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บทคัดย่อ
“การถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” เป็นปรากฎการณ์ทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ.2557 สามารถใช้ กลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยวิธีการถอดถอน
ตาแหน่ง เพื่อถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้สาเร็จ นับเป็นครั้งแรกใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งไทยที่ รั ฐ สภาสามารถถอดถอนอดี ต ผู้ ด ารงต าแหน่ งทาง
การเมือง บทความฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษารัฐสภาในฐานะสถาบัน
การเมืองที่มีอานาจตัดสินชี้ขาดการถอดถอนผู้ดารงต่าแหน่งทางการเมืองว่ามีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และเสริมสร้างคุณค่าในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) สารวจความพยายามในการถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองในประเทศไทย (2) ชี้ให้เห็นเงื่อนไขและบริบทเหตุการณ์ทางการเมืองที่
ส่งผลต่อการถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไข
และบริบททางการเมืองจากการออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทาให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่
สามารถใช้กลไลการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐด้วยวิธีการถอดถอนตาแหน่งได้สาเร็จ
หากแต่ รั ฐ บาลที่ ม าจากระบอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระชาธิ ป ไตยสามารถใช้ ก ลไกในระบบ
ประชาธิปไตยเพื่อถอดถอนอดีต ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้สาเร็จ ประกอบกับ
การถอดถอนอดีต ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับ
รัฐบาลที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยในการสร้างเหตุผลในการรองรับโดยอาศัยกลไก
ตามวิธีการประชาธิปไตย ซึ่งการกระทาดังกล่าวได้กลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและการเมืองไทยในการถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คำสำคัญ: การถอดถอนตาแหน่ง, รัฐสภา, การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
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Abstract
“Retroactive Impeachment” is a political phenomenon that
happened in Thailand. The structure and decision process of
impeachment were dominated by National Legislative Assembly (NLA)
using constitutional mechanism and removed former persons holding
political positions. The first time in political history of Thailand that
parliament can removed a former persons holding political positions
that such actions have become the norms of constitutional law and
politics in Thailand. This qualitative research aimed to study parliament
as a political institution that are consistent with the spirit and support
democratic values. The purpose of the study were (1) to explore efforts
to removed former persons holding political positions and (2) to
indicates the conditions and the political context that influence the
removed a former persons holding political positions. Findings
exhibited that the design of the Constitution of the Kingdom of
Thailand BE 2540 and the 2550Constitution as a condition and the
political context of the elected government cannot be successfully
removal position. On the other hands, the removed former persons
holding political positions achieved during non-democratic government.
In addition, Retroactive impeachment became a tool of the
government to establish political legitimacy in order to find a
justification to support government. The remove former persons
holding political positions has become the norm of constitutional law
and politics in Thailand.
Keywords: Impeachment, Parliament, Inspection of the Exercise of
State Power
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บทนำ
รัฐสภาเป็นสถาบันทางการเมืองซึ่งมีฐานะเป็นผู้ใช้อานาจนิติบัญญัติในการ
พิจารณาการออกกฎหมายและการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เนื่องจาก
ฝ่ายบริ หารมี หน้ าที่ ในการบริห ารราชแผ่น ดิน ให้ เป็ นไปโดยความชอบธรรม มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รัฐสภาจึงสามารถควบคุม
การด าเนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ แ ถลงไว้ ต่ อ รั ฐ สภา
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุล
(checks and balances) การใช้อานาจของทั้งสองสถาบันการเมื องให้มีความ
เหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้ว
การถ่วงดุลอานาจนิติบัญญัติและอานาจบริหารไม่เกิดความสมดุล เนื่องจากฝ่าย
บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินมักจะมีอานาจเหนือกว่าฝ่าย
อื่น ประกอบกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารนามาสู่การกระทานอกเหนือขอบเขต
อานาจที่กฎหมายกาหนด เกิดการทุจริต (corruption) จึงจาเป็นที่จะต้องควบคุมการ
ใช้อานาจของฝ่ายบริหาร โดยสร้างกลไกให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบถ่วงดุล
ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีวิธีการต่างๆ กล่าวคือ การตั้งกระทู้ถาม การเสนอขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และการถอดถอนตาแหน่ง
การถอดถอนตาแหน่ง (Impeachment) เป็นกระบวนการกล่าวหาบุคคลที่
ใช้อานาจไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทาการขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ โดยเป็นการตรวจสอบบุคคลผู้ที่มีตาแหน่งทางการเมืองในการใช้อานาจ
ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นอานาจที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง หากบุคคลผู้มีตาแหน่ง
ทางการเมืองใช้อานาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือใช้อานาจตามอาเภอใจ (Abuse of
powers) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกระท่าผิดร้ายแรงก็สามารถที่จะถูกถอดถอนให้
พ้นจากตาแหน่งได้ การถอดถอนตาแหน่งมีต้นกาเนิดในระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษใน
ยุคกลาง (Middle age) ซึ่งเป็นการปกครองในระบบรัฐสภาและถูกนาไปพัฒนาและ
น าไปปฏิ บั ติ ใ ช้ ใ นหลายประเทศ ไม่ ว่ า จะเป็ น ประเทศที่ ป กครองโดยระบบ
ประธานาธิบดี (Presidential system) อย่างสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายได้
กาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (The house of representative) มีอานาจที่จะ
[67]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ฟ้องการถอดถอนออกจากตาแหน่งและกระบวนการสอบสวนและตัดสิน เป็นอานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา (Senate) ในปี ค.ศ.1974 การพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีริก
ชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) จนกลายเป็นการกดดันให้ลาออกจากตาแหน่ง และ
ล่าสุดในค.ศ.1998 ได้มีการพิจารณาความผิดของประธานาธิบดี บิน คลินตัน (Bill
Clinton) เพื่อถอดถอนตาแหน่ง แต่วุฒิสภาก็มีมติให้พ้นคดีข้อกล่าวหาไป (Steven,
Koven & Julie Kunselman, 2003)
ปรากฎการณ์การถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
บริ บ ทการเมื อ งการปกครองประเทศไทย ซึ่ ง สภาวะการเมื อ งในระบบปกติ
กระบวนการการถอดถอนตาแหน่งจะกระทาเมื่อผู้ที่มีชื่อถูกถอดถอนในขณะดารง
ตาแหน่ง แต่ในบริบทการเมืองไทยเป็นการถอดถอนตาแหน่งอดีตผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง หรือ การถอดถอนตาแหน่งย้อนหลัง (Retroactive Impeachment) ทั้งนี้
ประเด็นปัญหาของการถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ รั บ ประเด็ น เข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาและการชี้ มู ล
ความผิดของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จนกระทั่งมีมติถอดถอน
ตาแหน่ง ซึ่งประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ประกอบกับบริบททางการเมืองไทย
โดยเฉพาะการเข้ามามีอานาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการถอด
ถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้สาเร็จ จึงทาให้เกิดข้อโต้แย้งทั้งในหมู่
นักวิชาการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชนว่าการด่าเนินการถอดถอน
ย้อนหลังถูกต้องตามหลักเจตนารมณ์ของกฎหมายรั ฐธรรมนูญและแนวคิดของการ
ถอดถอนตาแหน่งเพียงใด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาความพยายามในการถอดถอนอดีตผู้ ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขและบริบทเหตุการณ์ทางการเมื องที่ส่งผลต่อการ
ถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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วิธีกำรวิจัย
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการพรรณนา (descriptive) โดย
เลือ กใช้ วิธีก ารศึ กษาและเก็บ ข้อ มูลจากการวิ เคราะห์ เอกสาร (documentary
analysis) ทั้งจากเอกสารวิชาการ เอกสารราชการ ในฐานะเอกสารชั้นต้น (primary
documents) ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการ
ออกคะแนนเสียง และบันทึกการประชุม เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ปรากฎการณ์ ที่
เกิดขึ้น

แนวควำมคิดว่ำด้วยกำรถอดถอนตำแหน่ง
การถอดถอนตาแหน่งเป็นกลไกสาคัญอีกประการหนึ่งในการตรวจสอบ
ควบคุมการใช้อานาจของผู้ดารงต่าแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นวิธีการ “ควบคุมตัว
บุคคล” มิให้มีพฤติการณ์ในการกระทาผิดต่อหน้าที่หรือใช้อานาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
แนวคิดการถอดถอนตาแหน่งจึงถูกนามาปรับใช้ในบริบทของแต่ละประเทศที่แตกต่าง
กันออกไป แนวคิดการถอดถอนตาแหน่งของประเทศอังกฤษซึ่งปกครองในระบบ
รั ฐ สภาถื อ ได้ ว่ า เป็ น ต้ น ก าเนิ ด ของแนวคิ ด ถอดถอนต าแหน่ ง ต่ อ มาประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้น่าไปปรับใช้ ทาให้แนวคิดการถอดถอนตาแหน่งเป็นกลไกที่สาคัญใน
การควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่รัฐในระบบประธานาธิบดี รวมถึง
ประเทศไทยมีแนวคิดการถอดถอนตาแหน่งไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 เป็นต้นมา
การถอดถอนตาแหน่ง (Impeachment) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบการ
ทุจริตในการฏิบัติ หน้าที่ของผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ ผู้ดารงตาแหน่ ง
ระดับสูงของประเทศ เป็นกระบวนการโดยฝ่ายนิติบัญญั ติกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาความผิด หรือบางกรณีใช้กล่าวหาประชาชนที่ร่วมทาผิดกับเจ้าหน้าที่ (Private
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citizens) เดิมนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่
2 ได้ขยายแนวความคิดกว้างขวางขึ้น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538) ซึ่งจุดมุ่งหมาย
หลักของการดาเนินกระบวนพิจารณาถอดถอน คือ 1) เพื่อให้เกิดความแน่นอนในการ
ด่าเนินคดีต่อบุคคลผู้ซึ่งใช้อานาจในการบริหารในขณะนั้น โดยที่บุคคลนั้นอาจจะ
กลับมามีอานาจในการบริหารอีกครั้ง 2) เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลยุติธรรมต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมือง 3) เพื่อผลประโยชน์ของผู้ต้องหาในคดีนั้นเอง
กล่าวคือ ผู้ต้องหาจะได้รับการพิจารณาพิพากษาจากองค์กรที่สามารถพิจารณา
