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หำกเปรยีบเทยีบกบัสถำบนักำรเมืองอ่ืนแล้ว ฝ่ำยตุลำกำรในสังคม

ไทยมีลักษณะที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนประการหนึ่ง	 ก็คือสถานะที่

สูงส่ง	 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความศักด์ิสิทธิ์มากกว่าองค์กร

อื่นๆ

	 ความศักด์ิสิทธิ์ที่กล ่าวมาน้ีสะท ้อนให ้ เห็นได ้จากหลาย

ปรากฏการณ์	เช่น	การเรียกขานบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งตุลาการว่า	‘ท่าน’	

การเชือ่มโยงสถานะขององค์กรว่าเป็นผูป้ฏิบัตหิน้าที	่‘ในพระปรมาภไิธย’	

การเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนการปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษา	 ความ

ยากล�าบากของการสอบเข้าด�ารงต�าแหน่งที่ต้องใช้ความมานะอย่างสูง	

เป็นต้น	ซึ่งท�าให้สามารถมองเห็นภาพของฝ่ายตุลาการที่ต่างกับบุคคลที่

ท�างานในหน่วยงานอื่นอย่างส�าคัญ

ด้วยลักษณะดังกล่าว	ประกอบกับการจัดวางบทบาทหน้าที่ของ

ฝ่ายตุลาการที่เคยเป็นมาในสังคมไทย	 องค์กรตุลาการมักถูกรับรู้และให้

ความหมายว่าเป็นฝ่ายที่ท�าหน้าที่ในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทต่างๆ		

ให้เป็นไปตามตวับทกฎหมายอย่างเป็นอสิระ	ตามหลักวชิา	ตรงไปตรงมา	

และไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับปมประเด็นปัญหาที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้อ	

ถกเถยีงในทางการเมืองมากเท่าใด	(แต่ในความเป็นจริง	ไม่ได้หมายความ

ว่าฝ่ายตลุาการจะไม่เกีย่วข้องกับการเมืองแต่อย่างใด	บทบาทและสถานะ

ขององค์กรนี้สัมพันธ์กับอ�านาจทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง	 หากเป็น

ความเกี่ยวข้องในแบบที่ไม่อาจเห็นได้อย่างชัดเจน)	

ดังนั้น	สถาบันตุลาการจึงไม่สู้จะถูกกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์

ค�าน�า



 สมชาย ปรีชาศิลปกุล    7

มากสักเท่าใด	 หากจะพอมีอยู่บ้าง	 ก็เป็นการแสดงความเห็นแบบสุภาพ

เรียบร้อย	กระทั่งกับนักวิชาการเองก็มักขึ้นต้นก่อนการให้ความเห็นด้วย

วลีว่า	“ด้วยความเคารพในค�าวินิจฉัยของศาล”

	 อย่างไรก็ตาม	 นับตั้งแต่วันท่ี	 25	 เมษายน	 2549	 เป็นต้นมา	

บทบาทของฝ่ายตุลาการได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไพศาล

	 องค์กรตุลาการได้เข ้ามาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความ

เปลี่ยนแปลงของการเมืองไทย	ทั้งในฐานะของผู้ตัดสิน	ผู้กระท�าการ	หรือ

แม้กระทัง่กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งด้วยตนเองในบางกรณ	ีปรากฏการณ์นีเ้กดิ

ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	

	 ในเบ้ืองต้น	 การแสดงบทบาทของฝ่ายตุลาการมักเป็นไปใน

ทศิทางท่ีขดัแย้งกับสถาบันการเมืองท่ีมาจากการเลอืกตัง้	หรือกล่าวอกีนยั

หนึ่งคือ	การตัดสินที่เกิดขึ้นไม่ได้สอดคล้องกับความเห็นของผู้คนจ�านวน

มากท่ีเก่ียวข้องอยู่ในแวดวงการเมือง	จงึย่อมหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะน�ามาซึง่

การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อการท�าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว	

ท้ังน้ี	 การแสดงความเห็นที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะการท�า

หน้าที่ไม่ถูกใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองเท่านั้น	 แต่ยังเกิดขึ้นมา

