
บทสรุปผู้บริหาร

ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง อ� า น า จ ตุ ล า ก า ร กั บ ป ร ะ ช า ช น :

กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งผู ้พิพากษาในศาลยุติธรรม
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บทสรุปผู้บริหาร

 รปูแบบการปกครองทีเ่รยีกว่าประชาธปิไตยนัน้ถอืว่าประชาชน

เป็นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้น ประชาชนไม่สามารถใช้

อ�านาจได้อย่างแท้จรงิเนือ่งจากจ�านวนประชากรทีม่มีาก จงึได้มกีารมอบ

อ�านาจให้แก่องค์กรต่างๆ ตามรฐัธรรมนญูเพือ่ใช้อ�านาจอธปิไตยแทนตน

โดยมกีารน�าหลกัการแบ่งแยกอ�านาจ (The Separation of the Power) 

และหลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ (Check and Balance) มาใช้โดยมี

องค์กรหลกัทีใ่ช้อ�านาจอธปิไตยได้แก่ รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและศาล

 ส�าหรบัฝ่ายตลุาการซึง่ในงานวจิยัชิน้นีจ้ะได้กล่าวเน้นถงึการ

ได้มาซึ่งบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนั้น ผู้พิพากษา

ถอืเป็นบคุคลทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในกระบวนการยตุธิรรม ทัง้ยงั

มีบทบาทหลักในการตีความตัวบทกฎหมาย ประเมินหลักฐานที่ถูกน�า

มาเสนอในกระบวนการพิจารณาคดี ด�าเนินการวินิจฉัยอรรถคดีให้มี

ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สะดวกรวดเรว็ ซึง่หลกัการส�าคญัทีจ่ะท�าให้

ผูพ้พิากษาสามารถด�ารงตนอยูภ่ายใต้ความกดดนัในการปฏบิตัหิน้าทีค่อื 

หลักแห่งความเป็นอิสระของตุลาการ อันเป็นหลักที่จะให้ความคุ้มครอง

มิให้ผู้พิพากษาถูกแทรกแซงจากทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร 

อย่างไรกต็าม จากการทีป่ระชาชนได้มคีวามตืน่ตวัมากขึน้ในกระบวนการ

การมส่ีวนร่วมของพลเมอืงภายใต้ระบอบประชาธปิไตย ท�าให้เกดิค�าถาม

ขึ้นว่า กระบวนการคัดเลือกบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาของไทย

ในปัจจุบันนั้นมีความสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่ถือว่า

ประชาชนนัน้เป็นรฐัฏาธปัิตย์ผูเ้ป็นเจ้าของอ�านาจอธปิไตยอนัเป็นอ�านาจ

สูงสุดของแผ่นดินเพียงใด
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ความเชื่อมโยงของอ�านาจตุลาการกับประชาชน
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 รายงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเรื่องความเชื่อมโยงของ

ประชาชนกับการคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษา โดยมุ่ง

ศกึษาเฉพาะกรณขีองการคดัเลอืกผูพ้พิากษาศาลยตุธิรรมเท่านัน้ ซึง่จะ

กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจตุลาการและการได้มาซึ่งบุคคลผู้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมในประเทศไทย (บทที่ ๒) และต่อมา

จะเป็นการศกึษากระบวนการคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผูพ้พิากษา

ศาลยุติธรรมในต่างประเทศ (บทที่ ๓) โดยได้เลือกศึกษากรณีของ

ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใช้ระบบการคัดเลือกเป็น “ระบบปิด” ที่ประชาชน

แทบไม่มีส่วนร่วมเลย กรณีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ระบบการคัดเลือก

ที่มีลักษณะค่อนข้างเป็น “การเมือง” (เช่น ใช้การเลือกตั้งโดยตรง หรือ

การให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองซึ่งมาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือก 

เป็นต้น) ที่ประชาชนมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก และกรณีของประเทศ

อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น ซึ่งใช้ระบบการคัดเลือกที่มีการสอบไป

พร้อมๆ กับการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จากนั้น จะเป็นการวิเคราะห์

ความเห็นและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 

คัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม (บทที่ ๔) ซึ่ง

ทัง้หมดนี ้จะน�ามาสูบ่ทสรปุ และข้อเสนอแนะในการส่งเสรมิให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม (บทที่ ๕)

