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สารจ้ากคณบดี่

  

 วารสารวชิาการ “นวตักรรมสงัคม : Journal of Social Innovation” ปีที่� 3 ฉบับัั

ท่� 2 (เดืุอำน กรกฎาคม –  ธัันวาคม 2563) เป็ีนฉบับััท่�ท่มงานทำางานกันดุ�วยความผู่้อำนคลาย

จากสถานการณ์โควิดุ และเตร่ยมปิีดุต�นฉบัับัพร�อำมวางแผู้นเตร่ยมรับัวาระแห่งความ

สุขสันต์หรรษาในการเฉลิมฉลอำงกับัปีีเก่า 2563 ท่�กำาลังจะผู้่านไปี และต�อำนรับักับั

ปีีใหม่ 2564 ท่�กำาลังจะเข�ามา

 แต่สถานการณ์ท่�ควบัคุมไม่ไดุ�ก็เกิดุขึ�น การแพร่ระบัาดุขอำงเชื�อำไวรัสโควิดุ 19 

กลับัคืนส้่สังคมไทยอำ่กครั�ง  และแพร่ระบัาดุไปีในหลายจังหวัดุอำย่างรวดุเร็ว จนต�อำง

ปีิดุล็อำคดุาวน์เปี็นพื�นท่�ควบัคุม บัรรดุาผู้้�ปีระกอำบัการร�านค�า สถานท่�ให�บัริการต่าง ๆ  ท่�

เพิ�งจะฟ้ื้�นคนืตวัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบัาดุขอำงเชื�อำไวรสัชนดิุน่�ในรอำบัแรก  กก็ลบัั

ทำาท่าจะล�มฟุื้บัอำก่ครั�ง  มบ่ัางกระแสท่�อำยากจะฝ่น้มาตรการล็อำคดุาวน์  เพราะแม�ว่าจะ

ปีดิุกจิการแตก่ไ็มส่ามารถหลดุุจากวงจรหน่�และดุอำกเบั่�ย แตถ่�าฝ่น้คำาสั�งเปีดิุกจิการกไ็ม่

รอำดุอำย้่ดุ่ สถานการณ์เช่นน่�ทำาให�ผู้้�ปีระกอำบัการเสมือำนตกท่�นั�งตายทั�งเปี็น  

 อำย่างไรก็ตาม ช่วิตยังต�อำงดุำาเนินต่อำไปีบันการปีระคับัปีระคอำงซึึ่�งกันและกัน

ทุ่มเทความร้� ความสามารถและสรรพกำาลังทั�งหมดุท่�ม่เพื�อำรักษาช่วิตสังคมให�ดุำารงอำย้่

ต่อำไปีไดุ� และวารสารวิชาการนวัตกรรมสังคม  ซึ่ึ�งเผู้ยแพร่ในร้ปีวารสารอำิเล็กทรอำนิกส์ 

ก็ขอำโอำกาสทำาบัทบัาทและหน�าท่�ในการนำาเสนอำงานทางวิชาการโดุยท่มงานทุกคนขอำ

เปี็นกำาลังใจให�กับัสังคมในการเดุินหน�าต่อำไปีในท่ามกลางสถานการณ์อำันยากลำาบัาก

น่�  ดุ�วยความเชื�อำมั�นว่าดุ�วยกำาลังจิตอำันกล�าแข็งและตั�งมั�นขอำงทุกคนในชาติ จะนำาพา

ให�พวกเราผู้่านวิกฤตน่�ไปีดุ�วยกัน 

 

ดุร.สุริยะใส กตะศิิลา

คณบัดุ่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต
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 วารสารนวัตกรรมสังคม ปีระจำาปีท่ี� 3 ฉบับััท่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2563 ซึึ่�งเป็ีน

ฉบับััสง่ท�ายปีเีกา่ต�อำนรบััปีใีหม ่2564 ไดุ�สำาเรจ็ตามกำาหนดุอำก่ฉบับััหนึ�งในฉบับััน่�ยงัคง

มเ่รื�อำงราวและเนื�อำหานา่สนใจติดุตามเชน่เดุย่วกบััฉบับััท่�ดุำาเนนิมากอ่ำนหน�าน่�โดุยแบ่ัง

เปีน็สอำงส่วนคือำบัทความวิชาการและบัทความวิจัยสำาหรับับัทความวิชาการเริ�มต�นดุ�วย

“ปีฏิร้ปีศิึกษาเพื�อำแก�ไขปีัญหาและปีฏิร้ปีเศิรษฐกิจและสังคม” โดุยรอำงศิาสตราจารย์

วทิยากร เช่ยงก้ล ผู้้�เป็ีนปีรมาจารย์ทางดุ�านการศึิกษาม่ผู้ลงานเป็ีนท่�ปีระจกัษ์ และอ่ำก

บัทความหนึ�งท่�อำย่้ในแวดุวงขอำงการศึิกษาคือำบัทความขอำงอำาจารย์ทพิย์พาพร ตนัตสินุทร

เรื�อำง “การลดุความยากจนและความเหลื�อำมลำ�าทางการศึิกษา” โดุยเสนอำแนวทางอำอำกไว�

อำย่างท่�ผู้้�บัริหารทางการศึิกษาต�อำงให�ความสนใจ ตามมาดุ�วย “ลินคอำล์น มหาบุัรุษ ผู้้�เลิกทาส

และปีระกาศิหลกัการระบัอำบัปีระชาธัปิีไตยใหม่” ซึึ่�งแท�จริงแล�วม่การกล่าวถึงผู้้�นำาท่านน่�

ในวาระโอำกาสตา่งๆ กนั แตท่วา่ ดุร.วชิยั ตนัศิริ ิไดุ�นำาเสนอำในมมุมอำงท่�แตกตา่งอำอำกไปี

อำย่างน่าสนใจ ในขณะท่� ดุร.นพ.มโน เลาหวณิช มาในบัทความกึ �งอำาชญากรรม 

โดุยนำาเสนอำ เรื�อำง “เบัื�อำงหลังคดุ่สังหารหม้่ล�างวัดุพรหมคุณาราม รัฐอำริโซึ่น่า 

สหรฐัอำเมรกิา” เปีน็ข�อำมล้เชงิลกึท่�เข่ยนไดุ�อำย่างนา่ตดิุตามเชน่เดุย่วกบัับัทความขอำงพนั

ตำารวจตร ่  ดุร.ชวนสัถเ์จนการ ท่�เขย่นบัทความและตั�งคำาถามเชงิวพิากษใ์น “กฎหมาย

ม่ไว�ทำาไม ? ”  มุมมอำงเชิงวิพากษ์น่�จะทำาให�ผู้้�อำ่านไม่มอำงกฎหมายในแง่มุมแบับัเดุิมๆ

อำ่กต่อำไปี

 สำาหรบัับัทความวิจยั ซึึ่�งถือำเปีน็อำก่ความภาคภ้มิใจหนึ�งขอำงวิทยาลยันวตักรรม

สังคมในการปีลุกปีั�นคนรุ่นใหม่ให�ม่โอำกาสไดุ�นำาเสนอำความร้�ความสามารถในเวท่

วิชาการ เริ�มดุ�วยการเปิีดุเรื�อำงราวขอำง “การเข�ามากระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทยขอำง

ชาวลาว” โดุย ว่รญา อำังศิุธัรถาวริน นักศิึกษาปีริญญาเอำกท่�ตั�งใจทำางานเรื�อำงน่�อำย่าง

จริงจัง และติดุตามมาดุ�วยผู้ลงานขอำงนักศิึกษาปีริญญาตร่ 2 บัทความ ท่�นำาเสนอำเรื�อำง

“สทิธัปิีระโยชน์หลกัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�า กรณ่ทันตกรรม” นำาเสนอำโดุย เดุโช โกมนิทร์ 

ภายใต�การดุ้แลขอำงอำาจารย์สุน่ ไชยรส และอำ่กบัทความหนึ�งคือำเรื�อำง “ศิาสนาและ

สิทธัิมนุษยชนต่อำโทษปีระหารช่วิต” โดุย เศิรษฐศิิลปี์ พรมพะเนาว์ ภายใต�การดุ้แลขอำง

บรรณาธิิการแถลง
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ดุร.เอำกพจน์ คงกระเร่ยน โดุยทุกบัทความไดุ�ผู้่านการอำ่านและการ review จากผู้้�ทรง

คุณวุฒิทั�งภายในและภายนอำก และน่�คือำเรื�อำงราวทั�งหมดุขอำงความตั�งใจในท่มงาน

วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในฉบัับัน่�

                                                                                      

                               

ผู้้�ช่วยศิาสตราจารย์ ดุร.ฉัตรวรัญช์ อำงคสิงห

บัรรณาธัิการ
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ปฏิิรููปศึึกษาเพ่ื่�อแก้ไขปัญหา
และปฏิิรููปเศึรูษฐกิจและสัังคม

Educational reform for problem-solving 
and socio-economic reformation

รอำงศิาสตราจารย์ วิทยากร เช่ยงก้ล1

บที่คัดีย่อ

  การบัริหารจัดุการการศิึกษาไทยในระดุับัทั�วทั�งปีระเทศิยังม่ปัีญหาทั�งดุ�าน

ปีรมิาณและคณุภาพ การจะปีฏริป้ีการศิกึษาให�สามารถพฒันาคนให�มท่ั�งความร้�/ทกัษะ

ท่�จะใช�พฒันาทั�งชว่ติตนเอำงและชว่ยพฒันาเศิรษฐกจิสงัคมไดุ�ดุ ่จงึเปีน็เรื�อำงท่�จะช่วยแก�

ปัีญหาและพฒันาเศิรษฐกจิสงัคมไดุ�อำย่างสำาคญั ผู้้�เข่ยนไดุ�เสนอำแนวคิดุหลกั 3 เรื�อำง คือำ 

1) แนวทางการปีฏิรป้ีการบัรหิารจดัุการการศึิกษา ปีระกอำบัไปีดุ�วย การปีฏิรป้ี  ผู้้�บัริหาร

สถาบััน คร้อำาจารย์ ให�เปี็นมือำอำาช่พ ท่�ม่คุณภาพ/ปีระสิทธิัภาพเพิ�มขึ�น การปีฏิร้ปี

โครงสร�างระบับัการบัริหารจัดุการให�เป็ีนแบับักระจายอำำานาจและความรับัผิู้ดุชอำบัไปี

ท่�สถานศิึกษา และการปีฏิร้ปีหลักส้ตรวิธ่ัการเร่ยนการสอำน การวัดุผู้ล ให�ผู้้�เร่ยนร้�จัก

คิดุวิเคราะห์ ปีระยุกต์ใช�เปี็น ม่ความร้�ทักษะท่�ใช�งานในโลกสมัยใหม่ไดุ�จริง 2) เน�นการ

ปีฏิร้ปีการเร่ยนร้� การวิจัยและพัฒนาดุ�านวิทยาศิาสตร์และเทคโนโลย่ท่�เหมาะสมกับั

ปีระเทศิไทย เพื�อำท่�จะแข่งขันและร่วมมือำ และอำย่้รอำดุอำย่างมคุ่ณภาพชวิ่ตในโลกยุคใหม่

ไดุ� 3) ควรกำาหนดุเปีา้หมายการศิกึษาท่�ลกึซึ่ึ�งกวา่แคก่ารสร�างมนุษย์เศิรษฐกิจ คอืำ การ

สร�างมนุษย์ให�ร้�จักตัวเอำงและสังคม ม่จิตสำานึกท่�จะช่วยกันสร�างสังคมท่�สันติสุข ไม่ใช่

แค่พัฒนาความฉลาดุทางปีัญญา แต่ต�อำงพัฒนาความฉลาดุทางอำารมณ์และความ

ฉลาดุทางสังคมอำย่างถือำเปี็นเรื�อำงสำาคัญดุ�วย

คำาสำาคัญ: ปีฏิร้ปีการศิึกษา ปีฏิร้ปีการวิจัยและพัฒนา เปี้าหมายการศิึกษาเพื�อำสร�าง

มนุษย์ท่�สมบั้รณ์

            1นักวิชาการอำิสระ
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Abstract

  The administration of Thailand’s education reveals that there are prob-

lems both in terms of quantity and quality. The objective is to reform education 

to develop people with the relevant manufacturer skills to develop their own 

social and economic development as well. It is a matter that will help solve 

problems and develop the social economy significantly.  The authors propose 

three main issues as follows: 1) reform the management of education includ-

ing the reform of the management of teachers have to be professional with 

quality/performance for improvement information system which is structural 

reform management systems and management should be decentralized and 

the responsibility to study and reform primary clients;  methods of teaching 

measurement results for learners to think critically, ready to be applied as skills 

that the modern world has oriented reforms;  2) learning clients' research and 

the cultures of science and technology fields suitable for Thailand to compete 

and cooperate and survive with the quality of life in the modern world; and, 3) 

the goal of a deeper study than just the creation of the human economy is to 

create human beings to know oneself and society.  Having consciousness to 

help each other build up a peaceful society, and not merely to develop intel-

lectual intelligence but also emotional intelligence and social intelligence are 

important.

Keywords:  education reform, reform of research and development, educational 

goals to create perfect human beings.
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บที่นำา

  การศิึกษาไทยโดุยภาพรวมม่ปีัญหาทั�งเรื�อำงการให�บัริการท่�ไม่ทั�วถึง ไม่เปี็น

ธัรรม และคุณภาพ/ปีระสิทธัภิาพท่�ยงัดุ�อำยกว่าหลายปีระเทศิ คนไทยต�อำงพยายามปีฏิรป้ี

การศิกึษาทั�งในเรื�อำงการปีฏริป้ีระบับัการบัรหิารจดัุการศิกึษาในเรื�อำงสำาคญัๆ การปีฏริป้ี

หลักส้ตรวิธั่การเร่ยนร้� การสอำน การวัดุผู้ล การวิจัย และเผู้ยแพร่ดุ�านวิทยาศิาสตร์และ

เทคโนโลย่ท่�เหมาะสม และการตั�งเปี้าหมายการศิึกษาเพื�อำการพัฒนาปีระชานให�เปี็น

คนเก่งและคนดุ่ ม่จิตสำานึกเพื�อำส่วนรวมมากกว่า แค่เรื�อำงความร้�ทักษะเพื�อำการพัฒนา

มนุษย์เศิรษฐกิจ การศิึกษาจะแก�ไขปีัญหาและพัฒนาสังคมไดุ�ดุ่ ต�อำงม่เปี้าหมายการ

พฒันาทกุดุ�านเพื�อำสร�างสงัคมท่�ปีระชาชนมค่วามสขุ ความพอำใจ มากกวา่การเน�นความ

เติบัโตทางวัตถุ 

  1.  แนวที่างการปฏิิร้ปการบริหารจ้ัดีการที่างดี้านศึกษา

  การจ้ะสร้างพิลเม้องที่่�ม่ความคิดีอ่าน อุปนิสัยใจ้คอ ที่ักษะ และความร้้

/ที่ักษะแบบใหม่ที่่�จ้ะใช้งานในโลกยุคใหม่ไดี้ดี่ ควรที่ำาใน 3 เร้�องใหญ่ค้อ

    1)  ปฏิิร้ปผู้้้บริหารสถาบันการศึกษา คร้, อาจ้ารย์ 

   2)  ปฏิิร้ปโครงสร้างระบบการบริหารจ้ัดีการ 

   3)  ปฏิิร้ปหลักส้ตร วิธิ่การเร่ยน การสอน การวัดีผู้ล

  คร้อำาจารย์คือำผู้้�ม่บัทบัาทสำาคัญท่�สุดุในกระบัวนการจัดุการศิึกษาจำาเปี็นท่�จะ

ต�อำงปีฏิร้ปีคร้, อำาจารย์ให�ม่ความร้� ทักษะ คุณสมบััติ แบับัใหม่ เช่น ใฝ่่ร้� รักการอำ่าน คิดุ

วเิคราะหอ์ำยา่งมเ่หตผุู้ลเปีน็ พวกเขาจงึจะสามารถสอำนแบับัใหมแ่ละเปีน็แรงบันัดุาลใจ

ให�ล้กศิิษย์ไดุ�

  การปีฏิร้ปีโครงสร�างการบัริหารจัดุการ  กล่าวโดุยสรุปีคือำ  กระจายอำำานาจ 

งบัปีระมาณ ความรับัผู้ดิุชอำบั ไปีท่�ท�อำงถิ�น เขตการศึิกษา สถานศึิกษาโดุยตรงเพิ�มขึ�น  โดุย

ทยอำยอำย่างม่จังหวะขั�นตอำนสำาหรับัท�อำงถิ�นและสถาบัันการศิึกษาท่�ม่ความพร�อำม เพื�อำ

ทำาให�เกดิุการบัรหิารท่�คลอ่ำงตัว ยดืุหยุ่น มป่ีระสิทธัภิาพส้งกว่าการบัริหารแบับัรวมศิน้ย์

อำำานาจไว�ท่�ส่วนกลาง และสั�งการไปีตามลำาดุบััชั�น และท่�สำาคญัคอืำการปีฏริป้ีการบัรหิาร

บัคุคล ให�ครอ้ำาจารยไ์ดุ�พฒันาความร้� ความสามารถ อำยา่งเปีน็อำสิระปีระชาธัปิีไตยเพิ�ม

ขึ�น และไดุ�ผู้ลตอำบัแทนตามผู้ลงานเพิ�มขึ�น ลำาดัุบัแรกคือำ ปีฏิร้ปีอำาจารย์ท่�สอำนคณะ

ศิึกษาศิาสตร์ ครุศิาสตร์ ผู้้�ม่หน�าท่�สำาคัญในการฝ่ึกหัดุคร้รุ่นใหม่ 
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  หลักส้ตรและการจัดุการเร่ยนการสอำนก็ควรปีฏิร้ปีใหม่ เปีล่�ยนจากการสอำน

แบับับัรรยายให�นกัเรย่นจำาปีระมวลความร้�ไปีสอำบั เปีน็การเร่ยนร้�แบับัสมัมนา ทดุลอำง

 ทำาโครงการ ทำาวิจัย ทำาความเข�าใจปีัญหาและวิธั่การแก�ปีัญหา ท่�ผู้้�เร่ยนจะต�อำงอำ่าน 

ค�นคว�า เร่ยนร้�ดุ�วยตัวเอำงมากขึ�น คร้เปีล่�ยนจากผู้้�บัรรยายเปี็นโค�ช เปี็นผู้้�เอำื�อำอำำานวยให�

เกิดุกระบัวนการเร่ยนร้� ท่�ผู้้�เร่ยนต�อำงฝ่ึกการคิดุวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปีระยุกต์ใช�เปี็น

ฝ่กึภาคปีฏบิัติั วจิยั ทำาโครงการแก�ปีญัหา การฝ่กึทำางานเปีน็ทม่ แลกเปีล่�ยนเรย่นร้�จาก

กนัและกนั ซึึ่�งคือำกระบัวนการเรย่นร้�ท่�มป่ีระสทิธัภิาพมากกวา่การนั�งฟัื้งคำาบัรรยายเพื�อำ

จำาไปีสอำบั

  การปีระเมินผู้ล ควรต�อำงเปีล่�ยนตามให�สอำดุคล�อำงกับัหลักส้ตร และวิธ่ัการ

สอำนการเร่ยนแบับัฝึ่กให�คนคิดุวิเคราะห์ อำภิปีราย ลงมือำปีฏิบััติ ฯลฯ ให�ผู้้�เร่ยนเข�าใจ

วา่การปีระเมนิผู้ลเปีน็กระบัวนการเพื�อำสง่เสรมิพฒันาการเรย่นร้�ตอ่ำขอำงผู้้�เรย่นเปีน็หลกั

 ผู้้�เร่ยนควรร้�จักท่�จะปีระเมินตนเอำงไดุ� เพื�อำนควรช่วยกันปีระเมินไดุ� คร้ช่วยกันปีระเมิน

นักเร่ยนในโรงเร่ยนขอำงตน ในชั�นปีระถม มัธัยม คร้ปีระจำาชั�นควรเปี็นคร้ปีระจำาชั�นขอำง

เดุ็กกลุ่มเดุิม (ซึ่ึ�งไม่ควรมากกว่าชั�นละ 30 คน) ท่�เลื�อำนชั�นไปีอำย่างต่อำเนื�อำง คร้ผู้้�นั�นจะ

ไดุ�ร้�พฒันาการความก�าวหน�าขอำงลก้ศิษิย์กลุม่เดิุมขอำงตน ในทุกดุ�านรวมทั�งการพฒันา

พฤติกรรม อำุปีนิสัย ความนึกคิดุ ค่านิยม ฯลฯ ไดุ�อำย่างใกล�ชิดุ 

  วิธั่การสอำน, สอำบัแบับัเก่านั�น คร้แต่ละคนเข�ามาสอำนแต่วิชาการและโรงเร่ยน

จดัุการสอำบัแบับัมาตรฐานท่�เน�นการวัดุว่าใครเกง่กวา่ใคร แค่ไหน เปีน็วธ่ิัท่�ล�าหลงัและ

ม่ผู้ลเส่ย ทำาให�ผู้้�เร่ยนเคร่ยดุ มอำงว่าการเร่ยนการสอำบัเป็ีนเรื�อำงแข่งขันกันกับัคนอำื�น

มากกวา่เพื�อำการพฒันาตวัเอำง แข่งกบััตวัเอำง การสอำบัหรอืำปีระเมนิผู้ลนกัเร่ยนแบับัใหม่

ควรทำาโดุยครใ้นโรงเรย่นเอำงแบับัวดัุความก�าวหน�าขอำงนกัเรย่นแตล่ะคนเรย่นร้�อำะไรเพิ�ม

ขึ�นแค่ไหนอำย่างไร เพื�อำท่�จะหาทางช่วยให�พวกเขาแต่ละคนว่าเขาให�เร่ยนร้�ไดุ�ดุ่ขึ�น แต่

ทั�งน่�ต�อำงเร่งรัดุพัฒนาคร้อำาจารย์ให�ม่ความร้�ทักษะเรื�อำงการปีระเมินผู้ล ซึ่ึ�งเปี็นความร้�/

ทักษะท่�สำาคัญท่�นักการศิึกษาต่างปีระเทศิท่�เข�ามาวิจัยระบับัการศิึกษาไทยเคยมอำงว่า

คร้อำาจารย์ไทยยังม่ความร้�เรื�อำงการปีระเมินผู้ลน�อำยมาก2 

  หลกัสต้ร วชิาพิ้�นฐานท่�สำาคญั เชน่ การอำา่น คณติศิาสตร ์วทิยาศิาสตร ์ตั�งแต่

ชั�นปีระถมควรปีรับัให�เน�นการเข�าใจปีระเดุ็นสำาคัญเพื�อำไปีใช�งานในโลกจริงต่อำไปีไดุ�

              2Joint OECD-UNESCO Review or The Education System of Thailand 2015
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หลักส้ตรการศิึกษาในระดุับัมัธัยมปีลายถึงมหาวิทยาลัย ควรรวมสาขาวิชาปีรัชญา

ปีระวัติศิาสตร์ การบัริหารจัดุการ การเมือำง สังคมวิทยาแนววิพากษ์ ท่�จะช่วยให�ผู้้�

เร่ยนเข�าใจกระบัวนการเปีล่�ยนแปีลงสังคม เข�าใจบัริบัทสังคมจริง นักเร่ยนนักศิึกษา

ไทยควรศิึกษาสังคมไทยในระบับัโลกทั�งมิติทางเศิรษฐกิจ การเมือำง สังคม ระบับันิเวศิ

(รวมวทิยาศิาสตรเ์ทคโนโลย่) อำยา่งสมัพนัธัเ์ชื�อำมโยงกนั เพื�อำท่�ผู้้�เร่ยนจะไดุ�เข�าใจมติทัิ�ง 

4 ดุ�านขอำงสงัคมอำย่างเปีน็อำงคร์วมเพิ�มขึ�น แทนท่�จะเรย่นแต่ละวชิาแบับัแยกเปีน็สว่นๆ 

อำย่างกลไก ซึ่ึ�งทำาให�ผู้้�เร่ยนเข�าใจและเห็นวิธั่แก�ปีัญหาไดุ�เพ่ยงบัางส่วน แต่ไม่เห็นภาพ

ใหญท่ั�งระบับั (เปีรย่บัเหมอืำนการไปีเรย่นร้�จกัรายละเอำย่ดุขอำงต�นไม�บัางชนดิุ แตไ่มร้่�จกั

ปี่าทั�งปี่า)

  การจัดุการศึิกษาท่�ดุ่ควรต�อำงรวมถึงการสัมผัู้ส, สงัเกต, วจิยั เร่ยนร้�กรณ่ศึิกษา

ท�อำงถิ�นและปีระเทศิไทยในฐานะท่�เปีน็สว่นหนึ�งขอำงระบับัเศิรษฐกิจสงัคมโลก เพื�อำให�ผู้้�

เร่ยนเข�าใจทั�งภาพย่อำยและภาพใหญ่ขอำงระบับัเศิรษฐกิจ สังคม การเมือำง วัฒนธัรรม 

ระบับันเิวศิ อำยา่งเชื�อำมโยงเป็ีนอำงคร์วม ทั�งผู้้�เรย่นและครอ้ำาจารย์ต�อำงศิกึษาวเิคราะหจ์าก

ปีัญหาต่างๆ ในสังคมจริง ระดุับัสังคมหม้่บั�าน อำำาเภอำ จังหวัดุ โรงเร่ยน มหาวิทยาลัย 

อำย่างเข�าใจความเชื�อำมโยงกบััโครงสร�างและปีญัหาระดุบััปีระเทศิ ระดุบััภ้มภิาคอำาเซึ่ย่น

และระดุับัโลกทั�งโลก 

  การสอำนแบับัเน�นการจดุจำาข�อำม้ลแบับัยุคก่อำนม่ความจำาเปี็นลดุลง เพราะ

ความร้�ในยุคน่�ผู้้�เรย่นสามารถค�นหาข�อำมล้จากเว็บัไซึ่ตค์�นหา เช่น Google และเว็บัไซึ่ต์

ค�นหาและคลังข�อำม้ลความร้�อืำ�นๆ ไดุ�ไม่ยาก (รวมทั�งสามารถเลือำกศิึกษาอำอำนไลน์จาก

มหาวิทยาลัยและสถาบัันท่�เปิีดุหลักส้ตรสอำนอำอำนไลน์ไดุ�ฟื้ร่ หรือำเส่ยค่าใช�จ่ายตำ�าใน

กรณ่ท่�ต�อำงการเร่ยนให�จบัเพื�อำรับัวุฒิบััตร) เรื�อำงท่�สำาคัญยากกว่าคือำการสอำนให�ผู้้�เร่ยน

รักในเรื�อำงการอำ่าน, การค�นคว�าหาความร้� และร้�ว่าจะค�นหา คัดุแยก ปีระเมินข�อำม้ลว่า

อำะไรบั�างท่�เก่�ยวข�อำง สำาคญั นา่เชื�อำถือำไดุ�มากน�อำยเพ่ยงไร ร้�จกัการคิดุ วเิคราะห์ ตค่วาม 

และนำาข�อำม้ลไปีใช�ปีระโยชน์ไดุ�อำย่างไร3  

  ปีัจจุบัันถึงปีระชาชนไทยจะใช�เครือำข่ายคอำมพิวเตอำร์ผู่้านโทรศัิพท์มือำถือำและ

คอำมพิวเตอำร์ชนิดุต่างๆ ค่อำนข�างส้งโดุยเฉพาะในหม้่เด็ุกและเยาวชนคนหนุ่มสาว แต่

สว่นใหญยั่งใช�เพื�อำการสื�อำสารสว่นตวัและเพื�อำความบันัเทงิแบับัตลาดุมากกวา่เพื�อำการ

        3วิทยากร เช่ยงก้ล. สภาวะการศิึกษาไทย 2561/2562 การปีฏิร้ปีการศิึกษาในยุคดุิจิทัล. สกศิ. มกราคม 2563
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หาความร้�หรอืำความบันัเทงิแบับัมเ่นื�อำหาสาระและหรอืำอำยา่งมศ่ิลิปีวฒันธัรรมในระดุบัั

ชว่ยพฒันาภม้ปิีญัญา รสนยิม การท่�คนไทยใช�เทคโนโลย่ข�อำมล้ขา่วสารและการสื�อำสาร

กนัมาอำาจดุท้นัสมยั เทคโนโลย่เปีน็เพ่ยงเครื�อำงมอืำท่�คนไทยอำาจใช�ปีระโยชนไ์ดุ�เพ่ยงบัาง

ส่วน ไม่ไดุ�ใช�เพื�อำพัฒนาสติปีัญญาอำย่างแท�จริง การปีฏิร้ปีการศึิกษาจึงต�อำงทำาความ

เข�าใจในเรื�อำงน่�อำย่างถ่อำงแท� 

  แนวที่างการปฏิิรป้การเรย่นร้ท่้ี่�สำาคญัท่ี่�สดุีคอืำ การสง่เสรมิ กระตุ�น สร�างแรง

จง้ใจให�เดุก็ เยาวชน พลเมอืำง สนใจการอำา่น การค�นคว�าเรย่นร้� และร้�จกัใจวิธ่ัการค�นหา

ข�อำม้ล วิเคราะห์ข�อำม้ลดุ�วยตนเอำงไดุ�เพิ�มขึ�น ร้�จักคัดุเลือำก ปีระเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข�อำมล้ (ท่�ในยุคปีจัจบุันัอำาจสืบัค�นจากเครือำขา่ยอิำนเทอำร์เน็ตไดุ�มากมาย) เพื�อำให�ไดุ�ความ

ร้� ความเข�าใจท่�เราสามารถอำธับิัาย ถา่ยโอำนใช�งานไดุ� เปีา้หมายขอำงการเรย่นในโลกยคุ

ข�อำมล้ข่าวสารคอืำ นอำกจากเพื�อำจะชว่ยให�ผู้้�เรย่นเข�าใจปัีญหาตา่งๆ ในโลกสมัยใหมแ่ล�ว

 ผู้้�เร่ยนควรไดุ�เร่ยนร้�จักวิธั่วิเคราะห์ว่าอำะไรคือำปีัญหาและคิดุหาวิธั่แก�ปีัญหา และการ

ตระหนักว่าเราแต่ละคนเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงสังคมใหญ่ และเราแต่ละคนสามารถม่ส่วน

ร่วมสร�างสังคมทั�งระดุับัปีระเทศิและระดุับัอำงค์กร ชุมชน โลก ให�ดุ่ขึ�นดุ�วย 

  การเร่ยนร้�ท่�สำาคญัมป่ีระโยชน์ มห่ลายแบับั เช่น การเรย่นร้�แบับัเพื�อำแก�ปีญัหา

(Problem Based Learning) ทั�งผู้้�สอำนและผู้้�เร่ยนควรศิึกษาทำาความเข�าใจว่าปีัญหา

ตา่งๆ ในสังคมนั�นมท่ั�ง 1. ปีญัหาเชิงเทคนิคท่�มกัเห็นไดุ�ชดัุ ซึึ่�งแก�ไดุ�ดุ�วยการลงทุน และ

การบัริหารจัดุการ และ 2. ปีัญหาเชิงโครงสร�างขอำงระบับัเศิรษฐกิจการเมือำงท่�ต�อำงการ

การวิเคราะห์ภาพรวมอำย่างวิพากษ์ คิดุและทำาเชิงปีฏิร้ปีระบับัโครงสร�างเศิรษฐกิจ

การเมือำงอำย่างจริงจัง จึงจะนำาเสนอำ/พัฒนาปีระเทศิอำย่างไดุ�ผู้ล  

  การเร่ยนร้้แบบร่วมม้อกัน (Cooperative and Collaborative Learning) 

อำภิปีรายแลกเปีล่�ยนกันเอำง ทำางานเปี็นกลุ่ม เปี็นแนวทางท่�การเร่ยนร้�ท่�จะช่วยให�การ

เร่ยนร้�สนุก น่าสนใจ และเปี็นกระบัวนการการเร่ยนร้�ท่�จะเพิ�มความร้� ทักษะ ท่�จะนำา

ไปีใช�ปีระโยชน์ในโลกการทำางานจริงไดุ�เพิ�มขึ�น สมอำงขอำงมนุษย์เราวิวัฒนาการมาใน

ลักษณะเปี็นสมอำงเพื�อำสังคม (Social Brain) ท่�พยายามเข�าใจผู้้�อำื�น สื�อำสาร ไดุ�รับัการ

ยอำมรับั และทำางานกับัผู้้�อำื�นเพื�อำอำย้่รอำดุไดุ�อำย่างม่ปีระสิทธัิภาพและม่ช่วิตท่�ดุ่ขึ�น4 

             4Cooperative Learning, Collaborative Learning in Lieberman, Matthew Ad. Social Why our Brains 

are Wired to Connect. Broadway Book, 2013. www.wikipedia.org
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  เรื�อำงท่�กลา่วมาทั�งหมดุ มอ่ำงคค์วามร้�อำย่้ในโลกน่�รวมทั�งในปีระเทศิไทยดุ�วย มาก

พอำท่�เราจะศิึกษาค�นคว�า แปีล ดุัดุแปีลงจากต่างปีระเทศิ และเร่ยนร้�จากคร้ อำาจารย์ 

นักวิชาการไทยท่�เก่งๆ จากงานวิจัยและหนังสือำต่างๆ ไดุ� ปีระเดุ็นสำาคัญคือำ ต�อำงฝ่ึกฝ่น

ให�ผู้้�เร่ยนโดุยเฉพาะคนท่�จะเร่ยนเพื�อำไปีเปี็นคร้อำาจารย์ ให�เปี็นคนรักการอำ่าน รักการ

เร่ยนร้�แบับันักวิชาการท่�สนใจค�นคว�า วิเคราะห์ วิจัยปีัญหาและหาทางอำอำกอำย่างเป็ีน

วิทยาศิาสตร์ ม่เหตุผู้ล, ม่หลักฐานพยาน ม่การทดุลอำงยืนยันไดุ� รวมทั�งพัฒนาความ

ฉลาดุทางอำารมณ์ และความฉลาดุทางสังคม พัฒนาภาวะผู้้�นำาและความสามารถใน

การสื�อำสาร เข�าใจและทำางานร่วมมือำกับัผู้้�อำื�นไดุ�ดุ่ขึ�น 

  2. ปฏิิร้ปการเร่ยนร้้, วิจ้ัยและพิัฒินาดี้านวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลย่ท่ี่�

เหมาะสม

  การวิจัยและพัฒนาท่�จะช่วยพัฒนาทางดุ�านการศิึกษาและทางเศิรษฐกิจให�

เจริญก�าวหน�าไดุ� หมายถึงการสร�างเผู้ยแพร่อำงค์ความร้�และเทคโนโลย่ใหม่และร้�จัก

ปีระยุกต์ใช�เปี็น แก�ปีัญหาและพัฒนาตนเอำง อำาช่พการงาน และพัฒนาสังคมไดุ�อำย่าง

เหมาะสม 

  การท่�ไทยใช�นโยบัายแนวทางการพัฒนาเศิรษฐกิจแบับัทุนนิยมท่�พึ�งพาการ

ลงทุนและการค�ากับัต่างชาติ ทำาให�ทั�งภาครัฐและเอำกชนขอำงไทยนิยมสั�งซึ่ื�อำความร้�

และเทคโนโลย่จากต่างปีระเทศิมากกว่าท่�จะส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาความร้�และ

เทคโนโลย่จากภายในปีระเทศิเอำง นโยบัายการพัฒนาเศิรษฐกิจแนวน่�ทำาให�เศิรษฐกิจ

โดุยรวมเจริญเติบัโต (ม้ลค่าขอำงสินค�า บัริการ ท่�คำานวณอำอำกมาเป็ีนผู้ลิตภัณฑ์ิมวล

รวมภายในปีระเทศิ GDP) ไดุ�ในระดุับัหนึ�ง แต่เปี็นการเติบัโตท่�เน�นภาคการผู้ลิตขนาดุ

ใหญท่นัสมยัท่�พึ�งพาทนุและการค�ากบััตา่งปีระเทศิ ไมไ่ดุ�มก่ารกระจายการพฒันาความ

สามารถ/ปีระสทิธัภิาพในการผู้ลติไปีไดุ�ทั�วทกุภาคสว่น เชน่ หตัถกรรม เกษตรกรรม การ

ค�าปีล่ก การให�บัริการขนาดุกลาง ขนาดุย่อำม ทำาให�เศิรษฐกิจสำาหรับัปีระชาชนส่วนใหญ่

ยงัคงมป่ีญัหา ปีระสทิธัภิาพตำ�า ผู้ลตอำบัแทนตำ�า และไมส่ามารถพฒันาให�เจรญิก�าวหน�า

ไดุ�อำย่างต่อำเนื�อำง สมำ�าเสมอำ ยั�งยืน

  สาเหตุท่�ปีระเทศิไทยม่การวิจัยและพัฒนาน�อำยเมื�อำเท่ยบักับัปีระเทศิอำื�นๆ ท่�

ก�าวหน�าทางเศิรษฐกิจสังคมมากกวา่ มป่ีญัหามาจากหลายปีจัจัยมากกวา่เรื�อำงรฐับัาล

จัดุสรรงบัวิจัยและพัฒนาให�น�อำย (ซึ่ึ�งเปี็นเรื�อำงจริงดุ�วยเช่นกัน) เช่น การท่�ทั�งปีระเทศิ

ม่นักวิจัยท่�ม่คุณภาพจำานวนน�อำย หรือำคนเก่งๆ ท่�พอำจะเปี็นนักวิจัยท่�ม่คุณภาพ ก็ไปี
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ทำางานอำื�นท่�ไดุ�ผู้ลตอำบัแทนและมค่วามก�าวหน�าในอำาชพ่ มส่ภาพแวดุล�อำมและการทำา

งานท่�ท�าทายหรือำม่ผู้ลในทางปีฏิบััติมากกว่า อำาช่พนักวิจัยในปีระเทศิไทย ยังม่ฐานะ

ทางสังคมไม่ค่อำยเปี็นท่�ยอำมรับั รวมทั�งผู้ลงานวิจัยอำาจจะถ้กเก็บัไว�บันหิ�งมากกว่าจะม่

ผู้้�บัริหารอำ่านและนำาไปีปีระยุกต์ใช� 

  การท่�ผู้้�บัรหิารทั�งในระบับัการเมอืำงและการบัรหิารราชการไมส่นใจจะอำา่นและ

นำางานวิจัยภายในปีระเทศิไปีใช�งาน เพราะพวกเขาคิดุในกรอำบัว่าการซึ่ื�อำเทคโนโลย่

และการส่งเสริมให�ต่างชาติเข�ามาลงทุนสามารถเพิ�มความเจริญเติบัโตทางเศิรษฐกิจ

ไดุ�เรว็กวา่ ถ้กกวา่ รวมทั�งนกับัรหิารขอำงไทยไมค่อ่ำยชอำบัอ่ำาน ไมช่อำบัการเร่ยนร้� คอืำไมม่่

ลักษณะนักวิชาการ นักวิจัย ค�นคว�าและไม่ไดุ�ตระหนักว่าคนไทยนั�นอำาจจะวิจัยและ

พัฒนาความร้�และเทคโนโลย่ท่�เหมาะสมในบัางเรื�อำงท่�ม่ลักษณะเฉพาะท่�แตกต่างไปี

จากปีระเทศิพัฒนาอำุตสาหกรรมไดุ�ดุ่กว่าท่�จะซึ่ื�อำหา เช่า พึ�งพาเทคโนโลย่จากปีระเทศิ

เหล่านั�นมากเกินไปี

  การจะแก�ไขปีัญหาน่�ไดุ� ต�อำงการมอำงปีัญหาอำย่างเชื�อำมโยงเปี็นระบับัอำงค์รวม 

และการแก�ไขอำย่างครบัวงจร เริ�มจากการปีฏิร้ปีการอำบัรมเล่�ยงดุ้เดุ็กในครอำบัครัวและ

โรงเรย่นอำนุบัาล, การปีฏิรป้ีการศึิกษาและการปีฏิรป้ีสื�อำสารมวลชน ให�เด็ุกและเยาวชน

 ปีระชาชนทั�งปีระเทศิให�เปี็นคนม่อำุปีนิสัย ความคิดุ จิตใจ อำยากร้�อำยากเห็น สนใจ

ธัรรมชาติและสิ�งแวดุล�อำมรอำบัตัว รักการอำ่าน การสังเกต ค�นคว�า ทดุลอำง คิดุวิเคราะห์

 สังเคราะห์ ม่จิตใจเปี็นนักวิทยาศิาสตร์หรือำนักวิชาการ5 ท่�มุ่งแสวงหา ความจริงและ

พยายามพิส้จน์ดุ�วยหลักฐานและการคิดุหาเหตุผู้ล หรือำกล่าวอำ่กนัยหนึ�ง คือำ ม่อำุปีนิสัย 

ความคิดุ จิตใจ เปี็นนักวิจัยค�นคว�าแสวงหาความร้�ท่�เชื�อำถือำไดุ�และเปี็นปีระโยชน์

  อำุปีนิสัยเช่นน่�คือำสิ�งท่�เราต�อำงช่วยกันสร�างตั�งแต่เดุ็กเล็ก และต�อำงสร�างกันใหม่ 

ปีฏร้ิปีกนัใหมท่ั�งระบับัตั�งแตก่ารเล่�ยงดุเ้ดุก็ ระบับัการศิกึษา สื�อำสารมวลชน และ ระบับั

เศิรษฐกจิ การเมอืำง สงัคม วฒันธัรรม เพื�อำพฒันาศิกัยภาพการเรย่นร้�และพฒันาตนเอำง

ขอำงคนทั�งปีระเทศิ การวางรากฐานท่�ดุจ่ะสามารถนำาไปีส่้การพฒันานกัวจิยัระดุบััสง้ทั�ง

ดุ�านวิทยาศิาสตร์ธัรรมชาติ สังคมศิาสตร์ และ มนุษยศิาสตร์ไดุ� 

               5คำาว่านักวิทยาศิาสตร์ หมายถึง คนท่�สนใจหาความร้�อำย่างเปี็นเหตุผู้ล ม่หลักฐานข�อำม้ล การวิจัย ยืนยัน

ซึ่ึ�งรวมทั�งนักวิทยาศิาสตร์ธัรรมชาติ และนักวิทยาศิาสตร์ทางสังคมดุ�วย แต่คนส่วนใหญ่ยังเข�าใจว่าคือำเฉพาะนัก

วิทยาศิาสตร์ (ฟื้ิสิกส์, เคม่, ช่วะ ฯลฯ) คำาว่านักวิชาการมักใช�ในความหมายกว�าง บัางคนก็ต่ความคำาๆ น่�ว่าเปี็นนัก

ทฤษฎ ่ร้�แตต่ำาราหนังสอืำมากกวา่ปีฏบิัตั ิแตน่กัวทิยาศิาสตรห์รอืำนกัวชิาการท่�แท�คอืำคนท่�ต�อำงเรย่นร้�จากปีระสบัการณ์

ภาคปีฏิบััติดุ�วย
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  วิธั่การท่�เราทำากันคือำ การคัดุนักเร่ยนท่�เร่ยนเก่งดุ�านวิทยาศิาสตร์ (ธัรรมชาติ) 

คณติศิาสตร์ ไปีเข�าโรงเรย่นท่�เน�นการพัฒนาพวกเขาให�เก่งยิ�งขึ�น เป็ีนเรื�อำงท่�มป่ีระโยชน์

อำย่้ แต่วิธ่ัน่�จะคัดุคนไดุ�เพ่ยงจำานวนน�อำย ถ�าเราปีฏิร้ปีการศิึกษาทั�งระบับั ตั�งแต่ระยะ

การตั�งครรภ์ขอำงแม่และเด็ุกปีฐมวัย จะม่จำานวนคนท่�สนใจและเร่ยนเก่งทางดุ�าน

วิทยาศิาสตร์ธัรรมชาติเพิ�มขึ�นไดุ�มากกว่า รวมทั�งทำาให�คนเร่ยนเก่งดุ�านวิทยาศิาสตร์

สังคมไดุ�เพิ�มขึ�นดุ�วย

  ปีัญหาหนึ�งท่�ปีระเทศิไทยม่ผู้้�เร่ยนระดุับัมหาวิทยาลัยและม่ผู้ลงานวิจัย ดุ�าน

วทิยาศิาสตร์ธัรรมชาติน�อำย เพราะเราไม่ไดุ�สง่เสริมให�เด็ุกรกัและสนใจการคิดุวเิคราะห์

