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ความนำ
ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งเริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยกรีกโบราณ  

เรียกว่า “eisangelia”๑ ต่อมา ระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษได้นำมาปรับใช้เป็น 
กระบวนการกล่าวหาบุคคลที่ใช้อำนาจไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทำ 
การขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยรัฐสภาของอังกฤษได้นำมาบังคับใช้ 
และปฏิบัติติดต่อกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่
อีกด้านหนึ่งในหลาย ๆ  ด้านของรัฐสภา อันประกอบด้วย สภาขนุนางและสภาสามญั 
ที่จะต้องปฏิบัติ และหลักการดังกล่าวนี้ในภายหลังได้แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ  

อกีหลายประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษ เชน่ ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา เปน็ตน้ สำหรบัทีม่าของระบบการ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของประเทศ 
องักฤษอนัถอืไดว้า่เปน็ “แบบฉบบั” ของหลกัการ 
ดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระมหากษัตริย์ 
ของประเทศอังกฤษมีพระราชอำนาจมาก 
ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ใดก็ได้ที่ทำหน้าที่
ในการบริหารหรือปกครองประเทศ๒ กล่าวคือ  
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจใน 

๑ ณวัฒน์ ศรีปัดถา, “ความเป็นไปได้ในการนำหลักการในระบบอิมพีชเมนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ 
กับการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒. 

๒ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (Impeachment)”, พิมพ์ครั้งแรก, 
(กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๘), หน้า ๓๓.
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๓ “... การต่อสู้ระหว่างรัฐสภากับพระมหากษัตริย์นั้นเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ โดยการ 
ถอดถอนรัฐมนตรีผู้ซึ่งเกื้อกูลอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยทั่วไปรัฐสภาจะใช้กระบวนการอิมพีชเมนต์ก็ต่อเมื่อรัฐสภาเห็นว่า  
การกระทำของรัฐมนตรีผู้น้ันมีพฤติกรรมท่ีทำลายระบบรัฐสภา ...” ดูเพ่ิมเติม ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑, หน้า ๓๒-๓๓.

การปกครองพร้อมท้ังแต่งต้ังรัฐมนตรีเป็นท่ีปรึกษาของพระองค์ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ 
ต่อรัฐสภาและขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ 
สมาชิกรัฐสภาเกิดความไม่พอใจจนเกิดความขัดแย้งขึ้น รัฐสภาโดยสภาสามัญได้ใช้ 
อำนาจฟ้องร้องกล่าวโทษรัฐมนตรีที่ประพฤติผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ต่อสภาขุนนาง 
เพื่อพิจารณาโทษ และเมื่อสภาขุนนางได้พิจารณาแล้วได้มีการพิพากษาลงโทษปรับ 
และจำคุก พร้อมท้ังถอดออกจากตำแหน่งหน้าท่ีและตัดผลประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย... 
ซึ่งวิธีการเช่นนี้ เรียกว่า “อิมพีชเมนต์” (Impeachment)๓ 

 
อย่างไรก็ดี แม้ประเทศอังกฤษจะเป็นดินแดนซึ่งให้กำเนิดแนวคิดเกี่ยวกับ 

หลักการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 
หรอืทีเ่รยีกกนัอยา่งแพรห่ลายวา่ “ระบบอมิพชีเมนต”์ กต็าม แตบ่อ่ยครัง้ผูค้นมกัเขา้ใจวา่ 

ดินแดนซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของระบบอิมพีชเมนต์นั้น น่าจะได้แก่ 
“สหรัฐอเมริกา” อันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ อาจด้วย 
สาเหตุว่า ระบบอิมพีชเมนต์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของ 
สหรัฐอเมริกามีการวางรูปแบบกระบวนวิธีการที่ดีและมีการ 
ดำเนินงานที่ทรงประสิทธิภาพและปรากฏว่ามีการดำเนิน 
กระบวนการอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็น 

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางฝ่ายบริหารของสหพันธรัฐที่ยิ่งใหญ่ของโลก คือ 
ประธานาธิบดี ดังนั้น ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา 
จึงมีความน่าสนใจและมีรายละเอียดหรือกระบวนการที่น่าศึกษา ทั้งนี้ อาจใช้เป็น 
องค์เสริมสร้างความรู้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบการถอดถอนบุคคลออกจาก 
ตำแหน่งของประเทศไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 ในโอกาสน้ี หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows จึงขอเสนอบทความตอน 
“The USA Impeachment Overview ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 
ของสหรัฐอเมริกา” โดยเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัความหมาย เจตนารมณแ์ละลกัษณะสำคญั 
ของระบบอมิพชีเมนตใ์นทางสากล ตลอดจนรายละเอยีดเกีย่วกบัแนวคดิและกระบวน 
วธิกีารถอดถอนบคุคลออกจากตำแหนง่ของสหรฐัอเมรกิา (Impeachment) เพือ่เปน็
กรณีศึกษาและทำความเข้าใจสำหรับท่านผู้อ่านโดยเฉพาะ
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๔ โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, “การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน”, (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๑. 

๕ เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๖.
๖ เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน.

