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บทนํา
 ตามที่นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพื่อไทย และคณะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๓๐ คน ไดยื่นคํารองตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภามีมติให 
นายภักด ีโพธิสิร ิกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(กรรมการ ป.ป.ช.) พนจากตาํแหนง
ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และวุฒิสภาในคราว
ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญขึ ้นคณะหนึง่ จํานวน ๒๕ คน ตามมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เพื่อพจิารณาสอบขอเท็จจรงิในกรณดีงักลาว และตอมาเพื่อใหกระบวนการพจิารณาของวฒิุสภาสามารถ
ดําเนินการตอเนือ่งไปไดในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภาจึงไดเสนอญัตติตอทีป่ระชุม
รวมกนัของรฐัสภาเพื่อใหท่ีประชุมไดพจิารณาและมีมตใิหวฒุสิภาพจิารณาเรื่องใหบคุคลพนจากตาํแหนง
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได และในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 
วนัจนัทรท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ท่ีประชมุรวมกนัของรฐัสภาไดลงมตเิหน็ชอบดวยคะแนนเสยีงมากกวา
กึ่งหน่ึงของจาํนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา จงึถอืวาท่ีประชมุรวมกนัของรฐัสภาเหน็ชอบ
ใหวุฒิสภาพิจารณาเรื่องใหบุคคลพนจากตําแหนงในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได ตามมาตรา ๑๒๗   
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจาก
ตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ แลว จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาว
ไมไดบัญญัตเิกี่ยวกบักระบวนการและขั้นตอนในการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตาํแหนงไวโดยชดัเจน 
ดังนัน้การทีวุ่ฒิสภาจะนําเอากระบวนการถอดถอนจากตําแหนงตามนัยขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

กรรมการ ป.ป.ช. 
พนจากตําแหนง
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แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

จุลนิติ

พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ การถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญู มาอนโุลมใชบงัคับ
กับกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงจะกระทําไดหรือไมเพียงใดหรือจะอาศัยแนวคิด
หรือทฤษฎีใดมาเปนหลักในการดําเนินการของวุฒิสภาจึงจะสอดคลองกับหลักการตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น คอลัมนคมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “แนวคิดและ
ทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง” ดังนี้

๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถอดถอนหรือการปลดออกจากตําแหนง
 จากการศกึษาแนวคดิของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพบวา มีแนวคดิและทฤษฎีหลัก ๒ 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการถอดถอนหรือการปลดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐออกจาก
ตําแหนง คือ
 ๑.๑ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง
  แนวคิดและทฤษฎีทีส่นับสนุนวาการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐควรกระทําผานองคกรทางการเมือง พอสรุปไดดังนี้
 ๑) ทฤษฎีกฎหมายมหาชนกบัการถอดถอนผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง
    กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบและการถอดถอนบคุคลออก
จากตาํแหนง เน่ืองจากกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายทางเทคนิคหรอืกฎหมายท่ีสรางขึ้นโดยนกักฎหมาย
เพื่อใชสําหรบัเปนเครื่องมือในการสรางชาตขิองรฐัสมยัใหม ซ่ึงตองการสรางระเบยีบ กฎเกณฑ รวมทั้ง
จัดตั้งสถาบันทางสังคมตาง ๆ ไดแกองคกรทางการเมือง๑ ทัง้นี้เพื่อเปนการสรางระบบการปกครอง
ทีมุ่งหมายใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จากการศึกษาพบวามีแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ท่ีเกี่ยวของกบัการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง พอสรปุได ๓ ประการ
    (๑.๑) หลักความชอบดวยกฎหมาย
    หลักความชอบดวยกฎหมายเปนแนวคิดทีพ่ัฒนามาจากหลักปจเจกชนนิยมทีถื่อวา
มนุษยมีศักดิ์ศรี มีเหตุผล รัฐเปนสิง่ประดิษฐของมนุษย มนุษยจึงจัดตั้งรัฐขึ้นมาเพื่อคุมครองชีวิต 
เสรีภาพ และทรัพยสินของบรรดาสมาชิกของรัฐ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งทีฝ่ายนิติบัญญัต ิ
ฝายบริหาร และฝายตุลาการ รวมทัง้องคกรอืน่ ๆ ของรัฐตองกระทําการใด ๆ ภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เพื่อควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่องรัฐใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายและกระทําการโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนและสังคมโดยรวม๒