จากความเห็นของผู้รู้ในทางกฎหมายจ�านวนมากด้วยเช่นกัน	 ค�าวินิจฉัย

จ�านวนนบัไม่ถ้วนถกูวจิารณ์ว่าไม่ได้เป็นไปตามหลกักฎหมาย	หากขึน้อยู่

กับอุดมการณ์หรือทัศนคติของผู้ตัดสินมากกว่า	

	 ข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนที่สุดก็คือ	 ‘สองมาตรฐาน’	

หรือบางครั้งก็อาจกลายเป็น	‘ไร้มาตรฐาน’

	 นับจาก	พ.ศ.	 2549	 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน	 กระแสการวิพากษ์

วิจารณ์ในทางสาธารณะท่ีมีต่อสถาบันตุลาการยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

อาจกล่าวได้ว่าไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้มาก่อนในสังคม

ไทย	

ในด้านหนึ่ง	 ปรากฏการณ์เช่นนี้ช่วยท�าให้สังคมไทย	 ‘ตาสว่าง’	

กับฝ่ายตุลาการได้มากขึ้น	 และท�าให้ผู ้คนไม่น้อยเกิดความเข้าใจว่า	
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สถาบันแห่งนีเ้ป็นส่ิงทีม่นษุย์สร้างขึน้เฉกเช่นสถาบันอืน่ๆ	ซึง่ย่อมมีจดุยนื	

อดุมการณ์	ผลประโยชน์	ฯลฯ	แต่อกีด้านหนึง่	การตัง้ค�าถามต่อสถานะและ

บทบาทของฝ่ายตลุาการ	ไม่ได้หมายความว่าจะน�าไปสูก่ารโยนเอาองค์กร

นี้ออกไปจากสังคม	การมีข้อสงสัย	ข้อโต้แย้ง	การวิจารณ์	ด้วยการแสดง

ให้เหน็ถงึจดุอ่อนหรอืจดุบกพร่องท่ีด�ารงอยู่ภายในองค์กรนัน้ๆ	ก็อาจเป็น

ประโยชน์ได้เช่นกัน	 หากมีการรับฟังและน�าไปสู่การออกแบบหรือปรับ

แก้จุดที่เป็นปัญหา	โดยต้องตระหนักว่าความไว้วางใจของสาธารณะ	เป็น

หนึง่ในปัจจยัส�าคัญท่ีท�าให้อ�านาจตลุาการสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างม่ันคง	

	 ที่กล่าวมาอาจท�าให้ดูราวกับว่าสถาบันตุลาการได้กลายเป็น

ปัญหา	 เม่ือเข้ามาสัมพันธ์กับความขัดแย้งในทางการเมืองอย่างใกล้ชิด	

อย่างไรก็ตาม	 หากมองให้กว้างขึ้นในประเด็นปัญหาอื่นท่ีอาจไม่ได้ถูก

พิจารณาว่าเป็น	‘การเมือง’	อาจท�าให้ตระหนักว่าบทบาทและสถานะของ

ตุลาการนั้นด�ารงอยู่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	แต่อาจไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูก	

ตรวจสอบมากเท่ากับข้อขัดแย้งในทางการเมือง	 เช่น	 ความเหลื่อมล�้า	

เพศสภาพ	เป็นต้น	

	 บทความในหนงัสือเล่มนีเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์สือ่ความรู้สร้างสรรค์	

The101.world	นับตั้งแต	่พ.ศ.	2560	เป็นต้นมา	ยกเว้นบทความ	2	ชิ้น	

คือ	ตุลาการศึกษา 
1 และตุลาการพันลึก 

2	 ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร	

วภิาษา	ในห้วงเวลาใกล้เคยีง	(ช้ินแรก	พ.ศ.	2557	และชิน้หลัง	พ.ศ.	2559)	

