
 

บทความทางวิชาการ 

๘๕ 

โดย  สมัชญ  สมบัติพานิช* 
 

 
 

 องคกรตามรัฐธรรมนูญเปนองคกรซึ่ งถูกจัดตั้ งเปนครั้ งแรกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีองคกรซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทน
ของประชาชนในการตรวจสอบอํานาจรัฐ๑ ในดานตาง ๆ  เชน การตรวจสอบการทุจริต การกระทําที่ขัด
ตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ทั้งนี้องคกรตามรัฐธรรมนูญจะเปน
หลักประกันใหแกประชาชนวาการตรวจสอบรัฐบาลจะสามารถกระทําไดอยางอิสระและมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีโครงสรางแยกขาดจากอํานาจรัฐอยางชัดเจน๒ ดวยเหตุน้ีกระบวนการสรรหา
ผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญแตละองคกรจึงมีความจําเปนตองอาศัยหลักการที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงในองคกรนั้นจะตองมีความเปนอิสระ ไมสามารถถูก
แทรกแซงไดโดยงาย    

                                                 
  *น.บ. (ธรรมศาสตร), น.ม. (ธรรมศาสตร), นิติกร  สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร, คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร. 
  ๑ไดแกนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมไปถึงผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองอ่ืน ๆ.  
  ๒เนื่องจากลําพังการแบงแยกอํานาจซึ่งไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ ซ่ึง
แมจะทําหนาที่ถวงดุลซึ่งกันและกัน แตก็เปนเพียงการแบงแยกอํานาจรัฐเทานั้น ซึ่งหากระบบถวงดุลดังกลาว
ไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหประชาชนในฐานะที่เปนผูถูกปกครองไมมีเครื่องมือ 
อันใดในการจัดการปญหาดังกลาว หรือหากกลาวอีกนัยหนึ่ง องคกรตามรัฐธรรมนูญดังกลาวมีไวเพื่อ
คุมครองและรับรองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนโดยตรงนั่นเอง ดู เชาวนะ ไตรมาศ. องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญใหม : คนไทยใชประโยชนอยางไร,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ๔ : ๑๐ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๔๕) : ๙๕. 
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๘๖ 

 ตลอดระยะเวลาการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พบวา 
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่ควรจะมีความเปนกลางและและสามารถตรวจสอบอํานาจรัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นกลับออนแอ ไมสามารถดําเนินงานไดตามความคาดหวังจากประชาชนและ
เจตนารมณรัฐธรรมนูญ กอใหเกิดกระแสการวิพากษวิจารณจากนักวิชาการ นักการเมืองถึงการ
แทรกแซงการทํางานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และประเด็นที่มีการกลาวถึงมากที่สุดนั้นไดแก
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่วาดวยกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปด
โอกาสแกผูแทนพรรคการเมืองใหเขามามีสวนรวมได จึงมีการเรียกรองแกไขบทบัญญัติดังกลาวโดย
ตัดผูแทนพรรคการเมืองมิใหเขามาเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระอีกตอไป 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อวิเคราะหปญหาบทบาทพรรคการเมืองในกระบวนการ
สรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 
๑. แนวความคิดในการจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
    แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   
 

 ถึงแมวาองคกรตามรัฐธรรมนูญจะเพิ่งถูกรับรองอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็ตาม ทวาในชวงระยะเวลากอนหนานั้นไดมีแนวความคิดในการจัดใหมีองคกร
กลางเพื่อที่จะดําเนินการใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมาบางแลว โดยเฉพาะการจัดใหมีองคกรกลางที่
ทําหนาที่ดูแลการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทยในป ๒๕๑๙๓ และในระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๕-
๒๕๓๗๔   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนองคกรฝายบริหารนั้นไมไดรับความไววางใจจาก
ประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง๕ เพียงแตการดําเนินการขององคกรดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จ

                                                 
   ๓อาภัสรา จินตนะพัฒน, “รูปแบบและฐานะขององคกรที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา ๖๖. 
  ๔ประชา ธิปไตย “องคกรกลางกับการเลือกตั้ง : ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่,” รัฐสภาสาร. 
๔๔, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๓๙) : ๑๒. 
  ๕สีดา สอนศรี.  รายงานวิจัยเร่ือง “บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย”. 
พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กุมภาพันธ ๒๕๔๖). หนา ๒-๓. และโปรดดู สมคิด  
เลิศไพฑูรย. กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐. (กรงุเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). หนา ๒๑๐. 
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เทาที่ควร๖  โดยเฉพาะปญหาการอยูภายใตการบังคับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนประมุขฝาย
บริหาร๗  
  กรณีการตรวจสอบการทุจริตก็เชนเดียวกัน ในป พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปช่ันซึ่งมีมายาวนานลงได โดยองคประกอบของกรรมการฯ น้ีเริ่มแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามที่จะใหการดําเนินการมีความเปนกลาง โดยเฉพาะการกําหนดใหกรรมการฯ ตองไมเปน  
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ดังกลาวก็ประสบปญหาความเปน
อิสระและไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรเนื่องจากยังคงเปนการดําเนินการ
ที่อยูภายใตการบังคับบัญชาจากสํานักนายกรัฐมนตรี๘   