ความหมายของระบบอิมพีชเมนต์ ๔

โดยทั่วไปแล้วระบบอิมพีชเมนต์ (Impeachment) ที่ได้มีการปรับใช้ใน 
นานาประเทศ หมายถึง การไต่สวนเพื่อการถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยเป็น 
กระบวนการซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติใช้เพื่อการควบคุมการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งการบริหารระดับสูง หรือการฟ้องร้อง 
การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาล โดยสภาผู้แทนราษฎรหรือโดย 
สภาสูง (วุฒิสภา) หรืออาจหมายถึงกลไกที่ใช้ควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร  
โดยเปิดโอกาสให้มีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้พ้นจากตำแหน่ง 
ก่อนวาระการดำรงตำแหน่ง เพราะเหตุว่า หากปล่อยให้บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป 
จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือภยันตรายต่อประเทศชาติและประชาชน 

หากพิ จ า รณาทฤษฎี กฎหมายมหาชน  
โดยเฉพาะหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย หลกัการจำกดั 
ตนเองของรัฐ และหลักนิติรัฐแล้ว ล้วนแต่สนับสนุนให้ 
“องค์กรทางการเมือง” ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐหรือตรวจสอบฝ่ายบริหารว่ามีความ 
ชอบธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ ด้วยฐานความคิดที่ว่า เพื่อให้ 
อำนาจสามารถยบัยัง้อำนาจดว้ยกนัไดแ้ละเพือ่ใหแ้ตล่ะ 
อำนาจอยู่ในกรอบของกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้  
ดังนั้น หากบุคคลใดใช้อำนาจรัฐไปในทางมิชอบธรรม 
หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย องค์กร
ทางการเมืองย่อมมีสิทธิและสามารถขับบุคคลผู้นั้น 
ออกจากตำแหน่งได้๕

จึงอาจกล่าวได้ว่า “ระบบอิมพีชเมนต์” เป็นกลไกและมาตรการสำคัญที่ใช้ 
สำหรับลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิด  
โดยจะใช้วิธีการขับออกจากตำแหน่งผ่าน “องค์กรทางการเมือง” กล่าวคือ องค์กร 
ทางการเมืองจะเป็นผู้ตัดสินใจในการขับบุคคลเช่นว่านั้นออกจากตำแหน่งหากมีเหตุ 
อันควร๖ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากและใช้กันอย่างแพร่หลายไปยัง 
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ประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศเอเชีย รวมถึง 
ประเทศไทยของเรา๗ 

เจตนารมณ์และลักษณะสำคัญของระบบอิมพีชเมนต์
 
การควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 

หรือวิธีการอิมพีชเมนต์ (Impeachment) เป็นวิธีการ “ควบคุมการใช้อำนาจรัฐ”  
เพือ่ประกนัความชอบธรรมและความชอบดว้ยกฎหมายของการดำเนนิการตามอำนาจ 

ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ 
โดยมุ่งหมายที่จะควบคุม “การกระทำ” เฉพาะ 
การกระทำที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรือ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ “บุคคล” ที่ได้รับ 
มอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีจ่ดัทำบรกิารสาธารณะ
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งต่าง ๆ  
โดยหากบุคคลเช่นว่านั้นมิได้กระทำการตาม 
อำนาจหนา้ที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย กอ็าจถกูถอดถอน 
ออกจากตำแหน่งนั้นได้ ทั้งนี้ การควบคุมการใช้ 
อำนาจรัฐโดยการถอดถอนออกจากตำแหน่ง  
เป็นวิธีการที่มุ่งควบคุมผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที ่

ของรัฐในด้านตัวบุคคลเป็นสำคัญ โดยส่วนใหญ่มักจะมุ่งควบคุมหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
และรัฐมนตรี แต่ขอบเขตในด้านตัวบุคคลนี้อาจครอบคลุมถึงตำแหน่งอื่น ๆ ได้  
ตามแต่ที่รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ๘

๗ อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศไทยนั้น บทบัญญัติในมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งจาก “องค์กรทางการเมือง” กล่าวคือ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (หรือสมาชิกวุฒิสภา 
เฉพาะการร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาด้วยกัน) ใช้สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล 
ตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตำแหน่ง. 

 และจาก “ภาคประชาชน” คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ 
ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตำแหน่งได้เช่นกัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบ 
การถอดถอนบคุคลผูด้ำรงดำแหนง่ระดบัสงูออกจากตำแหนง่ตามรฐัธรรมนญูของไทยเปน็ระบบที ่“ภาคประชน” มสีว่นรว่มในการเริม่ 
กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งได้เช่นเดียวกับ “องค์กรทางการเมือง” ดังกล่าว แต่ยังไม่ถึงกับสามารถลงคะแนนเสียง 
ถอดถอนบคุคลได ้ดงัเชน่ระบบการถอดถอนผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงโดยประชาชน หรอืทีเ่รยีกวา่ ระบบรคีอลล ์(Recall) ซึง่ใชใ้น 
กรณีการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๕.

