์ของประชาชนเมื่อบุคคลน้ันไม่ลาออกและยังคงดํารงตําแหน่ง
ต่อไป แม้แต่ประเทศไทยการให้ประชาชนเข้าช่ือเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้ถอดถอนน้ันก็ไม่ต่าง
กับเป็นการเรียกร้องให้บุคคลนั้นออกจากตําแหน่งเช่นกันและบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดการชุมนุนของ
ประชาชนเกิดขึ้นที่อาจเกิดความเสียหายต่อประเทศได้ 
 

5.3.2  วิเคราะห์ประเทศที่ใช้การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 
กรณีประเทศที่ใช้กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในระดับชาติประเทศไทยใช้

ในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง เหตุในการถอดถอนคือ 
“ไม่สมควรดํารงตําแหน่ง” นับว่าเป็นเรื่องที่กว้างมากและประเทศอ่ืนๆที่ใช้ในระดับชาติมักใช้
หลักเกณฑ์น้ีเช่นกัน เหตุแห่งการถอดถอนข้างต้นน้ันเป็นสาเหตุที่กว้างอย่างมาก ครอบคลุมแม้กระทั้ง
บุคคลน้ันไม่ได้กระทําความผิดแม้บกพร่องต่อหน้าที่หรือทํางานไม่มีประสิทธิประชาชนย่อมเข้าช่ือถอด
ถอนได้ หากพิจารณาประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ในระดับท้องถิ่น
ของประเทศสหรัฐอมเริกา  การถอดถอนรูปแบบน้ีในระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่เหตุในการถอดถอนมัก
เป็นเรื่องการฝ่าฝืนคําปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งหรือบกพ่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม หากใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในระดับชาติ ในเหตุที่ว่า “ไม่
สมควรดํารงตําแหน่ง” ไม่ว่าใช้ในระดับชาติ หรือ ระดับท้องถิ่น ทําให้ผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนต่ืนตัวในการทํางานตลอดเวลาส่งผลให้การทําหน้าที่ของผู้แทนที่ได้รับเลือกจากประชาชน
น้ันการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ยังส่งผลทําให้ระบบอุปถัมภ์ความเกรงใจลดน้อยไปด้วย อีก
ทั้งยังทําให้ประเทศ หรือท้องถิ่นที่ใช้การถอดถอนรูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) เข้มแข็ง
และจะทําให้เจริญอย่างมากด่ังประเทศเวเนซุเอลา  และประเทศแคนาดาเคยมีตัวอย่างเหตุการณ์การ
ถอดถอนในลักษณะน้ีมาแล้ว นับเป็นระบบการถอดถอนที่ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมโดยตรง จาก
การศึกษาการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นรูปแบบที่ให้ประชาชนสามารถ
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทุกๆ ตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ัง  

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของเวเนซุเอลามี
หลักเกณฑ์ 2 ประการ 

1. การท่ีจะลงคะแนนเสียงเข้าช่ือถอดถอนนั้นคะแนนเสียงต้องเท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับ
เลือกคร้ังแรก  หากบุคคลดังกล่าว  เช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับคะแนนเสียงมาจากประชาชน 
500,000 เสียง  ต้องมีจํานวนประชาชนเข้าช่ือมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้รับเลือก  คือ  500,000 เสียง  จึงมีสิทธิปลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ันออกจากตําแหน่ง  และ 

2.  ต้องดูจํานวนสัดส่วนของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงว่า  การลงคะแนนเสียงที่ให้ปลดนั้นมีจํานวน
มากถึงร้อยละ 25 ของจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้ันด้วย   

ซึ่งหลักเกณฑ์มีทั้งสองข้อจะขาดหลักเกณฑ์ข้อหน่ึงข้อใดมิได้  โดยหลักเกณฑ์การถอดถอนมี
เง่ือนไขที่มีความยุ่งยากอย่างมากแต่ก็เพราะเหตุว่าเมื่อประชาชนเลือกต้ังมาแล้วก็ไม่ควรที่จะถูกถอด
ถอนได้อย่างง่ายเช่นกัน แม้ประชาชนจะมีสิทธิเข้าช่ือถอดถอนได้แต่มีรายละเอียดที่มีเง่ือนไขอย่าง
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มากแต่นับว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่เสียงข้างน้อยปลดคนจํานวนมากแต่ใช้หลักเสียงข้างมากตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ทําการตัดสินด้วยตนเองโดยวิธีการลงประชามติ จาก
การศึกษาข้างต้นกระบวนการถอดถอนน้ันมีอุปสรรคเป็นอย่างมากแต่มีคํากล่าวที่ว่า  “หากทําให้
ประชาชนรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพหรือเลือกปฎิบัติ แม้จะมีอุปสรรคเพียงใด
ประชาชนใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่จนประสบความสําเร็จแม้ผลจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหน่ึง แต่ทําให้ผู้
ดํารงตําแหน่งที่ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนย่อมเกิดความตระหนักถึงการทํางานของตนเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งอาจทําให้ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการถอดถอนต้องคิดหนักเช่นกัน” 

ดังน้ัน  เมื่อผู้แทนมาจากการเลือกต้ัง  หากให้ประชาชนผู้มอบอํานาจมีอํานาจตัดสินใจเรียก
อํานาจน้ันคืนได้ นอกจากจะทําให้การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมีประสิทธิภาพแล้วยังทําให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมสอดคล้องหลักการอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและยังรักษาจริยธรรม
ของผู้ดํารงตําแหน่งได้อย่างมากทีเดียว จากตัวอย่างการถอดถอนประธานาธิบดี ฮิวโก้ ซาเวส (Hugo 
Chávez)  แม้การถอดถอนจะมีอุปสรรคและท้ายสุดแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ตามแต่นับว่าเป็น
กรณีศึกษาที่มีคุณค่าและสร้างหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมาก เน่ืองจาก
ประชาชนเมื่อเห็นว่าตนถูกกดขี่ซึ่งสิทธิเสรีภาพหรือการบริหารงานของรัฐบาลที่ประชาชนเลือกไม่มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนย่อมใช้สิทธิของตนตามกฎหมายเพ่ือเข้าช่ือถอดถอนเจตนารมณ์ที่สําคัญ คือ 
เป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพของตนจนทําให้รัฐบาลต้องหันมาทบทวนการทํางานของตน 

