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คำนำ
สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
เป้าหมายการปฏิรูปประเทศไทยคือ “การสร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” การปฏิรูประบบยุติธรรมเป็น
เรื่ อ งที่ มี ค วามสำคั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง ของการปฏิ รู ป ประเทศไทย
สำนักงานปฏิรูป(สปร.) มีภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินงานของ
ภาคีต่างๆ ที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบยุติธรรม
ร่วมกัน
หนังสือ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทย”
เป็นความร่วมมือของคณะกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป
ภายใต้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) รายการเปลี่ยนประเทศ
ไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน
ปฏิรูป(สปร.) ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความทุกข์ยาก การไม่ได้
รับความเป็นธรรมของประชาชนที่ยากจน จากรายการโทรทัศน์
จำนวน ๗ ตอน ผ่านตัวหนังสือเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างกว้างขวาง
ให้สังคมได้เข้าใจว่ายังคงมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน
ไทยยั ง มี ผู้ ค นที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เราจะร่วมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไร
สำนักงานปฏิรูป(สปร.) ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำหนังสือเล่มนี้ และขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการ
จุดประกาย ในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อเสริมสร้างระบบยุติธรรม
สำหรับทุกคนในสังคมไทย
				

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

คำนิยม
นพ.ประเวศ วะสี
ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
ความเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกัน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนในองค์กร ในสังคม ไป
จนถึงระดับโลก
ถ้ า มี ก ารอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ธรรมจะเกิ ด ความเป็ น ปรกติ
ความสุขและความยั่งยืน โลกวิกฤตทุกวันนี้เพราะขาดความเป็นธรรม
กรอบความเป็นธรรมใหญ่กว่ากรอบเสรีภาพและประชาธิปไตย อังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบของเสรีภาพและประชาธิปไตย
แต่ ทุ ก วั น นี้ ใ นประเทศทั้ ง สองมี ค วามเหลื่ อ มล้ ำ หรื อ ความไม่ เ ป็ น
ธรรมทางเศรษฐกิจมาก ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กับการ
เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ รวมถึงอาชญากรรม ความรุนแรง และการ
เกิดจลาจล อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเกิดจลาจลไปแล้วและจะเกิดอีก
ตราบใดที่ยังสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้
ความเป็นธรรมใหญ่กว่าความยุติธรรม
ถ้าขาดความเป็นธรรมก็ขาดความยุติธรรม
ดังที่คนจนเข้าไม่ถึงความยุติธรรมที่เป็นทางการที่นำมาเป็น
ตัวอย่างในหนังสือนี้
สรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์ การมองแบบแยกส่วนย่อมติดขัด
ฉะนั้น ในการปฏิรูประบบสุขภาพ เรามองระบบสุขภาพว่าไม่ใช่เรื่องมด
หมอ หยูกยา โรงพยาบาลเท่านั้น ฉันใด ในการมองระบบความยุติธรรม
ก็ต้องมองว่าไม่ใช่เรื่องของตำรวจ อัยการ ทนายความและตุลาการ
เท่านั้น ต้องมองว่าระบบความยุติธรรมกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านั้น

เกี่ยวข้องกับชีวิตและการอยู่ร่วมกันทั้งหมด ระบบความยุติธรรมจึง
ซับซ้อนมาก
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ม าจากรายการเปลี่ ย นประเทศไทยของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งนำเอาเรื่องความยุติธรรมมาเสนอและ
สนทนากันถึง ๗ ตอน ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์
คนรุ่นใหม่หัวใจปฏิรูป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชมเชย เพราะถ้าสื่อพยายาม
ทำเรื่องความเป็นธรรมมาสื่อกันเป็นประจำก็จะทำให้เรื่องความเป็น
ธรรมเข้าไปสู่จิตสำนึกของสังคม ถ้าสังคมมีจิตสำนึกแห่งความเป็น
ธรรมก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนระบบยุติธรรมไปสู่ระนาบที่สูงขึ้น
หนังสือเล่มนี้ “ปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม ปฏิรปู ประเทศ
ไทย” ซึ่ง อัญจิรา อัศวนนท์ เขียนและเรียบเรียงจากเนื้อหาที่นำ
เสนอโดยไทยพีบีเอส โดยมี ชลนภา อนุกูล เป็นบรรณาธิการ ได้นำ
เสนอความทุกข์ยากแสนสาหัสของชาวบ้านที่ยากจนที่ถูกกระทำ
โดยอำนาจ ทัง้ อำนาจรัฐและอำนาจทุน ความอยุตธิ รรมเชิงโครงสร้าง
หรือความอยุติธรรมที่ถูกกฎหมายรุนแรงอย่างยิ่ง ยากที่จะเข้าใจ
อย่างยิง่ ยากทีจ่ ะแก้ไขอย่างยิง่ ความอยุตธิ รรมทีถ่ กู กฎหมายนำไปสู่
ข้อสรุปอันร้ายกาจในแผ่นดินไทยที่นักพัฒนาได้ค้นพบมานานแล้ว
ว่า
“ความถูกต้องกับความถูกกฎหมายอาจไม่อยู่ที่เดียวกัน”
ข้อสรุปนี้ทำให้เกิดโจทย์ใหญ่ต่อระบบกฎหมายทั้งระบบ
ตั้งแต่มโนทัศน์ของกฎหมาย กระบวนการออกกฎหมาย การศึกษา
กฎหมาย กระบวนการใช้กฎหมาย ว่า “ทำอย่างไรความถูกต้องกับ
ความถูกกฎหมายจะอยู่ซ้อนทับกันมากที่สุด”
เรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องของแพทย์เท่านั้นไม่ได้ ฉันใด เรื่อง
ความยุติธรรมก็เช่นเดียวกัน สังคมทั้งหมดต้องเข้ามามีส่วนในการ
สร้างและธำรงระบบความยุติธรรมที่ยุติธรรม ในการเคลื่อนเรื่อง
ยากประดุจเขยื้อนภูเขานี้คงหนีไม่พ้นที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า

“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” นั้น คือ
๑.ต้องสามารถสร้างความรู้ที่แท้จริง
๒.สังคมเข้ามาเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนา
๓.อำนาจรัฐที่เชื่อมกับพลังความรู้และพลังสังคม
การมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
เป็นของดี แต่ควรช่วยกันดูแต่เนิ่นๆ ว่ามีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อน
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ในระยะยาวหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
กับเครื่องมือปฏิรูประบบสุขภาพ และเข้าใจว่าระบบความยุติธรรม
นั้นซับซ้อนและยากกว่าระบบสุขภาพ
เป้ า หมายหลั ก ของการปฏิ รู ป ประเทศไทยคื อ การสร้ า ง
ความเป็นธรรม-ลดความเหลื่อมล้ำ การปฏิรูประบบความยุติธรรม
เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานปฏิรูป
(สปร.) จึงถือเป็นภารกิจที่จะสนับสนุนรายการนี้ของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส และการถ่ายทอดเนื้อหามาเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยร่วมมือ
กับกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม เป็นผูส้ นใจปฏิรปู ระบบความยุตธิ รรมมานาน และท่านดำรง
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูปของ
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปอยู่ด้วย
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในรายการและในการนำ
เนื้อหามาเป็นหนังสือเล่มนี้ ขอให้หนังสือ “ปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทย” จงเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนไทยมากที่
สุดที่จะมากได้ หันมาให้ความสนใจเรื่องความยุติธรรมและความเป็น
ธรรม แผ่นดินของเราจะน่าอยู่เมื่อเป็นแผ่นดินที่มีความเป็นธรรม
และทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมที่เป็นธรรม

คำนิยม
ศ.ดร.อคิน รพีพัฒน์
หนังสือเรื่อง “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศ
ไทย” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อความเนื้อหาสาระจากการสนทนา
ในรายการโทรทัศน์ “เปลี่ยนประเทศไทย” ประมาณ ๗ ครั้ง และ
การสรุปที่มาในบทสั้นๆ ที่หนังสือนี้เรียกว่า “บทตาม”
การเรียบเรียงเรื่องหรือประเด็น คือ การจัดว่าเรื่องหรือ
ประเด็นใดมาก่อนมาหลังนั้นน่าสนใจมาก เพราะเริ่มจากความทุกข์
ยากที่ชาวบ้านได้รับจากความอยุติธรรมของกฎหมายและกระบวน
การยุติธรรม การเริ่มต้นเช่นนี้ เป็นการกระตุกให้คนหลายพวกหลาย
ฝ่าย ที่ไม่เคยคิดถึงความทุกข์ยากของประชาชนคนอื่น ได้หันมาสน
ใจในปัญหาทีส่ ำคัญของบ้านเมือง ความสำคัญนีไ้ ด้รบั การเน้นย้ำจาก
การนำเสนอถ้อยคำของชาวบ้านที่ไม่สามารถอดทนต่อไปได้ ต้องย่ำ
เท้าเข้ามาชุมนุมที่ลานพระบรมรูป จำนวนคนเหล่านี้มีนับหมื่น แต่ก็
ยังน้อยนิด เมื่อเปรียบกับชาวบ้านจำนวนมหาศาลที่ทนรับความ
อยุติธรรมโดยสยบยอม ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาประท้วงและเรียกร้อง
การแสดงออกของความทุกข์ยากนั้น สอดแทรกอยู่ในเรื่อง
ราวของความไม่เป็นธรรมในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เริ่มด้วยเรื่องเกี่ยว
กับที่ดินซึ่งมีปัญหามากมาย ตามมาด้วยเรื่องการถูกหลอกลวงใน
การไปทำงานต่างประเทศ ต่อด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัด
ภาคใต้ ในการแสดงเรื่องราวกรณีต่างๆ เหล่านี้ มีความเห็นของ
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสอดแทรกอยู่เป็นระยะๆ

เช่น ของนายสักกอ แสงเรือง นายกสภาทนายความ นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกิตติศักดิ์
ปรกติ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ต.อ.ทวี
สอดส่อง อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสุนัย ผาสุก ที่ปรึกษา
ฮิวแมนไรวอชท์ประจำประเทศไทย นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะ
ทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี นางจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย อาจารย์จาก
คณะรัฐศาสตร์จุฬา นอกจากนั้นยังมีบทสนทนาถึงปัญหาในระบบ
ยุติธรรม โดยมีอธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้ม
ครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย ร่วมกับ นายสักกอ แสงเรือง
และนายกิตติศักดิ์ ปรกติ
หลังจากนัน้ ได้มกี ารนำเสนอแนวทางแก้ปญ
ั หาบางประการ
เช่น เรื่องยุติธรรมชุมชน กรณีที่เกิดในชุมชนบ้านผือ เรื่องอาสาสมัคร
นักกฎหมายของโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม และเรื่องอาสาสมัคร
นักกฎหมายแนวใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายการโทรทัศน์ชุดนี้จบลงด้วยบทสนทนาหาคำตอบถึง
การที่จะแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรม ด้วยการปฏิรูปกระบวน
การยุติธรรม โดยมี นายกิตติพงษ์ กิติยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานอนุกรรมการยุติธรรมและการปฏิรูปในสมัชชา
ปฏิรูปประเทศ นายไพโรจน์ พลเพชร ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนและกระผมในฐานะกรรมการ
ปฏิรูปร่วมสนทนา

การสนทนาในรายการโทรทัศน์ชุดนี้ แสดงให้เห็นว่าปัญหา
ในกระบวนการยุติธรรม เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับความ
เหลื่อมล้ำในสังคมไทย ชาวบ้านที่ประสบความทุกข์ยากจากการทำ
งานของกระบวนการยุติธรรมที่อยุติธรรม จึงเป็นกลุ่มคนที่ไร้ทั้งทุน
ทรัพย์และความรู้ ไม่มกี ำลังทีจ่ ะเข้าถึงความยุตธิ รรมได้ ความเหลือ่ ม
ล้ำที่รุนแรงในสังคมไทยทำให้คนจนมักจะถูกเอาเปรียบหรือละเมิด
สิทธิโดยคนที่มีความรู้มากกว่า มีฐานะเหนือกว่า หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
บางกลุ่มบางคน
ทีม่ าของความไม่เป็นธรรมในกรณีตา่ งๆ นัน้ มีหลากหลาย ตัง้
แต่การใช้อำนาจในการออกกฎหมาย ที่หาประโยชน์ให้รัฐส่วนกลาง
โดยเบียดเบียนคนในท้องถิ่น ดังพระราชดำรัสที่ตรัสว่า “กฎหมาย
บุกรุกชาวบ้าน ไม่ใช่ชาวบ้านบุกรุกป่า หรือที่ดินอุทยาน” ตลอด
จนการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ทำให้เกิดการออกโฉนดทับ
ที่ดินชาวบ้าน ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ดูเสมือนว่าศาลและกระบวน
การยุติธรรมทุกระดับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเอารัดเอาเปรียบ
ชาวบ้าน
ความจริงที่มาของความไม่เป็นธรรมยังมีอีกเป็นจำนวน
มากซึ่ ง จะพบได้ ใ นการสนทนาในรายการโทรทั ศ น์ นี้ แ ละใน
หนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะพบว่าทุกสิ่งนั้นน่าสนใจและน่าครุ่นคิด และ
นำมาถกกันในวงการต่างๆ

เป็นที่น่าสรรเสริญและชื่นชมอย่างยิ่งที่ไทยพีบีเอสได้จัด
รายการนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของ
สั ง คมเป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนต้ อ งช่ ว ยกั น ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป
กระบวนการยุติธรรมให้ได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันศาลยุติธรรม
อันเป็นเสาหลักและที่พึ่งสุดท้ายของพวกเราชาวไทย ในยามที่สังคม
อยู่ในสภาพปั่นป่วน ตัวใครตัวมัน คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง
และพรรคพวก ไม่คำนึงถึงส่วนรวม
สื่ อ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที่ จ ะระดมให้ สั ง คมมาช่ ว ยร่ ว มกั น แก้
ปัญหา เพราะทำให้คนส่วนใหญ่สนใจ การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ก็มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการทำให้การสนทนาคง
อยู่ตลอดไปและรับทราบกันกว้างขวางขึ้นแล้วยังทำให้หลายสิ่ง
หลายอย่างในการสนทนาข้อคิดดีๆ ที่อาจพลาดไป เพราะฟังไม่ทัน
หรือซ่อนอยู่ในประโยคที่เข้าใจยาก จะกระจ่างใสขึ้นจากการได้อ่าน
และพิจารณาใคร่ครวญ ผมหวังว่าทุกคนทีห่ วังดีตอ่ ประเทศชาติ และ
อยากให้ สั ง คมของเราเป็ น สั ง คมที่ ส งบมี ค วามยุ ติ ธ รรมได้ อ่ า น
หนังสือเล่มนี้
					

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คำนิยม
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ
คำว่าการปฏิรูปไว้ คือ “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม” มีแนวคิดและมีวิธีการดำเนินการที่จะนำไปสู่
เป้าหมายเชิงอุดมคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทย ๓ ประการ
ได้แก่ ๑) เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกันในฐานะความเป็น
มนุษย์ ๒) เป็นชีวิตที่สงบสุขตามวิถีวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ ปราศ
จากภัยคุกคาม และ ๓) เป็นชีวิตที่มีหลักประกันในด้านเงื่อนไขการ
ครองชีพ และมีกลไกการคุ้มครองทางสังคม โดยมียุทธศาสตร์ที่
สำคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในมิติต่างๆ และ
ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป เพื่อเป็นเครือ
ข่ายการปฏิรูปในการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและความเป็น
ธรรม
คณะกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป มุ่งเน้นการสร้าง
ความยุติธรรมอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
การสร้างสังคมที่ยุติธรรม มีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายที่มี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติตามแนวคิดหลักนิติธรรม ด้วย
การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ นร้ อ นของประชาชนที่ จ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว น
จากการไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมในกระบวนการยุ ติ ธ รรมใน
ประเด็นเรื่อง การกำหนดพื้นที่โดยรัฐทับที่ดินทำกินของประชาชน

การที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนในที่ดินทำกิน เป็นต้น
นอกจากการแก้ปัญหาด้วยความจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวแล้ว เพื่อให้
สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงความ
เป็นธรรมของประชาชนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การร่วมกันกำหนด
เป้าหมาย กรอบและทิศทางการปฏิรูปเรื่องต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบจึงต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน
ฐานะหุ้นส่วน โดยให้ความสำคัญกับเครือข่ายยุติธรรมทางเลือกและ
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนควบคู่ ไ ปกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการยุติธรรม อันจะส่งผลให้การปฏิรูประบบยุติธรรมประสบ
ความสำเร็จเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนได้อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน
หนังสือ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทย”
ที่ได้จัดทำขึ้นมานี้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ จาก
หลายภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เป็ น การรวบรวมเนื้ อ หาสาระและ
เรียบเรียงมาจากรายการ ๒๕๖๓ เปลี่ยนประเทศไทยชุดรายการปฏิรูป
ยุติธรรมไทย โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและนำมาสรุปเป็นประเด็น
สำคัญๆ ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมอง ทำให้พบ “ทางออก” ในการแก้ปัญหา
ข้อจำกัด ข้อขัดข้องของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา ซึ่งหากเนื้อหา
สาระเหล่านี้ได้เผยแพร่เพื่อนำมาสู่การรับรู้ของผู้ที่สนใจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว
ข้องและสาธารณะในวงกว้างก็จะสามารถสร้างจิตสำนึกต่อสังคมโดย
รวมได้ และจะเป็นส่วนที่สร้างเสริมให้ทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนได้
เต็มที่ในการที่จะนำไปสู่เป้าหมายแห่งสังคมสันติสุข ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่
สำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกัน

คำนิยม
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้เขียนและบรรณาธิการ ทั้งคุณอัญจิรา
อัศวนนท์ และคุณชลนภา อนุกูล ที่ได้เลือกเนื้อหาจากรายการ ๒๕๖๓
เปลี่ยนประเทศไทย จำนวน ๗ ตอน มาจัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้ เมื่อ
อ่านแล้วก็ยิ่งเห็นว่าเลือกได้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองและ
เรียบเรียงให้เข้าใจประเด็นได้ง่าย ขอบคุณสำนักงานปฏิรูป(สปร.)ที่เล็ง
เห็นคุณค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์ และนำไปต่อยอดขยายผล
น่าเสียดายว่า ทุกวันนี้สื่อรายการโทรทัศน์ที่มีคุณค่าจำนวนมาก
มักถูกจำกัดด้วยเวลาการเผยแพร่ เพราะไม่สามารถออกอากาศซ้ำได้
บ่อย เมื่อไม่มีการนำไปขยายผลทางสื่ออื่นโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ ก็จะ
หายไปโดยทันทีที่ออกอากาศเสร็จ
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ขององค์กร
เคลื่อนไหวสังคมและเครือข่ายเชิงปฏิรูป ที่จะต้องเลือกสรรเอาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ไปขับเคลื่อนต่อตามภารกิจกันตามอัธยาศัย
ในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะที่มุ่งมั่นสร้างสังคมคุณภาพและคุณ
ธรรม ตลอด ๔ ปีตงั้ แต่กอ่ ตัง้ ไทยพีบเี อส องค์การได้พยายามนำเสนอข่าว
และรายการที่ให้ข้อมูล ความรู้ แรงบันดาลใจและพื้นที่การมีส่วนร่วม
อย่างตั้งใจและมีแผนการ ดังปรากฎอยู่ในแผนจัดทำรายการประจำปีที่
ฝ่ า ยบริ ห ารจะต้ อ งเสนอขอความเห็ น ชอบล่ ว งหน้ า จากกรรมการ
นโยบายตามที่กฎหมายกำหนด
ประเด็นสังคมที่เป็นธรรมและประเด็นการพัฒนาพลังทางสังคม
เป็น ๒ ใน ๘ ประเด็นเชิงเนื้อหาที่ไทยพีบีเอสได้กำหนดไว้ในการขับ
เคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านทางหน้า

จอโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง รายการปฏิรูปยุติธรรมไทยชุดนี้ถือเป็น
รูปธรรมผลงานเพียงส่วนหนึ่งที่สาธารณชนคนไทย ในฐานะผู้เป็น
เจ้ า ของผ่ า นระบบภาษี ส าธารณะจะได้ ใช้ ป ระกอบการติ ด ตาม
ประเมินและตรวจสอบองค์กรสื่อสาธารณะของท่าน เคียงคู่ไปกับ
กลไกทางการอย่างรัฐสภาและรัฐบาล
งานปฏิรูประบบและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่และสลับซับซ้อน มีความเกี่ยว
ข้องเชื่อมโยงกันหลายมิติ หลายระบบและกลไกย่อย การมองเห็น
ภาพรวมและเข้าใจทั้งระบบของผู้นำในวงการยุติธรรมและผู้บริหาร
ประเทศนับเป็นเรื่องสำคัญ แต่การทำให้สังคมไทยทั่วไปเกิดความ
เข้าใจและรู้เท่าทันต่อเรื่องนี้น่าจะสำคัญยิ่งกว่า เพราะการปฏิรูปจิต
สำนึกและวิธีคิดของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ
ถึงปลายน้ำก็ดี การปฏิรูปกลไกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ดี หรือการ
สร้างนวัตกรรมงานยุตธิ รรมในระดับชุมชนท้องถิน่ ก็ดี ล้วนต้องอาศัย
พลังความเข้าใจและสติปัญญาของสังคมเป็นฐานและแรงขับดันทั้ง
สิ้น
โชคดีที่ประเทศไทยไม่ได้เริ่มจากศูนย์ เพราะการก่อตัวของ
ขบวนปฏิรูประบบยุติธรรมใน ๑๔ ปีที่ผ่านมาแม้ยังไม่สามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เป็นรูปธรรม แต่ก็ได้สร้างองค์ความรู้
และทักษะประสบการณ์ ตลอดจนกลไกทำงานที่เกิดขึ้นตามรายทาง
ไว้จำนวนไม่น้อย อย่างไรก็ตามนับวันปัญหาความไม่เป็นธรรมใน
สังคมไทยจะยิ่งสลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไข ด้วยวิถีการทำความ
เป็นธรรมให้ยุติลงเป็นคดีๆไป โดยใช้อำนาจการวินิจฉัยตีความใน

มุ ม มองที่ เ คยชิ น ของบุ ค ลากรนั ก ยุ ติ ธ รรมแบบเดิ ม เพราะเมื่ อ
ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจและสังคม
และสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างสะดวกสบาย แรงกดดันการเปลี่ยน
แปลงในเรื่องนี้คงจะแรงขึ้นไปทุกที จึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
ปรับตัวอย่างจริงจัง
โดยไม่ว่าสังคมจะตัดสินใจอย่างไร ไทยพีบีเอสยังคงมีภารกิจ
ในการยืนเคียงข้างประชาชนที่ด้อยโอกาสและไร้อำนาจต่อรองใน
ประเทศนี้ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่เป็นธรรม อันเป็นเป้าหมายหลัก
ขององค์กรต่อไป
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โดย เทพชัย หย่อง
ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ในสังคมที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย สื่อมวลชนอาจต้อง
ทำหน้าที่มากกว่าแค่การรายงานข่าวสารและข้อเท็จจริง โดยเฉพาะ
ยิ่ ง ในภาวะที่ ก ลไกปกติ ข องสั ง คมไม่ ส ามารถทำหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและด้วยความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรม
กลไกด้านความยุติธรรมเป็นตัวอย่างหนึ่งของความปัญหา
ที่ประชาชนเกือบทุกระดับในสังคมไทยต้องเผชิญ และที่ผ่านมาไม่มี
ใครเป็ น เหยื่ อ ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ม ากไปกว่ า ชาวบ้ า น
ธรรมดาๆ ที่ไม่มีทั้งอำนาจเงินทองและเส้นสาย ชาวบ้านกลุ่มแล้วกลุ่ม
เล่าต้องกลายเป็น “อาชญากร” หรือ “คนผิด” เพียงเพราะคนเหล่า
นี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อรองหรือแม้แต่ปกป้องตัวเอง
เราเห็ น ชาวบ้ า นต้ อ งการกลายเป็ น ผู้ บุ ก รุ ก เพราะที่ ท ำกิ น
ของพวกเขาได้กลายเป็นที่ดินอุทยานแห่งชาติหรือชาวบ้านกลาย
เป็ น ลู ก หนี้ ข องนายทุ น โดยไม่ รู้ ตั ว หรื อ กลายเป็ น ผู้ ต้ อ งหาในคดี ที่
พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อ ในขณะที่คนที่มีเงินและอำนาจสามารถอยู
่เหนือกฎหมายได้
เรื่องราวที่สะท้อนความ “อยุติธรรม” ของระบบยุติธรรมใน
ทำนองนี้แทบจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ไทยพีบีเอสในฐานะ
สื่ อ สาธารณะได้ ส ะท้ อ นเรื่ อ งราวของความเหลื่ อ มล้ ำ เหล่ า นี้ ผ่ า น
ข่าวและรายการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เห็นชัดเจนว่าระบบ
และกลไกยุ ติ ธ รรมที่ มี อ ยู่ ไ ด้ ก ลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ลงโทษคนที่ ไ ม่ มี
ความรูแ้ ละไม่มที างสู้ มากกว่าการเอาผิดคนทีล่ ะเมิดกฎหมายหรือเอา

เปรียบสังคม แม้แต่บุคคลในวงการยุติธรรมเองไม่น้อยก็เห็นถึงความ
บกพร่องของระบบยุติธรรมไทย และเห็นว่าจำต้องได้รับการปฏิรูป
ในการติดตามปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายและการทำ
งานของกลไกยุติธรรม อย่างต่อเนื่อง ไทยพีบีเอสได้ค้นพบกรณีที่เป็น
รู ป ธรรมมากมายที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความล้ ม เหลวของระบบยุ ติ
ธรรมไทย พร้อมๆ กับเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์ และสั่นคลอนความ
เชื่อมั่นในความยุติธรรมของระบบที่มีอยู่
นอกจากการรายงานข่าวแล้ว ไทยพีบีเอสยังได้จัดเวทีเสวนา
และเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นในระดับต่างๆ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม ผู้เชี่ยว
ชาญทางด้านกฎหมาย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ด้านยุติธรรม ทุกเวทีมี
ความเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ระบบยุติธรรมของประเทศไทยต้อง
ได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจัง
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะที่นำเสนอผ่านข่าวและรายการของไทยพีบีเอสพร้อมบทสัมภาษณ์
และการวิ เ คราะห์ ที่ จ ะทำให้ ผู้ อ่ า นเห็ น ความซั บ ซ้ อ นของปั ญ หาใน
กระบวนการยุติธรรม และแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรม
แก่คนทุกภาคส่วนของสังคมอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึง
เป็นชุดข้อมูลที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาระบบยุติธรรม
ของไทยเรียนรู้ผ่านกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง
การจั ด เวที แ ละกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ของประเทศไทยจนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
ของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเพื่อนำมาซึ่งทางออกที่คนในสังคมมีบทบาท
ร่ ว มเพราะเราเชื่ อ ว่ า นั่ น เป็ น ทางเดี ย วที่ จ ะทำให้ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องไทย
พีบีเอสที่จะสร้าง “สังคมคุณภาพและคุณธรรม” เป็นจริงได้
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โดย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
บรรณาธิการบริหารข่าว ไทยพีบีเอส
เสียงเรียกร้อง “ความเป็นธรรม” ในสังคมไทยดังขึ้นมานาน
แล้ว บางช่วงกระหึ่ม บางช่วงก็แผ่วโผย แต่ไม่เคยขาดหาย สะท้อน
ว่า “กระบวนการยุติธรรม” ที่เรามีอยู่ นอกจากจะไม่สามารถให้
ความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงแล้ว ยังสร้างปัญหาให้เกิด
ความเหลื่ อ มล้ ำ ในสั ง คมซึ่ ง ความเหลื่ อ มล้ ำ ที่ ว่ า นี้ ถื อ เป็ น ต้ น เหตุ
สำคัญของปัญหาสารพัดตามมา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง ทั้งใน
ชุมชนและทางการเมือง ความรุนแรงไปถึงขั้นนองเลือด
หลายคนโชคดี ไม่เคยสัมผัสและลิ้มรสความอยุติธรรม ไม่
เคยลำบากยากไร้ ไม่เคยถูกกดดัน จึงไม่แปลกที่คนเหล่านี้จะไม่รู้สึก
ทุกข์ร้อนกับเรื่องนี้
“ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทย” เล่มนี้
จะตีแผ่ให้เห็นชัดว่าฤทธิ์เดชของ “อยุติธรรม” อันเกิดจากกระบวน
การยุติธรรมที่มีปัญหานั้นมีมากมาย พร้อมกันนั้นก็ยังตะล่อมรวม
แนวคิดความเห็นของผู้ที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติ
ธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการนี้เสียที
หนังสือเล่มนี้ใช้เนื้อหาและเค้าโครงจากภาพและเสียงที่
ปรากฏในรายการโทรทัศน์ที่ชื่อ “๒๕๖๓ เปลี่ยนประเทศไทย” ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเกาะติดทั้งการนำเสนอควบคู่กับการทำหน้าที่เป็น
เฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เป็นอันว่าเนื้อหาในรายการนี้ถูกนำเสนอในทุกมิติแล้ว ทั้ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวหนังสือ ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ที่ได้สัมผัส ได้รับ
รู้ถึงเรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมากขึ้น
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นับจากวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าถูกจับจองโดยชาวบ้านนับหมื่น
คนจากทั่วประเทศซึ่งตัดสินใจเดินทางเข้ามาปักหลักในเมืองหลวง
เพื่อเรียกร้องหาความยุติธรรมและทวงสิทธิอันพึงมีของพวกเขาใน
ฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งเกิดบนผืนแผ่นดินไทย

๒๒

กลุ่มชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน เครือข่าย
สลัมสี่ภาค เครือข่ายปฏิรูปสังคมและการเมือง และชาวบ้านเขื่อน
ปากมูลตัดสินใจรวมตัวกันภายใต้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่
เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ (P-Move) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่า
พวกเขาต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อประเด็นปัญหาที่
เผชิญอยู่ ชาวบ้านที่มาประท้วงบางรายใช้ถุงดำคลุมศีรษะ บางรายใช้
โซ่ตรวนตัวเองเพื่อสะท้อนถึงความอยุติธรรมที่พวกเขาได้รับตลอด
มา

ท่ า มกลางความร้ อ นระอุ ข องป่ า คอนกรี ต ที่ พ วกเขาไม่
คุ้นชิน และปฏิกิริยาต่างต่างนานาจากผู้คนในเมืองหลวง ทั้งที่เข้าใจ
และไม่เข้าใจ บางคนแสดงความเห็นใจต่อความทุกข์ยากที่ชาวบ้าน
เหล่านี้ต้องเผชิญ บางคนมองว่าการชุมนุมทำให้เกิดความเดือดร้อน
วุ่นวาย แต่กลุ่มชาวบ้านยังคงปักหลักอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยความหวัง
ว่าความอยุติธรรมจะได้รับการแก้ไข
เรวัตร อินทร์ช่วย ชาวบ้านบ้านตระ อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เรวัตรต้องเผชิญกับ
ความไม่เป็นธรรม หลังจากที่ชุมชนบ้านตระซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขา
บรรทัด ถูกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประกาศทับที่ทำกิน ตลอดกว่า ๓๐
ปีที่ผ่านมา เขาถูกจับมาแล้ว ๔ ครั้ง การเดินทางมาร่วมชุมนุมในครั้ง
นี้ จึงมีผลต่อชะตากรรมของเขา ไม่ต่างจากผู้ประท้วงคนอื่นๆ
“สิ่งที่ได้รับมา มันไม่เคยมีความยุติธรรมสักเรื่อง จนทุก
วันนี้ก็ยังไม่มี ไม่รู้ทางออกจะไปออกทางไหน” เรวัตรกล่าวระบาย
ความรู้สึกด้วยความอัดอั้น
ชายวัยกลางคนซึ่งใช้ชีวิตกว่าค่อนชีวิตของเขาอยู่กับผืนดิน
อันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จำต้องละทิ้งผืนป่าเขียวครึ้ม
ที่เต็มไปด้วยความสงบร่มรื่น มาเผชิญกับความสับสนวุ่นวาย แสงสี
แห่งความเจริญ และรถราที่ขวักไขว่ในเมืองหลวงซึ่งเขาไม่เคยคุ้น นี่
ย่อมไม่ใช่ชีวิตที่ปรารถนา เขาบอกว่า หากไม่ใช่เพราะความจำเป็น คง
ไม่ต้องดั้นด้นมาถึงกรุงเทพฯ
๒๓

“บรรยากาศที่นี่ต่างจากที่บ้านราวฟ้ากับดิน แต่ที่ต้องมา
ก็เพราะความจำเป็นสุดๆ ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มาหรอก” ชายวัยกลาง
คนกล่าวย้ำ
ตลอดเวลา ๒๒ วันของการชุมนุม ชาวบ้านจาก ๔ กลุ่มปัญหา
ได้เดินทางเข้าพบหน่วยงานรัฐหลายแห่งเพื่อเจรจาในหลายประเด็น
ท้ายที่สุดจากการเคลื่อนขบวนไปกดดันหน้าทำเนียบรัฐบาล ตัวแทน
ชาวบ้านจึงได้รับอนุญาตให้เข้าพบนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ซึ่งรับปากนำเรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ผล
จากการชุมนุมทำให้หลายกรณีมีความคืบหน้า แต่หลายกรณีก็ยังไม่มี
ทางออกที่นำไปสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ดี เมื่อได้ทราบผลที่น่าพอใจ
ระดับหนึ่ง ชาวบ้านก็ยอมยุติการชุมนุม แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา แต่
สำหรับเรวัตร เขาต้องกลับบ้าน โดยที่ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข

๒๔

คดีโลกร้อนในป่าเทือกเขาบรรทัด

บ้านตระ อำเภอประเหลียน จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่อยู่ใน
เขตเทือกเขาบรรทัด ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำมาหากินโดยการทำ
สวนยาง แต่สวนยางที่นี่มีลักษณะเฉพาะซึ่งพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก คือ
มีบ้านเล็กๆ ที่เจ้าของสวนอยู่อาศัย กับพืชผักที่ใช้กินเป็นอาหาร
ปลูกรวมอยู่ด้วย ผืนดินที่นี่เขียวชอุ่มและชุ่มชื้น ธรรมชาติสมบูรณ์
ผู้คนที่นี่มีชีวิตอย่างพอเพียง ชุมชนตรงนี้อยู่กันมานานด้วยความรัก
และสามัคคี ชีวิตที่นี่น่าจะเป็นชีวิตที่สุขสงบ แต่ความเป็นจริงกลับ
ไม่เป็นเช่นนั้น
นับตั้งแต่มีการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขา
บรรทัด เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๑ ชาวบ้านตระหลายครัวเรือนต้องกลาย
เป็นผู้ทำผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกทำลายป่า ยิ่ง
ไปกว่านั้นทั้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความฉ่ำชุ่มท่ามกลางหมู่แมกไม้
พวกเขากลับถูกรัฐฟ้องในคดีแพ่งด้วยข้อหาทำให้โลกร้อน

