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คาํนาํ 
 
 
 

  ชุดคู่มือเตรียมสอบสรุปข่าวเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทั่วไป เล่ม
นี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะผู้จัดทําได้เรียบเรียงขึ้นเป็นเล่มประกอบด้วย
สรุปข่าวท้ังเนื้อหาข่าวท่ีเด่น ๆ สําคัญ ๆ และเจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ เพื่อให้
ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันสอบรับราชการในความรู้ของหมวดนี้ 
 
     ทางสถาบัน THE BEST CENTER  ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนงัสือ 
เล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวบขึ้นจากประสบการณต์รงคณะทีมของสถาบัน THE BEST CENTER   
ท่ีมีประสบการณ์ มาจดัทําเป็นหนังสือชุดนีข้ึ้น เพื่อให้ผู้ท่ีสอบได้เตรียมตวัอ่านล่วงหน้า มีความ 
พร้อมในการทําข้อสอบ  
 
  อนึ่งขอให้ทุกท่านท่ีใช้ตําราเล่มนี้จงประสบกับความสําเร็จสมความมุ่งม่ันและ
ตั้งใจของท่านในตําแหน่งท่ีต้องการ พร้อมกันนี้ทางคณะผู้จัดทําและสถาบัน THE BEST 
CENTER ขอน้อมรับข้อบกพร่องใด ๆ อันจะเกิดขึ้นและยินดีรับฟังเพื่อนําไปแก้ไขในการ
จัดพิมพ์ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
ฝ่ายวิชาการ 

สถาบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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                                   สารบญั 
 
     ส่วนที ่1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  ข่าวประเด็นร้อน การถอนถอน ยิง่ลกัษณ์      1 
  -  บทวเิคราะห์ระบบรัฐสภาและระบบการเลอืกตั้งเพือ่ปรับใช้กบัระบบการเมือง 

ของราชอาณาจักรไทย        12 
  -  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงโรดแมป 3 ขั้นนําไปสู่การปรองดอง   14 
  -   ปิดยอด 7 วนัอนัตรายช่วงปีใหม่       16 
  -   “ยูเนสโก” ยกย่อง ร. 7 บุคคลสําคญัโลก 56      19 
  -  กม. ห้ามขายเหล้านอกช่วงเวลาบังคบัใช้แล้ว 22 มกราคม 2558    37 
  -  เปิด 5 เส้นทาง “รถไฟความเร็วสูง” เผยางเลอืกใหม่ผ่าน “สุโขทยั”    38 
  -  รัฐบาล ประยุทธ์ แถลงนโยบาย 11 ด้าน เน้นความมั่นคง-ไร้ทุจริต    40 
  -  บทกลอนค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ      51 
    สรุปข่าวเหตุการณ์สําคญัและความรู้รอบตัว       55 
        สรุปเหตุการณ์เด่นรอบโลกปี 2014 –  ก้าวสู่อนาคต 2015                               63 
        สรุป 10 ข่าวเด่น ประเด็นร้อยของเมืองไทย ประจําปี 2557     71 
       ส่วนที ่2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ       90 
       ส่วนที ่3  ความรู้ทัว่ไปทีค่วรรู้         106 
       ส่วนที ่4  เจาะข้อสอบภาคสนามจริง  ชุดที ่ 1  39 ข้อ      169 
       เจาะแนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และความรู้ทัว่ไป ชุดที ่2 310 ข้อ   176 
       เจาะแนวข้อสอบทัว่ไปเพิม่เติม  ชุดที ่3  155 ข้อ       241 
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ส่วนที ่1ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  

ข่าวประเด็นร้อนล่าสุด 

 

 
มติ สนช.ฟันถอดถอน "ยิง่ลกัษณ์" คดีจํานําข้าว 190-18 เสียง ส่งผลถูกเว้นวรรคการเมือง 5 ปี ด้าน 

"นิคม-สมศักดิ์" รอดปมแก้ รธน. ทีม่า ส.ว. 

วนัที ่23 ม.ค. ทีป่ระชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ สนช. ลงมติถอดถอน น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร อดีต

นายกรัฐมนตรี กรณไีม่ระงับยบัยั้งความเสียหายโครงการจํานําข้าว ด้วยคะแนนเสียง 190-18 งดออกเสียง 8 

คะแนน บัตรเสีย 3 คะนน ซ่ึงมีคะแนนถอดถอนเกนิ 132 คะแนน ถือว่า ทีป่ระชุมสนช.มีมติให้ถอดถอน 

น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ออกจากตําแหน่ง ส่งผลให้โดนโทษถูกเว้นวรรคทางการเมือง 5 ปีด้วย 

ขณะที ่นายนิคม ไวยรัชพานิช อดตีประธานวุฒิสภา ทีป่ระชุม สนช. ลงมติไม่ถอดถอนด้วยคะแนน 120

เสียง ถอดถอน95 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ขณะที ่นายสมศักดิ์ เกยีรติสุรนนท์ ทีป่ระชุม สนช. ลงมติไม่

ถอดถอน 115เสียง ถอดถอน 100 เสียง ไม่ออกเสียง 4 เสียง ทาํให้ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ จึงโดนโทษถูกเว้นวรรคทาง

การเมือง 5 ปี ส่วนนายสมศักดิ์และนายนิคม รอดพ้นมลทนิ ไม่ถูกถอดถอนโดย สนช.  
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***เพิม่เติมความรู้ 

การถอดถอนผู้ได้รับเลอืกตั้ง 

แบบคาํร้องขอใหว้ฒิุสภาพิจารณาถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองของประเทศไทย ตามระเบียบ

วฒิุสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการตรวจสอบและการพจิารณาคาํร้องขอใหถ้อดถอนผูด้าํรง

ตาํแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตาํแหน่ง พ.ศ. 2551 

การถอดถอนผู้ได้รับเลอืกตั้ง (องักฤษ: recall) คือ กระบวนการท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถถอดถอนผูไ้ดรั้บ