เง่ือนไขของเวเนซุเอลาน้ันมีเง่ือนไขในการถอดถอนที่ค่อนข้างยากก็จริงอยู่ แต่ถือว่าเป็น
หลักเกณฑ์ที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว อีกทั้งทําให้ประชาชนมีความต่ืนตัวในการใช้สิทธิของตนที่มีอยู่
ตามกฎหมายคอยตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่มาจากประชาชน เพราะเมื่ออํานาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน ประชาชนย่อมมีอํานาจเข้าช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ หากเห็นว่าไม่ทํา
ตามนโยบายที่ได้ใหไ้ว้กับประชาชนหรือประชาชนเห็นว่าเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  

กรณีประเทศแคนาดาใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) โดยมีเง่ือนไข
ว่าคําร้องน้ันต้องมีผู้ลงลายมือช่ือมากกว่าร้อยละ 40 ของจํานวนผู้มีสิทธิลงลายมือช่ือในคําร้องให้ปลด
ออกจากตําแหน่งและคุ้มครองผู้ที่ได้รับเลือกต้ังจากประชาชนโดยห้ามมิให้ย่ืนคําร้องขอให้ปลดออก
จากตําแหน่งในช่วง 18 เดือน นับจากวันเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติทั่วไปคร้ังล่าสุดเพ่ือให้ได้มี
โอกาสทําหน้าที่ อีกทั้งชําระค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์แคนาดา เพ่ือเป็นการแบ่งเบางบประมาณของ
รัฐที่ใช้จัดในการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 

ทั้งน้ีการที่ประเทศแคนาดาใช้กระบวนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในระดับชาติซึ่ง
ให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงน้ันนับว่าเป็นปัญหาอย่างมาก เน่ืองจากการให้ประชาชนเพียง
ร้องละ 40 หรือต้ังแต่ร้อยละ 41 ในการเข้าช่ือถอดถอนนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยใน
เรื่องของเสียงข้างมาก เพราะการที่ผู้แทนที่ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนย่อมใช้เสียงข้างมากฉันใด 
การถอดถอนผู้ที่ได้รับเลือกต้ังต้องใช้เสียงข้างมากฉันน้ัน  แม้จะให้ชําระค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 
ดอลลาร์แคนาดาก็ตามอาจมองว่าการจ้างให้ลงลายมือช่ือย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ในทางกลับกันหากใช้
จํานวนประชาชนต้ังแต่ร้อยละ 51 อันเป็นฐานเสียงของประชาชนที่เลือกผู้แทนหากผู้แทนทําตาม
นโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน ตลอดทําให้ประชาชนรู้สึกได้รับประโยชน์การทําหน้าที่ คงเป็นการยากที่
ประชาชนจะเข้าช่ือถอดถอนในวันลงคะแนนเสียง  แม้จะมีการจ้างโดยซ้ือเสียงประชาชนคงจะมี
อุปสรรคที่จะซื้อเสียงจากประชาชนซึ่งเป็นฐานเสียงให้ลงลายมือช่ือย่อมเป็นการยากเสียทีเดียว 
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5.4  วิเคราะห์การนํารูปแบบการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหนง่ (Recall)  
      สมาชิกรัฐสภาในประเทศไทย 

 
ปัจจุบันประเทศไทยใช้การขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) ในระดับชาติ โดย

ประชาชนได้เพียงแต่เสนอช่ือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแล้วย่ืนต่อประธานวุฒิสภาอีกทั้งเหตุ
แห่งการถอดถอนน้ันต้องเป็นตามที่กฎหมายกําหนด เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชออาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 หากประชาชนมีความประสงค์ถอดถอนสมาชิกรัฐสภาต้องเข้าช่ือไม่น้อยกว่า 20,000 คน ต่อ
ประธานวุฒิสภาและเหตุแห่งการถอดถอนมีเพียง 6 เหตุ  ได้แก่  

1. มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  
2. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ 
3. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
5. ส่อว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
6. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
อย่างไรก็ตามกระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  อาจทําให้ไม่ครอบคลุม

บางกรณีที่ไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายกําหนดจึงไม่สามารถเข้าช่ือถอดถอนได้ หากใช้กระบวนการถอด
ถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหลักการประชาธิปไตยทางตรงที่ให้
อํานาจประชาชนในการถอดถอนผู้แทนได้โดยตรง เพียงเห็นว่าไม่สมควรดํารงตําแหน่ง ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ที่กว้างและเป็นอีกหลักการหน่ึงที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็ง สิ่งสําคัญ คือ การ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐจากประชาชนที่คอยตรวจสอบการทําหน้าที่ของผู้แทนที่ตนเลือกส่งผลให้
การใช้อํานาจรัฐน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
เป็นอย่างมาก  ตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาอย่างย่ิงกับเร่ืองการชุมนุมทําให้เกิดความ
วุ่นวายและมักไม่ค่อยมีกติกา ประชาชนได้รับบาดเจ็บและตายจํานวนมาก  ซึ่งเหตุผลที่ชุมนุมคือ
เรียกร้องให้ผู้แทนลาออกบ้างหรือเรียกร้องให้ยุบสภาบ้าง ในทางกลับกับกันหากมีกระบวนการปลด
ออกจากตําแหน่ง(Recall) แล้ว  การกําหนดหลักเกณฑ์ให้รัดกุมหากประสบความสําเร็จถือว่าเป็น
หลักเกณฑ์ที่มีกติกาสากล ทั้งทําให้ผู้แทนนั้นออกจากตําแหน่งอย่างสันติวิธีซึ่งประเทศไทยในระดับ
ท้องถิ่นใช้การถอดถอนดังกล่าวและประสบความสําเร็จอย่างมาก หากนํารูปแบบการปลดออกจาก
ตําแหน่ง (Recall) มาประยุกต์กับการใช้ในระดับชาติจึงมีข้อพิจารณาหลักเกณฑ์ ทั้งข้อดี-ข้อเสีย ดังน้ี 

 
5.4.1  วิเคราะห์หลักการสําคัญที่ควรนําหลักการการถอดถอนแบบการปลดออกจาก

ตําแหน่ง (Recall) มาใช้ในระดับชาติ 
 การถอดถอนแบบการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  เมื่อทําการศึกษารูปแบบการ
ถอดถอนดังกล่าวพบว่ามีข้อเสียที่นอกจากประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองในการถอดถอนได้
โดยตรงแล้ว  ยังพบข้อเสียของรูปแบบดังกล่าวอีก 2 ประการ 