 ผลการศึกษาวิจัยโดยสรุป พบว่า ระบบการคัดเลือก 

ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมของไทยนั้นมีระบบการสอบคัดเลือกที่เข้มงวด 

โดยภายหลงักระบวนการสอบคดัเลอืกแล้ว ผูท้ีส่อบเป็นผูช่้วยผูพ้พิากษา

ได้จะต้องเข้ารับการอบรมและพัฒนาภายใต้หลักสูตรการอบรมผู้ช่วย 

ผูพ้พิากษาโดยมผีูท้รงคณุวฒุใินสาขาต่างๆรวมถงึผูท้รงคณุวฒุภิายนอก

มาให้การอบรม และยังมีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามด้านการพิจารณา

พิพากษาคดีภายใต้การดูแลของผู้พิพากษาอาวุโส ส่วนการแต่งตั้ง 
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ความเชื่อมโยงของอ�านาจตุลาการกับประชาชน

ผูพ้พิากษาในศาลยตุธิรรมนัน้ต้องได้รบัความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ตลุาการศาลยตุธิรรมก่อนแล้วจงึน�าความกราบบงัคมทลูพระมหากษตัรย์ิ 

โดยความเห็นชอบดังกล่าวนั้นต้องค�านึงถึงความรู้ความสามารถและ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว อันสรุปได้ว่า ประเทศไทย

มีระบบการคัดเลือกผู้พิพากษาโดยใช้วิธีการแต่งตั้งผู้พิพากษาจากการ

สอบคัดเลือกและผ่านการอบรม

 ข้อสังเกตประการหนึ่งได้แก่ การได้มาซึ่งผู้พิพากษาศาล

ยตุธิรรมในศาลอทุธรณ์และศาลฎกีาของไทยนัน้ คณะกรรมการตลุาการ

ศาลยตุธิรรมยงัมบีทบาทอนัส�าคญัในการคดัเลอืกบคุคลมาด�ารงต�าแหน่ง

ในศาลสูงอีกด้วย

 ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาถึงการแต่งตั้งและการให้ 

ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากต�าแหน่ง รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้ว่า 

การแต่งตัง้และการให้ผูพ้พิากษาในศาลยตุธิรรมพ้นจากต�าแหน่งต้องได้

รบัความเหน็ชอบของคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมแต่การทีค่ณะ

กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่มีจ�านวนทั้งหมด ๑๕ คนโดยแบ่งเป็น

บุคคลที่เป็นข้าราชการตุลาการ ๑๓ คน และมีคนนอกเพียง ๒ คนนั้น 

ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากและท�าให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นไม่มี

บทบาทในทางปฏบิตัไิด้อย่างแท้จรงิอนัส่งผลให้ภาคประชาชนไม่สามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเพียงพอ หรือมิได้มาจากบุคคลที่เป็นตัวแทน

ของภาคประชาชน ท�าให้ในปัจจุบัน สถาบันศาลจึงถูกมองว่ามีความ

สอดคล้องกบัระบอบประชาธปิไตยน้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัฝ่ายนติบิญัญตัิ

หรือฝ่ายบริหาร

 ในส่วนนีผู้ว้จิยัจงึเหน็ว่าในการคดัเลอืกบคุคลมาด�ารงต�าแหน่ง

ผู้พิพากษาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือองค์กรที่เป็นตัวแทน 
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ของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ควรกระท�าในขณะที่หลักความเป็นอิสระของ

ตลุาการนัน้ยงัสามารถคงอยูไ่ด้เมือ่บคุคลผูถ้กูคดัเลอืกนัน้เข้าสูต่�าแหน่ง

แล้ว

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า หากการแต่งตั้งบุคคลมาด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้พิพากษาเป็นอ�านาจของตุลาการแต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมก่อให้เกิด

ค�าถามในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัวในทางการเมืองและมีค�าถาม

เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยที่องค์กรที่ใช้อ�านาจอธิปไตยดังกล่าว

