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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐในกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งทางการเมือง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ก่อให้เกิดประเด็นในกระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งหลายประการ 

อันได้แก่  1) ปัญหาประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง 2) 

ปัญหากระบวนการถอดถอนควรให้อํานาจวุฒิสภาเป็นองศ์กรถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  3) ปัญหากระบวนการ

ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองขาดการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย และ 4) ปัญหาการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

โดยการตัดสิทธิผู้ดํารงตําแหน่งทาการเมืองตลอดชีพ 

ผลการวิจัยพบว่า ควรแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติร ัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กําหนดให้ประชาชนและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กําหนดให้วุฒิสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ผู้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อให้มีอํานาจถาวงดุลอธิปไตย อีกทั้ง เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้
การตัดสิทธิทางการเมืองไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ: รัฐธรรมนูญ,การถอดถอน,ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the examination of the use of state power in the 

process of removing people from political positions. In accordance with the Constitution of the Kingdom 
of Thailand B.E. 2560 and the Organic Act on Prevention and Suppression of National Corruption, B.E. 
2561, there are many issues in the process of removal of office holders, including 1) problems of citizens 
and members of the House of Representatives. Join in the process of removing the incumbent 2) The 
issue of the removal process should give the Senate the power to 3) problems of the removal of political 
positions from lack of balance of sovereignty, and 4) problems of removal of political positions by 
depriving political holders of their lives. 



 

28 

 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

The research found that Should amend the provisions of the Constitution B.E. 2560 B.E., requiring 
citizens and members of the House of Representatives to be able to name and dismiss those holding 
political positions. Specifying that the Senate, together with the House of Representatives, consider the 
resolution to remove a person holding a political position in order to have the power to balance the 
sovereignty. Stipulating that the elimination of political rights does not affect basic rights For the removal 
of persons holding political positions Complete And more efficient. 
Keywords: constitution, removal, The political positions. 

 
1. บทนํา 

 การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
รวมทั ้งผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองนั ้นมีว ิธีการตาม
หลักอิมพีชเม้ต์ (lmpeachment) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรีซ
โบราณเรียกว่า (Eisangelig ) โดยเป็นการที่สําคัญที่ใช้ใน
การควบค ุมและตรวจสอบการ ใช ้ อ ํ านาจร ั ฐท ี ่ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการควบคุม การกระทํา และ
ควบคุม ตําแหน่ง ของบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในทาง
การเมืองไม่ให้ใช้อํานาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้
จนเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ร้ายแรง  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง มีต้นกําเนิดใน
ระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษในยุคกลาง (Middle age) ซึ่ง
เป็นการปกครองในระบบรัฐสภา และถูกนําไปพัฒนาและ
นําไปใช้ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองใน
ระบบประธานาธิบดี (Presidential system) อย่าง
ประเทศสหร ัฐอเมร ิกา โดยกฎหมายได ้ก ําหนดให้
สมาช ิ กสภาผ ู ้ แทนราษฎร ( The house of 
representative) มีอํานาจที่จะฟูองการถอดถอน บุคคล
ออกจากตําแหน่งและกระบวนการสอบสวนและตัดสิน
เป็นอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา (Senate) 

 รัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ ได ้พยายามวาง
กลไกในการควบคุมการใช้อํานาจของผู ้ด ํารงตําแหน่ง
ระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุายบริหารโดยกําหนดให้ฝุาย
นิติบัญญัติมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้อํานาจของ
ฝุายบริหารไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจการตั ้งคณะกรรมมาธิการขึ ้นสอบสวนการ
กระทําของฝุายบริหารและการให้สมาชิกสภาสมาชิก
รัฐสภาควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจกันเองแต่
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ ํานาจร ัฐด ังกล ่าวไม่

สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 จึงจัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ ่ง คือตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐจึงได้วางกลไกในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
เส ียใหม ่ เพ ื ่อ ให ้การตรวจสอบการใช ้อ ํ านาจร ัฐ มี
ประสิทธิภาพและครบถ้วนยิ่งขึ้นนั่นคือการกําหนดเรื่อง
การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งต่อมาเมื ่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 ก็ยังคงกําหนดเรื ่องการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่งไว้แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการไปจากเดิมคือ
ลดจํานวนประชาชนผู้มีสิทธ์ิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนและ
เพิ่มเติมข้อกล่าวหาให้นําไปสู่การต่อถอนได้แก่การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