นอกเหนือไปจากความพยายามในการจัดตั้งองคกรกลางแลว ยังไดมีการศึกษาแนวทางการ
ไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงในองคกรโดยเฉพาะองคกรซึ่งมีหนาที่จัดการเลือกตั้ง และปรากฏความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพรรคการเมืองวาสมควรมีความเกี่ยวของกับองคกรกลางมากนอย
เพียงใด ซึ่งมีทั้งฝายที่เห็นวาพรรคการเมืองควรมีบทบาทในองคกรกลาง และฝายที่เห็นวาพรรค
การเมืองควรแยกขาดจากองคกรกลาง โดยแตละฝายไดใหเหตุผลดังนี้ 
 ๑.๑  ฝายที่เห็นวาพรรคการเมืองควรมีบทบาทในองคกรกลาง ไดใหเหตุผลวา การบัญญัติ
หาม มิใหสมาชิกพรรคการเมืองเขามามีบทบาทในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปนการ
สรางภาพลักษณที่ไมดีใหแกนักการเมือง และไมเปนการสนับสนุนใหคนสังกัดพรรคการเมืองอันเปน
การไมสอดคลองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และยังไมสามารถทําใหไดคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังที่บริสุทธิ์และยุติธรรมได อยางไรก็ตามหากสมาชิกพรรคการเมืองเขามาดํารงตําแหนง
เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งแลวจะตองลาออกจากพรรคการเมือง๙ 

                                                 
  ๖ดวยสาเหตุหลาย ๆ ประการ อาทิ การไมมีอํานาจหนาที่ตรวจจับการทุจริตเลือกตั้งเนื่องจาก 
ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจดังกลาว หรือลักษณะขององคกรที่ไมถาวรและดําเนินการไมตอเนื่อง ดู อุมาสีว 
สอาดเอี่ยม “บทบาทองคกรกลางในการดูแลการเลือกตั้ง : ความสําเร็จหรือลมเหลว,” รัฐสภาสาร. ๔๐, ๘ 
(สิงหาคม ๒๕๓๒) : ๒๙, ๕๐. 
  ๗ประชา ธิปไตย. อางแลว เชิงอรรถที่ ๔ หนา ๑๒. 
  ๘สุรพล นิติไกรพจน. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กับ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ. (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๗). หนา ๓๑-๔๒. 
  ๙พรศักดิ์ ผองแผว, ธีรภัทร เสรีรังสรรค. รายงานการวิจัย เร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง. 
พิมพครั้งที่ ๑. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรกฎาคม ๒๕๓๙). หนา ๑๓๗. 
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 ๑.๒  ฝายที่เห็นวาพรรคการเมืองควรแยกขาดจากองคกรกลาง ไดใหเหตุผลวา ตองการให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยบุคคลที่ไมเกี่ยวของหรือไมมีผลประโยชนทางการเมือง ซ่ึงจะ
ทําใหการดําเนินการไมถูกครอบงําจากฝายบริหารหรืออํานาจทางการเมือง และเปนการปองกันมิให
เกิดความลําเอยีงอันจะนําไปสูการเลือกตั้งที่เอ้ือประโยชนตอพรรคการเมืองดังที่เคยเปนมาในอดีต๑๐  
 เมื่อไดพิจารณาขอเท็จจริงประกอบกับความเห็นตาง ๆ อันเกี่ยวกับบทบาทของพรรค
การเมืองในองคกรกลางในชวงระยะเวลากอนป พ.ศ. ๒๕๔๐  พอที่จะสรุปไดวา ไดเริ่มมีแนวความคิด
จัดตั้งองคกรกลางเพื่อดําเนินการแทนฝายบริหาร เพียงแตแนวความคิดดังกลาวยังไมสามารถ
บรรลุผลไดอยางชัดเจนเทาใดนัก  เนื่องจากโครงสรางองคกรในลักษณะที่อยูภายใตการบังคับบัญชา
จากอํานาจรัฐ แมวาการดําเนินการของอํานาจรัฐโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งหรือการตรวจสอบ
การทุจริตยังปราศจากอิสระและไมเปนที่ยอมรับจากประชาชนในขณะนั้นก็ตาม   
 
๒. องคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ – บทบาทพรรค 
    การเมืองในฐานะผูมีสวนไดเสีย  
 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรกลางไดประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายหลัง
จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงไดมีบทบัญญัติรับรอง
อยูหลายองคกรดวยกัน อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ  

อยางไรก็ตาม กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรค
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ การรักษาผลประโยชนของแตละพรรคการเมืองในฐานะที่เปน 
ผูมีสวนไดเสียในการตรวจสอบขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นจะสามารถทําใหไดผูซึ่งมีความเปน
กลางไดอยางแทจริง ตัวอยางเชน กระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๘  
ซ่ึงบัญญัติวา  
 
 

                                                 
  ๑๐เพิ่งอาง หนา ๑๓๖-๑๓๗. 