๘ ดูเพิ่มเติม ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๓๑.
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และหากศึกษาประวัติศาสตร์ในการบังคับใช้ระบบอิมพีชเมนต์ซึ่งได้มีการ 
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศนั้น ล้วนแล้วแต่ดำเนินกระบวนพิจารณา 
โดย “วิธีการพิเศษ”เป็นการเฉพาะ โดยไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ตามปกติ โดยมคีวามมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้๙

๑. เพือ่ใหเ้กดิความแนน่อนในการดำเนนิคดตีอ่บคุคลผูม้อีำนาจในทางบรหิาร 
ในขณะนั้น (ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจจะกลับมามีอำนาจในการบริหารอีก)

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลยุติธรรมต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในทาง 
การเมือง และ

๓. เพ่ือประโยชน์ของผู้ต้องหาในคดี ในอันท่ีจะได้รับการพิจารณาและพิพากษา 
จากองค์กรที่สามารถพิจารณาปัญหาได้ทุกด้าน

  นอกจากนี ้ระบบการถอดถอนบคุคลออกจากตำแหนง่ (Impeachment) 
ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศโดยมีรูปแบบและกระบวนการ 
บังคับใช้แตกต่างกันออกไปนั้น ไม่ว่าจะมีการบังคับใช้ในรูปแบบใดก็ตาม ระบบการ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งจะมีลักษณะพิเศษ๑๐ กล่าวคือ

๑. เป็นระบบการควบคุมโดยเฉพาะผู้ดำรง 
ตำแหน่งในฝ่ายบริหารเป็นหลัก

๒. เปน็การควบคมุฝา่ยบรหิารในดา้นตวับคุคล  
โดยการถอดถอนออกจากตำแหน่ง อันเนื่องมาจาก 
การกระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรงขณะดำรงตำแหน่ง

๓. เป็นกระบวนการควบคุมทางการเมือง  
แยกออกจากกระบวนการควบคุมทางศาลยุติธรรม

 ๔. องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักประกัน 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

 ๕. เป็นระบบท่ีมีบทบัญญัติกำหนด “วิธีพิจารณา” และ “กลไก” ไว้โดยชัดแจ้ง
เพื่อให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่รัดกุม

 ๖. องค์กรตรวจสอบจะต้องมีหน่วยงานบริหารที่มีความเป็นอิสระในการ 
ปฏิบัติงาน

๙ อมร จันทรสมบูรณ์, “กฎหมายปกครอง”, (กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๐) หน้า ๙๗. อ้างถึงใน/
ดูเพิ่มเติม กานดา สิริฤทธิภักดี, “การนำ “ระบบอิมพีชเมนต์” มาใช้ในประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙๐-๑๙๑. 

๑๐ กานดา สิริฤทธิภักดี, เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๗-๓๘.
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ระบบอิมพีชเมนต์กับแนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
  
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบ 

ประธานาธิบดี (presidential system) นับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เมื่อปี  
ค.ศ. ๑๗๘๙ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากความต้องการที่จะเป็นอิสระแยกจากจักรวรรด ิ

องักฤษ โดยจะพบวา่ ในการจดัทำรา่งรฐัธรรมนญูไดม้กีาร 
วางโครงสร้างรัฐธรรมนูญจากประสบการณ์ และปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ 
อังกฤษ ประกอบกับอิทธิพลทางความคิดของนักปราชญ์ 
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ จอห์น ล็อค และมองเตสกิเออ โดยนำ 
แนวคิดของหลักการแบ่งแยกอำนาจหลักการดุลและ 
คานอำนาจ รวมถึงหลักการคุ้มครองและรับรองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนมาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย๑๑

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจะพบว่า  
“การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” เป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในการเป็นดินแดนภายใต้อาณานิคม ทำให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
ในขณะน้ันได้มองเห็นข้อบกพร่องของการ 
ปกครองระบอบรัฐสภาของอังกฤษในยุคนั้น  
และการใช้พระราชอำนาจตามแต่พระราชหฤทัย 
การใช้อำนาจของรัฐสภาในการตรากฎหมายที่ 
ไม่เป็นธรรม ตลอดจนความต้องการของผู้ร่าง 
รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้สหพันธรัฐมีผู้นำ 
ที่เข้มแข็งและสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจ 
รัฐได้ เหล่านี้จึงได้เป็นที่มาของการจัดระบบ 
การปกครองที่มีการควบคุมตรวจสอบการ 
ใชอ้ำนาจอยา่งเปน็ระบบ โดยอาศยัรฐัธรรมนญู
ลายลกัษณอ์กัษรทีไ่ดจ้ดัทำขึน้เปน็เครือ่งมอืเพือ่
ประโยชน์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว๑๒

อยา่งไรกด็ ีแมว้า่หลกัการของระบบอมิพชีเมนตข์องสหรฐัอเมรกิาจะแตกตา่ง 
จากประเทศอังกฤษอยู่บ้าง โดยมิได้มีขอบเขตการตัดสินและลงโทษทางอาญาท่ีกว้างขวาง  
ดังเช่นระบบที่ใช้ในประเทศอังกฤษ แต่ความมุ่งหมายโดยพื้นฐานในการบังคับใช้ก็คือ 

๑๑ ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๓๘.
๑๒ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๙.
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การมุ่งควบคุมการใช้อำนาจรัฐเช่นกัน โดยการนำหลักการของระบบดังกล่าวมาใช้ใน 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานี้อยู่บนพื้นฐานของความเห็นที่ว่า การไต่สวนฟ้องร้องเพื่อ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่ เกิดจากการกระทำอันมิชอบ 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรืออาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการใช้อำนาจ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากมหาชน ดังน้ัน 
กระบวนการอิมพีชเมนต์จึงเป็น “เร่ืองท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง” มิใช่ 
“เร่ืองในทางตุลาการ” เน่ืองจากความเสียหายเกิดขึ้นกับสังคมโดยตรง และผลของ 
คำตัดสินลงโทษจำกัดเพียงการถอดถอนออกจากตำแหน่งเท่าน้ัน มิใช่เป็นการลงโทษ 
ทางอาญา ซ่ึงฐานความผิดท่ีกล่าวหาโดยรัฐสภาน้ันไม่จำต้องเป็นความผิดในทางอาญา
เสมอไป 

ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา๑๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา 
ได้กำหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ 
การถอดถอนบคุคลออกจากตำแหนง่ 
(Impeachment) ไว้เป็นหลักการ 
สำคัญ โดยองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องใน 
กระบวนการดังกล่าวน้ีได้แก่องค์กร 
ทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติท้ัง ๒ 
องค์กร กล่าวคือ สภาผู้แทนราษฎร 
(House of Representatives) เป็น 
องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาและ 
เสนอข้อกล่าวหาบุคคลต่อวุฒิสภา 
และวุฒิสภา (Senate) จะเป็น 
องค์กรที่มีอำนาจในการพิจารณา 

และลงมติตัดสินอันถือเป็นข้อยุติและมีผลให้บุคคลผู้ถูกกล่าวหาถูกถอดถอน 
ออกจากตำแหน่ง โดยมีกระบวนการและรายละเอียดดังนี้

๑๓ ดูเพิ่มเติม ณวัฒน์ ศรีปัดถา, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๔๒ – ๖๘ และโปรดดู T.J. Halstead, “An Overview 
of the Impeachment Process” (Congressional Research Service; The Library of Congress), April 20, 2005. และ 
Elizabeth B. Bazan and Anna C. Henning, “Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, 
and Practice” (Congressional Research Service; The Library of Congress), October 14, 2009.

การพิจารณาถอดถอน (Impeachment) อดีตประธานาธิบด ี
แอนดรูว์ จอห์นสัน (Andrew Johnson) เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๖๘
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๑) บุคคลผู้ถูกกล่าวหา 
  ผู้ที่จะถูกกล่าวหาเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งได้นั้น รัฐธรรมนูญ 

กำหนดใหก้ระทำไดเ้ฉพาะแต ่ประธานาธบิด ี(President) รองประธานาธบิด ี(Vice 
President) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนของรัฐ (Civil Off icers)๑๔ ทั้งหมด

 โดยในทางปฏิบัติได้มีการตีความขอบเขตของการบังคับใช้ 
วิธีการอิมพีชเมนต์กับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาประเภท “เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายพลเรือนของรัฐ”๑๕ ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนทั้งหมด 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงผู้พิพากษา (judge) ด้วย  
(ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกฟ้องร้องถอดถอนมักจะเป็นผู้พิพากษา) ทั้งนี้  
มิ ไ ด้ หมายความรวมถึ ง  ทหาร  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีปรากฏเป็นแนวคำพิพากษาในคดีของ 
วุฒิสมาชิกวิลเลี่ยม เบลาน์ท (William Blount ) ในปี ค.ศ. ๑๗๙๗ 
ซึ่งเป็นคดีอิมพีชเมนต์คดีแรกในประวัติศาสตร์ ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งว่า 
ตนซึง่ดำรงตำแหนง่สมาชกิรฐัสภาไมใ่ช ่“เจา้หนา้ทีฝ่า่ยพลเรอืนของรฐั” 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันจะถูกถอดถอนด้วยกระบวนการอิมพีชเมนต์ได้  
ซึ่งวุฒิสภาเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งดังกล่าวและมีมติว่าวุฒิสภาไม่มีอำนาจในการ 
พิจารณา (ought not to hold jurisdiction) ให้ยกข้อกล่าวหาเสีย จากนั้นจึงเป็น 
แนวบรรทัดฐานในการพิจารณาว่า สมาชิกรัฐสภาไม่อาจถูกกล่าวหาในกรณี 
อมิพชีเมนตไ์ด ้ทัง้นีเ้พราะสมาชกิรฐัสภาอาจถกูถอดไดโ้ดยวธิกีารเฉพาะซึง่แตล่ะสภา 
สามารถลงโทษสมาชิกที่ประพฤติตนขัดต่อความสงบเรียบร้อยโดยพิจารณาลงมติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ขับสมาชิกออกจากการดำรงตำแหน่งได้”๑๖ 

 โดยรฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิากำหนดใหก้ารดำเนนิกระบวนการอมิพชีเมนต ์
เป็นวิธีเดียวที่สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจโดยมิชอบของฝ่ายบริหาร 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรายบุคคลได้ และการดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนที่
จะกล่าวหาและพิจารณาเพื่อขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภานั้น ต้องปรากฏว่า 

 วิลเลี่ยม เบลาน์ท

๑๔ United State constitution: Article II, Section 4; “The President, Vice President and all civil Off icers 
of the United States, shall be removed from Off ice on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or 
other high Crimes and Misdemeanors.”

๑๕ ดูเพิ่มเติม Elizabeth B. Bazan and Anna C. Henning, “Impeachment: An Overview of Constitutional 
Provisions, Procedure, and Practice” (Congressional Research Service; The Library of Congress), October 14, 
2009, pp. 17-18.

