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โดย นายห่ิงหอย  

คอลมันกระแสทรรศน  หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันอังคารที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๖๕๐ 
 
 
 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต. ศาลยุติธรรม) เปนองคกรบริหารงาน
บุคคลมีหนาที่แตงตั้งโยกยายและใหคุณให
โทษแกผูพิพากษาในศาลยุติธรรมทุกระดับชั้น 
ตั้งแตตําแหนงประธานศาลฎีกา ลงมาจนถึง 
ผูพิพากษาศาลชั้นตน* 
  รวมทั้งเปนองคกรที่เปนหลักประกัน
ความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดีอีกดวย 
  เดิมบุคคลที่มาเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม 
จ ะ ต อ ง เ ป น ผู พิ พ า กษา ร ะ ดั บ สู ง ตั้ ง แ ต 
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาขึ้นไป ซ่ึง
ทานเหลานั้นไดรับราชการตุลาการมาเปน
ระยะเวลายาวนาน มีความรูความสามารถ 
และความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีเปนที่
ประจักษแกผูพิพากษาทั้งหลาย 
  ผูพิพากษาสวนใหญจึงเลือกตั้งใหเปน 
ก.ต. ศาลยุติธรรม โดยไมตองมีการแนะนําตัว 
หรือหาเสียงเชนเดียวกับการเลือกตั้งทาง
การเมือง แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

                                                 
  

*นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย 
รวบรวม. 

ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแกไขโครงสราง ก.ต. 
ศาลยุติธรรมดังกลาว โดยกําหนดให 
ผูพิพากษาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ
ศาลฎีกา ชั้นศาลละ ๔ คน รวม ๑๒ คน มี
สิทธิไดรับเลือกตั้งเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม
อยางเทาเทียมกัน 
  ดังนั้น ผูพิพากษาในศาลชั้นตนและ
ศาลอุทธรณที่ประสงคจะเปน  ก .ต .ศาล
ยุติธรรม แตยังไมปรากฏเกียรติประวัติเปนที่
ประจักษวาเปนผูทรงคุณวุฒิและมีการดํารง
ตนเปนแบบอยางแกผูพิพากษาทั่วไป จึงตอง
แนะนําคุณสมบัติของตนเอง 
  รวมทั้ งมีการนําเสนอแนวคิดและ
นโยบายตอผูพิพากษาดวยวิธีการตางๆ นานา 
เปนตนวาการจัดทําเอกสารแจกจาย และ 
ปดไวตามที่ตางๆ ในบริเวณศาล บางก็ใช
โทรศัพทติดตอแมกระทั่ งการเดินทางไป
พบปะผูพิพากษาในตางจังหวัด เพ่ือขอ
คะแนน เสี ย งสนั บสนุ นจากผู พิ พ ากษา 
ศาลชั้นตน 
  เน่ืองจากผู พิพากษาในศาลชั้นตน 
ทั่วประเทศมีจํานวนมากกวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณและศาลฎีกาหลายเทา จึงเปนคะแนน
เสียงชี้ขาดวา  ผู พิพากษาคนใดจะได รับ
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เลือกตั้งเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม ทั้ง ๓ ชั้นศาล
หลายปที่ผานมา วัฒนธรรมองคกรของศาล
ยุติธรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก.ต. ศาล
ยุติธรรมไดเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผูพิพากษา
สวนใหญเคยรูสึกวา การหาเสียงเลือกตั้ง ก.ต. 
ศาลยุติธรรมเปนเรื่องที่ไมนาภาคภูมิใจและ 
ไมสงางามกลับกลายเปนวา การหาเสียงใน
ลักษณะดังกลาวเริ่มจะเปนเรื่องปกติธรรมดา 
และมีแนวโนมวาจะมีการวิธีหาเสียงในรูปแบบ
ตางๆ หลากหลายและพลิกแพลงมากยิ่งขึ้น 
  ผู พิพากษาคนใดไมหาเสียงดวย
วิธีการดังกลาว ก็ยากที่จะไดรับเลือกตั้ง 
เปน ก.ต.ศาลยุติธรรม ไมวาบุคคลนั้นจะมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพียงใดก็ตามอยางไร 
ก็ตาม ผลการสํารวจความคิดเห็นของ 
ผูพิพากษาสวนใหญ ซ่ึงปรากฏในวิทยานิพนธ
และรายงานวิจัย รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดตางๆ ของ
ศาลยุติธรรมสอดคลองกันวาผู พิพากษา 
สวนใหญไมเห็นดวยกับระบบการเลือกตั้ง 
ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่มีการหาเสียงดังเชนที่
เปนอยูในปจจุบัน เพราะเห็นวาการเลือกตั้ง
ด วยวิ ธี การดั งกล าวจะก อ ให เกิ ด ระบบ
การเมืองในศาลยุติธรรม อันเปนบอเกิดของ
ระบบอุปถัมภ 
  ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร 
องคมนตรี เคยกลาวแสดงความเห็นดวย 
ความหวงใยองคกรศาลยุติธรรม หลายครั้ง
หลายหนวา การเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนการนําเอาระบบการปกครอง
แบบการเมืองมาใชในศาลยุติธรรมแทนการ
ปกครองแบบวิชาชีพ ซ่ึงควรไดรับการแกไข
โดยเร็ว 