นอกจากนั ้นย ังคงหลักการไว้ตามเดิม โดยมี
กระบวนการถอดถอนที่สําคัญคือผู้ดํารงตําแหน่งที่อาจถูก
ร้องขอให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งได้แก่ นายกรัฐมนตรี 
ร ัฐมนตร ีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกว ุฒ ิสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองอัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือ ผ ู ้ด ํารง
ต ําแหน ่งระด ับส ู ง ตามพระราชบ ัญญ ัต ิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ 2 )พุทธศักราช 2554 ได้กําหนดเหตุให้การร้อง
ขอให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งที่มี
พฤติกรรมรํ่ารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ต่อว่า
การกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการว่ากระทําผิดต่อ
กฎหมายต่อตําแหน่งในทางการยุติธรรมเพราะว่าจงใจใช้
อํานาจหน้าท ี ่ข ัดต่อบทบัญญัต ิแห ่งร ัฐธรรมนูญหร ือ
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กฎหมายฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ร ้ายแรงและผู ้ท ี ่สามารถร ้องขอให ้ต ่อถอนออกจาก
ตําแหน่งดังกล่าว               

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ง ในสี่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสี่ 
ของจ ํานวนสมาชิกท ั ้ งหมดเท่าท ี ่ม ีอย ู ่ของว ุฒ ิสภา
ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา
ถอดถอนออกจากตําแหน่งสําหรับขั้นตอนการถอดถอน
ออกจากตําแหน่งนั้นเมื่อประธานวุฒิสภาได้ร ับการร้อง
ขอให้ต่อตอนผู้ตายออกจากตําแหน่งแล้วก็จะส่งเรื่องให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ดําเนินการไต่สวนเมื่อไต่สวนเสร็จคณะกรรมการปูองกัน
ปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาติ จะส่งเร ื ่องกลับไปยัง
ว ุฒ ิสภาในกรณ ีน ี ้ หากคณะกรรมการป ูองก ันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลผู้ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ
และประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิจะส่งรายงานดังกล่าวให ้อัยการสูงส ุดเพ ื ่อ
ดําเนินการฟูองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด ํารง
ตําแหน่งทางการเมืองด้วยแต่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล 
ให้ข้อกล่าวหาข้อน้ันเป็นอันตกไปในกรณีที่ต้องมีการถอด
ถอนเม่ือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วจะจัดให้มี
การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว 

หากวุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่ง
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาซึ่งกระทําโดยวิธีคะแนนรับ
และให้ถือว่ามติของวุฒิสภาเป็นที่สุด ผู้ถูกถอดถอนจะต้อง
พ้นจากตําแหน่งหร ือให ้ออกจากราชการนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนและผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ ์ในการ
ดํารงตําแหน่งใด ๆในทางการเมืองหรือในการรับราชการ
เป็นเวลา 5 ปีและจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ดังกล่าวโดยจะยื่นเหตุเสนอซํ้าอีกมิได้  อย่างไรก็ดี การ
ถอดถอนออกจากตําแหน่งของวุฒิสภาที่ผ่านมาพบว่าไม่

สามารถถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองได้เลย 
เนื ่องจากฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหารมีความใกล้ชิด
สนิทสนมกันและที่ไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งทั้งหมดส่วนหน่ึงก็มาจากการจัดหาและก็รู้จักการ
เชื ่อมโยงกันจึงถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง
โดยเฉพาะในตําแหน่งระดับสูงได้ยาก 

ดังน้ันประเทศไทย จึงได้จัดทํารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ความในมาตรา 
234 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้กล่าวคือ มีอํานาจ
ในการไต ่สวนความเห ็นพูดของผู ้ด ํารงต ําแหน่งทาง
การเมือง ในการ ทุจริตต่อหน้าที่ก็ดีแต่ตัวและวินิจฉัยว่า
เจ้าหน้าที่รํ่ารวยผิดปกติ หรือ กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงต้องตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินดังกล่าว 

จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่ง รวมถึงผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  เมื ่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจ ักไทย พ ุทธศ ั กราช  2560 ได ้ ให ้อ ํ านาจ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พิจารณาไต่สวนชี้มูลความผิดของผู้ดํารงตําแหน่งรวมถึงผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตความผิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ตําแหน่งทางการเมืองความรํ่ารวยผิดปกติ
ของผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมือง ถ ้าในมูลคด ีนั ้นมี
ความผิดทางอาญาให้ส่งสํานวนต่ออัยการสูงสุดเพื่อส่ง
ฟูองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 
2561 โดยสําหรับบทลงโทษนั ้นให้มีการตัดสิทธิการ
เลือกตั้งของผู ้นั ้นตลอดชีวิต ตามมาตรา 235 วรรค 4 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
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และแนวความคิดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐ  

2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช 
2561 และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของต่างประเทศใน
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้อง 

3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการถอดถอนบุคคลผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
เข้าชื ่อถอดถอน บทบาทหน้าที่ และอํานาจของวุฒิสภา
รวมทั้งปัญหาการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 

4. เพ ื ่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพิ ่มเต ิม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้มี
ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3.ขอบเขตการศึกษา 

กรอบของกฎหมายท ี ่ผ ู ้ เข ียนได ้ศ ึกษาค ือ 
บทบัญญัต ิแห ่งร ัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศ ักราช 2560 และพระราชบัญญัต ิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พุทธศักราช 2561รวมถึงบทบัญญัต ิแห ่งรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และ 
กฎหมายของต่างประเทศเพื่อนําเปรียบเทียบกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ที ่มีแนวทางที่เกี ่ยวข้องกับการถอดถอนผู ้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศ ึ กษาน ี ้ ใ ช ้ ว ิ ธ ี การว ิ จ ั ย เ ช ิ ง เ อกสาร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาทบทวน 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัว
บทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา หนังส ือ บทความ 
งานวิจัย และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เก่ียวข้องเพื่อนํามาทํา
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีกฎหมายเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปและ
เสนอแนะแนวทางในปัญหาและผลกระทบของการถอด

ถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
5. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาเกี ่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
ของการถอดถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง
มีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ 4 เรื่องได้แก่ 1. ปัญหาการไม่
มีส่วนร่วมในการเข้าชื ่อถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมืองตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 2. ปัญหา
กระบวนการถอดถอนที ่วุฒิสภาไม่มีอํานาจในการถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 3. ปัญหากระบวนการ
ถอดถอนผู้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองขาดการถ่วงดุล
อํานาจอธิปไตย 4. ปัญหาการถอดถอนผู้ด ํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองโดยการตัดสิทธิผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตลอดชีพ ดังนี้ เพื่อให้สภาพปัญหาดังกล่าว ในการถอด
ถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางกาเมืองนั ้นมีความสมบูรณ์
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
ป ัญหาและเสนอแนวทางแก ้ไข โดยมีรายละเอ ียด
ดังต่อไปน้ี  

1.ปัญหาการไม่มีส่วนร่วมในการเข้าชื่อถอดถอน
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560จากการศึกษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พบว่า 
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการรับรองถึงการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองที่ประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะร่วมกันเข้าชื ่อเพื่อเสนอถอดถอนผู้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมืองโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเข้าชื่อ
เพื่อเสนอถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีประเด็น
ปัญหาที ่ต ้องวิเคราะห์ซ ึ ่งสามารถแบ่งออกได ้เป ็น 2 
ประเด็น ได้แก่  