๑๖ United State constitution: Article I, Section 5, clause 2 ; “Each House may determine the rules 
of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel 
a member.”
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ผูด้ำรงตำแหนง่ในฝา่ยบรหิารและเจา้หนา้ทีข่องรฐักระทำความผดิขณะดำรงตำแหนง่ 
ตามฐานความผิดที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยจำกัดฐานความผิดที่เป็นเหตุกล่าวหา 
สำหรับความผิดตามกระบวนการอิมพีชเมนต์ด้วยกัน ๓ ฐานความผิด คือความผิด 
ฐานทรยศต่อประเทศ (treason) ความผิดฐานรับสินบน (bribery) และความผิด 
อาญาระดับสูงและประพฤติมิชอบ (high crime and misdemeanors)๑๗

๒) สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) : องค์กรผู้กล่าวหา
  รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งอำนาจในการฟ้องร้องและ 

พิจารณาตัดสินของรัฐสภาในกรณีอิมพีชเมนต์ออกเป็นสองส่วน โดยกำหนดให้สภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีอำนาจกล่าวโทษ  
และวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีอำนาจที่จะพิจารณา 
และตัดสิน ท้ังน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะท่ีองค์กรเดียวกัน 
ทำหน้าท่ีเป็นท้ังผู้กล่าวโทษและตัดสินในขณะเดียวกัน 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ โดยกำหนดให้ “สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจ
ที่จะยื่นข้อกล่าวหาเพื่อถอดถอนบุคคลออกจาก 
ตำแหนง่แตเ่พยีงองคก์รเดยีว”๑๘ และทำไดเ้พยีง 

ไต่สวนข้อเท็จจริงที่อ้างเป็นพยานหลักฐานในขั้นต้นว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้กระทำ 
ความผิดมีมูลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่

๓) การดำเนินกระบวนการพิจารณาอิมพีชเมนต์ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร
  ดงัทีไ่ดน้ำเสนอแลว้วา่ สภาผูแ้ทนราษฎรเปน็ผูเ้ริม่กระบวนการกลา่วหา 

ต่อวุฒิสภาว่ามีการกระทำตามข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ โดยกระบวนพิจารณาข้อกล่าวหา
ของสภาผู้แทนราษฎร มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

   (๑) การดำเนินกระบวนการถอดถอนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการแจ้งว่าเกิด 
ความผดิอนัเปน็ฐานความผดิในกรณอีมิพชีเมนตข์ึน้ ซึง่การแจง้ขอ้กลา่วหานัน้ โดยปกต ิ
จะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎร หรือได้รับ
ข้อมูลจากการทำงานของอัยการอิสระ(independent counsel) ซึ่งพบข้อเท็จจริง 
ที่อาจเป็นเหตุให้ถอดถอนได้

   (๒) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการยุติธรรม 
(The Judiciary Committee) พจิารณาและลงมตใินเบือ้งตน้วา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมานัน้ 

๑๗ United State constitution: Article II, Section 4. 
๑๘ United State constitution: Article I, Section 2, clause 5 ; “The House of Representatives …shall 

have the sole Power of Impeachment.”
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เพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนต่อไปหรือไม่ หากคณะกรรมาธิการยุติธรรมลงมติ 
เห็นชอบว่าข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่กระบวนการ 
ถอดถอน ก็จะส่งความเห็นไปให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยที่จะดำเนินการ
ไต่สวนเพื่อดำเนินการถอดถอนต่อไป 

   (๓) หากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเพื่อ 
ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมาธิการยุติธรรมจะทำการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ 
ข้อมูล ซึ่งการไต่สวนนั้นจะต้องกระทำโดยเปิดเผย ยกเว้น 
กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นอันตรายต่อประเทศ  
เป็นท่ีเส่ือมเสียต่อการบังคับใช้กฎหมาย อาจเป็นท่ีเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงของบุคคล หรือขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของ
สภาผู้แทนราษฎร

   (๔) หลังจากดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเพียงพอที่จะเสนอข้อกล่าวหาเพื่อถอดถอนได้  
คณะกรรมาธิการยุติธรรมจะทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหา โดยเสนอเป็นคำฟ้อง 
เป็นรายข้อ เรียกว่า “Articles of Impeachment” พร้อมทั้งคำแนะนำ  
(Recommendations) ในข้อกล่าวหาแต่ละข้อด้วย และส่งให้สภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณา ซึ่งข้อแนะนำของคณะกรรมาธิการยุติธรรมนี้ไม่ผูกพันต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ว่าจะต้องมีความเห็นหรือมีมติในทำนองเดียวกันกับที่คณะกรรมาธิการเสนอ 
คำแนะนำ๑๙

   (๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเพื่อ 
นำไปพิจารณา และสามารถอภิปรายตามข้อกล่าวหาก่อนที่จะทำการลงมติได้  
โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะทำการลงมติเห็นชอบตามข้อกล่าวหาดังกล่าวโดย 
“มติเสียงข้างมาก” ซึ่งการลงมตินั้นจะลงมติรวมกันทุกข้อกล่าวหาหรือจะแยกลงมต ิ
แต่ละข้อกล่าวหาก็ได้ ข้อกล่าวหาใดที่ผ่านความเห็นชอบอาจถูกแก้ไขได้ แต่จะเพิ่ม 
บทความผดิมากกว่าที่คณะกรรมาธิการยุติธรรมสรปุมาไม่ได้ เพราะแต่ละข้อกล่าวหา 
ได้มีการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงท้ังการรับฟังพยานหลักฐานในข้ันกรรมาธิการแล้ว 