    (๑.๒) แนวคิดเรื่องการจํากัดตัวเองของรัฐ
    หลักทฤษฎีวาดวยการจํากัดอํานาจตนเองดวยความสมัครใจนี้อยูภายใตแนวคิดทีว่า
กฎหมายไมสามารถจาํกดัอํานาจรฐัได เวนแตวารฐัจะสมัครใจผกูมัดตนเองดวยกฎหมายท่ีตนเองสรางข้ึน 
โดยกฎหมายหลักท่ีรฐัสรางขึ้นกค็อืกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซ่ึงจะกําหนดสถานะของอํานาจการเมอืงในรฐั

 ๑ปรีดี เกษมทรัพย,นิติปรัชญา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๖) น. ๑๗๗ - ๑๗๙
 ๒กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน, (วิทยานิพนธ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๕๒), น. ๒๐
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 ๓เพิ่งอาง, น. ๒๐ 
 ๔กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๐ - ๒๑
 ๕โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๑
 ๖กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๒
 ๗กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๓

วาอยูท่ีองคกรใด ตองใชอยางไร มีเงื่อนไขและขอจํากัดอยางไร ท้ังน้ีแนวคดิดงักลาวไดรบัอิทธิพลมาจาก
ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจของมองเตสกิเออ โดยมีแนวคิดทีว่าอํานาจรวมอยูในมือของผูปกครอง
เพียงคนเดียวหรือกลุ มเดียวนัน้ จําเปนตองแยกออกมาเปนหลายอํานาจและใชโดยองคกร
ที่แตกตางกัน ทั้งนีเ้พือ่ใหอํานาจสามารถยับยั้งอํานาจดวยกันไดเพือ่ใหแตละอํานาจอยูในกรอบ
ของกฎหมาย๓

    (๑.๓)  หลักนิติรัฐ
    หลักนิติรัฐมีแนวคิดทีว่ารัฐจะใชอํานาจทีส่ามารถกระทําไดโดยกฎหมายหรืออาศัย
อํานาจตามกฎหมายเทานั้น กลาวคือ เปนหลักการปกครองที่ถือวากฎหมายเปนใหญ ซึ่งมีฐานมาจาก
แนวความคิด ๒ ประการ๔

    (๑) มนุษยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานอันเปนสิทธิเด็ดขาด รัฐจะตองยอมรับและรับรอง
ในสิทธิดังกลาวดวย แนวคิดนี้นําไปสู “หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง”
    (๒) รัฐใหสิทธิแกราษฎรในการโตแยงคัดคานการกระทําของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐ
ท่ีตนเห็นวาขดัตอกฎหมาย ซึ่งนําไปสู “หลกัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายและการควบคมุ
ตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ”
 ๒) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ 
 ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติเปนทฤษฎีทีอ่ธิบายวาอํานาจอธิปไตยตั้งอยูบนพื้นฐานของ 
“ชาต”ิ แทนท่ีจะเปนของ “ปวงชน” หรอื “ราษฎร” โดยใหเหตผุลวาชาตมิสีภาพความเปนจรงิท่ีอยูเหนอื
ราษฎรซึ่งมีชีวิตอยูในชวงเวลาหน่ึงเทานั้น ชาตเิปนนติบิคุคลท่ีมีชวีติจติใจ ดาํรงคงอยูยาวนานกวาราษฎร
ในแตละยุคสมัย ทฤษฎอํีานาจอธปิไตยเปนของชาตเิปนทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นจากแนวความคดิของนักปรชัญา
เมธีชาวฝรั่งเศส ดังตอไปนี้๕