ถูกพรากไปจากที่ของตัวเอง

เรวัตร อินทร์ช่วย เป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้น นับ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๑ เขาถูกดำเนินคดีอาญาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุม
ถึง ๔ ครั้ง ครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ และล่าสุดในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ใน
ข้อหาเดียวกัน คือ บุกรุก ยึดถือครอบครองเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
และแผ้วถางเผาไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๕

เมื่อถูกจับครั้งแรก เรวัตรต้องรื้อถอนบ้านหลังเล็กที่เขาอยู่
อาศัยซึ่งมีพื้นที่กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร และย้ายไปปลูกใหม่ใน
บริเวณอื่น เขาบอกว่า โดยปกติจะสร้างกระท่อมแบบไม่ถาวร เพราะ
ต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆ ในบริเวณที่ดินของเขา เมื่อปลูกพืชบริเวณนั้น
เต็มแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปปลูกในบริเวณอื่นต่อไป
“ตอนถูกจับ มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาพาตัวไป เรียกว่าเขาเห็น
มนุษย์ตรงไหนก็มาพาไปจากตรงนั้น เขาคิดอย่างเดียวว่าทุกคน
อยู่บนแผ่นดินของเขา เขาไม่คิดหรอกว่าชาวบ้านอยู่บนผืนดิน
ของตัวเอง เขาถือว่าที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์ ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้”
เรวัตรเล่าถึงสิ่งที่เขาได้ประสบมา
เรวัตรมีที่ดิน ๑ แปลง เป็นพื้นที่ ๒๐ ไร่ ๘๗ ตารางวา ซึ่งเขา
ได้รับมรดกสืบทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย ที่ดินผืนนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า
ร้อยปี ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำสวนยาง หรือที่คนที่นี่เรียกกันว่าสวน
สมรม แม้วา่ เรวัตรจะถูกดำเนินคดีมาแล้วถึง ๔ ครัง้ แต่เขายังยืนยันว่า
ไม่ว่าอย่างไรก็จะกลับมาทำสวนในพื้นที่ของตน เพื่อยืนยันสิทธิการ
เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้อย่างถูกต้อง

๒๖

สามล้านกว่าบาท ความเครียดของคนจน

“ป้าณี” ปราณี นานช้า เป็นชาวบ้านอีกรายทีม่ ชี ะตากรรมไม่
ต่างกัน ป้าณีกับลุงแลบ สองสามีภรรยาใช้ชีวิตทำสวนสมรมอยู่บน
พื้นที่ ๖ ไร่ ที่ได้รับมาจากปู่ย่า สวนยางหรือสวนสมรมของป้าณีกับลุง
แลบมีบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ ไม่มีไฟฟ้าและประปา
มีแต่พืชผักผลไม้ที่ป้าและลุงอาศัยกินอยู่อย่างพอเพียงปลูกรวมอยู่
ด้วย
ชีวิตที่เคยสงบสุขของทั้งสองคนก็ต้องเปลี่ยนไป หลังจากการ
ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ในปี ๒๕๓๑ ลุงแลบซึ่งอายุล่วงเลย
วัยกลางคนมาแล้ว ต้องติดคุกในคดีอาญาข้อหาบุกรุกทำลายป่า นอก
จากนั้นยังถูกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แจ้งข้อกล่าวหา
เพิ่มในคดีแพ่งว่าเป็นผู้ทำให้โลกร้อน เป็นเงินกว่า ๓ ล้านบาท ซึ่ง
เป็นเงินที่ครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวนี้ไม่สามารถหามาชดใช้ เพราะ
รายได้จากการตัดกล้วยไปขายที่สหกรณ์และได้เงินเพียงวันละ ๔๐๕๐ บาท คงไม่เพียงพอที่จะนำมาชำระค่าเสียหายตามคำฟ้องได้
ป้าณีเล่าให้ฟังว่าได้รับหมายศาลแจ้งข้อหาทำให้โลกร้อน
หลังจากตัดต้นยางที่หมดสภาพในที่ดินทิ้งไปเพื่อปลูกต้นใหม่ทดแทน

๒๗

“ยางรุ่นปู่ปลูกไว้มันหมดสภาพ ป้าก็เลยตัดแล้วปลูกไว้
เขาก็มีหมายศาลมาเลย เรียกค่าเสียหาย ๓,๑๕๙,๐๐๐ บาท เรา
ไม่มีเงินจ่ายเลย เครียดมาก”
ความรู้สึกอับจนหนทาง ทำให้ลุงแลบเกิดความกดดัน หัน
ไปหาเหล้าเป็นทางออกนำไปสู่การมีปากเสียงและความรุนแรงใน
ครอบครัวขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“ลุงเขาเครียด กินเหล้า ก็เลยทะเลาะกันตอนกินข้าว ป้า
บอกเขาว่าเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์ เขาก็บอกว่าเราไม่รู้เรื่อง ที่จะ
โดนยึดอยูแ่ ล้ว จะไปหาเงินสามล้านมาจากไหน ป้าบอกให้กนิ ข้าว
ก่อน เขาก็บอกเขาไม่กิน พูดเสร็จแกก็เตะป้า ป้าถือพร้าอยู่ใน
มือพอดี ก็เลยป้องกันตัวเอง มันก็เลยพลาดไปโดนต้นคอลุงเข้า
แต่ป้าก็ไม่ได้เจตนา” ป้าณีเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
ลุ ง แลบอธิ บ ายถึ ง ความรู้ สึ ก ตอนนั้ น ว่ า “บอกไม่ ถู ก ว่ า
เครียดแบบไหน เพราะถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ ย่างเข้าปีพ.ศ.
๒๕๔๘ ก็โดนคดีแล้ว เดินขึ้นโรงพักขึ้นศาลไม่รู้กี่ครั้ง หลังจากนั้น
ก็มีหนังสือมาเลย ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเรา ๓ ล้านกว่า”

๒๘

ฆ่ าตัวตาย หย่าร้าง ราคาของความเครียด

อีกครอบครัวที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน หลังจาก
ถูกเรียกค่าเสียหายในคดีโลกร้อน คือ ครอบครัวของอัมมรและธารา
รัตน์ บรรถะ ความเครียดที่ถูกดำเนินคดีทำให้สองสามีภรรยาเกิด
ความหมางเมินและในที่สุดต้องแยกทางกัน
“มันเครียด เมื่อก่อนเคยอยู่กันแบบมีความสุข ไม่มีปัญหา
อะไร สร้างบ้านอยู่ด้วยกัน มีสวนยางไว้กรีดยาง แต่พอรู้ว่าโดนคดี
มันมีแต่ความเครียด ไม่สบายใจ” อัมมรเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
“มันเกิดปัญหาครอบครัว บางทีพูดนิดเดียว ก็กลายเป็น
ทะเลาะไปแล้ว” ธารารัตน์พูดถึงความแตกร้าวในครอบครัวเธอด้วย
แววตาสะเทือนใจ ความเครียดทีส่ ะสม ทำให้ธารารัตน์คดิ ว่า หากไม่มี
เธอสักคน สามีอาจจะดีขึ้น หันมาเอาใจใส่ลูกมากขึ้น เธอจึงกินยา
ล้างห้องน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย แต่ได้รับการช่วยเหลือทันเวลา หลังจาก
กลับจากโรงพยาบาลได้ ๑ เดือน อัมมรก็ไปจากเธอ
“ตอนหลังเขากลับมา บอกว่าจะอยู่กับเราอยู่กับลูก แต่
คิดดูแล้วว่า ถึงเขาอยูก่ อ็ ยูก่ นั แบบเครียดๆ ไม่มคี วามสุข ก็เลยบอก
เขาว่าช่างเถอะ ให้เขาไป เราอยู่กับลูกได้”

๒๙

สู้หรือยอมความ

การประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ทำให้
ชาวบ้านจำนวนมากกลายเป็นผู้บุกรุก และถูกดำเนินคดีอาญา ทั้งที่
พื้นที่ดังกล่าวมีร่องรอยการอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี มีกุโบร์หรือ
สุสานเป็นหลักฐานการก่อตั้งชุมชนมายาวนาน ในฤดูผลไม้ ลูกหลาน
บ้านตระยังได้กินทุเรียนจากต้นที่ปลูกไว้โดยคนรุ่นทวด แต่รากเหง้า
ความสัมพันธ์เหล่านี้กำลังถูกทำลายด้วยกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
ชาวบ้านบางคนโดนปักป้ายยึดพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถทำกิน
บนที่ดินของตนเองเป็นเวลาหลายปี
“คนทีถ่ กู ดำเนินคดี ทีเ่ ขาสารภาพก็เพราะไม่รู้ มีเจ้าหน้าที่
แต่งตัวดี พูดจาเพราะ มาบอกว่าให้รบั สารภาพไม่อย่างนัน้ จะต้อง
หาทนายความเอง ชาวบ้านไม่เคยรู้จักทนายความ ไม่รู้ว่าทนาย
ความเป็นยังไง ก็เลยยอม”
ชาวบ้านที่ไม่ยอมรับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้รวมตัวกัน
พิสูจน์ตัวเองด้วยวิธีต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลมา
สู้ข้อกล่าวหา นักวิชาการที่มาช่วยทำการวิจัยได้มาเก็บข้อมูล วัด
อุณหภูมิในพื้นที่ และเก็บตัวอย่างดินกลับไปตรวจความสมบูรณ์ของ
แร่ธาตุในดิน

๓๐

ป้าปราณีเล่าว่า นักวิจัยได้มาศึกษาต้นกระท้อนพื้นบ้านที่
ออกลูกเป็นประจำทุกปี และพบว่าต้นไม้นี้มีอายุยืนยาวถึง ๑๓๐ ปี
“เขาบอกว่าที่นี่ชุ่มชื้น ความร้อนก็น้อยลง ดินที่เก็บไปตรวจเขาก็
แจ้งผลกลับมาว่า ธาตุในดินไม่เสียหาย การซึมซับน้ำก็ดี เขาบอก
ว่าไม่เป็นธรรมที่จะกล่าวหาชาวบ้านว่าทำให้โลกร้อน เพราะที่นี่
อากาศก็ดี อุดมสมบูรณ์ดี ฝนก็ตกตามฤดูกาล”

ธรรมนูญชุมชน มอบความยุติธรรมระหว่างกัน

จากประสบการณ์ ข องชาวบ้ า นที่ รู้ ว่ า ยากจะหวั ง ความ
ยุติธรรมจากระบบยุติธรรมส่วนกลาง ชุมชนบ้านตระจึงหาทางออก
ของตนเอง โดยสร้างธรรมนูญชุมชนขึ้นเป็นกติกาการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้การกำกับดูแลของ “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
ชุมชนบ้านตระ” โดยมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการสร้าง
ที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ใครจะสามารถทำได้ตามอำเภอใจ แต่ต้องผ่านการ
ตรวจสอบและเห็นชอบโดยกรรมการชุมชนก่อน และชาวบ้านต้อง
เคารพกติกาตามธรรมนูญชุมชน
“เมื่อมีการอนุญาตให้สร้างบ้านใหม่ ก็ต้องดูเรื่องไม้ว่าจะ
เอามาจากไหน ตามธรรมนูญฯ เขามีสิทธิตัดไม้ในป่าของชุมชน แต่
หากมีการตัดแล้วต้องปลูกต้นใหม่ทดแทน ๑๐ ต้น และคอยดูแล
เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ถ้าต้นไม้ตายก็ต้องปลูกใหม่” คณะกรรมการ
ชุมชนได้ส่งแบบฟอร์มธรรมนูญให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน
และกำนัน เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ธรรมนูญดังกล่าวเป็นกฎระเบียบ
ชุมชนที่ชาวบ้านบ้านตระยึดถือเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกัน ปัจจุบัน
ธรรมนูญชุมชนยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์
๓๑
ที่ชาวบ้านให้การยอมรับ

สัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ ให้ความเห็นว่า
ที่ ผ่ า นมาการออกกฎหมายคุ้ ม ครองที่ ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ป่าไม้ หรืออุทยาน หรือที่หลวง ที่ราชพัสดุก็ดี ไม่ได้เป็นไปตาม
ความเป็นจริง หลายครั้งการประกาศพื้นที่คุ้มครอง ทำกันบนหน้า
กระดาษของทางราชการเองโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาอย่าง
ถ่องแท้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อความ
ชอบธรรม โดยผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
อีกทั้งยังไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าเขาต้องใช้สิทธิอย่างไร
ในการคัดค้านหรือโต้แย้งประกาศนั้น
“เมื่อประกาศแล้ว เขาก็ได้รับผลกระทบตามกฎหมาย
ทั้งที่ก่อนประกาศ เขาก็อยู่ของเขาอย่างวิถีชาวบ้าน จะเห็นว่า
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานหรือป่าไม้กด็ ี หลายแห่งกลายเป็นชุมชนไปแล้ว เป็น
ตลาด เป็นหมู่บ้าน มีสถานที่ราชการแล้ว อยู่ๆ ก็ไปประกาศให้
เป็นความผิดไปหมด”
“เราเคยได้ยินพระราชดำรัสว่า กฎหมายบุกรุกชาวบ้าน
ไม่ใช่ชาวบ้านบุกรุกป่า หรือทีด่ นิ อุทยาน ซึง่ เป็นความจริง” นายก
สภาทนายความกล่าว

๓๒

คดีบุกรุกที่ดิน ลำพูน
กรณีพิพาทและความขัดแย้งเรื่องที่ดินไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ
กับชาวบ้านในเขตเทือกเขาบรรทัดเท่านัน้ ไกลออกไปทางตอนเหนือ
ชาวบ้านบ้านแพะใต้ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ก็เป็นอีก
กลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ที่มีอยู่
ชาวบ้าน ๑๒๘ คน ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ถูก
ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่ดินเอกชน ทั้งที่มีหลักฐานว่าเอกชนผู้ครอบ
ครองได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงใหญ่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ โดยมิชอบ
ชาวบ้านต้องถูกจับกุมดำเนินคดีทั้งที่บ้านแพะใต้เป็น ๑ ใน ๓๕ พื้น
ที่นำร่องโฉนดชุมชนของรัฐบาล
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชาวบ้าน ๑๘ คนได้รับการ
ปล่อยตัว เพราะครบกำหนดโทษจำคุก ๖ เดือน รายหนึ่งเสียชีวิต
ระหว่างรับโทษ หลังการปล่อยตัวชาวบ้านชุดแรกได้ ๒ เดือนเศษ
ชาวบ้านอีก ๙ คนถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกคนละ ๑ ปี ในคดี
ลักษณะเดียวกัน แต่ครั้งนี้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
จากทั่วประเทศที่รวมตัวกันเป็น เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อ
สังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ

๓๓

คนทุกข์ช่วยคนทุกข์

จากการชุมนุมของเครือข่ายฯ เพื่อเรียกร้องหาความเป็น
ธรรมที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้พากันออก
เดินทางจากสถานีรถไฟสามเสน กรุงเทพฯ โดยมีจุดหมายปลายทาง
อยู่ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน
ในการเดินทางครั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้หยิบยืมโฉนดชุมชนฉบับ
แรกที่รัฐบาลออกให้แก่ชาวบ้าน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมไปเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวชาวบ้านที่ถูกจับกุม
พวกเขาเชื่อว่าการรวมตัวของผู้มีปัญหาใกล้เคียงกันจะสร้างอำนาจ
การต่ อ รองได้ ม ากขึ้ น และสะท้ อ นความเป็ น จริ ง ให้ สั ง คมได้ รู้ ว่ า
นโยบายของรัฐบาลกับกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้เดินไปด้วยกัน

ทีผื่ นนี้ของปู่ย่า ไม่ใช่ของนายทุน

นางสายทอง เรือนมี บุตรสาวของนางบัวไลย์ ซางเล็ง หนึ่ง
ในชาวบ้านที่ถูกจำคุก นำโฉนดชุมชนที่ชาวบ้านได้ร่วมกันนำที่ดิน
สาธารณประโยชน์ผืนดังกล่าวมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดิน
ทำกิน ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ออกมายืนยันว่า ที่ดิน ๑ ไร่ ๒ งาน ที่แม่
ของเธอถูกฟ้องร้องได้ผ่านการแก้ไขปัญหามาระดับหนึ่ง และรัฐบาล
ได้รับปากว่าจะชะลอการดำเนินคดี
สายทองเล่าว่า ก่อนจะมีโฉนดชุมชน พื้นที่ ๑๐๐ ไร่ดังกล่าว
เคยเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ภายหลังได้กลายมาเป็นพื้นที่โครง
การจัดสรรผืนใหญ่ “หนองปลาสวาย” ครอบคลุมพื้นที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่
ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่ามีการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ทำให้
๓๕
เกิดการออกโฉนดซ้อนทับที่ดินของชาวบ้าน

“เราจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ทำสวนมาตั้งแต่เด็ก ที่ผืนนี้เป็นของ
ปู่ย่า ไม่ใช่ของนายทุน” สายทองกล่าว
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนพยายามตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ์ โดยเรียกร้องให้มีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งจากการ
สอบสวนได้ข้อสรุปว่า ชาวบ้านได้ทำกินบนพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนจริง
แต่ก็ยังไม่มีการเพิกถอนโฉนดของเอกชนรายดังกล่าว ศาลจึงต้องยึด
ตามเอกสารที่มี

เอกสารราชการเท็จ มีน้ำหนักกว่าความเป็นธรรม

สุมิตรชัย หัตถสาร เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน
ท้องถิ่น ให้ความเห็นว่า “ชาวบ้านลงทุนเยอะมาก ทั้งในการสู้คดี
และการตรวจสอบเอกสาร แต่ปรากฏว่าผลการตรวจสอบไม่เป็น
ประโยชน์กับชาวบ้านเท่าที่ควร คดีความก็ไม่ยุติ และถ้ายังไม่มีการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ก็ถือว่าเอกชนยังถือครองที่ดินโดยชอบ”
แม้ว่าล่าสุดในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีการลงบันทึก
ความร่วมมือของ ๘ หน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ว่าจะส่งมอบโฉนดชุมชน
ที่เหลืออีก ๓๓ ชุมชนภายใน ๑ เดือน แต่ก็ยังคงไม่มีหลักประกันที่จะ
คุ้มครองการดำเนินคดีกับชาวบ้าน ผู้ซึ่งต้องกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย
เพราะกระบวนการยุติธรรมยึดหลักว่า ข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดิน
ไม่ มี น้ ำ หนั ก เท่ า กั บ หลั ก ฐานเอกสารทางราชการไม่ ว่ า หลั ก ฐาน
ดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการทุจริตหรือไม่ก็ตาม
๓๖

สถิติกรณีพิพาทและความขัดแย้งปัญหาที่ดิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฟ้องชาวบ้าน จ.ชัยภูมิข้อหา
บุกรุก ๓๑ คดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฟ้องชาวบ้าน
ข้อหาบุกรุกและทำให้โลกร้อน ๓๔ คดี
เอกชน ฟ้องชาวบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี ข้อหาบุกรุก ๒๗
คดี
เอกชน ฟ้องชาวบ้าน จ.เชียงใหม่และลำพูน ข้อหาบุกรุก
๑๒๘ คดี
คดีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ยากไร้ ในกรณีที่ดินอื่นๆ
๑๙๑ คดี
ตัวเลขกว่า ๑,๐๐๐ คนที่ถูกดำเนินคดีเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
แต่ยังมีสถิติของกระทรวงยุติธรรมที่ระบุว่า ผู้ต้องขังประมาณ
๒๐๔,๐๐๐ คนในเรือนจำเป็นคนจน และกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ถูก
จำคุกก่อนศาลตัดสิน ตัวเลขที่เป็นจริงอาจมากกว่านี้ เพียงแต่
คนจนในกระบวนการยุติธรรมไม่เคยกล้าออกมาเรียกร้องหา
ความเป็นธรรม เหมือนที่ปรากฏในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

๓๗

ปัญหา : จิตสำนึกนักยุติธรรม
จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัด
กระทรวงยุติธรรม ให้ความเห็นว่า เป็นจุดที่คนในระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมต้องนำมาเป็นบทเรียน และหันมาทบทวนอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะกลไกที่จะมาจัดการความขัดแย้ง ไม่ควรนำกลไกทาง
อาญา ที่เอาผู้ที่ไม่ได้เป็นอาชญากรเข้าไปจำคุก ในส่วนของตำรวจและ
อัยการ ก็ควรมีการรวบรวมหลักฐานให้ละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ชั้นอัยการ เพราะจะนำไปสู่การใช้ดุลพินิจในการไม่ฟ้องคดีได้
“ในบางกรณี ความไม่เป็นธรรมปรากฏอย่างชัดเจน ยิ่งถ้า
เป็นอยุติธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยิ่งร้ายกว่าอยุติธรรมที่ผิด
กฎหมายด้วยซ้ำ”
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงสถานการณ์
ที่น่าเป็นห่วงว่าบางครั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมก็ทำอะไร
เฉพาะหน้า โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์
“เราจะโทษกฎหมายอย่างเดียวคงไม่ได้ บางเรื่องเป็นการ
นำกฎหมายที่ดีไปใช้ ซึ่งถ้าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรู้จักชั่งน้ำหนักให้เกิด
ความเป็นธรรม มันก็จะแก้ปัญหาไปได้”

๓๘

ในกระบวนการยุติธรรม คนจนมักจะประสบปัญหาโดยตลอด
ไม่เฉพาะในคดีพพิ าทเรือ่ งทีด่ นิ เท่านัน้ ทัง้ นี้เพราะการไม่รสู้ ทิ ธิ การไม่มี
ที่ปรึกษาแต่ต้น จึงมักถูกเอาเปรียบ หรือละเมิดสิทธิ โดยคนที่มีความรู้
มากกว่ามีฐานะเหนือกว่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มบางคน

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คนจนมักจะเข้าถึงความยุติธรรมได้ยาก
เพราะความยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายจึงกลายเป็นปัญหาวนเวียนว่าเมื่อ
จนก็ยิ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาตรงจุดนี้จึง
ต้องทำอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งกับคน
ฐานรากให้มากขึ้น
ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเอง จากการรณรงค์เรื่อง
การปฏิรูปมายาวนาน ข้อเสนอแนะการปฏิรูปในระยะหลังมองว่า
ตัวกฎหมายที่มีอยู่พอใช้ได้แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้
“เราจะสร้างจิตสำนึกอย่างไร ให้คนที่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือบังคับใช้กฎหมาย เป็นนักยุติธรรมควบคู่กับการเป็น
นักกฎหมายด้วย การปฏิรูปในระยะยาว จึงต้องพูดไปถึงการ
พัฒนาบุคลากร และระบบการศึกษา ว่าจะผลิตบุคลากรอย่างไร
ให้มาทำงานในระบบยุติธรรม หรือจะคัดเลือกอย่างไรให้ได้คนที่
มีจิตสำนึกความยุติธรรมสูงกว่าคนอื่นๆ” นายกิตติพงษ์กล่าว

๓๙

ปัญหา : ระบบยุติธรรมแยกส่วน
สัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ กล่าวถึงประเด็นความ
ยืดเยื้อยาวนานในการดำเนินคดีซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญอีกประการ
หนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าทางอาญาหรือทางแพ่ง
ในทางอาญานั้น การดำเนินคดีที่ยืดเยื้อจะส่งผลให้มาตรการ
ที่ป้องปรามไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย ทั้งนี้ หากคนกระทำผิดแล้วถูกลง
โทษอย่างรวดเร็ว ก็จะเกิดความเกรงกลัวที่จะไม่ทำผิด ซึ่งถือเป็นมาตร
การป้องกันปราบปรามทางหนึ่งด้วย หากคดียืดเยื้อนานเกินไป จน
กลายเป็นคดีที่ถูกลืม หรือจำเลยที่ถูกฟ้องเสียชีวิตไป คดีก็จะยุติ ทำให้
คนไม่รู้สึกเกรงกลัวเพราะเป็นรูปธรรมช้า ดังนั้น กระบวนการยุติธรรม
ที่ล่าช้า จึงถือเป็นความไม่เป็นธรรมรูปแบบหนึ่ง เพราะทำให้คู่ความ
ต้องเดือดร้อน เนื่องจากเสียเวลาในกระบวนการยุติธรรมมากเกินไป
ทั้งโจทก์และจำเลยต้องเสียเวลาทิ้งงานทิ้งการไปศาล หรือพยานอาจ
ย้ายที่อยู่ ตามตัวไม่เจอ ทำให้สืบพยานได้ไม่ครบ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้
กระทำผิดไม่ถูกลงโทษ เพราะขาดประจักษ์พยานมายืนยัน เหลือเพียง
คำให้การชั้นสอบสวน ซึ่งเป็นแค่การบอกเล่า
“ฉะนั้น กระบวนการยุติธรรมจึงควรรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ โดยต้องมีการปรับทุกภาคส่วน เพราะกระบวนการยุติธรรม
ไม่ได้อยู่ที่ตำรวจฝ่ายเดียว หรืออัยการ หรือทนาย หรือศาลเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ทุกส่วนต้องมาคุยกัน หามาตรการให้เกิดความรวดเร็ว
ขึ้น”
๔๐

นายสักกล่าวว่า สิ่งที่ปฏิรูปยาก คือจิตสำนึกของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมเอง “ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายมีจิตสำนึกในการ
อำนวยความยุติธรรม อำนวยความเท่าเทียม ความถูกต้องเป็นธรรม
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปัญหาก็จะเบาลงเยอะ”
ที่ ผ่ า นมาการปฏิ รู ป เกิ ด ยากเพราะแต่ ล ะภาคส่ ว นของ
กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ ศาล หรือทนายความ
ต่างทำงานแบบแยกส่วน แต่ในการปฏิรูปทุกฝ่ายต้องร่วมกันบูรณา
การ แทนที่จะรอให้มีการเริ่มต้นจากภายในองค์กรอย่างเดียว
“ทุกองค์กรไม่อยากเปลี่ยนและไม่เคยชินกับการเปลี่ยน
แปลง แต่เคยชินกับการใช้อำนาจ ปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติ ดังนั้น
หากจะพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องมีแรงผลักดันจากข้าง
นอก คือ จากสังคม ประชาชน และจากสื่อ โดยทุกภาคส่วนต้อง
ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบอย่างเปิดกว้าง เพื่อให้
ได้รับฟังความเห็นในเชิงกว้างและลึกมากขึ้น”
นายสัก กล่าวย้ำว่า แม้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมจะมีอยู่
มากมาย และเป็นปัญหาที่สะสม การปฏิรูปก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ชัดเจนในเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ และการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
“ปฏิรูปไหวหรือไม่ไหว เราก็ต้องเริ่มแต่วันนี้ ถ้าเราท้อถอย
แต่แรกก็ไม่มีโอกาสเริ่ม แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ ยังมีโอกาสสำเร็จ”
๔๑

๒.
ราคาของ
ความยุติธรรม :
ใครจ่าย?

เมื่อมีความขัดแย้ง คนไทยไม่ค่อยอยากขึ้นโรงขึ้นศาลกันนัก
เพียงเห็นหมายเรียกก็ตวั สัน่ ไม่ไปตามหมายก็มาก ศาลก็พจิ ารณาคดี
ไปโดยจำเลยไม่ปรากฏตัว เมื่อคำพิพากษาออกมา จะอุทธรณ์ก็
ลำบาก ศาลท่านก็ยืนยันว่าได้ให้ความเป็นธรรมแล้ว
บ้างไม่รู้จักกระทั่งทนาย ไม่อยากไปศาล ก็ลงนามยอมความ
ยอมความแล้วจึงทราบว่าถูกปรับเท่านั้นเท่านี้ จะปฏิเสธอย่างไรได้?
หากต้องไปต่อสู้ด้วยพยานหลักฐานในขั้นศาล ถ้าบ้านอยู่ใกล้ศาลก็
พอทำเนา แต่ถ้าอยู่ไกล ไม่มีรถ ไม่เคยออกบ้านไปไหน ไม่มีคนรู้จัก
มีแต่รายได้วันต่อวัน คนจนที่ต้องไปศาล ย่อมมีสภาพแตกต่างจาก
คนมั่งมีไปศาลอย่างแน่นอน ความเป็นธรรมไปอยู่เสียตรงไหน –
เมื่อต้องควักกระเป๋าตังค์?

๔๔

ไปทำงานต่างประเทศ กลับมากลายเป็นหนี้

อี ก หนึ่ ง กรณี ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความไม่ เ ป็ น ธรรมในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมเป็ น เรื่ อ งที่ เ กิ ด กั บ หลายหมู่ บ้ า นในหลายจั ง หวั ด ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีบริษัทจัดหางานรายหนึ่ง ฟ้องร้องดำเนิน
คดีกับลูกหนี้พันกว่าราย บริษัทที่ว่านี้รับจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
โดยทำสัญญาเงินกู้เป็นสัญญาค้ำประกัน และใช้โฉนดที่ดินเป็นหลัก
ทรัพย์ค้ำประกัน
ไม่มีข้อมูลว่าบริษัทจัดหางานรายนี้ ส่งคนงานไปต่างประเทศ
เป็นจำนวนเท่าใด แต่มีข้อมูลว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกัน
ถึง ๑,๕๐๐ ราย ครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นกลายเป็นผู้แพ้คดีและถูกศาล
บังคับคดี ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนบอกว่า ไม่มีความรู้ในการต่อสู้
คดี ในขณะที่หน่วยงานยุติธรรมที่เข้าไปตรวจสอบบอกว่า มีการใช้ช่อง
ว่างทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับลูกหนี้
ธงชัย พรเศรษฐ์ จากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส่วนมากหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นหนี้ตามสัญญาจ้าง
แรงงาน จัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ ซึ่งลูกหนี้หลายรายมีหลักฐาน
ยืนยันชัดเจนว่าได้ชำระไปหมดแล้ว แต่ปรากฏว่าบริษัทจัดส่งแรงงาน
กลับไม่ยอมคืนเอกสาร อันได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งชาวบ้านได้
นำมาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับบริษัทหรือนายหน้าของบริษัท
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในภายหลังด้วยว่าบางบริษัทก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว

๔๕

นายธงชัยให้ข้อมูลเชิงสถิติว่า คดีฟ้องร้องในลักษณะเดียว
กันนี้เฉพาะทีศ่ าลจังหวัดภูเขียวแห่งเดียวมีจำนวน ๔๙๕ คดี ถูกตัดสิน
แพ้ในศาลชั้นต้นทั้งหมด รวมมูลค่าที่ชาวบ้านต้องเสียกว่า ๑๐๖ ล้าน
บาท ในจำนวนนี้ถูกบังคับคดีไปแล้วกว่าครึ่ง เป็นมูลค่าเกือบ ๕๐
ล้านบาท
ชาวบ้านตำบลโคกสำโรง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ เล่าถึงความไม่รู้เท่าทันของพวกตนด้วยความเสียใจ
“คิดว่าให้ลูกหลานไปทำงานต่างประเทศ เราก็คงพอได้
เงินอย่างน้อยสามสี่แสน แต่เอาเข้าจริงไม่ได้อะไรเลย มีแต่ใช้หนี้
อย่างเดียว”
บรรดาชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทจัดหางานรายนี้
เล่าว่าตัวแทนบริษัทได้นำเอกสารหลายชุดมาให้ลงนามด้วยความ
เร่งรีบ โดยบอกชาวบ้านว่าไม่จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมด
เนื่องจากต้องทำเอกสารให้แรงงานจำนวนมาก เกรงจะไม่ทันเวลา
ขอให้ชาวบ้านวางใจให้ตัวแทนดำเนินการให้ ชาวบ้านส่วนมากก็
ไม่ได้อ่านเอกสาร เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายอยู่แล้ว
จากนั้นตัวแทนบริษัทก็ให้ชาวบ้านลงนามในกระดาษเปล่าอีกคนละ
สองสามแผ่น

๔๖

“เราไม่เคยมีประสบการณ์ เราก็โง่ กระดาษเปล่ายังไปเซ็น
ให้เขาได้ คิดดูว่าเราเซ็นไปได้ยังไง” ชาวบ้านอีกรายกล่าว
เมื่อมีหมายศาลส่งมา ปรากฏว่ารายชื่อคนที่ถูกฟ้องร้องทั้ง
หมดก็คือคนที่ลงนามค้ำประกันในสัญญาที่ไม่มีตัวหนังสือเหล่านี้
ทั้งสิ้น

ไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้สิทธิ – เรื่องของป้าโสกัณ

สิ บ ปี ก่ อ นการไปทำงานต่ า งประเทศเป็ น ที่ นิ ย มกั น มาก
เพราะชาวบ้ า นหวั ง ว่ า จะเป็ น หนทางหารายได้ ที่ ดี ก ว่ า การทำไร
ทำนาบนความแห้งแล้งในภาคอีสาน
โสกัณ สังศรี ชาวบ้านภูกว้าง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น เธอมีลูกชาย ๒ คนที่ตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ
โสกัณเอาที่ดิน ๖ ไร่เศษ ที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าไปค้ำประกันตาม
กติกาของบริษัทจัดหางาน
“เราก็ฝันไว้ว่า ถ้าลูกไปเมืองนอกได้เงินมา ก็จะสร้างบ้าน
สร้างทีอ่ ยูใ่ ห้ลกู ให้หลานให้พอ่ แม่ได้อยู่ ปรากฏว่าไปเสียนามาเสีย
เมีย เหลือแต่ลูกให้แม่ดูแล”
ยอดเงินย้อนหลังที่ลูกชายส่งมาให้แม่เข้าบัญชีตลอด ๒ ปี
เต็มเป็นเงินกว่า ๒ แสนบาท ถูกถอนออกโดยบริษัทจัดหางานทุก
เดือน โดยที่โสกัณไม่เคยได้ใช้เงินที่ลูกชายหามา งานก็ไม่ได้ตามที่
๔๗

ตกลงไว้ ก่ อ นหน้ า และไม่ อ าจสร้ า งรายได้ พ อจะลบหนี้ ทั้ ง หมด
๒๙๐,๐๐๐ บาท เธอตัดสินใจเอาเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปชดใช้
หนี้ที่ยังเหลือ แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับ และเรื่องก็เงียบไปเป็นเวลา ๕ ปี
โสกัณบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องกฎหมายใดๆ เลย และเข้าใจว่า
เรื่องที่เงียบไปหมายความว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้ว แต่ปรากฏว่าหลัง
จากนั้น มีหมายเรียกจากศาลส่งมาที่บ้านเมื่อประมาณ ๓ ปีที่แล้ว
เจ้ า หน้ า ที่ ศ าลแนะนำให้ โ สกั ณ ไปขอความช่ ว ยเหลื อ ให้
รัฐจัดหาทนายให้ จนกระทั่งมีทนายอาสาสมัครมาว่าความให้ แต่
คำแนะนำของทนายอาสาก็คอื ให้โสกัณยอมรับในศาลว่าเป็นหนีจ้ ริง
เจ้าหนี้จะได้ลดมูลหนี้ให้ ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้เกิดกับคนในหมู่
บ้านเกือบ ๕๐ ครอบครัว คำแนะนำของทนายที่บอกให้ชาวบ้านไป
ยอมความในชั้นศาล ทำให้พวกเขาไม่รู้สิทธิตามกฎหมายว่ามีสิทธิสู้
คดีต่อได้
หญิงสาวชาวบ้านรายหนึ่ง ให้ข้อมูลว่าเธอไม่สามารถทำ
อะไรได้ เพราะเปิดบัญชีให้ไว้กับบริษัทจัดหางานเป็นที่เรียบร้อย เงิน
ที่สามีส่งมางวดละ ๖๕,๐๐๐ บาท ก็เข้าบัญชีดังกล่าวจนหมด