  แมกระนั้น ปญหาดังกลาวก็ยังไมได
รับการแกไขใหเบาบางลงไป เน่ืองจากตนตอ
แหงปญหาเกิดจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ซ่ึงแกไขไดยาก 
  เ ม่ือเกิดการปฏิวัติยึดอํานาจจาก
รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และมีการ
ตั้งคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
คณะกรรมาธิการยกรางฯ จึงไดพิจารณาแกไข
โครงสรางของ ก.ต. ศาลยุติธรรมเสียใหม 
  ในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการและ
กรรมาธิการยกรางฯ ไดมีการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวาง 
โดยมีหลายทานเห็นวา ควรใชระบบสรรหา
แทนระบบเลือกตั้ง และควรกําหนดให ก.ต. 
ศาลยุติธรรม มาจากผูพิพากษาศาลฎีกา
เทานั้น 
  แตในที่สุด คณะกรรมาธิการยกรางฯ
มีมติ เ ห็ นชอบให มี  ก .ต .  ศาลยุ ติ ธ ร รม 
ผูทรงคุณวุฒิมาจากผูพิพากษาในศาลชั้นตน 
๒ คน ศาลอุทธรณ ๔ คน และศาลฎีกา ๖ คน 
โดยใหผูพิพากษาแตละชั้นศาลเลือกตั้ง ก.ต. 
ศาลยุติธรรม ในชั้นศาลนั้นๆ 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสราง ก .ต .  
ศาลยุติธรรมดังกลาว อาจทําใหเกิดขอสงสัย
วา เหตุใด ก.ต. ศาลยุติธรรมที่มาจาก 
ผูพิพากษาในศาลชั้นตนจึงมีจํานวนนอยกวา
ศาลอุทธรณและศาลฎีกา ทั้งๆ ที่ผูพิพากษา
ในศาลชั้นตนมีจํานวนมากกวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณและศาลฎีกา 
  ผูเขียนเห็นวา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการเลือกตั้ง และโครงสราง ก .ต . ศาล
ยุติธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
ยกรางฯ ดังกลาว มีเหตุผลสนับสนุนดังน้ี 
 ๑. กา รที่ กํ า หนด ให ผู พิ พ ากษา 
ในแตละชั้นศาลเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๕๕  