อำยา่งมเ่หตผุู้ล และสนใจเรย่นวชิาวทิยาศิาสตร ์คณติศิาสตร ์มาตั�งแตต่�น ทั�งปีระเทศิม่

ครท่้�เรย่นจบัมาทางวิชาคณิตศิาสตร์ วทิยาศิาสตร์โดุยตรงและสอำนไดุ�ดุน่�อำยเกินไปี บัาง

คนก็สอำนแบับัท่อำงจำา ผู้้�เร่ยนเข�าใจยาก เร่ยนไม่สนุก ตำาราเร่ยนและสื�อำส่วนใหญ่ยังไม่

ค่อำยทันสมัย ไม่ตอำบัสนอำงต่อำสมอำงเดุ็ก/เยาวชนท่�ต�อำงการสื�อำท่�ม่ส่สัน เข�าใจง่าย เชื�อำม

โยงอำย่างเปี็นระบับั ทั�งปีระเทศิม่ห�อำงทดุลอำงและอำุปีกรณ์การทดุลอำงทางวิทยาศิาสตร์

ในโรงเร่ยนต่างๆ น�อำยมาก ม่พิพิธัภัณฑ์ิวิทยาศิาสตร์และสภาพแวดุล�อำมท่�ส่งเสริม

การเร่ยนร้� วิทยาศิาสตร์น�อำย ทำาให�นักเร่ยนไทยส่วนใหญ่อำ่อำนดุ�านวิชาคณิตศิาสตร์ 

วทิยาศิาสตร ์(ความจรงิกอ็ำอ่ำนทั�งภาษาไทยและภาษาอำงักฤษแบับัใช�งานไดุ�ดุ�วย) ทำาให�

คนท่�เรย่นจบัมธััยมศิกึษาตอำนปีลายเปีน็คนปีระเภทอำยากร้�อำยากเห็น คดิุอำย่างมเ่หตผุู้ล

เชิงวิทยาศิาสตร์ และท่�ม่พื�นฐานวิทยาศิาสตร์ คณิตศิาสตร์ท่�ดุ่น�อำย6 

  ปีญัหาต่อำมาคือำนักเรย่นมัธัยมส่วนหนึ�งท่�เก่งดุ�านวิทยาศิาสตร์และคณิตศิาสตร์ 

นยิมไปีเรย่นวิชาชพ่ เช่น แพทย์ วศิิวกรรมศิาสตร์ บัญัช ่และคอำมพิวเตอำร์มากกว่า เพราะ

ระบับัเศิรษฐกจิไทยมก่ารให�ผู้ลตอำบัแทนและความก�าวหน�าในการงานมากกวา่การเปีน็

นักวิทยาศิาสตร์ นักคณิตศิาสตร์ เปี็นคร้อำาจารย์ หรือำนักวิจัยดุ�านน่� การสำารวจระดุับั

ความร้�ขอำงนักศึิกษาปีีท่� 3 ท่�เร่ยนคณะครุศิาสตร์หรือำศึิกษาศิาสตร์ เอำกคณิตศิาสตร์

พบัว่าพื�นฐานความร้�ค่อำนข�างอำ่อำน7  ดุังนั�นการจะแก�ไขให�ม่การวิจัยและการพัฒนาท่�

             6อำาจจะรวมทั�งวิทยาศิาสตร์ เทคโนโลย่ วิศิวกรรมศิาสตร์ และคณิตศิาสตร์ ท่�เราเร่ยกชื�อำย่อำว่า Stem ซึ่ึ�ง

 สวทช. ก็พยายามส่งเสริมอำย้่อำย่างค่อำนข�างจำากัดุ เช่น การจัดุฝ่ึกอำบัรมคร้คณิตศิาสตร์ วิทยาศิาสตร์ พบัปีัญหาว่า

คร้จำานวนมากไม่ม่พื�นฐานเปี็นคนท่�คิดุอำย่างม่เหตุผู้ลเปี็น ทำาให�การฝ่ึกอำบัรมไดุ�ผู้ลตำ�ากว่าท่�คาดุ

             7สถาบัันวิจัยเพื�อำการพัฒนาปีระเทศิไทย (TDRI) ข้อเสนอการสร้างและคัดีเล้อกคร้สอนดี่รุ่นใหม่ดี้วย

การยกระดีับคุณภาพิการศึกษา 28 ธิันวาคม 2559
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เปี็นปีระโยชน์ต่อำการพัฒนาปีระเทศิมากขึ�น นอำกจากจะแก�ปีัญหาทั�งการปีฏิร้ปีการ

เร่ยนร้�ตั�งแตโ่รงเรย่นปีฐมวัยดุงัไดุ�กลา่วมาแล�วยังจำาเปีน็ต�อำงปีฏิรป้ีโครงสร�างเศิรษฐกิจ

และการจ�างงานให�ส่งเสริมให�คนอำยากเร่ยนและทำางานเปี็นคร้และนักคณิตศิาสตร์ 

วิทยาศิาสตร์ไปีพร�อำมๆ กัน จึงจะไดุ�ผู้ล 

  แนวทางการทำางานขอำงสถาบัันส่งเสริมการสอำนวิทยาศิาสตร์และเทคโนโลย่

 (สสวท.) ทำาอำย้่ทั�งในเรื�อำงการพัฒนาโรงเร่ยนคุณภาพดุ�านวิทยาศิาสตร์ คณิตศิาสตร์ 

และเทคโนโลย่ การจัดุฝ่ึกอำบัรมพัฒนาคร้ การให�ทุนเร่ยนดุ�าน STEM การผู้ลิตตำารา, 

สื�อำสารสอำน ฯลฯ เปี็นแนวทางท่�ควรเพิ�มการให�งบัปีระมาณและกำาลังคนเพื�อำให�ขยาย

ผู้ลการทำางานไดุ�แพร่หลายเพิ�มขึ�น

  ความท่�ปีระเทศิไทยขาดุแคลนนกัวทิยาศิาสตรธ์ัรรมชาตแิละ นกัคณติศิาสตร์

มาก ทำาให�บัางคนมอำงแบับัแยกส่วนว่า เราต�อำงทุ่มเทงบัปีระมาณกำาลังคนเพื�อำ

พัฒนาดุ�านน่�เพิ�มขึ�น และลดุดุ�านสังคมศิาสตร์มนุษยศิาสตร์ลง ทั�งๆ ท่�ความจริง

แล�ว สังคมศิาสตร์ และมนุษยศิาสตร์ ก็คือำ วิทยาศิาสตร์แบับัหนึ�งซึ่ึ�งอำาจเร่ยกไดุ�ว่า

วิทยาศิาสตร์ดุ�านสังคม ท่�ต�อำงการการวิจัยและพัฒนาหาอำงค์ความร้�ท่�เหมาะสม ให�

มาช่วยแก�ปีัญหาและพัฒนาสังคมไทยท่�ม่ปีัญหาอำย่้ไม่น�อำยไปีกว่าดุ�านวิทยาศิาสตร์

ธัรรมชาติ ปีระเทศิต�อำงอำาศิัยอำงค์ความร้�ทั�ง 2 ดุ�าน คือำ วิทยาศิาสตร์ธัรรมชาติและ

วิทยาศิาสตร์ดุ�านสังคมอำย่างเชื�อำมโยงควบัค้่กันไปี คำาว่าเทคโนโลย่คือำการปีระยุกต์ใช�

ท่�เราอำาจใช�คำาวา่เทคโนโลยท่างสงัคม และนวตักรรมทางสงัคมไดุ� เชน่เดุย่วกบััเวลาพ้ดุ

ถึงเทคโนโลย่และนวัตกรรมขอำงวิทยาศิาสตร์ธัรรมชาติ

  มหาวิทยาลัยไทยอำาจจะผู้ลิตจำานวน/สัดุส่วนบััณฑิิตดุ�านสังคมศิาสตร์และ

มนษุยศิาสตร ์ไดุ�มากกวา่ดุ�านวทิยาศิาสตรธ์ัรรมชาตจิริง แตค่ณุภาพบัณัฑิิต, อำาจารย์

และอำงค์ความร้�ดุ�านสงัคมศิาสตร์ และมนษุยศิาสตร์ขอำงปีระเทศิไทย ก็ยงัอำย่้ในระดุบััตำ�า

หรอืำยังไมส่ามารถนำาความร้�ดุ�านวิทยาศิาสตร์สงัคม ไปีใช�แก�ไขปัีญหาและพัฒนาดุ�าน

เศิรษฐกิจสังคมการเมือำงขอำงปีระเทศิไทยไดุ�อำย่างถ้กทาง และอำย่างม่ปีระสิทธัิภาพ

มากนัก ต�อำงม่การวิจัยและพัฒนา รวมทั�งการปีฏิร้ปีการศึิกษาดุ�านสังคมศิาสตร์

และมนุษยศิาสตร์อำย่างวิเคราะห์เจาะลึก อำย่างวิพากษ์วิจารณ์ อำย่างม่คุณภาพและ

สอำดุคล�อำงกับัความเปี็นจริงขอำงสังคมไทยมากขึ�น เพื�อำท่�เราจะสามารถนำาความร้�

วิทยาศิาสตร์และเทคโนโลย่ดุ�านสังคม (เช่น เศิรษฐศิาสตร์การเมือำง การบัริหาร

จัดุการ ฯลฯ) ไปีแก�ไขปีัญหาและพัฒนาทางสังคมไดุ�ดุ่ขึ�นกว่าปีัจจุบััน ขณะเดุ่ยวกันก็
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จะชว่ยให�เราสามารถนำาความร้�ดุ�านวทิยาศิาสตร์สังคมท่�ใช�งานไดุ�จรงิไปีบัรหิารจดัุการ

การวิจัย พัฒนา ปีระยุกต์ใช�วิทยาศิาสตร์ธัรรมชาติ และเทคโนโลย่จากธัรรมชาติให�ไดุ�

ผู้ลเพิ�มขึ�นไดุ�ดุ�วย

  หากปีระเทศิไทยต�อำงการพัฒนาการศิึกษา การวิจัยและการพัฒนาอำย่างเปี็น

ระบับั อำงค์รวม เราต�อำงส่งเสริมให� คร้อำาจารย์ นักวิจัย นักเร่ยน นักศิึกษา เร่ยนร้�หลัก

ใหญ่ๆ ขอำงทั�งวิทยาศิาสตร์ธัรรมชาติและวิทยาศิาสตร์สังคมอำย่างเห็นความสัมพันธ์ั

เชื�อำมโยงกนั ศิกึษาเรื�อำงชว่ติ ธัรรมชาต ิสงัคมจากมมุมอำงขอำงสาขาวชิาการตา่งๆ อำยา่ง

กว�างขวาง และร้�จักใช�มุมมอำงแบับัพหุวิทยาการ (หรือำสหวิทยาการ) ไปีแก�ไขปีัญหา

เศิรษฐกิจ สงัคมการเมือำงทุกดุ�านอำย่างเป็ีนระบับัอำงค์รวม แทนท่�จะเน�นการศึิกษาแบับั

แยกสาขาความเช่�ยวชาญเฉพาะดุ�านแบับัคับัแคบั ซึ่ึ�งเปีร่ยบัเหมือำนการสอำนให�ร้�จัก

ต�นไม� และสิ�งม่ช่วิตในปี่าชนิดุต่างๆ อำย่างละเอำ่ยดุละอำอำแบับัผู้้�เช่�ยวชาญเฉพาะดุ�าน  

แต่ไม่ร้�จักปี่าไม�ทั�งปี่า หรือำไม่ร้�จักภาพรวมขอำงระบับันิเวศิ ในความหมายกว�าง ซึ่ึ�งรวม

ทั�งเรื�อำงเศิรษฐกิจ การเมือำง สังคม วัฒนธัรรม และสภาพแวดุล�อำม

  เนื�อำงจากเศิรษฐกิจเป็ีนพื�นฐานสำาคัญในการดุำารงอำย่้ขอำงมนุษย์ ชุมชน และ

ปีระเทศิ นโยบัายพัฒนาเศิรษฐกิจ จึงเปี็นตัวการสำาคัญในการกำาหนดุเรื�อำงการจัดุการ

ศิึกษาและเรื�อำงอืำ�นตามมา การท่�รัฐบัาลไทยทุกรัฐบัาลเน�นนโยบัายส่งเสริมการลงทุน

การค�าเสร่ให�ทุนต่างชาติและ ทุนขนาดุใหญ่ เข�าลงทุนพัฒนาอำุตสาหกรรมเพื�อำส่งอำอำก

เปีน็ดุ�านหลกั ทำาให�ทั�งภาครฐัภาคธัรุกจิเอำกชนตา่งสนใจจะลงทนุดุ�านวจิยั และพฒันา

ขอำงตนเอำงน�อำย เพราะการพัฒนาเศิรษฐกิจแนวน่� การซึ่ื�อำหรือำเช่าเทคโนโลย่จากต่าง

ปีระเทศิกท็ำากำาไร อำยา่งน�อำยก็ในระยะสั�นระยะกลางไดุ�อำย่้แล�ว ชนชั�นนำาไทยบัางส่วนก็

มอำงงา่ยๆ วา่ วทิยาศิาสตรเ์ทคโนโลย่ขอำงปีระเทศิ พฒันาอำตุสาหกรรมกเ็จรญิก�าวหน�า

กว่าไทย และปีระเทศิไทยซึึ่�งเป็ีนปีระเทศิเล็กยากจนคงไม่ม่ทางจะวิจัยและพัฒนาไปี

แข่งกับัเขาไดุ� การซึ่ื�อำ (หรือำเช่า) วิทยาศิาสตร์เทคโนโลย่จากคนอำื�นน่าจะนำามาใช�งาน

ไดุ�เร็วกว่า และเงินลงทุนตำ�ากว่าการวิจัยและพัฒนาดุ�วยตนเอำง แต่กรอำบัความคิดุเช่น

น่�เปี็นการมอำงแบับัถ้กบัริษัททุน ข�ามชาติเปี็นผู้้�กำาหนดุครอำบังำาและเปี็นการมอำงระยะ

สั�น มอำงแต่เรื�อำงการเติบัโตทางเศิรษฐกิจโดุยรวม ไม่ไดุ�มอำงปีระโยชน์ระยะยาวและไม่

ไดุ�มอำงความเจริญก�าวหน�าชนิดุท่�จะเปี็นปีระโยชน์ต่อำคนไทยส่วนใหญ่หลายดุ�านใน

ระยะยาว 
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  จรงิๆ แล�วการวิจยัและพฒันาวิทยาศิาสตร์และเทคโนโลย่ ซึึ่�งรวมทั�งดุ�านสงัคม

ดุ�วย เปี็นเรื�อำงท่�ขึ�นอำย้่กับัความเหมาะสมสำาหรับัคนในแต่ละปีระเทศิดุ�วย เทคโนโลย่ท่�

ก�าวหน�า ทันสมัยท่�สุดุ ใหญ่ท่�สุดุ เร็วท่�สุดุ ไม่จำาเปี็นต�อำงดุ่สำาหรับัปีระเทศิไทยซึ่ึ�งหมาย

ถึงคนไทยทั�งหมดุเสมอำไปี ไทยเราเปี็นปีระเทศิระดุับักลางค่อำนข�างใหญ่ท่�ม่ปีระชากร

มากลำาดุับัท่� 20 ขอำงโลก ม่พื�นท่�ทำาการเกษตรไดุ�มาเปี็นลำาดุับัท่� 18 ขอำงโลก8  ตั�งอำย้่ใน

เขตร�อำน ม่ทรัพยากรธัรรมชาติ ม่ความหลากหลายทางช่วภาพมาก เหมาะสำาหรับัการ

วิจัยและพัฒนาทางดุ�านช่วภาพ เช่น เรื�อำงสมุนไพร พืช สัตว์ ทั�งปีระเทศิไทยม่ศิักยภาพ

ท่�จะพัฒนาทรัพยากรในปีระเทศิ พลังงานทางเลือำก สาธัารณสุขทางเลือำก ภ้มิปีัญญา

ท�อำงถิ�น หัตถกรรม ศิิลปีวัฒนธัรรมทั�งท�อำงถิ�น พัฒนาระบับัสหกรณ์ และการจัดุอำงค์กร

แบับัร่วมมือำกันเพื�อำส่วนรวมเพิ�มขึ�นไดุ�อำก่มาก หากมป่ีระเทศิไทยหนัมาสง่เสริมวิจยัและ

เผู้ยแพร่ความร้�เทคโนโลย่ท่�เหมาะสมอำย่างจริงจังเพิ�มขึ�น 

  ท่�สำาคัญควบัค้่กันคือำ ปีระเทศิไทยควรเลือำกใช�นโยบัายพัฒนาเศิรษฐกิจแนว

เน�นการพึ�งตนเอำงระดุับัปีระเทศิ คือำพึ�งแรงงาน ทรัพยากร เทคโนโลย่ท่�เหมาะสม และ

ตลาดุภายในปีระเทศิเป็ีนสัดุส่วนส้งขึ�น ลดุสัดุส่วนการพึ�งพาการลงทุนและการค�ากับั

ตา่งปีระเทศิลงมาเหลือำแคร่ะดุบััท่�จำาเปีน็และเป็ีนปีระโยชน์ตอ่ำคนไทยส่วนใหญ่ในระยะ

ยาวจริง9  หากชนชั�นนำาไทยเข�าใจเรื�อำงน่�และเลือำกแนวทางพัฒนาปีระเทศิแนวน่� เราจะ

พัฒนาปีระเทศิไดุ�อำย่างมั�นคง สมดุุล เปี็นธัรรม ยั�งยืน ไดุ�มากกว่า แนวทางการพัฒนา

ทนุนิยมอุำตสาหกรรมแบับัพึ�งพาการลงทุนและการค�ากับัตา่งปีระเทศิท่�เน�นการซึ่ื�อำ และ

เล่ยนแบับัวิทยาศิาสตร์ เทคโนโลย่

  3. เป้าหมายการศึกษาควรอย้่ท่ี่�การสร้างมนุษย์ท่ี่�ร้้จั้กตัวเองและสังคม 

ม่จ้ิตสำานึกที่่�จ้ะช่วยกันสร้างสังคมที่่�สันติสุข

  คำาว่า การศิึกษา (Education) หมายถึงการจัดุกระบัวนการเร่ยนร้�อำย่างเปี็น

ระบับั มส่ถานศึิกษา ครอ้ำาจารย์ หลักสต้ร ตำารา สื�อำการสอำน ฯลฯ แต่คำาท่�มค่วามหมาย

สำาคัญกว่าคือำ Learning - การเร่ยนร้� มนุษย์ทุกคนนอำกจากจะเร่ยนร้�จากคร้อำาจารย์ 

ตำารา สื�อำการสอำนต่างๆ จากการจัดุการศิึกษาอำย่างเปี็นทางการแล�ว ยังสามารถเร่ยนร้�

ดุ�วยตนเอำงจากการอำา่น การสมาคม ทำางานร่วมกบััคนอำื�น และการหาความร้�จากแหลง่

                    8www.wikipedai.org List of Countries by Population, Cultivated Area

            9วิทยากร เช่ยงก้ล. เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพิ้�อช่วิตและระบบนิเวศที่่�สันติสุข. กรุงเทพธัุรกิจ, 2556.
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ต่างๆ ไดุ�อำย่างต่อำเนื�อำงตลอำดุช่วิต ไม่ใช่แค่การไปีเข�าเร่ยนในสถาบัันการศิึกษาเท่านั�น

การจดัุการศิกึษาจะไดุ�ผู้ลมากน�อำยแคไ่หนขึ�นอำย่้กบััตวัผู้้�เรย่นเอำงอำยา่งมากดุ�วย ผู้้�ใหญ่

ควรช่วยกันสร�างบัรรยากาศิการเร่ยนร้�ท่�ดุ่ให�กับัเดุ็ก ทำาให�เดุ็กม่ความสุข ความพอำใจ 

ความอำยากเร่ยนร้�ทั�งท่�บั�านและท่�โรงเร่ยน เปี้าหมายการศิึกษาควรถือำความสุข ความ

พอำใจ เป็ีนเป้ีาหมายท่�สำาคัญอัำนดัุบัแรกจะช่วยให�เป้ีาหมายการเร่ยนเก่งและการเป็ีน

พลเมือำงดุ่เปี็นไปีไดุ�มากขึ�น การวิจัยพบัว่า เดุ็กท่�ม่ความสุขจะเร่ยนและสอำบัไดุ�ดุ่กว่า

เดุ็กท่�ไม่ค่อำยม่ความสุข พวกเขาจะกระตือำรือำร�นมากกว่า ม่ความมานะอำดุทนมากกว่า

ม่ความคิดุสร�างสรรค์มากกว่า ม่สมาธัิมากกว่า และเข�ากับัทั�งเพื�อำนและคร้ ไดุ�ดุ่กว่า

เดุ็กท่�ไม่ม่ความสุข

  คนท่�ม่ความสุขจะมอำงโลกในแง่ดุ่ คิดุสร�างสรรค์และอำยากช่วยให�คนอำื�นๆ

ม่ความสุข ทำาให�เขาม่โอำกาสพัฒนาเปี็นคนดุ่ไดุ�มากกว่าคนท่�ไม่ม่ความสุข น่�ควรถือำ

เปี็นเปี้าหมายในการปีฏิร้ปีการศิึกษาท่�สำาคัญท่�สุดุ เพราะการศิึกษาท่�เน�นการสร�างคน

เก่งแบับัแข่งขันใครแพ�ถ้กคัดุอำอำก เน�นการพัฒนาความร้�ทักษะให�ไปีทำางานเพื�อำสร�าง

ผู้ลผู้ลติและทำาเงินให�ไดุ�มากท่�สดุุนั�น ถงึจะมป่ีระโยชนใ์นการพฒันาเศิรษฐกจิโดุยรวม

หรอืำการผู้ลิตสินค�า/บัริการให�เจริญเติบัโตขึ�นไดุ�ระยะหนึ�ง แต่มข่�อำจำากดัุในการสร�างคน

ท่�ม่ทัศินคติ, ค่านิยม เน�นเรื�อำงเศิรษฐกิจดุ�านเดุ่ยวท่�เรามักจะเร่ยกว่ามนุษย์เศรษฐกิจ้

(หรือำสัตว์เศิรษฐกิจ) การเน�นการสร�างคนปีระเภทน่�อำาจเท่ากับัการมุ่งสร�างคนท่�สนใจ

เฉพาะเรื�อำงผู้ลปีระโยชน์ขอำงตัวเอำง ม่ความเข�าใจ เอำื�อำอำาทรต่อำคนอำื�นน�อำย และไม่ไดุ�ม่

จิตสำานึกแบับัพลเมือำงดุ่ท่�รับัผู้ิดุชอำบั เอำาใจใส่เรื�อำงส่วนรวมมากเท่าท่�ควร 

  ปีัจจัยท่�จะทำาให�คนเราม่ความสุข ความพอำใจอำยา่งแท�จริง หรือำอำย่างค่อำนข�าง

ยั�งยืน ปีระกอำบัดุ�วย ความฉลาดีที่างอารมณ์และความฉลาดีหร้อที่ักษะในที่าง

สังคม (บัางคนเร่ยกรวมๆ ว่าที่ักษะช่วิต) การมอำงโลกในแง่บัวกหรือำแง่ดุ่อำย่างสมจริง

และสร�างสรรค์ ไม่วิตกกังวลมากเกินไปี การร้�จักปีรับัตัวกลับัคืนสภาพเดิุมไดุ�เร็วหลัง

จากเผู้ชญิปีญัหา มค่วามสมัพนัธัท์่�ดุก่บััคนอำื�น ร้�สกึวา่ไดุ�รบััการยอำมรบััจากเพื�อำน (จาก

สังคม) ม่ความรัก เอำื�อำอำาทร เมตตากรุณาต่อำคนอำื�น การม่ทักษะในการสื�อำสารท่�ดุ่ การ

มก่รอำบัคิดุท่�ตระหนักถงึการมอำงโลกปีจัจุบันัอำย่างเปีน็อำย่้จริงมากกวา่จะเสย่ใจกับัอำดุต่ 

ขณะเดุ่ยวกันก็ร้�จักมอำงอำอำกไปีไกลถึงอำนาคตอำย่างไม่ไดุ�คาดุหวังส้งเกินจริง

  ปีจัจัยท่�ทำาให�คนมค่วามสุข ความพอำใจ กลา่วมาน่�คอืำปัีจจัยชดุุเดุย่วกนัท่�ทำาให�

คนเราปีระสบัความสำาเร็จในการเร่ยนและการทำางาน ดุ�วย นักเร่ยนท่�ม่ความสุข ความ
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พอำใจ ม่แนวโน�มจะเร่ยนและสอำบัไดุ�ดุ่กว่านักเร่ยนท่�ไม่ม่ความสุข เดุ็กท่�รักการอำ่าน

อำ่านหนังสือำเปี็น จะสนุกกับัการอำ่านหนังสือำวรรณกรรม สารคดุ่ต่างๆ ท่�ม่ปีระโยชน์ไม่

น�อำยกวา่ตำาราเรย่น โดุยไมร่้�สกึวา่น่�คอืำการทำางานภาคบังัคบััท่�น่าเบัื�อำ คนท่�ทำางานอำยา่ง

ม่ความชอำบั ความพอำใจ เข�ากับัคนอำื�นๆ ไดุ�ดุ่ ม่ความคิดุเชิงบัวก ม่ความร้�สึกว่างาน

และชว่ติมค่วามหมายจะปีระสบัความสำาเรจ็ไดุ�มากกวา่คนท่�ทำางานดุ�วยความร้�สึกเบัื�อำ

หน่าย เคร่งเคร่ยดุ ทุกข์ทรมาน10 

  เรื�อำงน่�นกัวจิยัเรื�อำงการทำางานขอำงสมอำงยนืยนัวา่ หากบัรรยากาศิใน ห�อำงเรย่น

เปี็นมิตร ทำาให�ผู้้�เร่ยนม่อำารมณ์ดุ่ ไม่กลัว ไม่กังวล ร้�สึกว่ายาก ท�าทายหน่อำยๆ แต่เปี็น

เรื�อำงท่�นา่สนใจ ไม่ถงึกบััเครย่ดุมากนกั ผู้้�เรย่นจะเร่ยนร้�ไดุ�ดุก่ว่าในบัรรยากาศิท่�คร้สอำน

แบับัเข�มงวดุ หรือำชอำบัว่าชอำบักระแหนะกระแหนเดุ็ก11  

  การปีฏิร้ปีการศึิกษาควรม่เป้ีาหมายหลักให้ผู้้้เร่ยนม่แรงจ้้งใจ้อยากร้้อยาก

เห็น อยากเร่ยนร้้ และไดี้กำากับการเร่ยนร้้ดี้วยตนเองเพิิ�มขึ�น คร้ควรเปี็นผู้้�ส่งเสริม 

ผู้้�ชว่ยช่�แนะมากกว่าการกำาหนดุวิธ่ัการสอำนการเรย่นทุกอำยา่ง ท่�สำาคญัคอืำ การช่วยให�ผู้้�

เรย่นมค่วามสนกุในการเรย่นและรกัการเรย่นร้�ดุ�วยตนเอำง ไดุ�เร่ยนร้�เรื�อำงความฉลาดุทาง

อำารมณ์และความฉลาดุ (ทักษะ) ทางสังคม เพื�อำท่�จะเปี็นมนุษย์ท่�สมบั้รณ์มากกว่าแค่

มนุษย์เศิรษฐกิจท่�ร้�จักการทำามาหากินหรือำการหาเงินเท่านั�น 

  คำาว่ามนุษย์ท่�สมบ้ัรณ์ หมายความว่ามนุษย์เราควรสามารถสนอำงความ

ต�อำงการหลายมิติ เช่น ทางจิตใจ อำารมณ์ความร้�สึก ทางวัฒนธัรรม หรือำการต�อำงการไดุ�

รับัความรัก การยอำมรับัจากคนอำื�นในสังคมดุ�วย ไม่ใช่แค่ความต�อำงการสนอำงตอำบัทาง

รา่งกายหรอืำทางเศิรษฐกจิเทา่นั�น กลา่วในอำก่แงห่นึ�งมนษุยท์่�สมบัร้ณค์อืำมนุษยท์่�ฉลาดุ

ทั�งทางปีัญญา ทางอำารมณ์ และทางสังคม เปี็นทั�งคนม่ความสุข ความพอำใจ และเปี็น

พลเมอืำงดุท่่�รบััผู้ดิุชอำบัในทางสงัคม ไมใ่ชแ่คเ่กง่ในแงท่ำางานท่�ปีระสบัความสำาเร็จมาก 

ม่รายไดุ�ส้งแต่อำาจเปี็นคนเห็นแก่ตัวและไม่ม่ความสุข ความพอำใจอำย่างแท�จริง 

  แนวที่างการพิฒัินาการศกึษาเพิ้�อสรา้งมนษุยท่์ี่�สมบร้ณ,์ ม่จ้ติสำานกึเพิ้�อ

ส่วนรวม

  1.  ส่งเสริมสร้างแรงจ้้งใจ้ภายในให้เดี็กเยาวชน ผู้้้ใหญ่ เกิดีความรัก

ในการอ่าน การอยากร้้อยากเห็นอย่างต่อเน้�อง การอำยากเร่ยนร้� โดุยไม่ต�อำงไปีเน�น

           10Martin Seligman Authentic Happiness, 2002

           11 วิทยากร เช่ยงก้ล การเร่ยนร้�อำย่างม่ปีระสิทธัิภาพ สายธัาร 2549
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จุดุมุ่งหมายอำื�นใดุ นอำกจากเพื�อำความรักในการเร่ยนร้�โดุยตัวขอำงมันเอำง คนท่ี่�รักการ

อา่น อา่นหนงัสอ้เป็น จ้ะสนกุหรอ้เพิลิดีเพิลินกบัการอา่นโดียไม่ร้ส้กึวา่ การอา่น

หนังส้อค้อการที่ำางานภาคบังคับที่่�น่าเบ้�อ

  2.  เน้นการพิัฒินาความสามารถหร้อความฉลาดีที่างดี้านสังคมและ

อารมณข์องผู้้เ้รย่นควบัค้ไ่ปีกับัความฉลาดุทางปัีญญาหรือำความร้�/ทักษะทางวิชาชพ่

ท่�จะนำาไปีใช�ในการทำางานในโลกจรงิไดุ�อำยา่งถอืำเปีน็เรื�อำงสำาคญั การสอำนการเรย่นควร

จะใช�แนวทางการเร่ยนร้�จากการร่วมมือำ (Collaborative Cooperative Learning) ท่�ฝึ่กให�

ผู้้�เร่ยนเร่ยนร้� ทำางานร่วมกนัเป็ีนท่ม ช่วยเหลือำกนั รุน่พ่�หรือำคนท่�เก่งกว่าช่วยติวคนอืำ�น ฯลฯ

  3.  เปิดีกว้างให้เด็ีกม่โอกาสเล่น อำอำกกำาลังกายและทำากิจกรรมท่�เขาสนุก

เพลิดุเพลิน รวมทั�งกิจกรรมศิิลปีวัฒนธัรรม และไดุ�เร่ยนร้�พัฒนาตนเอำงในหลายดุ�าน 

โดุยการร้�จักแบั่งเวลาทำากิจกรรมต่างๆ อำย่างสมดุุล/เหมาะสม

  4.  เปล่�ยนแปลงวิธ่ิการประเมินผู้ลหร้อสอบโดียไม่เน้นการจ้ัดีลำาดีับ

ของนักเร่ยนในชั�นเร่ยน การปีระเมินผู้ลท่�ดุ่ควรวัดุพัฒนาการในการเร่ยนร้�ขอำงผู้้�

เร่ยนแต่ละคน เน�นการแข่งกับัตัวเอำง (พัฒนาตัวเอำง) มากกว่าเน�นการแข่งขันกับัคน

อำื�น และให�ผู้้�เร่ยนตระหนัก ร้�จักการปีระเมินผู้ลดุ�วยตัวขอำงเขาเอำงไดุ�ดุ�วย เขาจะไดุ�ร้�ตัว

ว่าเขาเร่ยนไดุ�แค่ไหน ต�อำงปีรับัปีรุงตัวเอำงอำย่างไร การปีระเมินผู้ลระดุับัชาติในระดุับั

ชั�นปีระโยค เช่น มัธัยมปีลายและการสอำบัคัดุเลือำกเข�าสถาบัันการศิึกษาระดุับัส้งขึ�น ก็

ควรปีระเมนิผู้ลโดุยเน�นความสามารถในการคดิุวเิคราะห์ สงัเคราะห์ จบััปีระเดุน็สำาคญั 

เปี็น ฯลฯ มากกว่าการท่อำงจำาข�อำม้ล และควรพิจารณาพัฒนาการขอำงผู้้�เร่ยนจากความ

ฉลาดุทางอำารมณ์และความฉลาดุทางดุ�านสังคม พิจารณาการพัฒนาบัุคลิกอำุปีนิสัย

ใจคอำ คา่นยิม ท่�มว่ฒุภิาวะคดิุบัวก คดิุสร�างสรรคด์ุ�วย น่�คอืำการศิกึษาท่�แท�จรงิหรอืำโดุย

สมบัร้ณ ์ซึ่ึ�งมค่วามหมายมากกวา่แคก่ารไดุ�เรย่นร้�สาขาวชิาบัางวชิาแล�วสอำบัผู้า่นหรอืำ

ไดุ�คะแนนดุ่ 

  5.  เลกิการสนับสนุนให้เด็ีกตอ้งเรย่นพิิเศษตอนเย็น/เสาร์-อาทิี่ตย์ เพื�อำ

มุ่งแข่งขันให�เร่ยนเก่งกว่าคนอำื�นหรือำเร่ยนไดุ�เร็วกว่าเดุ็กอำื�นตั�งแต่อำายุยังน�อำย เพราะถึง

เดุ็กบัางคนจะม่ความฉลาดุทางปีัญญาท่�จะทำาไดุ� แต่ถ�าพัฒนาการทางอำารมณ์และ

สงัคมขอำงเขายังไมพ่ร�อำม หรือำเมื�อำเขาต�อำงใช�เวลาเรย่นหนักมากไปี, เครย่ดุมากไปี, อำยา่ง

ไมส่มดุลุกับัความต�อำงการขอำงชวิ่ตท่�ต�อำงการพัฒนาดุ�านอำื�นๆ พร�อำมกันไปีดุ�วย จะทำาให�

เขาเร่ยนไปีอำย่างไม่ม่ความสุข ถึงตอำนต�นๆ เขาจะเร่ยนไดุ� แต่ก็อำาจม่ปีัญหาทางดุ�าน
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สุขภาพจิตตามมาในภายหลังไดุ� ทั�งน่�รวมทั�งพ่อำแม่ ผู้้�ปีกครอำง ไม่ควรคะยั�นคะยอำให�

ลก้หลานเลอืำกเรย่นสาขาวชิาในระดุบััอำดุุมศิกึษา ท่�พอ่ำแม ่ผู้้�ปีกครอำงชอำบัหรอืำคาดุวา่จะ

เปี็นอำาช่พท่�ก�าวหน�า คนยกย่อำง ม่โอำกาสทำารายไดุ�ส้ง แต่ผู้้�เร่ยนไม่ไดุ�ชอำบัและหรือำไม่

ไดุ�ถนัดุอำย่างแท�จริงดุ�วย พ่อำแม่ไม่ควรคาดุหมายจากล้กมากเกินไปี จนเปี็นการกดุดุัน

ให�เกิดุความเคร่ยดุ ขนาดุเดุ็กเร่ยนเก่งยังม่ปัีญหาความเคร่ยดุฆ่่าตัวตายไดุ�เพราะถ้ก

คาดุหวังในเชิงมุ่งแข่งขันกับัคนอำื�นในสังคมมากเกินไปี ควรส่งเสริมให�ล้กเร่ยนร้�จักตัว

เอำงและพฒันาสิ�งท่�เขาถนดัุหรอืำชอำบัให�ดุท่่�สดุุเท่าท่�เขาจะทำาไดุ� โดุยไมต่�อำงไปีเน�นเรื�อำง

การแข่งขันกับัคนอำื�น

  6.  ส่งเสริมให้เดี็กตั�งคำาถาม คิดี วิเคราะห์ ร้�วิธั่ท่�จะเร่ยนร้�ต่อำดุ�วยตนเอำง 

เช่น การอ่ำานแบับัจับัใจความไดุ�ดุ่ ร้�วธ่ิัเลือำกหนงัสือำ ค�นคว�าหาข�อำมล้ เปิีดุใจกว�าง ลดุอำคติ 

มอำงทั�งดุ�านบัวก ดุ�านลบัอำยา่งรอำบัดุ�าน วพิากษว์จิารณวิ์เคราะหค์วามเชื�อำถอืำขอำงข�อำมล้ 

สามารถวเิคราะห์ ตค่วามข�อำมล้แบับัเชื�อำมโยงและปีระยุกตน์ำาไปีใช�ในชวิ่ตจริงไดุ� เรย่น

ร้�แบับัแก�ปีัญหาเปี็น เร่ยนร้�แบับัทดุลอำง ฝ่ึกภาคปีฏิบััติทำาโครงการต่างๆ อำอำกไปีเร่ยนร้�

โลกจริงดุ�วย

  7.  ร้้จั้กการแบ่งเวลาและการใช้เคร้อข่ายอินเที่อร์เน็ต สมาร์ทโฟื้น 

คอำมพิวเตอำร์พกพา ฯลฯ อำย่างเหมาะสมกับัวัย และอำย่างสมดุุลกับัการใช�ช่วิตคนอำื�นๆ 

เพื�อำเร่ยนร้�จากโลกจริง การวิจัยหลายปีระเทศิไม่สนับัสนุนให�เดุ็กเล็กใช�เครื�อำงมือำเหล่า

น่� เพราะเขาควรจะไดุ�เร่ยนร้�จากโลกจริงมากกว่าโลกเสมือำน เดุ็กท่�โตหน่อำยก็ควรใช�

เครื�อำงมอืำอำยา่งจำากดัุทั�งในเรื�อำงเวลาและโปีแกรมท่�ใช� พอ่ำแมผู่้้�ปีกครอำง ครอ้ำาจารยค์วร

ตดิุตามหาความร้�ในเรื�อำงน่�อำยา่งร้�เทา่ทนั ทั�งข�อำดุแ่ละข�อำเสย่ขอำงเครื�อำงมอืำอำเิลก็ทรอำนกิส์

ท่�เป็ีนเหมือำนดุาบั 2 คมท่�ม่ทั�งปีระโยชน์และโทษ ปีระโยชน์คือำ ช่วยให�เราค�นคว�าหา

ข�อำมล้ข่าวสารความร้� ตดิุต่อำสื�อำสารกบััคนอืำ�นไดุ�สะดุวกรวดุเร็วขึ�น โทษคือำ หากไปีเสพติดุ 

หมกมุ่นใช�เวลากับัมันมากเกินไปี โดุยเฉพาะในเรื�อำงการเล่นเกม การเล่นการพนัน การ

หมกมุ่นกับัเรื�อำงเพศิ หรือำความสนุกแบับัฉาบัฉวยในเรื�อำงใดุเรื�อำงหนึ�ง ทำาให�ส้ญเส่ยทั�ง

เวลา ม่ปีัญหาทั�งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตและหรือำปีัญหาอำื�นๆ ไดุ�

  เรื�อำงพวกน่�ตา่งปีระเทศิมก่ารวจิยัเรื�อำงผู้ลกระทบัขอำงสื�อำอำเิลก็ทรอำนกิสทั์�งดุ�าน

บัวกและดุ�านลบัต่อำนักเร่ยน นักศิึกษากลุ่มต่างๆ อำย่้มาก ไทยยังวิจัยเรื�อำงพวกน่�น�อำย 

ซึ่ึ�งควรจะทำาเพิ�มขึ�น ขณะเดุ่ยวกันก็ควรติดุตามผู้ลการวิจัยในต่างปีระเทศิ เพื�อำจะไดุ�ร้�

เท่าทันปีัญหาและป้ีอำงกันปีัญหาไว�ก่อำนตามแนวคิดุ “ปีลอำดุภัยไว�ก่อำน” สำาหรับัอำะไร



ปีีท่ี่� 3 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2563         29 
                                                                             

ใหม่ๆ ท่�อำาจม่ผู้ลกระทบัทางลบัไดุ� การเลือำกแนวทางปีลอำดุภัยไว�ก่อำนอำ่กทางหนึ�งคือำ

 เดิุนสายกลาง รักษาความสมดุุลระหว่างการเร่ยนร้�จากโลกจริงและการเร่ยนร้�จาก

โลกในอำินเทอำร์เน็ต เร่ยนร้�จักเทคโนโลย่ใหม่ๆ เพื�อำใช�ดุ�านบัวกให�เปี็นปีระโยชน์ แต่ไม่

หลงใหลเสพติดุเปีน็ทาสสิ�งปีระดุษิฐท์างเทคโนโลย่ เราจึงจะไดุ�ชื�อำวา่ ผู้้�มก่ารศึิกษาหรือำ

ผู้้�ทรงภ้มิปีัญญาอำย่างแท�จริง

  การใช�คำาวา่มนษุยท์่�สมบัร้ณอ์ำาจฟื้งัดุเ้ปีน็อำดุุมคติ แตแ่นวคดิุขอำงจติวิทยาแนว

บัวกมอำงว่ามนุษยท์่�ปีระสบัความสำาเร็จและความสุขท่�แท�จริงอำย่างยั�งยืน คอืำผู้้�ท่�สามารถ

พัฒนาอำุปีนิสัยท่�เปี็นจุดุแข็ง/คุณธัรรมขอำงมนุษย์ใน 6 ดุ�าน ทำาให�ผู้้�วิจัยอำยากสรุปีน่�คือำ

ความหมายท่�ใกล�เคย่งกับัมนษุยท์่�สมบัร้ณ์ มนุษยท์่�แท� มนษุยท์่�ปีระเสริฐ ท่�ทางฝ่า่ยนัก

ปีรัชญาทางจริยธัรรม/ทางศิาสนาก็พยายามอำธัิบัายกัน

  จุ้ดีแขง็/คณุธิรรม 6 ดีา้น ท่ี่�ควรเปน็เปา้หมายของการศกึษา - การพิฒัินา

มนุษย์ ปีระกอำบัไปีดุ�วย

  1)  การสงสัยใคร่ร้� ความอำยากร้�อำยากเห็น การเปิีดุใจกว�าง (ท่�จะรับัฟัื้ง        

เร่ยนร้�) การร้�จักจัดุการการเร่ยนร้� การร้�จักมอำงภาพท่�กว�าง การสร�างสรรค์ ม่วิสัยทัศิน์

  2)  ความกระตือำรือำร�น ความมุมานะ กล�าหาญ กล�า ยืนหยัดุ ม่คุณธัรรม เปี็น

ตัวขอำงตัวเอำงอำย่างคงเส�นคงวา ม่ช่วิตช่วา

  3)  การมอำงโลกในแง่ดุ่ ขอำบัคุณคนและสิ�งท่�ควรขอำบัคุณ ม่มนุษยธัรรม รัก 

เมตตา ฉลาดุทางอำารมณ์และทางสังคม (เข�าใจตัวเอำงและคนอำื�นในสังคม)

  4)  ม่จิตสำานึกความเปี็นพลเมือำง รักความเป็ีนธัรรม ม่ภาวะผู้้�นำาท่�ทำาเพื�อำ

ปีระโยชน์ส่วนรวม

  5)  การควบัคุมจัดุการกับัอำารมณ์ตนเอำง ม่แรงจ้งใจในตัวเอำงในยามเผู้ชิญ

อำุปีสรรคยังสามารถก�าวต่อำไปีไดุ� พิจารณาเรื�อำงต่างๆ อำย่างใจเย็น ร้�จักยับัยั�งชั�งใจและ

อำดุเปีร่�ยวไว�กินหวาน ไม่ดุ่วนทำาตามแรงกระตุ�น

  6)  การตระหนักถึงสิ�งท่�ส้งเหนือำกว่าตัวเราเอำง (Spirituality) ชื�นชมความงาม 

ความดุเ่ลศิิ ร้�สกึขอำบัคณุ มค่วามหวงั มอ่ำารมณข์นั สนใจเรื�อำงการยกระดุบััทางความคดิุ