เนื่องจากเป็นงานที่มีความสนใจในประเด็นร่วมกัน	จึงน�ามารวมไว้ที่นี้

	 บทความท้ังหมดเป็นความพยายามท�าความเข้าใจและเสนอข้อ

ถกเถยีงเกีย่วกบัสถาบนัตุลาการ	ด้วยแง่มมุทีแ่ตกตา่งไปจากความเข้าใจ

ซึง่เป็นทีรั่บรู้กนัโดยทัว่ไป	ทัง้ในด้านของบทบาท	สถานะ	โครงสร้างองค์กร	

ระบบความรู้	 โดยบางส่วนเป็นการหยิบยืมแนวพินิจ	 (approach)	 หรือ

1
	สมชาย	ปรีชาศิลปกุล,	“ตุลาการศึกษา”,	วิภำษำ	8,	3	(กรกฎาคม-กันยายน	2557):	32-42.
2
	สมชาย	ปรีชาศลิปกุล,	“ตลุาการพนัลึก”,	วิภำษำ	10,	3	(กรกฎาคม-กันยายน	2559):	78-95.
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แว่นการมองต่อสถาบันตลุาการทีเ่ริม่มีการบุกเบิกและขยายพรมแดนการ

ศึกษามากขึ้น	ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่	20	สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

	 บทความท้ังหมดเขียนขึ้นจากอคติบางประการ	 หรือกล่าวให้

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น	ก็คือในมุมมองที่เห็นว่าระบบความรู้ที่มีต่อสถาบัน

ตลุาการในแวดวงวิชาการของสงัคมไทย	ยงัคงมีอยู่อย่างจ�ากัดและคับแคบ

เป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะการพิจารณาจากการมองว่าสถาบันตุลาการน้ัน

เป็นกลาง	อยู่ในโลกของตรรกะทางกฎหมาย	และลอยพ้นจากสังคมอย่าง

ส้ินเชิง	 ซึ่งมุมมองในลักษณะดังกล่าวดูจะอับจนต่อการให้ค�าอธิบายกับ	

‘ความจริง’	 ที่เกิดขึ้นกับการด�ารงอยู่และปฏิบัติการของตุลาการในสังคม

ไทย	

ผู้เขียนจึงพยายามชวนมองผ่านข้อมูล	 เหตุผลและแนวพินิจใน	

แง่มุมท่ีแตกต่าง	และจะยนิดีเป็นอย่างย่ิง	หากสามารถท�าให้เกิดการถกเถยีง	

และตรวจสอบเก่ียวกับสถาบันตุลาการได้กว้างขวางมากข้ึน	 ซึ่งจะ	

ท�าให้สถาบันแห่งนี้ด�ารงอยู่ในสังคมไทยในฐานะขององค์กรที่บังเกิดข้ึน

จากมนุษย์ธรรมดาๆ	 ไม่ใช่องค์กรเทวดาท่ีลอยอยู่เหนือประชาชน	 เฉก

เช่นที่นักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่า	 “อ�านาจตุลาการไม่ได้หล่นมาจาก

ฟากฟ้า	แต่ถูกสร้างขึ้นมาทางการเมือง”	(Judicial	power	does	not	fall	

from	the	sky;	it	is	politically	constructed.)3

สมชำย ปรีชำศิลปกุล

บ้านน�้าจ�า	เชียงใหม่	

3
	Ran	Hirshcl,	Toward Juristocracy: The Origins and Consequences of the New 

Constitutionalism	 (Cambridge,	Massachusetts	 and	 London:	 Harvard	 University	

Press,	2007),	49.





สมชาย ปรีชาศิลปกุล

เมื่อตุลาการ
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

รวมบทความว่าด้วยตุลาการภิวัตน์ 
ตุลาการพันลึก และตุลาการธิปไตย









จาก ‘ตุลาการภิวัตน์’
ถึง ‘ตุลาการธิปไตย’



ศาลและระบอบเผด็จการ
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ศำลท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงไร เม่ือระบอบอ�ำนำจนยิมหรอื ‘เผด็จกำร’ ขึน้มำมี 

อ�านาจทางการเมือง	?