1.1 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อ
ถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง  ร ัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 ฉบับน้ีไม่มีการรับรองให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมเข้าชื่อเพื่อเสนอการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเม ืองได ้ โดยตรง  เห ็นได ้จากร ัฐธรรมน ูญ 
พุทธศักราช 2560 ใน ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 234 ที่
ให้อํานาจองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการปูองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาควบคุมเพียงองค์กร
เดียวอาจส่งผลกระทบต่อการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง โดยการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน
ในการเข้าชื ่อเพื ่อเสนอถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมือง 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้อธิบายว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง การที ่กลุ ่มประชาชน หรือ
ขบวนการ ที ่สมาชิกของชุมชนที ่กระทําการออกมาใน
ลักษณะของการทํางานร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึง
เปูาหมายร่วมทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือการเมือง หรือ
การ ดําเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอํานาจ 
มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม หรือการดําเนิน 
การเพื ่อให ้เก ิดอิทธิพลต ่อรองอํานาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

ดังน้ัน ประชาชนย่อมเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐหรืออํานาจของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งอาจจะทําให้กระบวนการ
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นมีประโยชน์และ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.2  ปัญหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดการมี
ส่วนร ่วมในการเข ้าช ื ่อถอดถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทาง
การเมือง พบว่า รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้
ไม่ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิในการ
เข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกัน 
กับประชาชนที ่ไม่มีสิทธิในการเข้าชื ่อถอดถอนผู้ด ํารง
ตําแหน่งทางการเมืองซึ่งในระบอบประชาธิปไตยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีความสําคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย หากขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในส่วนน้ีย่อมทําให้การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเม ืองน ั ้นไม ่ม ีประสิทธิภาพ หากพ ิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 พบว่า มาตรา 271 วรรค 
2 ได้วางหลักไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกเท่าที ่มีอยู ่ในสภา
ผู้แทนราษฎรทั ้งหมด เป็นผู ้มีอํานาจหรือ มีสิทธิในการ
เข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

เม ื ่อพ ิจารณาประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
บัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีญัตติที่เก่ียวกับการฟูองร้องถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยอาจจะมีการเสนอ
ต่อสมาชิกของรัฐสภาจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนสมาชิกทั ้งหมดของรัฐสภาและต้องมีการลงมติ
เพื ่อให้ได้เสียงข้างมากของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ
รัฐสภา  

 ดั้งน้ัน อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 ไม่ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่แทน
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองในการเข้าชื่อ
เพื่อเสนอถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งจะช่วย
กลั่นกรอง ปูองกันไม่ให้มีการเข้าชื่อโดยไม่ทราบถึงสาระ
ต ่าง ๆที ่ก ําหนดไว้ ในค ํากล่าวหาเป ็นการบิดเบ ือน
ข้อเท็จจริง 

2.ปัญหากระบวนการถอดถอนที ่วุฒิสภาไม่มี
อํานาจในถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พบว่า มาตรา 235 กรณี
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย และกรณีอื่น
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การทุจริตหรือรํ่ารวยกว่า
ปกติให ้ส ่งส ํานวนการไต ่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ ื ่อ
ดําเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ต ํ าแหน ่งทางการเม ื อง  หร ื อด ํ า เน ินการอ ื ่ นตาม
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ส่วนศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจในการวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่น มาตรา 
170 เม่ือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว โดย เช่นนี้ 
ตาย ลาออก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 (5) 
กระทําการอันเป็นการตองห้ามตามมาตรา 186 หรือ
มาตรา 187 (6) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 171 นอกจากเหตุที่ทําให้ความ
เป็นรัฐมนตรีสิ ้นสุดลงเฉพาะตัว ยังกําหนดความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลา 
เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ปรากฏว่าวุฒิสภาในปัจจุบัน
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ไม่ใช่องค์กรที่ทําหน้าที่ในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองอีกต่อไปเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 กําหนดให้อํานาจการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองโดยให้ศาลเป็นองค์กรตัดสินซึ ่งกระบวนการ
ดังกล่าว กลายเป็นกระบวนการในทางยุติธรรมหากแต่
เจตนารมณ์ของหลักการสะท้อนออกจากตําแหน่งมุ่งเป็น
กระบวนการทางการเมือง ซึ่งเป็นกลไกในการตรวจสอบ
การใช้อํานาจของฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหารซึ่งถือเป็น
การสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื ่อให้
องค์กรทางตุลาการที่มีอํานาจในการพิจารณาในการถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้เสนอให้วุฒิสภาร่วมกับ
สภาผู ้แทนราษฎรเป็นผู ้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
ร่วมกัน โดยใช้มติที่จะให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้
ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสในการ
ถอดถอนบุคคลมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการถอดถอน 
คือ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างฝุายนิติบัญญัติและฝุาย
บริหารและในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเพื่อปูองกัน 
และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
สาธารณะ” 