จิตวิญญาณ ท่�ส้งส่งกว่าตัวเราเอำง หรือำเรื�อำงพื�นๆ เช่น ช่วยเหลือำคนอำื�นท่�ทุกข์ยากหรือำ

ดุ�อำยโอำกาสกว่าโดุยไม่หวังผู้ลตอำบัแทนใดุๆ แสวงหาความจริงเรื�อำงช่วิต สังคม โลก12 

          12วิทยากร เช่ยงก้ล The Power of Positive Thinking พลังแห่งการคิดุบัวก ไทยควอำลิต่�บัุ�คส์ 2562
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ลินคอล์น มหาบุุรุูษ ผูู้้เลิกทาสัและปรูะกาศึ
หลักการูรูะบุอบุปรูะชาธิิปไตยใหม่

Lincoln, the great man who abolished slavery and
 proclaimed principles of the new democracy

ดุร.วิชัย ตันศิิริ1

บที่คัดีย่อ

  บัทความน่�มุ่งศึิกษาความเปี็นผู้้�นำาขอำงลินคอำล์น ซึ่ึ�งชาวโลกยกย่อำงให�เปี็น

มหาบัรุุษคนหนึ�งขอำงโลกตะวนัตก โดุยวเิคราะหป์ีจัจยัท่�หลอ่ำหลอำมให�ลนิคอำลน์มค่วาม

มมุานะพยายามท่�จะไดุ�รับัความเคารพนบััถือำจากเพื�อำนมนุษย์ดุ�วยกนั โดุยกระบัวนการ

เร่ยนร้�ดุ�วยตนเอำงจากวัยเดุ็กม่ส่วนสำาคัญในการหล่อำหลอำมบุัคลิกภาพขอำงลินคอำล์น

อำยา่งชดัุเจน ตั�งแตก่ารทอ่ำงบัน่ครสิตว์จนะจากพระคัมภร่ ์จนกระทั�งบัทเรย่นจากนิทาน

อำ่สปีอำันเปี็นตำานานพื�นบั�าน และบัทกว่ขอำงเชกสเปีียร์และไบัรอำน ท่�ตอำกยำ�าถึงความไม่

จ่รังยั�งยืนขอำงอำำานาจ 

  กระบัวนการต่อำส้�ทางการเมือำงตั�งแต่ระดุับัท�อำงถิ�นจนถึงระดุับัชาติ ไดุ�สอำน

บัทเร่ยนมากมายให�ลินคอำล์น และม่ส่วนทำาให�เขาปีระสบัผู้ลสำาเร็จในการเลือำกตั�งเปี็น

ปีระธัานาธัิบัดุ่ขอำงสหรัฐฯ ท่ามกลางความแตกแยกอำอำกเปี็นฝ่่ายเหนือำและฝ่่ายใต� 

  ล่ลาการเปีน็ผู้้�นำาขอำงลนิคอำลน์ นา่จะให�บัทเรย่นแกผู่้้�สนใจศิกึษาเรื�อำงการเมอืำง

ในระบัอำบัปีระชาธัปิีไตย ลนิคอำลน์เมื�อำชนะเลอืำกตั�งไดุ�จดัุตั�งคณะรฐัมนตรป่ีระกอำบัดุ�วย

ค้แ่ข่งดุั�งเดุมิภายในพรรครพั่บัลิกนั ดุ�วยเหตุผู้ลสำาคญัท่�วา่บัคุคลเหล่านั�นคือำผู้้�ท่�เข�มแข็ง

 ม่บัทบัาทเปี็นผู้้�นำาขอำงปีีกต่างๆ ในพรรค จะต�อำงรักษาไว�และระดุมมาช่วยบัริหาร

ปีระเทศิ

             1อำดุ่ตรัฐมนตร่ช่วยว่าการกระทรวงศิึกษาธัิการ
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  ลินคอำล์นไม่ตัดุสินใจเรื�อำงสำาคัญๆ โดุยปีราศิจากการปีรึกษาหารือำกับัคณะ

รัฐมนตร่ เช่น การจะปีระกาศิเลิกทาสในมลรัฐภาคใต� ท่�ปีระกาศิแยกตัวจากสหรัฐฯ 

และลินคอำล์นเชื�อำมั�นในตนเอำงเสมอำ

  ลนิคอำลน์แนว่แน่ในการกำาหนดุเปีา้หมายขอำงสงครามคอืำชยัชนะเทา่นั�น จะไม่

อำอำมชอำมเปี็นอำย่างอำื�น ทั�งๆ ท่�ม่ความพยายามจะเจรจากับัฝ่่ายใต�

  ลนิคอำล์นจึงทุม่เททรัพยากรจำานวนมหาศิาลเพื�อำเอำาชนะฝ่่ายใต�ดุ�วยกำาลังและ

การแสวงหานายพล เช่นนายพลกร�านต์ จึงเปี็นนโยบัายสำาคัญ

  ลินคอำล์นไดุ�ฝ่ึกฝ่นวาทศิิลปี์เปี็นเวลาหลายปีีในช่วงท่�เปี็นทนายความ หรือำ

เปี็นเพ่ยงผู้้�แทนราษฎรในระดัุบัมลรัฐ และโดุยเฉพาะในการรณรงค์หาเส่ยงแข่งขัน

กับัวุฒิสมาชิกดุักกลาส แต่ลินคอำล์นจะปีราศิรัยน�อำยท่�สุดุในช่วงดุำารงตำาแหน่ง

ปีระธัานาธิับัดุ่ เพราะไม่ต�อำงการสร�างความสับัสน ฉะนั�นสุนทรพจน์ท่�สำาคัญขอำงท่าน

จะเกิดุขึ�นในวันสาบัานตัวเปี็นปีระธัานาธัิบัดุ่ และอำ่กครั�งหนึ�งในวันมอำบัหลุมฝ่ังศิพให�

แกท่หารหาญผู้้�เสย่ชวิ่ตในสมรภ้มิเกต็ตสิเบัริก์ ซึึ่�งปีระโยคทิ�งท�าย คอืำ “ดุ�วยความเมตตา 

กรณุา บัารม ่ขอำงพระผู้้�เปีน็เจ�า จะไดุ�พานพบักำาเนดิุใหม่ขอำงเสรภ่าพ และเพื�อำว่ารฐับัาล

ขอำงปีระชาชน โดุยปีระชาชน และเพื�อำปีระชาชน จะไม่ส้ญสิ�นไปีจากโลกขอำงเรา” 

  โดุยสรุปี อำาจกล่าวไดุ�ว่าลินคอำล์น คือำผู้้�ให�กำาเนิดุใหม่แก่สหรัฐอำเมริกา เปี็น

สหรัฐอำเมริกาท่�ม่ความเปี็นปีระชาธัิปีไตยท่�สมบั้รณ์แบับั ท่�ผู้้�ม่อำุดุมการณ์ทั�วโลกจะ

พยายามเอำาอำย่าง

คำาสำาคัญ: ลินคอำล์น, มหาบัุรุษ, เลิกทาส, หลักการระบัอำบัปีระชาธัิปีไตยใหม่

Abstract

  This article focuses on Lincoln's leadership which the world hailed as 

one of the great men of the western world.  It analyzes the factors that shaped 

Lincoln's endeavors to earn the respect of his fellow humans.  The self-learning 

process from childhood played a role in shaping Lincoln's personality.  From 

the recitation of Christ's words from the Bible until lessons from Aesop's fables, 

which are folklores and poetries of Shakespeare and Byron that underscore 

the insecurity of power political processes from local to national taught Lincoln 

many lessons and contributed to his successful election as President of the 
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United States.  Among the divisions were the North and the South.  Lincoln's 

leadership style should give a lesson to those interested in studying politics in 

democracy.  Lincoln, when winning the election, established a cabinet con-

sisting of traditional competitors within the Republican Party for the important 

reason that those who are strong.  The leadership role of the party wing must 

be maintained and mobilized to help manage the country. Lincoln did not make 

important decisions without consultation with the Council of Ministers, such as 

the declaration of the abolition of slavery in the southern states that announced 

separation from the United States yet Lincoln always believed in himself. Lincoln 

was steadfast in his targeting of war, the only victory. He would not compromise 

otherwise despite trying to negotiate with the South; Lincoln devoted an enor-

mous amount of resources to defeating the South with his might and seeking 

generals such as General Grant; it was an important policy. Lincoln practiced 

rhetoric for many years during his time as a lawyer or just as a representative to 

the state level and especially in a campaign to compete with Senator Douglas.  

But Lincoln gave the least speech during his presidency.  Because he did not 

want to create confusion. Therefore, his important speech took place on the 

day of the oath of the presidency. And again on the day of giving the grave to 

the brave soldiers who died on the Gettysburg battlefield in which the closing 

sentence was: "May the mercy of God find a new birth of freedom and for the 

government of the people, by the people and for the people will not disappear 

from our world."  In conclusion, it can be said that Lincoln was the one who gave 

birth to the United States.  It is the United States with the perfect democracy 

that the idealists around the world are trying to follow.   

Keywords: Lincoln, the great man, abolished slavery, principles of the new 

democracy
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เกริ�นนำา

  การศึิกษาเรื�อำงผู้้�นำาเป็ีนส่วนหนึ�งและส่วนสำาคัญขอำงวงการรัฐศิาสตร์ และไดุ�

ม่ความตื�นตัวแพร่หลายไปีในบัริบัทต่างๆ และน่าจะยังปีระโยชน์ต่อำมวลมนุษยชาติ

 มากกว่าแนวคิดุดุั�งเดุิม เรื�อำง “อำำานาจ” ซึ่ึ�งเคยเปี็นจุดุศิ้นย์กลางขอำงการศิึกษาทาง

รัฐศิาสตร์ช่วงระยะเวลาหนึ�ง แม็คเกรเกอำร์ เบัิร์นส์ คือำนักรัฐศิาสตร์คนสำาคัญท่�เปี็น

เอำตทัคคะในเรื�อำงน่� ไดุ�ผู้ลิตผู้ลงานท่�ยิ�งใหญ่ เรื�อำง “สภาวะผู้้�นำา” เมื�อำ ค.ศิ. 1978 

ครอำบัคลุม ทกุๆ รป้ีแบับัขอำงสภาวะผู้้�นำา ตั�งแต่ผู้้�นำาทางปัีญญา ผู้้�นำาการปีฏิร้ปี ผู้้�นำาการ

ปีฏวิตัติลอดีจ้นผู้้้นำาประเภที่เจ้รจ้าแลกเปล่�ยน ท่�เร่ยกว่า “Transactional leadership” 

เช่น ผู้้�นำาทางความคิดุ ผู้้�นำาพรรคการเมือำง ผู้้�นำาในรัฐสภา ผู้้�นำาในอำงค์การบัริหารต่างๆ 

เปี็นต�น

  ตามแนวคิดุขอำงแม็คเกรเกอำร์ เบิัรน์ส ์ปีระธัานาธิับัดุลิ่นคอำล์น คอืำ “ผู้้�นำาท่�ทำาให�

เกิดุการเปีล่�ยนแปีลง” (Transforming Leadership) จากสถานการณ์ในช่วงกลางคริสต์

ศิตวรรษท่� 19 ท่�เกิดุวิกฤติเรื�อำงทาส ทำาให�เกิดุการแตกแยกระหว่างมลรัฐฝ่่ายเหน้อ 

และฝ่่ายใต้ ซึ่ึ�งไม่ต�อำงการ “เลิกที่าส” ลินคอำล์นชนะการเลือำกตั�งมาอำย่างเฉ่ยดุฉิว ดุ�วย

การสนบััสนนุขอำงพรรครพ่บััลกินั ซึ่ึ�งเอำนเอำย่งท่�จะหยดุุยั�งมใิห�ระบับัทาสแผู้ข่ยายไปียงั

มลรัฐอำื�นๆ ที่างซ่กเหน้อ ตลอำดุจนในมลรัฐใหม่ท่�เริ�มจะเข�ามาร่วมกับัสหรัฐอำเมริกา           

(จากภาคตะวันตก) 

  แต่ชัยชนะในการเลือำกตั�งครั�งน่� ขอำงพรรคร่พับัลิกัน (ค.ศิ. 1861) และการไดุ�

เข�าดุำารงตำาแหน่งเป็ีนปีระธัานาธิับัดุ่ขอำงลินคอำล์น ก็นำาไปีส้่การแตกแยกขอำงสหรัฐฯ

 ในท่�สุดุ เมื�อำมลรัฐต่างๆ ในภาคใต�ไดุ�ปีระกาศิตัวเปี็นอำิสระจากภาคเหนือำ และเริ�มจับั

อำาวธุัเกณฑ์ิทหาร เพื�อำทำาศิกึสงคราม ในปี ีค.ศิ. 1861 หากแต่ปีระธัานาธิับัดุค่นใหม ่คอืำ

 ลินคอำล์น ดุ้จะไม่ยินยอำมท่�จะให�เกิดุการแตกแยกเปี็นสอำงปีระเทศิตามท่�มลรัฐฝ่่ายใต�

พึงปีรารถนา 

  หลายฝ่่าย ในช่วงเดุือำนเมษายน ค.ศิ. 1861 จึงเฝ้่าดุ้ดุ�วยใจระทึกว่า

ประธิานาธิิบด่ีคนใหม่ท่�ผู้้�คนส่วนใหญ่ในภาคตะวันอำอำกไม่ค่อำยจะร้�จัก ตลอำดุจนม่

ร้ปีรา่งด้ีจ้ะอัปลกัษณ ์ซึ่ึ�งบัางคนก็แอำบัติฉนินินทาว่าเหมือำน “กอรลิลา” ผู้้�น่� คงจะยอำม

จำานนต่อำภาคใต�ในท่�สุดุ

  แตผู้่้�ท่�คาดุหวงัเชน่นั�นคงจะต�อำงผู้ดิุหวงัอำย่างแน่นอำน เพราะปีระธัานาธับิัดุค่น

ใหม่ฉลาดุลำ�าลึกอำย่างคาดุไม่ถึง ตลอำดุจนม่วิจารณญาณท่�ถ้กต�อำงกับัสถานการณ์ อำ่ก
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ทั�งสุขุมรอำบัคอำบั ม่ความอำดุทนอำดุกลั�น วางจิตสำานึกไว�ในท่�ถ้กท่�ควร

  โดุนลัด์ุ ท่. ฟิื้ลลปิีส์ (D. T. Phillips) ผู้้�ปีระพันธ์ัหนงัสือำ ชื�อำ “Lincoln on Leadership” 

ไดุ�กล่าวสรุปีว่า ในบัรรดุาผู้้�นำาท่�ยิ�งใหญข่อำงสหรฐัฯ ในอำดุต่ท่�ผู่้านมา เช่น นายพลยอำร์จ

วอำชิงตัน, จอำห์น อำะแดุมส์, โทมัส เจฟื้เฟื้อำร์สัน และรุสเวลส์ ท่�ไดุ�รับัเลือำกตั�งให�เป็ีน

ปีระธัานาธิับัดุส่หรฐัฯ รวมทั�งบุัคคลสำาคญัท่�มช่ื�อำเสย่งอำก่หลายท่าน ซึึ่�งอำาจมไิดุ�รบััเลอืำก

ตั�งเปีน็ปีระธัานาธับิัดุ ่แต่อำาจจะนบััเนื�อำงเข�าในบัญัชข่อำง “รฐับุัรุษ ผู้้�ยิ�งใหญ”่ ในบัรรดุา

ผู้้�ยิ�งใหญเ่หลา่น่� ไมม่ผู่้้�ใดุจะเท่ยบัไดุ�กบััปีระธัานาธับิัดุ ่“ลนิคอำลน์” ผู้้�ยิ�งใหญท่่�แท�จรงิ ท่�

ปีระเทศิสหรัฐอำเมริกาไดุ�เคยพบัเคยเห็น เพราะลินคอำล์นผู้้�น่� แม�จะส้ญเส่ยช่วิตไปีแล�ว

ถึง 125 ปีี แต่ก็ยังสร�างแรงดุลใจ ให�แก่ผู้้�คนทุกๆ ระดุับัชั�นจากทั�วโลก ท่�จะทำางานอำุทิศิ

ตนให�แก่ปีระเทศิชาติ และมนุษยชาติโดุยไม่เลือำกส่ผู้ิวและชนชั�นวรรณะ

ปัจ้จ้ัยที่่�เก้�อหนุนให้ลินคอล์นเข้าส้่เส้นที่างของการเม้อง

  ปีจัจยัท่�เกื�อำหนุนให�ลินคอำล์นเข�าส้เ่ส�นทางขอำงการเมือำงคงมห่ลายปีระการ ทั�งน่�

คงไม่ม่ผู้้�ใดุจะสามารถสรุปีไดุ�ทั�งหมดุ แต่น่าจะปีระกอำบัดุ�วยสภาพแวดุล�อำมในวัยเดุ็ก 

ตลอำดุจนพรสวรรคท์่�มอ่ำย้ใ่นตวัขอำงอำบััราฮัมั ลนิคอำลน์ ตั�งแตเ่ยาวว์ยั รวมถงึความสำานึก

หรือำมโนธัรรมสำานึกท่�เปี็นส่วนหนึ�งขอำงตัวตนขอำงอำับัราฮััม ลินคอำล์น ตั�งแต่เกิดุมาเห็น

โลก ตลอำดุจนสภาวะแวดุล�อำมในหม้่บั�าน ชุมชน และปีระเทศิชาติขอำงลินคอำล์นนั�นเอำง

สภาวะแวดุล�อำมดุังกล่าว รวมถึงสภาวะทางการเมือำง หรือำวิกฤติการเมือำง ช่วงกลาง

คริสต์ศิตวรรษท่� 19 ท่�บัุคลิกแบับัลินคอำล์น อำาจเหมาะกับักาลเวลาขณะนั�น 

  ขอำเริ�มต�นท่� “พิรสวรรค์” ซึึ่�งน่าจะหมายรวมถึงสตปัิีญญา ไหวพิริบ ความจ้ำา  

ซึ่ึ�ง “พระผู้้�เปี็นเจ�า” ไดุ�ทรงปีระทานให�ตั�งแต่เกิดุ ขณะเดุ่ยวกัน ผู้้�มพ่รสวรรค์เหล่านั�น 

กไ็ดุ�มโ่อำกาสบ่ัมเพาะพิรสวรรค์ดุงักล่าว ให�เจริญเติบัโตผู่้านการศึิกษาหาความร้� ตลอำดุ

จนจากการทำางานและปีระสบัการณข์อำงชว่ติท่�ต�อำงผู้า่นร�อำนผู้า่นหนาว และสถานการณ์

ต่างๆ ท่�เปี็นทั�งอำุปีสรรคและอำำานวยโชคให�มนุษย์ทุกผู้้�ทุกนาม

  ลินคอำล์น เกิดุมาในครอำบัครัวท่�ค่อำนข�างอัำตคัดุ คุณพ่อำไดุ�จับัจอำงท่�ดุินไว�เปี็น

จำานวนหนึ�ง จากความบักพร่อำงขอำงตนเอำงท่�รักษาท่�ดุินเหล่านั�นไว�มิไดุ� จำาต�อำงมุ่งหน�า

ส้่พรมแดุนใหม่ คือำ อำินเดุ่ยนนา ซึ่ึ�งกำาลังจะจัดุตั�งเปี็นมลรัฐ แต่โทมัส ผู้้�พ่อำ คงจะขาดุ

ปีัจจัยการเงินเพื�อำการลงทุน จึงไม่สามารถจะพัฒนาท่�ดุินและกิจการการเกษตรให�

รุ่งเรือำงไดุ� และยังจะต�อำงอำพยพไปีอำย้่มลรัฐใหม่คือำ รัฐอำิลลินอำยส์ในท่�สุดุ 
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  ลนิคอำล์น เมื�อำอำพยพมาอำนิเดุ่ยนนากบััคณุพ่อำคณุแม่อายุเพิย่ง 7 ปี เพิ�งจะเริ�ม

เร่ยนหนังสือำ คณุแม่แนนซ่ึ่� ก็พยายามจะหาโรงเร่ยนให�เร่ยน เมื�อำมาอำย่้ “ธัารนำ�านกพิราบั” 

(Pigeon Creek) ในมลรฐัอำนิเดุ่ยนนา แต่ก็เร่ยนอำย่้ไม่นานก็ต�อำงลาอำอำก (พงศิาวดุารไม่

กลา่ววา่เพราะเหตใุดุ?) ชวิ่ตการศิกึษาขอำงลนิคอำลน์ จะเปีน็เชน่น่�ตลอำดุวยัเดุก็-วยัหนุ่ม 

คอืำเข�าเรย่นเพ่ยง 1-2 เดุอืำน แล�วกล็าอำอำก รวมแล�วตลอำดุชว่ติดุจ้ะไดุ�อำย่้ในโรงเร่ยนเพ่ยง

ปีีเศิษๆ เท่านั�น

  แต่ลินคอำล์น ก็ไม่ปีล่อำยช่วิตให�เปี็นไปีตามยถากรรมเช่นนั�น ยังจะมุ่งมั�นอำ่าน

หนังสือำตามท่�คุณแม่แนนซึ่่�มอำบัให� และต่อำมาเมื�อำคุณแม่แนนซึ่่�เส่ยช่วิตแล�ว แม่เล่�ยง

ซึ่าราห์ (Sarah) ก็จะไดุ�จัดุหามาให� ทำาให�ลินคอำล์นศิึกษาดุ�วยตนเอำงท่�บั�านเปี็นส่วน

ใหญ่ 

  ดุ�วยความจำาท่�ดุ่เลิศิ ลินคอำล์นน�อำย ก็สามารถจดุจำาบัทต่างๆ ท่�คุณแม่ช่�แนะ

ไดุ�แทบัทั�งนั�น จากคัมภ่ร์ขอำงคริสต์ศิาสนา 

  ท่�สำาคญัเชน่กนั กค็อืำ หนังสอืำอำา่นยอำดุนิยมขอำงนักเรย่นสมัยนั�น เช่น โรบนิสนั 

ครโ้ซ (Robinson Crusoe) Pilgrim’s Progress (การเดิุนทางขอำงผู้้�แสวงบุัญ) ขอำงจอำห์น 

บัันเน่ยน (John Banyan) รวมทั�งนิที่านอ่สป หนงัสือำเหล่าน่�สอำนบัทเร่ยนเรื�อำงศิล่ธัรรม

และวถ่ิชวิ่ตท่�ต�อำงพึ�งตนเอำง ท่�โรบันิสนั ครโ้ซึ่ ต�อำงไปีเผู้ชิญโชคบันเกาะท่�ปีราศิจากผู้้�คน 

รวมทั�งหนงัสอืำฝ่กึหดัุไวยากรณ ์เชน่ Dilworth’s Speller และ William Scott’s Lessons 

in Elocution เล่มหลังน่� คือำการฝ่ึกพิ้ดี ท่�พระฝ่รั�งจะต�อำงฝ่ึกเพื�อำเปี็นนักเทศิน์ท่�ดุ่ และม่

ความสำาคัญมากต่อำการฝ่ึกหัดุพ้ดุขอำงลินคอำล์น

  นอำกจากนั�น กย็งัมบ่ัทกว่ท่�ตดัุตอำนมาจากบัทละครขอำงเชกสเปียีร ์ซึึ่�งลินคอำลน์

 สามารถท่อำงบัทสำาคัญๆ ต่างๆ ไดุ�มากมาย และต่อำมาเมื�อำอำายุมากขึ�นก็สามารถเข�า

ถึงบัทกว่ขอำงไบรอน และโรเบัิร์ต เบิร์นส์ ซึ่ึ�งเปี็นบัทกว่ในยุคโรมันติค ท่�ผู้้�คนแสวงหา

เสร่ภาพท่�แท�จริงจากการดุำารงช่วิตอำย่างบัริสุทธัิ�ในสภาวะธัรรมชาติ ท่�ปีราศิจากความ

เปีรอำะเปี้�อำนขอำงความโลภและความหลอำกลวงขอำงมนุษย์

  ในช่วงเริ�มต�นขอำงช่วิตวัยรุ่น ลินคอำล์น ก็เริ�มสนใจช่วิตและผู้ลงานขอำงรัฐบัุรุษ

ในอำดุ่ต เช่น ช่วปีระวัติขอำง เบันจามิน แฟื้รงคลิน และปีระวัติช่วิตขอำงนายพลยอำร์จ 

วอำชิงตัน ปีระธัานาธัิบัดุ่คนแรกขอำงสหรัฐฯ ซึ่ึ�งเปี็นบัุคคลตัวอำย่างขอำงชาวอำเมริกัน โดุย

คนแรกคือำผู้้�ท่�ไต่เต�าดุ�วยความอำุตสาหะวิริยะไปีจนกระทั�งปีระสบัผู้ลสำาเร็จในช่วิตทาง

ราชการและการเมือำง ขณะท่�คนท่�สอำนคือำ รัฐบัุรุษตัวอำย่างผู้้�ม่คุณธัรรม ซึ่ึ�งชาวอำเมริกัน
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ทุกคนชอำบัจะเอำาอำย่าง นอำกจากนั�น ยังไดุ�ปีรากฏหนังสือำสำาคัญ คือำปีระวัติศิาสตร์ขอำง

สหรัฐฯ จากจุดุเริ�มต�นขอำงการจัดุตั�งอำาณานิคม จนกระทั�งมาถึงยุคปีัจจุบััน ท่�ม่ปีัญหา

เรื�อำง “ทาส” ซึ่ึ�งผู้้�เข่ยน - กริมชอร์ (Grimshaw) ตั�งความหวังว่าจะค่อำยๆ หมดุไปีใน

ท่�สุดุ และลินคอำล์นก็เห็นดุ�วยกับัแนวทางน่�

  โดุยสรปุี การศิกึษาโดุยตนเอำง และบัางสว่น บัางเวลา เมื�อำมโ่อำกาสไปีโรงเรย่น

ในชว่งตา่งๆ ทำาให�ลินคอำลน์ ไดุ�มโ่อำกาสฝ่กึหดัุเข่ยนเรย่งความและสนุทรพจน์ ตลอำดุจน

การฝ่ึกพ้ดุบันขอำนไม�บั�าง หรือำสถานท่�ต่างๆ รวมทั�งการเล่านิทาน  ซึ่ึ�งลินคอำล์น ดุ้จะไดุ�

นสิยัและทกัษะดุงักลา่วจากคุณพ่อำโทมสั ท่�ชอำบัเลา่นิทานยามคำ�าให�แขกผู้้�มาเยอืำนเพื�อำ

แก�เหงา ในอำนาคตลินคอำล์นจะใช�วิธั่การเล่านิทานผู้สมกับัการโต�แย�งดุ�วย

  นอำกจากอำุปีนิสัยท่�ชอำบัเล่านิทาน ซึ่ึ�งเปี็นพรสวรรค์ท่�คุณพ่อำโทมัส ส่งต่อำมายัง

บัตุรชายคนเดุ่ยวน่�แล�ว ลนิคอำล์นก็ไม่ม่อำะไรชื�นชอำบัคุณพ่อำขอำงเขาเลย และคุณพ่อำโทมัส 

กไ็ม่โปีรดุปีรานลนิคอำลน์เทา่ใดุนัก เพราะลนิคอำลน์ไมข่ยนัทำาไรไ่ถนา ตามความปีระสงค์

ขอำงคุณพ่อำ บัอ่ำยครั�งก็เอำาเวลาไปีอ่ำานหนังสือำใต�สุมทุมพุ่มไม� หรือำไม่กไ็ปีฝึ่กหดัุท่อำงบัท

ละครขอำงเชกสเปีียร์ ซึ่ึ�งลินคอำล์นม่พรสวรรค์ท่�จะจดุจำาบัทเหล่าน่�ไดุ�เสมอำ 

  ต่อำมาใน ค.ศิ. 1830 ครอำบัครัวขอำงลินคอำล์นก็ย�ายจากอำินเดุ่ยนนา ส่้มลรัฐ

อำิลลินอำยส์ (Illinois) ซึ่ึ�งอำย้่ทางภาคตะวันตกขอำงอำินเดุ่ยนนานั�นเอำง ต่อำมาไม่นาน เมื�อำ

ลินคอำล์น ม่อำายุไดุ� 22 ปีี ก็ขอำลาคุณพ่อำคุณแม่เพื�อำไปีหางานทำาในเมือำงเล็กๆ ท่�ชื�อำว่า 

“นิวซาเล็ม” (New Salem) ในรัฐอำิลลินอำยส์นั�นเอำง 

  เมือำงนิวซาเล็มเปี็นเมือำงเล็กๆ ม่ปีระชากรเพ่ยง 25 ครัวเรือำน อำย้่ในมณฑิล

ซงักามอน ลนิคอำลน์ ไดุ�เริ�มทำางานในร�านสะดุวกซึ่ื�อำ และดุ�วยนสิยัชา่งพ้ดุช่างคยุ และม่

อำารมณข์นั ไมช่�าไมน่านกท็ำาความร้�จกักบััแทบัทกุคนในเมอืำงเลก็ๆ แหง่น่� รวมทั�งไดุ�สร�าง

ชื�อำเส่ยงให�เป็ีนท่�ร้�จกัในฐานะ “เอป ผู้้้ซ้�อสตัย์” และยามว่างก็จะไปีฝึ่กหดัุพ้ดุท่� “สโมสร

โต้วาท่ี่” หรือำไปีเล่นมวยปีลำ�า ซึ่ึ�งลินคอำล์นมักจะชนะ เพราะไดุ�เร่ยนร้�ทักษะมวลปีลำ�า

มาจากคุณแม่คนก่อำน และทุกครั�งเมื�อำชนะ ลินคอำล์นก็จะเล่านิทานเพื�อำปีลอำบัใจผู้้�แพ�

  ต่อำมาในปี ีค.ศิ. 1832 เมื�อำมก่ารเลือำกตั�งสมาชกิสภาของมลรฐั ลนิคอำลน์กล็ง

สมคัรรบััเลอืำกตั�งในเขตซึ่งักามอำน โดุยปีระกาศิตวัครั�งแรกวา่ มค่วามปีระสงคอ์ำยากจะ

ให้ผู้้้คนเคารพินับถ้อตนเองเป็นสำาคัญ และต้องการจ้ะที่ำาความดี่เพิ้�อ
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ตอบแที่นผู้้้คนที่ั�งหลาย 

  จะเห็นไดุ�ว่า แรงจ้งใจท่�สำาคัญในการลงสมัครครั�งแรกน่� (ค.ศิ. 1832) คือำ

ต�อำงการไปีชดุเชยให�แก่ชวิ่ตท่�แสนตำ�าต�อำยมาแต่หนหลัง โดุยการกระทำาความดุแ่ละทำา

ปีระโยชน์แก่สาธัารณะ 

  แต่การสมัครรับัเลือำกตั�งครั�งแรกน่� จะยังไม่ปีระสบัผู้ลสำาเร็จ แต่ลินคอำล์นก็

ดุ่ใจท่�ไดุ�คะแนนเกือำบัทุกครัวเรือำนในเมือำงนิวซึ่าเล็ม และเมื�อำสมัครครั�งท่� 2 ค.ศิ. 1834 

ลินคอำล์นก็จะไดุ�รับัเลือำกตั�งสมปีระสงค์

  ก่อำนจะถึงเวลานั�น ลินคอำล์นก็ต�อำงเผู้ชิญกับัปัีญหาช่วิตท่�จะต�อำงหาทางแก�ไข

 กล่าวคือำ ลินคอำล์นไดุ�เข�าหุ�นกับัเพื�อำนคนหนึ�ง เพื�อำซึ่ื�อำหุ�นร�านสะดุวกซึ่ื�อำ ซึ่ึ�งต่อำมาล�ม

ละลาย ลินคอำล์นก็เลยกลายเป็ีนหน่� ต�อำงผู้่อำนชำาระแทนเพื�อำนดุ�วย ซึ่ึ�งกลายเป็ีนคน

ติดุเหล�าติดุยา ลินคอำล์นเร่ยกหน่�น่�ว่า “หน่�แห่งชาติ” และตนเอำงก็ต�อำงหางานทำาเพื�อำ

ชดุใช�หน่�น่� ทั�งงานไปีรษณ่ย์ งานช่างรังวัดุ ฯลฯ ต่อำมาก็เร่ยนกฎหมาย โดุยเพื�อำนเก่าให�

ยืมหนังสือำขอำงแบัล็ค สโตน เมื�อำสอำบัผู้่านหลังจาก 2 ปีี ก็ม่สิทธัิว่าความ และจะต�อำง

เดุินทางไปีตามชนบัทต่างๆ เพื�อำว่าความให�แก่ล้กค�าในฤดุ้ใบัไม�ร่วง ใบัไม�ผู้ลิ ทำาให�

ลินคอำล์นไดุ�ฝ่ึกพ้ดุโต�แย�ง ไดุ�ฝ่ึกการเล่านิทานยามคำ�าคืนกับัเพื�อำนทนายความ และ

ผู้้�ฟื้ังอำื�นๆ ในโรงแรมเล็กๆ ในชนบัท ซึ่ึ�งเปี็นคุณสมบััติสำาคัญท่�จะส่งเสริมให�ลินคอำล์น

 เปี็นท่�นิยมขอำงผู้้�คนทั�วไปี และลินคอำล์น จะใช�เทคนิคการเล่านิทานเพื�อำวัตถุปีระสงค์

ต่างๆ ทั�งเพื�อำปีลอำบัใจ หรือำเพื�อำสนับัสนุนแนวคิดุขอำงตนเอำง หรือำเพื�อำแก�เขิน หรือำเพื�อำ

สร�างบัรรยากาศิให�เปี็นกันเอำง การเล่านิทานดุังกล่าวม่ส่วนสำาคัญทำาให�ลินคอำล์นเปี็น

ท่�นิยมขอำงคนทั�วไปี

ย่างก้าวส้่มหาบุรุษของโลก 

  การปีฏิบัติัหน�าท่�ในฐานะสมาชิกสภามลรัฐอิำลลินอำยส ์ลนิคอำล์นซึึ่�งมค่วามโน�ม

เอำย่งไปีทางแนวคดิุ/อำดุุมการณข์อำงพรรควกิส ์อำย่้แล�วแตต่�น มค่วามนยิมในเฮันร่� เคลย์

(Henry Clay) วุฒิสมาชิกผู้้�เปีรื�อำงปีราชญ์จากมลรัฐเคนตักก่� บั�านเกิดุขอำงเขานั�นเอำง  

ฉะนั�น จึงเข�าร่วมทำางานกับัพรรควิกส์ ไดุ�ปีฏิบััติหน�าท่�สำาคัญในเรื�อำงงบัปีระมาณและ

โฆ่ษกขอำงพรรค สนับัสนุนนโยบัายการส่งเสริมการอุำตสาหกรรม สร�างถนนหนทาง การ

คมนาคมทางนำ�า การศิึกษา การธันาคารขอำงรัฐ 

  อำย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 ปีีแรก เปี็นช่วงเวลาท่�รุ่งเรื�อำงขอำงพรรควิกส์ ลินคอำล์น
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ก็ไดุ�รับัการเลือำกตั�ง 3 ครั�งติดุต่อำกัน จาก ค.ศิ. 1834-1840 แต่ในเทอำมสุดุท�ายคือำ            

ปี ีค.ศิ. 1839-1840 เป็ีนชว่งเวลาขาลง ฉะนั�นลินคอำล์นจงึเปิีดุหมวกอำำาลาการเมือำงท�อำง

ถิ�นไปีใน ค.ศิ. 1841 และไดุ�ใช�เวลาสว่นใหญ่หลัง ค.ศิ. 1841 ไปีในฐานะนกักฎหมายว่า

ความในศิาลฎ่กาปีระจำามณฑิล จนกระทั�ง ค.ศิ. 1846 ไดุ�หวนกลบััไปีส้ก่ารเมือำงอำก่ครั�ง

หนึ�ง โดุยสมัครเปี็นสมาชิกสภาผู้้�แทนราษฎร (สภาล่างขอำงคอำงเกรส) ณ กรุงวอำชิงตัน 

ดุ่.ซึ่่. แต่ผู้ลงานขอำงลินคอำล์น ท่�สภาผู้้�แทนราษฎรไม่ปีระทับัใจผู้้�ใดุ และลินคอำล์น ก็ถ้ก

กล่าวหาว่าเปี็นเหตุให�พรรควิกส์ต�อำงพ่ายแพ�ในการเลือำกตั�งสมาชิกสภาคอำงเกรสในปีี 

ค.ศิ. 1846 ทำาให�ลินคอำล์นดุ้เหมือำนจะถึงทางตันเส่ยแล�วในทางการเมือำงขณะนั�น ก็ม่

แต่งานทนายความเท่านั�น ท่�ยังคงเป็ีนท่�พึ�งและหาเล่�ยงช่พ ซึึ่�งบััดุน่�ลินคอำล์นก็มิใช่ตัว

เปีล่าเส่ยแล�ว แต่ไดุ�เข�าพิธั่แต่งงานกับัแมร่� (ทอำดุ) เมื�อำ ค.ศิ. 1838 และม่ล้กดุ�วยกัน 

3 คน (แมร่� ทอำดุ มาจากตระก้ลทอำดุ วุฒิสมาชิกแห่งเคนตักก่� พรรควิกส์ และเปี็นนาย

ธันาคาร) และม่ความทะเยอำทะยาน จะไดุ�เห็นสาม่ขอำงเธัอำ ไดุ�ก�าวไปีส้่ทำาเน่ยบัขาวใน

วันข�างหน�า ซึ่ึ�งลินคอำล์นก็มิกล�าจะนึกถึง 

  แต่ในความมืดุมิดุขอำงราตร่ก็ยังคงม่แสงอำรุณท่�รอำคอำยเวลาท่�จะเปีล่งแสงอำัน

อำำาไพ ใครจะล่วงร้�ไดุ�ว่ามหาสงครามกำาลังจะระเบัิดุขึ�น ระหว่างมลรัฐภาคเหนือำและ

ภาคใต�ขอำงสหรัฐอำเมริกา 

  ใครจะคาดุคิดุไดุ�ว่ามหาสงคราม ภาระตะยุทธ์ั ครั�งน่� จะม่ผู้้�คนล�มตายอำ่ก

หลายแสนคน และจะเปีล่�ยนโฉมหน�าสหรัฐฯ จากความเปี็นชนบัทไปีส่้ความเปี็น

เมือำงอำุตสาหกรรม และผู้้�ท่�จะมาบััญชาการสงคราม ตลอำดุจนปีรับัเปีล่�ยนทิศิทางขอำง

การเมือำงเข�าส้่โหมดุปีระชาธัิปีไตยท่�แท�จริง-ปีระชาธัิปีไตยตามความฝ่ันขอำงผู้้�คนสมัย

ใหม ่นั�นคอืำ เปีน็ระบัอำบัการเม้องการปกครองของประชาชน โดุยปีระชาชน และเพื�อำ

ปีระชาชน ซึ่ึ�งคนเดุนิถนนหาเช�ากนิคำ�ากม็ส่ทิธัทิ่�จะไปีนั�งในทำาเน่ยบัขาวไดุ�เชน่เดุย่วกบัั

มหาเศิรษฐ่ นักธัุรกิจ หรือำนายพลทั�งหลายผู้้�ท่�จะมาบััญชาการสงครามดุังกล่าวก็คือำ    

อำับัราฮััม ลินคอล์น ผู้้�ซึ่ื�อำสัตย์ ลินคอำล์นผู้้�ศึิกษาศิิลปีวิทยาดุ�วยตนเอำง และลินคอำล์น

ผู้้�ชนะมิตร และม่ศิิลปีะขอำงการจ้งใจคน ลินคอำล์นผู้้�ม่ทักษะความสามารถและจิต

วิญญาณท่�จะนำาปีระเทศิให�ก�าวพ�นวิกฤติแห่งสงครามกลางเมือำง

  เที่คนิควิธิ่และพิรสวรรค์ใดีท่�ช่วยเกื�อำก้ลให�ปีระธัานาธัิบัดุ่คนท่� 16 ผู้้�น่�ไดุ�

ปีระสบัผู้ลสำาเร็จเกินความคาดุหมาย สามารถนำาพาปีระเทศิก�าวพ�นวิกฤติสงคราม 

กลางเมอืำงไปีส้ส่หรฐัอำเมรกิาใหม ่ท่�ปีระชาชนทกุผู้้�ทกุนาม ทกุผู้วิส ่อำยา่งน�อำยกเ็สมอำภาค
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กนัทางกฎหมาย ท่�ระบับัการเมอืำงปีกครอำงมใิช่มค่วามเปีน็ปีระชาธัปิีไตยแตเ่พ่ยงในนาม 

แต่จะต�อำงอำำานวยการให�มนุษย์ทุกผู้้�ทุกนามไดุ�ม่โอำกาสท่�เท่าเท่ยมกัน โดุยปีราศิจากโซึ่่

ตรวน

บที่สรุปของคำาว่า “ผู้้้นำาและประชาธิิปไตยตัวอย่าง”

  หากจะกล่าวโดุยสรุปีแล�ว ทักษะความสามารถ หรือำพรสวรรค์ขอำงลินคอำล์น 

น่าจะม่ดุังน่�

  1. ความสามารถและพรสวรรค์ในการปีราศิรัยและแสดุงสุนทรพจน์ โดุย

เฉพาะในสมัยนั�นท่�ไม่ม่ไมโครโฟื้น เส่ยงขอำงท่านลินคอำล์น อำาจค่อำนข�างแหลม แต่

สามารถไดุ�ยนิในระยะไกล ทำาให�ลนิคอำลน์สามารถกลา่วคำาปีราศิรยัในทกุๆ สถานท่�ไดุ� 

  2. ภาษาขอำงลินคอำล์น เปี็นภาษาท่�ไพเราะ เพราะลินคอำล์นเติบัโตมาพร�อำม

กับัการท่อำงจำาคัมภ่ร์ตั�งแต่ยังเล็ก ตลอำดุจนทักษะความสามารถท่�จดุจำาบัทกว่ขอำง          

เชกสเปีียร์ โรเบัิร์ต เบัิร์น และไบัรอำน เปี็นต�น กล่าวกันว่าลินคอำล์นคือำปีระธัานาธัิบัดุ่

ผู้้�เปี็นนักกว่ ซึึ่�งม่น�อำยคนท่�จะม่ความสามารถเช่นนั�น เช่น พระบัาทสมเดุ็จพระมงกุฎ

เกล�าฯ ขอำงสยาม ท่�เราสามารถกล่าวไดุ�อำย่างเต็มปีากว่า คือำ “Poet King”

  3. ลินคอำล์น ม่ทักษะความสามารถเปี็นนักเล่านิที่านตลกขบขัน และนัก

สนทนาท่�ม่เสน่ห์ และเปี็นปีัจจัยท่�ส่งเสริมให�ท่านเปี็นท่�นิยมขอำงปีระชาชนทุกหม้่เหล่า

 ท่านจะม่ปีฏิสัมพันธั์กับัมนุษย์ทุกผู้้�ทุกนามเหมือำนกันราวกับัเปี็นเพื�อำนสนิทมานานปีี

 แม�ชาวผู้ิวส่ก็จะร้�สึกเช่นน่� และท่านไดุ�ใช�วิธ่ัการเล่านิทานเพื�อำวัตถุปีระสงค์ต่างๆ ใน

การปีระชุมคณะรัฐมนตร่ เช่น เพื�อำสรุปีเรื�อำงท่�ไดุ�ถกเถ่ยงกันเพื�อำรักษาหน�าขอำงบัางฝ่่าย 

หรือำเพื�อำแก�เขิน หรือำเพื�อำผู้่อำนหนักผู้่อำนเบัา ลดุอำารมณ์ร�อำนขอำงค้่สนทนา 

  4. ในการบริหารงานหรือำการกำาหนดุนโยบัายขอำงคณะรัฐมนตร่ ลินคอำล์น

จะเลอืำกเส�นทางสายกลาง หรอืำการปีระนป่ีระนอำมระหวา่งฝ่า่ยตา่งๆ แตจ่ะต�อำงยดึุความ