 ซเีอเยส (Sieyes) กลาววา อํานาจอธปิไตยแบงแยกไมได (indivisible) ผลท่ีตามมาคอื ประชาชน
แตละคนไมไดเปนเจาของในสวนหนึ่งของอํานาจอธิปไตย แตกลับมองวาการรวมตัวของประชาชน
ทัง้หมดในนามของชาติหรือสภาวะชาตินั้นเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย ดังนั้น ในแนวความคิดของ
ซเีอเยส มองวาอํานาจอธปิไตยเปนของชาติไมไดเปนของประชาชน ประชาชนแตละคนไมมสิีทธใิด ๆ  
ที่จะเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตย๖

 ศาตราจารยดูแวรเช (Duverger) กลาววา ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติสอดคลองกับ
ความปรารถนาของพวกเสรีนิยม ซึ่งตองการใหอํานาจตั้งอยูบนพื้นฐานของการเลือกตั้งและการเปน
ผูแทนพรอม ๆ กนั ท้ังน้ีเพื่อหลีกหนีระบบอภชินาธปิไตย และเพื่อยับย้ังมิใหประชาชนใชสทิธเิลอืกตั้ง
เพื่อใชอํานาจอธิปไตยเสียเอง๗
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จุลนิติ

 กลาวโดยสรุปทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 (๑)  ชาติเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไมใชปวงชนหรอืราษฎร อาํนาจการเลอืกต้ังเปนสิ่งที่ชาติ
มอบใหแกราษฎรในฐานะเปนองคกรที่มีหนาที่เลือกผูแทนของชาติ
 (๒) ผูแทนแตละคนไมไดเปนผูแทนของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเทานั้น ผูแทน
ท้ังหมดถือเปนผูแทนของชาติ และไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง
 จากเหตุผลของแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของชาต ิ โดยเฉพาะประเด็นทีว่า “ผูแทนแตละคน
ไมไดเปนผูแทนของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเทานั้นผูแทนทั้งหมดถือเปนผูแทน
ของชาติและไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตัง้” ประชาชนยอมไมมีสิทธิทีจ่ะใชอํานาจปลด
ผูแทนไดโดยตรง ท้ังน้ีแนวคดิดังกลาวมองวา ผูแทนท่ีไดรบัเลอืกจากประชาชนน้ันเปนอสิระจากประชาชน
เพราะวาสมาชิกเหลานั้นไดผันตวัเองมาเปนผูแทนของชาต ิดงันั้นจงึกลาวไดวาผูแทนมีอสิระและมีอํานาจ
ของตวัเอง หากประชาชนจะใชสิทธิปลดผูแทนออกจากตาํแหนงยอมสงผลตอความมั่นคงของประเทศ๘

 นอกจากนีเ้มือ่พิจารณาทฤษฎีกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องหลักความชอบดวย
กฎหมาย หลกัการจํากดัตนเองของรัฐและหลกันติิรฐั ลวนแตสนบัสนนุใหองคกรทางการเมอืงทําหนาท่ี
ในการตรวจสอบการใชอํานาจของรฐัหรอืฝายบรหิารวามีความชอบธรรมหรอืไม ท้ังนี้มาจากฐานความคิด
ท่ีวาเพ่ือใหอํานาจสามารถยับยั้งอํานาจดวยกนัไดและเพ่ือใหแตละอาํนาจอยูในกรอบของกฎหมาย
ที่กําหนดไว ดงัน้ันหากบุคคลใดใชอํานาจรฐัไปในทางท่ีมชิอบหรอืไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 
องคกรทางการเมืองยอมมีสิทธิและสามารถถอดถอนบุคคลนั้นออกจากตําแหนงได
 ดังน้ัน จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนจึงถอืวาเปนเหตผุลสาํคญัประการหน่ึงท่ีกอใหเกดิ
กลไกการควบคุมอํานาจของตัวแทนโดยผานองคกรทางการเมืองแทนการใชอํานาจของประชาชน 
ซึ่งกลไกดังกลาวนี้เรียกวา “อิมพีชเมนต” (Impeachment)
 อิมพีชเมนต (Impeachment) หมายถึง กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยองคกรทางการเมือง หรือกลไกที่มไีวเพ่ือควบคุมการใชอาํนาจของฝายบรหิารประเทศ กลาวคอื 
การใชกระบวนการของฝายนิตบัิญญัตใินการควบคมุการบรหิารและการปฏบิตัหินาท่ีของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการบริหารระดับสูง อันไดแกประมุขแหงรัฐ (ประธานาธิบดี) 
รัฐมนตรี ผูพิพากษา ซึ่งเปดโอกาสใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหพนจากตําแหนง
กอนเวลาอันควร เนื่องจากผูนั้นไดกระทําผิด กอใหเกิดความเสียหายรายแรงขณะดํารงตําแหนงหนาที่ 
โดยไมสามารถปลอยใหดํารงตําแหนงตอไปได อันจะนํามาซึ่งภยันตรายตอประเทศชาตแิละประชาชน๙