เลือกตั้งจากตาํแหน่ง 

กระบวนการในสหรัฐอเมริกา 

นอกเหนือไปจากสิทธิในการริเร่ิมออกกฎหมายการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งแลว้ ประชาชนชาว

อเมริกายงัมีสิทธิในการเขา้ช่ือกนัเพื่อถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินอีกดว้ย ซ่ึงสิทธิดงักล่าวไดรั้บ

การริเร่ิมและสนบัสนุนจากชนชั้นนาํท่ีมีแนวคิดกา้วหนา้ในสหรัฐอเมริกาเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 น้ี 

โดยมีการเร่ิมนาํเสนอแนวคิดดงักล่าวเป็นคร้ังแรกในหนงัสือพิมพโ์อเรกอน (องักฤษ: Oregon 

newspaper) ของนายวิลเลียม เอส. อูเร็น (William S. U'Ren) ทั้งน้ี ยงัไม่สามารถเขา้ช่ือถอดถอนผู ้

ไดรั้บเลือกตั้งระดบัชาติ (เช่น ประธานาธิบดี สมาชิกวฒิุสภา) ไดใ้นขณะน้ี ซ่ึงการถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง

ระดบัทอ้งถ่ินเป็นสิทธิของชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และมีรัฐสิบหา้รัฐท่ีกฎหมายอนุญาตใหพ้ลเมืองในรัฐเขา้ช่ือ

ถอดถอนขา้ราชการและพนกังานของรัฐประจาํทอ้งถ่ินนั้นไดอี้กดว้ย 

มีบุคคลระดบัผูว้า่การรัฐเพยีงสองนายท่ีถูกถอดถอนโดยพลเมืองในรัฐของตน รายแรกใน พ.ศ. 2464 นายลี

นนท ์เจ. ฟาเซียร์ (Lynn J. Frazier) ผูว้า่การรัฐนอร์ทดาโคตา ถูกถอดถอนในกรณีพิพาทเก่ียวกบั

วิสาหกิจท่ีรัฐเขา้ไปเป็นเจา้ของ และรายต่อมาใน พ.ศ. 2546 นายเกรย ์เดวิส (Gray Davis) ผูว้า่การรัฐ

แคลิฟอร์เนีย เน่ืองจากบริหารงบประมาณรัฐผดิพลาด ประชาชนกไ็ม่เอาไวต่้อไป 

อน่ึง ในรัฐอะแลสการัฐจอร์เจียรัฐแคนซสัรัฐมินนิโซตารัฐมอนแทนารัฐโรดไอแลนด ์และรัฐวอชิงตนั 

พลเมืองจะสามารถเขา้ช่ือกนัเพื่อถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งไดก้ต่็อเม่ือมีเหตุพิเศษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว้

เท่านั้น เหตุพิเศษ เช่น ความผดิบางประการเก่ียวกบัการกระทาํมิชอบหรือการประพฤติชัว่ระหวา่งดาํรง

ตาํแหน่งหนา้ท่ีของรัฐ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมิไดมี้กฎหมายบญัญติั ผูมี้สิทธิเลือกตั้งยงัสามารถร้องขอต่อศาล

ใหพ้ิจารณาเหตุตามท่ีพวกตนระบุมาวา่เป็นเหตุอนัสมควรถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งผูน้ั้นออกจากตาํแหน่ง

หรือยงั ส่วนในรัฐอ่ืน ๆ อีกสิบเอด็รัฐมิไดก้าํหนดเหตุพิเศษเช่นวา่ไว ้
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จาํนวนของผูเ้ขา้ช่ือและระยะเวลาในการดาํเนินการรวบรวมรายช่ือเพ่ือถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งลว้น

แตกต่างกนัไปในแต่ละรัฐ นอกจากน้ี โอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในการดาํเนินการเช่นวา่กย็งัแตกต่าง

กนัไปตามแต่สถานการณ์อีกดว้ย 

การเข้าช่ือถอดถอนผู้ได้รับเลอืกตั้งทีด่ําเนินการสําเร็จ 

พ.ศ. 2459 - ถอดถอนนายเจ. ดบัเบิลย.ู โรบินสนั (J. W. Robinson)นายกเทศมนตรีนครบอยซี 

(Boise)รัฐไอดาโฮ 

พ.ศ. 2464 - ถอดถอนนายลีนนท ์เจ. ฟาเซียร์ (Lynn J. Frazier) ผูว้า่การรัฐนอร์ทดาโคตา 

พ.ศ. 2537 - ถอดถอนขา้ราชการและพนกังานของรัฐในเมืองริเวอร์เวล (River Vale)รัฐนิวเจอร์ซีย ์ดงัน้ี 

นายวอลเทอร์ โจนส์ (Walter Jones) นายกเทศมนตรี, นางแพทริเซีย เกเออร์ (Patricia Geier) และนาย

เบอร์นาด แซลมอน (Bernard Salmon) สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  

พ.ศ. 2538 - ถอดถอนนายดอริส อลัเลน็ (Doris Allen) และนายพอล ฮอร์เชอร์ (Paul Horcher) 

ประธานและสมาชิกสภานิติบญัญติัรัฐแคลิฟอร์เนีย 

พ.ศ. 2545 - ถอดถอนนายวโูดรว ์สแตนเลย ์(Woodrow Stanley) นายกเทศมนตรีนครฟลินต ์(Flint)รัฐ

มิชิแกน 

พ.ศ. 2546 - ถอดถอนนายเกรย ์เดวิส (Gray Davis) ผูว้า่การรัฐแคลิฟอร์เนีย 

พ.ศ. 2548 - ถอดถอนนายเจมส์ อี. เวสต ์(James E. West) นายกเทศมนตรีนครสโปเคน (Spokane)รัฐ