ประจําชั้นศาลนั้นๆ เหมาะสมแลว เพราะ 
ผู พิพากษาในชั้นศาลเดียวกันซึ่งมีอาวุโส
ใกลเคียงกัน ยอมทราบประวัติความเปนมา
ของบุคคลในชั้นศาลเดียวกันไดดีวา บุคคลใด
มีความเหมาะสมที่จะเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม 
ซ่ึงจะตองเปนแบบอยางที่ดีของผูพิพากษา 
และผูพิพากษาในศาลสูงจะไดไมตองออกไป
แนะนําตัวหรือขอคะแนนเสียงจากผูพิพากษา
ศาลชั้นตนอีกตอไป 
  ๒. จากผลสํ า ร วจความคิ ด เ ห็ น 
ผูพิพากษาทั่วประเทศพบวา ผูพิพากษา 
สวนใหญประมาณรอยละ ๕๗ เห็นวา การ
เลือกตั้ง ก.ต.ศาลยุติธรรม ดวยการให 
ผูพิพากษาเลือกตั้ง ก.ต.ศาลยุติธรรมจาก 
ผูพิพากษาในชั้นศาลเดียวกัน สามารถแกไข
ปญหาการหาเสียงเลือกตั้งที่ไมเหมาะสมได 
และการเลือกตั้ง ก.ต. ศาลปกครอง ก็ใช
วิธีการเลือกตั้งแบบเดียวกันนี้ 
  ๓. ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ใ น
หนวยงานของรัฐและเอกชนทั่วไป ลวนแต
กําหนดใหบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ระดับสูงใน
หนวยงานนั้นๆ เปนผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย 
ใหความดีความชอบและลงโทษบุคลากรใน
หนวยงานทั้งสิ้น 
  ไมมีหนวยงานใดใหสิทธิแกผูมีอาวุโส
น อย เป นผู ใ ช อํ านาจบริ ห า ร งานบุ คคล 
ทุกระดับชั้นไดเทาเทียมกับผูมีอาวุโสหรือ
ตําแหนงสูง 
  ปจจุบันขาราชการพลเรือนตองมี
ตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีขึ้นไป จึงมีสิทธิไดรับ
การสรรหาเปนกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.ร.) และขาราชการตํารวจตองมียศตั้งแต
พลตํารวจโทขึ้นไป จึงมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ต.ร.) 

   ๔. สั ด ส ว น ข อ ง คณะก ร ร ม ก า ร 
ตุลาการศาลปกครอง (ก.ต.ป.) ก็มีที่มาจาก
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ๖ คน และมาจาก
ตุลาการศาลปกครองชั้นตนเพียง ๓ คน 
  แม แ ต ใ น ศ า ลยุ ติ ธ ร ร ม  ก อ น ใ ช
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็กําหนดไววา ผูพิพากษาที่มี
คุณสมบัติเปน ก.ต.ศาลยุติธรรม จะตองมี
ตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะใน
ศาลฎีกา 
  การกําหนดใหมี ก.ต. ศาลยุติธรรม 
ที่มาจากผู พิพากษาศาลชั้ นตนและศาล
อุทธรณนอยกวา ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่มาจาก 
ผูพิพากษาศาลฎีกา จึงมิใชการลดทอน
ความสําคัญของผูพิพากษาศาลชั้นตนและ 
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
  ๕. อํานาจหนาที่ในการบริหารงาน
บุคคลในหนวยงานของรัฐ มิใชสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่บุคคลในหนวยงานทุกระดับชั้นจะตองมีสิทธิ
เทาเทียมกัน แตตองมีการกําหนดคุณสมบัติ
และวิธีการใหไดมาซึ่งบุคคลที่จะทําหนาที่
บริหารงานบุคคลในหนวยงานใหเหมาะสม 
โดยคํ านึ งถึ งประ โยชนขององค กรและ
ประชาชนเปนสําคัญ 
  ๖. ก า ร ที่  ก . ต .  ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม  
สวนใหญมาจากผูพิพากษาในศาลฎีกา มิได
เปนอุปสรรคตอการบริหารงานบุคคลของ 
ศาลยุติธรรม เน่ืองจากทุกๆ ศาลมีผูพิพากษา
ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติหนาที่และรายงาน
ความดีความชอบของผูพิพากษาในแตละศาล
เปนไปตามลําดับชั้นอยูแลว 
  นอกจากนั้น ยังมีอนุ ก.ต. ศาล
ยุติธรรมที่มาจากผูพิพากษาในทุกชั้นศาล 
เ พ่ื อทํ าหน าที่ ก ลั่ นกรองข อ มูล เ พ่ื อการ
บริหารงานบุคคลอีกสวนหนึ่งดวย 
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  ๗. จากการสํารวจความคิดเห็นของ 
ผูพิพากษาทั่วประเทศ ๒,๒๑๑ คน พบวา 
ผูพิพากษาสวนใหญประมาณรอยละ ๖๑.๗๔ 
เห็นวา ความอาวุโสของผูพิพากษาที่เปน ก.ต. 
ศาลยุติธรรม ยอมมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของ ก.ต. ศาลยุติธรรม สวนที่ 
ไมเห็นดวยมีเพียงรอยละ ๒๑.๐๘ เทานั้น 
  ดังนั้น หากผูพิพากษาที่เปน ก.ต. 
ศาลยุติธรรม สวนใหญมาจากผูพิพากษาที่มี
อาวุโสมากขึ้น ก็นาจะทําให ก.ต. ศาลยุติธรรม 
เปนองคกรที่ไดรับความเชื่อถือศรัทธาจาก
บุคลากรภายในและภายนอกศาลยุติธรรม 
มากยิ่งขึ้น 
   ๘. การกําหนดใหผูที่มีอาวุโสนอยมี
อํ านาจหน าที่ แต งตั้ ง โ ยกย ายบุ คลากร 
ทุกระดับชั้น อาจทําใหผูบริหารหนวยงานซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรในหนวยงานนั้นๆ มีความเกรงใจผูมี
อาวุโสนอยซ่ึงมีอํานาจหนาที่แตงตั้งโยกยาย
ตนได ยอมมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของ
การรายงานความดีความชอบของผูบริหาร
หนวยงานนั้นๆ 
  ดังน้ัน การที่คณะกรรมาธิการยกรางฯ
เห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงสราง
ของ ก.ต. ศาลยุติธรรมดังกลาว จึงสอดคลอง
กับหลักการบริหารงานบุคคลในหนวยงานของ
รัฐและเอกชนโดยทั่วไป และสอดคลองกับ
โครงสราง ก.ต. ศาลปกครอง ซ่ึงเปนองคกร 
ที่ใชอํานาจตุลาการเชนเดียวกัน 
  อีกทั้ งการใหผู พิพากษาแตละชั้น 
ศาลเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม จาก 
ผูพิพากษาในชั้นศาลเดียวกัน ก็นาจะเปน 
การแก ไขปญหาการหาเสียง เลื อกตั้ งที่ 
ไมเหมาะสมไดในระดบัหนึ่ง 