 ๘กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๕ 
 ๙โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๗
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน
    จากการศึกษาแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวาดวยการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนนั้น พบวามีแนวคิดและทฤษฎีดังตอไปนี้ ทีส่นับสนุนและ
เหน็วาการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืผูแทนควรกระทําโดยประชาชนมากกวาผานองคกร
ทางการเมือง ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

    ๑) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
      ๑.๑) แนวคิดของจอหน ล็อค (John Locke)
      จอหน ล็อค (John Locke) ไดใหความเหน็วา “อํานาจหนาท่ีของรฐับาลไดมาจาก
ความไววางใจ หากรฐับาลไมสามารถดาํเนินนโยบายตามท่ีไดรบัความไววางใจแลว รฐับาลก็หมดอาํนาจ
และการเปนรัฐบาลก็สิน้สุดลงทันที” จากมุมมองดังกลาวรัฐบาลของล็อคจึงเปนรัฐบาลทีถ่อดถอนได 
เพราะล็อคเชื่อวาประชาชนจะลงมติใหจัดตั้งรัฐบาลในระบอบใดก็ได ตราบทีร่ัฐบาลยังคงไดรับความ
ไววางใจจากประชาชน แตถารฐับาลไมไดรบัความไววางใจแลว ประชาชนก็สามารถเปลี่ยนแปลงรฐับาล
เพื่อใหไดรัฐบาลที่สามารถคุมครองสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ๑๐ 
      ๑.๒) แนวคิดของฌอง ฌาก รุสโซ ( Jean- Jacques Rousseau)  
      ฌอง ฌาก รุสโซ ( Jean- Jacques Rousseau) เปนผูใหกําเนิดแนวคิดอํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชนและแนวคิดเจตนารมณรวมกันของสังคม โดยรุสโซ กลาววา “เราแตละคน
มอบรางกายและพลังทั้งหมดที่ตนมี เขาอยูภายใตคําบัญชาสูงสุดของเจตนารมณสวนรวม และ
ในอํานาจรวมกันของเรา เราขอรับสมาชิกแตละคนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งซึง่จะแบงแยกมิได
ของสังคม” และยังกลาวตอไปอีกวา “สมมติวารัฐประกอบดวยคนหมื่นคน สมาชิกแตละคนของรัฐ
ยอมมสีวนหน่ึงในหมื่นของอํานาจอธปิไตย... เพ่ือใหไดมาซ่ึงอาํนาจอธปิไตยนี้ ตองนบัทกุสวนรวมกนั
เขามาทั้งหมด”๑๑