1. การประชาชนจะเข้าช่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาน้ันต้องเข้าเหตุตามท่ี
กฎหมายกําหนด  หมายความว่าหากไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายกําหนดประชาชนย่อมไม่อาจเข้าช่ือ
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ถอดถอนได้เลย  เช่น  ผู้แทนบางคนทําให้เกิดการแตกแยกในสังคม  หรือขณะหาเสียงได้ให้นโยบาย
ไว้กับประชาชนแต่ท้ายสุดไม่ทําตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน 

2. องค์กรที่มีอํานาจในการตัดสินคือวุฒิสภา  มีปัญหาสําคัญ 2 ประการ 
 1) สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังแม้รัฐธรรมนูญจะกําหนดห้ามมิให้วุฒิสภาหาเสียง

แต่การได้มาซึ่งคะแนนเสียงต้องอิงจากฐานเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการถอดถอนจึงเป็นไป
ได้ยากและสิ่งที่ปฏิเสธมิได้เลยคือว่าวุฒิสภาเป็นญาติกับบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการถอดถอนที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมืองภาษาชาวบ้านเรียกว่า “สภาผัวเมีย”257  

 2) สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาจากการสรรหา  จะเห็นว่าวุฒิสภากลุ่มน้ีมาจากคนกลุ่มๆ
เดียวที่เลือกเข้ามา  การให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่สําคัญ  ที่มาจาก
การเลือกต้ังของประชาชน  เช่น  นายกรัฐมนตรี  ตลอดจนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาซึ่งมาจาก
การเลือกต้ังจากประชาชน  ทําให้เกิดปัญหาที่ว่าเสียงส่วนน้อยมีอํานาจถอดถอนผู้ที่มาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนทําให้มีลักษณะเป็นรูปแบบของการปกครองในระบอบเผด็จการที่คนกลุ่มเดียว
มีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจแทนประชาชน 

นับแต่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้อํานาจวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการ 
ถอดถอนวุฒิสภาไม่อาจถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคนใดได้ประสบความสําเร็จเลย   

ทําให้เกิดปรากฎการณ์ทางการเมืองโดยประชาชนเองท่ีต้องออกมาชุมนุมเพ่ือกดดันให้ผู้น้ัน
ต้องลาออกจากตําแหน่งและส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการชุมนุมแบบไม่สงบจนประชาชนตายและ
บาดเจ็บมากมาย  จึงเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การถอดถอนที่ให้ประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอํานาจอธิปไตยที่แท้จริง  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐดังกล่าว การ
ถอดถอนที่ทําให้เกิดกติกาที่เป็นสากล  คือ  การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  

การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ในประเทศไทยใช้ในระดับท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในลักษณะประชาธิปไตยทางตรง  เมื่อ
ประชาชนเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
ประชาชนเลือก  ไม่สมควรดํารงตําแหน่ง  ประชาชนย่อมมีอํานาจเข้าช่ือถอดถอนได้ทั้งน้ีตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยได้เคยถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  
คณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ประชาชนได้เลือกมาแล้วและนับว่า
ประสบความสําเร็จมากในหลายท้องถิ่น  อันเป็นการทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและยัง
เป็นการปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนน้ันรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองด้วย 

ข้อดีของการใช้รูปแบบการปลดออกจากตําแหน่งในระดับท้องถิ่นมี 4 ประการ  ดังน้ี258  

 ประการแรก  กระบวนการถอดถอนทําให้เกิดการรับผิดอย่างต่อเน่ือง  เน่ืองจากผู้แทนไม่ใช่
เจ้านายประชาชน  แต่เป็นเพียงผู้แทนประชาชนท่ีประชาชนเลือกเท่าน้ัน  ผู้แทนจึงต้องทําตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนตลอดเวลา  มิฉะน้ันอาจถูกถอดถอนได้ 

                                                            
257 มานิตย์ จุมปา, วิพากย์การปฎิรูปรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2550, หน้า 32. 
258 บริบูรณ์ รักษาดี, ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549), หน้า 59-60. 
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 ประการที่สอง  กระบวนการถอดถอนช่วยให้ข้อมูลแก่ประชาชน  เน่ืองจากทําให้ประชาชน
ต้องต่ืนตัวคอยรับรู้ข่าวสารข้อมูล  อีกทั้งเป็นการตรวจสอบการทํางานและความประพฤติของผู้แทนที่
ตนเลือกให้ไปทําหน้าที่แทนตนด้วย 

ประการที่สาม  กระบวนการดังกล่าวช่วยตรวจสอบอิทธิพลที่มีมากเกินไป 
 ประการที่สี่  กระบวนการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นทางเลือกที่
ไม่ต้องไปฟ้องร้อง  เพราะผู้มีอํานาจขัดขวางตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้มีการดําเนินการฟ้องร้องตน หากใช้
ระบบการถอดถอนเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถทําได้เอง 

ข้อเสียของการใช้รูปแบบการปลดออกจากตําแหน่งในระดับท้องถิ่นมี 3 ประการ  ดังน้ี259  

 ประการแรก  กระบวนการถอดถอนทําให้การบริหารงานของรัฐตลอดจนถึงระบบผู้แทน
อ่อนแอลง 
 ประการที่สอง  เมื่อประชาชนรวมตัวกันเข้าช่ือถอดถอน  อาจเกิดความแค้นกันในทาง
การเมือง 
 ประการที่สาม  กระบวนการดังกล่าวทําให้เกิดความแตกแยก 2 ฝ่าย 

เมื่อศึกษาถึงรูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  ตลอดจนข้อดี-ข้อเสียแล้ว  การนํา
รูปแบบการถอดถอนดังกล่าวในระดับชาติเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรง  
โดยการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปรับใช้
รูปแบบการถอดถอนดังกล่าวไปใช้ในระดับชาติ  ทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาถึงการถอดถอนแบบการขับออก
จากตําแหน่ง (Impeachment)  ที่ประเทศไทยใช้ในระดับชาติและเกิดปัญหาที่ไม่สามารถตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐประกอบกับไม่สามารถถอดถอนได้อย่างแท้จริง  ทําให้ขัดเจตนารมณ์ของประชาชน  
สําหรับหลักเกณฑ์การถอดถอนจะได้กล่าวในหัวข้อ 5.4.2  เง่ือนไขในการนําหลักเกณฑ์การนํารูปแบบ
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) มาใช้ในระดับชาติต่อไป 

