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ส่วนที่ 1

• Introduction
• ท ำไมต้องศำลและรัฐประหำร เพรำะศำลมีบทบำทอยำ่งส ำคญั
• กำรพงัทลำยของ Mechanical Jurisprudence / normative 

approach 
• แบบตะวนัตกเช่ือวำ่กำรตดัสินเป็นตำมหลกักำร ตรงไปตรงมำ 
• แบบไทยๆ เช่ือวำ่ “ผู้ พิพำกษำเป็นกึง่คนกึง่พระ”



• เฉพำะอยำ่งย่ิงใน New Democracies ที่อำจกลำยเป็น 
Authoritarian Regimes

• Empirical / Comparative Judicial Studies

• งำนศกึษำนีเ้กิดขึน้อย่ำงกว้ำงขวำงเฉพำะอย่ำงย่ิงในประเทศนอกยโุรป ทัง้ในลำติน
อเมริกำและเอเชีย



ส่วนที่ 2

• งานศึกษาเปรียบเทยีบในภาพกว้าง
• กลุม่แรก กำรศกึษำบทบำทตลุำกำรในปัจจบุนัวำ่มีบทบำทในโลกของควำมเป็นจริง
อย่ำงไรบ้ำง 
• มีกำรขยำยตวัของบทบำทตลุำกำรในข้อขดัแย้งตำ่งๆ ทัง้ในประเดน็สิ่งแวดล้อม 
สิทธิมนษุยชน ประชำธิปไตย จงึท ำให้เกิดนิยำม Judicial Activism 



• Bjorn Dressel , “The Judicialization of Politics in 
Asia: towards a framework of analysis”, in Bjorn 
Dressel (ed.), The Judicialization of Politics in 
Asia (London and New York: Routledge, 2013) p.
8



• Tom Ginsburg and Tamir
Moustaff. Rule by Law 2008



•The function of courts in authoritarian regimes 
• ควบคมุสงัคม <Social Control>
• สร้ำงควำมชอบธรรม <Legitimation>
• ก ำกบัหน่วยงำนรัฐและสร้ำงควำมสมดลุของชนชัน้น ำ <Controlling Administrative Agents 

and Maintaining Elite Cohesion>
• สร้ำงควำมมัน่ใจในมิตทิำงเศรษฐกิจ <Credible Commitments in the Economic Sphere>
• อ ำนำจชีข้ำดในภำรกิจท่ียุง่ยำก <The Delegation of Controversial Reform to Judicial 

Institution> 



•How regimes contain courts
• ศำลจ ำกดัอ ำนำจตนเอง
• กำรสร้ำงระบบยตุิธรรมของระบอบอ ำนำจนิยม
• ควบคมุกำรเข้ำถึงกระบวนกำรทำงศำล

• สลำยเครือข่ำยของศำล



ส่วนที่ 3

• ระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมไทยในภาวะ One System, Three 
Standards



มาตรา 44

ค าส่ัง คสช.

หลงัประกำศใช้ รธน. 

ก่อนประกำศใช้ รธน. 

สิทธิเสรีภำพประชำชน

นโยบำยป่ำไม้ท่ีดิน

เขตเศรษฐกิจ โครงกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม

แตง่ตัง้ โยกย้ำย ระงบั ลงโทษ

กระบวนกำรยตุิธรรม

กำรปกครองท้องถ่ินระบบกฎหมำยปกติ



• ประเดน็ส ำคญั
• กำรใช้อ ำนำจของคณะรัฐประหำรที่ไม่ได้จ ำกดัเพียงกำรรักษำควำมสงบ หำกรวมถงึ
นโยบำยที่มีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ ชมุชน และสิ่งแวดล้อม
• ควำมแตกตำ่งของระบบกฎหมำยปกติกบัค ำสัง่ คสช. และมำตรำ 44 รวมถึง
ผลกระทบที่ติดตำมมำตอ่สิทธิเสรีภำพของประชำชน
• แนวทำงกำรบงัคบัใช้ค ำสัง่ คสช. และมำตรำ 44 ที่ไมมี่มำตรฐำนไม่สอดคล้องกบั
บรรทดัฐำนทัง้รัฐธรรมนญูและกฎหมำยระหวำ่งประเทศ