ต้องมีจุดยึดโยงกับประชาชน ต่อประเด็นที่ว่า การเปิดโอกาสให้องค์กร

อื่นที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นอาจจะก่อ

ให้เกิดปัญหาในเรื่องความเป็นอิสระในการตัดสินอรรถคดีความ ผู้วิจัย

เห็นว่า เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาแล้ว หากมี

มาตรการป้องกนัมใิห้ฝ่ายการเมอืงเข้ามามส่ีวนร่วมในการโอน ย้าย ปลด 

หรือให้ผู้พิพากษาต้องพ้นจากต�าแหน่งตามอ�าเภอใจย่อมถือเป็นการ

คุ้มครองความเป็นอิสระของผู้พิพากษาได้ในระดับหนึ่ง

จากผลการศกึษาโดยสรปุดงักล่าว ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะ ดงันี้

 ๑. ในการเชือ่มโยงประชาชนกบักระบวนการคดัเลอืกบคุคล

มาด�ารงต�าแหน่งผูพ้พิากษาในประเทศไทยไม่ควรใช้วธิกีารเลอืกตัง้บคุคล

มาด�ารงต�าแหน่งผูพ้พิากษาเพราะอาจจะท�าให้เกดิการแทรกแซงจากฝ่าย

การเมืองหรือผู้ที่มีทุนในการสนับสนุนการรณรงค์เลือกตั้ง และท�าให้

หลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการเสียไป

 ๒. หากยังคงรูปแบบกระบวนการคัดเลือกโดยให้คณะ

กรรมการตุลาการมีบทบาทส�าคัญ ควรก�าหนดสัดส่วนที่เปิดโอกาส 

ให้บุคคลภายนอกองค์กรตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกับสัดส่วนของบุคลากรภายในองค์กรตุลาการ
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ความเชื่อมโยงของอ�านาจตุลาการกับประชาชน

 

 ๓. กระบวนการคัดเลือกบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษา

อาจสร้างความเชื่อมโยงกับประชาชนด้วยวิธีผ่านการรับรองจากผู้แทน

ของประชาชน ทั้งนี้ หากมีความกังวลว่าการให้สภาผู้แทนราษฎรท�า

หน้าทีใ่ห้การรบัรองอาจจะเปิดโอกาสให้มกีารแทรกแซงฝ่ายตลุาการอนั

ท�าให้หลักแห่งความเป็นอิสระเสียไป จึงสมควรให้วุฒิสภาท�าหน้าที่ให้

ความโดยมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและพิจารณาความ

เหมาะสมของบคุคลเหล่านัน้ก่อนให้วฒุสิภาลงมตใิห้ความเหน็ชอบซึง่วธิี

นี้อาจท�าเฉพาะในกรณีการแต่งผู้พิพากษาในศาลสูงเนื่องจากต�าแหน่ง 

ดังกล่าวเป็นต�าแหน่งที่มีความส�าคัญและผลของการปฏิบัติหน้าที่

พิจารณาคดีจะกลายเป็นบรรทัดฐานอันส่งผลโดยตรงต่อประชาชนจึง

ควรมีจุดเกาะเกี่ยวของประชาชนในการเข้าสู่ต�าแหน่ง

 ๔. หากจะใช้รูปแบบใช้ระบบผสมระหว่างการคัดเลือกและ
วิธีการเลือกตั้งซึ่งเป็นรูปแบบที่หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและน�า
มาปฏิบัติอันเป็นระบบที่มีการคัดเลือกก่อนโดยคณะกรรมการชุดหนึ่ง 
ต่อเมือ่บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกเป็นผูพ้พิากษาด�ารงต�าแหน่งครบหนึง่ปีจะมี
การลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยประชาชนว่าผู้พิพากษาที่ได้รับ
การแต่งตัง้นัน้ยงัสมควรทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งต่อไปหรอืไม่กค็วรได้ค�านงึถงึ
องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกว่าควรมีบุคคลใดบ้างและผล 
กระทบของการทีผู่พ้พิากษาอาจจะพจิารณาตดัสนิคดโีดยอยูบ่นฐานแห่ง
ความนยิมของประชาชน ค่าใช้จ่ายแห่งการด�าเนนิการลงคะแนนให้ความ
เหน็ชอบ และทีส่�าคญัคอืความตืน่ตวัของภาคประชาชนในการทีจ่ะมาลง
คะแนนดังกล่าว
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