ปัญหาได้ทุกด้าน การบังคับใช้ระบบถอดถอนตาแหน่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง ถ้า
บุคคลใดถูกฟ้องร้องให้ถอดถอนตาแหน่งจะเป็นที่ เสื่อมเสียแก่ เกียรติยศ ชื่อเสียง
และเกียรติภูมิส่วนตัว ตลอดจนพรรคการเมืองที่ตนสังกัดโดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองซึ่งเป็นชั้นนาของประเทศที่ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดี ย่อมระมัดระวัง
ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องขับออกจากตาแหน่ง แต่
เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่อานาจอยู่ในมือ จึงมักพยายามบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้
เกิดประโยชน์สาหรับตนเองและพวกพ้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
จึงจาเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมการใช้อานาจโดยมิชอบของฝ่ายบริหารโดยวิธีการ
พิเศษ เพื่อเป็นทางออกทางหนึ่งในทางกฎหมาย (อมร รักษาสัตย์, 2544)
หากพิจารณาถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของการถอดถอนจากตาแหน่งจะ
พบว่าการถอดถอนตาแหน่งได้นามาปรับใช้ในยุคกลางของรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งระบบ
ถอดถอนตาแหน่งของอังกฤษเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่เกิดจากประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ใน
สมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 ใน ค.ศ. 1376 เนื่องจากในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์จะมี
อ่านาจในการปกครองพร้อมทั้งแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์โดยไม่ต้อง
รับ ผิ ด ชอบต่ อ รั ฐ สภาแต่ ขึ้ น อยู่ กับ กษั ต ริ ย์ เท่ า นั้ น (Baumgartner, 2003) ซึ่ ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวทาให้เกิดความไม่พอใจแก่รัฐสภาจนเกิดความขัดแย้งกันขึ้น
รัฐสภาโดยสภาสามัญใช้อานาจฟ้องร้องกล่าวโทษรัฐมนตรีที่ประพฤติผิด ต่อตาแหน่ง
หน้าที่ต่อสภาขุนนางเพื่อพิจารณาโทษ และเมื่อสภาขุนนางได้พิจารณาแล้วได้มีการ
พิพากษาลงโทษปรับและจาคุก พร้อมทั้งถอดถอนออกจากตาแหน่งหน้าที่ หรือกล่าว
ได้ว่าแต่เดิมการถอดถอนตาแหน่งเป็นเพียงเครื่องมือที่รัฐสภาใช้ต่อสู่กับระบบกษัตริย์
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ในประเทศอังกฤษเพียงเท่านั้น (Rodino Peter, 1973) แต่เนื่องด้วยระบบรัฐสภา
อังกฤษมีกลไกภายในอื่นๆ ในการตรวจสอบการทางานของรัฐบาล การถอดถอน
ตาแหน่งทางการเมืองจึงไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน
ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้นาเอาหลักการดังกล่าวมาใช้เนื่องจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกายึดหลักการแบ่งแยกอานาจแบบเคร่งครัด โดยกลไกการถอด
ถอนตาแหน่งมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่มีความประพฤติ
ที่ไม่เหมาะสมหรือใช้อานาจในทางที่ผิด “ในขณะดารงตาแหน่งทางการเมือง”ออก
จากตาแหน่ง
กระบวนการถอดถอนตาแหน่งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมีลักษณะ
การปกครองของรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีทั้งในกลุ่มประเทศ ยุโรป เอเชีย และ
ละตินอเมริกา เป็นความพยายามตรวจสอบการใช้อานาจรัฐที่ชี้ให้เห็นถึงคลื่นกระแส
ของการการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสนอ
เข้าชือ่ ร้องขอให้ถอดถอนตาแหน่งและให้ความสาคัญในเชิงสถาบัน (Institution) โดย
พบว่า ประเด็นทางการเมืองที่มีความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงของประธานาธิบดี
(political scandal) และประเด็นที่ฝ่ายบริหารมีอ่านาจมากเกินไป (strong
presidential powers) ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสื่งที่ส่งผลต่อการเสนอชื่อร้องขอให้ถอด
ถอนผู้ดารงต่าแหน่งทางการเมือง (Young Hun Kim, 2014)
การถอดถอนตาแหน่งได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในหลายประเทศ
โดยมีรูปแบบและกระบวนการในการพิจารณาที่แตกต่างกันไป หลักการแนวคิดการ
ถอดถอนตาแหน่งจะมีลักษณะทั่วไป ดังต่อไปนี้ (ณวัฒน์ ศรีปัดถา, 2544)
1) เป็นระบบการควบคุมการใช้อานาจโดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งในฝ่าย
บริหารเป็นหลัก
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2) เป็นการควบคุมฝ่ายบริหารในด้านตัวบุคคล โดยการถอดถอนตาแหน่งมี
จุดประสงค์เพื่ออันเนื่องมาจากกระทาผิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขณะ
ดารงตาแหน่งหน้าที่
3) องค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมมีบทบัญญัติในกฎหมายเป็นหลักประกันความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
4) เป็นระบบที่มีบทบัญญัติกาหนด “วิธีพิจารณา” และ “กลไก” ไว้โดยชัด
แจ้งเพื่อให้มีการดาเนินงานที่รวดเร็วและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่รัดกุม
5) เป็นกระบวนการควบคุมทางการเมือง แยกออกจากกระบวนการควบคุม
ทางศาล
6) เป็น กระบวนการตรวจสอบการกระทาผิดของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง “ในขณะดารงตาแหน่งทางการเมือง”
ในบริบทประเทศไทยการตรวจสอบและควบคุมการใช้อานาจในช่วงก่อนมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พบว่า
กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจโดยมิชอบของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือ ง
ภายหลังการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการ
ทั่วไป คือ ระบบตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายปกครอง รัฐสภา ศาลยุติธรรมหรือองค์การ
พิเศษ และวิธีการพิเศษที่กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า ได้แก่ การใช้อานาจพิเศษ
ในการตรวจสอบนักการเมืองภายหลังการรัฐประหารโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ทา