วอชิงตนั 

การเข้าช่ือถอดถอนผู้ได้รับเลอืกตั้งทีด่ําเนินการไม่สําเร็จ 

พ.ศ. 2521 - การถอดถอนนายเดนนิส คูชินิช (Dennis Kucinich) นายกเทศมนตรีนครคลีฟแลนด ์

พ.ศ. 2551 - การถอดถอนนายเจฟ เดน็แฮม (Jeff Denham) สมาชิกวฒิุสภาประจาํรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 
 

 

การเข้าช่ือถอดถอนผู้ได้รับเลอืกตั้งทีเ่กอืบดําเนินการสําเร็จ 

พ.ศ. 2510 - ศาลพิพากษาวา่ กฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งไม่ไดใ้หอ้าํนาจประชาชน

ถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งระดบัชาติได ้ดงันั้น นายแฟรงก ์เชิร์ช (Frank Church) สมาชิกวฒิุสภาแห่ง

สหรัฐอเมริกาจากรัฐไอดาโฮ จึงไม่อาจถูกถอดถอนได ้
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พ.ศ. 2531 - หลงัจากท่ีนายอีวาน เมแคม (Evan Mecham) ไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูว้า่การรัฐแอริโซนาตั้งแต่

ตน้ปี พลเมืองของรัฐไดป้ระสบความสาํเร็จในการเขา้ช่ือกนักวา่สามแสนหน่ึงหม่ืนคนเพื่อถอดถอนนายอี

วานออกจากตาํแหน่งเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม และวฒิุสภาแห่งรัฐเตรียมพิจารณาลงมติถอดถอนใน

วนัท่ี 17 พฤษภาคม ปีนั้น แต่ประจวบกบัท่ีศาลสูงสุดแห่งรัฐมีคาํพิพากษาในวนัท่ี 4 เมษายน ใหก้ารเลือกตั้ง

ดงักล่าวเป็นโมฆะและใหน้ายอีวานพน้จากตาํแหน่งเสียก่อน นอกจากสหรัฐอเมริกาแลว้การถอดถอนใน

ต่างประเทศอาจจะพบไดใ้นประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เวเนซูเอล่า แคนาดา ฯลฯ โดยแต่ละ

ประเทศจะมีกระบวนการถอดถอนท่ีมีความแตกต่างกนัไป 

กระบวนการในประเทศไทย 

ก่อนท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จะใชบ้งัคบั รัฐธรรมนูญทุกฉบบัก่อนหนา้นั้น

ไดมี้มาตรการในการตรวจสอบควบคุมสมาชิกรัฐสภา ใหส้มาชิกสภาใดสภาหน่ึงสามารถร้องขอต่อประธาน

ของสภาท่ีตนเป็นสมาชิกในการวินิจฉยัใหส้มาชิกผูท้าํความผดิพน้จากตาํแหน่งได ้รัฐธรรมนูญฯ 

พทุธศกัราช 2550 ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนัไดเ้ปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐมากข้ึน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

พฤติการณ์ทีเ่ป็นความผดิ 

รัฐธรรมนูญฯ พทุธศกัราช 2550 ระบุวา่ เหตุท่ีสามารถใชร้้องขอใหถ้อดถอนจากตาํแหน่ง ไดแ้ก่ มี

พฤติการณ์ร่ํารวยผดิปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ท่ี ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อวา่

กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ส่อวา่จงใจใชอ้าํนาจหนา้ท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง (มาตรา 270) 

ตําแหน่งทีอ่าจถูกร้องขอให้ถอดถอน 

รัฐธรรมนูญฯ พทุธศกัราช 2550 เปิดโอกาสใหส้ามารถยืน่ถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งต่อไปน้ี (มาตรา 270) 

1. นายกรัฐมนตรี 

2. รัฐมนตรี 

3. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

4. สมาชิกวฒิุสภา 

5. ประธานศาลฎีกา 

6. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

7. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

8. อยัการสูงสุด 
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9. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

10. กรรมการการเลือกตั้ง 

11. ผูต้รวจการแผน่ดิน 

12. กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

13. ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการพนกังานอยัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูง ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ผู้ทีส่ามารถร้องขอให้ถอดถอน 

ผูท่ี้สามารถร้องขอใหมี้การถอดถอน คือ 

1. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภา

ผูแ้ทนราษฎร (มาตรา 271 วรรคหน่ึง) 

2. สมาชิกวฒิุสภาจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวฒิุสภา 

(มาตรา 271 วรรคสอง) 

3. ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคน (มาตรา 271 วรรคสาม) 

มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวฒิุสภาเพื่อขอใหว้ฒิุสภาพิจารณาถอดถอนบุคคลใดออกกจากตาํแหน่ง 

ขั้นตอนการถอดถอน] 

เม่ือประธานวฒิุสภาไดรั้บคาํร้องขอใหถ้อดถอนผูใ้ดจากตาํแหน่ง จะส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว และเม่ือไต่สวนเสร็จ

แลว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรายงานวฒิุสภา โดยระบุอยา่งชดัเจนวา่ขอ้กล่าวหาตามคาํร้องขอขอ้ใดมีมูล

หรือไม่ เพียงใด มีพยานหลกัฐานท่ีควรเช่ือไดอ้ยา่งไร กบัทั้งระบุขอ้ยติุวา่จะใหด้าํเนินการอยา่งไรดว้ย 

(มาตรา 272 วรรคหน่ึง และวรรคสอง) 

โดยหาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ี

มีอยูว่า่ ขอ้กล่าวหาใดมีมูลแลว้ นบัแต่วนัลงมติดงักล่าว ผูถู้กกล่าวหาจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปมิไดจ้นกวา่

วฒิุสภาจะมีมติ และประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพ่ร้อมความเห็นไปยงั

ประธานวฒิุสภาเพื่อดาํเนินการต่อไป กบัทั้งส่งไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อใหฟ้้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถา้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูล ใหข้อ้