 
5.4.2   เงื่อนไขในการนําหลักเกณฑ์การนํารูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 

มาใช้ในระดับชาติ 
การปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) เป็นการถอดถอนที่ให้อํานาจประชาชนในการถอดถอน

ผู้แทนได้โดยตรงเม่ือเห็นว่าผู้น้ันไม่สมควรดํารงตําแหน่ง เมื่อพิจารณาจากประเทศที่ใช้การถอดถอน
แบบการปลดออกจากตําแหน่งในระดับชาติ เช่น ประเทศเวเนซุเอลา หลักเกณฑ์การถอดถอนแม้
ประชาชนสามารถเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง แต่นับว่าเป็นเง่ือนไขที่ถอดถอนได้ยากมากเน่ืองจากต้อง
เข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ 

ประการแรก  การท่ีจะลงคะแนนเสียงเข้าช่ือถอดถอนน้ัน  คะแนนเสียงต้องเท่ากับหรือ
มากกว่าที่ได้รับเลือกคร้ังแรก  หากบุคคลดังกล่าวเช่น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับคะแนนเสียง 
มาจากประชาชน 500,000 เสียง  ต้องมีจํานวนประชาชนเข้าช่ือมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกคือ  500,000 เสียง  จึงมีสิทธิปลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ัน
ออกจากตําแหน่ง  และ 

                                                            
259 เรื่องเดียวกัน, หน้า 59-60. 
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ประการที่สอง  ต้องดูจํานวนสัดส่วนของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงว่า  การลงคะแนนเสียงที่ให้ปลด
น้ันมีจํานวนมากถึงร้อยละ 25 ของจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้ันด้วย   

จากหลักเกณฑ์ทั้งสองข้อข้างต้นจะขาดหลักเกณฑ์ข้อหน่ึงข้อใดมิได้แม้ประชาชนจะมีสิทธิ
เข้าช่ือถอดถอนได้แต่มีรายละเอียดที่มีเง่ือนไขอย่างมากแต่นับว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่เสียงข้างน้อย
ปลดคนจํานวนมากแต่ใช้หลักเสียงข้างมากตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ทําการ
ตัดสินด้วยตนเอง โดยวิธีการลงประชามติ 

ในประเทศไทยแม้การถอดถอนในระดับชาติใช้การขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment) 
ซึ่งประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงแต่ในระดับท้องถิ่นใช้การถอดถอนแบบการปลดออก
จากตําแหน่งซึ่งให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงเมื่อเห็นว่าผู้แทนไม่สมควรดํารงตําแหน่ง ใน
ประเทศไทยในระดับท้องถิ่นเองเคยใช้กระบวนการน้ีมาแล้ว และประสบความสําเร็จด้วยในองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อ.บ.ต.)  ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโก๋น องค์การบริหารส่วนตําบล
โนนแดง เป็นต้น  ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นพร้อมใจกันปลดนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสองตําบล
และยังมีอีกหลายท้องที่จนประสบความสําเร็จ  ทําให้เห็นว่าประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและต่ืนตัว
ในทางการเมืองมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะเร่ืองการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐในด้านการถอดถอน ในอนาคต
เมื่อประชาชนเข้าใจถึงหลักการมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาประเทศที่ใช้การถอดถอนรูปแบบลักษณะน้ีมักกําหนดหลักประกันการทําหน้าที่
ของผู้ที่แทนที่ได้รับเลือกจากประชาชน หมายความว่า ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้ต้องให้เวลาผู้แทน
ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนได้ทําหน้าที่ของตนในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือไม่ให้เสียงบประมาณ
แผ่นดินติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือเข้าช่ือถอดถอนและ
ต้องเสียงบประมาณเพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังทั่วไปเพ่ือเลือกผู้แทนขึ้นใหม่แทนตําแหน่งที่ว่างลง อีกทั้ง
เพ่ือคงความศักด์ิสิทธ์ิของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเร่ืองการเคารพเสียงข้างมากก็
กําหนดในหลักเรื่อง ห้ามดําเนินเนินการถอดถอนอีกในกําหนดเวลาที่กําหนด เช่น ประเทศแคนาดา
การจะถอดถอนได้ต้องให้ผู้แทนทําหน้าที่ไปแล้ว 18 เดือน    

ดังน้ัน การถอดถอนในระดับชาติของประเทศไทยควรมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
ประการแรก การถอดถอนสมาชิกรัฐสภาทําได้เฉพาะเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนเลือกต้ังในเขต

น้ันๆ 
ประการที่สอง ห้ามมิให้ดําเนินการถอดถอนเม่ือก่อนกําหนด 18 เดือนนับแต่วันที่ผู้แทนเข้า

ทําหน้าที่ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันและเปิดโอกาสให้ผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนส่วน
ใหญ่ในเขตนั้นๆ ได้เข้าทําหน้าที่ของตนตามสมควรก่อน  

ประการที่สาม  ประชาชนยื่นคําร้องต่อประธานวุฒิสภาจํานวนร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังและ ในการลงคะแนนเสียงถอดถอนต้องมีคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง 

ประการที่สี่  ประชาชนที่เคยเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนที่ตนเลือกแล้วปรากฎว่าผลของการถอด
ถอนไม่ประสบความสําเร็จบุคคลผู้น้ันจะเข้าช่ือถอดถอนอีกมิได้ มิฉะน้ันแล้วหากไม่จํากัดสิทธิในเรื่อง
ดังกล่าวก็จะมีประชาชนที่ไม่พอใจอยู่แล้วลงช่ือถอดถอนซ้ําซ้อนทําให้กระบวนการถอดถอนไม่รู้จักจบสิ้น  
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ประการที่ห้า  ภายหลังที่ประชาชนลงมติแล้วผลปรากฎว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ
การถอดถอนก็ต้องห้ามเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกรัฐสภาผู้น้ันอีก 

จากหลักข้างต้นเห็นได้ว่าเป็นการถอดถอนที่มีเง่ือนไขที่ยากเพราะการปลดออกจากตําแหน่ง 
(Recall) มีเพียงเหตุไม่สมควรดํารงตําแหน่งเท่าน้ัน ซึ่งผู้ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนตาม
หลักการอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้ตลอดเวลาควรกําหนด
หลักเกณฑ์การถอดถอนให้ยากขึ้นเพราะนอกจากคุ้มครองผู้ที่มาจากการเลือกต้ังโดยเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชนแล้วยังเป็นการรักษาความศักด์ิสิทธ์ิของเสียงข้างมากตามหลักการประชาธิปไตยด้วย 