      รุสโซไดนําเอาแนวคิดสัญญาประชาคมของจอหน ล็อค มาขยายตอ โดยได
กลาวถึงเจตนารมณรวมกันวา “แตละคนรวมกันสละอํานาจบางประการไปใหแกผูปกครองเพื่อให
ใชอํานาจทําใหสังคมมีความสงบสุข การออกกฎหมายตาง ๆ นั้นก็ตองมาจากเจตนารมณของทุก
คน” รสุโซตองการใหทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง แนวคดินี้เองท่ีสะทอนถงึหลกัประชาธปิไตยทาง
ตรง โดยการปกครองจะใชเสียงสวนมากเปนหลัก แตอยางไรก็ตามรุสโซก็ไมไดละเลยถึงความเห็นสวน
นอยในสังคม จากแนวคดิของรสุโซน้ีเองท่ีไดกอใหเกิดระบบผูแทนของประชาชนข้ึน จงึอาจกลาวไดวา
สัญญาประชาคมแบบรุสโซนั้นกอใหเกิดประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์ คือ โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน๑๒

 ๑๐โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๙
 ๑๑เกรยีงไกร เจรญิธนาวฒัน, หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรฐั รฐัธรรมนญู และกฎหมาย, (กรงุเทพมหานคร : วญิชูน, 
๒๕๕๐) , น. ๑๙๐
 ๑๒โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๓๐ 
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แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

จุลนิติ

     กลาวโดยสรุปทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
     (๑) ราษฎรแตละคนมีสิทธิเลือกผูปกครอง
     (๒)  การมอบอํานาจของราษฎรใหผูแทนนั้น เปนการมอบอํานาจในลักษณะที่
ผูแทนตองอยูในอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง
     (๓) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเปนทฤษฎีที่สนับสนุนอํานาจของ
ประชาชน โดยประชาชนมีสิทธิใชอํานาจไดตลอดเวลา
     ๒)  แนวคิดประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)
     แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงมองวาอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดทีใ่ชในการ
ปกครองประเทศมาจากประชาชน ดังนั้นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง นาจะมีความเปน
ประชาธิปไตยทีส่มบูรณแบบทีสุ่ด ซึ่งการปกครองสังคมเพื่อใหสมาชิกอยูรวมกันโดยปกติสุขจะตอง
ถือมติของประชาชนในสังคมเปนใหญ หลักการของประชาธิปไตยทางตรง คือ อํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน จึงกลาวไดวาประชาธิปไตยทางตรงทีส่มบูรณตองมี
การริเริ่มโดยประชาชน และมีการตัดสินใจขั้นสุดทายโดยประชาชน๑๓

     ดงัน้ัน แนวคดิและทฤษฎอีาํนาจอธปิไตยเปนของประชาชนและแนวคดิประชาธปิไตย
ทางตรงจึงเปนทีม่าของการปลดออกจากตําแหนง (Recall) ซึ่งถือเปนกลไกทีใ่ชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมการใชอํานาจของผูแทนราษฎรทีเ่ปดโอกาสใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถทีจ่ะปลดหรือถอดถอน
ผูแทนราษฎรได เพราะถอืวาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาท่ีแทนประชาชนเจาของอํานาจอธปิไตย ดงันั้น
ผูแทนราษฎรจึงตองอยูภายใตการควบคุมของประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง
     การปลดออกจากตําแหนง (Recall)๑๔ หมายถึง การเรียกอํานาจคืนโดยการ
ถอดถอนหรอืปลดออกจากตําแหนง กลาวคอื กลไกท่ีใชในการควบคมุการใชอาํนาจของผูแทนท่ีมาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชน เนื่องจากผูแทนของประชาชนใชอํานาจในฐานะ “ตัวแทน” โดยมิไดเปนไป
เพื่อหลักการที่ถูกตอง หรือเพื่อผลประโยชนสวนรวมโดยแท ในทางตรงกันขาม กลับเปนการใชอํานาจ
โดยมิชอบ โดยทุจรติ หรอืเพื่อประโยชนสวนตวัเปนหลกั ประชาชนผูมอํีานาจอธปิไตยสามารถเรยีกรอง
อํานาจที่ไดรับมอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนงได๑๕ 