กล่าวหาขอ้นั้นเป็นอนัตกไป (มาตรา 272 วรรคส่ี) 
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เม่ือไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้ ประธานวฒิุสภาจะจดัใหมี้การประชุมวฒิุสภาเพื่อพิจารณา

กรณีดงักล่าวโดยเร็ว ซ่ึงหากอยูน่อกสมยัประชุม ประธานวฒิุสภาจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมวฒิุสภาโดยเร็ว

เพื่อการนั้น (มาตรา 273) 

ผลของการถอดถอน 

หากวฒิุสภามีมติซ่ึงกระทาํโดยการลงคะแนนลบัและมีไม่นอ้ยกวา่สามในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูข่องวฒิุสภา ใหถ้อดถอนผูใ้ดออกจากตาํแหน่งหรือราชการ ผูน้ั้นจะถูกเพกิถอนสิทธิในการดาํรง

ตาํแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีวฒิุสภามีมติถอดถอน ซ่ึงมติของ

วฒิุสภาน้ีจะเป็นท่ีสุด และผูใ้ดจะร้องขอใหถ้อดถอนบุคคลดงักล่าวโดยอาศยัเหตุเดียวกนัมิไดอี้กแลว้ โดยจะ

ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองดว้ย (มาตรา 

274) 

ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา หรือขา้ราชการการเมืองอ่ืน ถูก

กล่าวหาวา่ร่ํารวยผดิปกติ กระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาํ

ความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีหรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน ใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมือง มีอาํนาจพิจารณาพิพากษา 

การถอดถอนออกจากตําแหน่ง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการแบ่งแยกอาํนาจอธิปไตยออกไปใหอ้งคก์รต่างๆ เป็นผูใ้ช ้โดยแบ่ง

องคก์รออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบญัญติัเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการออกกฎหมาย ฝ่ายบริหารเป็นผูใ้ชอ้าํนาจใน

การบริหารราชการแผน่ดินตามกฎหมาย และฝ่ายตุลาการเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการวนิิจฉยัคดี  

รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีการแบ่งแยกอาํนาจอธิปไตยออกไป

ใหอ้งคก์รต่างๆ เป็นผูใ้ชด้งักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ต่างกมี็บทบญัญติัในการควบคุมมิใหอ้าํนาจหน่ึงอยูเ่หนืออีก

อาํนาจหน่ึง และมีบทบญัญติัใหแ้ต่ละอาํนาจถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั แต่อยา่งไรกต็ามในทางปฏิบติัแลว้หาได้

เกิดความสมดุลไม่ เพราะฝ่ายบริหารซ่ึงรับผดิชอบในการบริหารราชการแผน่ดินมกัจะมีอาํนาจเหนือกวา่ฝ่าย

อ่ืน และนอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัอยูใ่นสถานะท่ีอาจกระทาํนอกเหนือขอบเขตอาํนาจท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึง

จะก่อใหเ้กิดผลกระทบตามมาคือการทุจริตคอรัปชัน่ไดง่้าย ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมการใช้

อาํนาจของฝ่ายบริหารมากกวา่การควบคุมการใชอ้าํนาจของฝ่ายอ่ืน  

การควบคุมการใช้อาํนาจของฝ่ายบริหาร 

การควบคุมการใชอ้าํนาจของฝ่ายบริหาร นบัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อการบริหารประเทศ ซ่ึงหลายๆ 

ประเทศต่างกบ็ญัญติัวิธีการท่ีคิดวา่เหมาะสมและใชไ้ดผ้ลดีไวใ้นรัฐธรรมนูญของตน การถอดถอนออกจาก

Exa
mpl

e



 
7 

ตาํแหน่ง (Impeachment) เป็นวิธีการควบคุมฝ่ายบริหารวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นวิธีการควบคุมตวับุคคล กล่าวคือ

หากบุคคลผูมี้ตาํแหน่งทางการเมืองไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกระทาํผดิร้ายแรงกจ็ะตอ้งถูกดาํเนินการให้

พน้ไปจากตาํแหน่งนั้น  

การถอดถอนจากตาํแหน่งเป็นกลไกสาํคญัอีกกลไกหน่ึงท่ีใชใ้นการควบคุมการใชอ้าํนาจของฝ่ายบริหารโดย

เปิดโอกาสใหมี้การถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองซ่ึงกระทาํผดิก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง

ในขณะดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใหพ้น้จากตาํแหน่งก่อนเวลาอนัสมควร เน่ืองจากหากปล่อยใหด้าํรงตาํแหน่ง

ดงักล่าวต่อไป จะก่อใหเ้กิดความเสียหายหรืออนัตรายต่อประเทศชาติและประชาชน นบัแต่เปล่ียนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าสู่ระบอบประชาธิปไตย เม่ือปี พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญของไทย

หลายฉบบัต่างกไ็ดพ้ยายามวางกลไกในการควบคุมการใชอ้าํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูงโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดใหฝ่้ายนิติบญัญติัมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการใชอ้าํนาจในการดาํเนินงาน

ของฝ่ายบริหาร ไม่วา่จะเป็นการตั้งกระทูถ้าม การเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจ การตั้งคณะกรรมาธิการข้ึน

สอบสวนการกระทาํของฝ่ายบริหาร และการถอดถอนจากสมาชิกภาพ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

รัฐมนตรี รวมทั้งกาํหนดมาตรการในการตรวจสอบควบคุมสมาชิกรัฐสภาดว้ยวิธีการควบคุมกนัเองดว้ย โดย

รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทย คือพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 

2475 ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 9 วา่ สภาผูแ้ทนราษฎรมีอาํนาจดูแลควบคุมกิจการของประเทศ และมีอาํนาจ