อีกประการหน่ึงที่สําคัญของการถอดถอนดังกล่าว ควรมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมเพ่ือให้การถอด
ถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในระดับชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองจากในระดับ
ท้องถิ่นเองมีหลักเกณฑ์ที่มีปัญหาสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี260  

1. การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการทุจริต 
ตามปัญหาในการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นน้ัน ไม่มีบทลงโทษที่คลอบคลุมกับการถอดถอนทั้งระบบ เน่ืองจากใน
ท้องถิ่นเองพบการทุจริตหลายรูปแบบ เช่นการปลอมลายมือช่ือหรือสัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพราะหากไม่มีสภาพบังคับทําให้ประชาชนอาจขาดความเช่ือถือของกระบวนการถอด
ถอนดังกล่าวได้ และปัญหาการขาดสภาพบังคับการทํางานของเจ้าหน้าที่ในสายตาประชาชนมักมอง
แง่ลบ โดยมักคิดว่าเจ้าหน้าที่จะกลั่นแกล้ง การมีสภาพบังคับของกฎหมายนอกจากการทุจริตการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือเข้าช่ือถอดถอนจะน้อยลงยังทําให้เจ้าหน้าที่ต้องทํางานตามกฎหมายมิฉะน้ันอาจ
ถูกลงโทษได้    

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เหมาะสมกับการถอดถอน 
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ศ.2542) มาตรา 3 บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นน้ัน 

ข้อสังเกต ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นนิยามที่เหมาะสมกับการเลือกต้ัง  ในกรณีของการถอดถอนไม่
ควรกําหนดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หรือผู้มีสิทธิลงคะแนนเมื่อใช้คําว่า “ผู้
มีสิทธิเลือกต้ัง”   ทําให้ประชาชนสับสนเรื่องการใช้สิทธิถอดถอนจึงลงช่ือในคําร้องโดยไม่มีสิทธิและ
ทําให้เสียกระบวนการได้เรื่องน้ีมีผู้ให้ความเห็นว่า261  

 

เห็นว่ากระบวนการเลือกต้ังเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครด้วยกันและ
ประชาชนใช้สิทธิเลือกอย่างอิสระ แต่กระบวนการถอดถอนเป็นการรวมตัวของ
ประชาชนจํานวนมาก เพ่ือตรวจสอบการทํางานของผู้ได้รับเลือกต้ังที่อยู่ในวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ดังน้ัน ผู้มีสิทธิถอดถอนจึงแตกต่างจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เน่ืองจากการ

                                                            
260 นิจจารีย์ ภาคนิปริพรรห์, เรื่องเดิม. 
261 เรื่องเดียวกัน. 
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ถอดถอนเป็นการตรวจสอบจึงต้องจํากัดคุณสมบัติของประชาชนบางประการ เช่น 
ผู้มีสิทธิเข้าช่ือต้องไม่เสียสิทธิเลือกต้ัง หรือเคยลงคะแนนเลือกต้ังคร้ังที่ผ่านมา หรือ
ผู้มีสิทธิลงคะแนนถอดถอนต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ของวันที่ 1 ม.ค. ในปีที่มีการ
เข้าช่ือ เป็นต้น แนวทางแก้ไขปัญหาควรยกเลิกบทนิยามผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกแล้ว
กําหนดบทนิยามเป็น ผู้เข้าช่ือ หรือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน และผู้มีสิทธิ
คัดค้านใหม่ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับกระบวนการถอดถอนทั้งระบบ จึงจะแก้ไข
ปัญหาขอ้ขัดข้องทางปฏิบัติได้ 
 
3. ปัญหาบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 
ในท้องถิ่นของไทยน้ันเมื่อเข้าสู่กระบวนการลงคะแนนถอดถอนมีช่องในบัตรลงคะแนน 2 

ช่อง คือ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”  
ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ศ.2542)  บัญญัติว่า “การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธี
ลงคะแนนโดยตรงและลับ” 

การออกเสียงลงคะแนนให้ทําเคร่ืองหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ “เห็นด้วย” หรือ 
“ไม่เห็นด้วย” กับการให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ที่ถูกร้องให้ลงคะแนน
เสียงถอดถอน 

เมื่อพิจารณาถึงถ้อยคําคําว่าเห็นด้วย ประชาชนบางคนอาจเข้าใจว่าให้ผู้แทนน้ันทําหน้าที่
ต่อไปท้ังที่ความจริงคือ ให้ถอดถอนผู้น้ันซึ่งประชาชนส่วนหน่ึงอาจเกิดความสับสน  ดังน้ัน เพ่ือให้
คะแนนเสียงที่ประชาชนลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องสี่เหลี่ยมที่ให้กากบาทน้ันควรใช้คําว่า  “ถอด
ถอน” กับ “ไม่ถอดถอน” เพ่ือให้ประชาชนไม่เข้าใจผิดและทําให้คะแนนเสียงมีความถูกต้อง 

 
5.4.3 วิเคราะห์จุดแข็ง และอุปสรรคการนํารูปแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) 

มาใช้ในระดับชาติ 
การถอดถอนการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) เป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่าง

หน่ึงโดยให้อํานาจประชาชนท่ีเลือกผู้แทนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงและเหตุแห่งการถอดถอนมีเพียง
แค่ไม่สมควรดํารงตําแหน่งเท่าน้ันทําให้ผู้แทนต้องระมัดระวังในการทําหน้าที่เพราะเกรงว่าประชาชน
อาจเข้าช่ือถอดถอนตนก็เป็นได้ จึงช้ีให้เห็นว่าการถอดถอนในรูปแบบน้ีเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนด้วย  เน่ืองจากการถอดถอนในระดับชาติเอง ผู้แทนบางคนดูถูกประชาชน ด่าว่า
ประชาชนแต่ไม่เป็นเหตุในการถอดถอน  ทําให้ประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้  ประชาชนได้เพียง
แค่เข้าช่ือถอดถอนต่อประธานวุฒิสภาเท่าน้ัน การถอดถอนในระดับชาติ (Impeachment) มีข้อดี
เพียงแค่รัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการเลือกต้ังเพ่ือถอดถอน เน่ืองจากมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ทํา
หน้าที่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐสภาที่ถูกถอดถอนในกระบวนการดังกล่าว 
บางครั้งทําให้สมาชิกรัฐสภาทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจ  ประชาชนต้องรอให้ครบวาระแล้วเลือกต้ังใหม่
ซึ่งเป็นการขัดเจตนารมณ์ของประชาชน  แต่หากให้ประชาชนมีอํานาจในเร่ืองการถอดถอนน้ีโดยตรง 
(Recall)  ผู้แทนย่อมต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้การเมืองไทยมีความเข้มแข็งแน่นอน 
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อย่างไรก็ดีอุปสรรคของการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) มีข้อพิจารณา ดังน้ี 
 1.   ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการลงประชามติ 