ให้ ทราบว่ า ระบบตรวจสอบควบคุม ของไทยเป็ น ระบบที่ ไ ม่ส มบู ร ณ์ข าดกลไกที่ มี
ประสิทธิ ภาพ และขาดความชอบธรรมในการตรวจสอบควบคุมอย่างเพียงพอ
(กานดา สิริฤทธิภักดี, 2538) แนวคิดการถอดถอนตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญ มี
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ “แยกการตรวจสอบทางการเมืองออกจากการตรวจสอบทาง
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กฎหมาย” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้ระบบการเมืองมี
ความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยตาแหน่งที่จะถูกร้องขอให้ถอดถอน คือ
1) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภ
2) กลุ่มตุลาการและผู้ดารงตาแหน่งในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด อัยการสูงสุด
3) กลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กรรมการการเลือกตั้ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
4) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะเป็นข้าราชการประจา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
การถอดถอนตาแหน่งนับเป็นกลไกที่ สาคัญในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองว่ามีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งต่อไปหรือไม่ หากบุคคล
ดังกล่าวมีพฤติการณ์ทรี่ ่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทาผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท่าผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจ
ใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้
อานาจแก่ “วุฒิสภา” ที่จะลงมติถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่มีพฤติกรรม
ดังกล่าวออกจากตาแหน่ง
ความพยายามในการถอดถอน “อดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง”ใน
ประเทศไทย ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ต่างได้กาหนดมาตรการในการตรวจสอบ
ควบคุมการใช้อานาจของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองด้วยวิธีการควบคุมสมาชิก
รัฐสภาด้วยกันเอง (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2544) โดยการลงมติให้ผู้ดารงตาแหน่ง
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ทางการเมืองผู้ใดผู้หนึ่งพ้นไปจากตาแหน่งหรือการลงมติไม่ไว้วางใจในกรณีที่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารหรือตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดังเช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2535 ได้กาหนดกระบวนการให้สมาชิก
รัฐสภาควบคุมกันเอง โดยบัญญัติในมาตรา 38 ว่า “ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดกระทาการหรือมีพฤติการณ์อันเป็นความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณี จานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยผู้นั้น
พ้นจากสมาชิกภาพได้” จะเห็นได้ว่าระบบการตรวจสอบควบคุมดังกล่าวจะตั้งอยู่บน
พื้นฐานการให้นักการเมืองตรวจสอบนักการเมืองด้ วยกันเองด้วยความเชื่อว่าสภาจะ
ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหาร สภาจะตรวจสอบสมาชิกของตนเอง
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าระบบการตรวจสอบควบคุมโดยให้สมาชิกรัฐสภาควบคุม
กั น เองกลั บ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ งไม่ เ คยปรากฏว่ า มี ก ารใช้ ม าตรการดั ง กล่ า วเลย
เนื่องจากระบบการเมืองไทยมีลักษณะเล่นพรรคพวก
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการใช้อานาจของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 องค์กร
ตรวจสอบการใช้อานาจกลับเกิดปัญหาและกลไกในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐไม่
มีประสิทธิภาพทาให้เกิดปัญหาในด้านความไม่เป็นอิสระขององค์กรการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงาของฝ่ายการเมือง การตรวจสอบถ่วงดุล
(Checks and balances) ระหว่างองค์กรที่ใช้อานาจทั้ง 3 ฝ่าย โดยเฉพาะความ
พยายามในการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้าชื่อเสนอเพื่อถอดถอนผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยกระบวนการดังกล่าวได้ผ่านมติชี้มูลความผิดของ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนโดยวุฒิสภา ได้แก่
1. กรณีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนเสนอชื่อ
เพื่อถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองออกจากตาแหน่ง โดยร้องขอให้ถอดถอน
นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกจากตาแหน่ง ใน
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กรณีร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ผลปรากฎว่าวุฒิสภาลงมติให้ถอด
ถอนด้วยคะแนนเสียง 57 คะแนน (บันทึกการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 17 สมัยสามัญ
ทั่วไป, 2553) เนื่องจากคะแนนเสียงไม่ถึง 3 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายนภดล ปัทมะ ออกจากตาแหน่ง
2. กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เสนอชื่อเพื่อถอดถอนหรือไม่ถอด
ถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตาแหน่ง ในกรณีการสลาย
การชุมนุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 ผลปรากฎว่า วุฒิสภาได้มีการลงมติด้วย
คะแนนเสียง 41 ต่อ 37 และ งดออกเสียง 19 เสียง (บันทึกการประชุมวุฒิสภาครั้งที่
16 สมัยสามัญทั่วไป, 2553) เห็นควรให้ดาเนินการถอดถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมติของวุฒิสภาข้างต้นยืนยันให้ดาเนินการถอด
ถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม
ประกอบกับกรณีเสนอชื่อเพื่อถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี ออกจากตาแหน่ง ในกรณีส่ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์และบุคคลอื่น เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงงานของกระทรวงวัฒนธรรม ผล
ปรากฎว่าวุฒิสภาลงมติให้ด้วยคะแนนเสียง 40 คะแนน เนื่องจากคะแนนเสียงไม่ถึง
3 ใน 5 ของจ่านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอด
ถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ออกจากตาแหน่ง
3. กรณีสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเสนอชื่อเพื่อถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายนิคม ไวยรัช
พานิช อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรออกจากตาแหน่ง ในกรณีมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อ่านาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ในการท่าหน้าที่ประธานรัฐสภาดาเนินการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม แต่ในขณะช่วงเวลาดังกล่าวมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 และฉบับที่ 30/2557 ลงวันที่ 24
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พฤษภาคม 2557 ให้วุฒิสภาที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ สิ้นสุดลง จึงทาให้กระบวนการพิจารณาถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองดังกล่าวข้างต้นจึงต้องชะลอการดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐสภาไทยมี ความพยายามในการตรวจสอบการ
ใช้ อ านาจของผู้ด ารงต่ า แหน่ งทางการเมือ งโดย “กลไกการถอดถอดต าแหน่ ง
(Impeachment)” ทั้งในแง่กระบวนการเสนอชื่อถอดถอน การพิจารณาชี้มูล
ความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตแห่งชาติ จนกระทั่งการ
พิจาณาลงมติถ อดถอนผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมื องโดยวุฒิสภา หากแต่ความ
พยายามดังกล่าวไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จหรือกล่าวได้กว่ ารัฐสภาไทยไม่สามารถ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองออกจากตาแหน่งได้ นัยสาคัญของกระบวนการ
ถอดถอนตาแหน่งแสดงให้เห็นถึง “รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง” มีความอ่อนแอไม่
สามารถถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติกับกำรถอดถอน
“อดีตผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง”
ผ่านไปเกือบทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม และความ
ขัดแย้งทางการเมืองไทยได้นามาสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กาหนดให้สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ามาทาหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา โดยมีการ
ดาเนินการพิจารณาประเด็นการถอดถอนผู้ดารงต่าแหน่งทางการเมือง
กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับพิจารณาการถอดถอนหรือไม่ถอดถอน
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากความผิดฐานปล่อยให้ เกิดความ
เสียหายจากโครงการรับจานาข้าว นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และ
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มาของสมาชิก
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วุฒิสภา เป็นการกระทาที่ส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ผลการพิจารณาการถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุ
รนนท์ มีมติ ถอดถอน 100 เสียง ไม่ถอดถอน 115 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง นาย
นิคม ไวยรัชพาณิช มีมติถอดถอน 95 เสียง ไม่ถอดถอน 120 เสียง งดออกเสียง 4
เสียง ทั้งนี้มติดังกล่าวจึงมีผลให้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ และนายนิคม ไวยรัช
พาณิช ไม่ถูกถอดถอนออกต่าแหน่ง (บันทึกการออกคะแนนเสียงของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, 2558)
ในขณะที่ผลการลงมติการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดี ต
นายกรัฐมนตรี ออกจากตาแหน่ง มีมติถอดถอน 190 เสียง ไม่ถอดถอน 18 เสียง งด
ออกเสียง 8 เสียง บัตรเสีย 3 เสียง (การประขุมสภานิตับัญญแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2558
วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558) ทั้งนี้ มติดังกล่าว มีผลให้ “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ถูกถอดถอนจากตาแหน่ง และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี” นับเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่รัฐสภาสามารถถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองได้เป็นผลสาเร็จและการถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองกลายเป็น
บรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองไทยต่อไป

บทวิเครำะห์
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจทาง
การเมือง เพื่อตัดสินใจหรือกาหนดนโยบายในการบริหารประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจของบุคคลดังกล่าว เพราะการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเป็นลักษณะสาคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีพื้นฐานการ
ปกครองโดยยึดหลักนิติรัฐ (Rule of Law) เพื่อทาให้เกิดดุลยภาพตามหลักการ
แบ่งแยกอานาจและเพื่อให้การใช้อานาจรัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความชอบ
ธรรมรวมถึงความชอบด้วยกฎหมาย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555) การถอดถอนผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองจึงเป็นการใช้ “อานาจทางการเมือง (political power)” ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร หรือผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองซึ่งวิธีการถอดถอนตาแหน่งมีลักษณะเป็นมาตราการกึ่งการเมืองกึ่งกฎหมาย