๒. กรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
 การใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงเปนหลักการที่มีบัญญัติไวเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๙๑๖ ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ๑๓กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๓๓
 ๑๔ระบบการปลดออกจากตาํแหนง (Recall) ไดนาํมาบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๘๕ ในกรณีการใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง 
 ๑๕โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๓๖
 ๑๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๙๙ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจาํนวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของสภาผูแทนราษฎร 
มีสิทธเิขาชื่อรองขอตอประธานวฒิุสภาวากรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาตผิูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม จงใจ
ฝาฝนรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืมีพฤตกิารณท่ีเปนการเสื่อมเสยีแกเกยีรตศิกัดิ์ของการดาํรงตาํแหนงอยางรายแรง และขอใหวฒุสิภา
มีมติใหพนจากตําแหนงได
 มตขิองวฒิุสภาใหกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาตพินจากตาํแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา”
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พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืรฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนั ไดบญัญตัหิลกัการดงักลาวไวในมาตรา ๒๔๘ ซึ่งเปน
หลักการท่ีมีฐานความคดิมาจากหลกัการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง 
(Impeachment) แตเพื่อมิใหขัดตอหลักความเปนผูสวนไดเสียเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนองคกรทีม่ีอํานาจในการไตสวนคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๒ จึงไมไดกําหนดให
ตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. เปนตําแหนงทีถู่กถอดถอนไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๗๐ ดังนั้น จึงตองมีกระบวนการทีม่ีความแตกตางไปจากกรณีของการถอดถอนออกจาก
ตําแหนง โดยนํามาบัญญัติไวในหมวด ๑๑ สวนที่ ๑ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๓. คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มาตรา ๒๔๘ เปนการเฉพาะโดยมีสาระสําคัญดังนี้
 ๒.๑ ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ ไดบัญญัติใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
  ๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
  ๒) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน๑๗

 ๒.๒ เหตุแหงการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
  เหตแุหงการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตาํแหนงตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๒๔๘ มี ๓ กรณี ดังนี้
  ๑) กระทําการขาดความเที่ยงธรรม
  ๒) จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
  ๓) มีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียริติศักดิ์ของการดํารงตาํแหนงอยางรายแรง
 ๒.๓ มติใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง      
  วุฒิสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของ
วุฒิสภาจึงจะมีผลใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
 ระบบการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงเปนระบบทีส่รางขึ้นมาเพื่อใหกรรมการ ป.ป.ช. 
ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญสามารถถกูตรวจสอบไดตามหลกัการในระบอบประชาธิปไตยในเรื่อง
การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ เพื่อเปนหลักประกันใหกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจรติ และเปนการคุมครองสทิธเิสรภีาพของบคุคลท่ีถกูไตสวนหรือตรวจสอบตามอาํนาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๓ การถอดถอนจากตําแหนง มาตรา ๒๗๐ – ๒๗๔ จะเห็นไดวา
มีขอแตกตางกันในสาระสําคัญ ดังตอไปนี้