   (๖) หลังจากลงมติแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะส่งคำฟ้องข้อกล่าวหาเพื่อ 
ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง เรียกว่า “The Bill of Impeachment” ไปยัง 
วุฒิสภา เพื่อทำการพิจารณาและตัดสินต่อไป

๑๙ โปรดดู T.J. Halstead, “An Overview of the Impeachment Process” (Congressional Research Service; 
The Library of Congress), April 20, 2005, p. 3.
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๔) วุฒิสภา(senate) : องค์กรผู้ทำหน้าที่พิจารณาและตัดสิน 
 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกากำหนดให้วุฒิสภา (Senate) มีอำนาจพิจารณา 

ข้อกล่าวหาให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวหา 
ฟ้องร้องแต่เพียงองค์กรเดียว ซึ่งการตัดสินในกรณีอิมพีชเมนต์นี้ กระทำโดยสมาชิก 
วุฒิสภาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุม๒๐ 

 ซ่ึงมีข้อพิจารณาว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้วุฒิสภาเป็น 
องค์กรพิจารณาตัดสินคดีอิมพีชเมนต์ ไม่ใช่ศาลสูงสุด (Supreme 
Court) ด้วยแนวคิดที่ว่า การดำเนินกระบวนพิจารณานี้จะต้อง 
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของการตัดสิน และวุฒิสภาเป็น 
องค์กรท่ีทำหน้าท่ีพิจารณาและตัดสินคดีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
มคีวามเปน็อสิระอยา่งเพยีงพอ ทัง้ยงัเปน็องคก์รทีท่ำหนา้ทีถ่ว่งดลุ 
การใช้อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรผู้กล่าวหาได้้  

ซึ่งหากมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่ฝ่ายตุลาการ โดยเฉพาะศาลสูงจะทำให้ศาลต้อง 
ปฏบิตังิานมากขึน้ และการทีผู่พ้พิากษานัน้มไิดม้าจากการเลอืกตัง้ จะมผีลใหป้ระชาชน 
ขาดความเชื่อถือในการที่จะมอบอำนาจนี้ให้แก่ฝ่ายตุลาการ 

 นอกจากนั้น ในด้านการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม  
มกีฎเกณฑท์ีต่ายตวัและเขม้งวดหลายประการ กระบวนการดงักลา่วจงึไมเ่หมาะสมทีจ่ะ 
นำมาใช้กับกระบวนการอิมพีชเมนต์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้พิจารณาและตัดสิน 
ที่มีดุลพินิจอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะกระทำการชี้ขาดบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให ้
ปฏบิตัหินา้ทีข่องรฐั จงึมคิวรมอบหมายภาระหนา้ทีน่ีใ้หแ้กค่นกลุม่นอ้ย (องคค์ณะศาล) 
และกระบวนพิจารณาฟ้องร้องเพื่อถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนั้นมุ่งผลเฉพาะ 
การออกจากตำแหน่งของผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ เท่านั้น ไม่มีผลให้การลงโทษแก่ 
ผู้กระทำความผิดยุติลง ผู้กระทำความผิดยังอาจถูกฟ้องร้องและอาจต้องได้รับโทษ 
ตามกฎหมายได้หากการกระทำนั้นเป็นความผดิในทางแพ่งหรืออาญาได้อยู่ จึงไม่เป็น 
การสมควรท่ีจะให้องค์กรเดิมท่ีมีอำนาจในฐานะองค์กรผู้พิจารณาตัดสินในอีกคดีหน่ึงไป
พร้อมกัน 

๒๐ United State constitution: Article I, Section 3, clause 6 and 7 ; “The Senate shall have the sole 
Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Aff irmation. 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.” 

“Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Off ice, and 
disqualif ication to hold and enjoy any Off ice of honor, Trust or Prof it under the United States: but the Party 
convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according 
to Law.”.
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาก็อาจถูกตรวจสอบ 
ตามกระบวนการอิมพีชเมนต์ได้เช่นกัน ซึ่งอาจจะทำให้การพิจารณาและตัดสิน 
ขาดความยุติธรรมได้และผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาจไม่สะดวกที่จะพิจารณา 
ถอดถอนผู้เป็นประธานาธิบดีได้ เนื่องจากประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 
ผู้พิพากษาให้เข้าดำรงตำแหน่ง

๕) การพิจารณาและตัดสินในชั้นวุฒิสภา
  วฒุสิภาเปน็องคก์รทีท่ำหนา้ทีพ่จิารณาและตดัสนิวนิจิฉยัถอดถอน ตามที ่

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ โดยเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา 
ข้อมูลและพยานหลักฐานและลงมติให้เสนอข้อกล่าวหาต่อไปแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอน 
การพิจารณาและตัดสินของวุฒิสภา ดังต่อไปนี ้

  (๑) สภาผูแ้ทนราษฎรจะมกีารแตง่ตัง้คณะบคุคล เรยีกวา่ “managers” 
ทำหนา้ทีเ่สมอืนพนกังานอยัการในนามของสภาผูแ้ทนราษฎรปฏบิตัหินา้ทีก่ลา่วหา 
ฟอ้งรอ้งตามขอ้กลา่วหา และแสดงพยานหลกัฐานตอ่วฒุสิภาดงัเชน่การดำเนนิกระบวน 
พิจารณาแบบมีข้อพิพาท 