โดยท่ัวไป	 ค�าอธิบายเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน

ตุลาการมักจะเป็นการพิจารณาผ่านกรอบแนวคิดการแบ่งแยกอ�านาจ	

ซึ่งให้ค�าอธิบายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของอ�านาจรัฐที่แบ่งเป็น	3	ฝ่าย	

อันประกอบด้วย	ฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหาร	และฝ่ายตุลาการ	 โดยฝ่าย

ตลุาการจะท�าหน้าทีช่ีข้าดข้อพพิาท	โดยมีตวับทกฎหมายทีฝ่่ายนติบัิญญตัิ

เขียนขึ้นเป็นเครื่องมือในการตัดสิน

เพือ่ให้สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ	จะมีการก�าหนด

โครงสร้างและขอบเขตอ�านาจของฝ่ายตุลาการที่พึงเป็น	 อาทิ	 ความเป็น

อิสระในการวนิจิฉยั	การประพฤตปิฏิบัตติน	การเลือ่นขัน้ลงโทษ	การตรวจ

สอบทบทวนค�าวินิจฉัย	เป็นต้น

อาจมีความแตกต่างในการจัดวางสถาบันตุลาการในระบบ

การเมืองของแต่ละประเทศ	โดยระบบประธานาธบิดีและระบบรัฐสภา	อาจ
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มีการออกแบบสถาบันตลุาการทีแ่ตกต่างกนั	หรอืการออกแบบระบบศาล

เป็นระบบศาลเดี่ยวกับระบบศาลคู่	แม้จะมีระบบการเมืองคล้ายกันก็ตาม

การพจิารณาสถานะของศาลทัง้สองรูปแบบเป็นสภาวะทีดู่เหมือน	

จะมีความม่ันคง	 ไม่แกว่งไปตามสถานการณ์การเมือง	 รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้ง	 จึงดูราวกับว่าสถาบันตุลาการเป็นองค์กร

ที่สามารถด�ารงเป็น	‘หลัก’	โดยไม่ได้ผันแปรไปตามจังหวะของการเมือง

การให้ค�าอธิบายในลักษณะดังกล่าว	 เป็นการพิจารณาถึงความ

หมายและบทบาทของศาลในเชิง	 normative	 approach	 (อาจแปลได้

ว่า	 ‘แนวพินิจเชิงบรรทัดฐาน’)	 อันมีความหมายถึงค�าอธิบายที่เช่ือว่ามี

โครงสร้าง	ระบบ	หรอืมาตรฐานบางประการทีค่วรจะเป็น	หากการออกแบบ

สถาบันตุลาการในสังคมใดยังไม่สามารถบรรลุถึงบรรทัดฐานดังกล่าว	 ก็

ควรต้องมีการปรับแก้เพื่อให้บรรลุถึงหลักการนั้น

อย่างไรก็ตาม	มีความผันแปรทางการเมืองในโลกแห่งความเป็น

จริงท่ีส่งผลกระทบต่อศาลอย่างส�าคัญ	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบักลุ่มประเทศ

ประชาธปิไตยใหม่	(new	democracies)	ในประเทศเหล่านี	้ระบบการเมือง

มักมีความผันผวนกลับไปกลับมาระหว่างระบอบประชาธิปไตยที่มีการ

เลือกตั้ง	 ซึ่งรัฐบาลมีท่ีมาจากเสียงของประชาชน	 กับการรัฐประหาร	 ซ่ึง

รัฐบาลมาจากการยึดอ�านาจด้วยก�าลัง

แม้พิจารณาในภาพกว้าง	 จะพบว่าผู้ปกครองที่มาจากการยึด

อ�านาจด้วยการใช้ก�าลัง	อาจไม่ได้ด�าเนนิการเปล่ียนแปลงสถาบันตลุาการ

ในเชงิโครงสร้าง	หรือกล่าวอกีนยัหนึง่	คอืดูเหมือนว่าคณะรัฐประหารไม่ได้

แทรกแซงการท�าหน้าที่ของตุลาการ

แต่ในความเป็นจริง	 สถาบันตุลาการมีความเป็นอิสระโดยไม่

สัมพันธ์ใดๆ	กับคณะรัฐประหารจริงหรือ

งานศึกษาส�าคัญชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะ

รัฐประหารกับสถาบันตุลาการ	คือ	Rule by Law: The Politics of Courts 

in Authoritarian Regimes	หนงัสอืรวบรวมบทความทางวชิาการ	ทีศึ่กษา

บทบาทและความเก่ียวข้องของสถาบันตุลาการกับคณะรัฐประหารใน
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หลายประเทศ	ตีพิมพ์เผยแพร่ใน	ค.ศ.	2008	โดยมี	Tom	Ginsburg	และ	