การเข้าช่ือถอดถอนหากมีลายมือช่ือเสนอให้ถอดถอนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดย่อมต้อง
มีการลงประชามติหรือลงคะแนนเสียงเพ่ือจัดให้มีการถอดถอน  จึงต้องมีค่าใช้จ่ายบางครั้งหาก
กําหนดระยะเวลาข้ันตํ่าที่ให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้ ย่อมเสียงบประมาณติดๆกันทั้งการเลือกต้ัง
ครั้งถัดไปกับตําแหน่งที่ว่างลง กับ การลงประชามติถอดถอนผู้น้ันออกจากตําแหน่ง และการเลือกต้ัง
เพ่ือหาคนใหม่แทนตําแหน่งที่ว่างลง ซึ่งทําให้ขาดความต่อเน่ืองในเรื่องการบริการสาธารณะ เพราะ 
หลักการบริการสาธารณะจะต้องมีความต่อเน่ือง มิฉะน้ันจะทําอาจเกิดผลร้ายแรงต่อประโยชน์
สาธารณะซึ่งทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้วย262  

2. มาตรการรักษาความลับ   
การตรวจสอบลายมือช่ือต้องเก็บเป็นความลับ มิฉะน้ันหากผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอิทธิพลทราบ

เรื่องบุคคลน้ันอาจไม่ปลอดภัยประกอบปัญหาการยืนยันลายมือช่ือของประชาชน เพราะการถอดถอน
ผู้แทน ถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญอีกประหนึ่งเน่ืองจากเป็นกรณีที่ประชาชนต่อสู้ผู้มีอิทธิพลจึงจําต้อง
คุ้มครองประชาชน  เมื่อหากเทียบกับการเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมาย พุทธศักราช 2542 มาตรา 8263 ต้องมีกระบวนการยืนยันความถูกต้อง ดังน้ีในกรณีที่
บางคนหากมิได้ร่วมเข้าลงลายมือช่ือจะต้องย่ืนคําร้องคัดค้าน เมื่อไม่มีการคัดค้านเท่ากับลายช่ือ

                                                            
262 สุรพล นิติไกรพจน์, สัญญาทางปกครอง  (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 

หน้า 80. 
263 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พุทธศักราช 2542 มาตรา 

8 บัญญัติว่า เมื่อประธานรัฐสภาได้รับเร่ืองการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตาม มาตรา 7 ถ้าเห็นว่าถูกต้องให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการปิด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชนหนาแน่น ทั้งน้ี เฉพาะในเขต
ท้องที่ที่ผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายผู้น้ันมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 ในกรณีที่ผู้ใดมีช่ือเป็นผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายตามประกาศในวรรคหน่ึง โดยมิได้ร่วมเข้าช่ือ
เสนอกฎหมายด้วย ให้ผู้น้ันมีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่ประธานรัฐสภา
แต่งต้ัง เพ่ือให้ขีดฆ่าช่ือตนเองออกจากบัญชีรายช่ือผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายได้ภายในย่ีสิบวันนับแต่วัน
ปิดประกาศตามวรรคหน่ึง 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ารายช่ือของผู้เข้าช่ือเสนอ
กฎหมายที่ไม่มีการคัดค้านเป็นรายช่ือที่ถูกต้อง และถ้ามีจํานวนครบห้าหมื่นคนให้ประธานรัฐสภา
ดําเนินการให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ันต่อไป แต่ถ้ามีจํานวนไม่ครบห้าหมื่นคน ให้
ประธานรัฐสภาแจ้งให้ผู้แทนการเสนอกฎหมาย ตาม มาตรา 7 (2) ทราบเพ่ือดําเนินการจัดให้มีการ
เข้าช่ือเสนอกฎหมายเพ่ิมเติมให้ครบห้าหมื่นคนภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธาน
รัฐสภา ถ้าพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวมิได้เสนอการเข้าช่ือเพ่ิมเติมจนครบห้าหมื่นคนให้ประธาน
รัฐสภาสั่งจําหน่ายเรื่อง 



136 

ถูกต้อง  ฉะน้ันหากไม่มีการคัดค้านลายช่ือน้ันถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งเป็นหลักการกฎหมายปิดปาก
ที่ผู้ถูกแอบอ้างใช้รายช่ือไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ได้ว่าถูกแอบอ้าง เพราะมีการประกาศโฆษณาแล้ว 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณานําพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเทียบหามีการแอบอ้างลายมือช่ือโดยมิได้มี
การคัดค้านย่อมเกิดปัญหาได้อย่างมากทีเดียว 

3. ความเข้าใจของประชาชนในกระบวนการถอดถอนดังกล่าว 
เรื่องน้ี ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ ได้อธิบายในหัวข้อ ในทางยุทธศาสตร์จะขับเคล่ือนให้ทั่วประเทศ

ต่ืนตัวในเรื่องการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้อย่างไรซึ่งท่านได้อธิบายว่า 
 