อีกทั ้ง เมื ่อพิจารณาในการถอดถอนผู ้ด ํารง
ต ําแหน ่งทางการเม ืองโดยว ุฒ ิสภาของในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า วุฒิสภาจะทําหน้าที ่เปรียบเสมือน
เป ็นผู ้พิพากษาเพราะว่า ร ัฐธรรมนูญสหร ัฐอเมร ิกา 
กําหนดให้วุฒิสภาเป็นผู ้มีอํานาจตัดสินคดี ตามที่ สภา
ผู้แทนราษฎรกล่าวหาตามฟูองว่ามีการกระทําความผิด
ตามที ่รัฐธรรมนูญกําหนด เช่นนี้ จึงมีสิทธิในการเรียก
คู่ความและซักถามพยาน  

ดังน้ัน ประเทศไทยเป็นระบบการเมืองที่เรียกได้
ว่า เป็นระบบการเมืองอุปถ ัมภ์ การแทรกแซงในทาง
การเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มีอํานาจ และ
มีอิทธิพลในสังคมอันเป็นการยากที่จะให้องศ์กรศาลเข้ามา
ปิดช ่องว ่างแล้วการถอดถอนผ ู ้ด ํ ารงต ําแหน ่งจะมี
ประสิทธิภาพขึ ้น ทั ้งยัง อาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่

อาจจะเกิดการไม่ยอมร ับคําต ัดสินของศาลหรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ศาลหรือการเข้ามาแทรกแซงในองค์กรตุลา
การที ่ เป็นองค์กรอิสระจะทําให้ม ีข้อกังขาถึงความไม่
ยุติธรรมของศาลขึ้นได้ 

3.ปัญหากระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองขาดการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย ซึ่งทําให้ฝุาย
นิต ิบ ัญญัต ิหร ือองค์กรร ัฐสภานั ้นมีอ ํานาจลดน้อยลง 
เนื ่องจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กําหนดให้
องค์กรตุลาการเข้ามามีบทบาทมีอํานาจในการถอดถอนผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ฎีกาและศาลฎีกาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเข้ามามี
อํานาจในทางการเมืองรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
กําหนดให้อํานาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาและศาลฎีกา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในการถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง โดยศาลเป็นองค์กรในการตัดสินอัน
เป็นกระบวนการในทางยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้
อํานาจของฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหารถือเป็นการสร้าง
บรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้องค์กรทาง
ตุลาการที่มีอํานาจในการพิจารณาในการถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและการให้องค์กรตุลาการเข้ามามี
บทบาทมีอํานาจอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ทําให้บทบาทของ
ฝุายตุลาการซึ ่งถือว่าเป็นจํานวนไม่น้อยที ่จะต ้องถูก
ประเมินว่าเป็นการทําหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแผ่ขยาย
อํานาจของฝุายตุลาการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ผ่านแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักคุณค่าที่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
กว้างขวาง ตามบทบาทของศาลก็อาจปรากฏในด้านที่
แตกต่างออกไปได้ 

การที่กําหนดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 
และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมือง เป็นองค์กรที ่ทําหน้าที ่ในการถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหน่ง โดยอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการ
ทําหน้าที่ของทั้งศาล เช่น การที่ยังขาดความชัดเจนใน
กระบวนการของการตรวจสอบ การทําหน้าที่ของศาลอาจ
ขาดเสถียรภาพหากฝุายบริหารแทรกแซงการทําหน้าที่
ของศาลได้จนนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในการตัดสินคดี
หรือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพันกับศาลฎีกา



 