๔๘

ชาวบ้านอีกรายเล่าให้ฟังว่า เขาทำงานจนกระทั่งบริษัทที่ทำ
อยู่เลิกกิจการไป ขอกลับบ้าน ทางนั้นก็ไม่ยอมให้กลับ แต่นายหน้า
หาทางออกโดยการขายทอดแรงงานให้ ตั ว แทนอี ก บริ ษั ท หนึ่ ง
ชาวบ้านอีกรายบอกว่า บริษัทคิดดอกเบี้ยจากหนี้สูงมาก ทำให้หนี้
ราวแสนบาทของเธอเพิม่ ขึน้ เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาทโดยไม่ทนั รูเ้ นือ้ รูต้ วั
เมื่อไม่มีเงินไปชำระหนี้ บริษัทก็ขู่ว่าจะมายึดบ้าน

“เราไม่เคยรู้ว่าหนี้เราจริงๆ เท่าไหร่ เขาก็มาไล่หนี้ว่าเรา
เป็นหนี้เขาอยู่เท่านั้นเท่านี้แสน พอทนายแนะนำให้ยอม ผู้เฒ่าผู้แก่
ที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องเซ็นยอมอยู่แล้ว” ชาวบ้านผู้ตกเป็นเหยื่ออีกราย
กล่าว
ภายหลัง ชาวบ้านเริ่มรวมกลุ่มกันต่อสู้คดี โดยไปขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน
อัยการสูงสุด ซึ่งได้ส่งทนายความอาสามาดูแลคดีอย่างจริงจัง ทำให้
บางรายได้รื้อฟื้นคดีใหม่ บางรายอยู่ในระหว่างสู้คดีในชั้นศาล แต่บาง
รายก็ถูกศาลตัดสินพิพากษายึดทรัพย์และทรัพย์สินก็ถูกนำไปขาย
ทอดตลาดไปแล้ว
สมบูรณ์ โครดา ทนายความอาสา จากสำนักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งได้เข้ามาดูแลคดีของป้าโสกัณ
ให้ข้อมูลว่าคดีนี้เริ่มจากโจทก์ฟ้องคดี แล้วทั้ง ๒ ฝ่ายคือโจทก์และ
จำเลย ก็ไปตกลงยอมความกัน ศาลจึงพิพากษาตามยอม คือ จำเลย
ยอมรับว่าเป็นหนี้ และขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ ๕๐๐ บาท
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ปรากฏว่าจำเลยยังไม่เคยจ่าย โดยให้เหตุผลว่าได้จ่ายไป ๒๓๐,๐๐๐
บาทแล้ว จึงไม่ได้จ่ายอีก เมื่อไม่จ่าย โจทก์ก็เลยบังคับคดียึดทรัพย์
ประกาศขายทรัพย์สินที่ยึดไว้เป็นหลักประกัน จำเลยเล่าให้ฟังภาย
หลังว่า สาเหตุที่ไปตกลงยอมความเพราะโจทก์บอกให้ลงนามยินยอม
แล้วจะเอาโฉนดไปเข้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเอา
เงินก้อนออกมาให้โจทก์ แต่ปรากฏว่าเมื่อลงนามไปแล้วก็ไม่มีเอกสาร
หลักฐานใดๆ ส่งมาให้กับทางฝ่ายจำเลยมาจนถึงทุกวันนี้
๔๙

กรณีที่เกิดขึ้นที่บ้านภูกว้างนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเจ้าหนี้ราย
เดียวกันหมด ปัญหาเกิดเพราะชาวบ้านไปลงชื่อค้ำประกันให้เขย
ให้ญาติพี่น้อง หรือลูกหลานไปทำงานในต่างประเทศ
“เขาให้เซ็นอะไรก็เซ็น แต่ไม่ได้หลักฐานอะไรจากการเซ็น
เอกสารเขาก็ไม่ให้ เจ้าหนี้เก็บไว้หมด วันดีคืนดีก็ให้ชาวบ้านไป
เปิดบัญชี แล้วให้เอาสมุดบัญชีกับบัตรเอทีเอ็มไปไว้ที่เขา บอกว่า
จะเอาไว้เบิกค่าใช้จ่ายคืนเวลาเงินเข้าบัญชี ที่ไหนได้ ทำงานได้
เท่าไหร่ โอนเข้าบัญชีไปก็ถูกเบิกจนหมด ส่วนมากก็เป็นแสนบาท
ขึ้นไป” ทนายสมบูรณ์กล่าว
หลังจากได้ดูเอกสารที่ดินของป้าโสกัณ ที่ระบุว่าเป็นที่ดินที่
รับมาจากนายฮ้อผูเ้ ป็นบิดาเมือ่ ประมาณ ๑๐ ปีมาแล้ว ทนายสมบูรณ์
จึงแนะนำให้ป้าโสกัณและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหา
เช่นเดียวกัน ไปยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อศาล โดยอธิบายให้ชาวบ้าน
เข้าใจว่าการร้องขัดทรัพย์คือการขอให้ปล่อยทรัพย์ที่โจทก์นำยึด
เพราะทรัพย์นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลย
อย่างไรก็ตาม กว่าที่การต่อสู้คดีจะได้ผลคืบหน้า ป้าโสกัณก็
ต้องใช้เงินไปเป็นจำนวนไม่น้อย เพื่อหาความเป็นธรรมให้กับตนเอง
“ตัง้ แต่มคี ดี ก็เดินทางเยอะ เขาให้ไปโน่นไปนี่ สีห่ า้ วันมานี่
เดินทางทุกวัน เราก็ได้เงินมาจากการขายข้าวบ้าง รับจ้างตัดอ้อย
บ้าง ต้องหาเงินเยอะอยู่ จะนิ่งนอนใจก็ไม่ได้ ไม่มีก็ต้องหาจนมี”
ป้าโสกัณบอก
๕๐

กระทั่งการไปยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อศาลจังหวัดภูเขียว ป้า
โสกัณต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นศาลเป็นจำนวน ๖,๐๐๐ กว่า
บาท ศาลจึงมีคำสั่งให้รับคำร้อง และมีหมายเรียกโจทก์ให้มาแก้คดี
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การที่ศาลรับคำร้องขอขัดทรัพย์ทำให้ป้าโสกัณดีใจและ
กลับมามีความหวังอีกครั้ง
“วันนี้รู้สึกดีใจ ว่าพอจะมีหนทางบ้าง ผลจะเป็นยังไงไม่รู้
แต่ก็ดีใจมากแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ป้าก็จะสู้ไปจนถึงที่สุด ได้หรือไม่ได้
ก็จำเป็นต้องทำแล้ว”
ในขณะที่คดีของป้าโสกัณเริ่มมีความหวังในทางที่ดี แต่ยังมี
ชาวบ้านอีกหลายคนที่ยังคงเผชิญกับความไม่รู้กฏหมายอยู่

๕๑

ดั้ นด้นตามหาความเป็นธรรม - เรื่องของป้าเล็ก
ป้าเล็ก ผางเวียง อาชีพรับจ้างตัดอ้อย ได้ค่าจ้างตัดต้นละ
๑๐ สตางค์ ปรกติตัดได้วันละ ๘๐๐ ต้น นั่นคือ ค่าจ้างวันละ ๘๐
บาท
เมื่อป้าเล็กใช้ที่ดินของที่บ้าน ๑๗ ไร่ ไปค้ำประกันเพื่อส่ง
ลูกชายไปทำงานต่างประเทศ แล้วถูกฟ้องเช่นเดียวกับป้าโสกัณโดย
เจ้าหนี้รายเดียวกัน และศาลชั้นต้นพิพากษาให้แพ้คดี ต้องชดใช้เงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อเจ้าหนี้ ทำให้ป้าเล็กต้องไปกู้เงิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อจะเอาโฉนดที่ดินกลับคืนมาเป็นของตน แต่หลังจากชดใช้
เงินไปแล้ว กลับไม่ได้โฉนดที่ดินคืนมา
ทนายสมบูรณ์ให้ข้อมูลในกรณีของป้าเล็กว่า ดูจากหลักฐาน
แล้ว เห็นว่าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้เป็นจำนวนมากมาย ในขณะที่
มีเอกสารแสดงว่านายทุนได้เงินไปเป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
ซึ่งเกินมูลหนี้ที่ฟ้องแล้ว จึงแนะนำให้ป้าเล็กเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
เพื่อยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เงิน ๘๐ บาทอาจจะเพียงพอสำหรับการหาเช้ากินค่ำ แต่วนั นี้
นอกจากค่ากินค่าอยู่ ป้าเล็กยังต้องหาเงินเป็นค่ารถ เพื่อเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ ท่ามกลางความกังวลใจต่างต่างนานา เพื่อนป้าเล็กอีก ๒
คนก็ช่วยกับปลุกปลอบให้กำลังใจ

๕๒

“คิ ด ว่ า พอจะมี ค วามหวั ง แน่ ถ้ า เรายั ง อยู่ บ้ า นก็ ไ ม่ มี ที่
ปรึกษา มีแต่ตาสีตาสา คนบ้านนอก ที่รับจ้างเขากินไปวันๆ ถ้าเขา
มาไล่เราไปจากที่ดิน เราจะไปอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเราเอาหลักฐานไป
ร้องทุกข์กับเจ้านายที่กรุงเทพฯ เขาต้องช่วยคนทุกข์อยู่แล้ว”ป้า
ประหยัด คำมาก เพื่อนร่วมทุกข์ของป้าเล็กกล่าว
ดังนั้นเอง คนจนรายได้วันละ ๘๐ บาทอย่างป้าเล็กต้องบาก
หน้าไปยืมเงินคุณยายข้างบ้านมา ๑,๐๐๐ บาท เป็นค่ารถเดินทาง
เข้ากรุงเทพฯ โดยป้าเล็กต้องชวนเพื่อนไปด้วยอีกคนหนึ่ง เพราะเกิด
มาไม่เคยเข้ากรุงเทพฯ เลย ไม่รู้จักถนนหนทางและที่ไหนเป็นที่ไหน
ต้องให้เพื่อนช่วยพาไป
ก่อนเดินทาง ป้าเล็ก ป้าประหยัด และเพือ่ นอีกคนต้องเตรียม
ห่อข้าวห่อน้ำติดตัวไปด้วย เพราะอาหารการกินในกรุงเทพฯ ค่อน
ข้างแพง
จากสถานีขนส่ง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผู้หญิงบ้าน
นอกทั้ง ๓ คน ต้องจ่ายค่าโดยสารคนละ ๒๕๐ บาท แม้จะมีแววตา
หวั่นไหวไม่มั่นใจว่าจะพบอะไรรออยู่ข้างหน้า ทั้งสามต่างปลุกปลอบ
ให้กำลังใจกันและกันตลอดทาง รถทัวร์เที่ยวกลางคืนมาถึงสถานี
ขนส่ ง หมอชิ ต ตอนเช้ า มื ด ราวตี สี่ ค รึ่ ง ก่ อ นจะขึ้ น รถเมล์ ฟ รี ไ ปถึ ง
กระทรวงยุติธรรมในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา
หากใครบังเอิญผ่านไปหน้ากระทรวงฯ ในวันนั้น คงจะได้
เห็นหญิงชาวบ้าน ๓ คน คนหนึ่งสวมผ้าถุงเก่าสีม่วงเข้มนั่งปักหลัก
กันอยู่ข้างเสาต้นใหญ่บริเวณบาทวิถีหน้าที่ทำการกระทรวงฯ อย่าง
อดทน ทุกคนดูมีสีหน้าแววตาวิตกกังวลในขณะที่หยิบข้าวเหนียว ๕๓

และอาหารที่ เ ตรี ย มมาด้ ว ยขึ้ น มาเปิ บ กิ น เพื่ อ รอเวลาหน่ ว ยงาน
ราชการเปิดทำการ
จนกระทั่งถึงช่วงสายที่หน่วยราชการเปิดทำการ ทั้งสามได้
เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ซึ่งแนะนำป้าเล็กให้ไปขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม คำ
แนะนำของเจ้าหน้าที่ทำให้ป้าเล็กมีความหวังมากขึ้น เพราะกองทุน
จะให้เงินช่วยเหลือในการสู้คดี แต่เนื่องจากเตรียมเอกสารมาไม่ครบ
ป้าเล็กจึงต้องส่งเอกสารตามมาในภายหลัง
จากกระทรวงยุติธรรม ป้าเล็กต้องเดินทางต่อไปที่สำนักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือกฎหมาย เพื่อยื่นคำร้องให้ช่วยเอาโฉนด
คืนจากเจ้าหนี้
เมื่อดูจากพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้มาในกรณีของชาวบ้าน
บ้านตระ ทนายสมบูรณ์ให้ความเห็นว่า ดูเหมือนปัญหาจะเกิดจาก
คู่ ก รณี ใช้ สิ ท ธิ โ ดยไม่ สุ จ ริ ต โดยอาศั ย ศาลเป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ ค ำ
พิพากษาบังคับชาวบ้าน ในหลายรายพบว่าสัญญากู้ที่นำมาฟ้องไม่
มีหนี้อยู่จริงเพราะฉะนั้นจึงถือเป็นสัญญาที่ไม่มีความสมบูรณ์อยู่
แล้ว

๕๔

“คดีที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่นี้ แต่มีอีกเป็นร้อยๆ ราย อยู่ที่ว่า
ทนายเอาใจใส่ตรงนี้แค่ไหนสนใจชาวบ้านไหมว่าเขาถูกฟ้องเพราะ
อะไร ใครไม่ได้รับความเป็นธรรม มีใครรู้ไหมว่าที่เจ้าหนี้เอาเอกสาร
มาฟ้อง มันมีหนี้ตามฟ้องหรือเปล่า ข้อน่าสังเกตก็คือในปีเดียว
เดือนเดียวกัน เจ้าหนี้รายนี้ทำสัญญาปล่อยเงินกู้ตั้งหลายฉบับ แต่
ละรายไม่ต่ำกว่าแสน เขาเอาเงินที่ไหนมาให้กู้นักหนา” ทนาย
สมบูรณ์กล่าว
หลังจากยืน่ เรือ่ งตรวจสอบข้อมูลกับทนายเสร็จเรียบร้อย เมือ่
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ความช่วยเหลือได้ ป้าเล็กก็ค่อยยิ้มออก มีความ
หวังมากขึ้น
แต่ในกรณีของ ป้าประหยัด คำมาก ซึ่งมายื่นคำร้องขอขัด
ทรัพย์จากการขายทอดตลาด เพราะโฉนดที่ดินที่พี่สาวนำไปค้ำประ
กันสัญญาเงินกู้จากเจ้าหนี้รายเดียวกัน เป็นที่ดินที่มีมูลค่ามากกว่า
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมากกว่ามูลหนี้ที่ถูกฟ้องไว้ และยังเป็นโฉนดที่ดิน
ที่ถือครองร่วมกันหลายคน ทนายสมบูรณ์ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถ
ช่วยได้เต็มที่หรือไม่ เนื่องจากโฉนดปรากฎชื่อจำเลยถือครองเพียงคน
เดียว และในคดีแพ่ง ศาลจะพิจารณาคดีโดยให้น้ำหนักกับพยาน
เอกสารมากกว่าพยานบุคคล ดังนั้น หากจะช่วย ก็ต้องสืบคดีกันอย่าง
หนัก โดยหาเอกสารหรือพยานบุคคลมาหักล้างพยานเอกสารตรงนี้
“เขาให้คำปรึกษาดี แต่จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่รู้ แต่เรา
ก็ดีใจ” ป้าประหยัดบอก ใบหน้าเรียบเฉย แววตาไม่แสดงความรู้สึก
หลังจากกระบวนการยื่นคำร้องและเดินเอกสารแล้วเสร็จ ผู้หญิง ๓
คน ขึ้นรถกลับบ้านที่สถานีขนส่งหมอชิต เส้นทางเดียวกับขามา ด้วย
๕๕
ความหวังและความกังวลที่ต่างไปจากเดิม

มุมมอง ข้อเสนอแนะ
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ขณะนั้นกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุสำคัญมาจากความไม่รู้
กฎหมายของประชาชนเพราะฉะนั้นควรหาวิธีการที่จะนำความ
รู้ทางกฎหมายเหล่านี้ให้เข้าถึงชาวบ้านให้มากที่สุด โดยอาจจะจัดให้
มีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้าน เข้าไปอยู่ใน
พื้นที่ชุมชน ตำบล และอำเภอให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้มีหน่วยงานที่
สามารถเป็นที่พึ่ง โดยชาวบ้านไม่ต้องเสียเงินค่าทนาย และค่าความ
ยุติธรรมต่างต่างนานาดังที่เกิดกับกระบวนการยุติธรรมจากส่วน
กลางมาแล้ว
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ควรพิจารณาข้อเท็จจริงของทุกกรณีอย่างรอบคอบ เพื่อให้ความเป็น
ธรรมเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีราคาไม่แพงนัก
“เจ้าหน้าที่ควรพิจารณาว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาได้
จริง และทันเวลาหรือเปล่า ความเป็นธรรมที่เขาจะได้มีราคาแพง
เกินไปหรือเปล่าสำหรับเขา”

๕๖

๓.
ปัญหาที่มองเห็น -บทสนทนา

เรื่ อ งราวของหลายชี วิ ต ที่ เข้ า ไปเกี่ ย วพั น กั บ กระบวนการ
ยุติธรรมต่างสะท้อนให้เห็นแง่มุมปัญหาอันหลากหลายออกมา การ
พยายามทำความเข้าใจและคลี่คลายเงื่อนปมดังกล่าวจำต้องอาศัย
มุมมองของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาช่วยขยับขยาย สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสได้เชิญ ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ
นันทศักดิ์ พิบูลสุข อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนจากกระทรวงยุติธรรม มาสนทนาร่วมกับ
สัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ และ ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
อาจารย์และนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในรายการเปลี่ยนประเทศไทย โดยมีณาตยา แวววีรคุปต์เป็นผู้ดำเนิน
รายการ
บทสนทนาสั้ น -สั้ น นี้ พ ยายามแสดงให้ เ ห็ น มุ ม มองของฝ่ า ย
วิ ช าชี พ และฝ่ า ยวิ ช าการด้ า นกฎหมายต่ อ ประเด็ น ปั ญ หาในระบบ
ยุติธรรม มีการแลกเปลี่ยนและถกอภิปรายในข้อเสนอของแต่ละฝ่าย
อย่างน่าสนใจ
ณาตยา

ทุกท่านคะ จากกรณีคดีที่ชัยภูมิ ที่ชุมแพ ที่ขอนแก่น พอได้
ดูกรณีที่เป็นตัวอย่างนี้แล้ว คิดว่าอะไรคือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่มอง
เห็น?
ชาญเชาวน์
ความรู้หรือไม่รู้ของชาวบ้านถือเป็นเรื่องสำคัญ “รู้” หมาย
ความว่ า ชาวบ้ า นต้ อ งรู้ ก ฎหมายมากแค่ ไ หนถึ ง จะปกป้ อ งสิ ท ธิ ข อง
ตัวเองได้ และทีบ่ อกว่า “ไม่ร”ู้ ทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ เรือ่ งความรูก้ ฎหมาย
ของพี่น้องประชาชนมีมากพอที่จะปกป้องตัวเองได้ไหมนี่คือสิ่งที่ผม ๕๙
มองเห็น

ณาตยา

ท่านอธิบดีล่ะค่ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานของท่านไปให้
ความช่วยเหลือโดยตรงกับชาวบ้านที่ตกเป็นจำเป็นเรื่องนี้ด้วย ท่าน
คิดว่าปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรมคืออะไร?
นันทศักดิ์
ในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ก็ ต้ อ งมองในแง่ ที่ เ กี่ ย วพั น กั น
ตั้งแต่ชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนที่จะมีคดีเกิดขึ้น ว่าเกี่ยวกับเรื่อง
การไปทำงานต่างประเทศ ชุมชนเขามีความรู้ในเรื่องที่จะให้ความรู้
กับคนในชุมชนเขาอย่างไร และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตให้มีการไปทำงานต่างประเทศให้ความรู้กับชุมชนเหล่านั้น
หรือไม่ ยกตัวอย่าง กรมการจัดหางานควรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ
การไปทำงาน และการที่จะใช้เงินใช้ทอง เพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างต่อ
การหลอกลวง
ณาตยา

คือมองไปถึงเรือ่ งบทบาทของหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
แค่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น เพราะนั่นหมายถึงสิ่ง
ที่เป็นผลผลิต สร้างผลผลิต และส่งต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เหมือนอย่างที่ให้ความสำคัญกับบทบาทกรมการจัดหางานอย่างนี้?

๖๐

นันทศักดิ์
ในเบื้องต้นต้องให้ความรู้กับเขาก่อน อย่างที่ท่านอธิบดีกรม
ประพฤติได้พูดไว้ ลำพังกฎหมายอย่างเดียวเขาไม่ทราบหรอก หน่วย
งานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ เขารู้ ก ระบวนการ
ในชั้นต้น

ณาตยา

ทางท่านอธิบดีอัยการฯ มองว่าเรื่องบทบาทของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เป็นประเด็นสำคัญ ส่วน
อาจารย์ชาญเชาว์พูดถึงความรู้ของชาวบ้าน ความรู้ในที่นี้คือความ
รู้เรื่องอะไร?
ชาญเชาวน์
ชาวบ้านต้องรู้กฎหมาย แล้วเราก็พูดอยู่เรื่อยว่า ปฏิเสธว่า
ไม่รู้กฎหมายไม่ได้ มันก็มีประเด็นอีกว่าแล้วเราจะให้เขารู้แบบไหน
ต้องให้รแู้ บบนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิตเบือ้ งต้นหรือเปล่า? จากประสบการณ์
ผม ชาวบ้านไม่จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้น และขณะนี้บ้านเราไม่มี
ระบบช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเลย มีสองประเด็นคือ หนึ่ง
ชาวบ้านเขารู้หรือไม่รู้? และ สอง เราจะช่วยเขาอย่างไร? ผมได้
พยายามทำร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้มีระบบช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย มีทนายความ มีกองทุน มีใครบ้าง หน่วยงานต่างๆ ตั้ง
๒๑ กระทรวง จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านกฎหมาย
ได้อย่างไร?
ณาตยา

หมายถึง มีระบบอยู่แล้ว?

ชาญเชาวน์
ยังไม่มี ยังไม่สำเร็จ
ณาตยา

แต่มีกองทุนยุติธรรมแล้ว

๖๑

ชาญเชาวน์
นั่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ คำว่าระบบก็คือ หลายส่วนเข้า
มาช่วย กองทุนฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ณาตยา

หมายความว่า มีความพยายามและได้ทำบ้างแล้วแต่ยงั ไม่ใช่
ทั้งหมด?
ชาญเชาวน์
เป็ น โจทย์ ที่ ยั ง ค้ า งอยู่ แ ละยั ง ไม่ ส ำเร็ จ และคดี ที่ ผ่ า นมาก็
สะท้อนออกมาว่ามีระบบช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นั่นคือ
มีสำนักงานอัยการสูงสุดช่วย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนช่วย ถามว่าพอไหม?
ณาตยา

ถ้าพอคงไม่ทำให้เกิดภาพที่ว่า ๔๙๕ คดี กลายเป็นผู้แพ้คดี
และถูกศาลบังคับทัง้ หมด เดีย๋ วมาคุยรายละเอียดกันต่อ อาจารย์สกั ฯ
คะ ในฐานะทนายความ อาจารย์มองกรณีศึกษานี้แล้ว คิดว่าประเด็น
สำคัญคืออะไร?
สัก

๖๒

ผมคิดว่าการให้ความรู้ประชาชนทางกฎหมายที่ดีที่สุดขณะ
นี้ก็คือ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ว่าเขาได้รับสิทธิความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้าง และสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง
ผมว่ า ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ตรงนี้ ค วรจะให้ แ ละควรจะให้ ใ นทุ ก ระดั บ
เพราะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญมีสทิ ธิหน้าทีข่ องพลเมือง สิทธิหน้าทีข่ อง
ประชาชน มีหมดเลย เรื่องการรวมตัวอย่างไร เรื่องการใช้สิทธิอย่างไร

จะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดเลย แล้วรัฐธรรมนูญก็สูงกว่ากฎหมายทั่ว
ไปด้วย ถ้าเราสามารถให้ประชาชนเรียนรู้รัฐธรรมนูญโดยมีวิชารัฐ
ธรรมนูญทุกระดับ ผมคิดว่าน่าจะมีตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม อุดมศึกษา
ให้เขาเข้าใจรัฐธรรมนูญให้เขาสามารถปกป้องดูแลตัวเองได้
ณาตยา

อาจารย์สักฯ คะ กรณีนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่รู้รัฐธรรมนูญ
เอารัฐธรรมนูญมาใช้ไม่ได้
สัก

ผมไปอบรมในที่ต่างๆ ผมถามว่ามีรัฐธรรมนูญ อ่านรัฐ
ธรรมนูญไหม? หลายคนไม่มีเครื่องมือตรงนี้เลย อย่างน้อยต้องมีความ
รู้เรื่องรัฐธรรมนูญติดตัว ในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รวมถึง
ทนายความ ผมก็พยายามเน้นให้มีตรงนี้ เพราะเห็นว่าสามารถที่จะใช้
รัฐธรรมนูญไปช่วยประชาชนได้ ช่วยให้เขาใช้สิทธิได้
ณาตยา

ยากไปหรือเปล่า หรือจะเป็นไปได้จริงหรือ? จะให้ป้าเล็กหรือ
ป้าโสกัณ อย่างทีเ่ ราเห็นกันในกรณีตวั อย่างของเรามาอ่านรัฐธรรมนูญ
และทำความเข้าใจ?
สัก

ผมคิดว่าชาวบ้านในหลายท้องถิ่น อย่างเช่น ปากมูล หรือ
อะไรต่ออะไร เขาสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้เลย ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมาก และถ้ามีปัญหา
ที่ไหน เราเข้าไปอธิบายสิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขาจะเข้าใจว่าเขา

๖๓

จะไม่ใช้สิทธิละเมิดคนอื่น เช่น การชุมนุม เขามีหน้าที่อะไรบ้างที่จะ
ไม่ไปรบกวนสิทธิคนอื่น ตรงนี้มันจะทำให้สังคมสงบได้ระดับหนึ่ง
ณาตยา

การรู้รัฐธรรมนูญจะเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใน
ทุกเรื่องทุกกรณี ไม่ใช่จะมาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญตอนไปเลือกตั้ง
เท่านั้น?
สัก

ครับ เพราะรัฐธรรมนูญมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทั้งหมด
ที่ภาครัฐต้องทำ ต้องให้ความรู้ประชาชน และกระบวนการยุติธรรม
เองก็ต้องดูแล กรณีเรื่องแรงงาน หนึ่ง เกิดมา ๑๐ กว่าปีแล้ว มีการ
โฆษณาในท้องถิ่น สื่อฯ ก็ลงข่าวเยอะแยะเลย ท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปดู
ส่วนกลางก็ต้องเข้าไปดู หน่วยงานทุกหน่วยต้องเข้าไปดู กรมการจัด
หางานก็ต้องเข้าไปดู ให้ความรู้ประชาชนว่า โฆษณาอย่างนี้เราตรวจ
สอบแล้ว บริษัทนี้ไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาต คนนี้ได้รับโควต้าในเงื่อนไข
อะไรบ้าง ถ้าสามารถให้ความรู้ประชาชนได้ตั้งแต่ต้น ผมคิดว่าปัญหา
อย่างนี้จะไม่ลุกลาม สอง หน่วยงานหรือบุคลากรที่ให้คำแนะนำกับ
ประชาชน ไม่ใช่ให้ทางเลือกอย่างเดียวว่าเรื่องนี้ยอมแล้วเรื่องจะจบ
ต้องอธิบายว่ากรณีของเขามีทางเลือกกี่ทาง? สู้คดีจะเป็นอย่างไร? รับ
สภาพจะเป็นอย่างไร? และเกิดผลอะไรบ้าง? หรือว่าไปยอมในศาล
จะเกิดอะไร? ถ้าเราให้ข้อมูลทั้งหมดเขาจะตัดสินใจได้ เขาจะรู้ว่าจะ
เกิดผลอะไรบ้าง? โฉนดจะถูกยึดไหม? เรื่องสัญญาที่ทำไว้จะต่อสู้
อย่างไร? ถ้ารวมกันเป็นกลุ่มทั้งหมด แล้วก็ต่อสู้คดีในศาล และศาลลง
มารับรู้ความจริง คดีจะไม่ลุกลามถึงขนาดนี้
๖๔

ณาตยา

ไม่ใช่แค่ชนี้ ำว่าให้ยอมๆ ไปเถอะ จะได้ไปไกล่เกลีย่ และเดีย๋ ว
จะได้ลดค่าไถ่ถอนจำนองให้ อย่างที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ แสดงว่า
อาจารย์ยังให้ความสำคัญกับบทบาทผู้ช่วยเหลือ?
สัก

อย่างนี้นะ เอาตัวอย่างเรื่องคดีซีดี ก่อนที่ถูกฟ้อง ถูกลงโทษ
พนักงานสอบสวนต้องบอกเขานะ ไม่ใช่บอกแค่ว่าไปศาลให้ยอมรับ
เพื่อให้เรื่องจบโดยไม่ถูกจำคุก แต่ไม่ได้บอกว่าโทษปรับเท่าไร เพราะ
โทษปรับหนึ่งแสนถึงสองแสน ขั้นต่ำนะ ถ้าเราให้ข้อมูลเขาครบถ้วน
เขาอาจจะไม่รับสารภาพก็ได้ อาจจะสู้คดีและแนะนำหน่วยงานเข้า
ไปช่วยเหลือ สุดท้ายเมื่อข่าวมันดัง พอเราเข้าไปช่วยเหลือ ศาลก็ใช้
ดุลยพินิจเรื่องกำหนดโทษ ก็ไม่มีเรื่องขั้นต่ำอะไร
ณาตยา

ขอบคุ ณ ค่ ะ ฟั ง ความคิ ด ของคนสอนวิ ช ากฎหมายบ้ า ง
อาจารย์มองว่ากรณีนี้ให้อะไรกับคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม?
ในระบบยุติธรรมทั้งหมดของสังคม
กิตติศักดิ์
ถ้าจะถามว่านิทานเรื่องนี้ให้อะไร? เราเริ่มดูจากข้อแรกสุด
เลย คือ ความยุติธรรมกับชาวบ้านมันห่างไกลกันเหลือเกิน เมื่อคุณ
โสกัณหรือคุณเล็กมีปัญหา แกต้องดั้นด้นไปหาความยุติธรรม แต่ว่า
ความอยุติธรรมไปหาแกถึงบ้าน
๖๕

เราจะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศเราทั้ ง ประเทศมั น เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจขึ้น จนกระทั่งความอยากของผู้ประกอบการมันทวีความ
สามารถในการเอาเปรียบ ซึ่งจะขยายต่อไปเป็นกลโกง แล้วก็ขยาย
ต่อไป จนกระทั่งถึงฉ้อฉลเอากลไกของรัฐมาเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน์ของตนโดยไม่ชอบ ในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการ
วิธีการหารายได้ การโกงผลการเลือกตั้ง การโกงผลผลิตข้าว การ
โกงราคา การโกงราคาประกันข้าวต่างๆ มันเติบโต แต่กลไกที่จะไป
แก้ปัญหานี้มันไม่ทัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ความยุติธรรมของ
คน ตัวอย่างเช่น คดีเงินกู้ เขาหาคนช่วยเขาไม่ได้
ถ้าเป็นประเทศอังกฤษ อังกฤษบอกว่าไม่ได้ เราต้องมีความ
ยุติธรรมระดับหน่วยปกครองท้องถิ่น อังกฤษกำหนดงบประมาณ
เลย กระทรวงยุติธรรมจะแสวงหาทนายความที่มีคุณภาพและทำ
สัญญากับกระทรวงยุติธรรมเลย คุณต้องประจำอยู่ท้องถิ่น
แต่ในเมืองไทย เราจะเห็นได้ง่ายๆ ทนายความอยู่ที่จังหวัด
อย่างเดียว ที่อำเภอมีน้อยมาก ในตำบลไม่ต้องพูดถึง ไม่มี นอกจาก
ว่าตำบลนัน้ อยูใ่ นจังหวัด เช่นเดียวกัน อัยการอยูท่ จี่ งั หวัด อำเภอใหญ่
อาจจะมี แต่ก็จบแค่นั้น เพราะฉะนั้น เราจึงเห็นภาพของคนเล็กๆ ดั้น
ด้นเข้าไปแสวงหาความเป็นธรรม นั่งรถเมล์เข้ามา และมีคนพามา
ด้วยมาเองไม่ได้ เพราะมันไกลเหลือเกิน

๖๖

สิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องทำ คือ เสริมพลังของประชาชน
อย่างที่ท่านชาญชัยว่า อย่างที่คุณสักว่า ทำให้ประชาชนมีความ
สามารถมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น รู้ที่จะต่อสู้หาความธรรมให้ตัวเอง
ได้เช่นเดียวกับสามารถนึ่งข้าวเหนียวได้ สามารถหาปลาได้ สามารถ
ที่จะเย็บผ้าได้ ถ้าประชาชนคิดว่าเมื่อไรฉันไม่ได้รับความเป็นธรรม
ฉันแก้มันได้เหมือนกับฉันหุงข้าวเป็น ฉันตกปลาได้ หุงข้าว เลี้ยงลูก
ได้
ณาตยา

มันง่ายขนาดนั้นหรือคะ?

กิตติศักดิ์
มันง่าย เพราะว่าต่างประเทศต้องทำให้เชื่อขนาดนั้น ไม่งั้น
สังคมไม่มีความสุข
ณาตยา

ในต่างประเทศทำได้ขนาดนั้น?