  แตหากกําหนดคุณสมบัติและวิธีการ
เลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม เพ่ิมเติมเปนวา 
"บุคคลที่มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปน ก.ต.  
ศาลยุติธรรม จะตองเปนผูพิพากษาระดับสูง
ในแตละชั้นศาล แลวใหมีการสรรหาบุคคลที่มี
สิทธิไดรับเลือกตั้งเปน ก.ต. ศาลยุติธรรม เปน
จํานวน ๒ เทาของ ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่จะมี
ไดในแตละชั้นศาล ตอจากนั้นจึงใหผูพิพากษา
แตละชั้นศาลเลือกตั้ง ก.ต. ศาลยุติธรรม จาก
บุคคลที่ไดรับการสรรหา"  ก็นาจะทําใหไดมา
ซ่ึง ก.ต. ศาลยุติธรรม ที่สอดคลองกับหลักการ
บริหารงานบุคคล และเปนการแกไขปญหา
การหาเสียงเลือกตั้งดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
ได 
  อีกทั้งจะทําใหศาลยุติธรรมมี ก.ต. 
ศาลยุติธรรม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลมาก
ยิ่งขึ้นอีกดวย 
  อยางไรก็ตาม ขณะนี้ศาลยุติธรรมได
ตั้ งคณะกรรมการศึกษาและจัดทําความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว 
  ดังน้ัน หากผูใดเห็นวา ก.ต. ศาล
ยุติธรรมรูปแบบอ่ืนใดที่เหมาะสมและนาจะ
เปนประโยชนสูงสุดแกศาลยุติธรรมและ
ประชาชน ก็ชอบที่จะนําเสนอแนวคิดและ
เหตุผลสนับสนุ นการแก ไขต อสภาร า ง
รัฐธรรมนูญตอไป  

 

 
 
 

 