• ลกัษณะเดน่ของกำรบงัคบัใช้กฎหมำยของไทยในปัจจบุนั หลกัส ำคญัอยู่วำ่ใช้บงัคบั
กบัใคร <target – based preference>
• ควำมแตกตำ่งของแตล่ะกลุม่จะน ำมำซึง่กำรใช้/ไม่ใช้กฎหมำย
• รวมถึงมำตรกำรท่ีเคร่งครัด/ผ่อนปรนส ำหรับแตล่ะกลุม่



• กลุ่มที่หน่ึง ประชาชนทั่วไป 

• คดีขบัรถชน วยัรุ่นตีกนั ท ำร้ำยร่ำงกำยระหวำ่งผู้คน 

• บงัคบัใช้ตำมมำตรฐำนสำกล หลกัวิชำ ตรงไปตรงมำ ท ำให้ภำพของควำมเป็นอิสระ
ของระบบยตุิธรรมวำ่ยงัมีประสิทธิภำพได้ภำยใต้รัฐบำล คสช. 

• <the essential precondition for the effectiveness of law, in it function 
as ideology, is that is shall display an independent from the gross 
manipulation> E.P. Thomson 1975



• กลุ่มที่สอง ผู้ต่อต้านอ านาจรัฐ หรือกลุ่มอ านาจดัง้เดมิ

• ไผ่ ดำวดิน กบัสิทธิในกำรประกนัตวั กำรเคลื่อนไหวเร่ืองอทุยำนรำชภกัด์ิ กำรแสดง
ควำมเห็นคดัค้ำนร่ำงรัฐธรรมนญู คดีจ ำน ำข้ำว ฯลฯ

• ใช้กฎหมำยทกุรูปแบบ ทัง้กฎหมำยปกติ ค ำสัง่ คสช. หำกไม่มีกฎหมำยก็ใช้มำตรำ 
44 หรืออำจเป็นกำรใช้อ ำนำจที่ดเูหลื่อมๆ วำ่มีอ ำนำจหรือไม่



• กลุ่มที่สาม เครือข่ายของอ านาจรัฐ (และผู้สนับสนุนอ านาจรัฐ)

• คดีกำรชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร กปปส. พระที่ปิดศูนย์รำชกำรแจ้งวฒันะ กำรใช้
บ้ำนพักเป็นที่ตัง้ของบริษัท กำรขำดประชุมของ สนช. กำรชุมนุมของกลุ่มคนที่
ตอ่ต้ำนรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ 

• กำรบงัคบัใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงเอือ้อำทรและปกปอ้งผู้ถกูกลำ่วหำทุกรูปแบบ ตัง้
ข้อสนันิษฐำนไว้ก่อนหน้ำไม่น่ำจะผิด ถ้ำจะกลำ่วหำควรต้องระมดัระวงั  



ส่วนที่ 4 

• ศาลและอ านาจรัฐประหารในสังคมไทย ภำรกิจสองด้ำนของศำล

• ด้านแรก การยอมรับอ านาจของคณะรัฐประหาร

• แนวคิดหลกั ยอมรับอ ำนำจของคณะรัฐประหำรว่ำเป็น “กฎหมำย” ฎ. 45/2496 “กำรท่ี
คณะรัฐประหำรยดึอ ำนำจกำรปกครองประเทศได้ส ำเร็จนัน้ คณะรัฐประหำรย่อมมีอ ำนำจท่ี
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกและออกกฎหมำยตำมระบบแห่งกำรปฏิวัติเพ่ือบริหำร
ประเทศชำติตอ่ไปได้มิฉะนัน้ประเทศชำติจะตัง้อยูด้่วยควำมสงบไมไ่ด้ 



• ประเด็น “ควำมชอบด้วยกฎหมำย”

• ฎ. 913/2536 “ศำลฎีกำมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำว่ำบทบญัญตัิแห่งกฎหมำยใดจะใช้บังคบัแก่
คดีได้หรือไม่ และรวมถึงกำรพิจำรณำวำ่บทบญัญตัิแห่งกฎหมำยใดขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญู
หรือไม่ด้วย เว้นเสียแต่ว่ำรัฐธรรมนญูก ำหนดให้องค์กรอ่ืนเป็นผู้ มีอ ำนำจพิจำรณำ กรณีนี ้แม้
รัฐธรรมนูญ 2534 จะบญัญัติให้มีคณะตลุำกำรรัฐธรรมนูญท ำหน้ำท่ีดงักล่ำว แต่ก็จ ำกัด
เฉพำะพิจำรณำบทบญัญตัิแห่งกฎหมำยใดขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญู 2534 เท่ำนัน้ ไม่รวมถึง
กำรพิจำรณำว่ำบทบญัญตัิแห่งกฎหมำยใดขดัหรือแย้งกบัธรรมนญูกำรปกครอง 2534 (ฉบบั
ก่อน) ดงันัน้ จงึเป็นอ ำนำจของศำลท่ีจะวินิจฉยัในประเด็นนีต้ำมหลกักฎหมำยทัว่ไป”