 

บทความทางวิชาการ 

๘๙ 

 “ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวนสิบคน ซ่ึงประกอบดวยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
ทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓๗ ซ่ึงสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนหาคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตอง
เสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในสี่ของจาํนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู”๑๑ 
 ชั้นพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในมาตรา
ดังกลาวขางตน นายพงษเทพ  เทพกาญจนา ผูเสนอใหกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไดอธิบายไว 
ดังนี้๑๒ 
 “...ทีนี้ก็มีคนสงสัยเหมือนกันนะครับวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะสามารถเสนอชื่อหรือ
วาเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม จริง ๆ แลวพรรคการเมืองทุกพรรค
ในสภาผูแทนราษฎรเองนั้น ก็คงจะตองรักษาผลประโยชนของตัวเอง คือ พูดงาย ๆ วา พยายามที่จะ
ไมใหคนที่เอ้ือประโยชนแกพรรคอื่น หรือไมเปนกลางเขามาเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง มันจะมี
ระบบตรงนี้ท่ีมันเกิดขึ้น...เหตุตรงนี้ผมคิดวาน้ําหนักถึงแมจะอยูที่สภาผูแทนราษฎร แตเมื่อเขาเปน
คนที่ถูกคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวุฒิสมาชิกไมถูกคลุม แลวแตละคนแตละพรรคตอง
รักษาผลประโยชนของตัวเองแลว มันก็คงจะมีเหตุผลที่พอจะพิจารณาขอเสนออันหลังดวยครับ” 
 ในการพิจารณาขอเสนอดังกลาว กรรมาธิการฝายเสียงขางนอยซึ่งไมเห็นดวยไดโตแยงวา 
กระบวนการเลือกตั้งที่ผานมานั้นมีการทุจริตมาโดยตลอด และไมสามารถพิสูจนความผิด 
ไดอยางชัดเจน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการเมืองมาโดยตลอด ดังนั้นองคกรอิสระจึงไมควรที่จะ
มีจุดเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมือง๑๓   

                                                 
  ๑๑นอกจากนี้ดู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๖ ซ่ึงบัญญัติวา “คณะกรรมการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไดแก คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งมีองคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการสรรหาและการเลือกตั้ง วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”.  
  ๑๒คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ, รายงานคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฯ สภาราง
รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐. (คําอภิปรายของนายพงษเทพ   เทพกาญจนา). 
  ๑๓คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ, รายงานคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฯ สภาราง
รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐. (คําอภิปรายของนายบุญเลิศ   คชายุทธเดช). 
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๙๐ 

 นอกเหนือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว รัฐธรรมนูญฯ ยังไดกําหนดหลักเกณฑ
เดียวกันนี้ในกระบวนการสรรหาองคกรอิสระอ่ืน ไดแก กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ๑๔ 
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ๑๕ และใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยองคกรอิสระตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ๑๖ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา๑๗ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน๑๘ 
 ภายหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ก็ไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระตาง ๆ โดยพรรคการเมืองไดมีสวนรวมในกระบวนการสรรหา 
มาโดยตลอด สงผลใหการดําเนินการขององคกรอิสระเหลานี้กลับไมประสบผลสําเร็จดังที่คาดหวัง
เทาใดนัก โดยเฉพาะการดําเนินการที่มีความเปนกลางและความสุจริตยุติธรรม 
 
๓. ปญหาการแทรกแซงองคกรตามรัฐธรรมนูญจากฝายการเมือง และพระราชบัญญัติแกไข 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 

 การดําเนินการขององคกรตามรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมานั้น                       
ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการกระทําที่สอไปในทางทุจริต และขอสงสัยถึงความไมเปนกลาง 
โดยเฉพาะองคกรที่มีบทบาทสําคัญซึ่งไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง๑๙ คณะกรรมการปองกันและ

                                                 
  ๑๔มาตรา ๒๕๗. 
  ๑๕มาตรา ๒๙๗. 
  ๑๖พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘. 
  ๑๗พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖. 
  ๑๘พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘. 
   ๑๙ดู คณิน บุญสุวรรณ. “ชี้ กกต. “ลมละลายทางรัฐธรรมนูญ”” (http://www.kaninboonsuwan.com/ 
099_comment9_192.htm) ๖ มกราคม ๒๕๕๐. คณิน บุญสุวรรณ. “ชี้ กกต. กําลังผลักประเทศเขาสูมุมอับ”  
(http://www.kaninboonsuwan.com/099_comment9_197.htm) (๖ มกราคม ๒๕๕๐). คณิน บุญสุวรรณ.  
“การเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙  ไมชอบดวยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและไมตองดวย
หลักการประชาธิปไตย” (http://www.kaninboonsuwan.com/099_comment9_183.htm) (๖ มกราคม ๒๕๕๐). 
“เหตุผลศาลฎีกาไมรวมสังฆกรรมสรรหา กกต,” ไทยโพสต, (๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙) หนา ๔. โดยเฉพาะการจัดการ
เลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ในลักษณะที่ขัดตอรัฐธรรมนูญและยังเอื้อประโยชนตอพรรคการเมืองบางพรรค 
ทําใหกรรมการการเลือกตั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ และ ๔๒ ประกอบดวยประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ ลงโทษจําคุกกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ดํารงตําแหนงในขณะที่ศาลมีคําพิพากษาคนละ ๔ ป และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกําหนดคนละ ๑๐ ป 
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๙๑ 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ๒๐ และศาลรัฐธรรมนูญ๒๑ จึงเริ่มมีการแสดงความเห็นวาปญหา
ดังกลาวเกิดจากบทบัญญัติอันเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาซึ่งเปดโอกาสใหพรรคการเมืองเขามา
แทรกแซงการทํางานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวโดยการตัดมิให

                                                                                                                                                    
กรรมการการเลือกตั้งชุดนี้จึงหมดวาระทันทีตามมาตรา ๑๔๑ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๙ (๔) ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ดู คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๙/๒๕๔๙ และคําพิพากษาศาลอาญา
หมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๔๓/๒๕๔๙. 
  ๒๐ดู ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีมติเปนเอกฉันท วินิจฉัยคํารองที่ประธาน
วุฒิสภายื่นคํารองกลาวหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กระทําการทุจริตตอ
ตําแหนงหนาที่ในการออกระเบียบคาตอบแทนพิเศษใหกับประธาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมูลความผิด
จริงตามขอกลาวหา ในประมวลกฎหมายอาญา ม.๑๕๗ ประกอบกับพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๕  ดู "สุวัฒน - วัฒนา" เตรียมเฮ "คดีคลองดาน" หมดอายุ ๒,๐๐๐ 
คดีทุจริตจอคิวหลุด - อดีตปปช. หันหนาเขาวัด.” ผูจัดการรายสัปดาห (๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) , ที่ผานมาจะเห็น
ไดวา วิธีการไดมาซึ่งบุคคลที่เขามาทํางานในองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการ ปปช. นั้นมีขอครหาเกิดขึ้น
มากมาย และเมื่อกลไกการสรรหาซึ่งเปนกระบวนการเริ่มตนและสําคัญที่สุดในการตรวจสอบทางการเมือง 
มีปญหา ยอมกอใหเกิดระบบเผด็จการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน นันทวัฒน  บรมานันท.  “ปญหาการสรรหา 
ปปช.!/ปญหาถูกลอกหนังสือ!!” [ออนไลน] แหลงที่มา: www.pub-law.net  (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐) ถึงแมวาปญหา
การดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินี้จะมิใชปญหาความอิสระและ 
เปนกลางโดยตรง แตก็เปนปญหาการทุจริตที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลทางการเมืองอยูไมนอยเชนกัน. 
  ๒๑ดู กรณีคดีซุกหุน ที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ตกเปนผูถูกกลาวหา ดู คณิต ณ นคร. “การบิดเบือน 
หรือหักดิบกฎหมาย (1).” มติชนรายสัปดาห ปที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๓๖๖ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙) : ๓๘ , คณิต ณ นคร. 
“การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย (จบ),” มติชนรายสัปดาห ปที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๓๖๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙) : ๔๐ 
และดู  “เหตุการณสําคัญสงผลรัฐบาลสะเทือน : คดีซุกหุน.” [ออนไลน] แหลงที่มา: 
http://www.komchadluek.net/e2548/reference/index.php? sub=06&pag=07 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐) : กรณี  
นายวสันต สรอยพิสุทธ์ิ ประธานศาลอุทธรณภาค ๗ ซ่ึงมาเปนพยานโจทกในคดีที่พนักงานอัยการ ไดเปนโจทก 
ยื่นฟอง น.ต. ประสงค สุนศิริ คอลัมนิสต นสพ.แนวหนากับพวกรวม ๕ คนเปนจําเลยในขอหาดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญ  
แฉกลางศาลวา นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เคยมาขอคําปรึกษากับนายวสันต ในการหาทางออก
ในประเด็นขอ กม.วา พ.ต.ท.ทักษิณ ไมมีความผิดในคดีซุกหุน โดยนายจุมพลไมยอมวินิจฉัยในประเด็นขอเท็จจริง
วา พ.ต.ท. ทักษิณ จงใจปกปดบัญชีทรัพยสินหรือไมเพราะรูสึกขัดกับความรูสึกของตนเอง และดู ครป.ตอก “แมว” 
ไมสงางาม-ติดสินบนลม “ซุกหุน”” ผูจัดการออนไลน วันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ [ออนไลน] แหลงที่มา : 
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID= 9470000067005 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐) : กรณี
พาดพิงวามีการวิ่งล็อบบ้ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอ ๑ เสียงชวยนายกรัฐมนตรีในคดีซุกหุน เพื่ออุมนายกฯ  
พนความผิดจากคดีซุกหุน โดยมีการใหความเห็นวา คําวินิจฉัยขางมากในคดีซุกหุนเปนคําวินิจฉัยที่ถูกกดดัน
แทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๒ 