กิตติศักดิ์
ทำได้ขนาดนั้น สังคมจะอยู่ได้อย่างไร ถ้าคนไม่เชื่อว่าความ
เป็นธรรมอยู่ใกล้ตัวเรา ผมไม่เชื่อ
ผมเผอิญเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย อย่างน้อยผมก็เชื่อว่า
ใครมาทำอะไรให้ผมได้รับความไม่เป็นธรรม ผมสู้ได้ ผมจะอุ่นใจ หรือ
ตัวคุณณาตยาเอง สมมติว่าใครมาทำอะไรไม่เป็นธรรมต่อตัวคุณ คุณ
ก็จะตะโกนออกไป เพราะคุณเป็นสื่อมวลชน อยู่กับไทยพีบีเอส คุณก็
มีความอุ่นใจ ท่านชาญชัย คุณสักมีความมั่นใจทั้งนั้น แต่ประชาชน ๖๗

ที่อยู่ความห่างไกลสิ เขาไม่รู้มันคืออะไรด้วยซ้ำ ถ้าหากว่าบ้านเมือง
ไม่ได้อยู่กับความอุ่นใจเลยว่าตัวเองจะได้รับความเป็นธรรม บ้าน
เมืองก็สับสนอลม่าน
ณาตยา

ดูเป็นเรื่องยากและเรื่องไกลที่อาจารย์พูดถึงประเด็นที่ว่า
ทำอย่างไรให้ประชาชน ให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเรื่องของกฎหมาย เรื่อง
ของความเป็นธรรม เป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนกับนึ่งข้าวเหนียว เหมือน
กับทอผ้า เหมือนกับเย็บผ้า
นันทศักดิ์
ผมมี ป ระสบการณ์ ต รงนี้ อ ยู่ เ หมื อ นกั น ที่ จ ะสนั บ สนุ น
อาจารย์ ผมเรียกว่า การสร้างอำนาจต่อรองให้ชาวบ้านเข้าถึงความ
ยุติธรรม และผมมีประสบการณ์ว่ามันง่ายเหมือนนึ่งข้าวเหนียว
ณาตยา

เป็นประสบการณ์ในต่างประเทศหรือในเมืองไทย?

นันทศักดิ์
ในเมืองไทย ผมมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่อง
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ เมื่อผมมีหน้าที่นั้นต้องให้ชาวบ้านมีอำนาจ
ต่อรองในการเข้าถึงความยุติธรรม

๖๘

กิตติศักดิ์
การเติบโตของกิเลสบ้านเรามีคนเลี้ยงตลอดเวลา คุณจะ
เห็นได้เลยว่า เซเว่นอีเลฟเว่น ไปถึงทุกท้องที่ เดีย๋ วนีอ้ ำเภอมีแน่ ตำบล
ใหญ่มีแน่ แต่ว่าความยุติธรรมตามเซเว่นอีเลฟเว่น ไม่ทันเพราะอะไร?

นี่เป็นคำถามใหญ่ ประชาชนแสวงหาความยุติธรรมไม่ได้เหมือนกับ
หาเซเว่นอีเลฟเว่น ไม่ใช่วา่ จะต้องเข้าไปจังหวัด ๗๐ กิโล ประทานโทษ
ถ้าหากว่าไม่ได้โฆษณากันดีๆ ก็ยังไม่ทราบว่าไปอัยการจังหวัด
นันทศักดิ์
ขออนุญาตชี้แจง ท่านอาจารย์อาจจะยังไม่เข้าใจกระบวน
การให้ความรู้ของสำนักงานอัยการฯ เราจะมีเครือข่าย เครือข่าย
ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายของกองทุนหมู่บ้าน
เครือข่ายชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เราจะมีหน่วยงานของท้องถิ่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล พวกนี้เขาจะมีหน่วยงานให้ความรู้ส่วน
ท้องถิ่น ในการปกครองส่วนภูมิภาค ก็มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
หมู่บ้าน นายอำเภอก็สามารถออกไปให้ความรู้ตรงนั้น และเปรียบ
เสมือนว่าเขาเป็นคนไปเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่
ณาตยา

กลไกเหล่ า นี้ ถู ก สร้ า งเอาไว้ เ พื่ อ ให้ ก ระจายความรู้ เรื่ อ ง
ความเป็นธรรมไปถึงชาวบ้าน ไปถึงชุมชนใช่ไหม? กลไกนี้มีอะไรบ้าง
มีหน่วยงานราชการ มีกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ถ้าฟังแบบนี้ ดิฉันคิดว่าเกินครึ่ง ทำให้รู้สึกสิ้นหวังกับการเอาความรู้
ไปถึงชาวบ้านจริงๆ

๖๙

ชาญเชาวน์
เห็นด้วย ผมเลยลองทางใหม่ ว่าทางภาคประชาชนด้วยกัน
เองให้ความรู้ด้วยกันเองได้ไหม ผมก็ใช้วิธีที่คุณสักพูดไว้ ผมเอาความ
รู้เรื่องรัฐธรรมนูญ สิทธิหน้าที่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเอาใส่ไปในพื้นที่ ในชุมชน ให้
ชาวบ้านรวมตัวกัน ปรากฏว่ามันโยงกันได้เหมือนกัน ว่าในที่สุด
เมื่อเขารู้แล้วเขามีสิทธิ หน้าที่ มีการคุ้มครองสิทธิเขาอย่างไร ให้
เขาถามหาความยุ ติ ธ รรมและสามารถรวมตั ว กั น เองให้ ค วามรู้
แบ่งปันความรู้ด้วยกันได้ ทำให้มันคล้ายกับมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใน
บ้านเขาได้

๗๐

๔.
สามจังหวัดภาคใต้:
ความยุติธรรมภายใต้
เงาความมั่นคง

๖๒

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความ
มั่นคง มีการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งรัฐให้คำจำกัด
ความว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ทั้งในรูปแบบของการวางระเบิดและเผา
สถานที่ราชการและโรงเรียน การฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมเป็น
จำนวนไม่น้อย นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบับ เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงของ
ประเทศ แต่ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ประกอบกับความซับซ้อนของปัญหา
ในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวโยงกับความเชื่อถือและศรัทธาทางศาสนาอย่างแยก
กันไม่ออก ทำให้ความยุติธรรมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชน
ในท้องถิ่น และเป็นปัญหาที่ถือว่ามีความรุนแรงในระดับเข้มข้น
๗๓

คดีซัดทอด – จับอย่างไม่สงสัย

เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นางสาวกามารียา มะลี ครู
อัตราจ้างที่โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ถูก
คนร้ายลอบยิงเสียชีวิต หลังจากนั้น ๑ เดือน ทหารได้ใช้อำนาจตาม
กฎอัยการศึกเข้าปิดล้อม ตรวจค้นหมูบ่ า้ น อำนาจตามกฎหมายพิเศษ
ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวชาวบ้านไว้ได้เป็นเวลา ๗ วัน
ตำรวจเชื่อมโยงเหตุดังกล่าวไปยังชาวบ้านซึ่งมีรายชื่ออยู่ในเครือ
ข่ายผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบในอำเภอสายบุรี เข้าควบคุมตัวผู้
ต้องหาชุดแรก ๓ คน ซึ่งซัดทอดต่อไปยังชาวบ้านป่าทุ่งรวม ๔๒ คน
และถูกหมายจับทั้งหมด
หลังการต่อสู้คดีในศาลเป็นเวลานานถึง ๓ ปี ชาวบ้านก็ได้
รับการพิพากษายกฟ้อง ซึ่งไม่ว่าผู้ถูกจับเหล่านี้จะเป็นเพียงเหยื่อ
หรือเป็นผู้ก่อเหตุยิงครูเสียชีวิตจริงแต่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่
สามารถให้คำตอบเรื่องนี้กับทุกฝ่ายได้
ก็สะท้อนถึงปมปัญหาที่
สำคัญของกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ความมั่นคง
ยามีละ สุหลง หญิงชาวมุสลิมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา
เล่าว่าชาวบ้านถูกออกหมายจับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและซ่อนโจร
โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
“ชาวบ้านก็ทำมาหากินตามปกติ บางคนก็ปลูกผัก ทำ
อะไรไปตามเรื่อง อยู่ๆ ก็มีตำรวจจะมาจับตัวไป โดยที่เราไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย”
๗๔

สาแม สาและ ผู้ถูกกล่าวหาอีกรายหนึ่งกล่าวว่า การถูกออก
หมายจับกลุ่มครั้งนั้นสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เพราะนอกจากจะไม่รู้กฎหมายแล้ว พวกเขายังต้องตกอยู่ในสถานะ
ผู้ต้องหาคดียิงคนในหมู่บ้าน และยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนก่อความไม่
สงบในอีกหลายคดีที่เกิดในพื้นที่ใกล้เคียง
“ตำรวจบอกว่า มีคนฟ้องเขามาอย่างนี้ แต่พอไปขึ้นศาล
ถามว่ามีหลักฐานอะไรว่าชาวบ้านซ่อนโจร ช่วยโจร หรือทำอะไร
ที่ผิดกฎหมาย เขาก็บอกไม่มี พอทนายถามพยานตำรวจว่ารู้ได้
อย่างไรว่าพวกนี้เป็นโจร เขาก็บอกว่ามีคนบอกเขามาอย่างนี้”
สาแมเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เผชิญมา
“เขาบอกว่าได้หลักฐานมาจากสือ่ ฯ ไม่รสู้ อื่ ฯ จากไหน เขา
เชือ่ หลักฐานทีซ่ ดั ทอดมาจากไหนก็ไม่รู้ แต่มนั ทำให้ชาวบ้านเดือด
ร้อนกันทั้งหมู่บ้าน... เขาไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าใครผิดใครถูก แค่ได้
ข่าวสารซัดทอดมา ก็มาเอาผิด ทั้งที่ไม่ได้มาสอบสวนชาวบ้าน
ก่อนว่าจริงหรือไม่” ยามีละกล่าวเสริม
ชาวบ้านร่วมกันต่อสู้ โดยรวบรวมข้อเท็จจริงส่งไปยังศูนย์
ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี ซึ่งรับว่าความให้ ทำให้ชาวบ้าน
คลายความกังวลไประดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การสู้คดีที่ต้องใช้หลัก
ทรัพย์ประกันตัวถึงคนละ ๒ แสนบาท ก็เป็นอุปสรรคกับชาวบ้าน
อย่างมาก เพราะส่วนใหญ่มีรายได้จากการค้าขายหรือรับจ้างวันละ
เพียงไม่กี่สิบบาท การระดมโฉนดที่ดินแทบทุกผืนในชุมชนมาช่วย
เหลือกัน จึงเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้พวกเขาเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้

๗๕

“บางคนทีถ่ กู จับก็ไม่มโี ฉนด แต่คนในหมูบ่ า้ นเราส่วนมาก
เป็นญาติกัน คนที่ไม่โดนก็สงสาร เขาเลยกล้าเอาทรัพย์สินตัวเอง
ไปประกันชาวบ้าน เพราะเขารู้ว่าชาวบ้านไม่ได้ผิด ถ้าเขารู้ว่าผิด
ใครจะไปให้” ยามีละกล่าว
อาสมาล เจะบา เป็นผูต้ อ้ งหาคนหนึง่ ในคดีนี้ ทีเ่ ลือกหันหลัง
ให้กระบวนการยุติธรรม เขาตัดสินใจหลบหนีเพราะไม่สามารถหา
หลักทรัพย์มาประกันตัวได้ เนื่องจากทรัพย์สินที่เคยมีของครอบครัว
และญาติ ถูกใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวใน ๒ คดีที่อาสมาลตกเป็น
ผู้ต้องหาก่อนหน้านี้แล้ว ทุกครั้งที่มีคดีเกิดขึ้นในละแวกนี้ เขามักตก
เป็นผู้ต้องสงสัยลำดับแรกๆ เสมอ บรรยากาศภายในครอบครัวของ
อาสมาลซึ่งเป็นครอบครัวขยายขนาดใหญ่ที่เคยอบอุ่น จึงถูกแทนที่
ด้วยความเงียบเหงา
มะสาและ เจะบา น้องชายของอาสมาล เล่าให้ฟังว่าพ่อกับ
แม่เป็นห่วงกังวลเรื่องพี่ชายมาก เพราะจนทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันไม่
ได้ ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยนอนหลับสนิท ไม่รู้ว่าอาสมาลเป็นตายร้ายดี
อย่างไร
เช่ น เดี ย วกั บ ครอบครั ว หะยี ยู โซะที่ ไ ม่ เ คยได้ พ บหน้ า
อาฮามัด ดามารูดิง หนึ่งในผู้ต้องหาหมู่คดีฆ่าครูกามารียา มาเป็น
เวลากว่า ๓ ปี หลังจากที่อาฮามัด ดามารูดิงตัดสินใจหลบหนีไปจาก
หมู่บ้าน ในขณะเกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านของเขา

๗๖

มารียะ หะยียูโซะ น้องสาวของอาฮามัด ดามารูดิง บอกว่า
ทั้งเธอและแม่ยังคงหวาดกลัวและวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น “ทหาร
ตำรวจมาที่บ้านเราเป็นประจำ เวลามาที ก็เข้ามาค้นทั้งบ้านเลย”

จั บเพราะหลักฐานแน่นหนา

ยกฟ้องเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอ

พ.ต.อ. อาซิส อุมายี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสายบุรี ชี้
แจงว่าข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด คือ ผัง
โครงสร้างเครือข่ายผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบในเขตอำเภอสายบุรี
ซึ่งสถานีตำรวจภูธรสายบุรีได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำขึ้น นอกจากนี้
ยั ง มี พ ยานหลั ก ฐานจากการซั ก ถามผู้ ต้ อ งสงสั ย ที่ ถู ก ควบคุ ม ตั ว
มา รวมถึงข้อมูลทางการข่าวของฝ่ายปกครองในอำเภอสายบุรี ข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทั้งก่อนและหลัง
เกิดเหตุ
ข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุว่ากลุ่มขบวนการ
ก่ อ เหตุ ร้ า ยมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ กั น ในการปฏิ บั ติ ก ารมี ก ารชั ก ชวน
ประชาชนให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐ และเข้าสู่ขบวนการก่อการร้าย
“เราได้ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มก่อการร้ายถึง ๔๒ คน
แต่ละคนล้วนมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นคอมมานโด หรืออาร์เคเค พูด
ให้ชัดคือ เป็นฝ่ายทหารในขบวนการฯ มีทั้งระดับผู้นำ ระดับหัวหน้า
ระดับสั่งการ ครูฝึก มีฝ่ายชักจูงชักนำ คอยปลุกระดม ฝ่ายสนับสนุน
จัดที่ประชุมให้ และฝ่ายช่วยเหลือเวลาก่อเหตุ”
๗๗

อนุกูล อาแวปูเตะ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัด
ปัตตานี เล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านบางรายให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่ซัดทอด
คนอื่น เพราะเจ้าหน้าที่เอารูปถ่ายมาให้ดูว่า รู้จักหรือไม่? รู้จัก
อย่างไร? แต่เมื่อเขาบอกถึงฐานะของคนในชุมชน เจ้าหน้าที่กลับ
บันทึกข้อมูลที่ไม่ตรงกับปากคำของเขา
“ยกตั ว อย่ า งเช่ น หากเขาบอกว่ า คนนี้ เ ป็ น โต๊ ะ อิ ห ม่ า ม
เจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกลงไปว่าคนนี้เป็นแกนนำ ฉะนั้น หลายครั้ง
ข้อมูลที่ชาวบ้านให้ในการซักถาม กับบันทึกที่เจ้าหน้าที่ทำจึงไม่
ตรงกัน”
อนุกูลบอกว่าชาวบ้านป่าทุ่งยังโชคดีที่ศาลให้ความปรานี
อนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้โฉนดทีด่ นิ เป็นหลักประกัน อย่างไรก็ตาม
ในจำนวนผู้ต้องหาทั้ง ๔๒ คน มีผู้มอบตัวสู้คดี ๓๕ คน แต่อีก ๗ คน
หลบหนี และไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เมื่อกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินไปถึงชั้นศาลในเวลา
๓ ปีหลังจากนัน้ ศาลก็พพิ ากษายกฟ้องจำเลยทัง้ หมด เนือ่ งจากพยาน
หลักฐานไม่เพียงพอ

๗๘

สถิติจากกระทรวงยุติธรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีคดีอาญาด้านความมั่นคงเกิดขึ้นจำนวน
๗,๖๘๐ คดี
ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด ๕,๘๗๒ คดี
งดการสืบสวน ๕,๒๖๙ คดี
สั่งฟ้องแล้ว ๒๑๐ คดี
อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ๖๖๕ คดี
ศาลพิพากษาแล้ว ๒๕๖ คดี
		
- ตัดสินลงโทษ ๑๔๐ คดี
		
- ยกฟ้อง ๑๑๖ คดี

พ.ต.อ. อาซิส อธิบายถึงสาเหตุที่ศาลยกฟ้องว่า เป็นเพราะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่นำส่งต่อศาลในคดีนี้ มีเพียงคำซัก
ถามของเจ้าหน้าที่ ผลตอบข้อซักถามของผู้ต้องสงสัย กับข้อมูลทาง
การข่าวที่เจ้าหน้าที่รัฐทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งศาลเห็นว่าพยานบอก
เล่ามีน้ำหนักน้อย ยากที่จะนำสืบได้ว่ามีการปลุกระดมกันที่ไหน ฝึก
ร่างกายกันที่ไหน ประเด็นเหล่านี้ไม่มีหลักฐานข้อมูลแน่ชัดที่จะ
สามารถนำเข้าสู่สำนวนฟ้องได้
ไม่เพียงคดีของกลุ่มชาวบ้านป่าทุ่ง เมื่อดูจากแฟ้มคดีของ
ศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี ซึง่ เป็นคดีความมัน่ คงเกือบทัง้
หมด พบว่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคดีที่เกิดขึ้น ศาลพิพากษายกฟ้อง
เพราะส่วนใหญ่พยานและหลักฐานสำคัญคือคำรับสารภาพและ
คำซัดทอด ซึ่งแทบไม่มีน้ำหนักในชั้นศาล
๗๙

อนุกูลให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการดำเนินคดีลักษณะนี้ มีอยู่
แทบทุกอำเภอของปัตตานี้ในช่วงนั้น ซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นนโยบาย
ของฝ่ายรัฐ ที่จะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับผู้มีรายชื่อเป็น
ผู้ต้องสงสัยในขบวนการก่อการร้าย เพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู
“ใครที่มีร ายชื่อ ว่าเกี่ ยวข้อ งถึงแม้ ไม่มีพ ยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ก็จะส่งดำเนินคดีไป เพื่อให้เขาต้องพบกับความยาก
ลำบากในการประกันตัวในชั้นศาล ส่วนผลคดีจะเป็นอย่างไรเขา
ไม่สนใจ เพราะเจ้าหน้าทีย่ ่อมทราบดีวา่ ส่วนใหญ่พยานลักษณะนี้
ศาลไม่ค่อยรับฟังอยู่แล้ว”
การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ก็เป็นอีกประเด็น
ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดความบกพร่องในกระบวนการยุติธรรม อนุกูล
กล่าวว่าเวลาเกิดเหตุ มักจะมีเจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ
สวนเข้าไปในพื้นที่ ทำให้เจ้าพนักงานสอบสวนทำงานลำบาก ทั้งนี้
พนั ก งานสอบสวนควรต้ อ งยึ ด หลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น
หลัก ซึ่งรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวกับคนร้าย เช่น ปลอกกระสุนปืน
ลายนิว้ มือ เส้นผม ทีจ่ ะสามารถนำไปขยายผลหาตัวผูก้ ระทำผิด ก่อน
ที่จะออกหมายจับผู้ใด เจ้าหน้าที่ควรเตรียมพยานหลักฐานให้พร้อม
ไม่ใช่ไปหวังในคำรับสารภาพของผู้ต้องสงสัย

๘๐

เหวี่ยงแหจับ ไม่ถูกลงโทษ

ต้นทางของระบบแตกนอกแถว

สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์วอชท์ประจำประเทศไทย
กล่าวถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่า กรณีการออกหมายจับแบบยก
พวงซึ่งเกิดขึ้นที่สายบุรี ไม่ใช่แนวปฏิบัติที่เป็นกรณีพิเศษ แต่เกิดขึ้น
อยูบ่ อ่ ยๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะถ้ามีการตรวจค้นหลัง
การก่อเหตุที่อุกอาจ เช่น มีการจ่อยิง เผา หรือฆ่าตัดคอ หลายครั้ง
ที่มีการออกหมายจับแบบยกพวงแบบนี้ เมื่อไปถึงศาล ศาลมักจะ
พิจารณาว่าสำนวนอ่อนมาก แล้วพิพากษายกฟ้อง
“กรณีที่สายบุรี ถือว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ทันทีที่
คนบริสุทธิ์ถูกเหมายกพวงไป ถ้าจะให้ดีที่สุด การเหวี่ยงแหจับ
แพะโดยเจ้าหน้าที่ต้นทาง คือ ตำรวจและทหาร มันไม่ควรเกิดขึ้น
เลยตั้งแต่ต้น การซ้อมผู้ต้องหาเพื่อรีดคำสารภาพก็ไม่ควรเกิดตั้ง
แต่ชั้นต้นเลย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องเป็นภาระของอัยการและ
ศาลที่จะกรองคดีออกไป”
จากการเฝ้าติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น สุนัยพบว่า เจ้าหน้าที่รัฐ
มักจะมีความคิดว่า หากเป็นเจ้าหน้าทีท่ ำผิดก็ไม่ตอ้ งรับผิด เจ้าหน้าที่
มีเกราะคุ้มครองตัวเอง และหลายคนถือว่าเมื่อมีกฎหมายอยู่ในมือ
จะใช้อย่างไรก็ได้

๘๑

“เราต้องเลิกทัศนคติแบบนี้ และต้องมีกรอบการทำงาน
เข้ามาว่า คนที่มีทัศนคติแบบนี้แล้วนำไปปฏิบัติ จะต้องถูกลงโทษ
แต่ปัจจุบันกรอบปฏิบัติก็ไม่มี การลงโทษก็ไม่มี สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่
ใช่แค่เรื่องของเจ้าหน้าที่นอกแถว แต่เป็นระบบที่แตกนอกแถวไป
แล้ว”
เมื่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างที่ควร
จะเป็น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการยุติธรรมที่
บกพร่องเช่นนี้ จึงกลับกลายเป็นส่วนสำคัญในการขยายความเคียด
แค้นและรุนแรงในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น

คดีคนหาย – ไม่เคยมีคำตอบ

ในขณะที่ชาวบ้านป่าทุ่งต้องเผชิญกับการถูกออกหมายจับ
ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้าย หลายครอบครัวในอำเภอ
บันนังสตา จ.ยะลา ก็ต้องเผชิญกับความสูญเสีย เนื่องจากมีหัวหน้า
ครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายไป บางรายเข้าแจ้ง
ความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๗ แต่จนเวลาผ่านไป
๗ ปี พวกเขาก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบ

๘๒

นางแอเสาะ มะแตหะ เล่าถึงเหตุการณ์ทสี่ ามี นายอิบรอฮิม
กายอ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารมาพาตัวไปจากบ้าน โดยอ้างว่าจะนำตัว
ไปสอบสวน ตัง้ แต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่เคยได้กลับมา
พบหน้ากันอีกเลย เธอเล่าว่า “เขาเข้ามาเอาตัวแฟนไปจากในบ้าน
นี้เลย ตอนตี ๒ เขามาเคาะประตูเรียก แฟนก็ไปเปิดรับ ก็ไม่คิด
ว่าจะมีอะไร เขาก็เอาตัวแฟนไปสอบสวนเลย จนถึงวันนี้ก็ยังไม่
เคยได้เจอกันอีกเลย”

นายอิบรอฮิม เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องในคดีปล้น
ปืน ที่ค่ายกองพันพัฒนาที่ ๔ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และเหตุการณ์ที่เขาถูกกลุ่มคนซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ทหารพาตัวหายไปจากบ้าน เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียง ๕ วัน
“พอไปแจ้งความกับตำรวจ ว่าทหารเป็นคนเอาตัวไป เขา
ก็นิ่ง จากนั้นก็มาสอบสวนที่บ้านตอนดึกๆ อยู่สองสามครั้ง แล้วก็
พาเราไปสอบสวนที่โรงพักบ้าง”
นูนรียะ มะแตหะ ลูกสาวนางแอเสาะ ต้องขึ้นโรงพักพร้อม
กับแม่ตั้งแต่อายุเพียง ๑๔ ปี การเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สร้างความหวังให้สองแม่ลูกได้เพียงในช่วงแรกๆ เพราะหลังจากนั้น
ตลอด ๗ ปีที่ผ่านมา นูนรียะและแม่ไม่เคยได้รับคำตอบถึงความคืบ
หน้าใดๆ
เมื่อมีการตรวจสอบกลับไปยังสถานีภูธรบันนังสภา ซึ่งเป็น
ที่ที่นางแอเสาะไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ปรากฏ
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า คดีนี้ได้มีคำสั่งงดสอบสวนมานานแล้ว
พ.ต.อ.สุวตั ต์ วงศ์ไพบูลย์ ผูก้ ำกับสถานีภธู รบันนังสตา ชีแ้ จง
ให้ฟังว่า ตามปกติในการสอบสวน หากสอบมาระยะหนึ่งแล้วยังไม่
พบตัวคนร้าย เจ้าหน้าที่ก็มักจะเห็นควรให้งดการสอบสวนไว้ก่อน
หากมีพยานหลักฐานหรือข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม ก็สามารถฟื้นคดีใน
ภายหลังได้
๘๓

ในกรณีของอิบรอฮิมนั้น สรุปได้ว่า พนักงานสอบสวนในยุค
นั้น ได้มีข้อสรุปให้งดสอบสวนคดีนี้ หลังจากสอบสวนพยานไปแล้ว
๗ ปาก ในระหว่างการหายตัวไปใน ๖ เดือนแรก แล้วยังไม่พบ
หลักฐานที่จะสามารถเอาผิดใครได้
นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ญาติยังคงรอคำตอบจากกระบวนการ
ยุติธรรม และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากการสอบสวนว่า
เขาหายไปไหน ใครเอาตัวไป และเสียชีวิตหรือยัง ซึ่งมีผลให้การ
สอบสวนคดีฆาตกรรมไม่สามารถเริ่มต้นได้
เรื่องราวในลักษณะเดียวกัน เกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า ๓๐ คดี และไม่เคยมีคำตอบว่าใครเป็น
ผู้อยู่เบื้องหลัง คดีเกือบทั้งหมดสรุปสำนวนว่า งดการสอบสวน ซึ่ง
นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมโดยกลไกของรัฐย่อม
ลดน้อยลง
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูอ้ ำนวยการมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม
กล่าวว่า ในกรณีที่คนในครอบครัวหายตัวไป ไม่ว่าจะถูกเชิญตัว
หรือหายตัวไปในเวลาที่เขาระบุได้ไม่ชัดเจน ในเบื้องต้นทางมูลนิธิ
จะแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความ เพื่อให้กระบวนการรัฐไปดำเนิน
งานสืบเสาะ สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในเวลาเร่งด่วน แต่กลับ
พบว่า กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นตรงนั้นไม่ค่อยเดิน และยังไม่เคย
ปรากฏว่า การสอบสวนชั้นต้น จะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำไป
สู่การได้พบบุคคลสูญหายในระยะแรกได้
๘๔

“กระบวนการสืบสวนมันไม่จริงจัง หลายครั้งพบว่ามีการ
สะดุดหยุดลง อาจเนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล หรือเกี่ยว
ข้องกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับการก่อความไม่สงบหรือการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย
การสอบสวนจึงมักจะชะงักลง และไม่สามารถสืบค้นต่อไปได้”

เ สมือนคำชี้แจง

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่ามี
คดีเป็นจำนวนมาก ที่พนักงานสอบสวนไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาหากคดี นั้ น เป็ น คดี
อุกฉกรรจ์ เมื่อครบปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ให้งดการสืบ
สวน
อย่างไรก็ตาม มีคดีจำนวนไม่น้อยที่ปรากฏพยานหลักฐาน
เพิ่มขึ้นใน ๒๐-๓๐ ปีต่อมา หรือมีผู้ไปรู้เห็นสิ่งใดมาเพิ่มเติมอันถือ
เป็นประโยชน์กับรูปคดี ก็มีการรื้อฟื้นกันขึ้นมาใหม่ โดยจับกุมตัวผู้
กระทำผิดมาดำเนินคดีได้
“ถ้าเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางออกทางหนึ่ง
คือ อาจไปร้องทุกข์กับหน่วยงานอื่นที่เราเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บางครั้งการหายตัวไป ถ้าเราสงสัยเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยนี้เอาตัวไป
เราก็ไปร้องอีกหน่วย แต่ต้องบอกไว้ว่าปัญหาภาคใต้ ไม่ว่าหน่วย
รัฐหน่วยไหน บางทีเราก็ไม่มีคำตอบให้ประชาชน หลายอย่างไม่
สามารถให้คำตอบได้ เลยยิ่งทำให้ประชาชนมองรัฐทั้งหมดเป็น
๘๕
พวกเดียวกัน”

พ.ต.อ. ทวี อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น เป็นเรื่อง
ยากที่พนักงานสอบสวนจะรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด บางครั้งก็ต้องยืม
หูยืมตาผู้อื่นที่มาเล่าให้ฟัง ว่าคนนั้นคนนี้เป็นผู้กระทำผิด แต่การจะ
นำคนกลุ่มนี้มาเป็นพยานหลักฐานก็เป็นเรื่องยากอีกเช่นกัน เพราะ
ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมต้องฟังพยานหลักฐาน ซึ่งอาจจะเป็น
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ความ
ยากอีกประการหนึ่ง คือ ยากจะรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อทำให้
อัยการหรือกระบวนการยุติธรรมช่วงต่อไปเชื่อได้ และที่สำคัญคือ
ยากจะพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลอีกด้วย
เมือ่ ถูกถามว่าด้วยเหตุนหี้ รือไม่ จึงเกิดกรณีอมุ้ หายตัวไปเช่น
ที่ผ่านมา พ.ต.อ. ปฏิเสธที่จะตอบในประเด็นนี้ แต่กล่าวเพิ่มเติมว่า
สิ่งที่พบประจำในภาคใต้ก็คือ มีการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เป็น
ประจำ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติในระดับล่างไม่ค่อยเปลี่ยน และผู้บังคับ
บั ญ ชาหลายคนมั ก นำประสบการณ์ ห รื อ ความเชื่ อ ที่ ตั ว เองเคย
ประสบความสำเร็จจากที่อื่น มาใช้ในการแก้ปัญหา แต่มักจะไม่
อดทนในการใช้หลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย
สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์วอชท์ประจำประเทศไทย
กล่าวว่า กรณีคนหายภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่สมัยมีเหตุปล้น
ปืนขึ้นใหม่ๆ ต่อเนื่องมาจนถึงคดีล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.
๒๕๕๓ สะท้อนภาพปัญหากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง

๘๖

ต้นทาง คือ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจและทหารจำนวนหนึ่งใช้
วิธีการนอกกฎหมายในการเอาตัวคนที่ต้องสงสัย ทั้งที่ในบางกรณี
อาจไม่มีหลักฐานเลยด้วยซ้ำ แต่ก็นำตัวเขาไป เพราะเพียงแค่เชื่อว่า
คนเหล่านั้นเป็นคนร้าย แล้วใช้กรอบของกฎหมายพิเศษ เช่น กฎ
อัยการศึก หรือพระราชกำหนดฉุกเฉิน ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการ
เอาตัวคนมาได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานรัดกุมและสามารถนำตัวไป
สอบในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่คุมขังอย่างเป็นทางการ เช่น ตามเซฟเฮาส์
หรือ ค่ายต่างๆ โดยสอบด้วยวิธีการพิเศษ คือ การซ้อมทรมาน
กลางทาง คือ หนึ่ง กรอบกฎหมายพิเศษ ที่ให้ความคุ้มครอง
แก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีการกระทำผิด ยกตัวอย่างเช่น พระราชกำหนด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้เจ้าหน้าที่อ้างได้ว่ากระทำการโดยสุจริต
ใจ และไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย กรอบที่
สอง เป็นกรอบแนวปฏิบัติที่มีการกำหนดว่า พื้นที่ภาคใต้หลายส่วน
เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของทหาร เมื่อเกิดเรื่องใดๆ ก็ไม่ต้องเข้าสู่ศาล
พลเรือน แต่ไปเข้าสู่ศาลทหารแทน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบใน
เรื่องนั้นๆ ไป ส่วนกรอบอีกประการเป็นมิติใหม่ คือบทบาทสำนัก
งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ปปช.) ในการเข้ามาตรวจสอบอำนาจของเจ้าหน้าที่ แต่ปัญหาคือ
ปปช. ไม่มีเส้นตายในการตรวจสอบ
“คดีต่างๆ ที่ส่งไปถึง ปปช. ส่งไปแล้วก็อยู่ในกรุเลย
กระบวนการพิจารณาทางยุติธรรมจึงถูกแขวนไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่
ที่กระทำผิดยังลอยนวลต่อไปได้” สุนัยกล่าว
๘๗

ในส่วนของปัญหาปลายทาง เป็นเรื่องของกรอบใหญ่ของบ้าน
เมืองที่ยังไม่มีกฎหมายชัดเจนที่จะเอาผิดกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างกรณีอุ้มหาย
“ประเทศไทยเรายังไม่มีคำนิยามเลยด้วยซ้ำ ว่าการบังคับให้
สูญหายนั้น แปลว่าอย่างไร”
สุนัยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ควรต้อง
รัดกุม โปร่งใส คู่ขนานไปกับการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
“ภาคใต้มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นพื้นที่ที่ใช้กฎหมายความ
มั่นคงหลายฉบับ ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการสืบสวน
สอบสวนด้วย ซึ่งปัจจุบันบทบาทเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตรงนี้ไม่มีใคร
มากำกับดูแล ฉะนั้น ควรจะต้องกำหนดกันใหม่ว่า การที่เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ทำงานสืบสวนสอบสวน หรืองานข่าวของทหาร ใช้อำนาจบังคับนำ
ตัวคนมาสอบนั้น จะตรวจสอบกระบวนการตรงนั้นได้อย่างไร”
นอกจากการแก้ปัญหาแต่ละส่วนหลังจากเกิดคดีความแล้ว ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง และผู้ติดตามปัญหาชายแดนภาคใต้ เห็น
พ้ อ งกั น ว่ า ต้ อ งแก้ ปั ญ หาโดยปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมและต้ อ ง
ทบทวนวิธีจัดการปัญหาโดยใช้อำนาจรัฐด้วย
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้ถึงเวลาแล้วที่กระบวนการยุติธรรมจะ
ต้ อ งทำหน้ า ที่ อ ำนวยความยุ ติ ธ รรรมตามความเป็ น จริ ง ไม่ ใช่ ต าม
กฎหมาย
๘๘