ประชุมกนัถอดถอนกรรมการราษฎรหรือพนกังานรัฐบาลผูห้น่ึงผูใ้ดกไ็ด ้

รัฐธรรมนูญฉบบัต่อมา คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบั

ถาวรฉบบัแรกของไทยกไ็ดก้าํหนดมาตรการในการตรวจสอบควบคุมสมาชิกรัฐสภาดว้ยวิธีการควบคุม

กนัเองไวใ้นบทบญัญติัมาตรา 21 วา่สมาชิกภาพแห่งสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงเม่ือสภาผูแ้ทนราษฎร

วินิจฉยัใหอ้อกจากตาํแหน่งโดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางจะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่สภา[3] 

สาํหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 5) พทุธศกัราช 2438 ไดมี้การกาํหนด

กระบวนการใหส้มาชิกรัฐสภาควบคุมกนัเอง โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 98 วา่ในกรณีท่ีสมาชิกวฒิุสภาหรือ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูใ้ดกระทาํการหรือมีพฤติการณ์อนัเป็นความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือมี

ลกัษณะเป็นความผดิต่อเจา้พนกังานในส่วนท่ีเก่ียวกบัสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งรัฐ หรือเป็นการเส่ือมเสีย

แก่เกียรติศกัด์ิของการเป็นสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภาหรือ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้แต่กรณีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่อง

แต่ละสภา มีสิทธิเขา้ช่ือร้องต่อประชาชนแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกเพือ่ใหว้ฒิุสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎร

วินิจฉยัใหส้มาชิกผูน้ั้นพน้จากสมาชิกภาพได ้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดพ้ยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบบั

ต่างๆ ท่ีผา่นมาในอดีตเพื่อปฏิรูปการเมืองไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง โดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีได้

บญัญติัใหมี้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ ฝ่ายการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐระดบัสูงใหมี้ลกัษณะของการ

ตรวจสอบโดยองคก์รท่ีมีกลไกท่ีน่าเช่ือถือ ไม่หวัน่เกรงต่ออิทธิพลหรืออาํนาจของผูท่ี้เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ระดบัสูง จึงนาํแนวคิดและรูปแบบการควบคุมดว้ยการถอดถอนออกจากตาํแหน่งโดยองคก์รทางการเมืองมา

ปรับใชก้บัระบบการตรวจสอบของไทยโดยบญัญติัไวใ้นหมวด 10 การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ ส่วนท่ี 3 

การถอดถอนจากตาํแหน่ง มาตรา 303 ถึงมาตรา 307[ 

เม่ือมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2549 โดยมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดใหมี้สภาร่าง

รัฐธรรมนูญเพื่อจดัทาํร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ และเม่ือไดด้าํเนินกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 เม่ือวนัท่ี 24 

สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดว้างหลกัการในการคุม้ครองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอยา่งเตม็ท่ี การลดการผกูขาดอาํนาจรัฐ และขจดัการใชอ้าํนาจอยา่งไม่เป็นธรรม การทาํให้

การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งการทาํใหร้ะบบตรวจสอบมีความเขม้แขง็ และ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประชาชนใชสิ้ทธิทางการเมืองไดง่้ายข้ึนสาํหรับบทบญัญติัเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐในส่วนของการถอดถอนจากตาํแหน่งนั้น มีการบญัญติัไวใ้นหมวด 12 การ

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ ส่วนท่ี 3 การถอดถอนจากตาํแหน่ง มาตรา 270 ถึงมาตรา 274[ 

ผู้ดํารงตาํแหน่งทีอ่าจถูกถอนถอด 

ผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีอาจถูกร้องขอใหว้ฒิุสภาถอดถอนจากตาํแหน่งได ้คือ  

1. นายกรัฐมนตรี 

2. รัฐมนตรี 

3. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

4. สมาชิกวฒิุสภา 

5. ประธานศาลฎีกา 

6. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

7. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

8. อยัการสูงสุด 

9. กรรมการการเลือกตั้ง 
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10. ผูต้รวจการแผน่ดิน 

11. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

12. กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

13. ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนกังานอยัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูงตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

มูลเหตุทีถู่กถอดถอน 

มูลเหตุท่ีจะถอดถอนมีอยู ่5 เหตุ ไดแ้ก่  

1. มีพฤติการณ์ร่ํารวยผดิปกติ หมายความวา่การมีทรัพยสิ์นมากผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มมากผดิปกติหรือ

การมีหน้ีสินลดลงมากผดิปกติ หรือไดท้รัพยสิ์นมาโดยไม่สมควรสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใช้

อาํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ี  

2. ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที ่หมายความวา่ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี 

หรือปฏิบติัอยา่งใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํใหผู้อ่ื้นเช่ือวา่มีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือ

หนา้ท่ีนั้น หรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสาํหรับตนเอง

หรือผูอ่ื้น  

 

3. ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ  

4. ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม  

5. ส่อวา่จงใจใชอ้าํนาจหนา้ท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง  

กระบวนการถอดถอน 

สาํหรับผูมี้สิทธิร้องขอใหถ้อดถอนจากตาํแหน่งไวมี้ 2 กรณีดว้ยกนั คือ  

1. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภา

ผูแ้ทนราษฎร หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธาน

วฒิุสภา เพื่อใหว้ฒิุสภามีมติถอดถอนบุคคลดงักล่าวออกจากตาํแหน่งใด คาํร้องขอดงักล่าวตอ้งระบุ

พฤติการณ์ท่ีกล่าวหาวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งกระทาํความผดิเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน  

2. สมาชิกวฒิุสภาจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวฒิุสภามีสิทธิเขา้ช่ือ

ร้องขอต่อประธานวฒิุสภาเพือ่ใหว้ฒิุสภามีมติถอดถอนสมาชิกวฒิุสภาออกจากตาํแหน่ง  
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เม่ือไดรั้บคาํร้องแลว้ใหป้ระธานวฒิุสภาส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดาํเนินการไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว เม่ือไต่สวนเสร็จแลว้ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติทาํรายงานเสนอต่อวฒิุสภาโดยในรายงานดงักล่าวตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ขอ้กล่าวหาตามคาํร้อง