• ศำลปกครองกบัประเด็น ม. 44 และกำรยกเว้นกฎหมำยผงัเมือง

• 4 พฤศจิกำยน 2559 ศำลปกครองสงูสดุได้มีค ำสัง่ไม่รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำโดยศำลปกครอง
สงูสดุวินิจฉยัโดยสรุปว่ำ แม้เนือ้หำของค ำสัง่หวัหน้ำ คสช. ท่ี 4/2559 มีสถำนะเป็นกฎท่ีออก
โดย ครม. หรือโดยควำมเห็นชอบของ ครม. ซึง่โดยทัว่ไปอยู่ในอ ำนำจของศำลปกครองสงูสดุ
แต่เน่ืองจำกกำรออกค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ดงักล่ำว อำศยัอ ำนำจโดยตรงตำมรัฐธรรมนูญฯ 
(ฉบบัชัว่ครำว) พ.ศ.2557 มำตรำ 44 มิได้ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผัง
เมือง ประกอบกบัรัฐธรรมนญูฯ มำตรำ 44 บญัญตัิให้ค ำสัง่หวัหน้ำ คสช. ท่ีออกมำถือว่ำชอบ
ด้วยกฎหมำยและรัฐธรรมนญูและเป็นท่ีสดุ ศำลปกครองสงูสดุจึงไม่อำจรับค ำฟ้องไว้พิจำรณำ
เพื่อควบคมุตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยของค ำสัง่ดงักลำ่วได้

http://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/DismissOrder-SupremeAdminCourt-NCPO4-2559.pdf


• ด้านที่สอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนและอ านาจรัฐ

• เสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็น
• สิทธิในกำรประกนัตวั
• สิทธิในกำรมีสว่นร่วมหรือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของ คสช.
• ฯลฯ 



บทส่งท้าย แล้วเราจะอยู่ กันในสังคมแบบนีต่้อไปหรือ ?

• ศำลและอ ำนำจรัฐประหำรด ำรงอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของกนัและกนั และในรัฐประหำร
ครัง้นีไ้ด้ทอนทนุของกระบวนกำรยตุิธรรมลงไปอยำ่งมำก
• จะกลบัไปสูส่งัคมที่ “มีขื่อแป” ได้อย่ำงไร
• ระยะเฉพำะหน้ำ กำรตอ่สู้ เพื่อชีใ้ห้เห็นภยนัตรำยจำกระบอบท่ีไร้ระบบและควำม
เป็นธรรมวำ่ไม่อำจสร้ำงสงัคมที่เป็นสขุอยำ่งถ้วนหน้ำได้
• อำจประสบควำมส ำเร็จได้ยำก เพรำะสถำนกำรณ์และสถำบนัตำ่งๆ ที่ให้ควำม
ร่วมมืออย่ำงเข้มแข็ง



• ระยะยำว ต้องท ำให้ทกุฝ่ำยตระหนกัถงึควำมจ ำเป็นของกำรสร้ำงระบบกฎหมำย
และกระบวนกำรยตุิธรรมที่พอจะเป็นที่วำงใจของทกุฝ่ำย เป็นที่ยตุิในทำงกำรเมือง 
ไม่ใช่เพียงกำรหวงักระบวนกำรที่เป็นประโยชน์แตก่ลุม่ตน
• ปฏิเสธกำรยอมรับอ ำนำจรัฐประหำรในทำงกฎหมำยแบบเซื่องๆ ภำยหลงัเข้ำสู่ยคุ
หลงั คสช. หำกยอมรับจะท ำให้เกิดอำกำร “ติดหลม่อ ำนำจนิยม” ตอ่ไปอีกทศวรรษ
• เช่น ไม่ยอมรับอ ำนำจ คสช. ให้สืบเน่ืองตอ่ไป ต้องมีกำรให้กำรยืนยนัโดยรัฐสภำ
ปกติจงึจะใช้บงัคบัตอ่ไปได้   



• เราคงไม่น่าจะไปสู่จุดที่ตกต ่ากว่านีแ้ล้ว