“กฎหมายบางครั้ ง ก็ ใ ห้ น้ ำ หนั ก กั บ พยานหลั ก ฐานเพี ย ง
อย่างเดียว ถ้าพยานไม่ไปศาลก็จะเกิดความยุง่ ยาก จึงมีการเสนอว่า
อยากให้ศาลปรับระบบให้มีการค้นหาความจริงด้วย หรืออย่างน้อย
ก็อยากให้มีศาลแผนกคดีความมั่นคงซึ่งมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยว
ชาญมาทำหน้าที่ผู้พิพากษา”
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลหลักฐาน และ
หน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีเอกภาพขึ้นมา เพราะเรื่องของหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นปัญหาใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมใน
ปัจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุงพัฒนา เพื่อใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ให้มากขึ้น
อีกประการที่จำเป็นต้องทำ คือกระบวนการยุติธรรมต้องเสีย
สละให้มียุติธรรมทางเลือกเข้ามาแทน เพื่อไม่ให้คนต้องเข้าสู่กระบวน
การยุติธรรมโดยไม่จำเป็น เพราะทำให้เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ความ
รู้สึก และอิสรภาพ
“แต่สุดท้าย ผมอยากให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีกับ
ผู้ก่อเหตุจริงๆ แต่สำหรับกลุ่มที่เป็นเพียงแนวร่วมอุดมการณ์ ก็น่า
จะใช้ช่องทางอื่น เช่น ช่องทางสิทธิมนุษยชน การเข้าไปช่วยเหลือ
เยียวยา การคืนคนดีสสู่ งั คม การเข้าไปแลกเปลีย่ นความคิด หรืออาจ
ใช้ระบบยุติธรรมที่ไม่ต้องมีราคาแพง” พ.ต.อ.ทวีกล่าว

๘๙

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะทำงานยุทธศาสตร์
สันติวิธี ให้ความเห็นว่าปัญหาความยุติธรรมในสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะเป็นการพิจารณาประเด็น
ความยุ ติ ธ รรมในบริ บ ทของความขั ด แย้ ง เชิ ง ศาสนาและ
ชาติพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่ความรุนแรง และรัฐโต้ตอบปัญหานี้ด้วย การ
สร้างสภาพยกเว้นขึ้นมา
“การจั ด การปั ญ หามั น มี ก ลไกของกระบวนการ
ยุติธรรมปกติอยู่แล้ว ซึ่งกลไกปกตินี้ถ้าไม่ถูกแทรกแซงด้วย
พลังอื่นๆ ที่ทำให้บิดเบี้ยวเฉไป ก็จะเป็นระบบยุติธรรมที่น่า
นับถือที่สุดอย่างหนึ่ง แต่ระยะหลังมันถูกทำให้บิดเบี้ยวเฉไป
ดังนั้น สิ่งที่น่าคิดคือ อะไรคือยุทธศาสตร์ชาติในการจัดการ
ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในเวลานี้?”
อาจารย์ชัยวัฒน์ กล่าวว่า นิยามของความมั่นคงที่แท้
จริง คือการที่ประชาชนไว้วางใจในรัฐ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
“ถ้าประชาชนวางใจรัฐ ระบบยุติธรรมก็ทำงานดี มี
อะไรเกิดขึน้ เขาก็วงิ่ ไปแจ้งตำรวจ วิง่ ไปหาศาล ไปหาเจ้าหน้าที่
รัฐให้ช่วยจัดการ แต่ถ้าเขาไม่วางใจอำนาจรัฐแบบนี้ สิ่งที่เขา
ทำก็คือจัดการกันเอง หรือไม่ก็ไปหาหน่วยอื่นซึ่งทำให้เขาได้”

๙๐

อาจารย์ชัยวัฒน์ฯ นำเสนอว่า มีปัจจัยสำคัญ ๓-๔ ประการ
ที่บ่งชี้ได้ว่า อำนาจรัฐอ่อนแอหรือแข็งแกร่งอย่างไร
ปัจจัยแรก คือ เรื่องของกองกำลังพลเรือนติดอาวุธ ถ้ามี
จำนวนมากขึ้น แสดงว่ารัฐรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถอำนวยความ
สงบและความมั่นคงให้ประชาชนได้ แปลว่ารัฐนั้นอ่อนแอ
ปัจจัยที่สอง คือ พระราชบัญญัติบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ใหม่ ซึ่งมีหลายฝ่ายชื่นชมมาตราใน พระราช
บัญญัตฉิ บับนีท้ จี่ ะให้มสี ภาทีป่ รึกษา อาจารย์ชยั วัฒน์ฯ ตัง้ ประเด็น
คำถามว่าเป็นไปได้ไหม ที่จะให้สภาฯ นี้เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับ
เสียงส่วนน้อยซึ่งต่างจากเสียงหลัก
“ถ้ารัฐมีความมั่นใจตัวเอง มีความวางใจในประชาชน
ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของรัฐที่เข้มแข็ง เราก็เปิดให้มีพื้นที่แบบ
นี้ได้”
ปัจจัยที่สาม คือ การสานเสวนาอย่างสันติ สังคมควรมี
ทิศทางในการพูดคุยเพื่อสันติภาพอย่างเป็นเอกภาพ ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย
ปัจจัยสุดท้าย คือเรื่องเขตปกครองพิเศษ ซึ่งสังคมไทย
ควรเปิดพื้นที่ให้มีการขบคิดเรื่องนี้กันมากขึ้น ทั้งในกรอบของราช
อาณาจักรไทยและในกรอบที่แตกต่างออกไป
๙๑

อาจารย์ชัยวัฒน์ฯ ชี้ประเด็นสำคัญว่า ปัญหาชายแดนใต้
ไม่ใช่ปัญหาท้องถิ่น แต่เป็นปัญหาประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับวิธีจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหัวใจ
กับส่วนที่เหลือของประเทศ ซึ่งสัมพันธภาพนี้กำลังดำรงอยู่ใน
ความขัดแย้ง ที่แปรสภาพเป็นความรุนแรงแล้ว
“กลไกต่างๆ รวมทั้งกลไกในระบบยุติธรรม ทำงาน
อย่างไรในบริบทความรุนแรงแบบนี้ สิ่งที่คนพยายามทำคือ ไป
แก้และปรับจูนกลไกในบริบทความรุนแรง ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวัน
พอ”
ฉะนั้น เรื่องใหญ่ที่ต้องทำ คือการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่น โดยรัฐต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่า อำนาจรัฐ
นั้นวางอยู่บนสัมพันธภาพระหว่างรัฐกับประชาชน ความเข้มแข็ง
และมั่นคงของรัฐก็อยู่บนความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อกัน และ
มีให้กับรัฐ ถ้าทำได้เช่นนี้ เรื่องราวความขัดแย้งที่ต้องเดินเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ก็อาจจะลดน้อยลง
สำหรับในส่วนที่ได้รับผลกระทบแล้ว เข้าสู่กระบวนการ
แล้ว หากรัฐไม่สามารถอำนวยความยุตธิ รรมให้ได้เพียงพอ ปัญหาก็
ไม่จบ โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ล้วนแต่เพิ่มต้นทุนความ
ขัดแย้งให้สูงขึ้น

๙๒

“เมื่อมีการใช้ความรุนแรง ต้นทุนมันสูงทุกครั้ง เมื่อมี
โศกนาฏกรรมเกิดขึ้น มีผู้คนบาดเจ็บล้มตาย ปัญหามันก็สะสม
มีความไม่พอใจ ความไม่สบายใจ ความโกรธแค้น ความสูญเสีย
อาจจะสูง และเขารู้สึกว่าไม่มีทางออกแล้ว สิ่งที่เขารู้สึกก็กลาย
เป็นความเกลียดชังต่อรัฐ เรื่องมันก็ไม่จบ ฉะนั้น เรามองว่า
สัมพันธภาพที่เข้มแข็งระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นกุญแจของ
รัฐที่มั่นคงใช่ไหม? ถ้าใช่ก็ต้องทำตรงนั้น”

๙๓

๕.
ยุติธรรมชุมชน – อีกหนึ่งทางเลือก

ชาวบ้านในชุมชนบ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฎหมายมากนัก บางรายไม่เคยไปศาล
และแทบนึกไม่ออกว่าศาลคือใคร มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อชีวิต
ของพวกเขา แต่เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในชุมชน เช่น เรื่องน้ำที่
เอาไปทำนา หรือปัญหาลักเล็กขโมยน้อย คนที่นี่จะมีวิธีไกล่เกลี่ยกัน
เอง โดยอาศัยคนกลางในชุมชน เขาเรียกกระบวนการแบบนี้ว่ายุติ
ธรรมชุมชน ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถหาความยุติธรรมได้แทบทุก
ตารางนิ้วในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านตัวเอง หรือในท้องนา โดยไม่
ต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพียงอย่างเดียว
ชุมชนบ้านผือ เป็น ๑ ใน ๓๘๑ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยุติ
ธรรมชุมชนกับกระทรวงยุตธิ รรม เป็นเวลา ๑๐ ปีแล้วทีผ่ นู้ ำชุมชนกับ
ชาวบ้านได้ร่วมกันเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในชุมชน
ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งที่ชาวบ้านต่างให้การ
ยอมรับ

๙๗

ระบายน้ำใส่นาคนอื่น

ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน

ยายหนู จี้เพชร ชาวบ้านบ้านผือ เกิดความขัดแย้งกับเพื่อน
บ้านเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากเพื่อนบ้านที่มีที่นาติดกันได้ทำการขุดถนน
ฝังท่อเพื่อระบายน้ำที่ไหลท่วมท้องนาในฤดูน้ำหลาก ให้มาลงในผืน
นาของยายหนูโดยไม่มีการบอกกล่าวกันล่วงหน้า
“แต่ก่อนไม่มีอะไรก็ถูกกันดี แต่หลังๆ เขามาขุดที่เอาน้ำ
จากนาเขาไปใส่นาเรา เราก็ไม่รู้เรื่อง จนวันหนึ่งพาหลานมาดูแปลง
นา ถึงได้มาเจอแนวลวดหนามที่เขากั้นไว้ แถมทางก็ป่นปี้หมดเลย
ป้าก็ตกใจว่าทำไมเราไม่รู้เรื่อง”
ก่อนความขัดแย้งจะบานปลาย ยายหนูก็ไปบอกกำนันให้มา
ช่วยไกล่เกลี่ย
หลังจากทราบเรื่อง วชรพล ธงภักดิ์ กำนันตำบลกุดตุ้ม ก็รับ
ปากยายหนูว่าจะช่วยเคลียร์ให้ ในตอนแรกเพื่อนบ้านมีทีท่าไม่เข้าใจ
ว่าตนเองทำสิ่งใดผิด และบอกว่าเขาไม่เคยกลัวกำนัน
ราตรี พลชัยโย เพื่อนบ้านคู่กรณีของยายหนู อธิบายว่าเธอ
ไม่มีทางเลือกเพราะน้ำกำลังท่วมนาของเธอ “เราจะปันน้ำไปทาง
ตอนเหนือของผืนนา มันก็ไม่ได้ ฉะนั้น ก็ต้องเอาน้ำมาลงที่ต่ำ เขาก็
บอกเราให้เอาท่อออก อย่าให้น้ำไปลงที่นาเขา ซึ่งก็หมายความว่า
เราจะไม่ได้กนิ ข้าวแปลงนัน้ อีกเลย เพราะน้ำจะต้องท่วมนา มันเป็น
๙๘

น้ำจากคลองของหลวงด้วย คือเวลาน้ำเยอะ เขาก็จะระบายน้ำมา
ลงนาเรา ถ้าน้ำมาแล้วมันไม่มีที่ไป ก็ต้องขังอยู่ในที่นา ข้าวก็จะ
เสียหมดแปลง”
เมื่อนางราตรีไม่ยินยอม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และขาวบ้านที่มา
รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ย จึงช่วยกันหาทางออก ระหว่าง
ยายหนูและคู่กรณี
กำนั น แนะนำให้ ย ายหนู ไ ปร้ อ งเรี ย นกั บ นายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตำบล เพราะตามหลักแล้ว การวางท่อระบายน้ำไปลงที่อื่น
ก็ ค วรต้ อ งบอกเจ้ า ของนาที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบให้ รั บ ทราบเสี ย ก่ อ น
นอกจากนี้ การขุดถนนก็ไม่สามารถทำโดยพลการได้ เพราะถนนเป็น
ที่สาธารณะ ต้องแจ้งฝ่ายปกครองให้ทราบด้วย
หลังจากรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้ว นายก อบต. จึงส่งเจ้าหน้าที่
มาตรวจสอบ พบว่าคนที่ขุดถนนวางท่อไม่ได้ขออนุญาตตามที่ถูกร้อง
เรียนจริง จึงเรียกมาชี้แจงทำความเข้าใจ นางราตรีจึงต้องยินยอมทำ
ตามที่มีข้อตกลงร่วมกัน โดยนางราตรีต้องถมไหล่ทางที่ตนเองขุดไว้ให้
กลับสู่สภาพปกติ ความขัดแย้งจึงยุติลงได้โดยไม่ต้องลุกลามไปเป็น
คดีความชั้นศาล
“ทั้งกำนันและนายก อบต. มาช่วยไกล่เกลี่ยให้จนเรียบร้อย
ก็ดีใจว่ามันจบง่าย ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล” ยายหนูกล่าว
อุทัย บัวจันทร์ ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม เล่าว่า ทุกครั้งที่มี
ปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนจะพยายามจัดการกันเองก่อน โดย
ไม่อยากให้เรื่องลุกลามไปถึงภายนอก

๙๙

“ไม่ อ ยากให้ มี เรื่ อ งมี ร าวกั น ไม่ อ ยากให้ ไ ปถึ ง โรงถึ ง ศาล
เพราะชาวบ้านต้องสูญเสียมากยิ่งขึ้น ถ้าไปถึงศาลก็ต้องจ้างทนาย
มีค่าทนายอีก ก็จะให้เหตุผลกับชาวบ้านแบบนี้ มีอะไรก็ค่อยๆคุย
กัน” อุทัยกล่าว
ในกรณีที่ผลกระทบขยายวงกว้างขึ้น ก็ต้องอาศัยหลายฝ่ายใน
ชุมชนมาช่วยกันแก้ปัญหา

กั กทางระบายน้ำ ปล่อยให้นาคนอื่นท่วมน้ำ

ไม่ไกลจากที่นาของยายหนูมากนัก ความขัดแย้งเรื่องน้ำท่วม
ที่นาระหว่าง “พี่หวาน” สตรี สาคะศุภฤกษ์ กับเพื่อนบ้านที่มีที่นา
ติดกัน ไม่สามารถจบลงได้ด้วยการไกล่เกลี่ย
“เวลาน้ำมากทางฝั่งนี้ เขาก็ไม่ยอมให้เราปันน้ำไปลงทาง
ฝั่งเขา เพราะกลัวนาเขาเสีย กลัวข้าวเขาเสียหาย น้ำก็เลยท่วมนา
เรา”
เนื่องจากปัญหานี้กระทบชาวบ้านอีกหลายคน สมาชิก อบต.
ที่มาช่วยแก้ปัญหา จึงเสนอให้ขยายคลองเล็กๆ ที่ผ่านที่นาชาวบ้าน
อีกหลายคน เพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนไม่ยอม
ให้ขุดคลองผ่านที่นาของตนเอง เพราะไม่ได้ประสบปัญหาเดือดร้อน
เช่นเดียวกัน

๑๐๐

ชื่น คุ้มไข่น้ำ สมาชิก อบต.กุดตุ้ม กล่าวว่าในการขุดหรือ
ขยายคลองผ่านที่นาชาวบ้าน จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้า
ของที่ หากเจ้าของไม่เซ็นยินยอมสละที่ดินส่วนนั้น ก็ไม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ “พอดีว่ากรณีนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันเกือบหมด
ก็อยากได้คลองกันขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เลยมาเสนอ อบต. ว่าจะขอ
ให้ช่วย เราก็รับไปจัดการให้”
อุทัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเล่าว่า ปัญหา
แต่ละเรื่องที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยความรู้เรื่องกฎหมายง่ายๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตประจำวันมาช่วยแก้ปัญหา “สิ่งที่เราได้ไปศึกษาหา
ความรู้มา ก็นำมาขยายผลให้กับชาวบ้าน เวลาเราไปพูดคุย เขา
จะได้ความรู้จากเรา เขาจะเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำบอกของเรา
ถ้าเรื่องไหนเราไม่ได้ไปช่วยเขาด้วยตัวเอง ก็จะให้คำแนะนำไป
ให้เขาไปค่อยๆ คุยกัน”
หากมีข้อกฎหมายที่อุทัยไม่รู้ หรือจำไม่ได้ เขาก็จะไปค้นคว้า
ข้ อ มู ล จากตำรากฎหมายเพื่ อ ให้ ค ำแนะนำที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ช าวบ้ า น
“อย่างเช่น ถ้าเราจะตัดต้นไม้ อย่างต้นมะม่วงของเพื่อนบ้านที่กิ่ง
ของมันโผล่เข้ามาในเขตบ้านเรา เราก็ต้องบอกกล่าวเจ้าของเขา
ก่อน ว่าเราจะทำอะไร ต้องบอก ๓ ครั้งถึงดำเนินการได้ นี่มาจาก
กฎหมายชาวบ้านที่เคยได้อบรมมา”

๑๐๑

ทำไมต้องนำยุติธรรมชุมชนมาใช้? และใช้เพื่ออะไร? –
เหตุผลจากที่ประชุมสหประชาชาติ
๑.เพื่อบรรเทาความแออัดของเรือนจำ
๒.กระแสโลกเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง โดยรัฐควรลดบทบาท
ของตนเองลง และเพิ่มบทบาทของชุมชน ทั้งนี้เพราะชุมชนเติบโต
ขึ้น ประชาชนเริ่มมีความรู้และสามารถสื่อสารกันได้เร็วขึ้น ทำให้
โลกหรือรัฐเล็กลง
๓.ทำให้เกิดการคุม้ ครองสิทธิผกู้ ระทำผิดมากขึน้ เนือ่ งจาก
ที่ผ่านมาเมื่อมีเรื่องหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการ
ใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในทางในทางที่เป็นเครื่องมือ
หรือใช้ในทางที่ผิด
๔.กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสามารถจะปรับเปลี่ยน
ทัศนะ จากการแก้แค้นทดแทนของกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลัก ไปสู่ทัศนะใหม่ คือ เป็นทัศนะที่สมานฉันท์ โดยให้ชุมชน หรือ
คนสามฝ่าย ได้แก่ผู้กระทำผิด ผู้เสียหาย และตัวชุมชน เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพราะตัวชุมชนจะอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาอาชญากรรม
ที่สุด เวลาอาชญากรรมเกิดก็เกิดในชุมชน เขาจึงควรต้องแก้ไข
กันเอง
๕.ให้เกิดการหันมาทบทวนนิยามของอาชญากรรมบาง
อย่าง การกระทำบางอย่างที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอาชญากรรม
อาจไม่ถูกต้องหรือรุนแรงเกินไป

๑๐๒

หลากหลายข้อดีของยุติธรรมชุมชน

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร ผู้กำกับการตำรวจภูธรชัยภูมิ
กล่าวว่านิสัยโอบอ้อมอารี ช่างโอภาปราศรัยเป็นธรรมชาติของคนไทย
อยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง วั ฒ นธรรมดั ง กล่ า วควรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมไทย เขาเสนอว่า “ถ้าเราใช้ยุติธรรม
ชุมชนแบบนี้กันอย่างจริงจัง ก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ระเบียบสังคมดี
ขึ้น เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง และสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความสงบ
สุขตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเหมือนกัน”
ณรงค์ ขำเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัด
ชัยภูมิ ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของยุติธรรมชุมชน ซึ่งถือเป็นยุติธรรมทางเลือก
ว่า ช่วยไม่ให้ชาวบ้านต้องเสียเวลาไปแจ้งความดำเนินคดี หรือขึ้นโรง
ขึ้นศาล แต่ยุติธรรมทางเลือกจะใช้วิธีกาพูดคุยกัน เจรจากันโดยมีการ
ไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ ต้องมีการทำความเข้าใจกับกลุ่มแกนนำในชุมชนก่อน
ว่า เขาสามารถเปิดพื้นที่ยุติธรรมได้ทุกพื้นที่ ทำให้ทุกฝ่ายคุยกันได้
“ยุติธรรมชุมชนจะทำให้ชุมชนหันมาพึ่งพากันเอง มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความพอเพียง เขาจะสนใจกลุ่มชาติพันธุ์เดียว
กัน ชนเดียวกัน บ้านเดียวกัน ยุติธรรมชุมชนจะทำให้คนเกิดความ
สุขมาก ที่จะได้ใช้กระบวนการนี้มาแก้ไขปัญหา” ณรงค์กล่าว
นอกจากนี้ ยุติธรรมชุมชนยังมีส่วนช่วยเฝ้าระวังอาชญากรรม
ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น ที่บ้านผือ ชาวบ้านจะคอยช่วยกันเฝ้าระวัง
กลุ่ ม วั ย รุ่ น ที่ ช อบรวมกลุ่ ม มั่ ว สุ ม กั น ในเวลากลางคื น โดยเฉพาะใน
บริเวณจุดเสี่ยงที่เด็กจะมาขายยากัน ก็จะคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิด
๑๐๓

รูปแบบของยุติธรรมชุมชน – ข้อเสนอ
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอือ้ อำนวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ยุติธรรมทางเลือกถูกหยิบยกมา
กล่าวถึงมากขึ้น ก็เป็นเพราะกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมี
ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่น หรือการถูกตั้ง
คำถามว่ า สามารถอำนวยความเป็ น ธรรมให้ กั บ เหยื่ อ ได้ ม าก
น้อยเพียงใด การบริหารจัดการทั้งระบบเป็นอย่างไร “เราจะได้
ยินเสมอเรื่องคดีล้นศาล คนล้นคุก ซึ่งแสดงว่ากลไกที่ดึงคน
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก มันน่าจะมีปัญหาหรือ
เปล่า?”
รศ.ดร.จุฑารัตน์
กล่าวว่าเมื่อกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักเกิดวิกฤตศรัทธา จึงทำให้เกิดการพูดคุยถามหาทาง
เลือกขึ้นมา ขณะเดียวกันกระแสสังคมโลกก็ให้ความสนใจใน
ประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน เนื่องจากระบบยุติธรรมที่ไทยใช้
อยู่ ก็รับมาจากตะวันตก เป็นระบบที่ตะวันตกใช้มาก่อนเราถึง
๓๐-๔๐ ปี และประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันมาแล้ว
ยุติธรรมชุมชนที่หลายฝ่ายตั้งความหวังไว้ ในมิติหนึ่ง
ควรเป็ น ยุ ติ ธ รรมเชิ ง จั ด สรรที่ ท ำให้ ค นในชุ ม ชนหั น มา
พึ่งพาอาศัยกัน รู้จักเฝ้าระวังอาชญากรรมหรือแบ่งสรรปันส่วน
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิและ
หน้าที่ ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
๑๐๔

อีกมิติหนึ่งเป็นยุติธรรมแบบหลอมรวม ซึ่งเน้นไปในทาง
อาญา เมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้น แทนที่จะใช้กระบวนการยุติ
ธรรมกระแสหลักมาจัดการ ก็สามารถหาทางเลือกอื่นหรือเอา
ชุมชนเข้าไปแทรก ช่วยจัดการปัญหาในทุกจุด
ประการสุดท้ายคือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคม เมื่อ
ผู้กระทำผิดทั้งหลายออกมาจากกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักแล้ว เมื่อกลับมาอยู่ในชุมชน หากชุมชนทอดทิ้งไม่ใส่ใจ ก็จะ
เกิดความรู้สึกแปลกแยก จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า
การคืนคนดีสู่สังคม เพื่อนำเขากลับมาและให้เขาอยู่กับสังคมให้
ได้ นี่ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งของยุติธรรมชุมชน
อย่างไรก็ดี เนื่องจากประชาชนทุกคนยังอยู่ภายใต้รัฐ
การจะกำหนดแนวทางของยุติธรรมชุมชนจึงควรเป็นวิธีการที่มี
กฎหมายรองรับหรือมีกลไกรัฐรับรู้ด้วย มิฉะนั้นอาจไม่ต่างจาก
กฎหมู่ของนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆ
“การกำหนดแนวทางตรงนี้ อาจไม่ได้ดึงออกมาเป็น
กฎหมาย แต่อาจจะมีกฎกระทรวงรองรับ เพื่อให้กลไกรัฐได้
รับรู้” รศ.ดร.จุฑารัตน์กล่าว

๑๐๕

๖.
จิตสำนึกใหม่
ต้นกล้านิติศาสตร์

ในแต่ละปีมีนักศึกษานิติศาสตร์ที่จบใหม่ประมาณ ๑๒,๐๐๐
คน ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาเหล่านี้ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพเพื่อ
เป็นนักกฎหมาย แต่การที่จะเติบโตในอาชีพได้ พวกเขาต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอย่างลึกซึ้ง และมีความรู้เฉพาะด้านของ
กฎหมายแต่ละด้าน แนวทางพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
จึงเกิดขึ้น มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สนใจการทำงานอาสาสมัคร ซึ่งพวก
เขามองว่าเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจสภาพสังคมที่เป็นจริง และเมื่อถึง
วันที่เขามีส่วนในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ก็จะสามารถนำความเข้า
ใจนี้ไปใช้กับอาชีพของตนได้ดีขึ้น
๑๐๗

อาสาสมัครนักกฎหมาย

จริงจัง นะแส เป็นหนึ่งในนักศึกษากลุ่มนี้ เธอเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครนักกฎหมายของโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
และวันนี้ จริงจังได้ลงพื้นที่ติดตามนักกฎหมายรุ่นพี่ ซึ่งเป็นทีมทนาย
อาสาจากโครงการฯ และจากสภาทนายความ ไปรับฟังข้อมูลจาก
ชาวบ้านตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ชาวบ้าน
กลุ่มนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่ดินที่พวกตนเช่าทำกิน
มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
จริงจังบอกว่า นอกจากการตามดูทนายรุ่นพี่สืบพยานในศาล
แล้ว การที่ได้ติดตามพี่ๆ ลงไปในพื้นที่จริง ได้เห็นความพยายามใน
การสืบเสาะข้อมูล พูดคุยกับชาวบ้านแล้ว ทำให้เห็นถึงความตั้งใจและ
จริงใจในการทำงาน ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เสร็จๆ ไปเท่านั้น
“เรารู้สึกว่าเขาจริงใจและทุ่มเทในการทำคดี รู้สึกว่าเขา
เตรียมข้อมูลเอกสาร เตรียมตัวกันเยอะในการจะลงมาพบชาวบ้าน
แต่ละครัง้ ซึง่ จริงๆ ก็ควรจะเป็นอย่างนี้ ทนายควรจะตัง้ ใจและทุม่ เท
ให้กับการทำคดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ ถึงแม้ตอนนี้หนูยังไม่ได้
เป็นนักกฎหมายเต็มตัว แต่ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสได้ทำ ก็จะเป็นแบบ
พี่ๆ ที่เขาทำกันแบบนี้” สาวน้อยผิวเข้ม นัยน์ตาคม กล่าวด้วยแววตา
มุ่งมั่น
นอกจากจะได้เรียนรู้กลไกกฎหมายที่ใช้ช่วยเหลือชาวบ้าน
การได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน ยังช่วยให้จริงจังเริ่มต้นอาชีพนัก
กฎหมายของเธอ ด้วยความเข้าใจในบริบทและปัญหาของสังคม จริง
๑๐๘ จังบอกว่าข้อเท็จจริงที่พบจากการลงพื้นที่กับข้อเท็จจริงที่ได้โดย

ได้ยินได้ฟังมาจากการสื่อสารทางอื่น บางครั้งอาจไม่เหมือนกัน นอก
จากนี้การได้ลงไปในพื้นที่ ไม่ใช่แค่เพียงเป็นผู้ “ให้” กับชาวบ้าน
เท่านั้น แต่เธอก็เรียนรู้จากชาวบ้านได้มากเช่นกัน
“การที่ได้มาอยู่ มาเรียนรู้จากชุมชนแบบนี้ ทำให้หนูรู้ว่า
มีปัญหาอะไรในสังคมอีกบ้าง และกฎหมายจะเอามาใช้ในแง่มุม
อืน่ ได้อย่างไรอีกบ้าง นอกเหนือจากการเรียนเพือ่ ไปเป็นอัยการ หรือ
เป็นผู้พิพากษา ตามแนวคิดกระแสหลัก”
“หนูรู้สึกว่า พี่ๆ เขาทำโดยไม่ได้คิดแค่ว่า ผลของคดีจะ
ออกมาเป็นอย่างไร แต่เขาจะคิดต่อไปว่า ถ้าผลมันออกมาเป็นแบบ
นี้หรือแบบนั้น แล้วชาวบ้านจะเป็นอย่างไรต่อไป จะอยู่กันอย่างไร
ทำอะไรต่อได้บ้าง คือห่วงใยเขามากกว่าเพียงแค่คดีจบ ซึ่งหนูรู้สึก
ว่าเป็นเรื่องที่ดี” จริงจังพูดให้ฟังถึงมุมมองของเธอ
หลังจากรับฟังข้อมูลจากชาวบ้านเสร็จ ทนายความรุ่นพี่ก็พา
ชาวบ้านไปให้การกับตำรวจ โดยมีนักกฎหมายรุ่นน้องคอยติดตาม
สังเกตการทำงานอย่างใกล้ชิด สำหรับจริงจังแล้ว นี่ถือเป็นครั้งแรกที่
เธอได้ลงพื้นที่ทำคดีอาญา เธอบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาฟังชาวบ้าน
ให้การ และรู้สึกดีที่มีโอกาสตามรุ่นพี่ลงมาช่วยชาวบ้านแบบนี้เพราะ
ชาวบ้านยังต้องการคนมาคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเขาแบบนี้
อยู่มาก
“มั น ทำให้ เรารู้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นมาสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้จริง ใช้ได้เดี๋ยวนี้เลย โดยไม่ต้องรอให้เรามีตำแหน่ง
อะไรเสียก่อน”

๑๐๙

สำหรั บ ชาวบ้ า นที่ ต้ อ งต่ อ สู้ เ พื่ อ ความเป็ น ธรรมการมี นั ก
กฎหมายที่เข้าใจปัญหายื่นมือมาให้ความช่วยเหลือ ทำให้พวกเขาดีใจ
และมีความหวังมากขึ้น
แม้การเลือกเป็นอาสาสมัครนักกฎหมาย ที่ต้องเข้าใจสภาพ
ปัญหาและสังคม จะไม่ได้เป็นแนวคิดกระแสหลักของผู้เรียนกฎหมาย
ในปัจจุบัน แต่สำหรับจริงจัง เธอถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้นักกฎหมาย
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในสังคม
จริงจังบอกว่าเธอไม่ได้มองว่าค่านิยมกระแสหลักของนัก
กฎหมายรุ่นใหม่ ที่มักมุ่งหวังจะเป็นอัยการหรือผู้พิพากษาเป็นเรื่องที่
ผิด แต่การได้รู้ว่ามีทางเลือกอื่นอยู่ ก็ถือเป็นโอกาสและกำไรในชีวิต
“คนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ชุมชน หรือปัญหาสังคมแบบนี้ สุด
ท้ายแม้จะไม่ได้ทำงานแบบนี้ต่อ หรือกลับไปสู่กระแสหลัก เขาก็จะ
กลายเป็นคนในกระแสหลักที่เข้าใจสภาพปัญหา และรู้ว่าจะใช้กฎ
หมายเพื่อช่วยคนอื่นอย่างไร และจะทำให้สังคมขับเคลื่อนไปได้ดี
ได้อย่างไร”

๑๑๐

คนรุ่นใหม่ เครือข่าย และพื้นที่การเรียนรู้
จริงจังก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ผ่านช่องทางมูลนิธิอาสา
สมัครเพื่อสังคม (มอส.) ที่ทำหน้าที่ประสานและส่งต่ออาสาสมัครไป
ยังองค์กรต่างๆ
วัฒนา นาคประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอาสาสมัคร มอส. กล่าวว่า
งานอาสาสมัครเป็นเหมือนพื้นที่ให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้
ปัญหาสังคม แต่ทุกคนก็ต้องทำงานหนักเหมือนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใน
องค์กร ซึ่งกระบวนการของ มอส. จะช่วยเสริมสร้างในแง่ของการ
วิเคราะห์สังคม
“อีกเรื่องที่ต้องช่วยเสริม คือการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่ง
เป็นสิ่งจำเป็น เพราะถ้าคุณรู้กฎหมายอย่างดี แต่ฟังคนอื่นไม่เป็น
มันก็ไม่มีประโยชน์” วัฒนากล่าว
อีกสิ่งหนึ่งที่เหล่าอาสาสมัครจะได้จากกระบวนการทำงาน
ของ มอส.ก็คือ เรื่องการสร้างเครือข่ายของนักกฎหมายในรุ่น ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนักกฎหมายจะได้ช่วยกันต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้เมื่อหมดวาระแล้ว หากนักศึกษาคนใดสนใจ อยากทำงาน
ในองค์กรเดิมที่เคยเป็นอาสาสมัครอยู่ก็สามารถทำได้ โดยองค์กรจะ
ดูแลเรื่องค่าตอบแทนและเนื้องานให้เหมาะสม
“ถ้ า เขาไม่ อ ยากทำแต่ อ ยากไปต่ อ ในสายวิ ช าชี พ นั ก
กฎหมาย เช่น ไปเรียนต่อ เรียนเนติบัณฑิต เรียนโท หรือไปเป็น
อัยการ เป็นผู้พิพากษา เขาก็สามารถไปตรงนั้นได้ และเมื่อไหร่เขา
๑๑๑
มีเวลาว่าง อยากทำงานสังคม ก็สามารถมาติดต่อ มอส.ได้”

อาสาสมัครหลายคนที่หมดวาระไปแล้ว ได้ไปตั้งกลุ่มเครือ
ข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขึ้น ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งรองรับเพื่อน
ฝูงที่จบออกไป หรือคนที่ไม่เคยเป็นอาสาสมัครของ มอส. ก็สามารถ
เข้ามาอยู่ในเครือข่ายนี้ได้ โดยจะมีคดีปัญหาหลายเรื่องที่สมาชิกใน
เครือข่ายมีการส่งทอดถึงกัน เพื่อช่วยกันทำงาน
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม
ที่จริงจังได้เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัคร ก็เป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายของ มอส. ซึ่งถือเป็น
เวทีเรียนรู้ของนักกฎหมายรุ่นใหม่ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
รุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่โครงการนิติธรรม
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการฯ คือการสร้าง
เวทีเรียนรู้ เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจสังคม และ
คิดจะใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้มากขึ้น
สงกรานต์ วิเคราะห์ว่า การเรียนการสอนกฎหมายทั่ว
ประเทศในเวลานี้ส่วนมากเป็นการเรียนตัวบทที่เป็นหนังสือและ
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลัก ทำให้ผู้เรียนไม่ได้มองกฎหมายว่า
เป็นกติกาที่ใช้ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

๑๑๒

“เรามองกฎหมายเป็นแค่อะไรบางอย่างที่ไม่มีชีวิตอยู่ใน
นั้น ทำให้นักกฎหมายมีแนวโน้มที่จะคิดกับกฎหมายเหมือนสูตร
คณิตศาสตร์ ที่มีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองบวกสองเป็นสี่ โดยไม่
ได้คดืิ ว่าในสมการนัน้ คือ คน ซึง่ จะมีปจั จัยต่างๆ ทำให้มนั มีผลลัพธ์
ที่ต่างไป”