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เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อหาหรือ พฤติการณ์ที่เป็นเหตุให้ถอดถอนตาแหน่งของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยซึ่งเป็นกติกาสูงสุด
ในการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างอานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลา
การ การออกแบบโครงสร้างดังกล่า วกลายเป็ นสิ่ง ที่เ ข้ามาก าหนดเงื่อนไขการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองโดยสภานิติ
บัญญั ติแ ห่งชาติเ ป็น ผลมาจากเงื่ อนไขทางการเมื อ งและส่งผลในอนาคตทางการ
เมืองไทย ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างทางการเมืองไทยในช่วงหลังการปฎิรูปการเมือง พ.ศ.2540
การกาหนดหลักการถอดถอนตาแหน่งเพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบการใช้อานาจ
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 โดยมีแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบผู้ใช้อานาจทางการเมือง ซึ่งได้นา
แนวคิดเรื่องระบบการถอดถอนตาแหน่ง (Impeachment) จากต่างประเทศมาปรับ
ใช้ โดยคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดว่ากระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
“แยกการตรวจสอบทางการเมืองออกจากการตรวจสอบทางกฎหมาย” กล่าวคือ แต่
เดิมการตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารมีเพียงทางเดียวคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางการเมือง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2544) โดยเป็นการ
ออกแบบโครงสร้ า งสถาบั น นิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ ก าหนดให้ รั ฐ สภาเป็ น ระบบสภาคู่
(bicameral system) ทาให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างความเข้ มแข็งให้กับฝ่ายบริหาร
(strong executive) โดยวิ ธีก ารลดจ านวนพรรคการเมือ งที่ มีส มาชิก ในสภา
ผู้แทนราษฎรให้ มีจานวนน้อยลงเพื่อพรรคการเมืองที่ ดารงอยู่ในสภาผู้แทนจะได้
มีจ่านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และในเวลาเดียวกันก็ได้สร้างมาตรการตรวจสอบรัฐบาลและ
อ่านาจอื่นให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าวอานาจของฝ่ายบริหารยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นจากการมีเสียงข้างมากอย่างเด็ดขากในรัฐสภา (absolute majority)
ส่งผลให้การใช้อานาจทางการเมืองของฝ่ายบริหารมีความเข้มข้นมากขึ้น หากแต่การ
ตรวจสอบและควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายบริหารกลับเป็นไปได้ย าก กล่าวคือ
เงื่ อ นไขการยื่ น ญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี แ ละนายกรั ฐ มนตรี ที่
กาหนดให้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อรับรองมากถึง 1 ใน 5 ในกรณี
รัฐมนตรี ทาให้กลไกการตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรใช้ปฏิบัติไม่ได้ เนื่องจากฝ่าย
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ค้านมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรไม่มากพอที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้
ซึ่งโครงสร้างทางการเมืองในแบบฝ่ายบริหารมีอานาจมากเช่นนี้ทาให้พรรคการเมือง
ฝ่ า ยค้ า นไม่ ส ามารถยื่ น ญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจนายกรั ฐ มนตรี อ ยู่ แ ล้ ว
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี เ สี ย งสนั บ สนุ น ในสภาผู้ แ ทนราษฎรเกิ น กว่ า ครึ่ ง ของรั ฐ สภา
ประกอบกับการตรวจสอบการใช้อานาจโดยสมาชิกรัฐสภากันเองด้วยวิธีการถอดถอน
ตาแหน่ง สมาชิกวุฒิสภามีความพยายามในการเสนอชื่อร้องขอถอดถอนตาแหน่ง
จนกระทั่งถึงกระบวนการชี้ขาดโดยวุฒิสภา ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนลงมติของวุฒิสภาที่
ต้องใช้คะแนนเสียงถึง 3 ใน 5 ของสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่ มีอยู่โครงสร้างจากการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้การถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองเกิดขึ้นได้ยากมาก เนื่องจากรัฐสภาไทยที่มาจากกการเลือกตั้งมีโครงสร้าง
รัฐบาลมีลักษณะผสมส่งผลให้รัฐสภาไทยมีลักษณะการประนีประนอมทางการเมือง
เงื่ อไขทางการเมื องดัง กล่า วเป็น ปั ญหาเชิงโครงสร้า งที่ ท าให้รั ฐสภาที่ มาจากการ
เลื อ กตั้ งไม่ ส ามารถถอดถอนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งได้ ห รื อ กล่ า วได้ ว่ า ใน
ช่วงเวลาการเมืองไทยภายใต้ร ะบอบประชาธิปไตยยังไม่เคยมีผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองถูกถอดถอนตาแหน่ง
2. กลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยกับการสร้างความชอบธรรมทาง
การเมือง บริบททางการเมืองไทยในช่วงหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2557 สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นผลผลิตของการกลายร่างของคณะรัฐประหาร 2557
เข้ามาทาหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติหรือทาหน้าที่แทน “วุฒิสภา” ในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความพยายามในการดาเนินการตรวจสอบการใช้อานาจของอดีตผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองโดยวิธีการถอดถอนตาแหน่ง หากแต่เกิดประเด็น ข้อ
ถกเถียงว่าด้วยอานาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาคดีการถอดถอนผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายแรก
เห็นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอานาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ พ.ศ.2557 ที่ให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่แทนวุฒิสภา ซึ่งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อนหน้าได้ให้อานาจถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแก่วุฒิสภา ในขณะที่อีก