  (๒) กระบวนการพิจารณาถอดถอนของวุฒิสภาเร่ิมต้นข้ึน โดยสมาชิกวุฒิสภา 
จะต้องสาบานตน และเริ่มดำเนินกระบวนพิจารณาซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย โดยมี 
ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในการพิจารณา เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาน้ันดำรงตำแหน่ง 
ประธานาธบิด ีผูท้ีจ่ะทำหนา้ทีป่ระธานในการพจิารณา ไดแ้ก ่ประธานศาลสงูสดุ (The 
Chief Justice)๒๑

   (๓) เปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาโดย Managers และฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
กล่าวอ้างและคัดค้านพร้อมทั้งอ้างพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของฝ่ายตน  
โดยมลีกัษณะเชน่เดยีวกบัการพจิารณาในศาลยตุธิรรม ทัง้นีผู้ถ้กูกลา่วหามสีทิธแิตง่ตัง้ 
ผูแ้ทนหรอืทนายความได ้โดยการพจิารณานีเ้ปน็ไปโดยเปดิเผยซึง่ประชาชนสามารถ 
เข้าฟังการพิจารณาได้ 

    โดยในการพิจารณานี้ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการวุฒิสภา 
ได้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญกำหนดข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการ 
พิจารณาถอดถอนขึ้น เรียกว่า “Rules of Procedure and Practice in The 
Senate when sitting on impeachment trials” โดยในขอ้บงัคบัขอ้ที ่๑๑ ไดใ้ห ้
อำนาจประธานที่ประชุมวุฒิสภาตามความเห็นของวุฒิสภา แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ 
ของวฒุสิภาขึน้คณะหนึง่ เพือ่ทำหนา้ทีร่บัฟงัพยานหลกัฐานและคำใหก้ารของพยาน 
แทนวฒุสิภาทัง้หมด และมหีนา้ทีร่ายงานตอ่วฒุสิภาเพือ่ใหว้ฒุสิภาตดัสนิตอ่ไป แตม่ไิด้ 

๒๑ United State constitution: Article I, Section 3, clause 6.
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กำหนดใหว้ฒุสิภานำรายงานทีค่ณะกรรมาธกิารสรปุมาเปน็หลกัในการพจิารณา และ
ยังเปิดโอกาสให้วุฒิสภาสามารถรับฟังพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกด้วย

  (๔) เมื่อวุฒิสภาได้รับรายงานสรุปสำนวนการไต่สวนพยานหลักฐานจาก 
คณะกรรมาธิการวุฒิสภาแล้ว จะเริ่มการพิจารณาโดยผู้ถูกกล่าวหาหรือทนายความ 
ของคู่ความมีสิทธิเข้ารับฟังการพิจารณาของวุฒิสภาได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ 
คู่ความสามารถซักถามพยานบุคคล และคู่ความฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิถามค้านพยานบุคคล 
นัน้ได ้โดยวฒุสิภามอีำนาจเรยีกพยานมาในชัน้พจิารณาและซกัถามพยานเพิม่เตมิ 
ได้อีกเช่นกัน 

   ทั้งนี้ กระบวนพิจารณาของวุฒิสภาจะต้องกระทำการโดยเปิดเผย 
เว้นแต่ กรณีการลงมติตัดสินของวุฒิสภาแต่ละข้อกล่าวหา จึงจะกระทำเป็นการลับ 

  (๕) วฒุสิภาจะดำเนนิการลงมตติดัสนิโดยกอ่นการลงมตนิัน้ สมาชกิวฒุสิภา 
สามารถอภปิรายในขอ้กลา่วหาได ้โดยการลงมตขิองวฒุสิภาจะตอ้งลงมตเิปน็การลบั 
แยกแต่ละข้อกล่าวหา 

การตัดสินจะตัดสินทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยพิจารณาว่า 
มีข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามที่  
รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเป็นเหตุให้ถอดถอนหรือไม่อีกประการหนึ่ง มติในการตัดสิน 

ว่าบุคคลมีความผิดในแต่ละข้อกล่าวหานั้น ต้องมี 
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของสมาชกิวฒุสิภา 
ที่เข้าประชุมขณะนั้น 

โดยวุฒิสภาจะต้องพิจารณาลงมติใน 
ข้อกล่าวหาเป็นรายข้อ หากข้อกล่าวหาใด “แม้เพียง 
ข้อเดียว” ได้รับการลงมติ (be convicted on 
one or more of the articles against him 
or her) ว่ามีความผิดจริง ผู้ถูกกล่าวหาก็จะต้อง 
ถูกถอดถอนโดยผลของกฎหมายทันที โดยไม่ต้อง 
มีการลงมติออกเสียงอย่างเป็นทางการว่าให้ 
ถอดถอนบุคคลผู้ถูกกล่าวหาออกจากตำแหน่งอีก 

อย่างไรก็ดี การตัดสินเพิ่มเติมให้บุคคลดังกล่าวนั้นขาดจากคุณสมบัติที่จะ 
ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ วุฒิสภาจะต้องมีมติโดยเสียงข้างมาก๒๒ 

๒๒ โปรดดู T.J. Halstead, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๙, หน้า ๕-๖.