สงกรานต์ กล่าวเสริมว่า นักศึกษาที่มาเป็นอาสาสมัครล้วน
มีพัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจน หลังจากมีโอกาสได้เห็นสภาพ
ปัญหาทีแ่ ท้จริง ได้คยุ กับชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจริง สภาพเหล่า
นี้ช่วยขัดเกลาความคิดของคนรุ่นใหม่ให้เห็นความเป็นจริงทาง
สังคมมากขึ้น หลายคนมีพัฒนาการที่รู้จักมองกฎหมายอย่างเป็น
พลวัตรมากขึ้น ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปชี้ถูกชี้ผิดตามที่
ได้ร่ำเรียนมาเท่านั้น แต่คือเรื่องที่เขาจะสามารถใช้กฎหมายไปช่วย
แก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างไรบ้าง
สุรชัย ตรงงาม อีกหนึ่งในคณะทำงานโครงการนิติธรรม
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การใช้วิชาชีพทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการเป็นข้าราชการ เป็นอัยการ หรือ
ผู้พิพากษา หรือการทำมาหากินเฉพาะตัว ในรูปแบบธุรกิจทาง
กฎหมายเท่านัน้ แต่ยงั มีบางส่วนทีเ่ ป็นงานช่วยเหลือประชาชน เพือ่
สนับสนุนความเข้มแข็งทางสังคมโดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย
ซึ่งนักกฎหมายจำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา ว่าปัญหา
ในเชิงปฏิบัติของกฎหมายจริงๆ คืออะไร
“เขาควรจะได้เรียนรู้ว่า มันมีทางเลือกอื่นๆ ที่หลาก
หลาย มีงานบางอย่างที่อาจจะไม่ได้รายได้สูง แต่มีคุณค่าบาง
ประการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม วิชาชีพมันไม่ใช่แค่การทำ
มาหากิน แต่มันควรเป็นวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
นี่คือหัวใจของวิชาชีพทางกฎหมายอย่างหนึ่ง”
จากประสบการณ์ของสุรชัยเอง เขามองว่างานช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายและทางด้านสังคม เป็นความท้าทายอย่าง
หนึ่ง

๑๑๓

“มันไม่ใช่แค่การใช้วิชาชีพทางกฎหมายเฉพาะตัวเท่า
นั้น แต่มันเป็นเรื่องของการต้องรู้จักประสานงาน การวางแผน
รับผิดชอบคดี แล้วสามารถทำงานผลักดันขับเคลื่อนสังคมไป
พร้อมกับกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ของกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ ด้วย
ซึ่งตรงนี้เป็นความท้าทายอย่างมาก” สุรชัยกล่าว
การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้มีเพียงแค่
การปลูกฝังนักกฎหมายรุ่นใหม่ ด้วยงานอาสาสมัครเท่านั้น สถาบัน
วิชาการที่ผลิตนักกฎหมายเหล่านี้ออกมา ก็เริ่มตระหนักถึงความ
สำคัญที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนกฎหมาย เพื่อ
ให้สามารถตอบโจทย์และความต้องการที่แท้จริงของสังคมได้มาก
ขึ้น

๑๑๔

ออกจากห้องเรียน สัมผัสจากความเป็นจริงในสังคม

รูปธรรมหนึ่งที่ชัดเจนเกิดขึ้นที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ทดลองการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เกี่ยวกับหลัก
วิชาชีพนักกฎหมาย กับนักศึกษาปีที่ ๔ จำนวนประมาณ ๗๐ คน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓
นักศึกษากลุ่มนี้ได้เดินทางออกจากห้องเรียน ไปในพื้นที่ต่างๆ
ที่มีปัญหาความยุติธรรม พวกเขาได้พบว่าความรู้ความเชี่ยวชาญในตัว
บทกฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับ
สังคมได้ หากขาดความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่เป็นจริงในด้านอื่นๆ
ของพื้นที่
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการ
นักศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้กฎหมายไม่สามารถสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมได้ แม้ประเทศเราจะมีกฎหมายบังคับใช้มากถึง ๗๐๐-๘๐๐
ฉบับ ก็คือคนที่เป็นผู้ใช้กฎหมาย
อาจารย์ปริญญาให้ความเห็นว่า ปัญหาการเรียนกฎหมายของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน คือ มีสถาบันการศึกษาจำนวนมากถึงกว่า ๗๐
มหาวิทยาลัย ที่เปิดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้การ
ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปได้ยาก

๑๑๕

“วิธีการเรียนนิติศาสตร์ของไทย มันเรียนง่ายมาก แค่มีห้อง
เรียน มีไมค์ ๑ ตัว มีอาจารย์มาสอน ก็เป็นคณะนิติศาสตร์แล้ว จึงมี
คณะนิติศาสตร์เกิดขึ้นเยอะ นักกฎหมายจบใหม่ก็มีจำนวนมาก
ปัญหาคือนักกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มปัญหา
เท่าที่ดูแล้วเกรงว่าจะเป็นอย่างหลัง”
เพื่อแก้ไขปัญหานักกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ คณะนิติศาสตร์
ธรรมศาสตร์จึงทดลองเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน จากเดิมที่ให้นักศึกษา
ได้เรียนแค่ตัวหนังสือ เรียนตัวบทกฎหมายอยู่ในห้อง ให้ลองเปลี่ยน
ไปเรียนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อจะได้เรียนรู้ว่ากฎหมายใน
ความเป็นจริงคืออะไร ทำไมกฎหมายถึงมีปัญหาในการบังคับใช้ใน
ประเทศไทย ทำไมกฎหมายมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่สร้างความเป็น
ธรรมไม่ได้
“เราต้องการให้นักศึกษาออกไปนอกห้องเรียน ไปสัมผัส
ความเป็ น จริ ง เพื่ อ ที่ ว่ า เมื่ อ เขาจบการศึ ก ษาแล้ ว ไปเป็ น นั ก
กฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหน เขาจะได้เข้าใจว่ากฎหมายกับ
ความเป็นจริงมันมีปัญหาตรงไหน และจะแก้ไขอย่างไร ไม่ใช่เรียน
แต่ตัวหนังสือ”
อาจารย์ปริญญา เล่าว่าได้เริ่มปรับการสอนในวิชาหลักคือ
วิชาชีพนักกฎหมาย โดยเปลี่ยนจากการฟังบรรยายในห้องเรียน เป็น
การลงพื้นที่ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น ๖ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ
๑๑-๑๒ คน ให้แต่ละกลุ่มได้ไปสัมผัสกับปัญหาในสังคมไทย ในเรื่อง
ของกฎหมายและความยุติธรรม
๑๑๖

โลกทัศน์ใหม่นอกตำรา

ณภักดิ์ สมานพันธ์ นักศึกษานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่งอยู่
ในกลุ่มทดลองการเรียนการสอนกฎหมายแบบใหม่ กล่าวว่า จากการ
เรียนในห้องเรียน เขาได้เรียนหลักวิชาการ ตัวบทกฎหมาย หรือทฤษฎี
แนวคิดในทางกฎหมายซึ่งเอาไปใช้ตอบข้อสอบได้ แต่การเรียนแนว
ใหม่ที่เขาต้องออกไปนอกห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือ
ตัวบทกฎหมาย เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสภาพปัญหาจริงๆที่
เกิดขึ้น
“มันทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นแล้วว่า ตัวบทกฎหมายที่มี
อยู่ กับสภาพปัญหาสังคมที่แตกต่างกัน เราจะมีวิธีการอย่างไรที่
จะทำให้เรื่องที่เกิดขึ้น มันจบลงอย่างดี และทุกฝ่ายได้รับผลตอบ
รับที่น่าพอใจ”
ประชุมพร ชัยรัตน์ นักศึกษาที่ได้ทดลองการเรียนแนวใหม่
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า การได้ลงพื้นที่ทำให้เธอรู้สึกว่า การเป็นนัก
กฎหมายไม่ควรจะรู้แต่ตัวบทอย่างเดียว แต่ควรต้องรู้เรื่องศาสตร์
อื่นๆ รอบตัวด้วย
“ไม่จำเป็นต้องรู้ลึก แต่ต้องเปิดโลกทรรศน์ให้กว้างขึ้น ไม่
อย่างนั้นก็ติดแหงกอยู่กับตำราเพียงอย่างเดียว”
ประชุมพรบอกว่า เธอยังได้เรียนรู้ด้วยว่า ศาลเพียงองค์
ประกอบเดี ย วไม่ ส ามารถอำนวยให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมได้
หากส่วนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาก่อนหน้าไม่มีความ
๑๑๗
ยุติธรรม

กิตติศักดิ์ โรจน์นันทกิจ นักศึกษาอีกคนหนึ่งในโครงการฯ
กล่าวว่าเขาได้เรียนรู้ว่า กฎหมายก็คือการให้สิทธิและหน้าที่ของคน
ในสังคม คนที่มีสิทธิก็ต้องรู้จักใช้สิทธิให้ถูกต้อง ไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น
คนที่มีหน้าที่ก็ต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนว่าควรต้องทำอะไรบ้าง
เขาเชื่อว่าถ้าทุกคนในประเทศเคารพสิทธิและหน้าที่อย่างถูกต้อง
ประเทศไทยจะสามารถปฏิรูปได้อย่างรวดเร็วแน่นอน
วีรวิชญ์ ตนุยาอภินนั ท์ นักศึกษาอีกหนึง่ รายในกลุม่ ทดลองฯ
เล่าว่าเขาได้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก จากการลงพื้นที่
ศึกษาปัญหาแรงงานข้ามชาติในเขตมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
วีรวิชญ์ บอกว่า ปัญหาแรงงานข้ามชาติเกิดขึ้นและมีอยู่ใน
สังคมไทยมานานแล้ว ตัวเขาเองก็ได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
มาแล้ว ในปี ๔ แต่ความเป็นจริงที่ได้รับรู้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
“แน่ น อนเรารู้ ตั ว บทกฎหมายว่ า ที่ จ ริ ง ควรเป็ น อย่ า งไร
ทั้งการจ้างแรงงานขั้นต่ำ เรื่องเงินชดเชย ค่าทดแทนต่างๆ ว่าควร
เป็นอย่างไร แต่พอไปลงพื้นที่ปรากฏว่าแรงงานข้ามชาติเขาไม่ได้
รับสิทธิตามกฎหมายไทยที่เขาควรได้ กฎหมายในสภาก็อย่างหนึ่ง
ในอุดมคติก็อย่างหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัตินายจ้างจะปฏิบัติตามหรือ
เปล่า ลูกจ้างจะได้สิทธิตามนั้นหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งถ้า
เราไม่ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับปัญหาจริง ก็ยากมากที่จะทำความเข้าใจ
ในส่วนนี้ นักกฎหมายก็คงยังเป็นผู้ที่ยึดติดกับตำราอยู่ต่อไป อย่าง
ที่ถูกหลายฝ่ายกล่าวหามาตลอด”
๑๑๘

วี ร วิ ช ญ์ บ อกว่ า การเรี ย นแบบนี้ ท ำให้ นั ก ศึ ก ษามองเห็ น
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อวันหนึ่งที่มีโอกาส จะได้มีการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับสังคมมากขึ้น รวมทั้งอาจนำไปสู่การบังคับ
ใช้กฎหมายที่เป็นธรรมมากขึ้นในอนาคตด้วย
เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะเป็นผู้พิพากษา ซึ่งสิ่งที่เขาได้จากการ
เรียนแนวใหม่เป็นประโยชน์มาก ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ที่หวัง
อยากเป็นผู้พิพากษา มักจะตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือ เมื่ออายุครบ
๒๕ ปีตามเกณฑ์ ก็ไปสอบเป็นผู้พิพากษา
“ปัญหาที่เกิดก็คือ ผู้พิพากษาใหม่ๆ ที่เข้าไปอาจไม่รู้เลย
ด้ ว ยซ้ ำ ว่ า สั ง คมที่ แ ท้ จ ริ ง เกิ ด อะไรขึ้ น บ้ า งเพราะเคยเจอแต่
หนังสือฅมาตลอด ดังนั้น เมื่อสถาบันการศึกษาไม่สามารถเข้าไป
สอดแทรกเวลาในการอ่านหนังสือ ช่วงหลังเรียนจบได้ ก็เป็นทาง
ทีด่ ที จี่ ะใส่หลักสูตรแบบนีเ้ ข้าไปในระหว่างการศึกษา เพือ่ เป็นการ
บังคับกลายๆ ว่า ก่อนจะจบเขาต้องได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริง
ก่อน ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกภายนอก”

๑๑๙

ปฏิรูปนักกฎหมาย ปฏิรูปความเป็นธรรม

อาจารย์ปริญญากล่าวว่า เสียงสะท้อนจากนักศึกษาที่ได้ทด
ลองการเรียนกฎหมายแนวใหม่ ค่อนข้างไปในทางที่น่าพอใจ
“สิ่งที่เขาสะท้อนออกมาเอง คือ จากที่เขาเรียนในห้อง
เรียนมาตลอด ๔ ปี เห็นแต่ตัวหนังสือ เขาเพิ่งจะเข้าใจความเป็น
จริงในสังคมในตอนนี้ มุมมองของเขาเปลี่ยนไปเลย”
ข้อสำคัญคือ หลังจากได้ลงไปสัมผัสปัญหาในพื้นที่ แล้วกลับ
มาพูดคุยกัน สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จะนำไปสู่การทำความเข้าใจว่า
ปัญหาของกฎหมายและความเป็นธรรมในประเทศไทยคืออะไร?
ความเข้ า ใจตรงนี้ เ มื่ อ เขาจบการศึ ก ษาไปประกอบอาชี พ นั ก
กฎหมาย เขาจะรู้ว่ากฎหมายในความเป็นจริงกับคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ มันมีปัญหาตรงไหน ถ้าไปอยู่ในภาคส่วนของการใช้บังคับ
กฎหมาย คือฝ่ายบริหาร เขาจะรู้แล้วว่า กฎหมายควรต้องใช้บังคับ
อย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม ถ้าเขาไปอยู่ในฝ่ายตุลาการ มีอำนาจ
ตีความกฎหมาย เขาก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม
“เดิ ม ผู้ พิ พ ากษาของเราต้ อ งสอบแข่ ง ขั น ดั ง นั้ น
ผู้พิพากษาคือนักศึกษาที่เรียนเก่งจบปริญญาตรีปุ๊บก็สอบเนติ
บัณฑิต สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และผู้พิพากษาตามลำดับ ฉะนั้น
โอกาสของท่านส่วนใหญ่ในการจะสัมผัสคนจน และความเป็น
จริงในสังคมจะมีน้อย การที่เราทำให้นักกฎหมายได้มาสัมผัสตรง
นี้ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์ ท่านจะเข้าใจเรื่องของความ
เป็นจริงกับความยุติธรรมมากกว่าเพียงแค่ตัวหนังสือในกฎหมาย
๑๒๐ เพียงอย่างเดียว”

อาจารย์ปริญญากล่าวสรุปในตอนท้ายว่า การจะปฏิรูปเรื่อง
ความเป็นธรรม จะปฏิรูปแต่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้อง
ปฏิรูปนักกฎหมายด้วย ซึ่งการปฏิรูปนักกฎหมายให้ดีได้นั้น ต้องเริ่ม
ต้นจากสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ผลิตนักกฎหมายเหล่านั้นนั่นเอง
“ถ้าเราปฏิรูปนักกฎหมายได้ นักกฎหมายจะไปเปลี่ยน
แปลงเอง กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเขาจะแก้ให้เป็นธรรม หรือแม้
กฎหมายยังไม่เป็นธรรม เขาก็จะใช้บังคับอย่างเป็นธรรม หรือหาก
มีการใช้บังคับอย่างไม่เป็นธรรมมา เมื่อมาถึงศาล ศาลก็จะตีความ
ให้เป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของการมีกฎหมาย”

๑๒๑

๗.
ปฏิรูประบบยุติธรรม - บทสนทนา

หลายบทที่ ผ่ า นมาของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ น ำเสนอประเด็ น
ปั ญ หาในกระบวนการยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรณี ศึ ก ษาเชิ ง
รูปธรรมที่สะท้อนถึงอุปสรรคนานาประการในกระบวนการยุติธรรม
ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงความเป็นธรรม พร้อมกันนั้นก็ได้แสวง
หาข้อเสนอทางเลือกที่จะนำไปสู่ความยุติธรรมในสังคม
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสพยายามหาคำตอบถึงกลไกของ
การที่จะแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรม โดยได้เชิญวิทยากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการยุติธรรม และความพยายาม
ในการที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมา ๓ ท่าน ได้แก่ (๑) รศ.
มรว.อคิน รพีพัฒน์ กรรมการปฏิรูป (๒) กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์
ประธานอนุกรรมกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปในสมัชชา
ปฏิรูปประเทศ (๓) ไพโรจน์ พลเพชร ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
โดยท่ า นแรกนั้ น เป็ น ทายาทพระบิ ด าแห่ ง กฎหมายไทย
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และอดีตนักวิชาการผู้มจี ุดยืนเคียงบ่าเคียง
ไหล่กับชาวบ้าน ในการเข้าถึงความเป็นธรรม เข้าถึงความยุติธรรม
ท่านที่สองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งยังทำหน้าที่
สรรหาและจัดให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย ส่วนท่าน
สุดท้ายเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตัวแทนแห่งอดีตปัจจุบัน-อนาคตของการทำงานเพื่อความเป็นธรรมทั้งสามได้ร่วม
สนทนากันในรายการเปลี่ยนประเทศไทย โดยมีณาตยา แวววีรคุปต์
เป็นผู้ดำเนินรายการ
๑๒๔

ณาตยา

ขออนุญาตใช้เวลาช่วงแรกนี้สั้นๆ กับคำนิยาม อะไรคือ
ปัญหาสำคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมในมุมมองของแต่ละท่าน?
ขอเริ่มที่คุณไพโรจน์ค่ะ
ไพโรจน์

กระบวนการยุติธรรมกำลังถูกตั้งคำถามสำคัญอันหนึ่งคือ
คนจนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าไม่ถึงสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้ถูกตั้งคำถามว่า
กระบวนการยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้จริงหรือไม่?
กลายเป็นคำถามใหญ่ว่า กระบวนการยุติธรรมสร้าง ๒ มาตรฐาน
หรือหลายมาตรฐานหรือเปล่า อันนี้เป็นหัวใจใหญ่ของกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ซึ่งผมเข้าใจว่า คำตอบหรือปัญหานี้ได้ปะทุ ได้เห็น ดัง
อาการที่เราประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แม้แต่กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ก็สะท้อนปัญหาเหล่านี้ว่า
คนส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธ ถูกกีดกันออกจากตรงนี้ ดังนั้น จะต้องสร้าง
มาตรฐานและกระบวนการให้คนทุกคนได้รับความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
ณาตยา

ในมุมของคุณไพโรจน์ ประเด็นสำคัญที่สุด ก็คือ ปัญหาใน
เรื่องที่คนจนเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมและทำให้มองว่ากระบวน
ยุติธรรมนั้นมีหลายมาตรฐาน ท่านปลัดฯ ล่ะคะ?
๑๒๕

กิตติพงษ์
ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาโครงสร้าง โยง
กับหลายเรื่อง ทำให้ยากต่อการแก้ไข ตั้งแต่ตัวบทกฎหมายก็มีที่มา
ค่อนข้างจำกัด ไม่อาจสะท้อนประโยชน์ของหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่มคนยากจน หรือคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดถึงผลกระทบกับตัวเอง
ส่งผลต่อกระบวนการร่างกฎหมาย การนำเอาความต้องการคนเหล่า
นั้นไปสู่การจัดทำกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาส
กว่า
การบังคับใช้กฎหมายเองก็มีปัญหา ตั้งแต่เรื่องของคนที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง การตรวจสอบความโปร่งใส ความรู้ความเข้าใจ หรือ
ทัศนคติในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น
โยงมาถึงเรื่องของการศึกษากฎหมาย ซึ่งก็อาจจะมีประเด็น
ในส่ ว นที่ ท ำให้ ม องเห็ น ว่ า คนที่ เ ป็ น นั ก กฎหมายอาจจะไม่ ม อง
ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมเป็นหัวใจใหญ่
เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม
นั้น ก็ต้องโยงมาสู่ทั้งเรื่องของการทำอย่างไรให้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมอย่างแท้จริง? ทำอย่างไรให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ถูกต้องของกฎหมาย? แล้ว
ทำอย่างไรให้คนที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเห็นความเป็น
ธรรม เห็นความยุติธรรม?นี่เป็นหัวใจใหญ่ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องนำ
ทางไปสู่จุดนั้น
ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ต้องมองทั้งระบบ ทั้งกระบวนการ
๑๒๖ แล้วก็ต้องทำไปพร้อมๆ กัน

ณาตยา

ให้ความสำคัญกับเรื่องกฎหมายเป็นหลักหรือเปล่า? ในการ
ที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ถ้าฟังแบบนี้แล้ว
กิตติพงษ์
ไม่ใช่ พยายามจะมองตรงกันข้ามกับอย่างนั้นเลย ต้องมอง
เป็นกระบวนการ ต้องดูทั้งกฎหมาย กระบวนการการร่างกฎหมาย
กระบวนการการบังคับใช้กฎหมาย บุคคลากรในวงการที่เข้ามาเกี่ยว
ข้องที่ต้องพัฒนาไปอย่างเป็นระบบพร้อมๆ กัน
ณาตยา

ช่วยย้ำชัดๆ อีกครัง้ นึง ในมุมของท่านปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
อะไรคือปัญหาสำคัญของกระบวนการยุติธรรม?
กิตติพงษ์
ปัญหาสำคัญ ก็คือขณะนี้ ถ้าสำคัญจริงๆ เห็นด้วยกับคุณ
ไพโรจน์ ปัญหาที่คนได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือการที่คนไม่มี
โอกาสเข้าถึงความยุติธรรม แต่การจะแก้ปัญหาเหล่านั้น ผมคิดว่ามัน
จะต้องทำเป็นระบบ ทำเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการไปหลายๆ เรื่อง
พร้อมกัน ในอดีตที่ทำไม่สำเร็จเพราะไปมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งแยก
ต่างหาก แล้วไม่ได้ทำพร้อมกันไปทุกเรื่อง

๑๒๗

ณาตยา

แน่นอนว่า ถ้าถามอาจารย์อคิน อาจารย์อคินอยู่ช่วยเหลือ
ชาวบ้านมาหลายกรณี อาจารย์ก็อาจจะมองเห็นอย่างชัดเจนเรื่อง
การเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมของคนที่ ด้ อ ยโอกาสเหมื อ นกั น
แต่ถ้านอกเหนือจากประเด็นนี้แล้ว ท่านอาจารย์อคินมองเห็นปัญหา
อะไรสำคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรม?
มรว.อคิน
ผมเห็นด้วยกับท่านทั้งสองอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว สังคม
เองก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ เวลานี้ เท่าที่ผม
สังเกตดู ผมคิดว่าผู้ปกครอง คนชั้นสูง คนที่มีอำนาจ ไม่เข้าใจชาวบ้าน
ราษฎร และในการที่ไม่เข้าใจ คิดไปคนละอย่างกัน มันทำให้ยากมาก
ที่จะทำให้เกิดความเสมอภาค หรือความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ อันนี้เป็น
ของที่สำคัญมาก
ผมคิดว่าสำหรับกระบวนการยุติธรรมที่มันซับซ้อนมาก เริ่ม
ตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ไล่มาถึงทั้งหมดเลย มีปัญหาทั่วไปปัญหาหนึ่ง
เป็นลักษณะของความสะเพร่าหรือความชุ่ย สมมติว่าใครมาฟ้อง
ตำรวจเรื่องอะไรก็ตาม การพิจารณาสอบสวนให้ชัดเจน ให้ละเอียด
ถี่ถ้วน จะไปเร็วมาก เมื่อไปขอหมายจับจากศาล ศาลก็ให้มาโดยง่าย
เหมือนกัน ทำให้มีปัญหาตั้งแต่ต้น ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องความลำเอียง
อยู่แล้วในด้านการมอง
คนที่มาเป็นผู้ปกครองได้รับการศึกษามาอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้
ไม่เข้าใจคนอีกกลุ่มหนึ่ง จึงทำให้เกิดความแตกต่างกันค่อนข้างจะ
มาก ทีนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายด้วยเหมือนกัน อย่างการไต่สวน
๑๒๘ ของตำรวจ กับการสอบสวน ซึ่งไม่แยกกัน ก็มีปัญหาในตัวของตัวเอง

อยูด่ ว้ ย ทีนไี้ ล่ขนึ้ มา จนถึงศาล ผมคิดว่าปัญหาของเรานีอ้ ยูน่ ี่ บนความ
ซับซ้อนนี้ขึ้นกับการศึกษา คือคนที่จะมาเป็นผู้พิพากษาก็ได้รับการ
ศึกษามาจากระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษา
ที่ลอกแบบฝรั่งมามาก และไม่ค่อยเอาใจใส่กับสังคมไทยเลย เพราะ
ฉะนั้น คนที่ได้รับการศึกษามาในระยะหลังจะออกมาเป็นแบบนั้น
เมื่อมาเรียนกฎหมาย ก็เรียนแต่ทางด้านปฏิบัติวิธี คือ ไปในทาง
ด้านปฏิบัติมากๆ แต่ไม่ได้สอนให้คนเข้าใจหรือว่าไปสัมผัสกับชีวิต
ของคนอีกกลุ่มหนึ่ง
บ้านเมืองเรานี้ ยิ่งพัฒนามา ยิ่งเกิดความแตกแยกระหว่าง
คนที่ได้รับการศึกษากับคนธรรมดาสามัญ แตกแยกกันมากขึ้นทุกวัน
ทั้งฐานะการเงินด้วย เพราะฉะนั้น จึงมีปัญหามาก มีการบิดเบือน
อะไรหลายอย่าง ด้วยความเข้าใจผิด และการเล็งเห็นผลประโยชน์
กันด้วย คนสมัยนี้คิดถึงผลประโยชน์เป็นของสำคัญด้วย นั่นแหละ
ปัญหา
ณาตยา

ทราบมาว่าอาจารย์อคิน ในฐานะที่เป็นทายาทของพระบิดา
ของกฎหมายไทย เริ่มแรกเลยก็เลือกเรียนกฎหมาย แต่ทำไมไม่ไป
เป็นนักกฎหมาย ไม่ไปเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา?
มรว..อคิน
ผมถูกบังคับให้เรียนกฎหมาย เพราะผมเป็นหลานชายคนโต
ของเสด็จปู่ คือ กรมหลวงราชบุรีฯ เพราะฉะนั้น พ่อผมบังคับให้ผม
เรียนกฎหมาย แล้วก็ผมไปเรียนที่เดียวกับกรมหลวงราชบุรีฯ ที่
อังกฤษ ทีม่ หาวิทยาลัยเดียวกัน จากนัน้ ก็มาเรียนเนติบณ
ั ฑิต แต่วา่ ผม
๑๒๙
ทนไม่ได้ ไม่ได้ไปสอบวิชาสุดท้าย วิชาเดียว ผมไม่ได้ไปสอบ

ณาตยา

เพราะ?

มรว.อคิน
ผมทนการปฏิบัติ ข้อบังคับการปฏิบัติ การเรียน การสอน
วิชาที่เขาสอนที่นั่นไม่ได้
ณาตยา

เพราะเรื่องตัวบทกฎหมาย? หรือเพราะปัญหาในการเรียน
ทั่วไปเหมือนนักศึกษาคนอื่น?
มรว.อคิน
ผมคิดว่า มันเป็นเพราะความแตกต่างด้วย การเรียนที่
มหาวิทยาลัยค่อนไปทางด้านปรัชญา ทำให้รู้ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของแนวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร แต่พอ
มาถึงที่เนฯ นี้ ก็จะเรียนว่า พอเข้าไปในศาล เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ซึ่งต้องอาศัยการจดจำ การจดจำว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนี้มีราย
ละเอียดมาก มากกว่าในเชิงปรัชญา ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคม ใน
ด้านที่เกี่ยวข้องชีวิตของคนทั่วไป เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยชอบ เพราะ
ผมเป็นคนขี้เกียจจำ
ณาตยา

อาจจะสะท้อนปัญหาบางกระการในระบบการเรียนการ
ศึกษาวิชากฎหมายที่ผลิตบุคลลากรออกไปทำงานในกระบวนการ
ยุติธรรม?
๑๓๐

มรว.อคิน
ผมมาเห็นอย่างที่เราสอน มหาวิทยาลัยของเราสอนคล้ายๆ
กับของเนฯ คือ ไปทางด้านปฏิบัติมากกว่าทางด้านปรัชญา ทางด้าน
การพัฒนาแนวคิดมีน้อยมาก ของเราไม่สอน ผมคิดว่าเราขาดเรื่องนี้
มาก แล้วทำให้ขาดความเข้าใจสังคมและประเทศ
ณาตยา

ซึ่งปัญหาแบบนั้นทำให้อาจารย์อคิน ซึ่งเป็นทายาทคนโต
ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยรับไม่ได้กับวิชากฎหมาย?
มรว.อคิน
ใช่ พอผมกลับมาแล้ว ผมไปอยู่ในกรมตำรวจ เป็นผู้ว่าคดี
ศาลแขวง แล้วก็เกิดความรู้สึกแปลกแยกทางวัฒนธรรม ผมโง่อย่าง
ยิ่งเลย โดนสารพัดอย่าง ทำอะไรผิดอยู่ตลอดเวลา ผมเข้ากับ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตำรวจไม่ได้เลย ทำให้มีความทุกข์
อย่างหนัก ก็เลยขอย้ายโอนไปอยูธ่ รรมศาสตร์ แล้วได้ทนุ ไปเรียน ผมก็
เลือกเรียนวิชามานุษยวิทยา สัมคมวิทยา
ณาตยา

เรียนสังคมวิทยา มานุษยวิทยา แล้วสบายใจมากกว่าเรียน
กฎหมาย?
มรว.อคิน
เรียนสบายมาก ใช่ครับ
๑๓๑

ณาตยา

ทำไมความเข้าใจสังคม ความเข้าใจในมนุษย์ จึงไม่สามารถ
ไปด้วยกันได้ระหว่างแนวทางการศึกษาแบบสังคมวิทยามานุษย
วิทยา กับวิชากฎหมาย ซึ่งต้องอำนวยความเป็นธรรมให้กับสังคม?
มรว.อคิน
ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่า ตอนที่ผมเรียนกฎหมาย
ที่อังกฤษ เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมาย ศาลอังกฤษมีสองประเภท คือ
ศาลทั่วไป กับศาลที่ให้ความเป็นธรรม พอมองประวัติศาสตร์ศาล
อังกฤษกับไทยเปรียบเทียบดูแล้วไม่เหมือนกัน ผมคิดว่าผู้พิพากษา
เราไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนี้เยอะ แต่ส่วนมากไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัย ไปเรียนที่เนติบัณฑิต คือ ด้านปฏิบัติอย่างเดียว พิธีการ
วิธีการ ระเบียบต่างต่างนานานี้ละเอียดย่อยไปหมด เราไปเรียนแบบ
นั้นกัน แล้วเอาอันนั้นมาใช้ในเมืองไทยเป็นอย่างมาก โดยไม่ได้ไป
เรียนอย่างที่ผมเคยไปเรียน หรือว่าเสด็จในกรมเคยไปเรียน คือ เรื่อง
ปรัชญา อย่างกรมหลวงราชบุรีฯ ท่านจะศึกษากฎหมายตราสามดวง
อย่างละเอียดมาก ท่านรู้มากว่ากฎหมายสมัยเก่าเป็นอย่างไร แต่รุ่น
หลังเราทิ้งไปมาก เพราะฉะนั้น เราจะรู้จักประเทศเราหรือสภาพ
ประเทศเราน้อยกว่าสมัยก่อน นี้เป็นปัญหาใหญ่ของศาล เพราะว่า
ศาลไม่รู้จักคน ก็เหมือนกับคนชั้นนำทั้งหลายของไทยปัจจุบัน ไม่รู้จัก
ว่าชาวบ้านเป็นอย่างไร
ณาตยา

ทำให้มองเห็นภาพอะไรหลายภาพ
ที่เป็นที่มาที่ทำให้
กระบวนการยุติธรรมมีบุคลากรในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๑๓๒

ทีนี้ก็มีความพยายามในการที่จะสร้างกลไกในการแก้ปัญหา
ไม่วา่ จะเป็นคณะกรรมปฏิรปู กรรมการสมัชชาปฏิรปู คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย กลไกเหล่านี้เป็นความหวังได้ไหม?
กิตติพงษ์
ก็เป็นความหวังได้ ผมคิดว่าเราต้องไม่หมดหวัง แต่ว่าทุกคน
ก็พูดกันตลอด การปฏิรูปกฎหมายนี้ยาก คือ กระบวนการปฏิรูปไม่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเรื่องยากมาก เพราะมันซับซ้อน อย่างที่ผม
เกริ่นไว้ตอนต้น แต่เราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหาทุกเรื่องในประเทศ
ไทยโยงมาสู่เรื่องกฎหมายเกือบทั้งสิ้น เราต้องการปรับนโยบาย
สาธารณะหลายเรื่อง ต้องการปรับเรื่องการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งมัน
เหลื่อมล้ำ ไม่ถูกต้อง เรื่องต่างๆ นี้ มันก็โยงมาสู่เรื่องกฎหมายที่มีอยู่
ไม่เป็นธรรม หรือกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเลือกปฏิบัติ หรือไม่เป็นธรรม ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกการบังคับใช้กฎหมายจริง ตำรวจ อัยการ
ศาล ทนายความ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก็อาจจะไม่ได้มองในมุมของ
การให้ความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็นในระบบที่สมบูรณ์แล้ว
เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็มีความจำเป็นต้องยกระดับเรื่องพวกนี้ ให้มี
หน่วยงานหรือคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบทำทั้งเรื่องขององค์ความ
รู้ เป็นองค์ความรูท้ เี่ หมาะสมกับประเทศไทย หรือทีท่ า่ นอาจารย์อคิน
พูดเมื่อครู่นี้ เราไปเรียนผิวเผินมากๆ ของต่างประเทศ เราไม่ได้
เอาปรัชญาความเป็นธรรมเข้ามา มันเป็นรูปแบบ แล้วเราก็เอารูป
แบบมาปฏิบัติ เหมือนกับบางทีไปใส่วิกเหมือนกับผู้พิพากษาต่าง
ประเทศสมัยก่อน ไม่ได้เอาปรัชญาเรื่องสิทธิมนุษยชนมา มันก็อาจจะ
ทำให้เกิดปัญหาได้ แต่เขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่สมัยที่มีปัญหา
ในประเทศเขาเมื่อหลายร้อยปีก่อน อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ถาม
ว่า ยากไหม ก็คงยาก แต่ว่าองค์กรที่จะต้องมองเรื่องนี้ ทั้งเรื่ององค์ ๑๓๓

ความรู้ ทั้งเรื่องของการรู้จักที่จะเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของวงการกฎหมายเท่านั้นที่จะมาทำเรื่องนี้ แต่เป็นเรื่องของสังคม
ไทยทั้งสังคม ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ แล้วก็ทำให้ผู้รับผิดชอบที่
จะต้องตัดสินใจเชิงนโยบายเห็นความสำคัญ แล้วก็หยิบเอาสิ่งเหล่านี้
มาเป็นประเด็น ที่เป็นวาระแห่งชาติ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้อง
เคลื่อนไปพร้อมๆ กัน
ณาตยา

ถื อ ว่ า ช่ ว งเวลานี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ มี บ รรยากาศของการเอาจริ ง
เอาจังกับการแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดแล้วหรือ
ยัง?
กิตติพงษ์
ประสบการณ์ของผม เราพยายามเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อน
ร่างรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. ๒๕๔๐ จะเห็นว่าช่วงก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญ
จะมีเรื่องของเหตุการณ์เดือนพฤษภาปีพ.ศ. ๒๕๓๕
ณาตยา

แสดงว่าเคยมีความพยายามเรื่องนี้มาแล้ว?