ถ้กต�อำงเปี็นหลักการท่�สำาคัญท่�สุดุ

  ฉะนั�น ในการจัดุตั�งคณะรัฐมนตร่ ท่านปีระธัานาธิับัดุ่จึงเชิญอำดุ่ตค่้ต่อำส้�ใน

พรรค (รวมทั�งปีกีขวา ซึ่�าย กลาง) ไดุ�แก่ ซึ่ว่อำร์ดุ เชส และเบัทส์ เข�าร่วมในคณะรัฐมนตร่

ทา่มกลางการคัดุค�านขอำงท่มงาน เหตุผู้ลขอำงท่านปีระธัานาธับิัดุค่นใหม ่กค็อืำ ทั�ง 3 ทา่น

ซึ่ึ�งเปีน็ค้แ่ขง่กนัน่� คอืำผู้้�นำาในปีกีตา่งๆ ขอำงพรรครพ่บััลกินัท่�เข�มแขง็ท่�สดุุ ทา่นไมส่ามารถ
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จะละเลยไดุ� และหลักการข�อำน่�สัมพันธั์กับัหลักการถัดุไปีในข�อำท่� 5 

  5. หลกัการสำาคญัขอำงการนำาพาปีระเทศิชาตหิรอืำพรรคการเมอืำง ท่�สำาคญัคอืำ

หลักท่�ทา่นท่อำงบ่ันมาตั�งแต่ยงัหนุม่ นั�นคือำ “The House divided against itself cannot 

stand – บั�านท่�แตกแยกไมส่ามารถดุำารงอำย่้ไดุ�” พรรครฐับัาล หรอืำแม�แตป่ีระเทศิชาตท่ิ�

แตกแยก กไ็มส่ามารถจะดุำารงอำย่้ไดุ�นาน ทา่นจึงต�อำงสร�างเอำกภาพภายในอำงคก์รท่�เปีน็

ฐานท่�มั�นขอำงท่าน

  การจัดุตั�งคณะรัฐมนตร่ ปีระกอำบัดุ�วย ผู้้�นำาจากหลายปีีกขอำงพรรค ก็คือำ การ

พยายามรวมกลุ่มผู้้�นำาท่�อำาจเหน็แตกตา่งกนัให�เข�ารว่มกนัไดุ� ซึ่ึ�งผู้้�นำาท่�เข�มแขง็และเชื�อำ

มั�นในตนเอำงเทา่นั�น ท่�จะกล�าทำาเชน่นั�น และลนิคอำลน์กเ็ข�มแขง็เกนิความคาดุหมายขอำง

ค้่แข่งทั�งหลาย 

  6. ในการบัริหารงาน ท่านปีระธัานาธัิบัดุ่ใช�หลักท่�สมัยน่�อำาจจะเร่ยกว่า

 “High touch” คือำ ท่านจะต�อำงจัดุการหรือำควบัคุมอำย่างใกล�ชิดุ ไดุ�รับัข�อำม้ลสายตรง 

มิใช่รับัฟื้ังจากผู้้�ใต�บัังคับับััญชาโดุยไม่ตรวจสอำบั และหลักการ “สัมผู้ัสดุ�วยตนเอำง” น่� 

ท่านจะเลือำกใช�กับัปีระเดุ็นท่�สำาคัญ หรือำม่ความหมายต่อำความสำาเร็จหรือำล�มเหลวขอำง

คณะรัฐบัาลขอำงท่าน ไดุ�แก่ ชัยชนะในสงคราม นั�นคือำเปี้าหมายท่�สำาคัญท่�สุดุ อำย่าง

อำื�นเปี็นรอำง ฉะนั�นท่านจึงใช�เวลากับัการเลือำกใช�แม่ทัพนายกอำงในสมรภ้มิท่�สำาคัญ

 ไดุ�แก่ สนามรบในมลรัฐเวอร์จ้่เน่ย ซึ่ึ�งอำย้่ทางทิศิใต�ขอำงกรุงวอำชิงตัน ดุ่.ซึ่่. ชัยชนะ

หรือำพ่ายแพ�ในสมรภ้มิในเวอำร์จ่เน่ยเปี็นเรื�อำงสำาคัญมากสำาหรับัท่านและจ้ะแพิ้ไม่ได้ี

เลยในสมรภ้มิมลรัฐล�อำมรอำบักรุงวอำชิงตัน ดุ่.ซึ่่. เช่น แมร่แลนดุ์ และเพนซึ่ิลเวเน่ย

  นอำกจากนั�น เป้ีาหมายท่�แท�จรงิขอำงท่าน ซึึ่�งสื�อำสารให�แม่ทพัท่�นำาทัพในเวอำร์จ่เน่ย 

มิใช่ชัยชนะในแต่ละสมรภ้มิเท่านั�น แต่คือำการทำาลายกอำงทัพขอำงข�าศิึก และเปี้าหมาย

น่� แม่ทัพนายกอำงทั�งหลายดุ้จะไม่เข�าใจ สร�างความผู้ิดุหวังให�ท่านครั�งแล�วครั�งเล่า จน

กระทั�งในช่วงสุดุท�าย ท่านจึงไดุ�นายพลกร�านต์ ซึึ่�งเป็ีนทหารในอุำดุมคติขอำงท่าน และ

ไดุ�กำาราบัข�าศิึก (ฝ่่ายใต�) ไดุ�อำย่างราบัคาบัในเทนเนสซึ่่ และจอำร์เจ่ย ท่านจึงตั�งให�เปี็น

ผู้้�บััญชาการทหารและจัดุการกับักอำงทัพขอำงนายพลล่ ฝ่่ายใต�ในแหลมเวอำร์จ่เน่ย ซึ่ึ�ง

เปี็นช่วงสุดุท�ายขอำงสงคราม

  7. ประการสุดีที่้าย คุณลักษณะท่�น่าจะตอำกยำ�าความยิ�งใหญ่ขอำงลินคอำล์น

 ก็คือำ ท่านไม่ม่อำคติต่อำชาวภาคใต�ท่�พยายามจะปีกปี้อำงสถาบัันทาส ตรงกันข�าม ท่าน

กลบััเหน็อำกเหน็ใจ จงึพยายามจะเสนอำโครงการเพื�อำชดุเชยความเสย่หายให�แกเ่จ�าขอำง
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 “ทาส” หากจะต�อำงปีลดุปีล่อำยเปี้าหมายสำาคัญสำาหรับัท่านปีระธัานาธัิบัดุ่ คือำ อำย่าไดุ�

ขยายระบับัทาสไปีในมลรัฐอำื�นๆ ท่�ยังไม่ม่ทาส และในอำนาคต ทาสจะค่อำยๆ หมดุไปี

แต่ข�อำเสนอำน่� ทั�งฝ่่ายขวา ฝ่่ายซึ่�าย ดุ้จะไม่ชอำบัดุ�วยเหตุผู้ลต่างๆ กัน ในท่�สุดุท่านจึง

ปีระกาศิเลิกทาสในรัฐทางใต�ท่�กอ่ำกบัฏ ในวันท่� 1 มกราคม ค.ศิ. 1863 และต่อำมาก็อำอำก

กฎหมายเลิกทาสในสหรัฐอำเมริกาทั�งหมดุในปีี ค.ศิ. 1865 ดุ�วยเหตุน่� พวกเหล่าร�ายจึง

ต�อำงปีลดุปีล่อำยช่วิตขอำงท่านในคืนวันศิุกร์ท่� 14 เมษายน ค.ศิ. 1865 นั�นเอำง 

(โปีรดุตดิุตามรายละเอ่ำยดุจากช่วปีระวัตขิอำงลนิคอำล์น ในหนังสือำ “ลนิคอล์น มหาบุรุษ

ผู้้้เลิกที่าส และนักประชาธิิปไตยตัวอย่าง” โดุย ดุร.วิชัย ตันศิิริ ในโครงการตำารา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต)

เอกสารอ้างอิง

วิชัย ตันศิิริ. (2563). ลินคอล์น มหาบุรุษผู้้�เลิกทาสุ และนักประช่าธิปไตยตัวอย่าง.  

  โครงการตำาราวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.

Donald T. Philip. (1992). Lincoln on Leadership : Executive Strategies for 

  Tough Time. New York : A Time Warner Company.



ปีีท่ี่� 3 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2563         43 
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Inside analysis of the massacre at Wat Phrom 
Khunaram Arizona United States of America

ดุร.นพ.มโน เลาหวณิช1

บที่คัดีย่อ

  คดุสั่งหารหม้พ่ระภกิษแุลฆ่ราวาสจำานวน 9 ศิพท่�วดัุพรหมคุณาราม เมอืำงฟีื้นิกซึ่์ 

รัฐอำริโซึ่น่าเมื�อำวันท่� 10 สิงหาคม พ.ศิ. 2534 เปี็นคดุ่ปีระวัติศิาสตร์ท่�สะเทือำนขวัญชาว

ไทย และชาวพทุธัในสหรฐัอำเมรกิาเปีน็อำยา่งมาก ผู้้�ต�อำงหาในคดุน่่�มห่ลายคน นบััตั�งแต่

กลุ่มท่�ร้�จักในนามขอำง Tucson Four ซึ่ึ�งทุกคนให�การรับัสารภาพกับัเจ�าพนักงาน

สอำบัสวน แต่ต่อำมาถ้กปีล่อำยตัวไปี และเจ�าหน�าท่�ตำารวจต่อำมาไดุ�จับักมุนายโจนาธััน ดุดุ่้�

และเพื�อำน คือำ นายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย ทั�งค้่เปี็นวัยรุ่นอำายุ 16 ปีี โดุยท่�ทางการไดุ�ยืนยันว่า

เปี็นคดุ่น่�เปี็นการปีล�นชิงทรัพย์ และผู้้�ต�อำงหาทั�งสอำงคนไดุ�ให�การรับัสารภาพ โดุยท่�

นายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย ไดุ�ให�การซัึ่ดุทอำดุว่านายดุ้ดุ่�เปี็นผู้้�ลงมือำสังหารเหยื�อำทั�งหมดุโดุย

ลำาพัง โดุยท่�นายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ยไดุ�รับัข�อำตกลงพิเศิษท่�เร่ยกว่า Plea Bargaining และ

จะไม่รับัโทษสถานหนักเท่ากับันายโจนาธััน ดุ้ดุ่� ผู้้ �เข่ยนในฐานะปีระธัานสงฆ่์วัดุ

พระธัรรมกาย แคลิฟื้อำร์เน่ย (Dhammakaya International Society of California) 

ม่ความสนใจและเปี็นห่วงเปี็นใยในคดุ่น่�เปี็นอำย่างมาก และไดุ�เข�าไปีสนทนากับันาย

ดุ้ดุ่�ถึงในเรือำนจำา  ภายหลังจากการสืบัค�นข�อำม้ลหลายฝ่่ายจึงไดุ�ม่ข�อำสรุปีว่านายดุ้ดุ่�

ไม่ใช�ฆ่าตกร ดุังท่�ทางการรัฐอำริโซึ่น่าไดุ�ปีระกาศิและเชื�อำในความบัริสุทธิั�ขอำงจำาเลย

จึงไดุ�ดุำาเนินการรณรงค์ทั�งในปีระเทศิไทยและสหรัฐอำเมริกา จนในท่�สุดุไดุ�ว่าจ�าง

         1อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผู้้�อำำานวยการสถาบัันคานธั่  มหาวิทยาลัยรังสิต
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ศิาสตราจารย์ อำลันเดุร์โชวิตซึ่์ นักกฎหมายผู้้�ม่ชื�อำเส่ยงแห่งมหาวิทยาลัยฮัาร์วาร์ดุมา

ต่อำส้�คดุ่ จนในท่�สุดุศิาลไดุ�ม่การรื�อำฟ้ื้�นการพิจารณาคดุ่น่�ใหม่ กระนั�นเอำงจำาเลยก็ถ้ก

ตดัุสนิว่าเป็ีนผู้้�ผิู้ดุต�อำงรบััโทษจำาคกุกว่า 200 ปีีจากศิาลอำาญารฐัอำรโิซึ่น่าเช่นเดุมิบัทความ

น่�ไดุ�วิเคราะห์เบืั�อำงหลงัการต่อำส้�คดุ่สะเทือำนขวญัครั�งน่�ทั�งทศัินคตขิอำงชาวพทุธัไทยและ

กระบัวนการยุตธิัรรมขอำงสหรฐัอำเมรกิา รวมทั�งคนสำาคญัผู้้�ท่�ส่วนเก่�ยวข�อำงในคดุ่น่� 

   

คำาสำาคัญ: คดุ่ฆ่่าหม้่พระ วัดุพรหมคุณาราม อำริโซึ่น่า โจนาธััน ดุ้ดุ่� อำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย 

Abstract

  The massacre of nine monks and lay monks at Phromkhunaram Tem-

ple, Phoenix, Arizona, on August 10, 1991 is a historic case that horrifies the 

Thai people, and Buddhists in the United States. There were several accused 

in this case beginning with the group known as the Tucson Four who pleaded 

guilty to investigators soon after their arrest.  But they were all released and 

the police later arrested Jonathan Dudy and his close friend Alex Garcia, both 

16-year-old teens, who have confirmed the case was a robbery.  And both of 

the accused pleaded guilty in which Mr. Alex Garcia testified that Mr. Dudy was 

the one who killed all the victims alone.  But Mr. Alex Garcia has been awarded 

a special agreement called “Plea Bargaining” and will not be punished as much 

as Mr. Jonathan Dudy. The author who was the President of the Dhammakaya 

International Society of California was very concerned about this case and went 

to talk to Mr. Dudy in the prison.  After several investigations, it was conclud-

ed that Dudy was not as the Arizona authorities declared and believed in the 

defendant’s innocence.  Therefore, the author conducted campaigns in both 

Thailand and the United States.  Finally, he hired Professor Alan Dershowitz, a 

prominent lawyer at Harvard University to fight for the defendant until the court 

finally restored the trial of this case.  Yet, the defendant was again convicted 

of more than 200 years in prison from the Arizona Criminal Court.  This article 

analyzes the background of this horrific fight, both the attitude of Thai Bud-
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dhists and the US justice system, including revealing important people who 

are involved in this case.

Keywords:  massacre, Phrom Khunaram, Arizona, Jonathan Dudy, Alex Garcia

บที่นำา

  การสังหารโหดุพระและฆ่ราวาส 9 ช่วิตท่�วัดุพรหมคุณาราม เมือำงฟื้ินิกซึ่์ 

รัฐอำริโซึ่น่าท่�เกดิุขึ�นเมื�อำวนัท่� 10 สงิหาคม พ.ศิ. 2534 เป็ีนคดุ่สะเทือำนขวัญชาวพุทธัและ

คนไทยในสหรัฐอำเมริกามาจนถึงบััดุน่� แม�เวลาจะล่วงเลยมาเกือำบั 30 ปีีแล�วก็ตามใน

ทางกฎหมายนั�นถือำว่าคดุ่ไดุ�สิ�นสุดุลงแล�ว ศิาลอำาญาไดุ�ตัดุสินจำาคุกจำาเลย 2 คนคือำ

นายโจนาธััน ดุ้ดุ่� (Jonathan Doody) และเพื�อำนค้่ห้ขอำงเขานายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย (Alex 

Garcia) เปี็นระยะเวลากว่า 200 ปีีพร�อำมโทษปีรับัอำ่กเปี็นจำานวนมาก เมื�อำถ้กจับักุมนั�น

จำาเลยทั�งสอำงอำายุเพ่ยง 16 ปีี ถ้กกล่าวหาว่าเปี็นโจรท่�บัุกเข�าไปีในวัดุแห่งน่�และสังหาร

เหยื�อำทั�ง 9 เพราะปีระสงค์ต่อำทรัพย์ ท่�ผู้้�เยาว์ทั�งค้่ถ้กจับักุมนั�นเกิดุภายหลังจากการ

ไต่สวนกว่า 12 ชั�วโมง ในขณะท่�ก่อำนหน�านั�นชาวอำเมริกันอำ่ก 4 คนจากเมือำง Tucson 

ซึ่ึ�งห่างไกลอำอำกไปีกว่า 130 ไมล์ถ้กจับัมาแล�วและทั�งหมดุให�การรับัสารภาพภายหลงั

จากการไต่สวนอัำนยาวนานเช่นกัน กระนั�นปีระชาชนจำานวนมากท่�ทราบัรายละเอ่ำยดุใน

คดุ่น่�ม่ความเคลือำบัแคลงสงสัยว่าจำาเลยทั�งสอำงนั�นเปี็นแพะในคดุ่น่� และสาเหตุท่�แท�

จริงขอำงการสังหารโหดุล�างวัดุไม่ใช่การชิงทรัพย์ดุังท่�อำัยการและเจ�าหน�าท่�ตำารวจขอำง

รัฐอำริโซึ่น่าไดุ�เปี็นโจทย์ฟ้ื้อำงเลย เปี็นท่�แน่ชัดุว่าวิธ่ัการจับักุม สอำบัสวนจำาเลยทั�งสอำง

ซึ่ึ�งในขณะนั�นยังเปี็นวัยรุ่นอำย่้เปี็นการละเมิดุสิทธัิมนุษยชนพื�นฐานต่อำผู้้�เยาว์ทั�งสิ�น 

ฆ่าตกรท่�แท�จรงิจงึยงัไม่ทราบัว่าเปีน็ผู้้�ใดุ รฐัอำริโซึ่น่าเอำงไดุ�ปีระโยชน์วา่คดุส่ิ�นสดุุไปีแล�ว

 คนไทยฆ่่าคนไทยกันเอำง ไม่เก่�ยวกับัคนอำเมริกัน ส่วนรัฐบัาลไทยก็ถือำว่าเปี็นเรื�อำงขอำง

สหรัฐอำเมริกา ปีระเทศิท่�มก่ระบัวนการยุตธิัรรมและสิทธิัมนุษยชนท่�นบััว่าดุท่่�สดุุในโลก 

จึงไม่อำาจเข�าไปียุ่งเก่�ยวไดุ�ไม่เก่�ยวกับัปีระเทศิไทยเลย แต่ในฐานะท่�เปี็นผู้้�เก่�ยวข�อำงกับั

คดุ่ปีระวัติศิาสตร์น่�ท่�ม่บัทบัาทมากท่�สุดุคนหนึ�ง  ผู้มจำาเปี็นต�อำงนำาคดุ่น่�พร�อำมข�อำม้ลอำ่ก

จำานวนมากท่�ยังไม่ม่ผู้้�ใดุทราบัมาเปีิดุเผู้ยในสาธัารณชนไดุ�ทราบั      
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เม้�อวัดีกลายเป็นแดีนสังหาร

  เช�าวันเสาร์ท่� 10 สิงหาคม พ.ศิ. 2534 เวลาปีระมาณสิบัโมง หญิงไทยสอำงคน

คือำ นางฉว่ บัอำร์เดุอำร์ส (Chawee Borders)  และนางเปีรมจิต ฮัาช (Premchit Hash) 

ขณะท่�เข�าไปีเตร่ยมอำาหารถวายพระท่�วัดุพรหมคุณาราม มาริโคปี้าเคาน์ต่� เมือำงฟื้ินิกซึ่์ 

รัฐอำริโซึ่น่า ตกใจอำย่างสุดุข่ดุเมื�อำ พระภิกษุ สามเณร เดุ็กวัดุ และแม่ช่ ทั�งหมดุ 9 ช่วิต ท่�

ตนร้�จักเปี็นอำย่างดุ่ นอำนตายจมกอำงเลือำดุอำย้่ในอำาคารดุ�านหลังใกล�กับัโต�ะซึ่ึ�งปีกติเปี็น

ท่�ฉันอำาหารขอำงพระศิพนั�นนอำนเร่ยงกันหันหัวเข�าหากันเหมือำนมุ่งไปีหาจุดุศิ้นย์กลาง

อำะไรสักอำย่างหนึ�ง โดุยรอำบัเปี็นกอำงเลือำดุขนาดุใหญ่อำย้่ท่�พื�น เมื�อำพบัว่าโทรศิัพท์ในวัดุ

ใช�ไม่ไดุ� นำ�าไหลเจิ�งนอำงรอำบัอำาคารวดัุทั�งหมดุ  ทั�งค้จึ่งรบ่ัขึ�นรถโดุยไมไ่ดุ�ใส่รอำงเท�า เพื�อำ

ไปีหาโทรศิัพท์ขอำความช่วยเหลือำจากเพื�อำนบั�านท่�ใกล�ท่�สุดุ  นางฉว่เปี็นผู้้�โทรศิัพท์เร่ยก 

911 แจ�งเจ�าหน�าท่�ตำารวจให�มาท่�วัดุโดุยดุ่วน2 

  เจ�าหน�าท่�ตำารวจคนแรกเข�ามาท่�วดัุเวลา 11.21 น.และในไม่ช�าวัดุพรหมคุณาราม

ก็คราครำ�าไปีดุ�วยเจ�าหน�าท่�ตำารวจ เจ�าหน�าท่�กอำงพิส้จน์หลักฐาน ช่างเทคนิค ต่างๆ  ทุก

คนพบัวา่สภาพในบัริเวณโบัสถ์อำนัเปีน็ห�อำงโถงขนาดุใหญต่ดิุกับัห�อำงอำาหารและห�อำงครัว

นั�นดุ้เร่ยบัร�อำยดุ่ ศิพขอำงเหยื�อำนั�นนอำกสุมกันเหมือำนกับัหันหัวไปีส้่ศิ้นย์กลางวงทุก

ศิพท่�รอำยกระสุนปี้นท่�ท�ายทอำย ศิพเกือำบัทุกรายมือำสอำงข�างปีระคอำงอำย้่ท่�ท�ายทอำยหน�า

ควำ�า เกือำบัทุกศิพม่รอำยกระสุนล้กปีลายกระจัดุกระจายตามตามลำาตัว ศิพหนึ�งถ้กยิง

ดุ�วยล้กซึ่อำงเข�าท่�ขาบัริเวณหัวเขาแทบัจะหายไปี ไม่ม่ร่อำงรอำยการต่อำส้�ท่�ชัดุเจน ปีลอำก

กระสนุปีน้ไรเฟื้ลิ .22 และปีลอำกกระสนุลก้ซึ่อำงตกเกลื�อำนกลาดุทั�วพื�นห�อำง สายโทรศิพัท์

ขอำงวัดุถก้ตดัุ และนำ�าปีระปีาถ้กเปีดิุให�เจิ�งนอำงเตม็ไปีหมดุ บันผู้นังในห�อำงอำาหารน่�มร่อำย

พน่ส่คำาวา่ Bloods ไม่มท่รัพยส์นิท่�หายไปีชดัุเจน เงินท่�ตดิุอำย่้บันต�นผู้�าป่ีาสอำงต�นยังอำย่้

ครอำบั สร�อำยคอำทอำงคำาท่�วางอำย่้บันมือำพระปีระธัานในโบัสถ์ซึ่ึ�งม่ผู้้�นำามาวางไว�ระหว่าง

ช่วงเวลาเข�าพรรษายังคงอำย่้ครบัอำ่กเช่นกัน แม�ต้�เซึ่ฟื้ท่�ใส่เงินขอำงวัดุไม่ม่ใครแตะต�อำง 

กุฏิพระท่�เปี็นเหมือำนห�อำงแถวแคบั ๆ ต่อำจากห�อำงทานอำาหาร นั�นถ้กคุ�ยกระจุยกระจาย 

เหมือำนผู้้�ร�ายพยายามค�นหาอำะไรบัางอำย่าง 

  เมื�อำเจ�าหน�าท่�ตำารวจไดุ�สันนษิฐานเบัื�อำงต�นวา่ต�อำงม่คนร�ายไม่ตำ�ากวา่ 2 คนบัุก

เข�ามาสงัหารโหดุทกุคนในวดัุพระสามเณร เดุก็วดัุและแมช่ ่และไดุ�เข�าปีดิุพื�นท่�ห�ามคน

       2Stuart, Gary L.(2010), Innocent until Interrogated, Tucson: Arizona University Press, p.4-5
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เข�าอำอำก เพื�อำเก็บัหลักฐานต่าง ๆ ต่อำไปีอำ่กสอำงสัปีดุาห์ ข่าวเริ�มกระจายอำอำกไปีในสื�อำ

หลายสำานักเรื�อำงคดุ่สะเทือำนขวัญน่�ตั�งแต่เวลา 11.45 น.  

  

จุ้ดีเริ�มต้นของการเข้าไปม่ส่วนร่วม  

  ขณะนั�นผู้มเปี็นพระภิกษุกำาลังศิึกษาอำย่้ท่�มหาวิทยาลัยฮัาร์วาร์ดุปีีท่�สอำงใน

หลักส้ตรขอำง Harvard Divinity School  เวลาใกล�เท่�ยง เพื�อำนคนหนึ�งโทรศิัพท์มาถาม

ว่าทราบัข่าวหรือำยังว่าม่ข่าวใหญ่การฆ่่าพระล�างวัดุท่�เมือำงฟื้ินิกซึ่์รัฐอำริโซึ่นา พอำเปีิดุ

โทรทัศิน์ดุ้ผู้มตกใจมาก CNN แจงรายละเอำ่ยดุว่าเกิดุจากการค�ายาเสพติดุซึ่ึ�งม่แหล่ง

ข่าวจากตำารวจสากล เปี็นข่าวใหญ่ท่�กระจายไปีทั�วโลกอำย่างรวดุเร็ว

  ในฐานะท่�กำาลังสร�างวัดุในนครลอำสแอำงเจลลิสอำย่้พอำดุ่ ดุ�วยความเปี็นห่วงว่า

อำะไรกำาลังเกิดุขึ�นกับัวัดุทั�งหลายในอำเมริกาเส่ยแล�ว ผู้มโทรศิัพท์ซึ่ื�อำตั�วเครื�อำงบัินจาก

เมอืำงบัอำสตันไปีนครลอำสแอำงเจลลิสทนัท ่และเดิุนทางไปีร่วมปีระชุมกบััคนไทยและพระ

ไทยท่�วดัุไทยแอำลเอำ ซึ่ึ�งเปีน็ท่�อำย้ข่อำงชมุชนไทยท่�ใหญท่่�สุดุในสหรฐั  ขา่วการฆ่า่พระล�าง

วัดุน่�เปี็นข่าวท่�น่าสยดุสยอำงมาก ทุกคนใจคอำหดุห้่และข่าวเรื�อำงการค�ายาเสพติดุท่�เกิดุ

ขึ�นนั�นม่คนเชื�อำมากขึ�นทุกขณะ ทั�ง ๆ ท่�ไม่ม่หลักฐานใดุ ๆ ขวัญและกำาลังใจขอำงชาว

พทุธัทั�วอำเมริกาตกตำ�าลงทันท ่เพราะไม่ร้�วา่เหตุการณ์ท่�เกิดุขึ�นนั�นเป็ีนการสังหารหม้ค่น

ทั�งวัดุ พระภิกษุหกร้ปี สามเณรหนึ�ง อำุบัาสกสอำง และแม่ช่อำายุแปีดุสิบัอำ่กคนหนึ�ง

เหยื�อำในการสังหารโหดุในครั�งน่�ไดุ�แก่3 

  1. พระไพรัช พฺรหมวโร ปีระธัานสงฆ่์ จากวัดุใหม่ยายนุ�ย กทม.

  2. พระมหาเส่ยง มหาปีญฺฺโญ (กิ�งแก�ว) จากวัดุปีทุมคงคา กทม.

  3. พระมหาเฉลิม กิติภทฺโท (จัทราพิมพ์) จากวัดุใหม่ช่อำงลม กทม.

  4. พระสุริชัย อำนุตฺตโร (จันดุาผู้ล) จากวัดุปีระดุ้่ฉิมพล่ กทม.

  5. พระอำธัิการสมศิักดุิ� สิริปีญฺฺโญ จากวัดุมงคลนิมิต เช่ยงใหม่

  6. พระบัุญช่วย ชยธัมฺโม วัดุเจดุ่ย์งาม เช่ยงใหม่

  7. สามเณร เมทธัิว มิลเลอำร์ บัิดุาเปี็นชาวอำเมริกัน แม่ไทย 

  8. อำุบัาสิกา ฝ่อำย ศิร่พันปีระเสริฐ คุณยายขอำงสามเณร แมทธัิว

  9. นายจ่รศิักดุิ� (บัอำย) จิระพงษ์ หลานขอำงพระไพรัช 

                  3หยดุเลือำดุบันจ่วร หน�า 12
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    ในขณะท่�ทางการรัฐอำริโซึ่น่าไม่ให�รายละเอำ่ยดุใดุๆ เก่�ยวกับัคดุ่น่�เลยชาวพุทธั

ทั�วสหรัฐม่ความวิตกกังวลว่าวัดุอืำ�น ๆ อำาจเกิดุเหตุร�าย เพราะอำาจเปี็นการสังหาร

จากความเกล่ยดุชังเรื�อำง เชื�อำชาติหรือำศิาสนาก็เปี็นไดุ� ภายในสามวัน ชุมชนไทยใน

ลอำสแอำงเจลิสจึงปีระชุมกันท่�จะให�ม่ การแถลงข่าวครั�งใหญ่ในต�นสัปีดุาห์นั�น 

  เสรจ็จากการแถลงขา่วครั�งนั�น ผู้มเดุนิทางไปีท่�วดัุพรหมคณุาราม เพื�อำดุส้ถานท่�

เกิดุเหตดุุ�วยตนเอำงท่�เมอืำงฟื้นิกิซึ่ร์ฐัอำรโิซึ่นา่ ทางเจ�าหน�าท่�ตำารวจไดุ�ปีดิุวดัุอำย่้ 6 วนั และ

ไดุ�เปีิดุให�ปีระชาชนเข�าไดุ�ในวันท่� 17 สิงหาคม4  คณะขอำงพวกเราจากแอำลเอำเปี็นกลุ่ม

แรก ๆ ท่�ไดุ�เข�าไปี ปีรากฏว่าต�นผู้�าป่ีาสอำงต�นท่�อำย่้ในโบัสถ์ยังม่เงินติดุอำย่้เหมือำนเดิุม

ไม่หายไปีไหน แม�สร�อำยคอำทอำงคำาท่�อำย้่บันมือำพระปีระธัานในโบัสถ์ก็ยังอำย้่แต่ ข�าวขอำง

ในกุฏิพระถ้กรื�อำกระจุยกระจายเหมือำนคนร�ายค�นหาขอำงอำะไรสักอำย่างหนึ�ง แต่หาไม่

พบับัริเวณท่�ศิพมากอำงกันหน�าควำ�า เร่ยงกันเป็ีนซ่ึ่�ล�อำเกว่ยนแปีดุศิพ ม่อำ่กศิพหนึ�งท่�อำย่้

ภายนอำกวง  หลักฐานเปี็นท่�ชัดุเจนว่าการสังหารหม้่ครั�งน่�ไม่ใช่เพื�อำการปีล�นทรัพย์

แน่นอำน 

  สนันษิฐานไดุ�ว่าฆ่าตกรน่าจะมากนัเป็ีนกลุม่ใหญ่เพราะเท่าท่�ทราบัมา พระไพรชั

ท่�เปี็นปีระสงฆ่์ท่�นั�นจบัจากช่างกลอำุเทนถวาย เปี็นผู้้�เช่�ยวชาญดุ�านมวยไทยและจัดุนัก

มวยไทยมาชกโชว์ท่�สนามก่ฬาในเมือำงฟื้นิกิซึ่ห์ลายครั�งหลายหน ปีรศิินาจึงยงัคงอำย่้วา่

อำะไรคือำม้ลเหตุท่�ทำาให�ม่การสังหารหม้่พระไทยล�างวัดุในครั�งน่� แต่ผู้มก็ติดุตามความ 

คืบัหน�าในคดุ่น่�มาตลอำดุ

  ทางการรัฐอำริโซึ่น่าไดุ�สั�งให�เจ�าหน�าท่�ตำารวจและกอำงพิส้จน์หลักฐานอำอำกเก็บั

หลักฐานจำานวนมากท่�สามารถหาไดุ�อำนัมค่วามนา่จะเปีน็ท่�เก่�ยวข�อำงกบััคดุอ่ำกุฉกรรจน์่�

 ผู้้�สงสัยรายแรกเปี็นชาวกัมพ้ชาเชื�อำสายจ่น ชื�อำ กิมล่� แซึ่่ล่� ถ้กจับัดุ�วยข�อำหาครอำบัครอำง

ป้ีนยาว. 22 แบับัเดุ่ยวกับัท่�สงสัยว่าจะเป็ีนอำาวุธัขอำงมือำปี้นแต่ต่อำมาถ้กปีล่อำยตัวไปี  
5แล�วก็มิไดุ�ม่ข่าวคราวความก�าวหน�าใดุๆ เกิดุขึ�นเลยจนกระทั�งม่การจับักุมผู้้�ต�อำงสงสัย

อำ่ก 4 คนจากเมือำงท้ซึ่อำน ซึ่ึ�งสื�อำมวลชนต่อำมาเร่ยกว่า Tucson Four ผู้้�ต�อำงสงสัยทั�งส่�คน

นั�นม่ปีระวัติอำาชญากรรมโชกโชน เมือำงท้ซึ่อำนนั�นห่างจากเมือำงฟื้ินิกซึ่์ร�อำยสามสิบัไมล์   

ผู้้�ต�อำงสงสัยทุกคนให�การสารภาพโดุยบัอำกว่าพวกตนเมายาเสพติดุ เข�าไปีปีล�นเพื�อำชิง

          4Stuart, Gary L. (2010), Innocent until Interrogated, Tucson: Arizona University Press, p.9 

          5หยดุเลือำดุบันจ่วร หน�า 13 
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ทรัพย์จากทางวัดุและไดุ�นำาเอำาขอำงม่ค่าและวัตถุมงคลขอำงวัดุอำอำกไปีเปี็นจำานวนมาก

เจ�าหน�าท่�ตำารวจเมือำงฟื้ินิกซึ่์ไดุ�นัดุให�คนไทยท่�ไปีวัดุพรหมคุณารามบั่อำย ๆ  อำอำกมาเปี็น 

พยานว่าขอำงท่�ยดึุมาไดุ�จากบั�านขอำงผู้้�ต�อำงหาทั�งส่�นั�นถ้กขโมยมาจากวัดุไทย แต่ปีรากฏ

ว่าไม่ม่ คนไทยยืนยัน ปีระกอำบักับัญาติ ๆ ขอำงผู้้�ต�อำงหาขอำงทั�งส่�คนอำอำกมาปีระท�วง ว่า

ทั�งส่�คนนั�นเปีน็ แพะและมพ่ยานหลกัฐานตา่งมากมายท่�ยนืยนัไดุ�วา่ผู้้�ต�อำงหาทั�งส่�ไมไ่ดุ�

อำย่้ในท่�เกดิุเหต ุหลักฐานดุจ้ะไม่เข�าข�างอัำยการและเจ�าหน�าท่�ตำารวจเอำาเส่ยเลย ไม่มค่น

ไทยเชื�อำว่าเปี็นการฆ่่าชิงทรัพย์อำย่างท่�ทางการรัฐอำาริโซึ่น่ายืนยัน

  ในขณะท่�ทางการรัฐอำริโซึ่น่าจำาเปี็นต�อำงปีล่อำยตัวผู้้�ต�อำงสงสัยทั�งส่�คนนั�น 

ทางการก็ ไดุ�จับักุม นายโจนาธััน ดุ้ดุ่�  และเพื�อำนสนิทคือำนายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย ดุ�วยข�อำหา

ปีล�นชิงทรัพย์และฆ่่าเจ�าทรัพย์ในวัดุพรหมคุณารามตายทั�งหมดุ 9 ศิพ เรื�อำงราวการ

จับักุมนั�นไม่ม่รายละเอำ่ยดุในหนังสือำพิมพ์หรือำในสื�อำใดุ ๆ ทั�งสิ�น แต่ม่การปีระโคมข่าว

ในรัฐอำริโซึ่น่าบัอำกว่านายดุดุ้่�เปีน็ฆ่าตกรหน�าหิน ใจโหดุ ไม่ทกุขไ์ม่ร�อำนกับัการจับักุมแต่

ปีระการใดุ สว่นผู้้�ต�อำง หาเดิุมทั�งส่�คนไดุ�รับัการปีล่อำยตัวพร�อำมเงินชดุเชยจากทางรัฐและ

การลบัปีระวัติอำาชญากรรมขอำงทุกคนให�ทั�งหมดุให�สะอำาดุบัริสุทธัิ�  เพื�อำแลกกับัการไม่

ต�อำงฟื้้อำงร�อำงเจ�าหน�าท่�ตำารวจ 

  ในฐานะปีระธัานสงฆ่์วัดุพระธัรรมกายในนครลอำสแอำงเจลลิส ผู้มไดุ�เข�าร่วม

ปีระชมุ สมัชชาสงฆ่ไ์ทยฝ่า่ยมหานกิายท่�วัดุวชริธัรรมปีระทป่ี ตอำนเหนอืำขอำงรัฐนิวยอำร์ก 

ครั�งนั�นไดุ�มก่ารหยิบัยกปัีญหาเรื�อำงคดุก่ารสังหารหม้ท่่�วดัุพรหมคุณารามมาพ้ดุ ในตอำน

แรกปีระธัานสงฆ่์คนใหม่ขอำงวัดุพรหมคุณาราม 

  ผู้มเอำงไดุ�แสดุงความคิดุเห็นร่วมดุ�วยและไดุ�เสนอำให�จัดุงาน “วันมหารำาลึก”  

ท่�วัดุพรหมคุณารามทุกปีีและยังเสนอำให�พระจากวัดุไทยในอำเมริกาทุกวัดุมาร่วมงาน

สำาคัญน่�ดุ�วย ซึึ่�งจะม่พิธ่ักรรมทั�งวัน และผู้มเอำงไดุ�แสดุงความคิดุเห็นว่าผู้้�ต�อำงหาทั�ง

สอำงคนท่�เจ�าหน�าท่�ตำารวจจับัมานั�นน่าจะเปี็นแพะ และผู้มไม่เชื�อำว่าการฆ่่าพระล�างวัดุ

ในครั�งน่�เปี็นการปีล�นฆ่่าเพื�อำชิงทรัพย์อำย่างท่�อำัยการรัฐอำริโซึ่น่าแถลงข่าวต่อำสื�อำมวลชน

และเปี็นไปีไม่ไดุ�ท่�คนเพ่ยงสอำงคนจะควบัคุมคนจำานวนถึง 9 คนในวัดุในคืนวันนั�นไดุ� 

น่าจะมาจากสาเหตุอำื�นท่�นำามาส้่คดุ่สะเทือำนขวัญครั�งน่� 

  เมื�อำปีระชุมปีระจำาปีีเสร็จแล�วไม่นานขณะท่�อำย้ท่่�วัดุพุทธัเมย์ว้ดุในแอำลเอำ ผู้มไดุ�รับั

โทรศิพัทจ์ากปีระธัานสงฆ่ค์นใหมท่่�วดัุพรหมคณุารามให�ไปีชว่ยจดัุงาน “วันมหารำาลึก”

ท่�วดัุดุ�วยเพราะ ไมม่ใ่ครมาชว่ยทา่นเลย เปีน็งาน “วนัมหารำาลึก” ครั�งแรกผู้มจงึรวบัรวม
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คนไทยไปีช่วยจัดุงานในครั�งน่� ใช�เวลาจัดุงานทัังหมดุ 3 วนัม่พระไทยจากวัดุต่างๆ มาร่วม

งานจำานวนมาก ในระหว่างนั�นม่ผู้ลการพจิารณาคดุ่ขอำงล้กขนุศิาลอำาญารฐัอำรโิซึ่น่าไดุ�

ตัดุสินว่า นายโจนาธััน ดุ้ดุ่�ผู้ิดุจริงในฐานะเปี็นคนลั�นไกสังหารหม้่ล�างวัดุเปี็นข่าวท่�ผู้ม

ไม่เชื�อำเลยว่าถ้กต�อำงเปี็นธัรรม  

  งานครั�งนั�นม่พิระธิรรมราชานุวัตร หร้อหลวงเต่�ยจ้ากวัดีพิระเชตุพิน ฯ 

มาเปน็ประธิาน สงฆ์ในงานน่�ด้ีวย หลวงเต่�ยท่ี่านร้้จ้กัผู้มด่ีจึ้งได้ีบญัชาให้ผู้มเข้าไป

พิบนายโจ้นาธินั ด้ีด่ี�ในคุกให้ได้ีและหากเป็นแพิะจ้รงิ ก็หาที่างช่วยเหล้อให้ออก

จ้ากคุกให้ได้ี เช่นกนั 

  วันรุ่งขึ�นผู้มกลับัมาวัดุพุทธัเมย์ว้ดุ ท่�ตำาบัลเมย์ว้ดุ ลอำสแอำงเจลลิส เช�าวันนั�น

ผู้มไดุ�รับั โทรศิัพท์จากนายไบัรอัำ�น ดุ้ดุ่� พ่อำเล่�ยงขอำงนายโจนาธััน ผู้มไดุ�พ้ดุคุยกับันาง

ละเอำ่ยดุ ดุ้ดุ่� ซึ่ึ�งเปี็น ชาวโคราชโดุยกำาเนิดุ ไดุ�ซึ่ักปีระวัติทุกอำย่างอำย่างละเอำ่ยดุถึงความ

เปี็นมาขอำงครอำบัครัว กิจกรรมขอำง นายโจนาธััน ฯลฯ จนไดุ�ทราบัรายละเอำ่ยดุจนเปี็น

ท่�พอำใจ  ผู้มจึงไดุ�เร่ยนร้�ว่าครอำบัครัวน่�ไดุ�ติดุต่อำหน่วยงานทางสิทธัิมนุษยชนทุกแห่งใน

สหรัฐ และแม�แต่สถานท้ตไทยแต่ไม่ม่ใครให�ความช่วยเหลือำเลย

  ผู้มไดุ�ซัึ่กถามทั�งมารดุาและบิัดุาเล่�ยงขอำงโจนาธัันอำย่างละเอำ่ยดุ และทราบั

ว่าชื�อำเดุิมขอำงโจนาธััน ดุ้ดุ่� คือำ ว่รพล คำาแก�ว เปี็นล้กชายคนโต ขอำงครอำบัครัวท่�ม่พ่อำ

ชื�อำนายกมล คำาแก�ว อำาช่พขับัรถสิบัล�อำ ภ้มิลำาเนาจังหวัดุนครนายก และนางละเอำ่ยดุ 

มุ่งกุมกาม อำาช่พแม่บั�าน  ต่อำมานายกมลเส่ยช่วิตจากโรคมาเลเร่ยขึ�นสมอำงในปีี พ.ศิ. 