ผูแทนพรรคการเมืองเขามาเปนคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงองคกรตามรัฐธรรมนูญอีก 
ตอไป๒๒ ขณะที่ในบางความเห็นเสนอใหกําหนดใหมีตัวแทนพรรคการเมืองที่เทากันเพื่อสรางความ
สมดุลในการทัดทานอํานาจของแตละฝาย๒๓รวมไปถึงความเห็นที่วากระบวนการสรรหาไมเกี่ยวของ
กับความอิสระของผูดํารงตําแหนงในองคกรแตอยางใด๒๔ 
  ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขึ้นแทนคณะกรรมการชุดเกาซึ่งหมดวาระลง แตกระบวนการสรรหาดังกลาวไมสามารถกระทําได
เนื่องจากในขณะนั้นมีพรรคการเมืองที่ประกอบดวยสมาชิกพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 
ส่ีพรรค ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๗   
ที่กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาที่มาจากผูแทนพรรคการเมืองมีจํานวนทั้งสิ้นหาคน จึงมีความ
จําเปนที่จะตองทําการแกไขบทบัญญัติดังกลาว เพ่ือใหกระบวนการสรรหาคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสามารถกระทําไดโดยเร็ว  
 ในการพิจารณาแกไขมาตรานี้  ประเด็นการมีสวนรวมของตัวแทนพรรคการเมือง 
ในกระบวนการสรรหาไดถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค 
ฝายคานไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญฯ ใหตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจากการเปน
คณะกรรมการสรรหา และเพ่ิมตัวแทนจากองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน ไดแก สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหกระทําหนาที่ดังกลาวแทน  และ
ใหใชหลักเกณฑดังกลาวครอบคลุมไปถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม 
มาตรา ๑๓๘ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๗ ดวย โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  

                                                 
  ๒๒ดู อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. “๕ ปหลังการใชรัฐธรรมนูญ ถึงเวลาแกไขแลวหรือยัง,” วารสารกฎหมายธุรกิจ
บัณฑิตย. ๒, ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๕) : ๖๓. และดู “องคกรอิสระกับการปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ,” [สัมภาษณ รศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย] จุลนิติ. ๒, ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๘) : ๙-๑๐. และดู 
บรรเจิด  สิงคะเนติ, “การปฏิรูปการเมือง : ศึกษากรณีของสถาบันการเมืองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ,” เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป คร้ังท่ี ๒ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙) : ๔๕-๔๖.  
   ๒๓โดยความเห็นดังกลาวมุงเนนไปที่ปญหาการกําหนดจํานวนของผูแทนพรรคการเมืองที่จะดํารง
ตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหาเพื่อมิใหมีการบล็อกโหวตไดมากกวาการตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจาก
กระบวนการสรรหา ดู ‘จรัล’ ชําแหละการเมืองยุคเผด็จการเฉพาะกิจ. ไทยโพสต (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙). 
  ๒๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “องคกรอิสระกับผลปฏิรูปการเมือง,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ๖, ๑๘ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๔๗) : ๒๓. 
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 ๑.  แกไขปญหาความไมอิสระขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และทําใหการตรวจสอบ 
ฝายบริหารมีความเขมแข็งมากขึ้น๒๕  
  ๒.  กระบวนการสรรหาผูแทนพรรคการเมืองเพ่ือเขาไปดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ 
สรรหานั้นประสบปญหาความไมโปรงใสมาโดยตลอด ไมวาจะเปนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔  พรรคประชาธิปตยซ่ึงเปนพรรคที่มี
คะแนนเสียงมากเปนอันดับสองกลับไมไดรับเลือกใหเขาไปดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหา 
ในขณะที่บางพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไมเกินสิบคนกลับไดรับเลือก๒๖  
  ๓.  ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนพบวา ประชาชนตองการใหตัดภาคการเมืองออก
จากกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ๒๗  

ในขณะที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหผูแทนจาก
พรรคการเมืองยังคงเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสรรหา แตลดจํานวนลงใหเหลือเพียงผูนําเสียง  
ขางมากในสภาผูแทนราษฎรที่มิไดเปนผูนําพรรคฝายคานและผูนําพรรคฝายคาน  โดยเปนการแกไข
เฉพาะกระบวนการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเทานั้น ซึ่งได
อธิบายเหตุผลดังนี้ 
 ๑.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน การตัดมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูแทนของประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการสรรหาจึงถือวาเปนการทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย๒๘ 
นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ยังสามารถมีบทบาทในกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญในฐานะผูแทนของประชาชนเชนเดียวกัน๒๙ 

                                                 
  ๒๕โปรดดู สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, รายงานการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘. (คําอภิปรายของนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ,  นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ, นายสุวโรช พะลัง, นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค). 
  ๒๖เพิ่งอาง (คําอภิปรายของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ) อยางไรก็ตาม 
เหตุผลดังกลาวถูกโตแยงวาคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เปนผูแทนพรรคการเมืองนั้นก็ลวนมาจากพรรคการเมืองฝายบริหารทั้งสิ้น (คําอภิปราย
ของนายจําลอง ครุฑขุนทด).  
  ๒๗เพิ่งอาง (คําอภิปรายของนายสุวโรช  พะลัง). 
  ๒๘เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนางทัศนียา รัตนเศรษฐ, นายพินิจ จันทรสุรินทร).  
  ๒๙เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนายวัฒนา เซงไพเราะ, นายสุทิน คลงัแสง). 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๔ 