กิตติพงษ์
พยายามทำเรื่องนี้ในช่วงร่างรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.๒๕๔๐ ระดับ
หนึ่ง เพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ณาตยา
๑๓๔

สำเร็จไหม?

กิตติพงษ์
สำเร็จในระดับหนึ่ง มีความก้าวหน้าในเรื่องของการคุ้มครอง
สิทธิ์ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้น แต่ไม่
สามารถยกระดับให้เห็นมิติความซับซ้อนของการปฏิรูปทุกด้านพร้อม
กัน
ณาตยา

สำเร็จน้อยเกินไปไหม?

กิตติพงษ์
น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับในสมัยนั้น จะพูดเรื่องการปฏิรูปการ
ศึกษา ปฏิรูปการเมือง แต่ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่มีการพูดเรื่องปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม
ณาตยา

เพราะอะไร?

กิตติพงษ์
เพราะมันซับซ้อน มองไม่เห็นชัด ว่าจริงๆ แล้วกฎหมาย หรือ
กระบวนการยุติธรรม จะเข้าไปเกี่ยวทุกเรื่อง
ณาตยา

ครั้งนี้บรรยากาศ

กิตติพงษ์
ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องชมไทยพีบีเอส ที่ทำให้ปัญหาของชาวบ้าน
ซึ่งยากต่อความเข้าใจปรากฏออกต่อสาธารณะและเข้าใจได้ง่าย ผม ๑๓๕

คิดว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้คนเห็นว่าประเด็นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายหรือคนที่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน แล้วถ้าไม่ทำ จะก่อ
ให้เกิดปัญหาสำคัญมาก เพราะถ้าระบบยุตธิ รรมไม่เป็นทีพ่ งึ่ หรือเป็น
ที่เชื่อถือแล้ว จะทำให้ระบบอื่นเสื่อมไปด้วย
ณาตยา

ท่านปลัดฯ ชมไทยพีบีเอสเพราะมานั่งอยู่ตรงนี้? หรือว่ามี
เหตุปัจจัยอื่นประกอบด้วยกัน?
กิตติพงษ์
ผมเองก็พยายามทำในส่วนที่ทำได้ในเรื่องการพัฒนาให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการให้ความเป็นธรรมมาตลอดในการ
ทำงานของผม ก็ยังทำไม่ได้เท่าไหร่ เพราะเรื่องนี้ไปพูดกับใครก็เข้าใจ
ยากมาก แล้วก็ไม่เห็นตัวอย่างความเป็นรูปธรรม การทำเรื่องยากๆ
แบบนี้ ต้องเป็นประเด็นของคนทั้งสังคม การที่จะเป็นประเด็นของ
คนทั้งสังคมได้ก็ต้องมีตัวอย่างของความยุติธรรมที่ชัดเจน ทำให้คน
ดูเห็นโดยเป็นรูปธรรมว่าจะนิ่งนอนใจไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าไทย
พีบีเอสทำได้อย่างดี ประเด็นก็คือ เมื่อเห็นปัญหาแล้ว คนที่เกี่ยวข้อง
จะขับเคลื่อนอย่างไรให้ความเป็นธรรมมันเกิดขึ้น ดีขึ้น
ณาตยา

คุณไพโรจน์คะ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจะต้องทำ
หน้าที่หลังโปรดเกล้าฯ เป็นความหวังได้ไหม?
๑๓๖

ไพโรจน์

ผมมองอย่างนี้ ผมคิดว่าจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ
คือ รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. ๒๕๔๐ คือ เนื่องจากแนวโน้มกฎหมายเราใน
อดีตให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาด ไม่ค่อยเห็น
สิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่หลักหมายที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนั้นบอกว่า ต่อไปนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น
กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม หรือแม้แต่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็ได้รับรองสิทธิ์
อย่างเต็มที่ หลักการสากลถูกนำมาใช้ในกฎหมายฉบับนี้ มีการปรับ
ทิศทางของเนื้อหากฎหมายไทยไปสู่การรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ณาตยา

ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ มาถึงตอนนี้พ.ศ. ๒๕๕๔ นานเกินไปไหม?

ไพโรจน์

กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายฉบับ ผมคิดว่า ในทาง
กระบวนการยุติธรรมเราเห็นคำพิพากษาที่ก้าวหน้าขึ้น ไม่ว่าจะศาล
ปกครอง ศาลยุติธรรม รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ก็นำหลักการใน
รัฐธรรมนูญ สิทธิที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ มาเป็นเหตุผลในการ
อธิบาย ในการวินิจฉัย แล้วก็เห็นจำนวนเพิ่มขึ้น
ณาตยา

มีส่วนที่ดีขึ้น?
๑๓๗

ไพโรจน์

ดีขึ้น ถ้าเปรียบเทียบ มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ยุตธิ รรมอยูบ่ า้ ง ทีส่ ำคัญมากกว่านัน้ ประชาชนได้ตนื่ ตัวเรือ่ งสิทธิ แล้ว
ก็เห็นช่องทางว่าตัวเองต้องผลักดันกฎหมายได้ มีการเสนอกฎหมาย
๑ หมื่นชื่อ แม้ว่าจะล่าช้า แม้ว่าจะต้องไปเจออุปสรรคกับฝ่ายการ
เมืองมากก็ตาม หรือที่สำคัญ ประชาชนได้เห็นว่าพอเดินหน้าแก้ไข
ปัญหาทุกข์ของเขา จะไปเผชิญปัญหาเรื่องกฎหมาย ซึ่งผมเข้าใจ
ว่าการเรียนรู้แบบนี้ทางสังคม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่การ
ผลักดัน
ณาตยา

ถ้ามองว่า ๑๔ ปีหลังจากบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เป็น
ระยะเวลาที่นาน แต่ถ้ามองจากพัฒนาการอย่างที่คุณไพโรจน์เล่า
ให้ฟัง เราก็ได้เห็นความกล้าของประชาชนที่ออกมาแสดงตัว กล้า
ที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาล จากอัยการ จาก
กระบวนการยุติธรรม เพิ่มมากขึ้นในพ.ศ. นี้เอง แล้วนั่นก็คือ การบ่ม
เพาะความสุกงอมสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหลังจากนี้
ไพโรจน์

ผมเข้าใจว่านี่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลง
เพราะการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปกฎหมาย ต้องไปแก้ไขแนวคิดผู้คนใน
สังคม กรอบคิด แล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างสถาบันต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้อง
อาศัยพลังของคนทั้งสังคมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ณาตยา
๑๓๘

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย?

ไพโรจน์
ณาตยา

เป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนเดียว?

ไพโรจน์

ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีพลังอยู่ ๒ ส่วน
พลังหนึ่งคือพลังความรู้ที่จำเป็นต้องได้มาจากประสบการณ์สังคม
ไทยที่ ผ่ า นมาในช่ ว งสิ บ กว่ า ปี ที่ คุ ณ ณาตยาพู ด ถึ ง ว่ า มี ก ารสั่ ง สม
องค์ความรู้เรื่องเหล่านี้มากพอสมควร เป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง พลังอีกส่วนหนึ่งก็คือ ผู้คนตื่นตัวขึ้น ถ้าอาศัยพลังทั้ง ๒
อย่างนี้ ทำให้ผู้มีอำนาจที่ในการตัดสินใจนโยบาย คือ ฝ่ายการเมือง
มีความมุ่งมั่น ผมว่า นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงของการเปลี่ยน
แปลงในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่
กระทันหันทันที คงค่อยๆ ขยับไป ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไป สถาบันต่างๆ
ก็ต้องปรับตัว ทั้งสถาบันศาล สถาบันตำรวจ สถาบันอัยการ ซึ่งเป็น
สถาบันที่ใช้อำนาจโดยตรง ก็ต้องปรับตัว ที่ปรับตัวเพราะว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้
ณาตยา

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะทำอะไรได้บ้าง?

๑๓๙

ไพโรจน์

เราจำเป็นต้องอาศัยพลังองค์ความรู้จากภาคประชาชน งาน
องค์ความรู้ทั้งหลาย และก็มองกฎหมายเป็นระบบ ไม่ใช่ด้านใดด้าน
หนึ่ง กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทั้ง
ระบบควรจะเป็นอย่างไร? กฎหมายต่างๆ เป็นอย่างไร?
ณาตยา

ในฐานะคนทำคลอดคณะกรรมการชุดนี้ออกมา หวังได้สักกี่
เปอร์เซ็นต์?
ไพโรจน์

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. ๒๕๔๐
ทำให้เห็นว่าเรายังขาดคณะกรรมการกฤษฎีกาภาคประชาชน คณะ
กรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่ได้ดีในเชิงนำกฎหมายของภาครัฐไปสู่
การแก้ไข แต่พอเรามองว่าต้องการปฏิรูปไปสู่ความเป็นธรรม บางทีมี
ประเด็นที่คนยากคนจนหรือคนเล็กคนน้อยได้รับผลกระทบ พวกเขา
ยังไม่มีโอกาสที่จะผลักดันกฎหมาย พวกเขาเริ่มรู้ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะ
ผลักดันกฎหมายได้ แต่ยังไม่มีคนช่วยเขาอย่างเป็นระบบ ที่ว่าจะร่าง
กฎหมายอะไร อย่างไร จึงจะเหมาะสม
ณาตยา
ไพโรจน์

คณะกรรมการชุดนี้จะช่วยได้?

ทำหน้ า ที่ ที่ ไ ม่ ซ้ ำ ซ้ อ นกั บ คณะกรรมการกฤษฎี ก าโดยมอง
กฎหมายเป็นด้านๆ ไม่ใช่เป็นฉบับๆ ซึ่งอาจจะแยกส่วน ยกตัวอย่าง
๑๔๐ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองผู้บริโภค ดูว่าจะปรับทั้งด้านนั้น

อย่างไร คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐ
เท่านั้น
ณาตยา

ขอถามแบบคนใจร้อน การมีคณะกรรมการชุดนี้ จะให้
คำตอบเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่อำนวยความเป็นธรรมได้จริง
ไหม? หรือยังต้องมีแนวทางอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น กระบวน
การยุติธรรมทางเลือก ซึ่งชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความ
เป็นธรรมในสังคมตัวเองด้วย จะหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมแบบ
ทางการอย่างเดียวไม่ได้?
ไพโรจน์

โดยความเห็นส่วนตัว ผมว่าทุกองค์กรต้องทำไปพร้อมกัน
ขณะนี้มีสัญญาณที่ดีจากหน่วยงานหลัก ทั้งตำรวจ อัยการ ศาล
ทนายความ ทุกคนพยายามจะปรับในส่วนของตัวเอง แต่คณะกรรม
การปฏิรูปกฎหมายก็มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาองค์ความรู้และ
การขับเคลื่อน แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของผู้ได้รับผลกระทบ เรายังขาด
การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ถ้าทำได้ดีก็จะทำให้ทิศทางของการ
ปฏิรูปเป็นจริงได้ หน่วยต่างๆ ก็คงต้องพยายามทำเสริมไปกัน
ณาตยา

อาจารย์อคินตอบรับเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการปฏิรูป
หลายเรื่องเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ กระบวนการยุติธรรมเป็น
เรื่องหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมคะ?
๑๔๑

มรว.อคิน
ในคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้ ผมทำเรื่องที่ดินกับเรื่อง
ทรัพยากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมาก
ณาตยา

การส่งต่อข้อเสนอจากขุนพลของประเทศหลายคนที่มา
ทำงานในคณะกรรมการปฏิรูปชุดต่างๆ ในเวลานี้ จะให้ความหวัง
ได้จริงไหม? เพราะคณะกรรมการปฏิรูปก็กำลังจะลาออกหลังจาก
ยุบสภา
มรว.อคิน
พวกเราทุกคนทำงานปฏิรูปประเทศ แต่มี ๒ แนวทาง ซึ่งก็
อาจจะดีทั้ง ๒ แนวทางก็ได้ คือแนวหนึ่งเขาคิดว่าการปฏิรูปนี้จะ
ต้องทำโดยการแก้โครงสร้าง ทำข้างบน ทำเรื่องข้างบนทั้งนั้น แก้
ความเหลื่อมล้ำเป็นสำคัญ แล้วจะใช้นำเสนอต่อรัฐ ในขณะเดียวกัน
ก็จะเสนอสาธารณชน เขาพูดว่า ประชาชน แต่คำว่า ประชาชน
มันมีปัญหาว่า ใครคือประชาชนที่เรามุ่ง? ซึ่งผมคิดว่าเขามุ่งมาที่สื่อ
แล้วก็พรรคการเมือง คือหมายความว่าจะออกมาเป็นนโยบาย ซึ่ง
พรรคการเมื อ งอาจจะรั บ ไปแล้ ว แก้ ไขได้ นี่ เ ป็ น การแก้ ไขแบบ
ข้างบน
แต่ในอีกกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเราทำงานกับชาวบ้านมานี้ เราคิด
ว่า เราจับมาจากปัญหาทีช่ าวบ้านประสบ ความทุกข์รอ้ นทีช่ าวบ้าน
ประสบ ถือว่าความไม่เป็นธรรมเป็นของสำคัญที่สุดที่จะแก้ไข เรา
พยายามจะแก้ไขอันนั้น อันนี้จะมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายมาก แต่
๑๔๒ เราจะนำกรณีต่างๆ ของชาวบ้านเอามารวมกัน มาพิจารณาดูและ

ทำข้อเสนอ แล้วก็กลับไปหาชาวบ้าน ให้มีเวทีของชาวบ้านพิจารณา
เรื่องพวกนี้ คุยกันเอง เรียนรู้จากกันและกัน ได้รู้ว่าเราจะเคลื่อน
อย่างไร บางแห่งเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ บางแห่งก็แก้ไม่ได้
ณาตยา

ฟังอาจารย์อคินแบบนีแ้ ล้ว ทำให้มองเห็นว่า ถึงแม้จะมีกลไก
ในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง แต่ก็ฝากความหวังไว้ที่กลไกเหล่านี้
อย่างนี้โดยสิ้นเชิงไม่ได้ ยังต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
ตัวอย่างหนึ่งก็คือ ยุติธรรมทางเลือก แบบที่เรียกว่ายุติธรรมชุมชน
กระบวนการแบบนี้ วิธีการแบบนี้จะมีกระบวนการปฏิรูปเข้าไปหนุน
เสริม เพื่อให้แนวคิดนี้กระจายกว้างมากขึ้นหรือเปล่า?
กิตติพงษ์
ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจของประเทศไทย แต่ละฝ่าย
มองเห็นความจำเป็นในการปฏิรูปแล้วก็พยายามทำในส่วนของตน
ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจารย์อคินพูดถึง คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ก็จะมองภาพจากข้างบนลงมา บางท่านก็จะมองจากข้าง
ล่างขึ้นไป อย่างสมัชชาปฏิรูปที่ท่านอาจารย์ประเวศ วะสีทำ ผมก็เป็น
ส่วนหนึ่งอยู่ด้วย ก็มองปัญหาจากชุมชนต่างๆ เพื่อสังเคราะห์ว่า
ปัญหาคืออะไร อย่างไร ซึ่งพบว่าปัญหาทุกเรื่องโยงมาสู่เรื่องกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมเองก็
พยายามทำในกรอบที่ตัวเองทำได้ มองตรงกันว่า การเสริมพลัง
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเป็นเรื่อง
สำคัญ เพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นร่วมว่า ถ้าเราทุ่มเทในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชน เน้นให้เขารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหา
๑๔๓

ด้านความยุตธิ รรมกันเอง ให้ความรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ขาอยากได้ เป็นหลังพิงให้
เขาก็อาจจะช่วยได้ ดังนั้น เรื่องประเด็นยุติธรรมชุมชนจะเป็น
ประเด็นร่วม ตรงนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายแห่ง
ณาตยา

ทีมงานของเราเข้าไปในพื้นที่ ลองเข้าไปสอบถาม ลองเข้าไป
หาความจริง ว่าชาวบ้านรู้สึกอย่างไรกับเรื่องกฎหมาย เรื่องกระบวน
การยุติธรรม ง่ายเหมือนนึ่งข้าวเหนียวไหม หรือว่ายังเป็นเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับตัว ก็พบคำตอบที่น่าสนใจ ชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความ
สำคัญกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน มีความรู้อย่างดี สามารถแปล
เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องในวิถีชีวิตประจำวันได้
ขอถามต่ อ ว่ า ถ้ า มี ค ณะกรรมการปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ
ธรรม ซึง่ ต้องพูดถึงกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบของสังคม จะมีสว่ น
ช่วยเพิ่มมากขึ้นไหม?
กิตติพงษ์
ถ้ามีคนมาทำเรื่องนี้เยอะๆ แล้วทำไปในทิศทางเดียวกันก็ยิ่ง
ดี ในช่วงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ผมไม่ได้อยู่ร่วมด้วย แต่มี
การอภิปรายและพูดคุยกันตั้งแต่ต้นว่า ควรจะมีหนึ่งหรือสององค์กร
มีการตัดสินใจว่าควรจะมี ๒ องค์กร แต่ในเรื่องกฎหมาย การร่าง
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาบุคลากรในทางกฎหมาย
เป็นการปฏิรูประบบกฎหมายทั้งระบบอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เพราะ
ฉะนั้น ส่วนตัวผมคิดว่า อยากให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทำ
เรื่องนี้ทั้งระบบ ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุด
นั้น ผมเข้าใจว่าอยู่ในระหว่างที่รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะผลักดัน
๑๔๔ กฎหมายนี้ต่อในสภาหรือไม่ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ เวชา

ชาชีวะ) ยุบสภาจริง ก็ต้องรอไปอีก แต่เรื่องนี้รอไม่ได้ เพราะฉะนั้น
ถ้าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้ทำได้ก็น่าจะทำอย่างครอบ
คลุม ในอนาคตถ้าเกิดคณะกรรมการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมก็
น่าจะมาเสริมกัน
ณาตยา

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะสามารถไปมีส่วนในการที่
จะแก้ปัญหากระบวนการผลิตนักศึกษากฎหมายเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างไร?
กิตติพงษ์
ขออนุญาตเล่า ตอนที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจของไทย ในปีพ.ศ.
๒๕๔๐ และมีการร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะมีไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก และ
หลายองค์กรเข้ามาในประเทศไทย ผมเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะ
ว่าเขาอยากให้ปฏิรูปกฎหมาย ตอนนั้นก็เถียงกันมากว่า ควรปฏิรูป
กฎหมายเศรษฐกิจที่ทำให้เขามาทวงหนี้เราได้ง่ายขึ้น หรือควรจะ
ปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบ ก็มีการคุยกันระหว่างผู้แทนธนาคารโลกกับ
พวกเราซึ่งเป็นนักกฎหมาย เราก็บอกว่า ปัญหาประเทศไทยปฏิรูป
กฎหมายอย่างเดียวไม่พอ เรื่องมันลึกซึ้งกว่านั้นมาก ต้องปฏิรูป
กระบวนการร่างกฎหมาย ทำให้กฎหมายทันสมัย ประชาชนคนเล็ก
คนน้อยได้ประโยชน์ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย และเรื่องสำคัญที่
สุด ยากที่สุด ก็คือการพัฒนาบุคลากรในวงการกฎหมาย ไม่ใช่
เฉพาะแค่โรงเรียนสอนกฎหมาย ต้องทำให้ระบบการศึกษาของไทย
ทั้งระบบเห็นความสำคัญของการเคารพรักนิติธรรม
ณาตยา

ใครจะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้?

๑๔๕

กิตติพงษ์
โดยส่ ว นตั ว ผมคิ ด ว่ า ทุ ก คนที่ ท ำเรื่ อ งนี้ จ ะต้ อ งเห็ น ว่ า
กระบวนการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนี้ ไม่ใช่เรื่องของ
นักกฎหมายและวงการใครวงการหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของชาติ วาระ
ของชาติ เป็นเรื่องของทุกคน ลงไปในทุกระบบ เพราะถ้าสังคมใดไม่
เคารพกฎหมายหรือไม่มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของการให้
ความเป็นธรรมก็อาจจะนำไปสู่การที่สังคมนั้นมีปัญหาอย่างที่เรา
เห็นอยู่
การที่จะสอนให้ใครเคารพกฎหมายในชั้นเด็กๆ ก็ต้องมอง
กฎหมายได้ ๒ มุม กฎหมายอาจจะมองว่าเป็นกฎของผู้มีอำนาจก็ได้
การสอนให้เชื่อในอำนาจก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ถ้าสอนว่าเครื่อง
หมายเป็นเครื่องมือนำสังคมสู่ความเป็นธรรม ทุกคนต้องเคารพ
กติกานั้น ก็จะทำให้เราเป็นสังคมที่เคารพต่อหลักยุติธรรมได้เหมือน
กัน
ณาตยา

คุณไพโรจน์ คิดอย่างไร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยังไม่
ได้รับการโปรดเกล้า แต่ถูกความคาดหวังหลายเรื่อง และกว้างมาก
ไพโรจน์

ที่จริงก็เล็งเห็นอยู่ว่า สังคมคาดหวังว่าคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายจะเหมือนกับเป็นยาวิเศษ เห็นด้วยกับท่านปลัดฯ ว่า
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายมีหลายมิติ มิติที่ ๑ คือการเปลี่ยนผู้คนใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นหัวใจที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๑๔๖

เพราะว่าเป็นคนที่ใช้กฎหมายโดยตรง มิติที่ ๒ ก็คือ เนื้อหาของ
กฎหมาย มิติที่ ๓ ที่เป็นปัญหาของบ้านเรามาก ก็คอื การบังคับใช้
กฎหมายที่ถูกสะท้อนถูกตรวจสอบมากที่ผ่านมา
ถามว่าแบบนี้จะเริ่มต้นจากตรงไหน? ที่จริง คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายเป็นเหมือนองค์กรให้คำปรึกษา ทั้งให้คำปรึกษาภาค
ประชาชนที่จะผลักดันกฎหมาย ขณะเดียวกันก็เสนอต่อรัฐบาลผู้มี
อำนาจ หรือเสนอต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องที่มีอำนาจโดยตรงในการ
บังคับใช้
ถามว่ า พลั ง ของการให้ ค ำแนะนำจะเป็ น จริ ง ได้ ห รื อ ไม่ ?
นี้คือโจทย์หัวใจของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้ เป็นข้อวิตก
ที่คุยกันว่า จะทำอย่างไรให้ข้อเสนอแนะนั้นปฏิบัติได้จริง? การที่จะ
มีผลสัมฤทธิ์ได้จำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับภาคสังคม ภาคสังคมก็
กว้างขวางมาก สื่อก็เป็นส่วนหนึ่ง นักวิชาการก็ส่วนหนึ่ง ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่ง
ผมคิ ด ว่ า ความตื่ น ตั ว ของคนจะเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ
ประชาชนที่ตื่นตัวและเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงผลักดัน
จากข้างนอก ทำให้กระบวนการยุติธรรมของเรา สถาบันที่ใช้อำนาจ
ในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวได้เอง เพราะถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้
นี้คือความคาดหมาย
ณาตยา

พวกเราได้พูดถึงกลไกการปฏิรูปกฎหมาย กลไกของสมัชชา
ปฏิรูป กลไกของคณะกรรมการปฏิรูป พูดถึงกลไกที่ต้องไปทำงาน
ร่วมด้วย ทั้งเรื่องสถาบันการศึกษา ชุมชน แล้วก็ประชาชนทั้งสังคม ๑๔๗

มีการพูดถึงอัยการ ตำรวจ มีการพูดถึงปัญหาในระบบพิจารณาคดีใน
ศาลอยู่บ้าง และไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรที่มีคนพูดอยู่บ่อยๆ ว่า
ถ้าจะปฏิรูปในกระบวนยุติธรรม สิ่งที่ยากที่สุดคือการปฏิรูปศาล ทั้ง
๓ ท่านเห็นด้วยไหม?
ไพโรจน์

ในความเห็นผม ผมคิดว่าศาลก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เช่น มีการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การพิจารณาคดีผู้บริโภคง่ายขึ้น แล้วก็เป็น
ภารกิจของศาลที่จะแสวงหาความจริง เพราะประชาชนผู้บริโภคถูก
ละเมิดสิทธิโดยผู้ละเมิดที่มีอำนาจมหาศาล และยากในการเข้าถึง
ข้อมูล เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนกระบวนการ หรือเมื่อสองสามวัน
ก่อนเริ่มพูดถึงการพัฒนาแผนกคดีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยน
แปลงในกระบวนการ ผมเข้าใจว่าศาลก็ได้รับผลกระทบจากแรงกด
ดัน จากกระแสของสังคม ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าการเปลี่ยน
แปลงภายในยังไม่พอ จำเป็นต้องอาศัยจากข้างนอก เพราะฉะนั้น
เป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวงการศาล แม้ว่าจะยากอย่าง
ที่เขาพูดกัน แต่จากที่เห็นตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ผมคิดว่าได้
เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้
ณาตยา

ถ้าเปรียบเทียบ อย่างตำรวจ เราวิจารณ์ได้ทันทีใช่ไหม?
อย่างอัยการ ถ้ามีข้อมูลก็สามารถให้ความเห็นได้ต่ออัยการใช่ไหม?
แต่พอจะพูดถึงศาล ต้องกล่าวด้วยความเคารพ ซึ่งเคารพแล้วก็ยัง
วิจารณ์แบบไม่กล้าที่จะวิจารณ์ แม้แต่การทำงานของสื่อฯ ในครั้งนี้
ก็สารภาพตามตรงว่า เกิดความเกร็งอย่างมาก ฉะนั้น อิสรภาพใน
การวิจารณ์กระบวนการทำงานแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะ
๑๔๘ เข้าถึงข้อเท็จจริงที่จะต้องมาแก้ปัญหากันไหม?

ไพโรจน์

ผมคิ ด ว่ า ต้ อ งมองในภาพใหญ่ ด้ ว ยถ้ า ไปมองว่ า ศาลเป็ น
องค์กรที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และเป็นองค์กรปัญหา ซึ่งไม่ใช่
อย่างนั้น เพราะปัญหาของระบบยุติธรรมเป็นอย่างที่เราพูดมาทั้ง
หมด มีมิติซับซ้อนมาก
ณาตยา

คงไม่มีใครไปกล่าวหาศาลว่าเป็นปมปัญหาเดียว?

ไพโรจน์

ใช่ แต่คราวนี้ การที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการสอนกฎหมาย
หรือแนวปฏิบัติ ซึ่งเชื่อกันมายาวนาน อย่างที่ท่านอาจารย์อคินพูดว่า
ที่อังกฤษมีการสอนเรื่องทฤษฎีกฎหมายลึกซึ้งในชั้นปริญญาตรี แล้ว
ทางเนฯ ก็สอนปฏิบัติอย่างเดียว แต่ของเรารากฐานในเชิงทฤษฎีไม่
ได้มีลึกซึ้งพอ แล้วก็สอนแต่วิธีปฏิบัติมายาวนาน บางครั้ง การปรับ
วิธีปฏิบัติ อย่างเช่น การให้ศาลนั่งเป็นกรรมการ ให้คู่ความ ๒ ฝ่าย
ต่อสู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อหน้าศาล ในระบบ
อังกฤษ การต่อสู้นั้นเป็นธรรมได้ เพราะว่ามีทนาย และทั้งสองฝ่ายได้
รับความช่วยเหลือตั้งแต่ต้น แต่ระบบของเรา ถ้าให้ศาลนั่งแบบนั้น
ฝ่ายหนึ่งเล่นเทนนิสระดับโลกเหมือนเฟรดเดอเรอ อีกฝ่ายหนึ่งเพิ่ง
หัดเล่นเทนนิสป๊อกแป๊ก จะไปสู้ได้อย่างไร
ขณะนี้ผมคิดว่าศาลตื่นตัวมาก อยู่ในจุดที่ว่า จะพัฒนาระบบ
ของตัวเองอย่างไรดี จึงจะสามารถให้ความเป็นธรรมได้ แต่พอหันซ้าย
หันขวาก็ยากมาก เพราะการแก้ไขระบบที่อบรมกันมายาวนานต้อง
กระทบหลายส่วน เรื่องแบบนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีองค์ความรู้ และ
องค์ความรู้นั้นต้องสอดคล้องกับบริบทประเทศไทยอย่างแท้จริง ๑๔๙

แล้วค่อยๆ ขับเคลื่อนผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เป็นการไป
บอกว่าองค์กรนั้นมีปัญหานะ ตำหนินะ ผมเชื่อในเชิงบวกว่าทุกท่าน
พยายามจะเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ว่าต้องการทิศทางที่เห็นร่วมกันว่า
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ณาตยา

ทีนี้กับคำถามเมื่อสักครู่นี้ เนื่องจากสังคมมีวัฒนธรรมที่ให้
ความเคารพกับศาล เกรง ไม่กล้าวิจารณ์ ทำให้ข้อมูลข้อเท็จจริงบาง
อย่างที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาไม่ได้เข้ามาสู่การพูดคุยกัน
ขออนุญาตถามด้วยความเคารพ จริงหรือไม่จริงที่ผู้พิพากษา
อายุ ๒๕ ปี ต้องขึ้นนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีที่ตัดสินถูกผิดชีวิตคนคนนึง
โดยใช้ประสบการณ์ของคนอายุ ๒๕ ปี
ไพโรจน์

ในระบบกฎหมายขณะนี้ ผู้ที่เข้าไปเป็นผู้พิพากษาอายุ ๒๕ ปี
อาจจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นสักประมาณ
ปีสองปี แล้วเท่าที่ทราบจะมีพี่เลี้ยงในเชิงที่จะทำให้คำพิพากษา และ
กระบวนการต่างๆ ออกมาในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ใช่ปล่อยทำอย่างไร
ก็ได้ไปเลย

๑๕๐

อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อวิจารณ์อยู่ว่า ระบบที่จะให้ผู้ที่เข้ามาสู่
กระบวนการยุติธรรมมีอาวุโสมากขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้น ควรจะมีหรือ
ไม่? ควรจะมีระดับใด? นี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ ประเด็นเรื่อง
ประสบการณ์ชีวิต เรื่องความเข้าใจโลก เรื่องอาวุโสต่างๆ เหมาะหรือไม่
ที่จะต้องยกระดับมากขึ้น? เป็นหนึ่งในหลายประเด็นปัญหาของเรา

มรว.อคิน
เรื่องอายุอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ ถ้าพูดแต่ว่าศาลดื้อดึง
ไม่เปลี่ยน ผมว่าไม่จริง ผมเห็นด้วยกับที่คุณไพโรจน์พูด ศาลเปลี่ยน
มาก แต่ผมก็อาจจะพูดด้วยความเคารพ เหมือนกัน ผมอาจจะพูด
อะไรที่ต้องเกินไปหน่อย ผมว่าท่านเปลี่ยน แต่ท่านเปลี่ยนไปในทาง
บางครั้งท่านเปลี่ยนไปในทางที่น่ากลัว เป็นต้นว่า ท่านได้ยินกระแส
ของโลกมาก เรื่องโลกร้อน ท่านก็ออกคำตัดสินที่แปลกๆ ออกมา
เพราะท่านได้รับทราบกระแส ท่านกระทบกระเทือนโดยกระแสพวก
นี้เยอะ แล้วยังมีกระแสที่ว่า ชาวบ้านจะต้องบุกรุกที่ดินไปตัดไม้ตัด
ป่า ทำให้ป่าหายไปเพราะว่าชาวบ้านทำ ท่านได้รับกระแสนี้เหมือน
กัน แล้วท่านก็ตัดสิน ปัญหาของท่านก็คือ ท่านไม่รู้จักชาวบ้าน ท่าน
รับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากข้างนอก จากต่างประเทศบ้าง จาก
อะไรบ้าง ท่านได้ยินกระแสหมด แต่ท่านไม่รู้ว่าชาวบ้านเป็นอย่างไร
นั้นเป็นของที่ขาดที่สุด
ถ้าหากจะแก้ปัญหาของเมืองไทยได้ ผมไม่ได้พูดถึงศาล
อย่างเดียว ผมพูดถึงคนทุกระดับ บอกได้เลยว่า เขาไม่เข้าใจชาวบ้าน
เลย คนที่มีอำนาจและมีความคิดในเรื่องต่างๆ เขาไม่ได้เข้าใจว่า
ชาวบ้านเป็นอย่างไร ต้องการอย่างไร เพราะเหตุใดชาวบ้านจึงทำ
อย่างนั้น อย่างคดีที่ดิน ทำไมศาลไม่ยอมไต่สวนเรื่องโฉนดพิลึกพิลั่น
หรือโฉนดปลอม ท่านมีดุลยพินิจในการแสวงหาความจริงตามกฎ
หมาย ท่านจะเลือกไต่สวนก็ได้ แต่ท่านไม่เลือก กระแสหนึ่งคนก็ด่าว่า
ศาลกินเวลามาก ทำไมไม่ตัดสินให้เร็วๆ ศาลใช้เวลานานเหลือเกิน
ท่านก็อยากจะตัดสินเร็วๆ ฉะนั้น ท่านใช้ระบบกล่าวหาง่ายกว่า ท่าน
ก็ดูโฉนด โฉนดมันมีอยู่ ก็ตัดสินไปเป็นแบบนี้ คุณบุกรุกคุณก็โดน
ไป แล้วให้ไปฟ้องอีกคดีว่าโฉนดมันผิด แต่ท่านไม่รู้ว่าชาวบ้านไม่มี

๑๕๑

ปัญญาที่จะไปฟ้อง ไม่มีปัญญาเลย ปัญญาทรัพย์ก็ไม่มี ปัญญาสมอง
ก็ไม่มี ทำไม่ได้
ณาตยา

แนวทางอย่างที่อาจารย์อคินวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์สิ่งที่
เกิดขึ้นกับศาลแบบนี้ ถามเป็นความรู้เพื่อที่จะเป็นแนวทางต่อไปที่
จะช่วยกันคิดถึงการแก้ปัญหา - อาจารย์อคินและพิธีกรรายการ
๒๕๖๓ เปลี่ยนประเทศไทยจะติดคุก เพราะว่าวิจารณ์ศาลไหม? คุณ
ไพโรจน์เข้าใจว่าไม่ ใช่ไหม?
ไพโรจน์

ไม่ครับ เพราะว่าเป็นการวิจารณ์ทั้งระบบ เช่น ระบบการ
ฝึกฝนคนของเรา กระบวนการพิจารณาคดีซึ่งมีการแสวงหาความ
จริงไม่เพียงพอ ความไม่เข้าใจในสมมติฐานที่ว่าหากคนสองคนต่อสู้
กันในศาลแล้วน่าจะมีอำนาจเท่ากัน ในสังคมไทยมันไม่ใช่เป็นอย่าง
นั้น ซึ่งก็คือข้อเท็จจริง ผมว่าตรงนี้ศาลมองไม่เห็น หรือว่าเรียนรู้
สังคมน้อย อย่างที่ท่านอาจารย์อคินพูดถึง เป็นเรื่องกรอบคิด กรอบ
แนวคิดที่ไม่ได้เป็นความผิดของคนคนนั้น หรือผู้พิพากษา
ณาตยา
ไพโรจน์

ความผิดของระบบ?