ขอมีมูลหรือไม่เพียงใด มีพยานหลกัฐานท่ีควรเช่ือไดอ้ยา่งไร พร้อมทั้งระบุขอ้ยติุวา่จะใหด้าํเนินการอยา่งไร

ดว้ย  

ถา้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูว่า่ขอ้กล่าวหาใดมีมูล นบัแต่วนัดงักล่าวผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีถูกกล่าวหาจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปมิไดจ้นกวา่วฒิุสภาจะมีมติ แต่ถา้เห็นวา่ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูล ใหข้อ้กล่าวหานั้นเป็นอนั

ตกไป  

เม่ือวฒิุสภาไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแลว้ ใหป้ระธาน

วฒิุสภาจดัใหมี้การประชุมวฒิุสภาเพื่อพิจารณากรณีดงักล่าวโดยเร็ว ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภามีอิสระในการออก

เสียงลงคะแนนซ่ึงตอ้งกระทาํโดยวิธีลงคะแนนลบั มติท่ีใหถ้อดถอนผูใ้ดออกจากตาํแหน่ง ใหถื้อเอาคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีอยูข่องวฒิุสภา  

ผูใ้ดถูกถอดถอนออกจากตาํแหน่งใหผู้น้ั้นพน้จากตาํแหน่งหรือใหอ้อกจากราชการนบัแต่วนัท่ีวฒิุสภามีมติ

ใหถ้อดถอน และใหต้ดัสิทธิผูน้ั้นในการดาํรงตาํแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี 

มติของวฒิุสภาใหเ้ป็นท่ีสุดและจะมีการร้องขอใหถ้อดถอนบุคคลดงักล่าวโดยอาศยัเหตุเดียวกนัอีกมิได ้ 

นบัแต่วนัท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 มีผลบงัคบัใชแ้ลว้มีเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของสาํนกังาน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และวฒิุสภาในการไต่สวนถอดถอนและมีมติ จาํนวน 31 เร่ือง โดยดาํเนินการแลว้

เสร็จ 1 เร่ือง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

- ผูริ้เร่ิมฯ ไม่ยอมรับรองลายมือช่ือของประชาชนท่ีเขา้ช่ือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หา้หม่ืนคน จาํนวน 1 เร่ือง  

- ครบ 180 วนั ผูริ้เร่ิมฯ มิไดน้าํคาํร้องขอพร้อมรายช่ือประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หา้หม่ืนคนมายืน่ต่อ

ประธานวฒิุสภา จาํนวน 8 เร่ือง  

- ผูริ้เร่ิมฯ นาํคาํร้องขอพร้อมรายช่ือประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หา้หม่ืนคนมายืน่ต่อประธานวฒิุสภาแลว้ 

แต่ไม่ครบหา้หม่ืนคน จาํนวน 1 เร่ือง  

- ผูริ้เร่ิมฯ มิไดแ้สดงหลกัฐานใดท่ีจะสามารถตรวจสอบ หรือยนืยนัไดว้า่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง จาํนวน 1 

เร่ือง  

- ผูท่ี้ถูกยืน่ถอดถอนพน้จากตาํแหน่งก่อนท่ีผูริ้เร่ิมฯ จะนาํรายช่ือประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ หา้หม่ืนคนมา

ยืน่ต่อประธานวฒิุสภา จาํนวน 5 เร่ือง  
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- คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ขอ้กล่าวหาตามคาํร้องขอไม่มีมูล ใหข้อ้กล่าวหาตกไปจาํนวน 14 เร่ือง  

ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 1เร่ือง  

- อยูร่ะหวา่งการไต่สวนขอ้เทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จาํนวน 1 เร่ือง [๑๑]  

ต่อมารัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ไดถู้กยกเลิกไปเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 มีเร่ืองเขา้สู่การพิจารณา

ของสาํนกังานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และวฒิุสภาในการไต่สวนถอดถอนและมีมติ จาํนวน 12 เร่ือง โดย

ดาํเนินการแลว้เสร็จ 2 เร่ือง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

- ผูท่ี้ถูกยืน่ถอดถอนพน้จากตาํแหน่งก่อนท่ีผูริ้เร่ิมฯ จะนาํรายช่ือประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคน

จาํนวน 1 เร่ือง  

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ขอ้กล่าวหาตามคาํร้องขอไม่มีมูล ใหข้อ้กล่าวหาตกไปจาํนวน 1 เร่ือง  

ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 10 เร่ือง  

- อยูร่ะหวา่งการไต่สวนขอ้เทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จาํนวน 8 เร่ือง  

- อยูร่ะหวา่งผูริ้เร่ิมฯ รวบรวมรายช่ือประชาชนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคนมายืน่ต่อประธานวฒิุสภา 

ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีไดม้าแสดงตนต่อประธานวฒิุสภา จาํนวน 2 เร่ือง  

จากการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบนั วฒิุสภายงัไม่เคยมีมติถอดถอนผูใ้ดออกจาก

ตาํแหน่ง  

การถอดถอนจากตาํแหน่งเป็นวิธีการควบคุมฝ่ายบริหารวธีิหน่ึงซ่ึงควบคุม และตรวจสอบพฤติกรรมของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งระดบัสูงวา่มีความเหมาะสมหรือสมควรท่ีจะไดด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวอยูต่่อไปหรือไม่ ซ่ึง

นบัเป็นมาตรการท่ีสาํคญัอีกมาตรการหน่ึงท่ีสนบัสนุนระบบการตรวจสอบการทุจริตของผูด้าํรงตาํแหน่ง