2522  ส่วนนางละเอำ่ยดุ ผู้้�เปี็นแม่ไดุ�เดุินทางไปีกับัพ่�สาวท่�เยอำรมน่ และต่อำมาแต่งงาน

กับันายไบัรอำั�น ดุ้ดุ่�ท่�เยอำรมน่ในปีี พ.ศิ. 2524 นางละเอำ่ยดุจึงเดิุนทางมารับัล้กชาย

สอำงคนคือำว่รพล และว่รพันธั์ คำาแก�ว ติดุตามไปีดุ�วย โดุยท่�นายไบัรอำั�น ดุ้ดุ่� รับัล้กชาย

ทั�งสอำงคนเปีน็บัตุรบัญุธัรรม ว่รพล จงึเปีล่�ยนชื�อำเปีน็ โจนาธััน ดุดุ้่� และวร่พนัธัเ์ปีน็ เดุวดิุ

 ดุ้ดุ่� นางละเอำ่ยดุ เอำงภายหลังม่ล้กอำ่กสอำงคนกับันายไบัรอำั�น และไดุ�พาล้กทั�งหมดุติดุ

ตามไบัรอำั�นผู้้�ท่�รับัราชการในกระทรวงกลาโหม สหรัฐไปีอำ่กหลายแห่งจนในท่�สุดุมาท่�

เมือำงฟื้ินิกซึ่์ อำริโซึ่น่า6 นายโจนาธัันนั�นเปีน็เดุก็ดุม่าตลอำดุ และเมื�อำอำาย ุ15 ปี ีเขาทำางาน

พิเศิษ 2 แห่งท่�ร�านแมคโดุแนลแห่งหนึ�งและร�านสะดุวกซึ่ื�อำอำ่กแห่งหนึ�งเพื�อำหาเงินช่วย

เหลือำครอำบัครัว และยังเปี็นผู้้�อัำญเชิญธังขอำงนักเร่ยนรักษาดิุนแดุนในโรงเร่ยนมัธัยม

            6หยดุเลือำดุบันจ่วร หน�า 31
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ปีลายในฐานทัพทหารอำากาศิลุ�ก (Luke Airforce)   

  ผู้มจึงนำาคนไทยกลุ่มหนึ�งเดุินทางไปีฟิื้นิกซึ่์อำย่างเปี็นทางการ และเข�าพบักับั 

เจ�าหน�าท่� ตำารวจและอำยัการท่�ทำาคดุน่่� และไดุ�เข�าไปีพบักบัันายโจนาธััน ดุดุ้่�ในคกุ และ

ทนายท่�ทางรฐัจดัุให� เป็ีนทนายอำาสาชื�อำ Peter Balkan  ซึึ่�งผู้มเห็นว่าอำาจม่ปัีญหาอำย่างมาก

ในการดุำาเนนิคดุเ่พราะไมร่้�วา่ใครเปีน็ใครและทนายอำาสาคนน่�ไว�ใจไดุ�หรอืำไม ่ เมื�อำเดุนิ

ทางไปีถึง นักข่าวขอำงสถาน่โทรทัศิน์ในเมือำงฟื้ินิกซึ่์มารอำอำย่้ท่�ปีระต้ทางอำอำกเครื�อำงบัิน 

ติดุตามคณะคนไทยจากแอำลเอำไม่ยอำมวางการพบัปีะเปี็นไปีตามลำาดุับั จากเจ�าหน�าท่�

ตำารวจ และอำัยการ ต่อำไปีถึงการเข�าไปีคุยกับั  นายโจนาธััน ดุ้ดุ่�ในเรือำนจำาและในท่�สุดุ

คือำทนายอำาสาท่�เข�ามาว่าความให�ดุ้ดุ่� 

  อำัยการก็ไดุ�อำธัิบัายว่าสอำงผู้้�ต�อำงหาเข�าไปีในวัดุเพื�อำปีล�นชิงทรัพย์โดุยนายดุ้ดุ่�

เปีน็คนถือำปีน้เข�าไปีและเป็ีนคนวางแผู้นทั�งหมดุตั�งแตต่�นเพราะเชื�อำวา่วัดุน่�รำ�ารวย และ

เคยติดุตามแม่มาทำาบัุญบั่อำย ๆ  และคุ�นเคยกบััพระในวดัุน่�เปี็นอำยา่งดุ ่แม�เมื�อำน�อำงชาย

ชื�อำนายเดุวิดุมาอำย่้ท่�วดัุเปีน็ระยะสั�น ๆ  เขาไดุ�เป็ีนคนเข�ามารับัส่งนำาอำาหารโปีรดุขอำงน�อำง

ชายมาให�และนำาเสื�อำผู้�าขอำงน�อำงชายไปีซึ่ักก่อำนเหตุการณ์น่�ไม่ก่�วัน    

  อำยัการกลา่ววา่เมื�อำพระภกิษใุนวดัุเหน็นายดุดุ้่�มป่ีน้กห็วาดุกลวัมอืำเท�าอำอ่ำน ไม่

กล�าทำาอำะไร แม�จะตอ่ำส้�กไ็มเ่ปีน็นายดุดุ้่�จงึเปีน็ฆ่าตกรใจโหดุยงิพระสามเณรเดุก็วดัุและ

แม่ช่ ตายโดุยการยิงกระสุนอำย่างบัรรจงเข�าท่�ท�ายทอำยขอำงแต่ละคนแล�วช่วยกับัเพื�อำน

ขโมยขอำงอำอำกจากวัดุ โดุยเจ�าหน�าท่�ตำารวจไดุ�ค�นพบัเครื�อำงเล่นซึ่่ดุ่ ท่�ห�อำงนอำนขอำงนาย

ดุดุ้่�และพบักล่อำงซึ่ดุ่ท่่�มเ่ลขทะเบัย่นเดุย่วกันในกุฏพิระท่�เสย่ชวิ่ต แต่เมื�อำเราถามว่าหาก

เปี็นการปีล�นชิงทรัพย์จริงทำาไมเงินท่�ติดุต�นผู้�าปี่าทั�งสอำงต�นไม่ศิ้นย์หายไปีดุ�วยปีรากฏ

ว่าอำัยการและเจ�าหน�าท่�ตำารวจตอำบัไม่ไดุ�  

  ส่วนป้ีนท่�ตำารวจและอำยัการเชื�อำว่าเป็ีนป้ีนท่�ใช�ยงินั�น ไม่ไดุ�ยึดุมาไดุ�จากนายดุดุ่้�

เลย แต่ไดุ� จากท�ายรถยนต์ขอำง Rolando Caratachea นกัเร่ยนโรงเร่ยนเดุ่ยวกันกบััดุดุ่้�

เขาให�โจนาธัันและอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย ยืมปี้นนั�นไปีสอำงวัน ซึ่ึ�งเมื�อำกลับัมาคืนอำย้่ในสภาพ

ท่�เปีรอำะเป้ี�อำนอำย่างมาก  นายดุดุ้่�เอำงไม่ใช่เพื�อำนขอำงนายคนน่�เลย และทั�งสอำงคนไม่ชอำบั

หน�ากันดุ�วยซึ่ำ�า  อำัยการเล่าว่านายโจนาธััน ดุ้ดุ่� จะเปี็นผู้้�บัังคับัเหยื�อำทั�ง 9 ให�ยอำมจำานน

โดุยดุ่ ไม่ม่การต่อำส้�เลย ทุกคนยอำมนอำนควำ�าหน�าให� นายดุ้ดุ่�ยิงท่�ท�ายทอำยนั�นฟื้ังไม่ขึ�น 

ปี้นไรเฟื้ิล Marlin .22 นั�นเปี็นปี้นแรงขับัตำ�า เปี็นปี้นยิงนก แม�ยิงเข�าหัวใจโดุยตรงเหยื�อำ
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         ก็ไม่ตาย การท่�ยิ�งท�ายทอำยในลักษณะเช่นน่� แสดุงให�เห็นว่ามือำปี้นม่ความร้�

เรื�อำงกายวภิาคศิาสตรข์อำงมนษุยด์ุร่ะดุบััหนึ�งท่เดุย่ว  จงึไดุ�ร้�วา่จดุุตายขอำงมนษุยน์ั�นอำย่้

ท่�ก�านสมอำง เมื�อำยิงเข�าไปีท่�ท�ายทอำยหัวใจก็จะหยุดุและการหายใจก็จะหยุดุทันท่  

  มอืำป้ีนคนน่�ไม่วา่จะเปีน็ใครก็ตามต�อำงไดุ�รับัการฝึ่กฝ่นในการฆ่า่คนโดุยใช�อำาวุธั

ป้ีนเป็ีนอำย่างดุ่และต�อำงม่จติใจท่�อำำามหติมาก และเมื�อำยงิคน ๆ  หนึ�งตายแล�วเหยื�อำคนอืำ�น ๆ  

ต�อำงต่อำส้�เอำาช่วติรอำดุดุ�วยสญัชาตญิาณขอำงมนษุย์ทกุคนไม่ว่าจะเป็ีนพระหรือำฆ่ราวาส

  อำยัการไดุ�อำธับิัายต่อำไปีอ่ำกว่า ผู้ลการตรวจทางนิตเิวชไดุ�ยืนยนัว่าป้ีน Marlin .22 

ท่�ยึดุไดุ�จากนาย Rolando Caratachea นั�นเป็ีนกระบัอำกเดุ่ยวกันกับัปี้นท่�ใช�สังหาร

เหยื�อำอำย่างแน่นอำน (ผู้มทราบัในภายหลังว่าวิธ่ัการทางนิติเวชท่�นำามาใช�ในการตรวจ

ปีน้กระบัอำกน่�ให�ผู้ล False positive เกนิครึ�งหนึ�ง และในปีจัจบุันัไมอ่ำาจใช�เปีน็หลกัฐาน

ทางนิติเวชไดุ�) 

เข้าพิบโจ้นาธิัน ดี้ดี่�ในเร้อนจ้ำา7 

    วันท่� 23 สิงหาคม พ.ศิ. 2536  ผู้มเข�าไปีพบันายโจนาธััน ดุ้ดุ่� ในเรือำนจำา ผู้มไดุ�

รบััอำนญุาตให�เข�าไปีไดุ�เพ่ยงคนเพราะเปีน็สทิธิัท่�กำาหนดุไว�ในรฐัธัรรมน้ญสหรฐัวา่เมื�อำผู้้�

ต�อำงขังปีระสงค์จะพบันักบัวช ย่อำมอำาจกระทำาไดุ�  ผู้มจึงติดุต่อำผู้่านทนายเข�าไปี และ

โจนาธัันก็อำยากคุยดุ�วย  ผู้มไดุ�พ้ดุคุยผู้่านโทรศิัพท์ โดุยท่�ทางเรือำนจำาม่กระจกกันกลาง

ไม่ให�ม่โอำกาสสัมผู้ัสกัน ผู้มพ้ดุคุยกับัเขา 70 นาท่ และไดุ�สอำนสมาธัิพื�นฐานให�เขาดุ�วย

ผู้มไดุ�ถามเขาว่าในคืนวันเกิดุเหตุนั�นอำย้่ท่�ไหน เขาตอำบัว่าอำย้่ท่�บั�าน และม่พยานยืนยัน

ว่าเขาขับัรถกลับัมาบั�านก่อำนเท่�ยงคืน เขาอำย้่กับันายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ยถึงส่�ทุ่ม และผู้มไดุ�

นำาเรื�อำงราวรายละเอำ่ยดุต่าง ๆ ท่�ไดุ�เข�าไปีพ้ดุคุยกับัเขาส่งให�หนังสือำพิมพ์มติชนต่พิมพ์

ในวันรุ่งขึ�น 

  สิ�งท่�ผู้มพบัคือำเขาเปี็นเดุ็กหนุ่มท่�จิตใจดุ่ สุภาพยิ�มแย�ม เปี็นคนไทยมากกว่า

เปี็นอำเมริกัน  แต่ภาษาอำังกฤษขอำงเขาดุ่กว่าภาษาไทยมาก นายโจนาธัันเปี็นคนท่�เร่ยน

ดุ่ ใฝ่่ฝั่นจะเป็ีนนกับันิในกอำงทพัอำากาศิสหรฐั และเป็ีนคนอำญัเชญิธัง ขอำงโรงเร่ยน ไม่เคย

ม่ปีระวัติดุ่างพร�อำยใดุ ๆ เลย และยังทำางานเปี็นพนักงานในร�านอำาหาร ทำางานสอำงกะ

เพื�อำหาเงินมาเจือำจุนครอำบัครัว 

            7หยดุเลือำดุบันจ่วร หน�า 219-225
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บัา่ยวันนั�นเอำงผู้มและคณะคนไทยไดุ�ไปีเย่�ยมสำานักงานกฎหมายขอำงทนายอำาสา Peter 

Balkan สำานักงานขอำงเขาม่รอำยกระสุนป้ีนกล ซึึ่�งมือำดุ่กราดุยิงเข�ามากลางดึุกคืนหนึ�ง

หลังจากท่� เขาไดุ�อำาสามาว่าคดุ่ให�ดุ้ดุ่�  ทางการไดุ�จ�างเขาดุ�วยเงินค่าจ�างเพ่ยงน�อำยนิดุ  

  พร�อำมผู้้�ชว่ยอำก่หนึ�งคน และเลขานกุารอำก่หนึ�งคน  สว่นสำานวนคดุท่่�อำยัการและ

เจ�าหน�าท่�ตำารวจส่งมาเพื�อำนฟื้้อำงในดุ้ดุ่� นั�นเปี็นเอำกสารหลายหมื�นหน�ากระดุาษเต็มชั�น

วางเอำกสารทั�งห�อำง  ทม่อำยัการและตำารวจในเมอืำงนั�นทั�งหมดุสร�างเอำกสารเหล่าน่�ขึ�นมา

และไมม่ท่างเลยท่�จะมใ่ครจะสามารถปีระมวลข�อำมล้ทั�งหมดุ ทนายจำาเลยจึงใช�เหตุผู้ล

เดุ่ยวว่าจำาเลยถก้จบัักมุดุ�วยขัดุกบัักฎหมายและสทิธัมิแิรนดุ�า (Miranda Rights) ซึึ่�งจำาเลย

ไม่ไดุ�รับัสิทธัินั�นเลย   

  ยิ�งไปีกว่านั�นทนายคนน่�ไม่เคยไดุ�รับัความร่วมมือำใดุ ๆ จากทางวัดุหรือำชุมชน

ไทยเลย แม�แต่น�อำย ไม่ม่ผู้้�ใดุกล�ามาเป็ีนพยานให�จำาเลยแม�แต่คนเดุ่ยว จนทนายผู้้�น่�

ต�อำงนำาสุนัขดุมกลิ�นเข�าไปีในวัดุ  หมาสอำงตัวนั�นแสดุงอำาการตื�นขึ�นมาสอำงครั�ง  แสดุง

ว่าไดุ�กลิ�นยาเสพติดุในวัดุ ซึ่ึ�งเขาเชื�อำว่าเปี็นเฮัโรอำ่น  

  หลังจากท่�เกิดุคดุ่สะเทือำนขวัญครั�งน่�แล�ว ม่สตร่ชาวอำเมริกันคนหนึ�งเข�ามาท่�

วดัุปีระจำา อำ�างว่ามาดุ�วยศิรัทธัาในพระพุทธัศิาสนา แต่เข�ามาบัญัชาการทุกอำย่างในวัดุ

พรหมคุณารามและเปี็นท่�น่าปีระหลาดุใจท่�กรรมการวัดุให�ความเกรงกลัวเปี็นอำย่างยิ�ง

 ไม่ว่านางจะปีรารถนาสิ�งใดุต�อำงไดุ�ทั�งหมดุ และนางเป็ีนคนท่�โจมต่ผู้้�ต�อำงหาทั�งค้่ว่า

เปี็นฆ่าตกรตัวจริง และเปี็นคนท่�ทำาให�คนในวัดุไม่ให�ความรุ่มมือำใดุ ๆ กับัทนายจำาเลย

หลงัจากท่�ปีระเมินข�อำมล้ทั�งหมดุแล�ว ผู้มเชื�อำว่าทางการอำริโซึ่นา่มเ่จตนาจับัแพะเพื�อำปีดิุ

คดุน่่� ไมว่า่จะเปีน็  นายโจนาธััน ดุดุ้่�หรอืำเพื�อำนขอำงเขาซึ่ึ�งให�การสารภาพและซึ่ดัุทอำดุนาย

โจนาธััน ว่าเปี็นคนลั�นไกยิงเหยื�อำทั�ง 9 ทั�งค้่คือำแพะ นายอำเล็กซึ่์ยังรับัสารภาพในอำ่กคดุ่

หนึ�งว่าเขาเคยไปีฆ่่าคนตายเพื�อำชิงทรัพย์มาแล�ว

  เมื�อำกลบััมาถงึแอำลเอำ คณะขอำงเราจึงไดุ�จดัุปีระชุมเพื�อำอำธับิัายเรื�อำงราวตา่งๆ ท่�

ไดุ�พบัมาท่� อำรโิซึ่น่าแก่ชมุชนไทย โดุยม่ครอำบัครวันายดุดุ่้� ซึึ่�งไดุ�ย�ายไปีอำย่้ท่�เมือำง Colorado 

Spring หลงัจาก ท่�เกดิุคดุน่่�ไมน่าน แตป่ีรากฏวา่ ผู้มดุค้นไทยหลายคนอำอำกมาปีระณาม

ดุ�วยถ�อำยคำาหยาบัคาย ตอ่ำหน�าธัารกำานนัและหนังสอืำพมิพภ์าษาไทยฉบับััหนึ�งโจมตผู่้ม

อำย่างรนุแรงตดิุต่อำกันมาเปีน็ปีี ๆ  และเรย่กผู้มทกุคำาว่า “พระเมตตา(ฆ่าตกร)” ซึึ่�งไมค่าดุ

ฝ่ันมาก่อำน  
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ชาวไทยกลุ่มใหญ่ในแอำลเอำ เชื�อำข�อำมล้ท่�คณะขอำงเราบัรรยายให�ฟัื้ง และเชื�อำว่านายดุดุ่้�เปีน็

แพะแนน่อำน จงึรว่มกนัลงขนัทำาเปีน็กอำงทนุตอ่ำส้�คดุเ่พื�อำนายดุดุ้่�ขึ�น และหาทางท่�จะตอ่ำส้�

คดุ่น่�ให�จงไดุ� ในขบัวนการยุติธัรรมสหรัฐนั�น เมื�อำอำงค์คณะขอำงล้กขุนม่ความเห็นว่าผู้้�

ต�อำงหาผู้ิดุ จริงยังม่ขั�นตอำนในการรับัฟื้ังความคิดุเห็นจากสาธัารณะชนอำ่ก โดุยในท่�สุดุ

ผู้้�พิพากษาจะเปี็นผู้้�ช่�โทษว่าผู้้�ต�อำงหาสมควรไดุ�รับัโทษสถานใดุ ตามกฎหมายขอำงรัฐ

อำริโซึ่น่า นายโจนาธััน ดุ้ดุ่�ม่โอำกาสถ้กปีระหารช่วิตส้งมาก

  การต่อำส้�คดุ่ครั�งน่�ดุ้มืดุแปีดุดุ�าน ไม่ร้�ว่าจะดุำาเนินการต่อำไปีอำย่างไรเลยผู้มจึง

ตดัุสินใจเดุนิทางกลบััไปีปีระเทศิไทยเพื�อำหาแนวรว่ม และหากเปีน็ไปีไดุ�จะขอำความชว่ย

เหลือำจากรัฐบัาล และนักตอ่ำส้�เพื�อำสิทธิัมนุษยชนทั�งหลาย โดุยรวบัรวมหลักฐานทั�งหมดุ 

นำาเสนอำต่อำรัฐบัาลซึ่ึ�งขณะนั�นนายชวน หล่กภัยเปี็นนายกรัฐมนตร่ 

เขาพิบนายกชวน ที่่�รัฐสภา

  วันนั�นผู้มไปีกับันายศิุภชัย ตร่บัำารุง ซึ่ึ�งเปี็นนักข่าวและจัดุรายการโทรทัศิน์

ท�อำงถิ�นในแอำลเอำ ผู้มพาศิุภชัยเดุินขึ�นไปีถึงห�อำงทำางานขอำงนายกรัฐมนตร่ในอำาคาร

รัฐสภา บัังเอำิญท่าน นายกชวนเปี็นแฟื้นบัทความ “จดุหมายจากอำังกฤษ” ในวารสาร

กัลยาณมิตรขอำงผู้มมาตลอำดุ ท่านจึงนิมนต์เข�าไปีคุยกันห�อำงรับัรอำง ผู้มกับัศิุภชัยไดุ�

นำาภาพถ่ายการวางลักษณะขอำงศิพท่�ถ้กฆ่่าแล�วเร่ยงกันเปี็นซึ่่�ล�อำเกว่ยนท่�หนังสือำพิมพ์

ฉบับััหนึ�งนำามาลงและเอำกสารตา่ง ๆ  เก่�ยวกบััคดุน่่�ให�คณุชวนไดุ�ดุ ้ ทา่นนายกจงึไดุ�มอำบั

หมายให�คุณอำำานวย สวุรรณคร่ม่ารบััผู้ดิุชอำบัเรื�อำงน่� คณุอำำานวยจงึพาผู้มกับัศิภุชยั ลงมา

ห�อำงแถลงข่าวในรัฐสภา บัอำกผู้มสั�น ๆ ว่า “เราลงไปจุ้ดีพิลุกันครับที่่าน” 

  นักข่าวในรัฐสภาจากสำานักข่าวต่าง ๆ กันรุมทำาข่าวครั�งน่� รวมทั�งสื�อำโทรทัศิน์

ดุ�วย จึงเปี็นข่าวเดุ่นในหนังสือำพิมพ์พาดุหัวตัวไม�ฉบัับัเช�าวันรุ่งขึ�นทุกฉบัับั รวมทั�งสื�อำ

โทรทศัิน์และวทิยทุกุสำานัก  และในวนัรุง่ขึ�นเอำกอำคัรราชทต้สหรฐัปีระจำาปีระเทศิไทยอำอำก

แถลงขา่วโต�ตอำบัทนัทโ่ดุยปีฏิเสธัพร�อำมยืนยนัวา่กระบัวนการยตุธิัรรมขอำงสหรฐัอำเมรกิา

ดุ่ท่�สุดุ และเป็ีนธัรรมท่�สุดุในโลก ส่วนรัฐมนตร่กระทรวงการต่างปีระเทศิขอำงไทยเอำง

ก็แถลงข่าวสนับัสนุนท้ตสหรัฐดุ�วยว่าน่�เปี็นเพ่ยงศิาลชั�นต�นเท่านั�นกว่าจำาเลยจะถ้ก

ปีระหารช่วิตก็อำ่กสอำงศิาลใช�เวลาอำ่กหลายปีีคนไทยไม่ควรต่ตนไปีก่อำนไข�
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 คณะกรรมาธิัการต่างปีระเทศิก็เชิญผู้มเข�าไปีให�ปีากคำาในอำ่กสัปีดุาห์ต่อำจากนั�น 

และเป็ีนท่�นา่ปีระหลาดุใจเป็ีนอำย่างมาก ภายหลังจากท่�ผู้มไดุ�อำธิับัายความเป็ีนมาและ

ความไม่เปีน็เหตุ เป็ีนผู้ลในการจับักุมและดุำาเนนิคดุน่่�แล�ว ปีระธัานกรรมาธิัการไดุ�กลา่ว

ว่า “ที่่านไม่กลัวหร้อที่่�จ้ะที่ำาให้อเมริกาเส่ยหน้าหร้อ?” พ้ดุเสร็จแล�วก็เดุินอำอำกจาก

ห�อำงปีระชมุนั�นไปี   ทำาให�ทกุคนท่�อำย่้ในท่�นั�นถงึกบััตะลงึเพราะนกึไมถ่งึวา่ทา่นปีระธัาน

กรรมาธัิการต่างปีระเทศิขอำงสภาผู้้�แทนราษฎรไทยจะคิดุไดุ�เพ่ยงเท่าน่� 

พิบอธิิบดี่ตำารวจ้ พิลตำารวจ้เอกประที่ิน สันติประภพิ – เฉลยปริศนา  

 ในคราวเดุ่ยวกันน่�ผู้มไดุ�เข�าพบัพลตำารวจเอำกปีระทิน สันติปีระภพ อำธัิบัดุ่กรม

ตำารวจในขณะนั�นถึงท่�ทำางาน ท่านไดุ�ฟื้ังสิ�งท่�ผู้มเล่ามาให�ฟื้ังทั�งหมดุ แล�วเล่าต่อำไปีอำ่ก

ว่า ทางตำารวจสากลไดุ�รายงานว่าพระร้ปีหนึ�งจากจังหวัดุเช่ยงใหม่ ไดุ�นำาพัสดุุท่�ห่อำมา

ห่อำหนึ�งภายในเป็ีนเฮัโรอำ่นบัริสุทธิั� ท่านไดุ�เข�าไปีอำเมริกาไปียังวัดุพรหมคุณารามก่อำน

เข�าพรรษา เพื�อำไปีให�ชายคนหนึ�งท่�เปีน็ท่�ร้�จกัดุใ่นหม้ค่นไทยท่�วัดุนั�น แตเ่ชื�อำวา่ขอำงกลาง

ห่อำนั�นพระในวัดุต่อำมาไดุ�ทำาลายทิ�งไปีแล�ว เมื�อำมาทราบัความจริงทุกคนท่�วัดุตายฟื้ร่

แน่นอำน” คำาพ้ดุปีระโยคสั�น ๆ น่�ทำาให�ผู้มถึงกับัอำึ�ง และท่านก็บัอำกต่อำไปีอำ่กว่า “แม�น

ทางการไทยจะเชื�อำว่านายดุ้ดุ่�เปี็นแพะจริงก็ตาม แต่ก็คงจะไม่ไปีทำาอำะไร” คำาพ้ดุขอำง

ท่านอำธิับัดุ่สอำดุคล�อำงกับัเรื�อำงราวท่�ทนายปีีเตอำร์เล่าให�ฟัื้งว่าสุนขัดุมกลิ�นตื�นขึ�นมาสอำงครั�ง

เมื�อำเข�าไปีในวัดุ  เชื�อำไดุ�ว่ามันไดุ�กลิ�นเฮัโรอำ่นท่�ยังตกค�างอำย้่ในวัดุหลังเหตุการณ์สังหาร

โหดุครั�งนั�นแล�ว

  คนร�ายกลุม่น่�ไมน่า่เป็ีนผู้้�ท่�บักุเข�ามาสังหารหม้พ่ระท่�วดัุ เพราะผู้้�ร�ายกลุ่มน่�ยอ่ำม

ต�อำงการให�คดุ่น่�ปีิดุเร็วท่�สุดุและไม่ต�อำงการให�เหตุการณ์ท่�วัดุเกิดุขึ�นเปี็นข่าว และย่อำม

ต�อำงมค่นไทยรว่มอำย่้ดุ�วยในขบัวนการน่�อำยา่งแนน่อำน สว่นคนท่�มาฆ่า่พระนั�นน่าจะเปีน็

โจรอำ่กกลุ่มหนึ�งซึ่ึ�งต�อำงการท่�จะมาค�นพบัยาเสพติดุในวัดุ และท่�น่าเปี็นไปีไดุ�มากท่�สุดุ

คือำน่าจะเปี็นคนม่ส่ซึ่ึ�งม่นักการเมือำงท�อำงถิ�นหนุนหลังอำย้่   

  ในคืนท่�บัุกเข�าไปีในวัดุ โจรเหล่านั�นน่าจะแต่งกายเปี็นเจ�าหน�าท่�ตำารวจ จึงไดุ�

ควบัคุมเหยื�อำทุกคนให�อำย้่ในอำำานาจไดุ� และน่าจะมากันหลายคน  และพระบัางร้ปีก็คง

ตอ่ำส้�เพราะพระคร้รป้ีหนึ�งถ้กยงิดุ�วยปีน้ลก้ซึ่อำงเข�าท่�สะโพกและขาจนหวัเขา่เกอืำบัหายไปี

หมดุ ซึึ่�งคงจะถ้กยิงเมื�อำทา่นใช�เท�าเตะโจรและพระไพรัชเจ�าอำาวาสก็ถ้กฟื้นันิ�วมอืำขาดุไปี
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นิ�วหนึ�ง ซึ่ึ�งกน็า่จะเกดิุจากการพยายามต่อำส้�และถก้โจรใช�พร�าฟื้นัจนนิ�วขาดุ โจรกลุ่มน่�

เมื�อำอำอำกมาภายนอำกหลังจากท่�ไดุ�ฆ่่าเหยื�อำทุกคนแล�ว ไดุ�เปีิดุนำ�าปีระปีาให�ไหลนอำงเพื�อำ

กลบัเกลื�อำนหลักฐานเปีน็ต�นว่ารอำยเท�าตา่ง ๆ  และตดัุสายโทรศิพัทข์อำงวดัุ คนร�ายในคดุ่

น่�จงึนา่จะมอ่ำย่้สอำงกลุม่พวกค�ายาเสพติดุและพวกท่�เปีน็ฆ่าตกรท่�ต�อำงการเข�ามาค�นหา

ยาเสพติดุเพื�อำนำาไปีส้่การปีิดุวัดุอำย่างถาวร 

  ข�อำท่�น่าสังเกตอำ่กปีระการหนึ�งคือำ ลักษณะศิพเกือำบัทุกรายปีระคอำงมือำทั�งสอำง

ข�างไว�ท่�ท�ายทอำยนั�นเปี็นอำาการเดุ่ยวกันกับัท่�เจ�าหน�าท่�ตำารวจในสหรัฐใช�ในการจับักุม

ผู้้�ต�อำงหา แสดุงให�เห็นว่ากลุ่มโจรท่�เข�ามาสังหารหม้่ในวัดุคืนนั�นม่ทักษะในการจับักุม

แบับัเดุ่ยวกับัวิธ่ัการท่�เจ�าหน�าท่�ตำารวจไดุ�รับัการฝ่ึกฝ่นมา และผู้้�ตายทั�งหมดุถ้กยิงใน

ลักษณะ “ปีระหาร” (Execution Style) ซึึ่�งแสดุงให�เห็นว่ามือำปี้นนั�นเป็ีนผู้้�ท่�ไดุ�รับัการ

ฝ่ึกฝ่นมาเปี็นอำย่างดุ่

  พระและฆ่ราวาสท่�ถ้กฆ่่านั�นจึงตายฟื้ร่ ทั�งโจรท่�ค�ายาเสพติดุกลุ่มน่�ก็ต�อำงการ

ให�คดุ่น่�ปีิดุ อำย่างรวดุเร็ว รวมทั�งรัฐอำริโซึ่น่าดุ�วยซึ่ึ�งต�อำงการให�คดุ่น่�ปีิดุ และแม�รัฐบัาล

ไทยก็เช่นกัน เมื�อำถาม นายไบัรอัำ�น ดุ้ดุ่�ถึงวิธ่ัการจับักุมโจนาธััน เขาไดุ�เล่าว่าภายหลัง

เกิดุเหตุการณ์สะเทือำนขวัญน่� นาย ไบัรอำั�น ดุ้ดุ่� ย�ายไปีอำย้่เมือำง Colorado Spring ตาม 

คำาสั�งขอำงหน่วยงานทหารท่�เขาสังกดัุอำย่้ สว่นโจนาธััน ไม่อำยากไปีดุ�วยเพราะกำาลงัเรย่น

ไดุ�ดุ่ และฝ่ันอำย่างเปี็นนักบัินกอำงทัพอำากาศิ จึงขอำย�ายไปีพักอำย้่บั�านขอำงนายอำเล็กซึ่์ 

การ์เซึ่่ย จึงม่ปีากเส่ยงกับัพ่อำแม่ตัวเอำงเล็กน�อำย เพราะเขาไม่อำยากย�ายตามพ่อำแม่ไปี

ดุ�วย อำยากเร่ยนหนังสือำท่�โรงเร่ยนนั�นต่อำไปีอำ่ก 

การจ้ับกุมโจ้นาธิัน ดี้ดี่�

  ต่อำมาเมื�อำแก�งท้ซึ่อำนส่�คนกำาลังจะถ้กปีล่อำยตัวนั�น นักสืบัขอำงเมือำงฟื้ินิกซึ่์ไดุ�

โทรศิัพท์ ติดุต่อำขอำให�นายไบัรอำั�นและนางละเอำ่ยดุผู้้�เป็ีนภรรยาเดุินทางกลับัมาให�

ปีากคำาท่�เมือำงฟิื้นกิซ์ึ่ โดุยอำอำกค่าใช�จ่ายและค่าท่�พกัให�ทั�งหมดุ เมื�อำสอำบัถามรายละเอำย่ดุ

ทั�งหมดุแล�ว จึงถามว่าวันศิุกร์ท่�จะถึงนั�นล้กชาย คือำโจนาธััน จะอำย่้ท่�ไหนตอำนเย็นซึ่ึ�ง

เปี็นเวลาท่�ทั�งค้่จะเดุินทางกลับัจึงไดุ�บัอำกไปีว่าน่าจะอำย้่ท่�โรงเร่ยน ปีรากฏว่าเจ�าหน�าท่�

ตำารวจไปีจบััตวันายโจนาธัันท่�โรงเรย่นวนัศิกุรเ์ยน็นั�นเอำง ในขณะท่�ทั�งค้ก่ำาลังนั�งรถยนต์

กลับัไปีเมือำง Colorado Spring ซึ่ึ�งหา่งอำอำกไปีหลายร�อำยไมล์  เมื�อำขบััรถกลับัไปีถงึบั�าน
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จงึไดุ�ข�อำความท่�ตำารวจฝ่ากไว� ในเครื�อำงรบััโทรศิพัทอ์ำตัโนมตัวิา่โจนาธััน ล้กชายถ้กจบัักมุ

แล�ว ให�การสารภาพและถ้กคุมขังในเรือำนจำา  ทั�งค่้จงึต�อำงขับัรถย�อำนกลับัไปีเมอืำงฟื้นิกิซึ่์

อำ่กครั�งหนึ�งในคืนนั�น 

  ในรัฐธัรรมน้ญขอำงสหรัฐอำเมริกา การท่�เจ�าพนักงานขอำงรัฐจะสอำบัสวนผู้้�เยาว์

ไม่อำาจกระทำาไดุ�นอำกจากจะม่ผู้้�ปีกครอำงขอำงเยาว์ชนผู้้�นั�นหรือำทนายนั�งอำย้่ดุ�วย ซึ่ึ�ง

โจนาธัันไม่ม่และเจ�าหน�าท่�ตรวจเมื�อำจะจับักุมนั�นต�อำงบัอำกสิทธัิให�ผู้้�ต�อำงหาทราบัว่า

“ขณะน่�ท่านถ้กจับักุมแล�ว ท่านม่สิทธัิ�ท่�จะไม่พ้ดุอำะไรเลย แต่สิ�งท่�ท่านพ้ดุอำอำกอำาจเปี็น

หลักฐานดุำาเนินคดุ่กับัท่านไดุ� หากท่านไม่ม่ทนายความเราจะยัดุหาทนายให�”คำาพ้ดุ

เหลา่น่�ทั�งหมดุเร่ยกวา่ Miranda Rights ซึ่ึ�งเจ�าหน�าท่�ตำารวจไมไ่ดุ�อำธับิัายเรื�อำงสทิธัเิหลา่

น่�ให�โจนาธัันรับัร้�เลย เพ่ยงแต่พ้ดุสั�น ๆ ว่า “เหมือำนในหนังละนะ เคยไดุ�ยินใช่ไหม?”  

  เจ�าหน�าท่�ตำารวจให�โจนาธัันลงลายมือำชื�อำยืนยันว่าพร�อำมใจท่�ให�เจ�าหน�าท่�

สอำบัสวนโดุยไม่มท่นายหรือำผู้้�ปีกครอำงเราทราบัต่อำไปีอำก่ว่า เขาถ้กสอำบัสวนโหดุอำย่้นาน

ถึง 14 ชั�วโมง8 นั�งในห�อำงแคบั ๆ บันแปี้นท่�ไม่ม่พนักพิงไม่ม่ท่�เท�าแขนไม่ม่โต�ะอำย้่ข�าง

หน�า ตลอำดุระยะเวลาทั�งหมดุไดุ�ดุื�มนำ�าเพ่ยงแก�วเดุ่ยว ในช่วงหกชั�วโมงแรกโจนาธััน

ไม่ไดุ�พ้ดุอำะไรแม�แต่คำาเดุ่ยว ทั�งอำัยการและเจ�าหน�าท่�ตำารวจปีระชุมกันให� เจ�าหน�าท่�

ตำารวจเล่นบัทตำารวจดุ่และตำารวจชั�ว ผู้ลัดุกันเข�ามาพ้ดุทั�งข้่ทั�งปีลอำบัผู้้�ต�อำงหาในขณะ

ท่�อำัยการเฝ้่ามอำงดุ้อำ่กห�อำงหนึ�งหลังกระจกทางเดุ่ยว ในท่�สุดุตำารวจก็สามารถบัังคับัให�

โจนาธัันพ้ดุจนไดุ� เขาร�อำงไห�พ้ดุสะอำึกสะอำื�นพ้ดุทุกอำย่างท่�พนักงานสอำบัสวนต�อำงการ

ให�พ้ดุเจ�าพนักงานสอำบัสวนมิไดุ�แจ�งให�เขาทราบัว่า เขามสิ่ทธิั�ท่�จะให�หยุดุสอำบัสวนเมื�อำ

ใดุก็ไดุ�ในฐานะผู้้�เยาว์

  ส่วนผู้้�ต�อำงหาอ่ำกรายหนึ�งคือำนายอำเล็กซ์ึ่ การ์เซ่ึ่ย วยัรุน่อำเมรกินัเชื�อำสายแมกซึ่กินั

เปี็นเพื�อำนสนิทขอำงโจนาธัันก็ถ้กจับัดุ�วยกัน โดุยนายอำเล็กซึ่์รับัสารภาพทั�งหมดุและ

ปีลักปีรำาว่า โจนาธัันว่าเปี็นคนวางแผู้นทั�งหมดุและเปี็นคนลั�นไกสังหารเหยื�อำทุกคน

อำย่างเย่�ยมโหดุ รป้ีแบับัท่�พนกังานสืบัสวนทำาข�อำตกลงกับัอำเล็กซ์ึ่ เร่ยกว่า Plea bargain 

ซึึ่�งเป็ีนวธ่ิัท่�ผู้้�ต�อำงหาคนหนึ�งถ้กกนัตวัเปีน็พยาน เมื�อำปีลักปีรำาผู้้�ต�อำงหาอำก่คนหนึ�งโดุยไดุ�

รบััสัญญาว่าจะไมร่บััโทษสถานหนักเทา่ผู้้�ท่�เขาซึ่ดัุทอำดุ  วธ่ิัการเช่นน่�ขบัวนการยุตธิัรรม

ขอำงไทยไม่ยอำมรับั

           8หยดุเลือำดุบันจ่วร หน�า 15
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             Rolando Caratachea ผู้้�ท่�เจ�าหน�าท่�ยึดุปี้นขอำงกลางไดุ�นั�นไม่ตกเปี็นผู้้�ต�อำงหา

ใดุ ๆ โดุยให�การปีลักปีรำาว่า อำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย และโจนาธััน ดุ้ดุ่� ยืมปี้นขอำงเขาไปีสอำงวัน

ก่อำนเกิดุเหตุ แม�ว่าปี้นกระบัอำกดุังกล่าวถ้กยึดุไดุ�ท่�ตัวเขาทั�งอำัยการและผู้้�พิพากษาเห็น

ชอำบัท่�จะให�สิทธัิพิเศิษท่� เร่ยกว่า Fifth Amendment ซึ่ึ�งผู้้�ต�อำงสงสัยไม่ต�อำงให�การใดุ ๆ

ท่�จะปีลักปีรำาตนเอำง  

  ยิ�งไปีกว่านั�นขณะท่�นายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ยขึ�นให�การในศิาลต่อำหน�าล้กขุนนั�น

 ศิาลยังไดุ� โอำกาสนายอำเล็กซึ่์ให�การปีลักปีรำานายโจนาธัันแต่เพ่ยงฝ่่ายเดุ่ยวว่าเปี็นผู้้�

วางแผู้นและลั�นไกสังหารโหดุเหยื�อำแต่ละคนอำยา่งเลือำดุเย็น และยงัพ้ดุอำก่วา่ “ต�อำงไม่ม่

พยาน” สว่นนายการเ์ซึ่ย่นั�นยงัสารภาพอำก่วา่เขาไดุ�เคยฆ่า่หญงิคนหนึ�งชื�อำ Alice Marie 

Cameron มาแล�วอำ่กหนึ�งรายเพราะปีระสงค์ต่อำทรัพย์ ส่วนปี้นล้กซึ่อำงอำ่กกระบัอำกหนึ�ง

นั�นเปีน็ปีน้ขอำงพ่อำขอำงเขาเอำง เขาเอำงเป็ีนคนถอืำปีน้ลก้ซึ่อำง ยงิคนในวดัุ 2-3 นดัุ ให�อำย่้ใน

ความสงบั ส่วนโจนาธันัเปี็นคนจ่อำยงิเหยื�อำทุกคนเข�าท่�ท�ายทอำยระยะเผู้าขนอำยา่งเลือำดุ

เย็นทั�งหมดุ 17 นัดุ    

  วิธั่การปีลักปีลำาในแบับัน่� เร่ยกว่า  Plea bargain ซึ่ึ�งเปี็นวิธั่ท่�ใช�ในศิาลสหรัฐ 

แตก่ระบัวนการยุตธิัรรมไทยไม่ยอำมรบัั ขณะเดุย่วกันโจนาธัันไม่ไดุ�สิทธิั�ท่�จะพ้ดุในศิาล

เลยแม�แต่คำาเดุย่ว ซึึ่�งในเวลานั�นอำาจเป็ีนข�อำดุกั่บัจำาเลย เพราะว่าภาษาอัำงกฤษขอำงเขา

ยงัไมดุ่เ่ทา่ใดุนกั  แม�วา่กระบัวนการแจ�งจับัเยาวชนทั�งสอำงนั�นไมค่รบัถ�วนตามท่�ระบัใุน

รัฐธัรรมน้ญแห่งสหรัฐ แต่ผู้้�พิพากษา Gregory Martin ปีระทับัรับัฟื้้อำงว่าเปี็นกระบัวน

การจับักุมท่�ครบัถ�วนตามกฎหมายทุกปีระการ

  เมื�อำนำาข�อำม้ลทั�งหมดุมาปีระมวลเข�าดุ�วยกัน ผู้มจึงปีรึกษาเพื�อำน ๆ ท่�เร่ยนท่�

มหาวทิยาลยัฮัารว์ารด์ุ เพื�อำน ๆ  ไดุ�แนะนำาเปีน็นำ�าหนึ�งใจเดุย่วกนัวา่ต�อำงจ�างทนายคนเกง่

ไปีวา่ความในการต่อำส้�คดุน่่�ให�โจนาธััน และทนายคนท่�ทุกคนแนะนำาคอืำ ศิาสตราจารย์ 

อำลัน เดุอำร์โชวิตซึ่์ (Professor Alan Dershowitz) แห่ง Harvard Law School นั�นเอำง

  ขณะนั�นเปี็นฤดุ้หนาว ผู้มพยายามเดิุนฝ่่าหิมะส้งถึงเปี็นฟืุ้ตเพื�อำไปีหา

ศิาสตราจารย์อำลัน เดุอำร์โชวิตซึ่์ท่านน่�ถึงท่�ทำางานหลายครั�งท่� Harvard Law School 

แต่ไม่พบัจึงไดุ�เข่ยนเปี็นจดุหมายไว�เท่าท่�ทราบัมาม่คนติดุต่อำท่านไปีว่าความให�  ปีีละ

หลายร�อำยคดุท่ั�วสหรฐัอำเมรกิา  ผู้มเอำงไดุ�เขย่นจดุหมายบัรรยายเรื�อำงราวขอำงคดุส่ะเทอืำน

ขวญัน่�เทา่ท่�จะทำาไดุ� และภาวนาวา่ขอำให�ทา่นศิาสตราจารยผ์ู้้�น่�โทรศิพัท์มาคยุดุ�วย และ
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แล�วท่านศิาสตราจารย์ อำลนั เดุอำร์โชวิตซึ่ ์ไดุ�โทรศัิพท์มาจริง ๆ  ผู้มจงึโทรศัิพท์นัดุตัวแทน

ชุมชนไทยมาพบัเพื�อำตกลงกันเรื�อำงราคาการว่าความ

  ท่านศิาสตราจารย์ อำลัน เดุอำร์โชวิตซึ่์ จึงบัอำกว่าอำัตราการว่าความขอำงท่านคือำ

ชั�วโมงละ 550 เหรย่ญ ซึึ่�งคณะคนไทยก็ถามไปีว่าท่านคิดุราคาเหมาจ่ายทั�งหมดุเท่าใดุ 

ทา่นจงึบัอำกว่าคดุน่่�นา่จะใช�เวลาทั�งสิ�น 1400 ชั�วโมงทำางานคิดุเปีน็เงิน 750,000 เหรย่ญ

สหรัฐ หรือำ 18 ล�านบัาทไทย (อำัตราแลกเปีล่�ยนในขณะนั�น) โดุยท่านจะเปีิดุบััญช่ไว�ท่�

ธันาคารในเมือำงเคมบัริชใกล� ๆ มหาวิทยาลัยฮัาร์วาร์ดุ และม่เงื�อำนว่าท่านจะว่าความ

ให�ก็ต่อำเมื�อำม่เงินครบัตามจำานวนน่�โอำนเข�าบััญช่ก่อำนวันท่� 30 ธัันวาคม พ.ศิ. 2537 

  ภาระในการระดุมทุนนั�นเปี็นขอำงผู้มคนเดุ่ยว แม�ว่าผู้มม่ญาติโยมชาววัดุ

พระธัรรมกายท่�สนิทสนมอำย้่หลายราย เมื�อำโทรศิัพท์ไปีบัอำกบัุญก็ถ้กปีฏิเสธัมาทั�งหมดุ 