ใช่ ที่ถูกปลูกฝังมาเป็นอย่างนี้ มีความเชื่อแบบนี้ ยกตัวอย่าง
เรื่องที่ดิน เขาบอกว่าที่ดินใครจะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ต้องไปดูกฎหมาย
ประมวลที่ดิน ถามว่าคุณได้เอกสารมาหรือไม่ ได้ นส.๓ มาหรือไม่
๑๕๒ โฉนดในที่ดินได้หรือไม่ แต่ชาวบ้านอยู่ในเขตป่า ถูกประกาศทับที่

ไม่มีทางได้เอกสารสิทธิ์ พอดูแค่นี้ ท่านก็บอกว่าบุกรุกแล้ว ทันที
เลย เพราะฉะนั้น ถ้ามองแบบนี้ ก็หมายความว่า ไม่เข้าใจบริบทของ
เรื่องราว เมื่อไม่เข้าใจบริบทของเรื่องราว ว่าไม่ได้เป็นความผิดโดย
แท้ของบุคคล ก็ผิดทันที นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
กระบวนการเรียนในมหาวิทยาลัย เราสอนให้เขาเข้าใจเรื่อง
เทคนิค แต่ไม่เข้าใจสังคมไทย ไม่เข้าใจปรัชญา ไม่เข้าใจความยุตธิ รรม
ต้องพัฒนากระบวนการที่จะทำให้ผู้พิพากษา หรือศาลได้เรียนรู้
สังคม
กิตติพงษ์
อยากจะโยงต่อว่า ไม่ใช่ไม่มีความรู้อย่างเดียว บางท่านอาจ
จะมีความรู้ แต่โดยระบบท่านถูกสอนอย่างเคร่งครัดว่า ให้ดูเฉพาะที่
ปรากฏในสำนวน บางที สิ่งที่ปรากฏในสำนวนไม่เป็นธรรมตั้งแต่ต้น
เพราะคนจนกว่าหรือด้อยฐานะกว่าโอกาสในการต่อสู้ก็น้อยกว่า
ในต่างประเทศถ้ามองในเชิงวิชาการ ระบบกล่าวหาต้องเท่า
กัน ๒ ข้างอย่างทีพ่ ดู กัน แต่ในบางประเทศมีระบบไต่สวน หมายความ
ว่ า ให้ ศ าลสามารถเข้ า ไปหาข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ ว ยตั ว เองได้ ม ากขึ้ น
เราพยายามผลักดันตรงนี้ แต่ศาลก็ยังลังเล เพราะท่านคุ้นเคยกับ
ระบบที่ท่านนั่งอยู่แล้วก็มีคนมาให้ข้อมูล แล้วถ้าท่านเข้าไปใกล้แบบ
นั้น ก็จะรู้สึกว่าท่านเสียความยุติธรรมหรือเปล่า เหมือนเข้าไปใกล้ชิด
ข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง ความจริงแล้วกลไกการตรวจสอบของแต่ละ
ระบบนั้นต่างกันไป
ไปโทษท่านทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะว่าเรามี ๒ ระบบ เราเอา
เฉพาะบางส่วนของเขามา ไม่ได้เอามาทั้งระบบ แต่ก็มีความพยายาม ๑๕๓

ที่จะให้ศาลบางศาลเข้าไปไต่สวน หรือเดินเผชิญสืบ หรือเข้าไปหา
ข้อเท็จจริงมากขึ้น เพื่อที่ท่านจะให้ความเป็นธรรมได้มากขึ้น เป็น
ประเด็นหนึ่งที่เราต้องพยายามผลักดันต่อไป
ณาตยา

สรุปว่าเป็นปัญหาที่ระบบ ถ้าอย่างนั้นแล้ว ถามอีกครั้งเพื่อ
ความแน่ใจ และความสบายใจ ท่านอาจารย์อคิน ทายาทของ
พระบิดาของกฎหมายไทย กับพิธีกร ๒๕๖๓ เปลี่ยนประเทศไทย
จะติดคุกเพราะว่าวิจารณ์กรณีนี้ของศาลไหม?
กิตติพงษ์
จากการที่ผมสัมผัส ทั้งวงการผู้พิพากษาและวงการกฎหมาย
ทุกคนพยายามทำให้ระบบความยุติธรรมของประเทศไทยนี้ดีขึ้น
ทุกคนมองเห็นว่ามีปัญหา แต่ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่จุดใดจุด
หนึ่งโดยเฉพาะ
ที่พูดมาทั้งหมดก็พยายามที่จะบอกว่า ปัญหาการปฏิรูป
กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมมีความซับซ้อนมาก ศาลเองก็อยู่
ในส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านั้น มีความพยายามในส่วนของท่านที่
จะปรับปรุง แต่บางทีปัญหามันใหญ่กว่าที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะ
แก้ไขได้ ก็ต้องการการขับเคลื่อนทั้งระบบที่เห็นทิศทางอย่างชัดเจน
ณาตยา

หมายความว่า นำเสนอปัญหาเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์กันแบบ
นี้ ได้ใช่ไหม?
๑๕๔

กิตติพงษ์
ใช่ ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า เรามีเจตนาดี ไม่ได้เป็นการ
วิจารณ์คดีใดคดีหนึ่งว่าไม่ให้ความเป็นธรรม แต่เป็นเรื่องปัญหาโครง
สร้างเชิงระบบที่ทำให้ศาลมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อเท็จจริงที่จะนำ
มาสู่การให้ความเป็นธรรมอย่างไร
ณาตยา

ถ้าหากว่าสามารถปลดเงื่อนปมข้อสงสัยนี้ได้ คงจะทำให้มี
อีกหลายๆ เสียงในสังคมที่จะออกมาช่วยกันมอง ช่วยกันวิเคราะห์
ปัญหาในแต่ละจุดได้อย่างอิสระ จนกลายเป็นที่มาของการเกิดมติ
มหาชน ในการร่วมกันแสดงเจตจำนงในการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม
กิตติพงษ์
ใจผมอยากให้เชิญท่านผู้พิพากษาหัวก้าวหน้ามาพูดคุยถึง
ปัญหาองค์กรในทางที่ลึกซึ้งขึ้น
ผมเชื่อว่าผู้พิพากษาหลายท่าน
พยายามปรับปรุงองค์กรตัวเอง
ณาตยา

เป็นไปได้ไหม ที่ท่านผู้พิพากษาเหล่านั้นจะเปิดกว้างแล้วพูด
สิ่งเหล่านี้ในที่สาธารณะได้?
กิตติพงษ์
ผมเชื่อเช่นนั้น ว่าทุกหน่วยอยู่ในระหว่างการพยายามปรับ
หน้าที่ของตัวเองให้สามารถให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ดียิ่ง
ขึ้น

๑๕๕

ณาตยา

อาจารย์อคินพยายามเข้าไปพูดคุยกับบรรดาท่านผู้พิพากษา
หลายท่าน อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหม?
มรว.อคิน
ผมก็พูดกับผู้พิพากษาสองสามท่านที่สนิทกัน เรามีผู้พิพากษา
ที่มองเห็นปัญหาชัดเจนมากในเรื่องพวกนี้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะ
ยอมพูดในที่สาธารณะหรือเปล่า รู้สึกแปลกประหลาดอยู่ ไม่ค่อยแน่ใจ
ไพโรจน์

ข้างในอาจจะไม่มีพลังพอ จำเป็นต้องอาศัยพลังจากข้างนอก ที่
พูดกันว่า เป็นหน้าที่ของศาลต้องปรับกระบวนการพิจารณาคดีให้มี
การเข้าไปแสวงหาข้อเท็จจริงมากขึ้น ทิศทางแบบนี้สามารถทำให้เกิด
ขึ้นได้ ปรับปรุงได้ เพราะว่าถ้าดูจากทิศทางการเปลี่ยน อย่างพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคก็เปลี่ยนทิศทางไปแล้ว หรือต่อไปก็เป็นกฎ
หมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การพิจารณาคดีก็จะปรับไปทิศทางนี้ จะมี
ลักษณะไต่สวนมากขึน้ แต่ทสี่ งั คมยังไม่พอใจก็คอื เปลีย่ นช้า ช้าไป ไม่ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงที่มีความเร่งเร้ามาก
ณาตยา
ไพโรจน์

ต้องมีพลังทางสังคมมากกว่านี้?

ต้องมีมากกว่านี้ และผมคิดว่าตอนนี้ พลังเกิดจากการที่ผู้ที่ได้
รับผลกระทบถามว่ายุติธรรมไหม? ฉะนั้น ผมว่าแรงกระตุ้นจากการ
พูดอย่างนี้สะท้อนได้ว่ากระบวนการต้องปรับตัวแล้ว ถ้าขืนยังไม่ยอม
๑๕๖ การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จะอยู่ไม่ได้ จะ
สร้างความเป็นธรรมไม่ได้

ณาตยา

ทั้ง ๓ ท่าน ช่วยบอกได้ไหมว่า สิ่งที่เราพูดคุยกัน เราคุยกัน
ลอยๆ หรือเปล่า หรือว่ามีจุดเริ่มต้นที่จะร่วมกันนับหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา
เรื่องกระบวนการยุติธรรมได้จริง จุดนั้นอยู่ตรงไหน?
กิตติพงษ์
ผมคิดว่าเรามาไกลกันเกินกว่านับหนึ่งแล้ว เริ่มต้นทำอย่างเป็น
ระบบมายาวนานพอสมควร ๑๔ ปี ค่อนข้างยาว วันนี้นอกจากเห็น
ทิศทางร่วมกันแล้ว เห็นความจำเป็นในการผลักดันตรงนี้ร่วมกัน เรายัง
มีกลไก มีเครื่องมือสำคัญเกิดขึ้นหลายองค์กร หลายหน่วย มองประเด็น
นี้ เ ป็ น เรื่ อ งสำคั ญ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นในสองสามปี ข้ า งหน้ า ทั้ ง สิ้ น
ถ้าเราสามารถผลักดันตรงนี้ได้ทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสาธารณะ
เราน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นกว่าช่วง ๑๔ ปีที่ผ่านมาอย่าง
แน่นอน ผมเชื่อเช่นนั้น
ณาตยา

จุดเริ่มต้นที่จะนับหนึ่งเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการเรียก
ร้องหรือสร้างมติมหาชนในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมร่วมกันทั้ง
สังคม เริ่มตรงไหน?
กิตติพงษ์
เริ่มไปแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถทำทีเดียวเป็นมติมหาชน
เลย ผมโยงกลับมาที่คุณณาตยาได้ทำหลายตอน นี้ก็เริ่มแล้ว ให้สังคม
โดยรวมได้เห็นปัญหาความยุติธรรม ไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมาย ไม่ใช่
เรื่องของคนในกระบวนการยุติธรรม แต่เป็นเรื่องของคนทุกคนที่ได้
รับผลกระทบ คนดูรายการจำนวนมากเห็นปัญหาความไม่เป็นธรรม
มี ก ารพู ด กั น ถึ ง ขนาดที่ ว่ า คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายของไทย ๑๕๗

ต้องเป็นองค์กรถาวรเลย บางประเทศทำแล้วจบภารกิจก็เลิก เรามี
กฎหมายรองรับให้ทำอยู่วาระละ ๔ ปี แล้วต่อได้อีก ๔ ปี เป็นองค์กร
ถาวร ก็แสดงให้เห็นว่า ความสำคัญที่ต้องให้มีกลไกทำเรื่องนี้โดย
เฉพาะได้เกิดขึ้นแล้ว และรัฐธรรมนูญรองรับ เกิดสมัชชาปฏิรูป เกิด
คณะกรรมการปฏิรูป ทั้งหมดมองว่าเรื่องนี้มีความสำคัญ ตอนนี้อยู่
ระหว่างการขับเคลื่อน แล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆ เข้ามาผลักดัน
ที่ต้องทำต่อก็คือว่า ทำอย่างไรให้คนที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้น
ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ อัยการ ศาล คนในระบบยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้วย ไม่ใช่เป็นคนที่ถูก
ชี้นิ้วมองว่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ผมเชื่อว่าจะต้องพยายามให้คนที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงในหน่วยเหล่านั้น ซึ่งผมเชื่อว่ามีมาก ได้มีโอกาส
มาร่วมทำงานกลไกต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แม้จะต้องนับอีกหลายจุด แต่กเ็ กิน
กว่าการนับหนึ่งแล้ว ต้องทำต่อไปด้วยความมุ่งมั่น
ณาตยา
ไพโรจน์

๑๕๘

คุณไพโรจน์เห็นด้วยไหมว่าหนึ่งนี้นับไปแล้ว?

ที่จริงผมนับเอารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เป็นหลักหมายที่หนึ่ง
ปัจจุบันก็ต้องเดินต่อ ผมเข้าใจว่าตอนนี้ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับ
ปรุงกระบวนการยุติธรรมมีอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งงานวิชาการ งานข้อ
เท็จจริงที่เกิดขึ้น เราจะสังเคราะห์องค์ความรู้ให้กลายเป็นทิศทาง
ร่วม แล้วนำข้อสังเคราะห์ที่ว่าไปรณรงค์ ไปเผยแพร่ ไปสร้างความ
ตระหนักในผู้คนอย่างไร นี้เป็นประเด็นสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการ
กระเพื่อมของสังคม

ณาตยา

ถ้าอย่างนั้นก้าวต่อไปต้องทำอะไร?

ไพโรจน์

อย่างน้อยก็ต้องสังเคราะห์ข้อเสนอพวกนี้ออกมา ต้องมา
เสนอกับสังคม ให้เห็นว่านี้เป็นข้อที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การเสนอต่อสังคม รวมทั้งการเสนอต่อฝ่ายการเมือง ในการเลือกตั้ง
สมัยหน้าใกล้ๆ นี้ เป็นเครื่องมือหนึ่ง เป็นจังหวะก้าวหนึ่งที่ว่าเขาควร
จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบที่จะสร้าง
ความเป็นธรรม นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินหน้ากันไป
ภารกิจนี้มันมีกับทุกฝ่าย ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนที่จะ
ต้องการผลักดันก็เห็น ก็ต้องการผลักดันเรื่องนี้อยู่แล้ว จะผนึกกำลัง
อย่างไร? นี้เป็นสิ่งท้าทายเราทั้งสังคม ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
ณาตยา

ถือว่าเป็นโจทย์ให้คิดต่อ - อาจารย์อคินคะ อาจารย์มีความ
คาดหวังต่อความเป็นธรรมในสังคม กระบวนการยุติธรรม ที่จะ
อำนวยความเป็นธรรมอย่างไร?
มรว.อคิน
ผมคิดว่าคงจะดีขึ้น เดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทย ชาวบ้านเอง
ก็รู้สิทธิตัวเองมากขึ้น ถ้าเขาตื่นตัวขนาดนี้แล้ว ผู้พิพากษาทั้งหลาย
ศาลก็เหมือนกัน ก็รู้จักผ่อนปรน คือรู้ว่าเสียงทางนี้มาแรงนะ ความ
ต้องการทางนี้แรง จะผ่อนลงไป ไปหาความสมดุล ผมหวังว่าคงจะ
เกิดขึ้นในคนไทย ผมคิดว่าผู้พิพากษาเดี๋ยวนี้หลายคนก็เข้าใจ

๑๕๙

ผมคิดอย่างหนึ่งอยากให้สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา
ให้ผู้พิพากษากับพวกเราได้คุยกัน ได้แลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้ จัด
สัมมนาอะไรอย่างนี้ คือผมคิดว่าทำได้นะ ได้เคยคุยกับท่านเลขาธิการ
ศาลยุติธรรม ท่านให้ความสำคัญกับสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์มาก มี
คนรุน่ ใหม่ในวงการศาลทีม่ คี วามรู้ แล้วก็เข้าใจปัญหาเยอะ ผมคิดว่าถ้า
สถาบันเหล่านี้ได้เชื่อมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้เชื่อมกับ
สมัชชาต่างๆ ก็น่าจะขับเคลื่อนไปได้
บางทีทุกคนก็รู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่
รู้จะเริ่มอะไรก่อน เพราะทุกคนอยู่ภายใต้ระบบทั้งสิ้น เหมือนไม่มีใคร
รับผิดชอบของการที่บอกว่า จะต้องเดินทางไหน ซึ่งในที่สุดแล้วหันไป
หันมามันไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้น
ตอนนี้ก็มีภาคีที่เริ่มมาทำต่างๆ แล้วเราคงต้องมาสังเคราะห์ และ
กำหนดทิศทางร่วมกันให้ชัดเจน แล้วก็เดินไปตามนั้น นี้เป็นจุดที่ว่าเรา
จะต้องขยับ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีใครเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ แล้วก็ไม่
รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพที่ทำเรื่องนี้
ณาตยา

มีความจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าภาพไหม?

มรว.อคิน
ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลายๆ ฝ่าย แต่ผมเชื่อว่าต้องมีเจ้า
ภาพแล้ ว ก็ ก ารที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บอกว่ า ต้ อ งมี ค ณะกรรมการปฏิ รู ป
กฎหมายชัดเจน คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชัดเจน ก็
เพราะมองว่าต้องมีเจ้าภาพนี้แหละถึงมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
๑๖๐

ณาตยา

ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. ๒๕๔๐ มา จนถึงวันนี้ แม้ไม่มีเจ้า
ภาพที่จะเคลื่อนไปได้เร็ว แต่ก็พิสูจน์ว่าทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ จน
ทำให้ความตระหนักในเรื่องความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม
ก้าวมาถึงวันนี้ คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ แล้วก็
อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอีกก้าวหนึ่ง สำหรับการที่จะเดินหน้า
ต่ออย่างเต็มแรงมากขึ้น
มรว.อคิน
การมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎมายคือการรักษาความต่อ
เนื่อง หรือรักษาความเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง เพื่อจะ
ทำให้มีคน มีเจ้าภาพตัวจริงที่ต้องทำ ต้องประสานกับฝ่ายอื่น
ณาตยา

วันนี้ ขอบพระคุณทั้ง ๓ ท่าน คุณผู้ชมคงจะพอได้ประโยชน์
สำหรับ ๒๕๖๓ เปลี่ยนประเทศไทย ที่ใช้เวลาถึง ๗ สัปดาห์เต็ม ใน
การพูดถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรม นำเสนอทางเลือก นำเสนอ
กรณีตัวอย่าง ทั้งทางที่เป็นปัญหา แล้วก็ที่เป็นแนวทางสำหรับทาง
ออกที่ทำได้เอง แล้วก็ต้องในส่วนที่แก้ปัญหาที่โครงสร้าง ซึ่งต้อง
อาศัยกลไกในระดับโครงสร้าง เรามองเห็นว่า ทุกๆ จุดเหล่านั้นมี
ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เห็นอยู่แล้ว แล้วก็สิ่งที่เหลือก็คือ ทุกคนที่ร่วม
เป็นเจ้าภาพ และเจ้าภาพที่เกิดขึ้นตามกลไกล่าสุด โดยเฉพาะคณะ
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย คงจะพอเป็นความหวังที่รอการพิสูจน์ แล้ว
ก็เฝ้าติดตามต่อ ถึงแนวทางในการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เป็น
ธรรมที่อำนวยความเป็นจริงในสังคมได้ วันนี้หมดเวลา
๑๖๑

๘.
บทตาม

			
-๑หลายปีที่ผ่านมา วลีที่ว่า “ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย” ดูเหมือน
จะถูกตั้งคำถามมากขึ้น อย่างน้อยก็ในสองนัยยะ นัยยะแรกนั้นก็คือ
ความลังเลสงสัยต่อศาลในฐานะองค์กรที่อำนวยความยุติธรรม และ
ส่งผลต่อศรัทธาในสถาบันอันทรงอำนาจเก่าแก่และยาวนานนี้ ส่วน
นัยยะที่สองก็คือ การทบทวนตรวจสอบ “ที่พึ่งก่อนสุดท้าย” ใน
กระบวนการยุติธรรม ว่าได้อำนวยความยุติธรรมก่อนจะไปถึงศาล
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร
กระบวนการทำงานของรายการเปลี่ยนประเทศไทย สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดูเหมือนจะพยายามทำหน้าที่สามประการคือ
หนึ่ง คลี่กล่องดำ – สายโซ่การทำงานของระบบยุติธรรม - ให้เห็น
ว่านอกเหนือจากศาล ยังมีอัยการ ตำรวจ ทนายความ เป็นองคาพยพ
เกี่ยวข้องกันอยู่ในระบบที่ต้องอำนวยความยุติธรรมนี้ สอง แสดงให้
เห็นเหตุปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อระบบยุติธรรม นับตั้งแต่กระบวน
การบัญญัติกฎหมาย การผลิตนักกฎหมาย ไปจนถึงความรู้ความเข้า
ใจในกฎหมายของประชาชน และ สาม นำเสนอทางออกทั้งในฐานะ
แนวคิดและรูปธรรมจับต้องได้ ผ่านบทสนทนาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ผ่านกรณีตัวอย่างว่าด้วยยุติธรรมชุมชน ว่าด้วยนักยุติธรรมรุ่นใหม่
และบทบาทหน้ า ที่ ข องกลไกใหม่ อ ย่ า งคณะกรรมการปฏิ รู ป
กฎหมาย เป็นต้น

๑๖๓

			
-๒เรื่องของชาวบ้านในป่าเทือกเขาบรรทัดที่กลายเป็นจำเลย
คดีโลกร้อน ทั้งที่มีวิถีชีวิตสอดคล้องตามวิถีธรรมชาติเสียยิ่งกว่าคน
เมืองอย่างเราท่าน เรื่องของคนลำพูนที่กลายเป็นจำเลยคดีบุกรุก
ที่ดิน ทั้งที่ที่ดินนั้นมีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบ เรื่องของคนที่ไป
ทำงานต่างประเทศ ส่งเงินกลับมาทีเ่ มืองไทยแล้วกลายเป็นลูกหนี้ จน
เกิดเป็นคดีในศาลเกือบห้าร้อยคดี โดยโจทก์เพียงรายเดียว – ความ
ย้อนแย้งเหล่านี้ ทำให้เราต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างจริงจัง
บทสนทนาแรกระหว่างคนทำงานในกระทรวงยุติธรรม กับ
นายกสภาทนายความ และอาจารย์สอนกฎหมาย ทำให้เห็นร่วมกัน
ว่า ระบบยุติธรรมที่แยกส่วนประการหนึ่ง และจิตสำนึกของคนใน
ระบบยุ ติ ธ รรมอี ก ประการหนึ่ ง และเป็ น สองสาเหตุ ห ลั ก ที่ ท ำให้
ระบบยุติธรรมไม่อาจอำนวยความยุติธรรมได้
คำว่าระบบยุติธรรมแยกส่วนหมายถึงอะไร? – ก็หากยังมอง
ว่าศาล เป็นองค์กรมีหน้าที่เพียงตัดสินคดี มองว่าอัยการเป็นองค์กร
มีหน้าที่เพียงส่งฟ้อง มองว่าทนายความเป็นองค์กรมีหน้าที่ว่าความ
มองว่ า ตำรวจเป็ น องค์ ก รมี ห น้ า ที่ เ พี ย งสื บ สวนสวบสวนและจั บ
ผู้ต้องหา และตราบที่แต่ละองค์กร แต่ละภาคส่วนไม่ร่วมกันสืบค้น
หาสาเหตุต้นตอที่แท้จริงแห่งปัญหา และทำงานตามหน้าที่เหมือน
สายพานในโรงงาน ระบบยุติธรรมทั้งระบบก็จะทำหน้าที่แต่เพียง
การตั้งรับและไม่อาจคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพได้
๑๖๔

คดีลูกหนี้ของโจทก์รายเดียวเกือบห้าร้อยคดีคงไม่กลาย
เป็นภาระของศาลจังหวัดภูเขียวแต่ฝ่ายเดียว หากเจ้าหน้าที่รัฐใน
กระบวนการยุติธรรมเอะใจขึ้นมาสักหน่อยตั้งแต่ต้นทางของการ
เกิดเป็นคดีฟ้องร้อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี นอกเหนือจากของ
ชาวบ้านแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายบุคลากรในระบบยุติธรรม รวมไปจนถึง
การเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาในตอนท้าย ประสิทธิภาพของระบบยุติ
ธรรมที่วัดกันด้วย ความรวดเร็ว ความมีราคาไม่แพง และความ
สามารถในการอำนวยความยุติธรรม ย่อมไม่อาจมีที่ทางได้เลยใน
กรณีดังกล่าว
เรื่องผู้ต้องหาคดีซัดทอดและเรื่องคดีคนหายก็คงไม่กลาย
เป็นแผลกลัดหนองของความพยายามสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ภาคใต้ หากระบบยุติธรรมไม่ถูกทำให้เฉไปด้วยเหตุปัจจัยพิเศษ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติว่าด้วยความมั่นคงของรัฐ ซึ่งแท้จริงแล้วน่า
จะอยู่ที่การสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อกลไกของรัฐมาก
เสียกว่าการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง และเช่นเดียว
กับเรื่องในคดีอื่น จิตสำนึกของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมดู
เหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

๑๖๕

			
-๓การบังคับใช้กฎหมายของบุคลากรในระบบยุติธรรมย่อม
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่มีการประกาศใช้ กฎหมายทั้งหลาย
ก็มีที่มาจากกระบวนการนิติบัญญัติ และกฎหมายก็มีแนวโน้มที่จะ
รับใช้เจตนารมณ์ของผู้ออกกฎหมาย ซึ่งแน่นอนอย่างเหลือเกินว่า ไม่
น่าจะเป็นคนจากทุกภาคส่วนในสังคม และคนเล็กคนน้อยคงยากที่
จะเข้ามาสู่กระบวนการนิติบัญญัตินี้ หากการออกกฎหมายและตัว
บทกฎหมาย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสังคมโดยรวม ก็ย่อมยาก
ที่การบังคับใช้กฎหมายจะนำไปสู่ความยุติธรรมได้
เช่นเดียวกัน โรงเรียนกฎหมายเองแม้จะทำหน้าที่ผลิตนัก
กฎหมาย แต่ก็ใช่ว่านักกฎหมายทุกคนจะเป็นนักยุติธรรม เพราะหาก
ระบบการศึกษายังเป็นไปเพื่อผลิตนักเทคนิกวิธีในการว่าความและ
พิจารณาคดีในศาล สังคมก็จะมีแต่นักกฎหมายที่อ่อนเยาว์ต่อบริบท
ความเป็นไปในสังคมที่ซับซ้อน เข้าใจผิดไปว่าหน้าที่อำนวยความ
ยุติธรรมคือการพิจารณาเอกสารหลักฐาน คือการเปิดให้คู่ความทั้ง
สองฝ่ายว่าความเท่าเทียมกัน โดยมองไม่เห็นที่มาที่ไปของปัญหา ไม่
เห็นความไม่เท่าเทียมทางอำนาจ ไม่เห็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงระบบยุติธรรม ช่องว่างระหว่างความเป็นธรรมในชีวิต
จิตใจของผู้คนกับความเป็นธรรมในตัวบทกฎหมายก็จะยิ่งถ่างกว้าง
มากขึ้น
เราเชื่อว่าประเทศไทยพัฒนาขึ้นมามาก มีผู้คนอ่านออก
เขียนได้มากขึ้น แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนที่ลงลายมือชื่อในเอกสาร
เปล่า – แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว ดังถ้อยรายงานของชาวบ้านในคดีที่ศาล
จังหวัดภูเขียว หรือการที่ไม่รู้ว่าทนายคืออะไร และนำไปสู่การยอม
๑๖๖ ความเพื่อไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านในคดีปักป้ายที่

ป่าเทือกเขาบรรทัด หรือการที่ไม่ไปศาลตามหมายเรียก เพราะกลัว
การขึ้นศาล คำพิพากษาที่ปราศจากการปรากฎตัวของจำเลยย่อม
ยากที่จะอำนวยความเป็นธรรมได้ แต่ในสังคมที่เจริญแล้ว ประชาชน
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความรู้ในกฎหมายพื้นฐาน เมื่อรู้ถึงสิทธิของ
ตนเอง ย่อมปกป้องสิทธิของตนเองได้
ระบบยุติธรรมก็เป็นหน่วยหนึ่งในสังคม ไม่อาจตั้งอยู่ได้โดย
โดด-โดด สถาบันยุติธรรมเป็นที่รวมของผู้คน ชีวิตจิตใจขององค์กร
เกิดจากชีวิตจิตใจของผู้คนที่มาประกอบเป็นองค์กร โครงสร้างสังคม
จึงส่งผลต่อการอำนวยความยุติธรรมของระบบยุติธรรมอย่างแยก
ขาดออกจากกันไม่ได้ ฉะนั้น กระบวนการออกกฎหมาย ระบบการ
ศึกษากฎหมาย และระดับความเป็นพลเมืองตื่นรู้ของผู้คนในสังคม
แม้จะถือว่าเป็นองค์ประกอบระบบยุติธรรม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
เป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมเช่นเดียวกัน

๑๖๗

			
-๔แม้ว่าจะมีกรณีตัวอย่างให้เห็นถึงความบกพร่องของระบบ
ยุติธรรมปรากฏอยู่มาก แต่รายการเปลี่ยนประเทศไทยก็พยายามนำ
เสนอทางออกเท่าที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมของยุติธรรมชุมชนใน
ฐานะเครื่ อ งมื อ แก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในชุ ม ชนโดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง
ระบบยุติธรรมแบบเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตร
ในโรงเรียนกฎหมายและการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
กฎหมายเพื่อก่อให้เกิดการก่อรูปของหน่ออ่อนภายใต้จิตสำนึกที่
รักความเป็นธรรมด้วยการสัมผัสกับความเป็นจริงนอกห้องเรียน
เหล่านี้ ย่อมทำให้เห็นถึงเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและความมุ่งมั่นใน
การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในสังคมไทย
เมื่อถามถึงจุดเริ่มต้นในการปฏิรูประบบยุติธรรมที่อำนวย
ความเป็นธรรมในสังคมได้นั้น ในวงสนทนาระหว่างกรรมการปฏิรูป
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งถือเป็น
การเปิดพื้นที่ทางความคิดร่วมกันระหว่างกลไกเก่าเดิมที่มีอยู่และ
กำลังจะเกิดขึ้น ต่างก็มีข้อเสนอว่าการปฏิรูประบบยุติธรรมนั้นไม่ได้
เป็ น แต่ เ พี ย งภาระหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรในระบบยุ ติ ธ รรมเท่ า นั้ น
หากต้องเป็นวาระของชาติ ของสังคมร่วมกัน และกุญแจสำคัญอยู่ที่
การเชื้อเชิญให้บุคลากรทุกภาคส่วนในระบบยุติธรรมทั้งศาล อัยการ
ทนาย ตำรวจ และบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
ขบวนการขับเคลื่อนสู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
และแม้ว่าจุดเริ่มต้นในกระบวนการปฏิรูปนั้นอาจจะเริ่มมา
ยาวนานแล้ว โดยที่ไม่มีเจ้าภาพกลาง แต่กระแสการปฏิรูปประเทศ
ในปัจจุบันซึ่งมีการออกแบบกลไกใหม่อย่างคณะกรรมการปฏิรูป
๑๖๘ กฎหมายก็อาจจะช่วยรักษาความต่อเนื่องของขบวนการขับเคลื่อน
ที่กำลังเดินอยู่ในปัจจุบันได้

			
-๕โจทย์ในการนำเสนอเรื่องปฏิรูประบบยุติธรรมผ่านสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในรายการเปลี่ยนประเทศไทยรวมทั้งสิ้น ๗
ตอนได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่งานแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินต่อไป
หัวใจของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ เจตจำนงของสังคมร่วมกัน – และ
เจตจำนงนี้จะดำรงชีวิตชีวาต่อเนื่องยาวนานเพียงไหน ก็ขึ้นกับสติ
ปัญญาและความมุ่งมั่นปรารถนาของผู้คนในสังคมเป็นสำคัญ

๑๖๙

“

ความยุติธรรมกับชาวบ้านมันห่างไกลกันเหลือ
เกินเมื่อคุณโสกัณหรือคุณเล็กมีปัญหา แกต้องดั้นด้น
ไปหาความยุติธรรม แต่ว่าความอยุติธรรมไปหาแกถึง
บ้าน

“

					

– กิตติศักดิ์ ปรกติ

“

กระบวนการยุติธรรมกำลังถูกตั้งคำถามสำคัญ
อันหนึ่งคือ คนจนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง เข้าไม่ถึงกระบวน
การยุติธรรม เข้าไม่ถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้ถูกตั้งคำถามว่ากระบวน
การยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้จริงหรือ
ไม่?

“

				

– ไพโรจน์ พลเพชร

“

เรามองกฎหมายเป็นแค่อะไรบางอย่างที่ไม่มี
ชีวิตอยู่ในนั้น ทำให้นักกฎหมายมีแนวโน้มที่จะคิดกับ
กฎหมายเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ ที่มีหนึ่งบวกหนึ่ง
เป็นสอง สองบวกสองเป็นสี่ โดยไม่ได้คิดว่าในสมการ
นั้นคือคนซึ่งจะมีปัจจัยต่างๆ ทำให้มันมีผลลัพธ์ที่ต่าง
ไป

“

			

- สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

“

ปัญหาประเทศไทยปฏิรูปกฎหมายอย่างเดียว
ไม่พอ เรื่องมันลึกซึ้งกว่านั้นมาก ต้องปฏิรูปกระบวน
การร่างกฎหมาย ทำให้กฎหมายทันสมัยประชาชนคน
เล็กคนน้อยได้ประโยชน์ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
และเรื่องสำคัญที่สุดยากที่สุด ก็คือการพัฒนาบุคลากร
ในวงการกฎหมายไม่ ใช่ เ ฉพาะแค่ โ รงเรี ย นสอน
กฎหมาย ต้องทำให้ระบบการศึกษาของไทยทั้งระบบ
เห็นความสำคัญของการเคารพรักนิติธรรม

“

				

– กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์