ฝ่ายมองว่า รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าได้ถูกยกเลิ กแล้ว อานาจในการถอดถอนของ
วุฒิสภาจึงถูกยกเลิกด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติบัญญัติใน
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ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ได้กาหนดให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีอานาจถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานั้น โดยหลักการ
พื้นฐานแล้วรัฐสภาเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จาก
หลักการพื้นฐานดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขก่อเกิดความรับผิดชอบขององค์กรที่ใช้อานาจ
รัฐอื่นๆ จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา เพราะรัฐสภาเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรม
ในทางประชาธิปไตยยิ่งกว่าองค์กรอื่นๆ จึงก่อให้เกิดหลักเงื่อนไขของรัฐสภา คือ การ
กาหนดกฎเกณฑ์ในปัญหาต่างๆที่มคี วามสาคัญจะต้องได้รับการกาหนดโดยองค์กรนิติ
บัญญัติหรือรัฐสภา โดยปัญหาหรือกฎเกณฑ์ที่มีความสาคัญดังกล่าวรัฐสภาหรือนิติ
บัญญัติไม่สามารถมอบอานาจในการกาหนดเรื่องดังกล่าวให้กับองค์กรอื่นได้ (สมยศ
เชื้อไทย, 2535) การถอดถอนตาแหน่งเป็นกลไกลหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อานาจ
ตามกลไกลในระบอบประชาธิปไตย สภานิติบัญญติแห่งชาติมีความพยายามในการใช้
“กลไกในระบอบประชาธิปไตย” โดยวิธีการถอดถอนตาแหน่งเพื่อเป็นกระบวนการ
สร้างความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) ซึ่งการตรวจสอบถ่วงดุล
(checks and balances) ในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความชอบธรรมทางการเมืองโดยเป็น การสนับสนุนระบบการเมืองเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี
ความต่อเนื่องในระบอบประชาธิปไตยต่อไป เพื่อเป็นการอ้างเหตุผล (justification)
ในการสร้างความชอบธรรมต่อการเข้ามาทาหน้าที่ในฐานะรัฐสภาซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
การแบ่งแยกอ่านาจปกครองในระบอบประชาธิป ไตยเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้
อ านาจและมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งและสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว การใช้วิธีการถอดถอนตาแหน่งเพื่อกาจัดผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นเหตุผลที่ทาให้ประชาชนเชื่อว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี
ความชอบธรรมในการถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองการกระทาดังกล่าว
นาไปสู่การยอมรับ (consent) ต่อการใช้อานาจในการตรวจสอบและการเข้ามา
บริหารประเทศตามมา
ทั้งนี้ การสร้า งความชอบธรรมทางการเมืองโดย “การใช้อานาจของ
รัฐสภา” เพื่ออ้างความชอบธรรมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการตอกย้าว่าสภา
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นิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะรัฐสภาใช้อานาจรัฐตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อ “รักษา
ไว้ซึ่งความเป็นสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament)” ในการใช้อานาจนิติ
บัญญัติในการริรเริ่มเสนอกฎหมาย พิจารณาแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎหมาย
และยกเลิกกฎหมาย ประกอบกับอานาจหน้าที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งอานาจในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมถึงการพิจารณาอนุมัติให้มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
การตีความรัฐธรรมนูญ ตลอดจนอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหาร
ด้วย
3. ความขัดแย้งทางเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทิศทางอนาคตการ
เมืองไทย การสร้างเหตุผลรองรับโดยอาศัยกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้น การถอดถอนอดีตผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐาน
ความผิดการทุจริตและละเลยการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งประเด็นการทุจริต (corruption)
ยังเป็นส่วนหนึ่งการอ้างความชอบธรรมในการเข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารประเทศ
หากมองย้อนในอดีตการทารัฐประหารของประเทศไทย ประเด็นการทุจริตของฝ่าย
บริหารเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่คณะรัฐประหารใช้เพื่ออ้างความชอบธรรม (นรนิติ
เศรษฐบุตร, 2553) ประกอบกับบริบททางการเมืองของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
เกิดจากวิกฤตความขัดแย้งของรั ฐบาลที่ สืบทอดอ่านาจทางการเมื องจากระบอบ
ทั ก ษิ ณ ซึ่ ง น่ า มาสู่ เ หตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง และความไม่ ส งบทางการเมื อ งตลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา การถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนการกาจัดศัตรูทางการเมืองที่เป็นการยั้บยั้งการเกิดขึ้นของ
โครงสร้างของฝ่ายบริหารที่มีความเข้มแข็งจากฐานมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการ
เลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ การถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังกล่าว
จึงส่งผลต่อทิศทางการเมืองในอนาคตอย่างมีนัยสาคัญ ห้วงเวลาทางการเมืองในอดีต
การชนะการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยส่งผลให้สามารถจัดตั้ง
รัฐบาลต่อเนื่อง 2 สมัย กลายเป็นส่วนหนึ่งของชนวนความขัดแย้งที่แหลมคมทาง
การเมืองมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม การถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง น.ส.ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร จึงส่งผลต่ออนาคตของพรรคเพื่อไทย อนาคตทางการเมืองของคนในตระกูล