ดุ�วยเหตุผู้ลวา่ไมพ่ร�อำมบั�าง เป็ีนกรรมเก่าขอำงโจนาธััน ฯลฯ  ผู้มจงึตดัุสินใจเดิุนทางกลับั

มาปีระเทศิไทยอำ่กครั�งหนึ�งม่วัตถุปีระสงค์เดุ่ยวเท่านั�นคือำระดุมทุนให�ไดุ�ทันก่อำนสิ�นปีี

  ความพยายามเหลา่นั�นไม่เกดิุผู้ลใดุ ๆ  เลย พบัแตก่ารถ้กปีฏิเสธันับั ครั�งไมถ่�วน 

ไมว่่าจะเป็ีนหลวงเต่�ยวดัุโพธิั� ผู้้�เป็ีนคนบัญัชาให�ผู้มไปีพบันายโจนาธัันในคุกให�ไดุ� และ

ถ�าไม่สำาเร็จให�ช่วยอำอำกมากให�ไดุ� ปีรากฏว่าหลวงเต่�ยท่านเฉยไม่ร้�ไม่ช่�  เหตุการณ์เปี็น

เช่นน่�รายแล�วรายเล่า ส่วนหนึ�งก็บัอำกว่าเปี็นกรรมเก่าขอำงเดุ็กเอำง อำ่กส่วนหนึ�งม่ความ

ร้�สึกว่ามันไกล ตัวเอำงเกนิไปีธัุระไม่ใช่ อำ่กส่วนหนึ�งเพราะว่าผู้มมาจากวัดุพระธัรรมกาย 

ซึ่ึ�งม่ชื�อำเส่ยงในวงการสงฆ่์ไทยว่ารำ�ารวยราวกับัธันาคารโลก 

  ในท่�สุดุสถานการณ์บังัคับัให�ผู้มต�อำงเข�าไปีขอำความช่วยเหลือำจากธัมฺมชโยเจ�า

อำาวาสวดัุพระธัรรมกาย และท่านกต็กลงโดุยให�ญาติโยมคนสนทิคนหนึ�งโอำนเงนิไปีเข�า

บัญัชท่่�ทา่นศิาสตราจารยเ์ปีดิุไว�แล�ว ในวนัท่� 30 ธัันวาคม และผู้มจงึไดุ�รบััโทรศิพัทก์ลบัั

มาทันท่ว่าไดุ�รับัเงินแล�ว และจะลงมือำติดุต่อำไปียังทนายขอำงโจนาธัันท่�ฟื้ินิกซึ่์ในทันท่

  กระนั�นธัมฺมชโยก็กำาหนดุเงื�อำนไขหลายอำย่างเป็ีนต�นว่า เงินจำานวนน่�ไม่ใช่เงิน

ให�เปีลา่แตเ่ปีน็เงนิก้�ดุ�วยอำตัราดุอำกเบั่�ย 8.9% ตอ่ำปี ีโดุยให�ผู้มลงนามในสญัญาก้�เงนิไว�

เปี็นหลักฐาน แต่ยังห�ามบัอำกใครว่าไดุ�รับัเงินมาจากท่�ไหน และห�ามผู้มไปีบัอำกบัุญกับั

ญาติโยมขอำงวัดุ ให�ระดุมทุนจากคนภายนอำกเท่านั�น ตลอำดุจนผู้มต�อำงหาเงินมาคืนให�

ไดุ�ภายใน 3 เดุือำน 

  ผู้มจ้ึงต้องใช้เวลาในการระดีมทีุ่นอย่างเข้มข้น ม่ความร้้สึกว่าเหม้อน

ขายวิญญาณให้กับซาตานอย่างไรอย่างนั�น ม่เจ�าอำาวาสหลายแห่งท่�ให�ความช่วย



วารสารนวัตกรรมสังคม60

เหลือำเพราะเห็นแก่มนุษยธัรรม เปี็นต�นว่าท่านเจ�าคณะจังหวัดุยะลา เจ�าอำาวาสวัดุเขา

ตะเก่ยบัท่�หวัหินปีระจวบัคร่ขั่นธ์ั ภายในสามเดืุอำนผู้มระดุมทุนไดุ� 7 ล�านบัาทเป็ีนเงินสดุ

 พร�อำมโยมท่�เคยร้�จักกันดุ่ยินดุ่มอำบัโฉนดุท่�ดุินให�ท่�จังหวัดุสระบัุร่ม่ม้ลค่า 30 ล�านบัาท 

แต่ธัมฺมชโย บัอำกว่าต�อำงเอำาเปี็นเงินสดุมาคืนพร�อำมดุอำกเบั่�ยเท่านั�น

ลาออกจ้ากวัดีพิระธิรรมกาย

  การระดุมทุนครั�งน่�เอำงทำาให�ผู้มพบัความจริงว่านโยบัายท่�ธัมฺมชโยให�ระดุมทุน

จากผู้้�ม่จติศิรทัธัานั�น เป็ีนเหตุท่�ทำาให�ครอำบัครวัจำานวนมากแตกแยก เป็ีนภยัต่อำสงัคมไทย

ผู้มจงึเข�าไปีอำธับิัายให�ทา่นเจ�าอำาวาสทราบัวา่ควรเปีล่�ยนนโยบัายในการหาเงนิไดุ�แล�ว

คำาตอำบัท่�ผู้มไดุ�จากท่านคือำคำาพ้ดุท่�ผู้มไม่เคยลืมจนถึงปัีจจบุันัว่า “ท่านเมตฺตาฯ ร้�ไหมว่า

หลวงพ่อำเปี็นใคร ถ�าท่านคิดุว่าหลวงพ่อำคือำ พระอำธิัการไชยบั้ลย์ ธัมฺมชโยเจ�าอำาวาส

วัดุพระธัรรมกายละก็ ท่านเข�าใจผู้ิดุเส่ยแล�ว” คำาพ้ดุสั�น ๆ น่�ทำาให�ผู้มเย็นสันหลังวาบั

ขึ�นมาทันท่ หลายครั�งหลายหนท่�คนในวัดุรำ�าลือำกันว่า หลวงพ่อำนั�นเปี็น “พระต�นธัาตุต�น

ธัรรม” เจ�านายขอำงพระพุทธัเจ�าทั�งปีวง แต่ยังไม่เคยไดุ�ยินจากปีาก แต่ครั�งน่�แสดุงให�

เห็นเจตนาว่าท่านต�อำงการให�ผู้มเชื�อำว่าท่านคือำ “พระต�นธัาตุต�นธัรรม” ซึึ่�งเป็ีนคำาศิัพท์

เทคนิคในวิชชาธัรรมกายขอำงวัดุปีากนำ�า (ภาษ่เจริญ) ท่�ปีรากฏในเทศิน์ 93 กัณฑิ์ขอำง

พระมงคลเทพมุน่ อำดุ่ตเจ�าอำาวาสวัดุปีากนำ�า (ภาษ่เจริญ) หมายถึงพระธัรรมกายอำงค์

แรกท่�เป็ีนผู้้�สร�างสรรพสิ�งในสากลโลก เป็ีนความเชื�อำท่�เกิดุในมหายานยุคปีลายซึึ่�งม่

ศิัพท์ในภาษาสันสฤตว่า “อำาทิพุทธั”  หรือำ อำ่กชื�อำหนึ�งคือำ “พระผู้้�เปี็นเจ�า” เปี็นเจ�านาย

ขอำงพระพุทธัเจ�าทุกพระอำงค์ เปี็นคนท่�สั�งให�พระมงคลเทพมุน่ อำวตารลงมาเพื�อำปีราบั

มารในโลกน่� โดุยท่านเคยเปีรยหลายครั�งในหม้่ล้กศิิษย์ว่าหลวงพ่อำสดุเปี็นแม่ทัพหน�า 

สว่นท่านคือำแม่ทพัหลวงตัวจริง ท่�อำวตารลงมาในครั�งน่�เพราะอำดุ่ตเจ�าอำาวาสวัดุปีากนำ�า 

(ภาษ่เจริญ) ทำางานไม่สำาเร็จ 

  น้อยคนจ้ะที่ราบว่าวัดีพิระธิรรมกายนั�นขับเคล้�อนด้ีวยคำาสอนลับท่ี่�ให้

อำานาจ้อย่างส้งสุดีแก่ธิมฺมชโย ในฐานะผู้้�บััญชาการสง้สดุุขอำงกอำงทพัธัรรม ซึึ่�งม่ภารกจิ

อำนัยิ�งใหญ่ในการปีราบัมาร และมารในวิชชาธัรรมกายนั�นไม่ใช่มารท่�หน�าตาเหมือำนยกัษ์ 

ท่�มาผู้จญกบััพระพทุธัเจ�าตอำนอำอำกบัวช และกอ่ำนตรสัร้�อำนุตตรสมัมาสมัโพธัญิาณ และ

เมื�อำสามเดุือำนก่อำนมหาปีรินิพพาน แต่คือำพระธัรรมกายส่ดุำาซึ่ึ�งม่กำาเนิดุในเวลาท่�ใกล�

เคย่งกบััพระธัรรมกายสข่าว ซึ่ึ�งตอ่ำส้�กนัมาตั�งแตย่งัไมม่โ่ลกแหง่วตัถ ุซึ่ึ�งครั�งหนึ�งธัมมฺชโย
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เขย่นเปีน็คมัภ่ร์ดุ�วยลายมอืำขอำงตนเอำง และให�ผู้มอำา่นเปีน็คนแรกในวนัท่� 17 พฤษภาคม 

พ.ศิ. 2522 เพื�อำเปี็นขอำงขวัญวันเกิดุ  แต่ในคัมภ่ร์เล่มน่�ธัมฺมชโยยังไม่ใช่พระต�นธัาตุต�น

ธัรรม บัอำกแต่ว่าม่พระธัรรมกายท่�ม่บัารม่มากสอำงอำงค์ถ้กพระต�นธัาตุต�นธัรรมใช�ลงมา

ปีราบัมาร แต่มารในท่�น่�ไม่ใช่มารแบับัในพุทธัปีระวัติ แต่เปี็นมารท่�เปี็นพระธัรรมกาย

ส่ดุำา ซึ่ึ�งส้�รบักับัธัรรมกายส่ขาวมาตั�งแต่ก่อำนม่สังสารวัฏ  

  ปีรัชญาแนวคิดุขอำงธัมฺมชโยเหมือำนนำาเอำาภาพยนตร์ท่�โดุ่งดัุงขอำง Hollywood 

สอำงเรื�อำงมารวมกันคือำ Star Wars กับั The Matrix  ธิมฺมชโย เป็นที่ั�งศาสดีา เป็นที่ั�ง

พิระผู้้้เป็นเจ้้าอันส้งสุดีของศาสนาใหม่ท่ี่�กำาเนิดีจ้ากพิระพิุที่ธิศาสนาแต่ไม่ใช่

พิระพิุที่ธิศาสนา

  ในท่�สุดุไม่ก่�สัปีดุาห์หลังจากนั�นผู้มจึงตัดุสินใจลาอำอำกจากทุกตำาแหน่งในวัดุ

พระธัรรมกาย และมล้นิธัธิัรรมกาย พร�อำมย�ายไปีจำาพรรษา ณ วดัุราชโอำรสาราม เพราะ

ผู้มสามารถทำางานกับัมนุษย์ไดุ�แต่ผู้มทำางานกับัพระผู้้�เปี็นเจ�าไม่ไดุ� เท่านั�นเอำง ทั�ง ๆ ท่�

ทราบัว่าอำนาคตตนเอำงจะไม่สดุใสอำ่กต่อำไปีและจะพบักับัผู้้�ไม่หวังดุ่จำานวนมากก็ตาม 

แต่หลักการคือำหลักการ   

การต่อส้้คดี่โดียศาสตราจ้ารย์อลัน เดีอร์โชวิตซ์

  เมื�อำศิาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮัาร์วาร์ดุผู้้�ม่เชื�อำเส่ยงรับังานท่�จะว่าความ

ให�ตามท่�ตกลงกันกับัผู้มไว� ท่านจึงโทรศัิพท์ติดุต่อำไปียังทนายอำาสาปีีเตอำร์ บััลคานใน

วันนั�น และให�ทนาย คนน่�ไปีกระซิึ่บัให�ผู้้�พิพากษาทราบัว่าใครจะมาว่าความให�นาย

โจนาธััน ดุดุ้่�ตอ่ำจากเขา  เทา่นั�นเอำงท่าน ผู้้�พิพากษากเ็ขย่นสำานวนใหม ่และทนายปีเีตอำร์ 

บััลคาน นัดุให�ผู้มไปีขั�นศิาลเพื�อำเปี็นพยานฝ่่ายจำาเลย ในการพิจารณาลดุโทษหรือำเพิ�ม

โทษแก่จำาเลย ระหว่างนั�นข่าวเริ�มกระจายไปีว่าศิาสตราจารย์อำลัน เดุอำร์โชวิตซึ่์ แห่ง

มหาวิทยาลัยฮัาร์วาร์ดุจะมาว่าความให�โจนาธััน ดุ้ดุ่� เท่านั�น อำัยการผู้้�ทำาคดุ่ถึงกับัเส�น

โลหิตแตกในสมอำง 

  วันนั�นเปี็นครั�งแรกท่�ผู้มขึ�นศิาลในสหรัฐ ท่านผู้้�พิพากษาให�โอำกาสผู้มอำธิับัาย

อำย่างเต็มท่�ว่า ทำาไมคนไทยจึงไม่เชื�อำว่าผู้้�เยาว์สอำงคนจะเป็ีนฆ่าตกรฆ่่าพระล�างวัดุไดุ�

คำาพิพากษาท่�อำอำกมานั�นกลับัเปี็นคุณกับัโจนาธัันอำย่างมาก และผู้้�พิพากษาท่านน่�ไดุ�

ตั�งคำาถามต่อำความเห็นขอำงอำัยการ ไว�หลายปีระการจนเปี็นม้ลเหตุให�ทนายสามารถ

อำุทธัรณ์ในศิาลส้งต่อำไปีไดุ�ง่ายขึ�น  
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  วันท่� 11 กุมภาพันธั์ พ.ศิ. 2537 ผู้้�พิพากษา Gregory Martin ตัดุสินลงโทษ

โจนาธััน ดุดุ้่� ให�จำาคกุตลอำดุชวิ่ต 9 ครั�ง (สำาหรบััฆ่าตกรรม 9 คน) บัวกกบััอำก่ 56 ปีสีำาหรับั

การปีล�นชิงทรัพย์สินขอำงวัดุ และค่าปีรับัให�วัดุพรหมคุณารามอำ่ก 65,636.11 เหร่ยญ

สหรัฐและอำ่ก 4,361.36 เหร่ยญสหรัฐสำาหรับัให�บัริษัทปีระกันภัยขอำงวัดุ9 กระนั�นเอำง

แม�โจนาธััน จะหลุดุจากโทษปีระหาร เปี็นจำาคุกสอำงร�อำยกว่าปีี ซึ่ึ�งยังม่โอำกาสถ้กปีล่อำย

ตัว ส่วนศิาสตราจารย์อำลัน เดุอำโชวิตซึ่์ ไม่เคยม่ล้กความถ้กปีระหารช่วิตเลยแม�แต่ครั�ง

เดุ่ยว ต่อำมาคือำต�อำงรอำศิาลอุำทธัรณ์ การต่อำส้�นั�นใช�เวลาเปี็นปีีกว่าจะถึงศิาลฎ่กาขอำง

รัฐอำริโซึ่น่า และต่อำมาถึงศิาลฎ่กาขอำงสหรัฐอำเมริกาแต่ศิาลฎ่กาขอำงสหรัฐ มิไดุ�รับัมา

พิจารณา เปี็นโชคดุ่ปีระการหนึ�งท่�  โจนาธัันเปี็นคนใฝ่่ดุ่ เขาใช�เวลาเร่ยนหนังสือำระดุับั 

มหาวิทยาลัยไดุ�ในเรือำนจำาและไดุ�ปีริญญาตร่ถึงสอำงใบั  

  ปีีต่อำมาศิาสตราจารย์อำลัน เดุอำโชวิตซึ่์ จึงไดุ�ยื�นคดุ่น่�ต่อำ Ninth Circuit Court 

ซึึ่�งเป็ีนศิาลทางสทิธัมินษุยชน ผู้้�พิพากษาไดุ�พจิารณาและม่มตว่ิา การจบัักมุโจนาธัันดุดุ่้�

นั�นขัดุรัฐธัรรมน้ญอำย่างชัดุเจน และฝ่่ายอำัยการรัฐอำริโซึ่น่าทำาสำานวนคัดุค�าน  กระนั�น

ศิาลอ่ำานสำานวนขอำงอัำยการแล�วไม่เห็นว่าชอำบัดุ�วยเหตุผู้ลจึงต่ตกลงไปีอำ่ก เป็ีนเช่นน่�

อำย่้ถึง 4 ครั�งใช�เวลากว่าสบิัปีี ครั�งล่าสดุุ Ninth Circuit Court จึงม่คำาสั�งให�ศิาลอำริโซึ่น่า

พิจารณาคดุ่น่�ใหม่  

  ในท่�สดุุผู้้�พิพากษาขอำงรัฐอำริโซึ่น่าเรย่กตัวโจนาธััน ดุดุ้่� มาพบั บัอำกว่าให�ยอำมรับั

ว่าตนเอำงอำย้่ท่�เกิดุเหตุจริง และยอำมรับัว่าม่ส่วนในเหตุการณ์สังหารโหดุครั�งนั�นแล�วจะ

ถือำว่าท่�ผู้่านมาทั�งหมดุเจ�ากันไปีเพราะจำาเลยไดุ�รับัโทษเพ่ยงพอำแล�ว  และจะปีล่อำยตัว

จากเรือำนจำาในทันท ่ หรือำอำก่ทางเลือำกหนึ�งจำาเลยจะให�มก่ารพิจารณาคดุใ่หม่หมดุ เมื�อำ

มาจุดุน่�ศิาสตราจารย์ อำลัน เดุอำร์โชวิตซึ่์ บัอำกว่าความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำคดุ่ขอำงตนนั�นหมดุ

ลงแล�ว แต่นายโจนาธััน ยืนยันขอำให�พิจารณาคดุ่ใหม่ทั�งหมดุ   

  ปีลายปีีพ.ศิ. 2557 ขณะท่�ผู้มเป็ีนอำาจารย์อำย่้ท่�วิทยาลยัแพทยศิาสตร์นานาชาติ

จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธัรรมศิาสตร์ ผู้มไดุ�รับัอำ่เมลจากนายไบัรอำั�น ดุ้ดุ่� พ่อำเล่�ยงขอำง

โจนาธััน วา่ครอำบัครัวดุดุ่้�ขอำเชญิให�ผู้มเดิุนทางไปีอำริโซึ่น่า เพราะเชื�อำกันว่าศิาลจะตัดุสิน

ให�ปีล่อำยตัวโจนาธััน เมื�อำคณะล้กขุนตัดุสินเสร็จ แม�สื�อำมวลชนสำานักต่าง ๆ ในอำริโซึ่น่า 

               9Stuart, Gary L. (2010), Innocent until Interrogated, Tucson: Arizona University Press, p.262
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ซึ่ึ�งมนั่กขา่วตดิุตามการตดัุสนิคดุน่่�มาตลอำดุกว็จิารณว์า่นายโจนาธััน จะไดุ�รบััการปีลอ่ำย

ตัวอำย่างแน่นอำน  

  ครอำบัครัวดุ้ดุ่�พาผู้มไปีฟื้ังการพิพากษาคดุ่ติดุต่อำกันตลอำดุเวลาทั�งสัปีดุาห์ แต่

ล้กขุนไม่ม่ความเห็นเปี็นฉันทามติ ถกเถ่ยงกันอำย้่นานจนต�อำงเปีล่�ยนคณะล้กขุนใหม่

หลายชุดุ เหตุการณ์จึงไม่เปี็นไปีดุังคาดุ หลังจากท่�เปีล่�ยนล้กขุนหลายคณะ ในท่�สุดุ

คณะล้กขุนชุดุล่าสุดุตัดุสินให�โจนาธััน ดุ้ดุ่�ผู้ิดุจริงและม่โทษจำาคุกสอำงร�อำยกว่าปีี มาก

ยิ�งกว่าเดุิมเส่ยอำ่ก 

  เป็ีนเรื�อำงแปีลกในการพจิารณาคดุ่ครั�งใหม่น่� ม่พยานอำย่้ปีากเดุ่ยวคือำนายอำเล็กซ์ึ่

การ์เซ่ึ่ย ซึึ่�งให�การโดุยการอ่ำานคำาให�การขอำงตนเอำงฟัื้งต่อำศิาลและคณะลก้ขุนส่วนพยาน

ปีากอืำ�น ๆ นั�นเส่ยช่วติไปีหมดุแล�ว แม�เจ�าขอำงป้ีนและเพื�อำนค้ห้่ท่�เป็ีนพยานปีลกัปีรำานาย

โจนาธัันนั�นก็เส่ยช่วติไปีนานแล�วเช่นกนั เจ�าหน�าท่�ตำารวจและนักสืบัท่�ทำาคดุ่น่�เส่ยช่วติไปี

แล�วทั�งหมดุ และเป็ีนเรื�อำงท่�น่าแปีลกท่�ตั�งแต่การพจิารณาคดุ่ตั�งแต่ศิาลชั�นต�นถึงสดุุท�าย

จำาเลยไม่เคยไดุ�รบััอำนญุาตให�พ้ดุเลยแม�แต่คำาเดุ่ยว

  สิ�งท่�โจนาธัันไม่ทราบัคือำ คดุ่น่�ไดุ�กลายเปี็นคดุ่การเมือำงไปีแล�ว หากล้กขุนทั�ง

สิบัสอำงคนม่มติเปี็นเอำกฉันท์ว่านายโจนาธััน ดุ้ดุ่�เปี็นแพะ เขาม่สิทธิั�ท่�จะฟ้ื้อำงร�อำงเร่ยก

ค่าเส่ยหายจากรัฐอำริโซึ่น่าหลายร�อำยล�านเหร่ยญ และตำาแหน่งอำัยการขอำงรัฐนั�นเป็ีน

ตำาแหน่งทางการเมือำงท่�ไดุ�มาจากการเลือำกตั�ง ล้กขุนทั�งคณะจึงไม่อำาจยอำมให�

รัฐอำริโซึ่น่าแพ�ไดุ� คดุ่น่�จึงสิ�นสุดุเพ่ยงน่�

บที่วิเคราะห์

  คดุฆ่่า่พระท่�วัดุพรหมคณุาราม รฐัอำารโิซึ่นา่ท่�เกดิุขึ�นเมื�อำวนัท่� 10 สงิหาคม พ.ศิ. 

2534 เปีน็คดุส่ะเทอืำนขวญั ท่�มค่วามซึ่บััซึ่�อำนแม�วา่ทางการรฐัอำารโิซึ่นา่จะยนืยนัซึ่ำ�าแล�ว

ซึ่ำ�าอำก่ว่าเป็ีนคดุฆ่่าตกรรมเพื�อำปีระสงค์ตอ่ำทรัพย์ และโจรท่�เข�าไปีปีล�นฆ่า่ในตอำนดึุกขอำง

คืนวันนั�นเปี็นวัยรุ่นสอำงคน คือำนายโจนาธััน ดุ้ดุ่�และนายอำเล็กซึ่์ การ์เซึ่่ย ซึ่ึ�งทั�งค้่ไดุ�รับั

โทษจำาคกุสอำงร�อำยกวา่ปีพีร�อำมคา่ปีรบััอำก่เปีน็จำานวนมาก ผู้้�ท่�ทราบัรายละเอำย่ดุขอำงคดุ่

น่�ยอ่ำมทราบัดุว่่าผู้้�ต�อำงขังทั�งค้นั่�นเปีน็ผู้้�บัริสทุธิั� แต่ถ้กกระบัวนการยุตธิัรรมซึึ่�งมก่ารตั�งธัง

ไว�แต่แรกแล�วท่�จะต�อำงหาผู้้�ต�อำงหามาให�ไดุ�เพื�อำปีิดุคดุ่    
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  หากพิจารณาดุ�วยสามัญสำานึก เปี็นไปีไม่ไดุ�เลยท่�วัยรุ่นสอำงคนจะสามารถ

ควบัคุมเหยื�อำทั�ง 9 คนไดุ� โดุยเฉพาะเมื�อำยิงเหยื�อำคนแรก คนอำื�น ๆ ก็ต�อำงส้� แม�ว่าจะ

เปี็นบัรรพชิตในพระพุทธัศิาสนา สัญชาติญาณในการเอำาตัวรอำดุขอำงแต่ละคนนั�นต�อำง

พยายามทุกวถ่ิทางท่�จะตอ่ำส้�เพื�อำรกัษาชวิ่ตขอำงตนไว�  ยกเว�นแม่ชวั่ยเกือำบั 80 ปีคีนเดุ่ยว

 เหยื�อำท่�ถ้กสงัหารท่�เหลอืำนั�นเปีน็ชายฉกรรจ ์โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งพระไพรชั เจ�าอำาวาสซึึ่�ง

ชำานาญในเรื�อำงมวยไทย และเคยจัดุรายการชกมวยไทยหลายครั�งในเมือำงฟีื้นิกซึ่ ์การท่�

เหยื�อำแต่ละคนอำย่้ในลักษณะใกล�เค่ยงกันคือำหน�าควำ�า มือำสอำงข�างปีระคอำงท่�ท�ายทอำย 

แสดุงวา่การควบัคมุเหยื�อำทั�งหมดุให�อำย่้ในอำำานาจนั�นกระทำาดุ�วยมอืำอำาชพ่ท่�มากนัหลาย

คนและมทั่กษะท่�ไดุ�รบััการฝ่กึฝ่นในการควบัคมุฝ่ง้ชนมาเปีน็อำยา่งดุ ่และเปีน็ไปีไดุ�อำก่ท่�

วา่ฆ่าตกรกลุ่มน่�ใสช่ดุุเจ�าหน�าท่�ตำารวจหรอืำเจ�าพนกังานขอำงรฐัเพื�อำให�เหยื�อำขอำงตนอำย่้ใน

คำาสั�ง   

  อำาวุธัสังหารท่�พิส้จน์ว่าเป็ีนปี้นไรเฟิื้ล Marlin .22 นั�นเป็ีนปี้นแรงขับัตำ�า แต่ผู้้�

ลั�นไกนั�นใช�วิธ่ัจ่อำยิงท่�ท�ายทอำยขอำงเหยื�อำแต่ละคนสนับัสนุนว่ามือำปี้นคนน่�เปี็นนักฆ่่า

อำาช่พซึ่ึ�งร้�กายวิภาคศิาสตร์ขอำงมนุษย์เปี็นอำย่างดุ่ ไม่ใช่เปี็นฆ่าตกรวัยรุ่นแต่อำย่างใดุ

ไม่ ส่วนปี้นอำ่กกระบัอำกหนึ�งท่�ใช�ในคดุ่น่�คือำปี้นล้กซึ่อำง ซึ่ึ�งน่าจะใช�ในการควบัคุมเหยื�อำ

ท่�ขัดุขืนและต่อำส้�ดุ�วยความรุนแรง ไม่ใช่เปี็นอำาวุธัท่�ใช�ในการสังหารเหยื�อำ และไม่ม่การ

ตรวจยึดุจากผู้้�ต�อำงสงสัยรายใดุเลยตั�งแต่ตน 

  ม้ลเหตุในการบัุกเข�าวัดุเพื�อำสังหารในครั�งน่�ย่อำมไม่ใช่การฆ่่าเพื�อำชิงทรัพย์

แนน่อำน เพราะเงนิท่�ต�นผู้�าปีา่สอำงต�นในโบัสถแ์ละสร�อำยคอำทอำงคำาหลายเส�นบันมอืำพระ

ปีระธัานยังอำย่้ครบั และต้�เซึ่ฟื้ขอำงวัดุไม่ม่ร่อำงรอำยการงัดุแงะเงินในต้�ยังอำย่้ดุ่ แต่การท่�

ข�าวขอำงในกุฏิพระถ้กรื�อำค�น แสดุงว่าผู้้�ร�ายรายน่�เข�ามาดุ�วยวัตถุปีระสงค์ท่�ชัดุเจนท่�จะ

มาหาพัสดุุบัางอำย่าง และจากคำาพ้ดุขอำงอำธิับัดุ่ตำารวจไทย น่าจะเปี็นเฮัโรอำ่นท่�พระร้ปี

หนึ�งนำามาดุ�วยจากปีระเทศิไทยเพื�อำมาให�โยมคนหนึ�งท่�วัดุ

  คนร�ายในคดุ่น่�จึงม่สอำงกลุ่ม ๆ แรกคือำแก�งค�าผู้งขาวซึ่ึ�งม่คนไทยท่�มาวัดุน่�

ปีระจำาม่ส่วนเก่�ยวข�อำงดุ�วย เจ�าตัวเกิดุระแวงว่าม่เจ�าหน�าท่�ตำารวจจ�อำงจับัอำย้่แล�วจึงไม่

ยอำมเข�าไปีเอำาพัสดุุนั�นในวัดุ ส่วนอำ่กกลุ่มหนึ�งนั�นน่าจะม่สายสัมพันธั์อำย่างดุ่กบััตำารวจ

หรือำหน่วยงานปีราบัปีรามยาเสพติดุ ซึ่ึ�งทราบัข่าวการนำาเข�าเฮัโรอำ่นน่�จากปีระเทศิไทย

โดุยมพ่ระร้ปีหนึ�งเปีน็ผู้้�ถือำเข�ามาดุ�วยจากตำารวจสากล และมเ่ปีา้ปีระสงคแ์รกท่�จะเข�าไปี

ยดึุขอำงกลางในวดัุแตห่าไมพ่บั แตห่ากพบัพสัดุนุ่�กจ็ะสามารถปีระจานวา่วัดุไทยค�ายา
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เสพติดุและปิีดุวัดุไดุ�ในท่�สดุุ และอำาจใช�ความรุนแรงกับัคนในวัดุทั�งหมดุไปีแล�วจึงต�อำง

ฆ่่าล�างวัดุเพื�อำไม่ให�ม่พยานกล่าวโทษพวกตนต่อำไปีไดุ� 

  เห็นไดุ�ชัดุเจนว่าการนายโจนาธััน ดุ้ดุ่�นั�นเปี็นเปี้าหมายในการจับัแพะเพื�อำปีิดุ

คดุ่มาแล�วตั�งแต่ต�นเมื�อำแก�ง Tucson Four ม่ท่าท่�ว่าจะหลุดุจากการเปี็นผู้้�ต�อำงสงสัย

ดุ�วยเหตุผู้ลหลายปีระการเปี็นต�นว่า โจนาธัันเปี็นคนไทย ถึงแม�ว่าจะม่พ่อำเล่�ยงเปี็น

ชาวอำเมริกันก็ตาม ชาวอำเมริกันย่อำมสรุปีว่าคดุ่น่�เปี็นเรื�อำงคนไทยฆ่่ากันเอำง ไม่เก่�ยวกับั

คนอำเมริกัน สว่นรัฐบัาลไทยกส็ามารถพ้ดุไดุ�อำยา่งเตม็ปีากวา่จำาเลยเปีน็ชาวอำเมรกินัไปี

แล�ว ไม่เก่�ยวกบััความรับัผู้ดิุชอำบัขอำงรฐับัาลไทย ทั�งเจ�าหน�าท่�ตำารวจ พนกังานสอำบัสวน

และอำยัการตา่งทำางานปีระสานกนัอำยา่งดุ ่เพื�อำท่�จะล่อำถามพอ่ำแมข่อำงนายโจนาธัันอำย่้ท่�

ใดุในเวลาท่�ทั�งสอำงคนนั�งรถยนต์กลับัไปีเมือำง Colorado Spring ทำาให�ทั�งค้่หมดุสิทธัิ�ท่�

จะเข�าไปีนั�งฟื้ังเจ�าพนักงานสอำบัสวนโจนาธััน แม�เมื�อำเข�าส้่ห�อำงสอำบัสวนโจนาธัันยังไม่

ทราบัว่าตนเอำงถ้กจับั เพราะเจ�าพนักงานไม่ไดุ�อำ่านสิทธัิขอำงเขาให�ฟื้ังเลย พ้ดุเพ่ยงสั�น 

ๆ วา่ “เหมือำนอำย่างในหนังละนะ” และให�โจนาธััน ลงลายมอืำชื�อำเตม็ใจท่�จะถก้สอำบัสวน

โดุยไม่มผู่้้�ปีกครอำงหรือำทนายอำย่้ดุ�วย สิ�งเหล่าน่�เปีน็ปีระเด็ุนท่�ทนายปีเีตอำร์ บัลัคานใช�ใน

การต่อำส้�คดุ่น่�มาตลอำดุ แต่เปี็นปีระเดุ็นท่�ไม่ม่ทั�งศิาลหรือำล้กขุนรับัฟื้ังเพราะผู้้�พิพากษา 

Gregory Martin ปีระทับัรับัฟื้้อำงว่าเปี็นกระบัวนการท่�ถ้กต�อำงสมบั้รณ์มาแล�ว  

  อำุปีสรรคสำาคัญในการต่อำส้�คดุ่น่�ในหม้่ชาวพุทธัไทย คือำ ความเชื�อำในกฎแห่ง

กรรม  หากพิจารณาอำย่างผู้ิวเผู้ิน ความเชื�อำในกฎแห่งกรรมทำาให�คนกลัวบัาปี ไม่กล�า

ทำาความชั�ว และตั�งใจทำาความดุ่  จึงเปี็นสิ�งท่�ดุ่  แต่ในทางปีฏิบััติเมื�อำเรามอำงโลกผู้่าน

เลนส์ขอำงกฎแห่งกรรมเราเหน็ว่าโลกน่�ยตุธิัรรมเสมอำ และเคราะหก์รรมท่�เกิดุกับัใครนั�น

เปีน็วบิัากจากกรรมเก่าหรือำอำาจเรย่กกันวา่ “ลัทธักิรรมเก่า” เพราะฉะนั�นชาวพุทธัท่�เชื�อำ

ในกฎแหง่กรรมเกอืำบัทั�งหมดุจะถอืำวา่ “ธัรุะไมใ่ช”่ แม�พวกเขาจะเชื�อำวา่โจนาธัันเปีน็แพะ

กต็าม ถงึแม�ว่าชาตนิ่�ไม่เคยทำาผู้ดิุคิดุร�ายใคร แต่ชาตท่ิ�แล�วกต็�อำงเคยกระทำามา มฉิะนั�น

จะถ้กจับัติดุคุกติดุตารางไดุ�อำย่างไร 

  ความเชื�อำในกฎแหง่กรรมยงัทำาให�กฎหมายในปีระเทศิท่�นับัถอืำพทุธัศิาสนาแบับั

เถรวาทไม่ศิกัดุิ�สทิธิั� เพราะชาวพุทธัสว่นใหญ่เชื�อำวา่กฎแห่งกรรมศัิกดุิ�สิทธิั�กวา่และมอำง

ไม่เห็นความรับัผู้ิดุชอำบัขอำงตนเอำงต่อำปีัญหาในสังคม  แม�ร้�ว่าสิ�งถ้กหรือำผู้ิดุ ดุ�วยความ

เชื�อำท่�ว่ากฎแห่งกรรมนั�นเปีน็กฎทางธัรรมชาต ิเหมือำนกฎแรงโน�มถ่วงขอำงโลก ซึึ่�งยอ่ำมให�

คณุกบััคนท่�ทำาความดุแ่ละให�โทษกบััคนท่�ทำาความชั�วเสมอำ เหมอืำนมอืำท่�มอำงไมเ่หน็ท่�ให�
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คณุกับัคนดุแ่ละลงโทษคนชั�วเสมอำ เงื�อำนไขสำาคญัขอำงกฎแหง่กรรรมคอืำนำาเอำาเหตกุารณ์

ในอำดุ่ตมาอำธัิบัายเหตุการณ์ท่�เห็นอำย้่เฉพาะหน�า แล�วปีลดุเปีลื�อำงความรับัผู้ิดุ ชอำบัขอำง

ตนเอำงต่อำเหตุการณ์ 

  ตัวอำย่างเช่น หากไปีพบัอำุบััติเหตุผู้้�ท่�เชื�อำในลัทธัิกรรมเก่าก็จะบัอำกว่ากรรมเก่า

ตามมาทนั แตถ่�าคนท่�ไมเ่ชื�อำกจ็ะบัอำกวา่ผู้้�เคราะหร์�ายนั�น “ซึ่วย” ไปีอำย่้ในท่�ไมค่วรอำย่้ใน

เวลาท่�ไม่ควรอำย่้ โดุยสรุปีแล�วคอืำผู้้�ปีระสบัเคราะหค์อืำผู้้�ท่�นอำกจากจะซึ่วยแล�วยงัเปีน็คน

เลวอำก่ดุ�วย ในทางตรงกันข�ามคนท่�รำ�ารวยมห่น�ามต่าในสังคมทุกคนเป็ีนคนดุห่มดุเพราะ

บัญุเกา่ แม�ว่าปีระชาชนทั�วไปีทราบัวา่เปีน็นกัเลงโตเปีน็เจ�าขอำงธุัรกจิผู้ดิุกฎหมายก็ตาม  

  พฤติกรรมขอำงชาวพุทธัท่�มอำงโลกผู่้านเลนส์ขอำงกฎแห่งกรรมจะวางเฉยกับั

ปีัญหาทางสังคมและมอำงไม่เห็นมิติทางสังคม มุ่งความสนใจไปีท่�ตนเอำงเปี็นหลัก 

การวางเฉยในสถานการณท์่�เปีน็ปีญัหาทางสงัคมน่� ทำาให�ผู้้�ท่�ทำาความดุ ่เพราะต�อำงตอ่ำส้�

กับัอำำานาจผู้ิดุกฎหมายหรือำผู้้�ม่อำิทธัิพลไม่ไดุ�รับักำาลังใจ ในขณะท่�นักเลง ผู้้�ท่�ม่อำำานาจ

และกระทำาความผู้ิดุไดุ�ใจ เพราะเห็นว่าขนาดุท่�ตนทำาความผู้ิดุทางกฎหมายยังไม่ม่

ใครกล�ามาทำาอำะไร คนดุ่จึงท�อำถอำยในขณะท่�ผู้้�กระทำาความผู้ิดุท่�ม่อำำานาจไดุ�ใจ เท่ากับั

เปี็นการสนับัสนุนคนผู้ิดุให�ม่กำาลังใจมากยิ�งขึ�น

  อำ่กตักกะหนึ�งขอำงกฎแห่งกรรมคือำ “สงฆ์ค้อบุญเขตของโลก” ทำาให�ชาวพุทธั

ทำาบุัญ ไมใ่ชเ่พิ้�อการสละกิเลส คอืำความโลภในใจตน แตท่ี่ำาบญุด้ีวยความโลภ หรอืำ 

เหมอืำนการลงทนุ ซึ่ึ�งจะมผู่้ลตอำบัแทนอำยา่งมหาศิาลในชาตหิน�า วดัุท่�สอำนกฎแหง่กรรม

เปีน็วัดุท่�รำ�ารวยทุกวัดุ ทำาให�พุทธัศิาสนากลายเป็ีนศิาสนาท่�ค�าบุัญ และบุัญท่�กระทำานั�น

คือำการทำาทานเกือำบัทั�งหมดุ และในท่�สุดุนำาไปีส้่ลัทธัิทุนนิยม (Capitalism) เมื�อำนำามา

ใช�ในปีัจจุบัันทำาให�เกิดุลัทธัิสุดุโต่ง ทำาบัุญจนหมดุตัว “ปีิดุบััญช่โลก เปีิดุบััญช่สวรรค์” 

ทำาให�ครอำบัครัวแตกแยก บั�านแตกสาแหรกขาดุ คนฆ่่าตัวตายกันมามากต่อำมากแล�ว

  ชาวพุทธักรรมนิยมหรือำผู้้�ท่�เชื�อำในลัทธัิกรรมเก่าน่�ไม่คิดุท่�จะบัรรลุธัรรม ตรัสร้�

เปี็นพระอำรหันต์ไม่กลับัมาเกิดุอำ่กในชาติน่� แต่หวังว่าจะไดุ�ไปีสวรรค์ภายหลังท่�ตนตาย

ไปีแล�ว และตั�งใจจะสะสมเสบัย่งบัญุให�มากท่�สดุุเพราะเชื�อำวา่การไปีนพิพานไดุ�นั�นต�อำง

มาจากการสะสมบัุญเท่านั�น และเชื�อำต่อำไปีอำ่กว่าความสุขและความสำาเร็จท่�เกิดุขึ�นใน

ชาติน่�และทุกชาติต่อำไปีภายหน�ามาจากบัุญเท่านั�น เปี้าหมายในช่วิตคือำการโกยบัุญ

และหน่บัาปี หากพบัปีัญหาในช่วิตก็จะเข�าวัดุทำาบุัญแล�วอำธิัษฐานให�ไม่พบัเจอำะเจอำ

ปีัญหาน่�อำ่กในชาติหน�า
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  อำุปีสรรคท่�สำาคัญอำ่กปีระการหนึ�งต่อำการต่อำส้�คดุ่ในครั�งน่� คือำความกลัว

สหรัฐอำเมริกา แม�ว่าปีระเทศิไทยไม่เคยตกเป็ีนเมือำงขึ�นขอำงนักล่าอำาณานิคมตะวันตก 

เห็นว่าอำเมริกานั�นเปี็นอำภิมหาอำำานาจขอำงโลก เป็ีนต�นแบับัขอำงปีระชาธิัปีไตย และทำา

หน�าท่�เป็ีนตำารวจโลก ตักเตือำนลงโทษ หรือำแม�แต่กลั�นแกล�งปีระเทศิเล็กปีระเทศิน�อำย

ดุ�วยวิธ่ัการต่าง ๆ มากมาย ทั�งท่�สหรัฐอำเมริกานั�นเปี็นปีระเทศิท่�ทราบักันดุ่ว่าม่การ

รงัเก่ยจส่ผิู้ว คนผิู้วสถื่อำตำารวจผิู้วขาวกลั�นแกล�งจนเป็ีนปีกติ แม�ว่ารัฐธัรรมน้ญขอำงสหรัฐ 

ระบุัไว�ชัดุเจนว่าปีระชาชนทุกคนมสิ่ทธิัเท่าเทย่มกันทุกปีระการก็ตาม  รฐัอำริโซึ่น่านั�นเป็ีน

รฐัท่�มค่วามเหลื�อำมลำ�ามากท่�สดุุในอำเมริกา เป็ีนรัฐสดุุท�ายท่�ยอำมรับัวันมาร์ตนิ ล้เธัอำร์ คงิ

 เปี็นวันหยุดุสาธัารณะ สาเหตุท่�ต�อำงยอำมรับัก็เพราะว่าถ�าไม่รับัก็จะไม่ม่สิทธัิในการจัดุ

 Super Bowl อำันเปี็นรายการชิงแชมปี์อำเมริกันฟืุ้ตบัอำลปีระจำาปีีซึ่ึ�งม่รายไดุ�นับัพันล�าน

เหร่ยญสหรัฐ 

  อำรโิซึ่นา่เปีน็รฐัท่�มป่ีระวัตไิมดุ่เ่รื�อำงการเลือำกปีฏบิัตัติอ่ำคนกลุม่น�อำย แม� Miranda 

Rights ก็ม่ต�นกำาเนิดุในรัฐน่�และในเมือำงน่�นั�นเอำงเปี็นคดุ่ท่�นายมิแรนดุ�าเปี็นโจทย์

ฟื้้อำงรัฐอำริโซึ่น่าท่�เจ�าหน�าท่�ตำารวจเลือำกปีฏิบััติกับัตน และต่อำส้�จนถึงศิาลฎ่กาแห่ง

สหรัฐอำเมริกา ทำาให�ผู้้�พิพากษากำาหนดุสิทธิัน่�ให�เจ�าหน�าท่�ตำารวจอำ่านทุกครั�งท่�ม่การ

จับักุมผู้้�ต�อำงหาทุกครั�งในปีีค.ศิ. 1966 (พ.ศิ. 2509) รัฐอำริโซึ่น่ายังไม่ม่ China Town 