Tamir	Moustafa	เป็นบรรณาธิการ

ในบทน�าของหนังสือ	(หน้า	1-22)	ทั้งสองได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาท

ของสถาบันตลุาการภายใต้ระบอบอ�านาจนิยมในหลายประเด็นส�าคญั	ดังนี้

ประการแรก	การควบคุมสังคม (Social Control)	บทบาทนี้ถือ

เป็นบทบาทส�าคัญของตุลาการภายใต้ระบอบอ�านาจนิยม	 การควบคุม

สงัคมอาจกระท�าด้วยการใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่ๆ	รวมถงึการ

ใช้เคร่ืองมือต่างๆ	เช่น	กองก�าลังทหาร	ต�ารวจลบั	หรือแม้กระท่ังการจดัตัง้

ศาลพเิศษขึน้มาส�าหรบัพจิารณาคดีบางประเภท	โดยมีเป้าหมายเพือ่การ

รักษาอ�านาจของคณะรัฐประหาร	และก�าจัดฝ่ายตรงข้ามในทางการเมือง

ประการที่สอง การสร้างความชอบธรรม (Legitimation)	 ความ

ชอบธรรมของคณะรัฐประหารเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญในการธ�ารงรักษา

อ�านาจของตน	 สถาบันตุลาการเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างความ

ชอบธรรมดังกล่าว	 หากศาลปฏิเสธที่ให้การรับรองความชอบธรรม	 การ

ใช้อ�านาจของคณะรัฐประหารก็จะสร้างความยุง่ยากให้เกิดข้ึน	แต่ในหลาย

ประเทศ	 ผู้ปกครองจากการรัฐประหารได้เปิดให้ศาลสามารถท�างานต่อ

ไปได้	 เพราะศาลมีบรรทัดฐานที่จะไม่โต้แย้งต่อความชอบธรรมของการ

รัฐประหารที่ประสบความส�าเร็จแต่อย่างใด

ประการที่สาม การควบคุมหน่วยงานปกครองและด�ารงความ

ร่วมมือระหว่างชนชั้นน�า (Controlling Administrative Agents and 

Maintaining Elite Cohesion)	เนือ่งจากหน่วยงานของรัฐอาจมีความอสิระ

ในการปฏิบัติงานของตนในระดับหนึ่ง	 อันท�าให้ผู้น�าของระบอบอ�านาจ

นิยมต้องพยายามควบคมุให้หน่วยงานปฏิบัตหิน้าทีไ่ปในทิศทางเดยีวกัน	

โดยศาลจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ด�าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน

ประการท่ีสี่ การสร้างความน่าเชื่อถือในพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ 

(Credible Commitments in the Economic Sphere)	 ผู้ปกครองของ



20     เม่ือตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

ระบอบอ�านาจนยิมภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด	ต้องตกอยู่ภายใต้แรง

กดดันทางเศรษฐกิจ	ผู้ปกครองต้องให้การรับรองต่อการปกป้องหลักการ

พืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจ	เช่นการปกป้องกรรมสิทธิส่์วนบุคคล	ในกรณนีี	้	

ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจจะมีสิทธิในการฟ้องคดี	 หากมีการละเมิดต่อ

หลักการทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

ไม่เพียงการชี้ให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันตุลาการกับ

ระบอบอ�านาจนยิม	งานชิน้น้ียงัได้ช้ีให้เหน็ถงึความพยายามในการควบคุม

ศาลโดยระบอบอ�านาจนิยมว่าสามารถเกิดขึ้นได้	 แต่อาจไม่ใช่การเข้า

แทรกแซงโดยตรง	 เช่น	 การจัดตั้งศาลพิเศษและโอนคดีที่เป็นประเด็น	

ปัญหามาสูศ่าลพเิศษ	แทนการปล่อยให้ศาลปกตทิ�าหน้าท่ี	การออกกฎเกณฑ์	

จ�ากัดการฟ้องคดีสู่ศาลให้มีความยากล�าบากมากข้ึน	 เป็นต้น	 งาน	

ชิ้นดังกล่าวนี้จึงช่วยเปิดให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันท้ังสองใน