 ๒.  การที่ผูแทนพรรคการเมืองเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรรหาไมสงผลกระทบตอ
ความเปนกลางหรือความอิสระใด ๆ ของผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เนื่องจาก
บุคคลที่ผูแทนพรรคการเมืองไดเสนอชื่อนั้นจะตองไดรับการลงมติจากคณะกรรมการสรรหาจากฝาย
ตุลาการและฝายวิชาการอีกจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด๓๐ และ
ภายหลังจากการลงมติรับรองจากคณะกรรมการสรรหาแลว ผูที่ถูกเสนอชื่อยังจะตองไดรับการ
คัดเลือกจากวุฒิสภาอีกขั้นตอนหนึ่งจึงจะสามารถดํารงตําแหนงได๓๑  

ในที่ สุด ที่ประชุมไดมีมติรับหลักการเฉพาะรางพระราชบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญฯ                 
ที่คณะรัฐมนตรีเปนผู เสนอ ตอมารางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ได รับการเห็นชอบในวาระ 
ที่เหลือ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘๓๒  

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดเกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และมีการประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๓๓  และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซ่ึงในขณะนี้อยูระหวางการพิจารณายกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม๓๔  ซ่ึงประเด็นการแกไขกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญจะเปนประเด็นสําคัญในการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญฯ เชนเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ๓๐เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนายสรุสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ).  
  ๓๑เพิ่งอาง (คําอภปิรายของนายวีระ มุสิกพงศ). 
  ๓๒อยางไรก็ตาม ในการประชุมช้ันคณะกรรมาธิการ ไดมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญบางประการ 
โดยกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาฝายการเมืองประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่
สมาชิกสังกัดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกใน
สังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน โดยการแกไขดังกลาวยังคงใหมีผูแทนจาก
ฝายการเมืองจํานวน ๒ คน ซ่ึงมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครัฐบาลและพรรคฝายคานฝายละ ๑ คน
เชนเดิม ดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) มาตรา ๓.  
  ๓๓ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับที่ ๓.  
  ๓๔โดยที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะตองทําการยกรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวัน ดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๒๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๕ 

๔. ความเห็นของผูเขียน 
 

 ๑.  หลักเกณฑการทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญของผูแทนพรรคการเมืองนั้นเกิดจากหลักการมีสวนไดเสียของพรรคการเมืองอันเกิดจาก
การตรวจสอบของแตละองคกร  โดยแตละพรรคการเมืองจะมีโอกาสตอสูมิใหตางฝายมีโอกาสเสนอ 
ผูที่สามารถรักษาผลประโยชนใหแกพรรคตนขึ้นดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญได และทํา
ใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความเปนกลาง มิใชเปนการทําหนาที่ในฐานะผูแทนของประชาชนแตอยางใด
ทั้งสิ้น  สําหรับขอโตแยงวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมควรเปนคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากเปน
ผูแทนของประชาชนเชนเดียวกับสมาชิกวุฒิสภานั้น ผูเขียนเห็นวากรณีดังกลาวไมสามารถนํามา
พิจารณาเทียบเคียงได เพราะวุฒิสภานั้นโดยหลักการเปนเพียงสภากลั่นกรองและตรวจสอบผูดํารง
ตําแหนง   ทางการเมืองและขาราชการระดับสูงอ่ืน ๆ  มิไดมีหนาที่ดําเนินกิจการดูแลผลประโยชน
ของประเทศชาติโดยตรงในลักษณะเดียวกับฝายบริหาร๓๕  อีกทั้งบทบาทของวุฒิสภาในกระบวนการ
สรรหาเปนการเลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเพียงเทานั้น ไมมีอํานาจในการเสนอบุคคลขึ้นเอง 
แตอยางใด๓๖ 

                                                 
  ๓๕นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๖ ยังกําหนดมิใหผูสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองไมสังกัดพรรคการเมือง เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจาก
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป ซึ่งทําใหสมาชิกวุฒิสภาแยกขาดจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอยางสิ้นเชิง หรือในมาตรา ๑๒๗ ที่กําหนดหามสมาชิกวุฒิสภาเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น 
โดยเหตุผลประการเดียวกัน . 
  ๓๖ถึงแมจะมีขอครหาวา สมาชิกวุฒิสภาเองก็ประสบปญหาความไมเปนกลางทางการเมือง
เชนเดียวกัน อาทิ ดู สภาสูงฉาว แฉ ๖๐ ส.ว. รับเงินรัฐบาล จี้ กมธ. ตรวจสอบ [ออนไลน] แหลงที่มา : 
http://manager. co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000018414 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๐)  และ
ดู ใครซื้อเสียง-ซื้อตัว เสียงโวยจากผูทรงเกียรติ รัฐบาลยึด “วุฒิสภา” ? [ออนไลน] แหลงที่มา : 
http://www.natichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=MDQwMzAMDg0 NQ==&srcday=MjAwNi8 x
Mi8wOA ==&search=no (๑๐ มกราคม  ๒๕๕๐) และดู ส.ว.-วุฒิสภากับ ๓ ปที่เหลือ อยาทําสิ่งที่  
“ไรวุฒิภาวะ” [ออนไลน] แหลงที่มา http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php? Srctag 
=MDQxNTIxMDM0Ng==&srcday=MjAwNi8xMi8wOA==&search=no (๑๐  มกราคม  ๒๕๕๐ )  แต
วิธีการแกไขปญหาดังกลาวอยูที่กระบวนการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ไมเกี่ยวกับการแกไขบทบัญญัติมิให
สมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญแตอยางใด. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๖ 