ระดบัสูงในประเทศไทย และควบคุมการใชอ้าํนาจรัฐ Exa
mpl
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..บทวเิคราะห์ระบบรัฐสภาและระบบการเลอืกตั้งเพือ่ปรับใช้กบัระบบการเมืองของราชอาณาจักรไทย

 
รัฐสภาเป็นองคก์รท่ีใชอ้าํนาจนิติบญัญติัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอาํนาจอธิปไตยของประเทศ การดาํเนินการ

ของรัฐสภาเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหน่ึงในการกาํหนดทิศทางในดา้นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เม่ือรัฐสภาเป็น

องคก์รท่ีตรวจสอบการใชอ้าํนาจของฝ่ายบริหารและเป็นตวัแทนของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ระบบรัฐสภาท่ีมีความเหมาะสมกบับริบททางสงัคม วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมของสงัคม และ

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของรัฐนั้น ๆ จะช่วยก่อร่างสงัคมประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง กระบวนการนิติบญัญติั

ซ่ึงเช่ือมโยงกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จะทาํใหร้ะบบการเมืองของรัฐนั้น

มีความเขม้แขง็และการบริหารราชการแผน่ดินมีเสถียรภาพ ดว้ยเหตุน้ี การออกแบบระบบรัฐสภาซ่ึงรวมไป

ถึงการกาํหนดท่ีมาของผูแ้ทนราษฎร คุณสมบติัของผูแ้ทนราษฎร และการเลือกรูปแบบการเลือกตั้ง จึงมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการวางรูปแบบของรัฐและวฒันธรรมทางการเมืองของประเทศ 

เน่ืองจากประเดน็ในการพิจารณาเก่ียวกบัขั้นตอนในการไดม้าซ่ึงสมาชิกรัฐสภาจะมีผลต่อการดาํเนินการ

ของรัฐสภาไม่วา่ระบบรัฐสภานั้นจะเป็นระบบรัฐสภาระบบใด เพื่อใหก้ารออกแบบ 

ระบบรัฐสภามีความเหมาะสมกบับริบททางการเมืองและสังคมของราชอาณาจกัรไทย บทวิเคราะห์ระบบ

รัฐสภาและระบบการเลือกตั้งเพื่อปรับใชก้บัระบบการเมืองของราชอาณาจกัรไทย 

ซ่ึงควรพิจารณาในประเดน็หลกั ๆ ทั้งหมด ๔ ประเดน็ ดงัน้ี 

ประเด็นที ่๑ การเลือกรูปแบบระบบรัฐสภาระหวา่งระบบสภาเด่ียวกบัระบบสภาคู่ (Deciding between 

Unicameral Parliamentary System and Bicameral Parliamentary System) 
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ประเด็นที ่๒ การกาํหนดท่ีมาของผูแ้ทนราษฎรโดยเปรียบเทียบระหวา่งผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการแต่งตั้งกบั

ผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้ง (Comparing Appointed and Elected Representatives) 

ประเด็นที ่๓ การเลือกรูปแบบการเลือกตั้ง (Designing Electoral System) 

ประเด็นที ่๔ การกาํหนดคุณสมบติัของผูแ้ทนราษฎร (Designing Qualifications of 

Representatives) 
  
 
 
 
 
 

 

บทบาทและอาํนาจหน้าทีข่องสภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ

 
เม่ือมีเหตุปัจจยัทาํใหเ้กิดปัญหาอุปสรรคในการปกครองประเทศจนไม่สามารถปกครองไดด้ว้ยความสงบ 

อนัเป็นผลใหเ้กิดการยดึอาํนาจทางการปกครองประเทศ และภายหลงัการยดึอาํนาจไดมี้การประกาศยกเลิก

รัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชบ้งัคบัอยู ่อีกทั้งองคก์รของรัฐสภา คือ สภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภาตอ้งถูกยบุไป

ดว้ย โดยคณะผูย้ดึอาํนาจจะมีการประกาศใชธ้รรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรหรือรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยฉบบัชัว่คราวใชบ้งัคบัแทน เพื่อวางรูปแบบการปกครองประเทศใชบ้งัคบัไปพลาง

ก่อน  จนกวา่จะมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นการถาวรต่อไป พร้อมทั้งมีการ

แต่งตั้งองคก์รเพื่อทาํหนา้ท่ีรัฐสภา ซ่ึงเป็นสภาเด่ียวแทนสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา เรียกวา่ “สภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ” โดยมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

๑.  อาํนาจหนา้ท่ีในการตรากฎหมาย 

๒.  การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน 

๓.  อาํนาจหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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ภายหลงัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัถาวรมีผลใชบ้งัคบัแลว้ สภานิติบญัญติัแห่งชาติยงัคงตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภา ในช่วงระยะเวลาอนัเป็นรอยต่อระหวา่งการดาํเนินการ

เพื่อใหมี้รัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภา ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 
 
 
 

สรุปข่าวร้อน สถานการณ์ยอดฮิตล่าสุดอืน่ๆ ในเมืองไทยวนันี ้

 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงโรดแมป 3 ขั้นนําไปสู่ความปรองดอง 

 
พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา แถลง เผยสาเหตุการควบคุมอาํนาจการปกครองเพราะต้องการคนืความสุขคน

ไทย ทาํประเทศเดินหน้า พร้อมเผยโรดแมป 3 ขั้นตอนนําไปสูความปรองดอง และจบด้วยการเลอืกตั้ง คาด

ใช้เวลาประมาณ 1 ปีคร่ึง 
 

          วนัน้ี (30 พฤษภาคม 2557) พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ในฐานะ

หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผา่นโทรทศัน์วา่สถานการณ์โดยรวมค่อนขา้งเรียบร้อย 

ส่วนสาเหตุท่ี คสช.เขา้มาควบคุมอาํนาจการปกครองเป็นเพราะความแตกแยกทางแนวคิดทางการเมืองท่ีหยัง่
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รากฝังลึก การชุมนุมการทุจริต ทาํใหป้ระชาชนไม่มีความสุขอีกทั้งรัฐบาลรักษาการยงัไม่สามารถใช้