โลกแห่งความเป็นจริงที่ชัดเจน

งานเรื่อง	Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian 

Regimes	เป็นประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจบทบาทของฝ่ายตลุาการใน

เชิงสถาบันได้อย่างไรบ้าง	ผู้เขียนคิดว่ามี	3	แง่มุมส�าคัญคือ

แง่มุมแรก	 บทบาทของตุลาการมีความสัมพันธ์กับ	 ‘การเมือง’	

อย่างส�าคัญ	 สถาบันตุลาการไม่ได้หลุดลอยไปจากบริบทของสังคม

การเมือง	ผู้พิพากษาก็คือบุคคลที่มีจุดยืน	ผลประโยชน์	ความเชื่อ	ความ

เข้าใจ	ความคาดหวงั	เฉกเช่นเดียวกันกับสามัญชนทัว่ไป	โดยเฉพาะกรอบ

ความเชื่อที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นภายในสถาบันของตนเอง

กล่าวโดยสรุป	 สถาบันตุลาการไม่ใช่	 moral	 being	 หากเป็น	

political	being	ในแบบหนึ่ง

แง่มุมที่สอง	 บทบาทของสถาบันภายใต้ระบอบเผด็จการหรือ

ระบอบอ�านาจนิยม	 สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านที่เป็น	 ‘ตุลาการภิวัตน์’	

(เชิงบวก)	หรือเป็น	 ‘ตุลาการวิบัติ’	 (เชิงลบ)	ผลลัพธ์ดังกล่าวสัมพันธ์กับ

เงื่อนไขภายในอันหลากหลาย
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การกล่าวอ้างถึงบทบาทของสถาบันตุลาการในต่างประเทศใน

เชิงบวก	 เพื่อมาเป็นตัวแบบของสังคมไทยโดยปราศจากการพิจารณาถึง

บรบิท	จงึอาจนบัเป็นความตืน้เขินทางวิชาการอย่างยิง่	ราวกับว่าสามารถ

น�าเอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาจัดวางลงในสังคมอื่นได้

อย่างง่ายดาย

แง่มุมท่ีสาม	 เฉพาะในบริบทของวงวิชาการในสังคมไทย	 ก่อน

วิกฤตการเมืองในทศวรรษ	2540		‘ตลุาการศกึษา’	เป็นพืน้ท่ีท่ีไม่ค่อยได้รับ	

ความใส่ใจจากนักวิชาการไทยมากนัก	 ในแวดวงทางด้านนิติศาสตร	์	

การท�าความเข้าใจต่อสถาบันตลุาการมักเป็นไปในแนวพนิิจเชงิบรรทดัฐาน	

ซึ่งเป็นการทาบวัดด้วยบรรทัดฐานที่ปรากฏขึ้นในหลายประเทศ	หรือตาม

กรอบค�าอธิบายของ	 ‘ฝร่ัง’	 การศึกษาในลักษณะนี้แม้อาจช่วยท�าให้เกิด

ความเข้าใจต่อโครงสร้างของสถาบันตลุาการในโลกตะวนัตก	แต่ก็มีจดุอ่อน

ที่ไม่สามารถใช้ท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ของสังคมไทยได้

ขณะท่ีทางด้านรัฐศาสตร์	 ก็แทบไม่ปรากฏการศึกษาสถาบัน

ตุลาการอย่างจริงจัง	เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเมืองประเภทอื่นที่ได้

รับความสนใจมากกว่า	เช่น	พรรคการเมือง	ประชาสังคม	ฝ่ายบริหาร	ฝ่าย

นิติบัญญัติ	ทหาร	เป็นต้น

แต่ภายหลังจากวิกฤตการเมืองในทศวรรษ	2540	เป็นต้นมา	ก็มี

ความสนใจศึกษาและให้ค�าอธิบายต่อสถาบันตุลาการเพิ่มมากขึ้น	ทั้งจาก

การศึกษาในแง่มุมทางด้านนิติศาสตร์และทางด้านรัฐศาสตร์	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในมิติของการศึกษาเปรียบเทียบ