หรือำเมือำงท่�คนต่างชาติชาวเอำเช่ยตั�งบัริษัทห�างร�านกันเยอำะๆ เปี็นรัฐหนึ�งท่�ม่ชื�อำไม่ดุ่ใน

การเลือำกปีฏิบััติขอำงชนกลุ่มน�อำยมาตลอำดุ 

  ยิ�งไปีกว่านั�นรัฐปีระหารท่�เกิดุขึ�นในปีีพ.ศิ. 2534 ทำาให�รัฐบัาลไทย ขาดุ

ความกล�าหาญท่�จะเร่ยกร�อำงความเปี็นธัรรมแก่ผู้้�เส่ยหาย ไม่ม่การไต่ถามหรือำขอำคำา 

อำธิับัายใดุๆ ต่อำความอำยุติธัรรมท่�เกิดุขึ�นในคดุ่น่�เลยตั�งแต่ต�นจนท่�สุดุ แม�ในปีจัจบุันั

ทางการไทยไดุ�เพิกเฉยกับัการจับัแพะในคดุ่น่�มาตลอำดุ

บที่สรุป

  แม�วา่คดุน่่�จะผู้า่นมาตั�งแตเ่ดุอืำนสงิหาคม พ.ศิ. 2534 จนถงึปีจัจบุันักระบัวนการ

ยตุธิัรรมในสหรัฐอำเมริกาสิ�นสุดุลงอำย่างสิ�นเชิง เป็ีนเวลาเกือำบั 30 ปีแีล�วทางการไทยยงั

ไม่ม่การถอำดุบัทเร่ยนการจับัแพะขอำงเจ�าหน�าท่�กระบัวนการยุติธัรรมขอำงสหรัฐในคดุ่

สงัหารหม้ล่�างวดัุพรหมคณุารามแต่ปีระการใดุ การเหย่ยดุผู้วิขอำงคนผู้วิขาวในสหรฐัยงั

เปีน็ท่�ปีฏิบัตัอิำย่างแพรห่ลาย ในขณะท่�ความเชื�อำแบับัฝ่งัหัวในกฎแหง่กรรมขอำงชาวพุทธั
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ไทยยังเปี็นอำุปีสรรคสำาคัญในการพัฒนาปีระเทศิ ยังไม่ม่การแก�ไข ท่�เชื�อำกันมาอำย่างไร

ก็ยังคนทำาตาม ๆ กันมาต่อำไปีอำย่างนั�น

  ผู้มเอำงเปี็นคนหนึ�งท่�เข�าไปียุ่งเก่�ยวกับัคดุ่น่� เหตุผู้ลสำาคัญคือำไม่ชอำบัเห็นใคร

ถ้กรังแกและเห็นว่าการสังหารหม้่ครั�งน่�ม่เงื�อำนงำาตั�งแต่ต�น ผู้ลกระทบันั�นส้งต่อำสภาพ

จติใจขอำงคนไทย ศิกัดุิ�ศิรค่วามเป็ีนมนุษย์นั�นถ้กรังแกอำย่างมาก แม�พยานหลักฐานต่าง 

ๆ ช่�ชัดุเจนว่าเปี็นการจับัแพะเพื�อำปีิดุคดุ่ ชาวพุทธัไทยและคนไทยร้�สึกเฉย เปี็นทอำงไม่ร้�

ร�อำนเพราะเห็นวา่ธัรุะไม่ใช่ ไม่ม่ผู้้�ใดุท่�อำยากจะอำอำกมาแก�ไขปัีญหาน่� โดุยเฉพาะอำย่างยิ�ง

ในสหรัฐท่�ปีระชากรถ้กปีล้กฝ่ังให�ปีกปี้อำงสิทธิัขอำงตนเอำงหากใครท่�ไม่ปีกปี้อำงสิทธิั�ขอำง

ตนเอำงก็ถ้กมอำงว่าเปี็นคนอำ่อำนแอำ ไม่สมควรท่�จะอำย้่ในสังคมแห่งเสร่ภาพน่�

  หากแม�นย�อำนเวลากลับัไปีไดุ� ผู้มจะตัดุสินใจกระโจนเข�าไปีช่วยโจนาธััน ดุ้ดุ่�

หรือำไม่? คำาตอำบัคือำ เข�าไปีช่วย  ผู้มจะยังคงตัดุสินใจเหมือำนเดุิมทุกปีระการ แม�ว่าการ

เข�าไปียุ่งเก่�ยวในคดุ่น่�ผู้มเอำงจะส้ญเส่ยสถานะทางสังคม จากการท่�เปี็นผู้้�บัริหารระดุับั

ส้งในวัดุพระธัรรมกาย ต�อำงย�ายวัดุ ถ้กปีระณามว่าเปี็นจอำมเนรคุณ กลายเปี็นศิัตร้กับั

คนท่�ครั�งหนึ�งเปี็นปี้ชน่ยบัุคคลท่�ผู้มครั�งหนึ�งเชื�อำว่า “สามารถตายแทนไดุ�” ก็ตาม  

  ในทางตรงข�ามหากเกดิุการสงัหารหม้ค่นอำเมรกินัในปีระเทศิไทยแบับัเดุ่ยวกบััท่�

เกดิุคดุน่่�บั�าง อำะไรจะเกิดุขึ�น? รฐับัาลสหรัฐจะทำาทกุอำย่างเพื�อำเอำาคนผิู้ดุตวัจริงมาลงโทษ

และจะเรย่กร�อำงค่าเสย่หายทุกบัาททุกสตางค์จากทางการไทย ตลอำดุจนจะมก่ารลงโทษ

ทางการค�า การตัดุเงนิช่วยเหลือำทางทหารจนทำาให�รัฐบัาลไทยอำย่้ไม่เป็ีนสุข และหากม่

การจบััแพะเพื�อำปิีดุคดุ่หนว่ยงานขอำงรฐับัาลอำเมริกันจะยิ�งบับ่ัคั�นคนไทยและรฐับัาลไทย

อำย่างไม่ม่วันเลิกราเปี็นอำันขาดุ เพราะเขาถือำว่าต�อำงปีกปี้อำงสิทธัิขอำงปีระชาชนขอำงเขา 

  สังคมไทยจำาเปี็นต�อำงถอำดุบัทเร่ยนคดุ่สะเทือำนขวัญครั�งน่�เพื�อำแก�ไขปีัญหา

ท่�ม่อำย่้แล�ว และท่�จะเกิดุขึ�นทั�งในปีระเทศิและนอำกปีระเทศิ คดุ่เช่นน่�ต่อำไปีจะเกิดุขึ�น

อำ่กแน่นอำนไม่ช�าก็เร็ว เพราะสังคมยังคงเคลื�อำนไหวต่อำเนื�อำง ในสหรัฐอำเมริกาเอำงม่นัก

กฎหมายหลายคนสนใจคดุ่น่�อำย่้ ม่การเข่ยนเปี็นหนังสือำอำย่างละเอำ่ยดุ และทบัทวน

เหตุการณ์ทั�งหมดุปีัจจุบัันหนังสือำเล่มน่�ไดุ�กลายมาเปี็นหนังสือำอำ่านในคณะนิติศิาสตร์

ขอำงมหาวิทยาลัยทุกแห่งในอำเมริกา ส่วนปีระเทศิไทยคดุ่น่�เปี็นท่�ลืมกันไปีหมดุแล�ว ทั�ง

ท่�ผู้้�เส่ยหายทั�งหมดุเปี็นคนไทย

  หน่วยงานสำาคัญท่�ควรเข�ามารับัผู้ดิุชอำบัสังคมไทยคือำสถาบันัการศึิกษาต่าง ๆ  ท่�

จำาเปีน็ต�อำงจดัุการเรย่นการสอำนให�เยาวชนไทยเตบิัโตดุ�วยความกล�าหาญทางศิล่ธัรรม
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 กล�าท่�จะยืนหยัดุท่�จะต่อำส้�กับัสิ�งท่�ผู้ิดุไม่ว่าจะปีระเมินเหตุการณ์ต่าง ๆ  แล�วเส่ยเปีร่ยบั

อำย่างมาก เหมือำนกับัไม่ม่ทางท่�จะชนะเลยก็ตาม แต่ไม่ใช่ก�าวร�าวและใช�ความรุนแรง

ในตอ่ำส้�เพื�อำความเป็ีนธัรรม สว่นสังคมศิาสนาจำาเปีน็อำยา่งยิ�งท่�จะต�อำงปีฏิรป้ีการตค่วาม

กฎแห่งกรรมให�เป็ีนวิทยาศิาสตร์มากขึ�น แต่เป็ีนเรื�อำงขอำงเหตุปีจัจยัซึึ่�งมนุษย์ดุ�วยกันเอำง

เปี็นเหตุปีัจจัยอำย่างหนึ�งในสังคม โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งในปีัจจุบัันคือำสื�อำมวลชนและโซึ่

เช่ยลม่เดุ่ยต่าง  ๆ

  เหตเุดุย่วท่�นายโจนาธััน ดุดุ้่�จะไดุ�รบััการปีลอ่ำยตวัในฐานะผู้้�บัรสิทุธิั�คอืำ ฆ่าตกร

ตัวจริงอำอำกมาสารภาพว่าเปี็นผู้้�สังหารโหดุฆ่่าพระล�างวัดุพรหมคุณาราม และความ

กระจ่างในคดุ่น่�ก็จะเกิดุขึ�นหรือำไม่ก็ม่การปีฏิร้ปีขบัวนการยุติธัรรมขอำงสหรัฐอำเมริกา

ใหม่อำย่างชนิดุยกเครื�อำง  ถึงทุกวันน่�ผู้มก็เพ่ยงไดุ�แต่ภาวนาว่าฆ่าตกรตัวจริงจะสำานึก

บัาปีแล�วอำอำกมาสารภาพในกรรมท่�ตนเอำงไดุ�ทำาในคืนวันท่� 10 สิงหาคม พ.ศิ. 2534 ท่�

วัดุพรหมคุณาราม   
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กฎหมายมีไว้ัทำาไม?
What Does the Laws Matter? 

พันตำารวจตร่ ดุร.ชวนัสถ์ เจนการ1

บที่คัดีย่อ

  ปีัญหาขอำงการศิึกษากฎหมายในปีระเทศิไทยคือำการเร่ยนการสอำนท่�เน�นการ

ตค่วามตัวบัทกฎหมายและการศึิกษาคำาพพิากษาฎ่กาเป็ีนหลักบัทความน่�จงึไดุ�รวบัรวม

แนวคิดุหลักท่�มอิ่ำทธัพิลต่อำการพัฒนาและความเปีล่�ยนแปีลงขอำงกฎหมายในแต่ละยุค

 โดุยวิเคราะห์ให�เห็นถึงนัยสำาคัญและความสำาคัญขอำงกฎหมายในแต่ละยุคว่าจะต�อำง

มก่ฎหมายไว�เพื�อำอำะไร โดุยมไิดุ�เปีรย่บัเทย่บัวา่ระบับัหรอืำกฎหมายในยุคใดุมค่วามเดุน่

หรอืำดุ�อำยกวา่ยคุใดุ และไมไ่ดุ�มุง่หวงัวา่จะนำาเสนอำข�อำสรปุีวา่กฎหมายในยคุใดุเปีน็ระบับั

กฎหมายท่�ดุ่ท่�สุดุ หรือำนำาเสนอำข�อำเสนอำในการพัฒนาระบับักฎหมายไปีในหนึ�งทางใดุ

แต่อำย่างใดุ

คำาสำาคัญ กฎหมาย, ระบับักฎหมาย, ปีระวัติศิาสตร์กฎหมายไทย

Abstract

  The problem of studying law in Thailand is the teaching that focuses 

merely on the interpretation of the law and the study of the Supreme Court’s 

judgments.  This article, therefore, combines the main concepts that influence 

the development and change of law in each era by analyzing the significance 

and importance of the law in each era that the law must be for what reason 

without comparing whether the system or law in any era that it is superior or 

                1อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธัรรมศิาสตร์
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inferior to any other era and does not expect it to convey conclusions about 

the age of the law that is the best legal system or presenting a proposal to 

develop a legal system in any way.  

Keywords: law, the legal system, history of Thai law

บที่นำา

  “ท่�ใดุม่สังคม ท่�นั�นย่อำมม่กฎหมาย” (Ubi societas ibi jus) เปี็นสุภาษิตละติน

ท่�สะท�อำนให�เหน็วา่กฎหมายเป็ีนสิ�งจำาเปีน็เคย่งค้ก่บััสังคมมนุษย ์ซึึ่�งหากมค่ำาถามวา่เรา

ร้�จกักฎหมายหรือำไม่? กเ็ชื�อำไดุ�ว่าทุกคนหากไม่ไดุ�เป็ีนผู้้�ปีลก่วิเวกตนอำอำกจากสังคมจนไม่

เคยเจอำหน�าผู้้�คนแล�วจะต�อำงมค่วามคุ�นเคยหรือำมค่วามเก่�ยวพนักับักฎหมายไม่ทางใดุก็

ทางหนึ�ง แต่ถ�าถามว่าม่ก่�คนท่�ร้�จักกฎหมายเปี็นอำย่างดุ่ก็อำาจจะม่เพ่ยงนักนิติศิาสตร์

หรอืำผู้้�ท่�ศิกึษาเลา่เรย่นหรอืำปีระกอำบัอำาชพ่ทางกฎหมายซึ่ึ�งเปีน็เพ่ยงคนสว่นน�อำยเทา่นั�นท่�

มค่วามร้�ทางกฎหมาย แต่ถ�าถามให�ลึกลงไปีวา่มก่่�คนท่�เข�าใจกฎหมายแล�วนั�น คำาถาม

น่�แม�แต่นักนิติศิาสตร์หลายคนก็ไม่อำาจกล่าวไดุ�ว่าตนเปี็นผู้้�ม่ความเข�าใจกับักฎหมาย

อำย่างถ่อำงแท�

  การศึิกษากฎหมายขอำงปีระเทศิไทยในปีัจจุบัันนั�นจะเน�นการเร่ยนการสอำน

ในเรื�อำงขอำงการตค่วามตวับัทกฎหมายและการศิกึษาคำาพพิากษาฎ่กาเปีน็หลกัซึ่ึ�งอำาจ

ทำาให�นักกฎหมายม่ความร้�ทางกฎหมายเพ่ยงอำย่างแคบัเพราะเป็ีนเพ่ยงผู้้�ท่�ม่ความร้�

เก่�ยวกับัตัวบัทกฎหมายเท่านั�น หากแต่ขาดุความเข�าใจถึงหลักคิดุหรือำอำุดุมคติขอำง

กฎหมาย ไม่ทราบัถึงท่�มาและความเปีล่�ยนแปีลงท่�ทำาให�เกิดุพัฒนากฎหมาย และไม่

สามารถเข�าใจไดุ�ว่าการม่อำย่้หรือำไม่ม่อำย่้ขอำงกฎหมายในแต่ละเรื�อำงนั�นม่ความจำาเปี็น

หรือำส่งผู้ลกระทบัต่อำสังคมอำย่างใดุ ซึ่ึ�งการท่�นักกฎหมายม่เพ่ยงความร้�ความเข�าใจแต่

ตวับัทกฎหมายเทา่นั�นถอืำเปีน็อำนัตรายอำยา่งยิ�งเพราะจะมแ่ตผู่้้�ร้�กฎหมายท่�เช่�ยวชาญท่�

ศึิกษาแต่กฎหมายในทางท่�จะเอำามาชนะคะคานกนัในทางคดุ่เท่านั�น แต่จะไม่สามารถนำา

กฎหมายมาสร�างสรรค์หรือำปีรบััใช�กฎหมายให�เกดิุปีระโยชน์อำย่างแท�จริงต่อำสงัคมไดุ�เลย    

บัทความกฎหมายม่ไว�ทำาไมฉบัับัน่�เปี็นความพยายามในการรวบัรวมและวิเคราะห์
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แนวคิดุหลักท่�ม่อิำทธิัพลต่อำการพัฒนาและความเปีล่�ยนแปีลงขอำงกฎหมายในแต่ละ

ยคุจนเปีน็ท่�มาขอำงกฎหมายสมัยใหม่ในปัีจจุบันั ในทางทฤษฎ่เก่�ยวกบััววิฒันาการขอำง

กฎหมายมก่ารแบ่ังกฎหมายเป็ีนสามยุคตามแนวทฤษฎก่ฎหมายสามชั�น ซึึ่�งในยุคแรก

เปีน็ยุคท่�เรย่กวา่กฎหมายชาวบั�าน (Volksrecht) ซึึ่�งกฎหมายในยคุนั�นคือำข�อำห�ามในสิ�ง

ท่�ขดัุกับัความร้�สึกทางศิล่ธัรรมขอำงคนในสังคม ยคุตอ่ำมาเป็ีนยุคท่�เรย่กว่ากฎหมายขอำง

นักกฎหมาย (Juristenrencht) เป็ีนยุคท่�ม่การศึิกษาต่ความและกำาหนดุหลักการทาง

กฎหมายโดุยตลุาการและผู้้�มวิ่ชาชพ่นกักฎหมาย ซึึ่�งมก่ารพัฒนาหลักการทางกฎหมาย

มาจากการต่ความกฎหมายและการกำาหนดุหลักการขอำงกฎหมายโดุยนักกฎหมาย

มาปีรับัใช�กฎหมายให�เหมาะสมกับัข�อำเท็จจริงในคดุ่แต่ละเรื�อำง ในยุคท่�สามท่�เร่ยกว่า

กฎหมายเทคนิค (Technical Law) เปี็นยุคท่�สังคมม่ความสลับัซึ่ับัซึ่�อำนจำาเปี็นจะต�อำงม่

การกำาหนดุกฎหมายดุ�วยเหตุผู้ลทางเทคนิค โดุยกฎเกณฑิ์ความถ้กผู้ิดุทางกฎหมายท่�

ตั�งขึ�นมานั�นอำาจไม่ใช่เหตุผู้ลทางศิล่ธัรรมโดุยตรง เช่น การบังัคับัให�มก่ารเดิุนรถในเส�น

ทางจราจรทางซึ่�ายขอำงถนน การบัังคับัเก็บัภาษ่อำากร กฎหมายท่�ดุิน เป็ีนต�น (สมยศิ

เชื�อำไทย, 2531) ในสังคมยุคปีัจจุบัันจะเห็นไดุ�ว่ากฎหมายท่�กำาหนดุขึ�นในยุคหลังต่าง

เปี็นกฎหมายในเชิงเทคนิค หรือำแม�แต่การปีรับัปีรุงแก�ไขกฎหมายหลักพื�นฐานอำย่าง

ปีระมวลกฎหมายแพ่ง ปีระมวลกฎหมายอำาญาหรอืำกฎหมายวธ่ิัสบัญัญัตใินยคุหลังนั�น

สว่นใหญแ่ล�วกเ็ปีน็ไปีดุ�วยเหตผุู้ลทางเทคนคิมากกวา่เหตผุู้ลทางศิล่ธัรรมหรอืำหลกัการ

พื�นฐานทางกฎหมาย (Simple Natural Reason) หรอืำอำาจกลา่วไดุ�วา่การศิกึษากฎหมาย

ในปีจัจบุันักฎหมายทางเทคนคิจงึมบ่ัทบัาทมากขึ�น แตย่งัมง่านวชิาการเพ่ยงสว่นน�อำย

เท่านั�นท่�ให�ความสำาคัญกับัการศึิกษาหลักเทคนิคขอำงกฎหมาย ในบัทความกฎหมาย

ม่ไว�ทำาไมฉบัับัน่�จึงไดุ�ให�ความสำาคัญกับัการรวบัรวมและอำธัิบัายหลักคิดุเชิงเทคนิคใน

การใช�กฎหมายสำาหรับันักกฎหมายยุคใหม่ให�เกิดุความเข�าใจในการวิเคราะห์เหตุผู้ล

ทางเทคนิคขอำงกฎหมายไดุ�อำย่างถ่อำงแท�มากขึ�นอำ่กดุ�วย

กฎหมายยุคแรกจ้นถึงกฎหมายยุคสมัยใหม่ (Modern Law)   

  สมยศิ เชื�อำไทย (สมยศิ เชื�อำไทย, 2560) ไดุ�นำาเสนอำว่าการรวมกลุ่มทางสังคม

ระยะแรกสุดุเป็ีนการรวมตัวในลักษณะครอำบัครัวหรือำเครือำญาติการกำาหนดุระเบั่ยบั

กฎเกณฑิ์ในครอำบัครัวก็เปี็นไปีในลักษณะอำะลุ�มอำล่วยไม่เคร่งครัดุ ความจำาเปี็นขอำง

กฎหมายในระยะน่�ก็เปี็นไปีในลักษณะขอำงกฎเกณฑิ์ทางศิ่ลธัรรมหรือำจาร่ตปีระเพณ่
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โดุยยงัไม่เคร่งครัดุร�ายแรงเอำาเปีน็เอำาตายเหมอืำนกบััการวางระเบัย่บัปีกครอำงบั�านเมอืำง 

กฎเกณฑิส์ว่นใหญเ่ปีน็การกำาหนดุกฎเกณฑิเ์ก่�ยวกบััการกำาหนดุความสมัพนัธัร์ะหวา่ง

บัุคคล เช่น ผู้้�ใหญ่ม่อำำานาจปีกครอำงหรือำลงโทษผู้้�น�อำยตามสมควร ภาระหน�าท่�ในการ

ให�การอำุปีการะเล่�ยงดุ้ การแบั่งหน�าท่�ในการทำามาหากิน เปี็นต�น โดุยเปี็นสังคมขนาดุ

เล็กวิธั่การระงับัข�อำพิพาทก็เปี็นไปีในลักษณะอำะลุ�มอำล่วยไม่รุนแรง เมื�อำสังคมขยายตัว

ขึ�นกลายเปี็นสังคมอำ่กระดุับัท่�เร่ยกว่าชนเผู้่า (Tribe) ความจำาเปี็นในการรวมกลุ่มทาง

สงัคมเปีน็เรื�อำงขอำงการให�ความช่วยเหลือำร่วมมือำเพื�อำความอำย้ร่อำดุและความสุขรว่มกัน

ในยามสงบัก็เปีน็การร่วมมอืำกนัในระดัุบัท่�ใหญ่ขึ�น เข่น รวมกันไปีล่าสัตว์ ทำากสิกรรมใน

ยามสงครามกต็�อำงชว่ยกนัส้�รบักบััข�าศิกึชนเผู้า่อำื�น กฎหมายในยคุน่�กจ็ะมค่วามเครง่ครัดุ

เอำาจรงิเอำาจงัมากขึ�น มก่ารใช�กำาลังบังัคบัักับัผู้้�เกเรกระดุ�างกระเดุื�อำง ยิ�งเมื�อำสังคมขยาย

ขนาดุใหญ่ม่การแบั่งชนชั�นปีกครอำงกับัราษฎร ในระยะน่�กฎเกณฑิ์ทางศิ่ลธัรรม

หรือำจาร่ตปีระเพณ่เท่านั�นไม่เพ่ยงพอำจะใช�ในการควบัคุมทางสังคม ความจำาเป็ีนขอำง

กฎหมายในระยะน่�เพื�อำใช�บังัคบัับัญัชาอำยา่งเดุด็ุขาดุและมบ่ัทลงโทษท่�รุนแรงเพื�อำใช�ใน

การบังัคบัับัญัชาทางทหาร และเกิดุระบับัการปีกครอำงท่�มผู้่้�ใช�อำำานาจปีกครอำงและผู้้�อำย่้

ใต�การปีกครอำงท่�ชดัุเจน มก่ฎหมายเพื�อำใช�อำำานาจบังัคับับัญัชาและลงโทษผู้้�ขดัุขืนอำย่าง

จริงจัง นอำกจากน่�เมื�อำเกิดุการรวมตัวในสังคมท่�ใหญ่ขึ�นเปี็นธัรรมดุาท่�จะต�อำงก็ม่ความ

ขัดุแย�งหรือำทะเลาะวิวาทระหว่างกันเกิดุขึ�นไดุ� ซึ่ึ�งหากเกิดุข�อำพิพาทท่�ไม่สามารถตกลง

กนัไดุ�แล�วกจ็ำาเป็ีนจะต�อำงมผู่้้�ตดัุสนิช่�ขาดุ โดุยการตดัุสนิช่�ขาดุกจ็ะต�อำงใช�หลกักฎหมาย 

และกำาหนดุตัวผู้้�ม่อำำานาจช่�ขาดุให�เปี็นไปีตามกฎหมายนั�น

  สมัยกอ่ำนเปี็นยคุท่�ม่การแยง่ชิงและตัดุสินกนัดุ�วยการใช�กำาลัง การรวมตวัเปี็น

ปีระเทศิเปีน็สิ�งจำาเปีน็เพื�อำให�มก่ำาลงัเพ่ยงพอำปีกปีอ้ำงคุ�มครอำงตวัเอำงไดุ� กฎหมายในยคุน่�

จะม่จุดุเดุ่นในเรื�อำงขอำงการจัดุระเบั่ยบัรัฐเพื�อำวางระบับัปีกครอำง การบัังคับับััญชา และ

รวบัรวมกำาลังพลเพื�อำใช�ในการเกณฑ์ิแรงงานหรือำทำาศิึกสงคราม ดุังจะเห็นตัวอำย่าง

ไดุ�จากรัฐโบัราณ อำย่างเช่นระบับัไพร่ในสมัยอำยุธัยาท่�บัังคับัให�ไพร่หรือำบัุคคลธัรรมดุา

ต�อำงม่สังกัดุม้ลนายเพื�อำพร�อำมจะเกณฑ์ิคนมาไดุ�ทุกเวลา ซึึ่�งหากไม่เข�าสังกัดุม้ลนาย

นอำกจากจะต�อำงถ้กลงโทษแล�วยังถือำว่ารัฐไม่รับัรอำงสถานะบัุคคลและจะต�อำงถ้กจำากัดุ

สิทธัิพลเมือำงบัางปีระการ เช่น ไม่สามารถนำาคดุ่มาฟื้้อำงร�อำงไดุ� (แสวง บัุญเฉลิมวิภาส, 

2060) 
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  ตัวอำย่างขอำงระบับัศิกัดุนิา (Feudal System) ในยโุรปียคุกลาง (ศิตวรรษท่� 6-15) 

ท่�มก่ารวางระบับัความสัมพันธัร์ะหวา่งเจ�านาย (Noble) กบัับัา่วไพรบ่ัรวิาร (Peasantry) 

โดุยอำาศิัยการถือำสิทธัิครอำงท่�ดุินขอำงเจ�านายเปี็นปีัจจัยทำากิน ซึึ่�งเจ�านายผู้้�เปี็นเจ�าขอำง

ท่�ดุนิก็จะมห่น�าท่�รกัษาความสงบัเรย่บัร�อำย ระงบััข�อำพิพาท และอำำานวยความยุตธิัรรมใน

เขตปีกครอำงขอำงตน โดุยบ่ัาวไพร่บัรวิารก็จะตอำบัแทนดุ�วยผู้ลผู้ลิตแรงงานและถ้กเกณฑ์ิ

เปีน็กำาลงัรบัในยามสงคราม หรอืำท่�เหน็ตวัอำยา่งเดุ่นชดัุในยคุขอำงการรวมชาตจิน่ ฉนิฉื�อำ

หวงัต่�หรอืำจิ�นซึ่ฮ่่ัอำงเต� (Qin Shi Huangdi) ไดุ�ใช�แนวคิดุเชิงนิตนิิยม (Legalism) หรือำการ

ใช�กฎหมายนำาการปีกครอำง โดุยวธ่ิัการกำาหนดุระบับักฎหมายเดุย่วใช�ทั�วอำาณาจกัรจน่

ให�ม่การกำาหนดุหน�าท่�ขอำงชนชั�นต่างๆ ตั�งแต่ระดุับัขุนนาง ทหาร ราษฎร และม่ระบับั

การให�รางวัลและการลงโทษท่�เดุ็ดุขาดุชัดุเจนในการรักษาหน�าท่�ท่�กำาหนดุนั�น ทำาให�

เกิดุระบับัสายการบัังคับับััญชาท่�เข�มแข็งและลำาดุับัชั�นขอำงคนในสังคมท่�ชัดุเจน ซึึ่�ง

เปีน็ตวัอำย่างท่�นา่สนใจในการใช�ระบับักฎหมายในการสร�างความเข�มแข็งในระบับัการ

ปีกครอำงท่�ปีระสบัความสำาเรจ็ในการรวมชาตแิละสามารถใช�ในการปีกครอำงปีระเทศิจน่

ทั�งปีระเทศิไดุ� (Zimmerman, 2014)

  ในงานขอำง สมชาย ปีร่ชาศิิลปีะกลุ (2549) ไดุ�แบ่ังยคุขอำงกฎหมายเป็ีนยคุสำาคัญ

สามชว่งเวลา ยคุแรก เปีน็ยคุกฎหมายยคุรฐัราชาธัริาช หรอืำในยคุท่�กษตัรยิเ์ปีน็ใหญใ่น

สมัยท่�รัฐยังไม่ม่อำาณาเขตชัดุเจน ความสัมพันธั์ขอำงรัฐเปี็นไปีในแบับัปีระเทศิราชจาก

การท่�รัฐท่�อำ่อำนแอำ (ปีระเทศิราช) มักจะยอำมอำย่้ใต�รัฐท่�เข�มแข็ง (ราชาธัิราช) เพื�อำการ

ปีกป้ีอำงคุ�มครอำงดุแ้ล ซึึ่�งโดุยทั�วไปีรัฐราชาธิัราชก็จะใช�กฎหมายและระบับัปีกครอำงขอำง

รฐับังัคับัเฉพาะในดิุนแดุนหัวเมือำงขอำงตนเท่านั�น ในส่วนหัวเมือำงปีระเทศิราชก็ยงัคงใช�

กฎหมายท�อำงถิ�นในการปีกครอำงตนเอำงไดุ� โดุยภาระขอำงปีระเทศิราชคอืำการสง่เครื�อำงราช

บัรรณาการท่�แสดุงถึงความภักดุ่ และเกณฑิ์กำาลังมาช่วยรบัยามสงคราม ยุคสอำง เปี็น

ยุคกฎหมายรัฐสมบั้รณาญาสิทธิั� หรือำยุคท่�เกิดุการรวมตัวขอำงรัฐชาติภายใต�กษัตริย์ผู้้�

มอ่ำำานาจส้งสุดุ ระบับักฎหมายในยุคน่�อำย่้ภายใต�รัฐมอ่ำาณาเขตแน่ชดัุและการบังัคับัใช�

กฎหมายแห่งรัฐแก่ปีระชาชนทุกคนในเขตดุินแดุน ม่ระบับักฎหมายขอำงรัฐส่วนกลาง

และการบัังคับัใช�กฎหมายผู้่านกลไกขอำงรัฐ หากแต่ในยุคน่�ยังม่กษัตริย์เปี็นผู้้�ม่อำำานาจ

ส้งสุดุและเป็ีนผู้้�บััญญัติกฎหมาย ยุคสาม เป็ีนยุคกฎหมายยุครัฐชาติ หรือำยุคท่�ม่การ

ปีกครอำงภายใต�ระบับัรฐัสมยัใหม ่(Nation State) และเปีล่�ยนแปีลงอำำานาจการปีกครอำง

ส้งสุดุจากกษัตริย์มาอำย้่ภายใต�กลไกการปีกครอำงขอำงรัฐ 
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ในปีระเทศิไทยนั�นไดุ�แบ่ังยคุกฎหมายยคุรฐัราชาธัริาชเปีน็ชว่งเวลาระหว่างสมยัอำยุธัยา

ถึงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลท่� 4 ส่วนยุคกฎหมายรัฐสมบั้รณาญาสิทธิั�เปี็นช่วงเวลาใน

สมัยรัชกาลท่� 5 จนกระทั�งม่การเปีล่�ยนแปีลงการปีกครอำงในปีี พ.ศิ.2475 เปี็นช่วงท่�ม่

การเปีล่�ยนแปีลงจากแรงกดุดุันโดุยตรงจากชาติตะวันตกท่�เห็นว่าระบับักฎหมายไทย

ล�าหลังป่ีาเถื�อำน และในยุคสุดุท�ายอัำนเป็ีนยุคกฎหมายยุครัฐชาตินั�นเป็ีนช่วงหลังจาก

เปีล่�ยนระบับัการปีกครอำงมาเป็ีนระบัอำบัปีระชาธิัปีไตยจนถึงปีัจจุบััน ในกระบัวนการ

เปีล่�ยนแปีลงนั�นคณะผู้้�ก่อำการเปีล่�ยนการปีกครอำงนั�นก็ล�วนไดุ�รับัอำิทธิัพลจากแนวคิดุ

และอำุดุมคติขอำงชาติตะวันตกมาทั�งสิ�น    ซึ่ึ�งหากพิจารณาถึงวิวัฒนาการทางกฎหมาย

ขอำงชาติตะวันตกก็จะพบันัยสำาคัญขอำงระบับักฎหมายตะวันตกหลายปีระการท่�ม่

อำิทธัิพลต่อำระบับักฎหมายในปีัจจุบััน

  ในงานขอำง ปีร่ดุ่ เกษมทรัพย์ (2560) ไดุ�ทำาการศิึกษาแนวคิดุทางนิติปีรัชญา

ขอำงโลกตะวนัตกในแต่ละยคุและไดุ�ช่�ให�เหน็ถงึความเปีล่�ยนแปีลงทางอุำดุมคตแินวคดิุ

วา่ แตเ่ดุมิชาตติะวนัตกและแหลง่อำารยะธัรรมตา่งๆ ล�วนแตม่ค่วามเชื�อำในเรื�อำงขอำงภ้ตผู่้ 

ปีิศิาจ เทพเจ�า เทวดุา และสิ�งลึกลับัเหนือำธัรรมชาติ ความคิดุในเรื�อำงขอำงกฎหมายและ

ความยุติธัรรมขอำงคนในยุคน่�ก็มาจากนิยายปีรัมปีรา (Myth) ซึ่ึ�งเรื�อำงท่�เล่าผู้่านต่อำทาง

เทพนิยายไดุ�กลายเป็ีนความเชื�อำและเปี็นสิ�งท่�ผู้้�คนถือำปีฏิบััติเสมือำนหนึ�งเปี็นกฎหมาย

 ยกตัวอำย่างเช่นกรณ่ชาวกร่กโบัราณไดุ�ให�ความยกย่อำงเทพ Themis เปี็นเทพ่แห่งสติ

ปีัญญา ซึ่ึ�งคำาแนะนำาขอำงเทพ Themis ในเทพนิยายไดุ�กลายเปี็นจาร่ตขอำงชาวกร่ก

โบัราณและถ้กแปีลมาเปี็นกฎหมายท่�เร่ยกว่า Themistes กรณ่ท่�มาขอำงกฎหมายท่�มา

จากเทพนิยายปีรัมปีรานั�นก็สอำดุคล�อำงกับัเรื�อำงขอำงคัมภ่ร์พระธัรรมศิาสตร์ในกฎหมาย

ไทยโบัราณท่�ม่เรื�อำงเล่าเก่�ยวกับัมะโนสารฤๅษ่ท่�เหาะไปียังกำาแพงจักรวาลแล�วนำาพระ

ธัรรมศิาสตรซ์ึ่ึ�งเปีน็หลกัธัรรมขอำงพระพรหมมาเข่ยนเปีน็คมัภร่พ์ระธัรรมศิาสตรซ์ึ่ึ�งกลาย

มาเปี็นต�นแบับัขอำงกฎหมายในสมัยอำยุธัยาและรัตนโกสินทร์ตอำนต�น การท่�ม่เรื�อำงเล่า

ผู้่านเทพนิยายจนความเป็ีนความเชื�อำขอำงผู้้�คนและไดุ�ถ้กบััญญัติเปี็นกฎหมายโดุยรัฐ

ในยุคนั�นเปี็นปีรากฏการณ์ท่�เกิดุขึ�นในต่างชาติต่างวัฒนธัรรมทั�วโลก กฎหมายในยุค

นั�นจึงเปี็นกระบัวนการท่�ทำาใช�ยืนยันระบับัความเชื�อำท่�ยึดุถือำกันมาอำย่างยาวนานขอำง

ผู้้�คน โดุยนยัหนึ�งกอ็ำาจจะกลา่วไดุ�วา่กฎหมายในระยะแรกเกดิุขึ�นจากความเชื�อำขอำงผู้้�คน

ในเรื�อำงผู้ิดุ ชอำบั ชั�ว ดุ่ ซึ่ึ�งอำาจม่ท่�มาผู้่านเรื�อำงเล่าหรือำจินตนาการท่�ผู้้�คนสามารถเข�าถึง

ไดุ�ง่ายอำย่างเช่นเทพนิยาย หรือำอำ่กนัยหนึ�งการท่�คนยุคนั�นม่ความเชื�อำในสิ�งลึกลับัเหนือำ
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ธัรรมชาติการใช�กระบัวนการสร�างความเชื�อำให�กับัปีระชาชนผู้่านเรื�อำงเหนือำธัรรมชาติก็

อำาจเปี็นอำุบัายท่�แยบัยลขอำงชนชั�นปีกครอำงในช่วงเวลานั�นก็เปี็นไดุ� 

  ในปีระวัติศิาสตร์ขอำงชนชาติยุโรปี กร่กเป็ีนชาติแรกท่�เริ�มใช�หลักเหตุผู้ลและ

สติปีัญญาแทนความเชื�อำเรื�อำงอำำานาจลึกลับัเหนือำธัรรมชาติ โดุยในยุค 600-700 ปีีก่อำน

คริสต์ศิักราชเริ�มม่นักปีราชญ์ชาวกร่กหันมาใช�สติปีัญญาและการใช�เหตุผู้ลมาอำธิับัาย

ปีรากฏการณต์า่งๆ ดุ�วยความท่�กรก่มน่ครรัฐเลก็ๆ หลายแหง่ซึ่ึ�งแตล่ะแหง่ตา่งกม็อ่ำำานาจ

ในการปีกครอำงตนเอำงจงึเปีน็เวทข่อำงนกัปีราชญใ์นการนำาเสนอำแนวคดิุตา่งๆ และมก่าร

พัฒนาร้ปีแบับัการปีกครอำงและสร�างแนวคิดุใหม่ทางการเมือำงการปีกครอำงในนครรัฐ

ต่างๆ จากเดิุมท่�อำารยะธัรรมโบัราณมักจะใช�การปีกครอำงแบับักษัตริย์เปี็นผู้้�ปีกครอำง

เท่านั�น ดุังเช่นท่� Aristotle ไดุ�สรุปีว่าร้ปีแบับัการจัดุการปีกครอำงม่สามแบับัคือำ การ

ปีกครอำงโดุยอำำานาจขอำงคนๆ เดุ่ยว การปีกครอำงในอำำานาจขอำงหม้่คณะส่วนน�อำย และ

การปีกครอำงโดุยมวลชนส่วนใหญ่ ซึ่ึ�งแนวคิดุในการปีกครอำงโดุยมวลชนส่วนใหญ่ไดุ�

ถ้กพัฒนามาเปี็นระบับัการปีกครอำงแบับัปีระชาธัิปีไตยในปีัจจุบััน ในยุคน่�ไดุ�ม่การให�

แนวคิดุเก่�ยวกับักฎหมายและกระบัวนการยุติธัรรมท่�น่าสนใจไว�หลายปีระการ ไม่ว่า

จะเปี็นในเรื�อำงทัศินะการปีกครอำงดุ�วยกฎหมายท่�เปี็นธัรรมในหนังสือำ The Laws ขอำง 

Plato ท่�เปีน็แนวคดิุเก่�ยวกบััหลกันติริฐั อำยา่งไรกด็ุย่คุขอำงปีรัชญากรก่ถ้กแทนท่�ดุ�วยยคุ

โรมนัจากการท่�จกัรวรรดุโิรมนัไดุ�แผู้ข่ยายอำำานาจไปีทั�วยโุรปี ซึ่ึ�งรากฐานทางวฒันธัรรม

การปีกครอำง และกฎหมายขอำงชาวโรมันกม็อ่ำทิธัพิลต่อำระบับักฎหมายขอำงชาติยโุรปีใน

ระยะต่อำมาไม่ว่าจะเป็ีนแนวคิดุในรวบัรวมและชำาระกฎหมายต่างๆ มารวบัรวมและจัดุ

ทำาปีระมวลกฎหมายให�เป็ีนระบับัระเบั่ยบัแล�วนำามาเข่ยนเป็ีนลายลักษณ์แล�วม่การ

ปีระกาศิใช�ให�รับัทราบัอำย่างชัดุเจน หรือำท่�เร่ยกว่าระบับักฎหมายซ่ึ่วิลลอำร์ (Civil Law)2     

ก็ม่ท่�มาจากวัฒนธัรรมขอำงชาวโรมันนั�นเอำง 

  ระบับักฎหมายโรมนัถอืำเปีน็รากฐานในการพฒันาระบับักฎหมายในชาตยิโุรปี 

อำื�นๆ เช่น ฝ่รั�งเศิส เยอำรมัน และในช่วงเวลาเดุ่ยวกันก็ม่มหาอำำานาจยุโรปีอำ่กชาติหนึ�ง

คอืำชาติอำงักฤษซึึ่�งไดุ�รับัอิำทธิัพลจากกฎหมายโรมันเพ่ยงเล็กน�อำยเนื�อำงจากอำงักฤษไม่ไดุ�

            2ระบับักฎหมายซ่ึ่วิลลอำว์ (Civil Law) หรือำเร่ยกอ่ำกอำย่างว่าระบับัปีระมวลกฎหมายหรือำระบับักฎหมายลาย

ลกัษณ์อำกัษร เป็ีนระบับักฎหมายท่�ม่การรวมรวมหลกักฎหมายและจาร่ตปีระเพณ่มาเข่ยนรวมเป็ีนปีระมวลกฎหมายใน

ลกัษณะลายลกัษณ์อำกัษร อำย่างไรก็ดุ่นักวิชาการบัางท่านม่ความเห็นว่าการเร่ยกกฎหมายลายลักษณ์อำกัษรอำาจทำาให�

เกดิุความเข�าใจผู้ดิุ จึงให�ใช�ทับัศิพัท์ว่า    ซ่ึ่วิลลอำว์ ซึึ่�งหมายความถึงระบับักฎหมายท่�ใช�กับัพลเมือำงขอำงโรมนัในอำดุ่ต
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ถ้กยึดุครอำงโดุยโรมันอำย่างเดุ็ดุขาดุและม่การพัฒนาระบับักฎหมายขอำงตนเอำง ระบับั

กฎหมายขอำงอำังกฤษเป็ีนระบับัวินิจฉัยคดุ่ตามหลักกฎหมายทั�วไปี หรือำเร่ยกว่าระบับั

กฎหมายคอำมมอำนลอำว์ (Common Law)3 ซึ่ึ�งเปี็นกฎหมายท่�ผู้้�พิพากษาสร�างขึ�นจาก

หลักเหตผุู้ลท่�ไดุ�จากการพจิารณาข�อำเทจ็จรงิในข�อำพพิาทแล�วถอืำเปีน็บัรรทดัุฐานในการ

ตดัุสินคดุต่่อำมาในลักษณะท่�วา่หากข�อำเท็จจรงิเหมือำนกันต�อำงตัดุสนิเหมือำนกัน โดุยระบับั

กฎหมายซึ่่วิลลอำร์ (Civil Law) และระบับักฎหมายคอำมมอำนลอำว์ (Common Law) นั�น 

หากพจิารณาถงึหลกัคดิุและการกำาเนดิุขอำงระบับักฎหมายกจ็ะมล่กัษณะใกล�เคย่งกนั

คอืำเกดิุจากการท่�สงัคมเจรญิขึ�น มก่รณ่พพิาทและคดุต่า่งๆ เริ�มมค่วามหลากหลายและ

กระจัดุกระจายไปีในพื�นท่�ต่างๆ จึงม่ความพยายามท่�จะรวมกฎหมายให�เปี็นหมวดุหม้่

และเปี็นระบับัระเบั่ยบั โดุยในทางระบับักฎหมายซึ่่วิลลอำว์จะใช�การรวบัรวมกฎหมาย

หลายเรื�อำงมารวบัรวมให�เป็ีนหมวดุหม้่ ส่วนในทางคอำมมอำนลอำว์ก็จะใช�การรวบัรวม

แนวคำาพิพากษาในการตัดุสินคดุ่ในลักษณะต่างๆ เพื�อำใช�เปี็นบัรรทัดุฐาน สังคมในยุค

น่�จึงเริ�มม่การพัฒนาระบับักฎหมายให�เป็ีนระเบั่ยบัแบับัแผู้นและเริ�มม่การพัฒนาการ