ต้องมีการเผยแพร่ Best Practice หรือบทเรียนที่ดี หากมีการถอดบทเรียน
ตรงน้ีว่าทําไมเขาจึงสามารถประสบความสําเร็จในการถอดถอนได้ ขณะเดียวกัน
บทเรียนที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องไปดูว่าเขามีอุปสรรคอย่างไรบ้าง หากสามารถ
ถอดบทเรียนตรงนี้ได้จะทําให้เราสามารถรวบรวมความรู้เพ่ือตกผลึกและผลักดันให้
มีการแก้ไข พ.ร.บ. เก่ียวกับการถอดถอนนักการเมือง ซึ่งปัจจุบันตามมาตรา 164 
ของรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดว่าต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ของ ปปช. หากเราสามารถ
เสนอแก้ไขให้กระบวนการเอ้ือต่อประชาชนมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลง เอกสารใช้ให้
เหมาะสม และมีการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ภาคประชาชน ผมเช่ือว่า
หลังจากที่เราตกผลึกในเร่ืองน้ีแล้ว และเผยแพร่ความรู้เหล่าน้ีไปแก่ประชาชนท่ีมี
ความเข้มแข็งอยู่ ก็จะทําให้การถอดถอนในอนาคตมีความสําเร็จมากขึ้น หรือถึงแม้
ไม่ประสบความสําเร็จ อย่างน้อยก็ทําให้นักการเมืองได้ต่ืนตัวว่าประชาชนมี
เครื่องมือในการดําเนินการบางอย่างกับคุณ หากคุณประพฤติตนไม่เหมาะสม264  

 
ดังน้ัน สิ่งสําคัญ  คือ  ภาครัฐที่เก่ียวข้อง  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสถาบันการศึกษาควร

ปลูกฝังให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  เน่ืองจากเป็นเรื่องที่ประชาชนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวจะไม่
มีความรู้เลยว่าตนมีส่วนร่วมในทางการเมืองด้านใดบ้าง  และประชาชนเองต้องคอยติดตามข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เช่ือถือได้เพ่ือรักษาประโยชน์ของตนที่มีอยู่ตามกฎหมาย เช่น เรื่องของการ
ถอดถอนซึ่งมีเง่ือนไขท่ีค่อนข้างซับซ้อนหากประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้อาจถูกชักจูงได้ง่าย  เช่น
เหตุการณ์การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ภาครัฐไม่ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการประชาสัมพันธ์และไม่ให้มีการวิจารณ์หรือแสดงความเห็นใดๆ  เก่ียวกับร่าง
รัฐธรรมนูญถึงข้อดีและข้อเสีย  ทําให้ประชาชนส่วนหน่ึงเกิดความสับสนว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวหาก
ประชาชนลงประชามติรับหรือไม่รับร่างแล้วแต่กรณี  จะเกิดผลอย่างไรในอนาคต  ซึ่งเรื่องน้ีประชาชน
บางส่วนถึงกลับไม่ไปลงประชามติเพราะไม่เข้าใจในเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเลย265 

                                                            
264 ถอดบทเรยีนเร่ืองถอดถอนกับ  ดร.ภูมิ มูลศลิป,์ เรื่องเดิม. 
265 สัมภาษณ์ “วีระ หวังสัจจะโชค” ถอดสมการ “ประชามติ” แปลงความขัดแย้ง ปชต., 

ค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จาก http://matichon.th/news/251005 
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ดังน้ัน  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้ความรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชนจึงถือเป็นเรื่องที่สําคัญ  หากผู้เก่ียวข้องมองข้ามสิ่งเหล่าน้ีอาจส่งผลให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดๆ  ทําให้บางครั้งอาจมีการละเมิดต่อกฎหมายก็เป็นได้ 



 
บทที่ 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรปุ 
  

การถอดถอนของประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือหากเป็นการถอดถอนใน
ระดับชาติใช้กระบวนการขับออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  หลักการถอดถอนดังกล่าวน้ี
ประชาชนไม่สามารถเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง  เพียงแต่ประชาชนได้แค่ริเริ่มโดยการเข้าช่ือผู้ดํารง
ตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาที่ประชาชนเสนอถอดถอนโดยย่ืนเรื่องต่อประธานวุฒิสภาเท่าน้ัน  และองค์กร
ผู้มีอํานาจตัดสินคือวุฒิสภา  โดยการเข้าช่ือเพ่ือเสนอในการถอดถอนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 270  มี 6 เหตุอันได้แก่ 1.  มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ 2. ส่อ
ไปในทางทุจริตต่อหน้าที่  3.  ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 4.  ส่อว่ากระทําผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 5.  ส่อว่าจงใจใช้อํานาจที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ 
กฎหมาย 6. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ในการถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นระดับท้องถิ่นน้ันใช้กระบวนการถอดถอนการปลด
ออกจากตําแหน่ง (Recall)  ซึ่งเป็นการถอดถอนที่ให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรงสาเหตุแห่ง
การถอดถอนมีเหตุเพียงแค่ ไม่สมควรดํารงตําแหน่งเท่าน้ัน 

การถอดถอนสมาชิกรัฐสภาในระดับชาติน้ันต้องเป็นเหตุตามท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ ซึ่ง
ปัญหาของประเทศไทยที่ผ่านมามีหลายสาเหตุที่ประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้ซึ่งมีสาเหตุสําคัญ 
3 ประการ เช่น ตัวอย่างเช่น 1. ในการหาเสียงเลือกต้ัง ผู้แทนเคยสัญญาว่าจะสนับสนุนนโยบาย เมื่อ
มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้น ผู้แทนดังกล่าวกลับลงมติไม่เห็นชอบโดยไม่ได้แสดงเหตุผล
อันสมควร  2. ผู้แทนกระทําการที่ไม่เหมาะสมในสภา เช่น ก่อความวุ่นวายชกต่อยกันในสภา โห่ร้อง
ก่อความไม่สงบ วางพวงหรีดในสภา ดึงเก้าอ้ีประธานสภา ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  3. ผู้แทน
ได้รับการแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรีแล้วใช้อํานาจตามอําเภอใจ ดูถูกประชาชนหรือกระทําให้การให้เกิด
ความแตกแยกในสังคม ซึ่งที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ 3 ประการข้างต้นโดยประชาชนไม่
อาจเข้าช่ือถอดถอนได้ เน่ืองจากไม่เข้าเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด อันเป็นการขัดต่อหลักการในเรื่อง
อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนท่ีเป็นหลักการให้ประชาชนสามารถเรียกถอนอํานาจของผู้แทนได้
ตลอดเวลา และทําให้ประชาชนต้องอดทนการทําหน้าที่ของผู้แทนจนกว่าจะครบวาระ จนบางครั้ง
ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในทางการเมือง โดยประชาชนเองจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่
กฎหมายมิได้รองรับไว้ มักเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบซึ่งเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ
ส่วนใหญ่ ในทางกลับกันหากใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  เป็นหลักการที่
ให้ประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้โดยตรง และกระบวนการน้ียังเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐโดย
ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างย่ิง เน่ืองจากผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาน้ันทําการโดยไม่สมควรดํารง
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ตําแหน่ง ตลอดจนใช้อํานาจโดยมิชอบย่อมอาจถูกประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้เสมอ  และยังเป็นการ
ส่งเสริมหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองอีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้การเมืองไทยเข้มแข็งมากขึ้น 
 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
  

การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทยในปัจจุบันใช้กระบวนการขับ
ออกจากตําแหน่ง (Impeachment)  ซึ่งได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าเป็นการถอดถอนโดยองค์กรผู้ตัดสิน 
คือ วุฒิสภา ประชาชนเพียงแต่เสนอช่ือต่อประธานวุฒิสภาเท่าน้ัน ทั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) มาตรา 270 กําหนดเหตุแห่งการถอดถอนไว้โดยเฉพาะ หากเข้าเหตุ
อ่ืนประชาชนไม่อาจเข้าช่ือถอดถอนได้ ซึ่งหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปน้ันพยายามผลักดันใช้
การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) อย่างไรก็ดีในประเทศไทยในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall)  และได้มีการใช้ระบบการถอดถอน
ดังกล่าว  จนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลายท้องที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งไปหลายท้องที่ และ
ส่วนใหญ่ที่ถูกประชาชนปลดออกจากตําแหน่งล้วนแล้วแต่มีมูลเหตุทั้งสิ้นมิใช่ขับไล่โดยไม่มีสาเหตุ ซึ่ง
หลักการน้ีเองทําให้การใช้อํานาจของผู้แทนต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และยังเป็นการสร้าง
การเมืองให้มีความเข้มแข็งด้วย อย่างไรก็ดีควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการถอดถอนให้มีความเหมาะสม   
เนื่องจากการถอดถอนลักษณะน้ีให้อํานาจแก่ประชาชนโดยตรง จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ของการถอด
ถอนสมาชิกรัฐสภา ดังน้ี 

ประการแรก การถอดถอนสมาชิกรัฐสภาทําได้เฉพาะเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนเลือกต้ังในเขต
น้ันๆ 

ประการที่สอง ห้ามมิให้ดําเนินการถอดถอนเม่ือก่อนกําหนด 18 เดือนนับแต่วันที่ผู้แทนเข้า
ทําหน้าที่ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันและเปิดโอกาสให้ผู้แทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนส่วน
ใหญ่ในเขตนั้นๆ ได้เข้าทําหน้าที่ของตนตามสมควรก่อน   

ประการที่สาม  ประชาชนยื่นคําร้องต่อประธานวุฒิสภาจํานวนร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังและ ในการลงคะแนนเสียงถอดถอนต้องมีคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง  

ประการที่สี่  ประชาชนที่เคยเข้าช่ือถอดถอนผู้แทนที่ตนเลือกแล้วปรากฎว่าผลของการถอด
ถอนไม่ประสบความสําเร็จ บุคคลผู้น้ันจะเข้าช่ือถอดถอนอีกมิได้ มิฉะน้ันแล้วหากไม่จํากัดสิทธิในเรื่อง
ดังกล่าวก็จะมีประชาชนท่ีไม่พอใจอยู่แล้วลงชื่อถอดถอนซ้ําซ้อน ทําให้กระบวนการถอดถอนไม่รู้จัก
จบสิ้น  

ประการที่ห้า  ภายหลังที่ประชาชนลงมติแล้วผลปรากฎว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ
การถอดถอนก็ต้องห้ามเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกรัฐสภาผู้น้ันอีก 

 กรณีที่เป็นปัญหาข้อถกเถียงในประเด็นที่ว่า การจัดต้ังรัฐบาลในประเทศไทยส่วน
ใหญ่แล้วมักเป็นในรูปแบบรัฐบาลผสมยกเว้นรัฐบาลสมัยนายทักษิณ ชินวัตร  ที่เป็นรัฐบาลที่มีเสียง
ข้างมากในสภา  จึงเกิดปัญหาที่ว่า  หากผู้แทนหรือรัฐบาลที่ประชาชนเลือกได้แถลงนโยบายไว้กับ
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ประชาชนแล้วชนะการเลือกต้ัง แต่ขณะจัดต้ังรัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลผสม แน่นอนว่าบางนโยบายที่
ได้ให้ไว้กับประชาชนทําไม่ได้เน่ืองจากเมื่อเป็นรัฐบาลผสมผู้แทนที่เป็นฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ได้ให้ไว้
กับประชาชนมากมาย กรณีเช่นน้ีการพิจารณาว่าผู้แทนได้ทําตามนโยบายที่ได้สัญญาหรือให้ไว้กับ
ประชาชนหรือไม่ต้องถือนโยบายท่ีได้แถลงนโยบายไว้ในสภา ถ้าข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อรัฐบาลได้
แถลงนโยบายในสภาแล้วไม่ปฎิบัติก็อาจถูกประชาชนเข้าช่ือถอดถอนได้ทันที  

ดังน้ัน  หากหลักการน้ีประสบความสําเร็จย่อมส่งผลให้การตรวจสอบอํานาจรัฐน้ันมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากผู้แทนนั้นต้องมิกล้าใช้อํานาจรัฐโดยมิชอบเน่ืองจากประชาชนจะ
คอยส่องตรวจตราการทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองให้แก่
ประเทศอีกด้วย และยังเป็นการลดการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการโดยการการชุมนุน
ประท้วงกดดันผู้แทนให้ลาออก นับว่าเป็นเหตุการณ์อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรง ในทางกลับกันถ้า
ผลักดันการถอดถอนแบบการปลดออกจากตําแหน่ง (Recall) ในระดับชาติย่อมเป็นกติกาที่ทําให้คน
ในท้องที่น้ันๆ ต้องรักษากติกาหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ลงช่ือถอดถอนหมายความว่าประชาชนยังคง
ให้ความไว้วางใจย่อมทําให้ผู้แทนน้ันยังอยู่ในตําแหน่งต่อไป  เป็นการทําให้กติกาเร่ืองของการถอด
ถอนหรือการให้ผู้แทนออกจากตําแหน่งได้อย่างมีสันติวิธีภายใต้กติกาแห่งกฎหมาย ทั้งยังเป็นการเลี่ยง
มิให้เกิดการชุมนุมจนเหตุการณ์บานปลาย ในลักษณะของการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
รูปแบบไม่สงบ ดังในประเทศไทยเคยปรากฎมาหลายคร้ังไม่มีที่สิ้นสุด 
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