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“ชินวัตร” เครือข่ายทางการเมือง และทิศทางการเมืองใทย นอกจากนี้ การบริหาร
ประเทศในลักษณะนี้เเป็นการบริหารที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ โดยกุมกลไกการ
ออกกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรม และเป็นการปกครองแบบนิติวิธี (rule by
law) ไม่ใช่หลักนิติธรรม (the rule of law) เพราะฉะนั้นกลไกในระบบ
ประชาธิปไตยจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ (means) ไม่ใช่เป็นเป้าหมาย (end) ในการ
ปกครอง
จึงกล่าวได้ว่า กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ (Checks and balances)
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ วิธีการ “ถอดถอนตาแหน่ง”(Impeachment) เป็นที่ยอมรับและ
ใช้กันโดยทั่วไปตามหลักสากล แต่บริบทประเทศไทยในสภาวะการเมืองในระบบปกติ
กล่าวคือ การทาหน้าที่ขององค์กรที่ใช้อานาจอธิปไตย ทั้งรัฐสภา รัฐบาลและศาลมี
การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ซึ่ ง กั น และกั น ภายใต้ ห ลั ก การแบ่ ง แยกอ านาจในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่กลไกลการถอดถอนตาแหน่งโดยรัฐสภาไม่สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการเงื่อนไขที่ต้องใช้คะแนนเสียงในการลงมติถอด
ถอนของวุฒิสภาต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของ
รัฐสภา และโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลจากการออกแบบรัฐธรรมนูญทาให้เกิด
เสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภา แต่ในทางกลับกัน ระบบการเมืองในสภาวะไม่ปกติ
หรือในสภาวะการเมืองที่ไม่เป็ นประชาธิปไตยการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่าย
บริหารโดยวิธีการถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองสามารถกระทาได้สาเร็จ ซึ่ง
การกระท าดั งกล่ า วได้ ก ลายเป็ น บรรทั ด ฐานในแนวคิ ด การถอดถอนอดี ต ผู้ ด ารง
ตาแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย

บทสรุป
การถอดถอนตาแหน่ง (Impeachment) เป็นกลไกการควบคุมโดยสมาชิก
รัฐสภาด้วยกันเองเพื่อการตรวจสอบการใช้อานาจ โดยเป็นอานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
ในการพิจารณาถอดถอน ในอดีตกระบวนการทางรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใช้
อานาจของสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถปฎิบัติได้จริง จนนามาสู่แนวคิดในการปรับปรุง
กระบวนการและวี ธี ก ารตรวจสอบควบคุ ม การใช้ อ านาจของฝ่ า ยบริ ห ารโดยมี
[82]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มี “คนดี” เข้ามาสู่ระบบการเมืองและสามารถกีดกัด
“คนไม่ดี” ให้ออกจากระบบการเมืองหรือให้อยู่วงนอกของระบบการเมืองเช่นกัน จึง
ทาให้การออกแบบรัฐธรรมนูญที่ดีจึงต้องมีระบบการถอดถอนตาแหน่งเพื่อผลักดันให้
คนเหล่านั้นออกจากระบบการเมืองได้ “การถอดถอดอดีตผู้ดารงตาแหน่งทาง
เมือง”(Retroactive impeachment) โดยสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติจึงไม่ได้เป็นไปตาม
หลักการถอดถอนตาแหน่งและเจตนารมณ์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
การกระทาดังกล่าวเกิดจากเงื่อนไขบริบททางการเมืองและส่งผลในทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและการเมืองไทย ดังต่อไปนี้
ประการแรก ผลจากการออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทาให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
(electoral government) ไม่สามารถใช้กลไลการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐด้วย
วิ ธี ก ารถอดถอนต าแหน่ ง ได้ ส าเร็ จ หากแต่ รั ฐ บาลที่ ม าจากระบอบที่ ไ ม่ ใ ช่
ประชาธิปไตย (non-democratic regime) สามารถใช้กลไกในการตรวจสอบการใช้
อานาจโดยวิธีการถอดถอนตาแหน่ง (impeachment) เพื่อถอดถอนอดีตผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองได้สาเร็จ
ประการที่ ส อง
การถอดถอนอดี ต ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
(Retroactive impeachment) เป็นกระบวนการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง
(Political Legitimacy) ของสภานิติบัญญติแห่งชาติและคณะรัฐประหาร พ.ศ.2557
ที่พยายามใช้ “กลไกในระบอบประชาธิปไตย” และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเพื่ออ้างความชอบธรรม
ประการที่สาม การถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในช่วงบริบท
สถานการณ์ทางการเมืองในภาวะไม่ปกติเป็นความพยายามในการ “รักษาไว้ซึ่งความ
เป็นสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament)” ในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้รัฐสภาสามารถใช้อานาจนิตับัญญัติในการริเริ่มเสนอกฎหมาย พิจารณาแก้ไข
กฎหมายและอานาจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้
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ประการสุดท้าย ถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองโดยสภานิติ
บัญ ญัติ แ ห่งชาติ ใ นประเทศไทยเป็ น “การถอดถอนย้ อนหลัง (Retroactive
impeachment)” เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติดาเนินการถอดถอน
ตาแหน่งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะ “ไม่ได้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง”แล้วก็ตาม นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่
รัฐสภาสามารถถอดถอนอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองซึ่งการกระทาดังกล่าวได้
กลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองไทยในการถอดถอนอดีต
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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