 ๒.  หลักการมีสวนไดเสียของพรรคการเมืองอันเปนวัตถุประสงคในการกําหนดให 
แตละพรรคการเมืองเขามาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหานั้น  มีขอจํากัดอยู 
หลายประการ ไดแก 
 ๒.๑  ผูดํารงตําแหนงที่มาจากการเสนอชื่อจากฝายการเมืองนั้นจะไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนกลางไดอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากบุคคลดังกลาวยอมมีความสัมพันธกับ 
พรรคการเมืองที่เสนอชื่อตนขึ้นมาโดยธรรมชาติ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางดานผลประโยชน
รวมกันทางการเมือง หรือผลประโยชนสวนบุคคล และอาจรวมไปถึงความสัมพันธในลักษณะเครือ
ญาติกับบุคคลในพรรค เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินการในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ๓๗  
 ๒.๒  การกําหนดจํานวนคณะกรรมการสรรหาผู ดํารงตําแหนงในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญที่มาจากฝายการเมืองใหมีจํานวนแนนอนนั้นเปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่งในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากจํานวนพรรคการเมืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุดมการณหรือผลประโยชนทางการเมือง 
การกําหนดในลักษณะดังกลาวจะสงผลใหพรรคการเมืองที่มีสวนไดเสียบางพรรคไมสามารถเปน
คณะกรรมการสรรหาไดเลยในกรณีที่มีจํานวนพรรคการเมืองมากกวาจํานวนผูแทนพรรคการเมือง
ตามที่บทบัญญัติกําหนด และยังกอใหเกิดการรวมกลุมผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองเพื่อ 
ชิงโควตาเปนคณะกรรมการสรรหา อาศัยเสียงขางมากทําการบล็อกโหวต และทําใหพรรคฝายคาน 
ไมมีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการสรรหา๓๘  ดังที่เคยปรากฏมาแลวทั้งกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  
 ๒.๓  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดที่มา
ของคณะกรรมการสรรหาใหแก เฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงเทานั้น ซ่ึงในทางความเปนจริงพรรคการเมืองที่มีสวนไดเสียกับการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นไมจําเปนตองอยูในเงื่อนไขดังกลาวเสมอไป เชน 
การจัดใหมีการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซ่ึงในกรณีนี้พรรคการเมืองทุกพรรคเปนผูมี
สวนไดเสียตอการจัดคูหา การนับคะแนน การประกาศผล รวมไปถึงการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตรวจสอบ 

                                                 
  ๓๗เชน  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งในลักษณะที่เอื้อประโยชนใหแก 
พรรคการเมืองบางพรรค เปนตน ดู คําพิพากษาศาลอาญาหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๔๓/๒๕๔๙. 
  ๓๘บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. อางแลว เชิงอรรถที่ ๒๔. หนา ๑๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๗ 

ฝายบริหารที่เพิ่งจะไดรับเลือกใหเขามาปฏิบัติหนาที่แทนฝายบริหารชุดที่เปนคณะกรรมการสรรหา
ซ่ึงอาจประกอบดวย  พรรคการเมืองที่แตกตางกัน  เปนตน ยอมเปนการแสดงใหเห็นวาหลักเกณฑ
ดังกลาวไมสามารถใชครอบคลุมกับพรรคการเมืองที่มีสวนไดเสียทุกพรรคไดอยางแทจริง 
 ๓.  สําหรับขอโตแยงวาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฝายการเมืองจะตองมี
มติรับรองจากคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดไมนอยกวาสามในสี่จึงจะสามารถสงใหวุฒิสภาพิจารณา
รับรอง ทําใหการแทรกแซงสามารถทําไดโดยยากนั้น อันที่จริงแลวขอโตแยงดังกลาวสมเหตุผลและ
สามารถรับฟงได อยางไรก็ตาม มติของคณะกรรมการสรรหาเพื่อรับรองรายชื่อผูซ่ึงถูกเสนอชื่อนั้นยัง
สามารถใชประโยชนกรณีกีดกันผูซ่ึงถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฝายตุลาการและฝาย
วิชาการไดอีกดวย๓๙ กลาวคือ รายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มาจาก
คณะกรรมการสรรหาฝายตุลาการและฝายวิชาการจะตองไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 
สรรหาฝายการเมืองเสียกอนวาหากบุคคลดังกลาวเขาไปดํารงตําแหนงแลว จะดําเนินการในลักษณะ
ที่ขัดตอผลประโยชนตนหรือไม  
 ๔. หากพิจารณาเปรียบเทียบองคกรตามรัฐธรรมนูญกับวุฒิสภาและพรรคฝายคาน 
ในลักษณะที่เปนองคกรตรวจสอบแลว ทั้งวุฒิสภาและพรรคฝายคานตางมีลักษณะที่แยกขาดจาก
ฝายบริหารอยางสิ้นเชิง๔๐  ซ่ึงเปนไปโดยหลักการของกระบวนการตรวจสอบที่บุคคลฝายตรวจสอบ
และบุคคลที่ถูกตรวจสอบจะเปนคนละบุคคลกัน  แตในกรณีกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนง
องคกรตามรัฐธรรมนูญกลับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูถูกตรวจสอบสามารถเขามามี 
สวนรวมได ซ่ึงเปนลักษณะการบัญญัติที่ไมสมเหตุผลเปนอยางยิ่ง     
 ๕.  ผูเขียนยังไมเห็นวาจะมีเหตุผลประการใดที่มีความจําเปนตองกําหนดใหพรรคการเมือง
เขามาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ทั้งที่