แม้จะมีความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น	 แต่หากพิจารณาในภาพรวม

แล้ว	สามารถกล่าวได้ว่า	‘ตุลาการศึกษา’	ในแวดวงวิชาการของสังคมไทย	

ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นดินแดนลี้ลับ	มีเงาสลัว	น่าเกรงขาม	ซึ่งยังต้องการการ

ศึกษาท�าความเข้าใจอยู่อีกหลากหลายแง่มุม	 ในฐานะที่เป็น	 political	

being	ประเภทหนึง่ทีมี่บทบาทอย่างส�าคญัต่อความเปล่ียนแปลงของสงัคม

การเมืองไทยในห้วง	2	ทศวรรษที่ผ่านมา



ตุลาการธิปไตย
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นับต้ังแต่ปลำยศตวรรษที่ 20 องค์กรที่ใช้อ�ำนำจตุลำกำรในหลำย

ประเทศได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการวินจิฉยัข้อพพิาทในประเด็นต่างๆ	

เป็นจ�านวนมาก	เช่น	ประเด็นปัญหาของนโยบายสาธารณะ	ความขัดแย้ง

ทางการเมือง	 เสรีภาพทางศาสนา	 การปกป้องคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม	

ความเสมอภาคระหว่างบุคคล	เป็นต้น	

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าบทบาทในลักษณะเช่นนี้	 แตกต่างไปจาก	

บทบาทของฝ่ายตุลาการในอดีตอย่างส�าคัญ	 ความเข้าใจท่ีคุ้นเคยกัน	

ทั่วไปก็คือ	 ฝ่ายตุลาการจะมีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินข้อพิพาทระหว่าง	

ฝ่ายต่างๆ	โดยเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทที่ยึดถือเกณฑ์ทางกฎหมายเป็น	

เคร่ืองมือส�าคัญ	และจะไม่เข้าไปวินจิฉยัช้ีขาดในประเด็นทีเ่ป็นข้อถกเถียง	

ทางการเมืองหรือนโยบายสาธารณะ	ซึง่ถอืเป็นประเด็นของความเหมาะสม/	

ไม่เหมาะสม	เพราะเป็นเร่ืองของการรับผดิทางการเมือง	(political	accountability)	

	 แต่ความเปล่ียนแปลงจากการใช้อ�านาจตุลาการที่ปรากฏข้ึน

ในความเป็นจริง	 เป็นผลให้นักวิชาการจ�านวนไม่น้อยหันมาให้ความ



24     เม่ือตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

สนใจกับการศึกษาบทบาทของฝ่ายตุลาการท่ีเกิดขึ้น	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการแผ่ขยายอ�านาจของการวินิจฉัยเข้าไปในประเด็นที่เคยถือว่าเป็น

ข้อถกเถียงทางการเมือง	 งานศึกษาจ�านวนหนึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า		

Judicialization	of	Politics	หรือบางส่วนเรียกว่า	Judicial	Activism

งานศกึษาเหล่าน้ีได้ให้ความส�าคัญกับบทบาทของฝ่ายตลุาการใน

ดินแดนของประเทศประชาธปิไตยใหม่	ทัง้ในเอเชีย	ยโุรปตะวนัออก	และใน

ลาตนิอเมรกิา	อันเป็นดินแดนทีมั่กถกูพจิารณาว่าเป็นดินแดนของระบอบ	

‘ประชาธิปไตยท่ีไม่เสรี’	 (illiberal	 democracy)	 ซึ่งท�าให้เห็นถึงบทบาท

ของฝ่ายตุลาการในหลากหลายมิติอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน	 ทั้งด้าน	

บวกและด้านลบ

จำก ‘ตุลำกำรภิวัตน์’ สู่ ‘ตุลำกำรธิปไตย’	