 ๑๗เปนหลักการทีบ่ัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้นี้เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
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 ๑)  บคุคลที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ในกรณกีารถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
และเจาหนาท่ีของรฐัออกจากตําแหนงน้ัน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ มิไดบญัญตัิ
ใหรวมถึงตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. ไวดวย แตการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงมีการบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ 
 ๒)  เหตุแหงการรองขอใหออกจากตําแหนง ในกรณีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรอืเจาหนาท่ีของรฐัมีเหตแุหงการรองขอคอื มพีฤติการณรํ่ารวยผดิปกติ สอไปในทางทุจรติตอหนาที่ 
สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย หรอืฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง แตในกรณีการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตาํแหนง
มีเหตุแหงการรองขอคอื กระทาํการขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝาฝนรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย หรอื
มีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียริติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง
 ๓)  กระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน กลาวคือในกรณีการถอดถอน
ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๗๒ และขอบงัคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ การถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๒๗๐ ขอ ๑๑๑ - ๑๒๘ ไดบัญญัติกระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน
ไวโดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการไตสวนและทํารายงาน
ผลการไตสวนเสนอตอวุฒิสภา แตในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๔๘ หาไดบญัญตักิระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน
ไวแตอยางใดไม  
 ๔)  มติใหถอดถอน ในกรณีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐนั้น 
มติใหถอดถอนใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของ
วุฒิสภา แตในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง มติใหพนจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
 ๕)  ผลในทางกฎหมาย กลาวคือ ในกรณีการถูกถอดถอนออกจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตร ๒๗๔ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐ
พนจากตาํแหนงหรอืใหออกจากราชการนับแตวนัท่ีวฒุสิภามีมตใิหถอดถอน และใหตดัสทิธผิูน้ันในการ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป และในกรณีทีถู่กถอดถอนออกจาก
ตําแหนงยังถือเปนลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือเปนลักษณะตองหามของผูทีจ่ะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
หรอืรฐัมนตร ีหรอืเปนเหตใุหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒิสภาสิ้นสดุลง หรอื
ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงซึ่งทําใหรัฐมนตรีทัง้คณะพนจากตําแหนงไปดวย 
หรือเปนลักษณะตองหามของผูทรงคุณวุฒิที่จะไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือเปน
ลักษณะตองหามของผูทีจ่ะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ แตในกรณีวุฒิสภามีมติใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงมีผลเพียงทําใหกรรมการ ป.ป.ช. 
พนจากตําแหนงเทานั้น แตหาไดมีผลทางกฎหมายในประการอื่นแตอยางใดไม

บทสรุป
 จากแนวคดิและทฤษฎีดังกลาวมาขางตนจะเหน็ไดวาระบบกรณกีารใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ นั้น มีฐานความคิดมาจากแนวคิด
และทฤษฎกีารถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง โดยรฐัธรรมนูญไดกาํหนด
ใหวุฒิสภาเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาใหกรรมการ ป.ป.ช. ที่กระทําการขาดความเที่ยงธรรม 
จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณทีเ่ปนการเสื ่อมเสียแกเกียรติศักดิ ์ของ
การดํารงตําแหนงอยางรายแรงใหพนจากตําแหนงได แตมิไดบัญญัติถึงกระบวนการในการไตสวน
กรรมการ ป.ป.ช. ทีถู่กรองใหพนจากตําแหนงวาจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการไตสวนอยางไร 
ซึ่งถือเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการคนหาความจริง และการที่วุฒิสภาจะนําเอากระบวนการ
ถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาท่ีของรฐัตามขอบงัคบัการประชมุวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวด ๖ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ มาอนุโลมใชบังคับกับกรณี
การใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงถือวาเปนการนําเอากระบวนการและขั้นตอนทีม่ีลักษณะ
ใกลเคียงกันมาปรับใชกับกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจง ซึ่งถือเปนหลักการตีความกฎหมาย
ที่มุงจะใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดในทางปฏิบัติเทานั้น 
 อยางไรก็ตามประเด็นทีเ่ปนปญหาในเชิงวิชาการทีจ่ะตองอธิบายใหสังคมเกิดความเขาใจคือ
หากวุฒสิภาจะกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการสอบขอเท็จจริงโดยใหวุฒิสภาเปนองคกร
ทีม่ีอํานาจในการสอบขอเท็จจริงตามคํารองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงในขณะเดียวกัน
วุฒิสภาเองก็เปนองคกรทีม่ีอํานาจในการลงมติใหกรรมการป.ป.ช. พนจากตําแหนงกรณีดังกลาว
จะขัดตอหลักความเปนผูมีสวนไดเสียหรือไม อยางไร และในอนาคตอาจจะตองมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในสวนดังกลาวนีใ้หมีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื ่องกระบวนการในการไตสวนกรณี
กรรมการ ป.ป.ช. ถูกรองขอใหพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกการการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักนิติธรรมตามทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ วรรคสองดังกลาวดวย  
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