บรรยากาศการพิจารณากรณีอิมพีชเมนต์ในวุฒิสภา
 กรณีของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน เมื่อปี ๑๙๙๙
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“The USA Impeachment Overview :
ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา”

๖) ผลทางกฎหมายของคำตัดสินในคดีอิมพีชเมนต์
 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผลของคำวินิจฉัยในคดีอิมพีชเมนต์ 

ต้องมีขอบเขตไม่เกินไปกว่าการถอดถอนออกจากตำแหน่ง และขาดจากคุณสมบัต ิ
ที่จะดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ถูกตัดสินว่ากระทำผิดนั้นยัง 
อาจถูกฟ้องร้อง และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาและลงโทษตามกฎหมาย 
อื่นได้๒๓

 อน่ึง ผลของคำตัดสินตามกระบวนการอิมพีชเมนต์ของวุฒิสภาน้ัน  
ประธานาธิบดีไม่สามารถใชอ้ำนาจในฐานะประธานาธบิดใีนการลดหยอ่นหรอือภยัโทษ 
(power to grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United 
States) ได้๒๔ อนัแสดงถงึการมอบอำนาจอยา่งเดด็ขาดในการถอดถอนบคุคลออกจาก 
ตำแหน่งของวุฒิสภานั่นเอง

 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้มีการอุทธรณ์ในกระบวนการ 
อิมพีชเมนต์ได้ แต่ได้ให้อำนาจแก่วุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีอำนาจเพียงหนึ่งเดียว 
ในการพิจารณาและตัดสินในระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง จึงอาจ 
ถือได้ว่ากระบวนการอิมพีชเมนต์นั้นสิ้นสุดลงและถือเป็นอันยุติในขั้นตอน 
การพิจารณาตัดสินของวุฒิสภาเท่านั้น 

ความส่งท้าย

 หลักการควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 
หรือวิธีการอิมพีชเมนต์ (impeachment) เป็นวิธีการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเพื่อ 
ประกนัความชอบธรรมและความชอบดว้ยกฎหมายของเจา้หนา้ทีข่องรฐั โดยมุง่ควบคมุ 
“การกระทำ” ของ “บุคคล” ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีจัดทำบริการสาธารณะ  
ซึง่เปน็วธิกีารทีมุ่ง่หมายควบคมุในดา้นตวับคุคลเปน็สำคญั โดยสว่นใหญจ่ะมุง่ควบคมุ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารและรัฐมนตรี แต่การควบคุมนี้อาจครอบคลุมถึงบุคคลที่  
ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ได้ แล้วแต่จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ

 กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งหรือ “อิมพีชเมนต์” ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการควบคุม 
การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลอำนาจ แม้จะเป็นกระบวนการควบคุมทางการเมือง แต่ก็มีลักษณะ 

๒๓ United State constitution: Article I, Section 3, clause 7. 
๒๔ Unite  d State constitution: Article II, Section 2, clause 1.
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คล้ายคลึงกับการดำเนินกระบวนพิจารณาของฝ่ายตุลาการภายใต้หลักการท่ีแยกองค์กร  
ผูฟ้อ้งรอ้งออกจากองคก์รทีม่อีำนาจตดัสนิชีข้าด ทัง้นี ้เพือ่ปอ้งกนัมใิหอ้งคก์รเดยีวกนั 
ทำหนา้ทีต่ลอดทั้งกระบวนการ และมีการกำหนดรายละเอียดการพิจารณาตัดสนิโดย 
“วุฒิสภา” ซึ่งเป็นองค์กรชี้ขาดไว้อย่างชัดเจน

อยา่งไรกด็ ีมขีอ้ควรพจิารณาซึง่เปน็ทีถ่กเถยีงกนัอยา่งกวา้งขวางประการหนึง่ 
ว่า หากบุคคลผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากตำแหน่งไปเสียก่อนที่กระบวนพิจารณา 
ถอดถอนจะเสร็จสิ้นลงนั้น องค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาจะต้องยุติการดำเนินการ 
หรือไม่ซึ่งปัญหาในกรณีดังกล่าวนี้ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ 
ของประเทศไทยเองก็มิได้วาง 
หลักการไว้อย่างชัดเจนแต่หาก 
พิจารณาจากแนวทางปฏิบัติ 
ของสหรัฐอเมริกาแล้วได้พบว่า 
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาลาออก  
(Resign) กอ่นกระบวนพจิารณา 
ก า ร ถ อ ด ถ อ น เ ส ร็ จ สิ้ น ล ง  
การดำ เนิ นการก็ มั กจะยุ ติ  
เ สี ย เป็ นส่ วน ใหญ่ แต่ ก็ มิ ใช่  
ทัง้หมด ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็วา่ “แมเ้ปน็ทางปฏบิตัขิองสหรฐัอเมรกิาซึง่ไดช้ือ่วา่เปน็ดนิแดน 
ที่มีระบบอิมพีชเมนต์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการวิชาการ  
ก็ไม่อาจที่จะนำมายึดถือเทียบเคียงหรืออนุโลมใช้กับระบบการถอดถอนบุคคล 
ออกจากตำแหน่งในประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจมีเหตุผลและบริบทในการบังคับใช้ระบบ 
ดังกล่าวแตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของแต่ละ 
ประเทศได้” ดังนั้น เพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ การกำหนดหลักการ 
ในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศให้มีความชัดเจน 
ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 