บทบาทของฝ่ายตุลาการจ�านวนไม่น้อย	 ถูกประเมินว่าเป็นการท�าหน้าท่ี

ส่งเสริมให้เกิดการแผ่ขยายของสิทธเิสรีภาพ	ความเสมอภาคระหว่างผูค้น	

ความก้าวหน้าทางด้านการปกป้องส่ิงแวดล้อม	การแสดงบทบาทลักษณะ	

นี้ท�าให้มีการใช้ค�าว่า	 Judicial	 Activism	 หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า		

‘ตุลาการภิวัตน์’ 

การท�าหน้าท่ีในฐานะตลุาการภวัิตน์	มักจะมาจากการขยายพืน้ที่

ของฝ่ายตลุาการในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ผ่านแนวความคดิเร่ือง

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 สิทธิมนุษยชน	 อันเป็นหลักคุณค่าที่ได้รับ

การส่งเสริมอย่างกว้างขวาง	 นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	 20	 สืบเนื่องมา

จนถึงต้นศตวรรษที่	21

รูปธรรมท่ีปรากฏให้เห็นมักเป็นค�าวินิจฉัยในประเด็นเร่ืองสิทธิ

เสรีภาพของพลเมือง	สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ความเสมอ

ภาค	 และที่เห็นอย่างชัดเจนคือความยุติธรรมเชิงกระบวนการ	 (area	 of	

procedure	of	justice)	อันหมายถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	ซึ่งถูก
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ก�ากับให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดไว้

อย่างไรก็ตาม	 บทบาทของศาลอาจปรากฏในด้านที่แตกต่าง

ออกไป	เห็นได้จากการเข้าไปท�าหน้าที่ในประเด็น	‘อภิการเมือง’	(mega-

politics)	 เช่น	 การวินิจฉัยความถูกต้องของกระบวนการเลือกตั้ง	 การ

ตรวจสอบอ�านาจของฝ่ายบริหารที่ก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ	การให	้

การรับรองต่อการเปลี่ยนผ่านของระบอบ	เป็นต้น

ประเด็นที่กล่าวมา	 มีผลส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของสถาบัน

การเมืองทีม่าจากการเลือกตัง้	เพราะเป็นการเปล่ียนข้อพพิาททางการเมือง		

ให้มาอยู่ภายใต้การช้ีขาดถูกผิดของอ�านาจตุลาการ	 (Judicialization		

of	Politics)

การชี้ขาดในข้อพิพาทดังกล่าวนี้	 ด้านหนึ่งได้กลายเป็นการ

สถาปนาอ�านาจของตนเองให้ด�ารงอยูเ่หนอืสถาบันการเมืองอืน่ๆ	ทีม่าจาก	

การเลือกตั้ง	 และบ่อยคร้ังท�าให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่าง	 ‘สถาบัน

การเมืองจากการเลือกตั้ง’	 กับ	 ‘ผู้พิพากษาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง’	

(majoritarian	institute	vs	unelected	judge)	รวมทั้งการเผชิญกับค�าถาม

ส�าคัญว่า	 องค์กรใดที่มีความชอบธรรมต่อการตัดสินชี้ขาดในประเด็นที	่

เป็นข้อพิพาททางการเมืองในลักษณะเช่นนี้

การท�าให้ประเด็นทางการเมืองเข้ามาอยู่ภายใต้อ�านาจการชีข้าด

ของฝ่ายตลุาการ	ถอืว่าเป็นการปรบัเปล่ียนต�าแหน่งแห่งทีแ่ละความหมาย

ของข้อถกเถียง	 ให้กลายเป็นประเด็นท่ีสามารถชี้ขาดได้ในทางกฎหมาย	

และท�าให้องค์กรด้านตุลาการกลายเป็นผู้มีอ�านาจสุดท้ายในการชี้ว่า	

สิ่งใดถูกหรือผิด

อ�านาจของฝ่ายตุลาการจึงกลายสภาพไปเป็น	 ‘ตุลาการธิปไตย’	

อันหมายถึงตุลาการเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด	 เหนือกว่าสถาบันการเมืองใดๆ	

ท่ีด�ารงอยู่ภายในรัฐนั้น	 ท้ังอาจกลายไปเป็นการปกครองที่น�าโดยฝ่าย

ตุลาการ