                                                 
  ๓๙โปรดดู องคกรอิสระกับการปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ. จุลนิติ. ๒,๑ (มกราคม-
กุมภาพันธ ๒๕๔๘) : ๖. และดู การประเมินผลและทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ. จุลนิติ. ๒, ๕ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๘) : ๔-๕. และดู วัชรา ไชยสาร. “๕ ป” แหงการ
บังคับใชรัฐธรรมนูญ กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ๕๑,๑ (มกราคม ๒๕๔๖) : ๗๘. และดู สามารถ  
รัตนประทีปพร และคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา. “ระบบการสรรหาขององคกรอิสระตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๒),” บทบัณฑิตย. ๖๐, ๒ (๒๕๔๗) : ๔๕.  
  ๔๐เชน การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองไมสังกัดพรรคการเมือง เปนหรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๒๖ การกําหนดหาม
สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น ตามมาตรา ๑๒๗  การกําหนดหามนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันตามมาตรา ๒๐๔ การกําหนดใหผูนํา 
ฝายคานมาจากหัวหนาพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคซึ่งมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๒๐. 



 

บทความทางวิชาการ 

๙๘ 

แนวความคิดจัดตั้งองคกรกลางนั้นเกิดจากการดําเนินการของรัฐบาลที่ไมเปนกลาง ขาดความ
โปรงใสและความยุติธรรม การกําหนดใหพรรคการเมืองมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญจึงเปนการทําใหรัฐบาลสามารถมีสวนรวมไดโดยปริยายนั่นเอง     
 ดวยเหตุผลประการดังกลาว ผู เขียนจึงเห็นวาสมควรแกไขตัดมิใหพรรคการเมือง 
มีโอกาสในกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม การตัดมิให
พรรคการเมืองมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาอาจทําใหพิจารณาไดวากระบวนการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญขาดความเชื่อมโยงกับภาคประชาชน ผูเขียนเห็นวาการสรางความ
เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในกระบวนการสรรหาดังกลาวสามารถกระทําไดหลายประการ อาทิ  
การกําหนดใหมีผูแทนจากองคกรภาคเอกชน หรือการกําหนดบทบาทพรรคการเมืองในลักษณะที่ 
ไมกอใหเกิดผลโดยตรงในกระบวนการสรรหา เชน การตรวจสอบความสัมพันธระหวางบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อใหสมควรดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญและพรรคการเมือง โดยแตละพรรค
การเมืองจะนําขอมูลดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใชพิจารณา
ประกอบในการลงมติแตงตั้ง ซ่ึงเปนการทาํหนาที่ในฐานะที่เปนตัวแทนประชาชนไดอยางแทจริง  
 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหมีองคกรกลางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการของฝายบริหารเพื่อแกไขปญหาการดําเนินการตรวจสอบใน
อดีตซึ่งขาดความเปนกลางและยุติธรรม โดยองคกรกลางเหลานี้จะมีโครงสรางที่เปนอิสระจากอํานาจ
รัฐ อยางไรก็ตาม กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรที่เปดโอกาสใหมีผูแทนจากพรรค
การเมืองเขารวมเปนคณะกรรมการสรรหานั้นกลับสงผลกระทบตอความเปนกลางและอิสระในการ
ดําเนินการขององคกรเอง ผูเขียนเห็นวาในเมื่อองคกรตามรัฐธรรมนูญถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือตรวจสอบในลักษณะที่ปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมืองแลว ก็ไมควรใหพรรคการเมือง
ซ่ึงมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรรหา สําหรับปญหาที่วาการตัดโอกาสมิใหพรรค
การเมืองเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรรหานั้นจะทําใหขาดความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนนั้น 
ผูเขียนเห็นวาสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดโดยการกําหนดใหมีผูแทนภาคประชาชนมีบทบาท 
ในกระบวนการสรรหา หรือกําหนดใหพรรคการเมืองมีบทบาทในลักษณะที่ไมกอใหเกิดผลโดยตรง 
ในกระบวนการสรรหาได เชนการตรวจสอบความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งถูกเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงและพรรคการเมือง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอกระบวนการสรรหาและทําใหไดบุคคลที่มีความ
เปนกลาง อันจะกอใหการดําเนินการขององคกรตามรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพ และปราศจากการ
แทรกแซงจากอํานาจรัฐไดในอนาคต   

        