33 

 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ซ่ึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของศาล 
ตลอดจนอาจเกิดปัญหาในการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย
ระหว่างฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร และฝุายตุลาการ ซึ่งมี
แนวโน้มทําให้ฝุายตุลาการมีอํานาจเหนือกว่าอํานาจฝุาย
นิติบัญญัติ  

โดยความสมดุลของอํานาจ ตั้ง 3 ฝุาย นั่นคือ 
ฝุายบริหารฝุาย นิติบัญญัติ และฝุายตุลาการ ซึ่งโดยหลัก
แล้วการแบ่งแยกอํานาจจะมีอยู ่เฉพาะประเทศที ่เป็น
ระบอบประชาธิปไตยยึดหลักแบบการแบ่งแยกอํานาจก็
จะมีการกระจายอํานาจที่ทําให้อํานาจต่าง ๆสมดุลกันทํา
ให้อํานาจหน่ึงมีอํานาจถ่วงดุลและยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได้ 
ส่งผลเมื่ออํานาจตุลาการที ่มีอํานาจ  มากกว่าฝุายนิติ
บัญญัติและฝุายบริหาร อาจจะทําให้มีการส่งเสริมให้
อํานาจตุลาการในการตีความกฎหมายกว้างขวางจนมาก
เกินขอบเขตและไม่มีอํานาจใดมาถ่วงดุลได้ อีกทั้งการใช้
อํานาจตุลาการไม่ว่าจะเป็นการใช้อํานาจตุลาการหรือ
สถาบันทางการเมืองก็ดี ย่อมมีทําให้เกิดผลดีและผลเสีย
ของแนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจฝุายตุลาการ และส่งผล
ให้รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามรถที่จะดําเนินการ
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ทําให้รัฐสภาที่มา
จากการเล ือกต ั ้งม ีอ ํานาจลดน้อยลง และศาลอาจจะ
กลายเป ็นเครื ่องมือการใช้อํานาจของฝุายบริหารจน
นําไปสู่การใช้อํานาจเรียกว่า ตุลาการภิวัฒน์ได้ในที่สุด 

4.ปัญหาการถอดถอนผ ู ้ด ํารงต ําแหน่งทาง
การเมืองโดยการตัดสิทธิผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตลอดชีพนั ้นพบว่า สิทธิเล ือกตั ้งเป็นสิ ่งท ี ่สําคัญของ
ประชาชน เมื ่อมีการเพิกถอนสิทธิ เลือกตั ้งผู ้แทนหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจเป็นผลทําให้ประชาชานไม่
สามารถใช้อ ํานาจอธิปไตยผ่านทางการเลือกต ั ้ง ไม่
สามารถเลือกต ั ้งได ้และไม่สามารถดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองได้  เช่น การเป็นรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกเทศบาล เป็นต้น รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
มาตรา 235 วรรค 4 กําหนดให้ผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครการเลือกตั้งไม่ว่ากรณี
ใดผู้น้ันไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองใด ๆเช ่นนี ้  ถ ือเป ็นการปิดโอกาสทาง
การเมืองหรือบริบททางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าพบการกระทําผิดแล้วถูกตัดสิน
ลงโทษด้วยการตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิต 

เมื ่อพิจารณาจาก รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2550 พบว่าในมาตรา 274 วรรค 2 ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที ่ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งผู ้นั ้นพ้นจาก
ตําแหน่งหรือให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนและให้ตัดสินผู้น้ันในการดํารงตําแหน่งใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี 

ตามทฤษฎีของหลักการได้สัดส่วนที่เป็นพื้นฐาน
ของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยมี
ความเห็นทางวิชาการที ่อธิบายถึงหลักการได ้สัดส่วน
เก่ียวกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ สามรถอธิบายได้ดังน้ี 

บรรเจ ิด  ส ิ งคะเนต ิ  ได ้อธิบาย หลักความ
พอสมควรแก่เหตุโดยใช้ชื่อว่าหลักความได้สัดส่วนไว้ใน
หนังสือหลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเป ็นมนุษย ์  โดยนําหล ักการด ังกล่าวของใน
ต่างประเทศคือ สาธารณรัฐเยอรมัน มาอธิบายหลักความ
ได้สัดส่วนเป็นหลักการที ่ส ําค ัญในการตรวจสอบการ
กระทําของรัฐทั้งหลายอันมีผลสําคัญต่อความสมบูรณ์หรือ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของรัฐนั้น ๆโดยมี
สาระสําคัญ 3 ประการ  