กฎหมายไดแ้ละไดส้ร้างปัญหาเก่ียวกบัการออกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2558 ถา้ยิง่ยาวนานยิง่มีปัญหา 
 

          ส่วนการเขา้มาของ คสช.ทาํใหก้ระบวนการต่าง ๆ เดินหนา้ไปไดม้ากข้ึน รวมถึงโครงการต่าง ๆท่ียงั

คัง่คา้งจากรัฐบาลท่ีแลว้ และส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือตอ้งการคืนความสุขแก่คนไทยทั้งประเทศ ขณะท่ีการใชก้ฎ

อยัการศึกมีความจาํเป็นเพื่อหยดุความรุนแรงในทนัทีแต่เจา้หนา้ท่ีจะใชอ้าํนาจเท่าท่ีจาํเป็น และไม่ละเมิด

สิทธิมนุษยชน ทั้งน้ีเราตระหนกัถึงความเดือดร้อนจากการใชเ้คอร์ฟิวจึงไดผ้อ่นคลายมาตรการน้ีไปแลว้ใน

ระดบัหน่ึง จากเคอร์ฟิวตั้งแต่ 22.00 น.เป็น 00.01 น. และคาดวา่น่าจะยกเลิกในไม่ชา้ หากไม่มีความเส่ียง 
 

          ขณะเดียวกนั การประกาศหา้มชุมนุมทางการเมือง หรือมัว่สุมเกิน 5 คนเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

แกปั้ญหา ไม่ใหเ้หตุการณ์บานปลาย นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีปัญหาอีกมากท่ีตอ้งจดัระเบียบ และแกไ้ข

โดยเร็วไม่มีเวลาใหเ้สียเปล่าไปกบัความขดัแยง้อีกแลว้ 

 

          ทั้งน้ี โรดแมปของ คสช. จะเนน้การปรองดองในช่วงแรก ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยมีการ

จดัตั้งศูนยป์รองดองทั้งส่วนกลางและพื้นท่ีอ่ืน ๆส่วนระยะท่ีสอง จะตั้งคณะทาํงานปฏิรูป ปราศจากความ

ขดัแยง้และไม่มีการนิรโทษกรรมใด ๆ มีการใชรั้ฐธรรมนูญชัว่คราว ตั้งสภานิติบญัญติัตั้งนายกรัฐมนตรี 

คาดวา่น่าจะใชเ้วลาประมาณ 1 ปีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และความร่วมมือ ซ่ึงถา้หากปฏิรูปสาํเร็จแลว้กจ็ะเขา้

สู่ระยะท่ี 3 คือการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ทุกฝ่ายพอใจ กฎหมายมีความทนัสมยั มีคนดี

มาดูแลบา้นเมืองและส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากมีการประทว้งและไม่เขา้ใจในการควบคุมอาํนาจการ

ปกครองคร้ังน้ี 

 

          ตอนน้ี ตนคิดวา่คนไทยทุกคนเหมือนตน ไม่มีความสุขประมาณ 9 ปีแลว้แต่ตอนน้ีทุกคนมีความสุข

และอยูใ่นความสงบมากข้ึนถา้หากทหารและขา้ราชการไม่ออกมาทาํอะไรเลย ใครจะแกปั้ญหาใหพ้วกท่าน

ขอใหเ้ช่ือมัน่การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีแต่จะไม่สาํเร็จกต่็อเม่ือเรามีการประทว้งกนัอยูถ่า้แกปั้ญหาได้

ทหารกจ็ะกลบัไปทาํหนา้ท่ี 
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ปิดยอด7วนัอนัตรายตาย341เจ็บ3,117 

ปิดยอด 7 วนัอนัตรายช่วงปีใหม่ ตาย 341 ศพ เจ็บ 3,117 ราย ลดลงจากปี 56-57 สาเหตุหลกัเมาสุรา 

 
  

             6 ม.ค.58 ศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน (ศปถ.)ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดย

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดแ้ถลงสรุปสถิติอุบติัเหตุทางถนนประจาํวนัท่ี 5 ม.ค. 2558 โดยนาย

วิบูลยส์งวนพงศ ์ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดาํเนินงานลดอุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 วา่ ทางศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 

โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายไดร้วบรวมสถิติ

อุบติัเหตุทางถนนประจาํวนัท่ี 5 มกราคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการรณรงค ์“มอบความสุขทัว่ไทย 

สญัจรปีใหม่ปลอดภยัทุกคน” เกิดอุบติัเหตุ 265 คร้ัง ผูเ้สียชีวิต 40 ราย ผูบ้าดเจบ็ 274 คน 

  

             สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ ขบัรถเร็วเกินกาํหนดร้อยละ 27.17 ตดัหนา้กระชั้นชิด ร้อยละ 

23.02  เมาสุรา ร้อยละ 20.00 ยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 84.17 

ส่วนใหญ่เกิดในเสน้ทางตรง ร้อยละ 64.91 บนทางหลวงแผน่ดิน ร้อยละ 41.13 บนถนน อบต./หมู่บา้น 

ร้อยละ 33.21 

  

             โดยช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด ไดแ้ก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 35.09 ผูบ้าดเจบ็

และผูเ้สียชีวติส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มวยัแรงงาน ร้อยละ 45.21 

  

             จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุด ไดแ้ก่ สุราษฎร์ธานี 12 คร้ัง จงัหวดัท่ีมีผูเ้สียชีวิตสูงสุด ไดแ้ก่ ชุมพร 

เชียงราย เชียงใหม่เพชรบูรณ์ จงัหวดัละ 3 ราย จงัหวดัท่ีมีผูบ้าดเจบ็สูงสุด ไดแ้ก่นครศรีธรรมราช 12 คน 
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