1. หลกัความเหมาะสม หมายความในทางตํารา
และคําพิพากษาน้ันคือมาตรการที่เหมาะสมหรือมาตรการ
ที่อาจทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มาตรการอันใด
อันหน่ึงจะเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมหากมาตรการนั้นไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ ่งหมายได้หรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลําบาก 

2. หลักความจําเป็น คือเป็นหลักการที่ได้รับการ
อธิบายในเชิงบอกเล่าว่ามาตราหรือวิธีการที่เหมาะสมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที ่สุดเท่านั ้นเป็นมาตรการที่
จําเป็นส่วนการอธิบายในเชิงปฏิเสธอธิบายว่าความจําเป็น
ของมาตรการใดมาตรการอย่างนั ้นไม่มีอยู ่การบรรลุ
เปูาหมายเดียวกันน้ันหรือผลสําเร็จที่ดีกว่าสามารถกระทํา
ได้โดยวิธีการใช้มาตรการอื ่นที ่ใช้แสดงหรือก่อให้เกิด
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ผลกระทบที่น้อยกว่าทั้งในการตลาดและคําพิพากษาของ
ศาลถือกันว่าหลักความจําเป็นเป็นหลักการหนึ่งของการ
แทรกแซงน้อยที่สุด 

3.หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 
เป็นเร ื ่องของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถ ุประสงค์และ
วิธีการ คือมาตรการอันใดอันหน่ึงที่จะต้องไม่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดังกล่าวกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในขอบเขตที่เกี ่ยวกับสิทธิขั ้น
พื้นฐานหลักการน้ี 

อาจกล่าวได้ว่าอยู่ที่การได้รับผลกระทบมันเกิด
จากการเคลื่อนแซงในเสรีภาพปัจเจกบุคคลจะต้องไม่อยู่
นอกเหนือจากขอบเขตความสัมพันธ์ของประโยชน์อันเป็น
เปูาหมายของสาธารณะที่กําหนดไว้ประโยชน์ที่ได้จากการ
ดําเนินการตามมาตรการนั ้นจะต้องมีนํ ้าหนักมากกว่า
ผลเสียที่เกิดจากมาตรการดังกล่าว 

เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
หรือประเทศเกาหลีใต้ มีคําวินิจฉัยตามกระบวนการถอด
ถอนจากออกตําแหน่งจะไม่เกินไปกว่าการถอดถอนออก
จากการดํารงตําแหน่ง อย่างไรก็ดี ไม่ถือเป็นการยกเว้น
บุคคลที่ถูกฟูองร้องถอดถอนต่อความผิดในทางแพ่งและ
ทางอาญาหรืออ่ืน ๆ และบุคคลที่ถูกให้ออกจากตําแหน่ง
โดยการถอดถอนจะต้องห้ามไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ
เป็นเวลา 5 ปี เห็นได้ว่าโทษในทางการเมืองได้มีการจํากัด
สิทธิของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแต่ถ้านําหลักความ
ได้สัดส่วนวิเคราะห์ ถือได้ว่าการจํากัดสิทธิไม่ถือว่าเป็น
การกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุและยังมีความใกล้เคียงกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ 2550 อีกด้วย 

ตามหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักแห่งความ
สมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกกระทบกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดจากการกระทบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้อง
อยู่ในสัดส่วนที่สมดุล ซึ่งการที่จะพิจารณาว่ากฎหมายใด
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเกินความจําเป็นสมควร ใน
การพิจารณาประกอบกฎหมายที ่ออกมาเป็นการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพประชาชนเกินความจําเป ็นถึงแม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ฝุายนิติบัญญัติมีอํานาจในการ
ตรากฎหมาย การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

แต่ละคนเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและเพื่อ
รักษาไว้ซ่ึงประโยชน์มหาชนได้ก็ตาม  

แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่มีอํานาจที่จะตัดหรือเพิกถอน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ้ เช่นนี ้ร ัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 มาตรา235 วรรค 4 ที่ได้กําหนดกรณีที่
ผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมืองคนใดถูกเพ ิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งก็จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองใด ๆหรือเป็นการตัดสิทธิทางการ
เมืองตลอดชีพน้ันเอง ซ่ึงการเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพใน
ด้านใดด้านหนึ ่งของประชาชนย่อมมีข้อขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งบทบัญญัตินั้นจะไม่สามารถใช้บังคับได้
เลย 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. บทสรุป 
จากการที่ผู้วิจัยได้พิจารณา ประเด็นปัญหาและ

ผลกระทบของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เก่ียวกับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ถือว่าเป ็นสิ ่งท ี ่ส ําค ัญทําให ้เห ็นว่า
กระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองยังมี
ข้อบกพร่องและยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ากระบวนการถอด
ถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมืองเป ็นกระบวนการ
ฟูองร ้องถอดถอนผู ้ท ี ่ม ีอ ํานาจทางการเมือง ท ําให้
กระบวนการถอดถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมือง
จําเป็นต้องมีความครอบคลุมมีความละเอียด ตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เข้าชื่อเพื ่อเสนอถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง 
องค์กรในการตัดสิน และบทกําหนดโทษทีไม่เป็นการ
กระทบหรือขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้
มีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ทุจริต กระทําผิดกฎหมาย
เข้ามาทําหน้าที่บริหารบ้านเมือง  

 2. ข้อเสนอแนะ 
1.โดยกําหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ 2560 มาตรา 234/1 กําหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
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เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้อง
ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

1.1 กําหนดโดยแก้ไขเพิ ่มเติมมาตรา 234/2 
กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน 1 ใน 4 ของ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่สามารถที่จะเข้าชื่อ
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ 

2. โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 235/1 กําหนดให้ให้วุฒิสภา
ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและบุคคลผู้ด ํารงตําแหน่ง
ระดับสูงร่วมกัน โดยใช้มติที่จะให้ถอดถอนผู้ใดออกจาก
ตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  

3.ควรกําหนดให้จัดตั้งคณะรัฐสภากในการถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในสัดส่วนที่เท่ากันโดยเป็น
ผู้ทําหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาในด้านองค์กรที่
ทําหน้าที่ในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ 
และการทํางานในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ทางการเมืองของคณะรัฐสภาดังกล่าว ย่อมเป็นการถ่วงดุล
อํานาจอธิปไตยในทางการเมืองมากกว่าการให้ศาลมี
อํานาจถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง  เช่นนี้ 
ปัญหาระบบการเมืองไทยที่มีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์
ระหว่างฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหารและด้านโครงสร้าง
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมถึงปัญหาในการ
ถ่วงดุลอํานาจอธิปไตยขององค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐดังกล่าว
ข้างต้น จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและรัฐสภาที่มาจากการ
เลือกตั ้งก็จะมีบทบาทในทางการเมืองและไม่ขาดการ
ถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย 

4.การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองไม่ให ้ดํารง
ตําแหน่งใด ๆในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับบนี้ถือ
เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินความจําเป็น ผู้วิจัยจึงเห็นควร
ให้มีแนวทางแก้ไขเพิ ่มเต ิมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 เพื่อให้มีความเหมาะสมตามหลักการ
ได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบโดยไม่เป็นการเกิน
สมควรแก่เหตุจนทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 
235/2 กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคนใดถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยห้ามรับราชการทางการเมือง
เป็นเวลา 10 ปี และถ้ามีการกระทําความผิดซํ้าห้ามรับ
ราชการทางการเมืองเป็นเวลา 20 ปี 
 
6. กิตตกิรรมประกาศ 

ผู ้เขียนขอขอบพระคุณ คุณพ่อ วรพงษ์ สิงห์
อินทร์ และคุณแม่ วราพร สิงห์อินทร์ ที่ได้ให้การอบรม
เลี้ยงดูให้ความรักความเสียสละและเป็นกําลังใจให้ผู้วิจัย
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