ขอำงแนวคิดุให�กลายเปี็นระบับัระเบ่ัยบัอำย่างเปี็นร้ปีธัรรมหรือำอำาจกล่าวไดุ�ว่ากฎหมาย

ในยุคน่�คือำเครื�อำงมือำในการสร�างบัรรทัดุฐานขอำงสังคมท่�ม่ระบับัระเบั่ยบัแบับัแผู้น

  จักรวรรดุิโรมันล่มสลายลงในราวปีลายศิตวรรษท่� 5 ในช่วงเวลานั�นยุโรปีไดุ�

เข�าส้่ยุคกลาง (ปีระมาณศิตวรรษท่� 6-15) ม่การแบั่งแยกกันปีกครอำงกันเปี็นแคว�นเล็ก

แคว�นน�อำยและเริ�มม่ชนชาติใหม่ตั�งตัวเป็ีนอำาณาจักรแทนท่�จักรวรรดิุโรมันท่�ล่มสลาย

ลง เปี็นช่วงท่�ม่การรบัพุ่งแย่งชิงความเปี็นใหญ่และเกิดุความระสำ�าระสายในทางการ

ปีกครอำง ในยุคนั�นผู้้�คนเริ�มมุ่งไปีหาท่�พึ�งทางใจทำาให�ศิาสนาเริ�มเข�ามาอำิทธัิพลอำย่างส้ง 

หลงัจากจกัรวรรดุโิรมนัลม่สลายลงกลบััเปีน็ศิาสนจกัรครสิเตย่นท่�รุง่เรอืำงเข�มแขง็ขึ�นใน

ชว่งปีลายสมัยโรมันท่�ยงัมบ่ัทบัาท ในช่วงนั�นแม�ยุโรปีจะแบ่ังแยกปีกครอำงกันเป็ีนแคว�น

เล็กแคว�นน�อำยแต่ในแง่ความเชื�อำทางศิาสนายุโรปียังเปี็นอำันหนึ�งอำันเดุ่ยวกันภายใต�

ศิาสนจักรโรมนัคาทอำลิกซึ่ึ�งมศ่ิน้ย์กลางอำย่้ท่�กรงุโรม ในช่วงท่�ศิาสนจกัรโรมันแคทอำรกิม่

ความเจริญรุง่เรือำงนั�นศิาสนจักรไดุ�อำ�างถึงกฎธัรรมชาติอำนัเป็ีนหนึ�งเดุย่วกับักฎขอำงพระ

             3ระบับักฎหมายคอำมมอำนลอำว์ (Common Law) หรือำมักนิยมเร่ยกระบับักฎหมายจาร่ตปีระเพณ่ อำย่างไรก็

ดุ่ระบับักฎหมายคอำมมอำนลอำว์แท�ท่�จริงแล�วไม่ไดุ�ใช�จาร่ตปีระเพณ่เปี็นกฎหมาย หากแต่ใช�การพิจารณาเหตุผู้ลข�อำ

เท็จจริงตามหลักกฎหมายในข�อำเท็จจริงแต่ละเรื�อำง นักวิชาการบัางท่านเห็นว่าการเร่ยกกฎหมายคอำมมอำนลอำว์ว่า

กฎหมายปีระเพณ่นั�นอำาจทำาให�เกิดุความเข�าใจผู้ิดุไดุ�ว่ากฎหมายคอำมมอำนลอำว์ม่ท่�มาจากจาร่ตปีระเพณ่
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ผู้้�เปี็นเจ�าซึ่ึ�งแม�แต่ราชาก็ต�อำงอำย้่ภายใต�กฎเกณฑิ์นั�น เปี็นสมัยท่�ศิาสนาคริสต์ม่อำำานาจ

ครอำบังำาทางการเมือำงการปีกครอำงรวมถึงม่บัทบัาทในการตั�งศิาลพิพากษาคดุ่และม่

อำำานาจกำาหนดุบัทลงโทษแกผู่้้�ฝ่า่ฝ่น้หรอืำมลั่กษณะเปีน็ภยัทางศิาสนา โดุยหลกัคดิุเรื�อำง

กฎหมายเปี็นสิ�งศิักดุิ�สิทธัิซึ่ึ�งอำย้่เหนือำอำำานาจขอำงกษัตริย์ท่�ไม่อำาจแก�ไขเปีล่�ยนแปีลงไดุ�

ตามใจชอำบัก็ตรงกับัคตินยิมขอำงชาวตะวันอำอำกดัุงเชน่คตเิรื�อำงพระธัรรมศิาสตร์ขอำงไทย

ซึ่ึ�งไม่อำย่้ในวิสัยท่�กษัตริยจ์ะลบัล�างไดุ� หรือำแนวคดิุขอำงกฎหมายอิำสลาม (Sariah) ซึึ่�งเป็ีน

แนวคำาสอำนทางศิาสนาท่�วางกฎเกณฑ์ิการดุำารงชวิ่ตขอำงชาวมุสลมิท่�กลายเป็ีนสิ�งท่�ชาติ

มุสลิมทุกชาตินำาไปีใช�กำาหนดุเปี็นหลักกฎหมาย ในยุคท่�ศิาสนารุ่งเรือำงเปี็นช่วงท่�ม่การ

ยอำมรับัโดุยทั�วไปีว่ากฎหมายคือำหลักธัรรมชาติซึ่ึ�งอำย่้เหนือำอำำานาจขอำงผู้้�ปีกครอำงโดุยม่

ศิาสนาเปีน็สื�อำกลางในการเชื�อำมโยงสงัคมกบััหลกัธัรรมชาตนัิ�น หลกัการเรื�อำงหลกัธัรรม

นำาการปีกครอำงนั�นในมมุหนึ�งกถ็อืำว่ามค่ณุอำยา่งยิ�งในแงข่อำงการถว่งดุลุไมใ่ห�ราชาหรอืำผู้้�

ปีกครอำงในสมยันั�นใช�อำำานาจจนเกนิขอำบัเขตหากแตต่�อำงกระทำาให�อำย่้ภายใต�หลกัธัรรม

 อำย่างไรกด็ุ่ในอำ่กมุมหนึ�งบัทบัาทขอำงศิาสนจักรในยคุนั�นบั่อำยครั�งกถ็้กปีระณามวา่เปี็น

ความพยายามครอำบังำาการเมอืำงการปีกครอำง และการกระทำาขอำงศิาสนจกัรหลายเรื�อำง

ถอืำเป็ีนเรื�อำงร�ายแรงในยคุปีจัจบุันั ไมว่า่จะเปีน็การตดัุสนิความคิดุทางวทิยาศิาสตร์เรื�อำง

โลกกลมขอำงกาลิเลโอำว่าเปี็นพวกนอำกร่ต การซึ่�อำมทรมาน (Torture) การล่าแม่มดุซึ่ึ�งก็

เกิดุโดุยศิาสนจักรในยุคกลาง การลงโทษโดุยวิธั่รุนแรงหลายอำย่าง เช่น ปีาหิน ฆ่่าเผู้า

ให�ตาย ตัดุอำวัยวะ ก็ล�วนแต่ม่ท่�มาจากคำาสอำนทางศิาสนา หรือำการทำาสงครามคร้เสดุ

ในปีลายยุคกลางก็เกิดุจากแรงจ้งใจทางศิาสนาและม่ความเคลื�อำนไหวขอำงศิาสนจักร

ให�การสนับัสนุน

  จดุุเปีล่�ยนท่�สำาคญัขอำงชาติตะวันตกคือำการล่มสลายขอำงศิาสนจักรและกระแส

ปีระชาธิัปีไตยในยุคท่�เร่ยกว่ายุคสมัยใหม่ ในช่วงปีลายยุคกลางไดุ�เกิดุราชวงศิ์ท่�เข�ม

แข็งจำานวนมากปีฏิเสธัการครอำบังำาขอำงฝ่่ายศิาสนจักร และเกิดุความเสื�อำมศิรัทธัา

ศิาสนจักรโรมันคาทอำลิกจนม่ผู้้�คนจำานวนมากไม่ยอำมรับันับัถือำและหันไปีนับัถือำนิกาย

 Protestant (หมายความว่าผู้้�ต่อำต�าน) ปีระกาศิตัวต่อำต�านศิาสนจักรโรมันคาทอำลิก

ท่�กรุงโรมแต่ยังนับัถือำคริสต์ศิาสนาอำย้่ ดุ�วยเหตุดุังกล่าวทำาให�ศิาสนจักรเสื�อำมอิำทธิัพล

ลงและไม่ม่บัทบัาทในทางการพิพากษาและทางกฎหมายดัุงในยุคกลางรวมถึงการ 

กระทำาขอำงศิาสนจักรบัางเรื�อำงเช่นการล่าแม่มดุไดุ�ถ้กปีระณามจากฝ่่ายอำาณาจักรจน

นำาไปีส้่การแก�ไขระบับักฎหมาย ในช่วงดุังกล่าวไดุ�เกิดุระบับัการปีกครอำงรัฐท่�เข�มแข็ง
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ขึ�นเร่ยกว่าระบับัสมบั้รณาญาสิทธัิราชย์ (Absolute Monarchy) โดุยม่ศิ้นย์รวมอำำานาจ

อำย่้ท่�กษัตริย ์มก่ารสร�างชุมชนการเมือำงการปีกครอำงท่�มอ่ำาณาเขตแน่นอำน และใช�กลไก

เจ�าพนักงานขอำงรัฐและระบับัราชการในการปีกครอำง รวมถึงการใช�กอำงทัพปีระจำาการ

แทนการให�ขุนนางเจ�าขอำงท่�ดุิน (Feudal Lords) เปี็นผู้้�ดุ้แลกำาลังพลอำย่างในสมัย

ยุคกลาง ในยุคสมบั้รณาญาสิทธัิ�นั�นกฎหมายถ้กใช�เปี็นเครื�อำงมือำในการยืนยันอำำานาจ

อำธิัปีไตยขอำงรฐั และให�อำำานาจแกเ่จ�าพนกังานและกลไกขอำงรฐัในการรกัษาความสงบั

เรย่บัร�อำยและรกัษาอำำานาจจากสว่นกลาง รฐัในยคุใหมนั่�นมค่วามเปีน็ระเบัย่บัและทรง

ปีระสิทธัิภาพกว่ารัฐในยุคกลางและไดุ�เติบัโตม่กำาลังกล�าแข็งขึ�นอำย่างไรก็ดุ่รัฐในยุค

นั�นก็ม่ความพยายามในการขยายอิำทธัิพลขอำงตนและมักจะกระทบักระทั�งกันตลอำดุ

เวลา จุดุเปีล่�ยนท่�สำาคัญขอำงยุโรปีคือำการเติบัโตขอำงชนชั�นกลางท่�ม่ความมั�งคั�งจาก

ธัรุกิจการค�าขาย เกดิุการยอำมรับัแนวคิดุดุ�านเศิรษฐกิจเสรนิ่ยมท่�เชื�อำว่ารัฐควรปีล่อำยให�

เอำกชนทำาการค�าขายโดุยเสร่โดุยม่การแทรกแซึ่งจากรัฐบัาลให�น�อำยท่�สุดุ และท่�สำาคัญ

คือำความเคลื�อำนไหวในการลดุทอำนอำำานาจขอำงกษัตริย์ท่�เกิดุผู้ลอำย่างเป็ีนร้ปีธัรรมใน

ช่วงศิตวรรษท่� 18-19 กระแสความเปีล่�ยนแปีลงในช่วงเวลาดุังกล่าวไดุ�ทำาให�เกิดุรัฐ

ยคุใหมท่่�เคารพสทิธิัเสรภ่าพขอำงพลเรอืำน มก่ารอำอำกกฎหมายรบััรอำงสทิธัเิสรภ่าพให�กบัั

พลเมอืำงอำย่างเชน่ Bill of Rights ในอัำงกฤษซึึ่�งกลายเป็ีนต�นแบับัขอำงรัฐธัรรมน้ญอำเมริกา

และกฎหมายคุ�มครอำงสิทธัิเสร่ภาพขอำงปีระชาชนในปีระเทศิต่างๆ ม่การปีฏิวัติล�มล�าง

ระบัอำบักษัตรยิใ์นฝ่รั�งเศิส (French Revolution) จนเกิดุกระแสเคลื�อำนไหวผู้ลกัดุนัให�เกดิุ

ระบัอำบัปีระชาธัิปีไตยไปีทั�วยุโรปีจนทำาให�ปีระเทศิในยุโรปีม่การล�มล�างระบัอำบักษัตริย์

หรือำแม�บัางปีระเทศิจะยังคงม่ระบับักษัตริย์ก็เปี็นกษัตริย์ท่�อำย่้ภายใต�กฎหมายและถ้ก

จำากัดุอำำานาจไม่ไดุ�ม่สิทธัิขาดุในการปีกครอำงดุังเดุิม (Constitutional Monarchy)

  จากการสำารวจกฎหมายปีระเทศิต่างๆ ในยคุนั�นนา่จะถอืำไดุ�ว่ายคุขอำงกฎหมาย

ยคุใหม ่(MODERN LAW) ไดุ�เกิดุขึ�นอำยา่งเป็ีนรป้ีธัรรมภายหลังเหตุการณ์ปีฏวิตัฝิ่รั�งเศิส

เมื�อำปีี ค.ศิ.1789 ท่�ม่การปีระกาศิใช�ปีระมวลกฎหมาย 5 ฉบัับัในสมัยกษัตริย์นโปีเล่ยน

ซึ่ึ�งถอืำเปีน็แบับัฉบับััขอำงกฎหมายสมยัใหม ่(MODERN CODE) โดุยลักษณะสำาคญัขอำง

กฎหมายสมัยใหม่คือำการยอำมรับัสิทธัิเสรภ่าพขอำงปีัจเจกชน รับัรอำงสถานะขอำงบัุคคล

ท่�ม่ความเท่าเท่ยมและม่สิทธัิในทรัพย์สิน ม่การจำากัดุอำำานาจขอำงรัฐไม่ให�ใช�อำำานาจ

ตามอำำาเภอำใจและกำาหนดุการแบั่งแยกและถ่วงดุุลอำำานาจสถาบัันขอำงรัฐ (SEPARA-

TION OF POWER) หลักความเปี็นอำิสระขอำงตุลาการ และการพิส้จน์ความผู้ิดุโดุยใช�
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พยานหลกัฐานท่�นา่เชื�อำถอืำแทนการซึ่�อำมทรมานหรอืำการกลา่วหาเพ่ยงลอำยๆ ซึ่ึ�งผู้ลขอำง

กฎหมายสมยัใหมไ่ดุ�ยตุยิคุสมบัร้ณาญาสทิธิั� เกดิุการยอำมรบััแนวคดิุเสร่นยิมและระบับั

กฎหมายท่�ยึดุถือำหลักความเป็ีนธัรรมท่�เปี็นร้ปีธัรรมมากขึ�นซึ่ึ�งกลายเปี็นแม่แบับัขอำง

กฎหมายทั�วโลกในระยะต่อำมา

  การรับัเอำาระบับัและแนวคิดุขอำงรัฐตะวันตกในช่วงการปีฏิร้ปีปีระเทศิในสมัย

รัชกาลท่� 5 นั�นอำาจไม่ใช่เพราะแรงกดุดัุนบัังคับัจากชาติตะวันตกแต่อำย่างเดุ่ยว ส่วน

หนึ�งน่าจะเปี็นความสมัครใจขอำงพระอำงค์ท่านท่�เล็งเห็นความจำาเปี็นจากท่�เห็นแบับั

อำย่างขอำงรัฐยุคใหม่ท่�ม่ปีระสิทธัิภาพ ในช่วงท่�ปีระเทศิไทยม่การปีฏิร้ปีกฎหมายใน

ยุคสมบั้รณาญาสิทธัิราชย์นั�นปีระเทศิไดุ�รับัเอำาแนวคิดุขอำงกฎหมายยุคใหม่มาหลาย

อำย่าง ไม่ว่าจะเป็ีนการอำอำกปีระมวลกฎหมาย พัฒนาระบับัตุลาการและกระบัวนการ

ยุติธัรรมให�ม่การรับัฟื้ังพยานหลักฐานเพื�อำพิส้จน์ความผู้ิดุ ให�การรับัรอำงสถานะบัุคคล

โดุยยกเลกิระบับัไพร/่ทาส จดัุตั�งกอำงทพัแทนการเกณฑิก์ำาลงัพล และมร่ะบับักฎหมาย

ท่�เปี็นระเบั่ยบัแบับัแผู้น ขาดุแต่การเปีล่�ยนแปีลงระบับัการปีกครอำงให�เปี็นระบัอำบั

ปีระชาธัิปีไตยเท่านั�น แต่ในท�ายท่�สุดุไดุ�ม่ความเคลื�อำนไหวขอำงคนไทยท่�ไดุ�ไปีเล่าเร่ยน

ในปีระเทศิตะวันตกท่�รับัเอำากระแสแนวคิดุรัฐยุคใหม่จนเกิดุความเคลื�อำนไหวในการ

เปีล่�ยนแปีลงระบัอำบัการปีกครอำงจากสมบั้รณาญาสิทธัิราชย์มาเปี็นปีระชาธัิปีไตย 

โดุยลดุบัทบัาทอำำานาจขอำงสถาบันักษตัรยิม์าเปีน็ระบับักษตัริยภ์ายใต�รฐัธัรรมน้ญ เกดิุ

ระบับักฎหมายใหม่ท่�ม่การยอำมรับัสิทธัิเสร่ภาพและสิทธัิในทรัพย์สิน ม่การรับัฟื้ังเส่ยง

คนส่วนมากในการปีกครอำง ม่ระบับัการถ่วงดุุลอำำานาจขอำงสถาบัันการปีกครอำงตาม

แนวขอำงชาติตะวันตกยุคใหม่ 

  ซึ่ึ�งหากพจิารณาพฒันาการขอำงกฎหมายโบัราณว่ากฎหมายมไ่ว�ทำาไมนั�น โดุย

สรปุีแล�วจะเห็นไดุ�ว่ากฎหมายในยุคโบัราณ (Pre-modern Law) นั�นความจำาเป็ีนแรกสุดุ

คอืำการรวมกลุม่สังคมมนุษยเ์พื�อำให�ความช่วยเหลือำรว่มมือำกันทำาให�สังคมมนุษยม์ข่นาดุ

ใหญข่ึ�นมค่วามจำาเปีน็จะต�อำงใช�กฎหมายเพื�อำจดัุระเบัย่บัขอำงสงัคม และระงบััข�อำพพิาท

เวลาคนในสังคมเกิดุความขัดุแย�ง ต่อำมาเปี็นยุคขอำงสงครามการรวมชาติการบัังคับัใช�

กฎหมายมักจะใช�เพื�อำการจัดุระเบั่ยบัการปีกครอำงและเกณฑิ์กำาลังพลเปี็นสำาคัญ โดุย

กฎหมายในยุคน่�จะเปี็นกฎหมายขอำง ชนชั�นปีกครอำงท่�ม่การแบั่งชนชั�นขอำงพลเมือำง

ไว�อำย่างชัดุเจนโดุยชนชั�นปีกครอำงหรือำขุนนางมักจะม่อำภิสิทธิัพิเศิษเหนือำปีระชาชน

ทั�วไปี ซึ่ึ�งหากจะม่การรับัรอำงสิทธัิและสถานะขอำงบุัคคลก็มักจะเปี็นการคุ�มครอำงสิทธัิ
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และการให�ความดุ้แลกับับัุคคลท่�สามารถเร่ยกเกณฑ์ิแรงงานหรือำใช�เป็ีนกำาลังรบัไดุ�

เท่านั�น โดุยบั่อำยครั�งจะพบัว่ากฎหมายสมัยโบัราณมักจะเก่�ยวพันกับัความเชื�อำในเรื�อำง

เทพนยิายหรอืำสิ�งล่�ลบััเหนอืำธัรรมชาต ิและมต่ำานานหรอืำเรื�อำงเลา่ท่�แสดุงวา่หลกัคำาสอำน

หรอืำแนวทางปีฏิบัตัทิ่�คนเชื�อำถอืำนั�นเป็ีนคำาสอำนจากเทพหรือำพระเจ�าจนมก่ารยึดุถอืำแนว

คำาสอำนหรือำแนวทางปีฏิบััติขอำงเทพหรือำพระเจ�านั�นเปี็นกฎหมาย หรือำในบัางยุคนั�นจะ

เห็นไดุ�ว่าสถาบัันทางศิาสนาเข�ามาม่อำิทธัิพลก็อำาจม่การอำ�างหลักธัรรมทางศิาสนาให�

เปีน็กฎหมายศัิกดุิ�สทิธิัท่�มอิ่ำทธิัพลเหนือำชนชั�นผู้้�มอ่ำำานาจปีกครอำงไดุ� ในยุคต่อำมาเป็ีนยุค

ท่�ผู้้�ปีกครอำงปีฏิเสธัอำำานาจขอำงศิาสนจักรและมก่ารพัฒนาระบับัการปีกครอำงในลักษณะ

รัฐชาติท่�ม่ความเข�มแข็งมากขึ�น กฎหมายในยุคน่�ก็จะถ้กใช�เปี็นกลไกในการขับัเคลื�อำน

ระบับัรัฐชาติและถ้กสร�างให�เปี็นระบับัระเบั่ยบัแบับัแผู้น ซึ่ึ�งท่�กล่าวมาทั�งหมดุนั�นถือำ

เปี็นความจำาเปี็นขอำงระบับักฎหมายในยุคโบัราณ (Pre-modern Law) ในทางการ

ศิกึษาเก่�ยวกับักฎหมายจะเห็นไดุ�ว่าจดุุเปีล่�ยนท่�สำาคญัท่�ผู้ลักดัุนระบับักฎหมายจากยุค

โบัราณมาเปี็นกฎหมายยุคใหม่ (Modern Law) นั�นอำย้่ท่�ชาติตะวันตกจากการท่�สังคม

เจริญเติบัโตม่ความเปี็นพหุนิยมมากขึ�นและม่กลุ่มอำำานาจใหม่อำย่างเช่นชนชั�นกลาง

นักธุัรกิจเข�ามาม่บัทบัาทแทนท่�ฝ่่ายราชวงศ์ิและขุนนางทำาให�เกิดุความเคลื�อำนไหวใน

การล�มล�างหรือำลดุบัทบัาทขอำงกษัตริย์ ซึ่ึ�งความเคลื�อำนไหวดุังกล่าวไดุ�ทำาให�เกิดุการ

สนับัสนุนแนวคิดุในเรื�อำงขอำงการรับัรอำงสิทธัิเสร่ภาพและสิทธัิในทรัพย์สินขอำงบัุคคล 

การแบัง่แยกอำำานาจ ระบับักระบัวนการยุตธิัรรม และการนำาเอำาหลักธัรรมทางกฎหมาย

ท่�เคยพ้ดุถึงในยุคโบัราณให�กลายเป็ีนหลักกฎหมายท่�เปี็นร้ปีธัรรม ซึึ่�งเราจะเห็นไดุ�ว่า

ระบับักฎหมายยคุใหม่ขอำงชาตติะวนัตกดุงักล่าวไดุ�กลายเป็ีนแม่แบับัขอำงระบับักฎหมาย

ทั�วโลกและทำาให�กฎหมายในปีัจจุบัันในปีระเทศิต่างๆ รวมถึงปีระเทศิไทยหล่กเล่�ยงไม่

ไดุ�ท่�จะต�อำงม่การกล่าวอำ�างและกำาหนดุบัทบััญญัติเพื�อำรอำงรับัหลักคิดุกฎหมายยุคใหม่

เหล่าน่�

กฎหมายเที่คนิค

  หากนำาทฤษฎ่กฎหมายสามชั�นเข�ามาพิจารณาแล�วจะเห็นไดุ�ว่าการพัฒนา

ทางกฎหมายตั�งแต่กฎหมายในยุคโบัราณจนถึงยุคกฎหมายสมัยใหม่นั�นเป็ีนยุคแห่ง

พฒันากฎหมายชาวบั�านมาเปีน็ยคุแหง่การพฒันากฎหมายขอำงนกักฎหมายท่�เริ�มมก่าร

พฒันาหลักเหตุผู้ลความชอำบัธัรรมทางกฎหมายท่�แตกตา่งจากหลักเหตุผู้ลทางศิล่ธัรรม
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 และมก่ารปีรุงแตง่สิ�งท่�ชอำบัธัรรมในทางกฎหมายท่�ใช�ในการรักษาความสงบัเรย่บัร�อำย

และการรับัรอำงแนวคิดุท่�ยึดุถือำอำย่างเช่นเรื�อำง สิทธัิ การแบั่งแยกอำำานาจ เสร่นิยม ท่�ม่

ขอำบัเขตมากกว่าความชอำบัธัรรมตามหลักศ่ิลธัรรมโบัราณ อำยา่งไรกด็ุเ่มื�อำสังคมมค่วาม

เจรญิยิ�งขึ�นและมค่วามสลับัซึ่บััซึ่�อำนขึ�น เครื�อำงมอืำเครื�อำงใช�ในการทำามาหากนิและความ

เจรญิก�าวหน�าทางเทคโนโลย่ต่างๆ มากขึ�นทำาให�เกดิุกฎหมายในยคุท่�สามคือำการกำาหนดุ

กฎเกณฑ์ิท่�มลั่กษณะเจาะจงบัางอำย่างเพื�อำใช�กับับัางสถานการณ์เป็ีนการเฉพาะหรือำใช�

ในการแก�ปีญัหาสงัคมในเรื�อำงใดุเรื�อำงหนึ�ง โดุยหลกัการเทคนคิทางกฎหมายดุงักลา่วไม่

เก่�ยวกับัหลักศิล่ธัรรมหรือำความชอำบัธัรรมตามหลักกฎหมายแต่เดิุม ซึึ่�งหากเราพิจารณา

ช่วงรอำยต่อำขอำงการพัฒนาการในเชิงหลักการทางกฎหมายไปีจนถึงยุคท่�ม่การใช�หลัก

เทคนิคทางกฎหมายมาให�เหตุผู้ลทางกฎหมายแล�วเราจะพบัสิ�งท่�นา่สนใจในพัฒนาการ

ขอำงกฎหมายเชิงเทคนิคหลายปีระการ ในบัทความฉบัับัน่�ไดุ�ให�สนใจในการวิเคราะห์

เหตุผู้ลและหลักการทางกฎหมายทางเทคนิคท่�สำาคัญเพื�อำแสดุงให�เห็นถึงหลักคิดุทาง

กฎหมายท่�เริ�มม่การเปีล่�ยนแปีลงและพัฒนาขึ�นมากในสังคมยุคปัีจจุบััน ดุังตัวอำย่าง

ดุังน่�

  1) กฎหมายพื�นฐานไดุ�กลายเปี็นกฎหมายท่�ม่แนวคิดุเชิงเทคนิคเข�าไปีผู้สม

   หากม่การศึิกษาแนวคิดุในการปีรับัปีรุงปีระมวลกฎหมายต่างๆ ในระยะ

หลังจะเห็นภาพอำย่างชัดุเจนว่าการแก�ไขปีรับัปีรุงกฎหมายดัุงกล่าวมักจะเป็ีนไปีโดุย

เหตุผู้ลทางเทคนิคมากกว่าการสร�างความชอำบัธัรรมทางกฎหมายอำย่างยุคกฎหมาย

สมยัใหม ่(Modern Law) ยกตวัอำยา่งเชน่การแก�ไขปีระมวลกฎหมายวธ่ิัพจิารณาความ

แพ่งใน ปีี พ.ศิ.2560 ก็ม่จุดุเน�นอำย้่ท่�การกำาหนดุระยะเวลาในแต่ละขั�นตอำนให�กระชับั

ขึ�นการลดุขั�นตอำนการยื�นคำาร�อำงต่อำศิาล และตดัุสิทธัขิอำงล้กหน่�ในการคัดุค�านราคาขาย

ทอำดุตลาดุตำ�า4  ซึึ่�งเหตุผู้ลการอำอำกกฎหมายก็เพื�อำ  ลดุขั�นตอำนและระยะเวลาจากปัีญหา

การปีระวงิเวลาขอำงลก้หน่� หรอืำในการแก�ไขปีรบััปีรงุปีระมวลกฎหมายวธ่ิัพจิารณาความ

อำาญาในปีี พ.ศิ.2550 ท่�เปีิดุช่อำงให�ม่การใช�สถานท่�คุมขังอำื�นแทนการใช�เรือำนจำาในการ

ลงโทษจำาคุก5  ก็เปี็นเหตุผู้ลเพื�อำลดุความแอำอำัดุขอำงเรือำนจำาอำันเปี็นเหตุผู้ลทางเทคนิค

เพื�อำการบัริหารจัดุการกระบัวนการยุติธัรรมในเรื�อำงขอำงการปีฏิบััติต่อำผู้้�กระทำาผิู้ดุให�ม่

           4พ.ร.บั.แก�ไขเพิ�มเติมปีระมวลกฎหมายวิธั่พิจารณาความแพ่ง (ฉบัับัท่� 30) พ.ศิ.2560

           5พ.ร.บั.แก�ไขเพิ�มเติมปีระมวลกฎหมายวิธั่พิจารณาความอำาญา (ฉบัับัท่� 25) พ.ศิ.2550 
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ปีระสิทธิัภาพมากขึ�น หรือำในปีัจจุบัันท่�ม่ความก�าวหน�าทางเทคโนโลย่มากขึ�นก็เริ�มม่

แนวคิดุในการบัังคับัเก็บัข�อำม้ลรหัสพันธัุกรรม (DNA) เพื�อำใช�เปี็นข�อำม้ลในการติดุตาม

ตัวและยืนยันตัวผู้้�กระทำาผู้ิดุ และในปัีจจุบัันม่การพัฒนาเทคโนโลย่อุำปีกรณ์เครื�อำงมือำ

รับัส่งสัญญาณทางอิำเลคทรอำนิคส์ติดุตามตัว (Electronic Monitoring) มาใช�ในการ

ควบัคมุตัวผู้้�กระทำาผู้ดิุก็กำาลงัมแ่นวคิดุการแก�ไขกฎหมายวธ่ิัพิจารณาความอำาญาเพื�อำ

รอำงรับัอำุปีกรณ์เทคโนโลย่ดุังกล่าว 

  จากตวัอำย่างข�างต�นจะเหน็ไดุ�ว่าในปีจัจุบันัแม�จะเปีน็ในปีระมวลกฎหมายหลกั

ก็ม่ความจำาเป็ีนจะต�อำงม่การปีรับัปีรุงแก�ไขดุ�วยเหตุผู้ลทางเทคนิคเมื�อำกฎหมายเดิุม

ไม่สอำดุคล�อำงกับัสภาพการณ์ในปีัจจุบััน ซึ่ึ�งการวางหลักความชอำบัธัรรมตามกฎหมาย

แต่เดิุมท่�ใช�หลักการกระบัวนการพิจารณาคดุ่ท่�เป็ีนธัรรมและให�โอำกาสในการต่อำส้�คดุ่

อำย่างเต็มท่�นั�นส่วนหนึ�งก็ทำาให�เกิดุปัีญหาในอำ่กลักษณะหนึ�งคือำทำาให�กระบัวนการ

ยุติธัรรมต�อำงม่ขั�นตอำนท่�ยุ่งยากซึ่ับัซึ่�อำนจากการคุ�มครอำงสิทธิัขอำงผู้้�เก่�ยวข�อำงในทุก

ขั�นตอำน เกิดุกระบัวนการยุตธิัรรมท่�ลา่ช�าและเปีน็ภาระแกค่้ค่วามทกุฝ่า่ย และในสว่น

ขอำงการบัังคับัคดุ่ถ�าเปี็นคดุ่อำาญาก็มักจะม่ปีัญหาว่าการจำาคุกไม่สามารถแก�ปีัญหา

อำาชญากรรมหรือำถ�าเป็ีนการบังัคับัคดุแ่พ่งกม็กัจะมปั่ีญหาความล่าช�าและการติดุตาม

ทรัพย์ ปีระกอำบักับัสภาพการณ์ในปีัจจุบัันท่�ม่ปีริมาณคดุ่เข�าส้่ศิาลและนักโทษล�นคุก

มากขึ�นจึงทำาให�ปีัญหาม่ความรุนแรงมากขึ�น หลักคิดุทางกฎหมายในปีัจจุบัันจึงเริ�ม

เกิดุแนวคิดุในเชิงเทคนิคในดุ�านการเพิ�มปีระสิทธิัภาพและความคุ�มค่า รวมถึงม่การ

พิจารณาถึงหลักคิดุในเชิงเทคนิควิธ่ัท่�จะนำามาพัฒนาระบับักระบัวนการยุติธัรรมเดิุม

และทำาให�เกิดุกระบัวนการยุติธัรรมในเชิงทางเลือำกท่�มากขึ�น กฎหมายในยุคปีัจจุบััน

จึงม่ความสำาคญัในแงข่อำงการเพิ�มปีระสิทธัภิาพ และการสร�างทางเลือำกเพื�อำชดุเชยจุดุ

บักพร่อำงขอำงระบับักฎหมายแบับัเดุิม

  2) ท่�ดุินและกรรมสิทธัิ�

   ถ�าถือำตามหลักกฎหมายยุคกฎหมายชาวบั�านผู้้�ใดุเปี็นผู้้�ลงแรงหักร�าง

ถางพงปีล้กพืชผู้ลในท่�ดุินเท่าใดุผู้ลผู้ลิตและพื�นท่�ซึ่ึ�งลงแรงไปีก็ควรตกเปี็นขอำงผู้้�นั�น

ดุ�วยความชอำบัธัรรม หากแต่กฎหมายในยุคต่อำมาท่�สังคมเจริญขึ�นท่�ดุินไดุ�กลายเปี็น

กลไกสำาคัญในการปีกครอำงรัฐดุังท่�กล่าวไว�ก่อำนหน�าว่ารัฐส่วนใหญ่ในยุคกลางใช�

ระบับัศิกัดุนิาโดุยให�สทิธักิารปีกครอำงพลเรอืำนและท่�ดุนิในเขตพื�นท่�แกข่นุนาง (Feudal 

Lords) แล�วใช�ท่�ดุินเป็ีนกลไกในการสร�างผู้ลิตและเกณฑ์ิกำาลังพลไปีทำาการส้�รบัให�
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กับั ผู้้�ปีกครอำง จนกระทั�งในยุคกฎหมายสมัยใหม่ท่�ยกเลิกระบับัการ ถือำครอำงท่�ดุินโดุย

ขนุนางและยดึุถอืำหลกัให�มก่ฎหมายปีระกนัสทิธัใินการถอืำครอำงทรพัยสิ์นขอำงเอำกชน ซึ่ึ�ง

การจัดุสรรท่�ดุินแก่เอำกชนในยุครัฐสมัยใหม่นั�นถือำเปี็นความท�าทายและต�อำงใช�เหตุผู้ล

ในเชงิเทคนคิท่�ซึ่บััซึ่�อำนขึ�นในการกำาหนดุกฎหมาย ในช่วงเปีล่�ยนผู่้านระบัอำบัการถือำครอำง

จากระบับัศิักดุินามาเป็ีนการมอำบักรรมสิทธิั�ท่�ดุินให�กับัเอำกชนตามแนวรัฐยุคใหม่ท่�

ถือำว่าเอำกชนควรม่เขตแดุนในกรรมสิทธิั�ท่�จะใช�ในการผู้ลิตและปีระกอำบัธุัรกิจบันท่�ดุิน

ทรพัยากรขอำงตนนั�น เป็ีนท่�นา่สนใจรัฐส่วนใหญ่ไมส่ามารถจัดุสรรกรรมสิทธิั�ท่�ดุนิให�กับั

พลเรือำนซึ่ึ�งเปี็นคนส่วนมากไดุ� ส่วนใหญ่แล�วก็มักจะเปี็นการถ่ายโอำนกรรมสิทธิั�ให�กับั

กลุม่ขุนนางผู้้�ถือำครอำงท่�ดุนิเดุมิหรอืำกลุม่คนชั�นสง้ผู้้�มอ่ำำานาจเพื�อำหลก่เล่�ยงความขัดุแย�ง 

โดุยพลเมอืำงสว่นใหญย่งัคงถ้กทิ�งให�กลายเปีน็เกษตรกรไร�ท่�ทำากินหรอืำกลายเปีน็ล้กจ�าง

ขอำงเจ�าขอำงท่�ดุนิอำก่ท ่ซึ่ึ�งการท่�แรงงานซึ่ึ�งเปีน็คนสว่นใหญย่งัคงถ้กเอำารดัุเอำาเปีรย่บัจาก

เจ�าขอำงท่�ดุนิท่�เปีล่�ยนสภาพมาเปีน็นายจ�างกเ็ปีน็ปีระเดุน็สำาคญัท่�ฝ่่ายสงัคมนยิมใช�ใน

การโจมต่รัฐเสร่นิยมในสมัยนั�นจนยุคหนึ�งเกิดุเปี็นสงครามทางลัทธัิขึ�นมาท่เดุ่ยว 

  ใ น ปี ร ะ เ ท ศิ ไ ท ย เ ริ� ม ม่ ก า ร อำ อำ ก ก ร ร ม สิท ธิั� ท่� ดุิ น ใ ห� เ อำ ก ช น ใ น ยุค รั ฐ

สมบั้รณาญาสิทธัิราชย์ในสมัยรัชกาลท่� 5 ตามแนวรัฐยุคใหม่และเริ�มม่การอำอำก

กฎหมายท่�ดุินซึึ่�งเป็ีนกฎหมายในเชิงเทคนิคท่�รับัรอำงกรรมสิทธิั�หรือำสิทธิัครอำบัครอำงใน

ท่�ดุินให�กับัเอำกชนและทำาให�ท่�ดุินกลายเป็ีนหลักทรัพย์ท่�อำ�างอิำงไดุ� โดุยก่อำนหน�านั�นแม�

รัฐจะม่นโยบัายสนับัสนุนให�ชาวไร่ชาวนาผู้้�ทำาการหักร�างถางเพื�อำทำาปีระโยชน์กับัท่�ดุิน

จะม่สิทธิัเบัื�อำงต�นในการถือำครอำงท่�ดุินก็ตาม ภายหลังจากม่การอำอำกกรรมสิทธิั�ทำาให�

ท่�ดุินม่ราคาและเป็ีนความต�อำงการซึึ่�งทำาให�ท่�ดุินส่วนใหญ่กลับัถ้กจับัจอำงโดุยคนชั�น

ส้งในขณะท่�คนส่วนใหญ่ยังกลายเปี็นคนไร�ท่�ทำากิน จนม่ความพยายามในการอำอำก

กฎหมายเพื�อำการปีฏิรป้ีท่�ดุนิเพื�อำจดัุสรรท่�ดุนิจากนายทุนให�อำย่้ในมือำขอำงเกษตรมากขึ�น

แต่ไม่ปีระสบัความสำาเร็จ6 คงม่เพ่ยงความสำาเร็จในความพยายามในการจัดุสรรท่�ดุิน

รกร�างว่างเปีล่าหรือำท่�ดุินราชพัสดุุขอำงรัฐเพื�อำการเกษตรซึ่ึ�งก็สามารถช่วยเหลือำเกษตร

                6การปีฏิร้ปีท่�ดุินตามเค�าโครงการพัฒนาเศิรษฐกิจท่�เสนอำโดุยนายปีร่ดุ่ พนมยง ภายหลังการเปีล่�ยนแปีลง

การปีกครอำง พ.ศิ.2475 และความพยายามในการแก�ไขกฎหมายท่�ดุินขอำง จอำมพล ปี. พิบั้ลสงคราม ในการจำากัดุ

การถือำครอำงท่�ดุินเพื�อำการเกษตรและอำุตสาหกรรมขอำงเอำกชน
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 ไดุ�บั�างก็เพ่ยงส่วนน�อำย7  โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งเมื�อำสังคมเจริญขึ�นความจำาเปี็นในการ

รักษาสิ�งแวดุล�อำมท่�กำาลัง เสื�อำมโทรมลงไปีทำาให�เรื�อำงขอำงการจัดุสรรทรัพยากรท่�ดุินม่

ความซึ่ับัซึ่�อำนมากยิ�งขึ�น จากเหตุผู้ลความจำาเปี็นในการอำอำกกฎหมายกำาหนดุพื�นท่�ปี่า

ไม� และเขตอำนรุกัษไ์มอ่ำนญุาตให�มก่ารแผู้�วถางปีา่ไดุ�อำก่ตอ่ำไปีดุ�วยเหตผุู้ลความจำาเปีน็

ในการรักษาทรัพยากรธัรรมชาติและสิ�งแวดุล�อำม8 จึงเปี็นข�อำจำากัดุท่�ไม่สามารถขยาย

พื�นท่�เกษตรอำ่กไดุ� ปีระกอำบักับัแนวพื�นท่�รักษาสิ�งแวดุล�อำมม่การทับัซึ่�อำนกับัแนวเขต

ตามกฎหมายท่�ดุินเดิุมซึึ่�งทำาให�การบัริหารจัดุการท่�ดุินม่ความยุ่งยากซึ่ับัซึ่�อำนขึ�นไปีอำ่ก

 ซึึ่�งกรณ่กฎหมายท่�ดุินนั�นเปี็นเพ่ยงหนึ�งตัวอำย่างท่�แสดุงให�เห็นถึงความท�าทายขอำง

กฎหมายในยุคกฎหมายเทคนิคท่�จะม่บัทบัาทสำาคัญมากขึ�นสำาหรับัการจัดุระเบั่ยบั

แบับัแผู้นในการจัดุสรรทรัพยากรขอำงชาติท่�นับัวนัจะม่จำากดัุน�อำยลง ในขณะเดุ่ยวกนัก็

จำาเปีน็ท่�จะต�อำงดุำาเนนิการควบัค้ก่บััการดุแ้ลรกัษาสิ�งแวดุล�อำมซึ่ึ�งถอืำเปีน็ความท�าทายท่�

ยากยิ�งขึ�นในโลกในยุคปีัจจุบััน

  3) กฎหมายกับัธัุรกิจ

   โลกยุคปีจัจบุันัเป็ีนโลกในยุคแห่งธุัรกิจการค�าทำาให�ความสัมพันธ์ัระหว่าง

กฎหมายกับัธุัรกิจก็จะม่ขอำบัเขตกว�างมากขึ�นและม่ความจำาเปี็นจะต�อำงใช�กฎหมาย

ทางเทคนิคท่�ซึ่ับัซึ่�อำนเช่นเดุ่ยวกัน ในทางการพัฒนากฎหมายจะเห็นไดุ�ว่ากฎหมาย

ในยุคสมัยใหม่ (Modern Law) ไดุ�ให�การยอำมรับัหลักการหลายๆ อำย่างท่�ส่งเสริมให�

เกิดุความเจริญเติบัโตทางธัุรกิจไม่ว่าจะเปี็นการยอำมรับัในหลักเสร่นิยมในการแข่งขัน

อำย่างเสร่โดุยม่การแทรกแซึ่งจากรัฐน�อำยท่�สุดุและการยอำมรับัในกรรมสิทธิั�ขอำงเอำกชน

ท่�สามารถปีระกอำบักจิการหรอืำดุำาเนนิธัรุกจิดุ�วยทรพัยากรขอำงตนและสามารถเกบ็ัเก่�ยว

ผู้ลปีระโยชน์จากการปีระกอำบักิจการไดุ�เพื�อำตนเอำง ซึ่ึ�งกฎหมายสมัยใหม่ในยุคนั�นไดุ�

ทำาให�เกดิุการเจรญิเตบิัโตทางธัรุกจิขอำงชาตติะวนัตกท่�ใช�กฎหมายสมยัใหมใ่ห�ก�าวแซึ่ง

หน�าปีระเทศิอำื�นๆ ไปีไกล 

  อำย่างไรก็ดุ่ในโลกยุคปีัจจุบัันนั�นอำาจเปี็นอำันตรายมากกว่าท่�จะปีล่อำยให�ธัุรกิจ

หรือำกลไกตลาดุดุำาเนินการไดุ�อำย่างเสร่ ยังม่ความจำาเปี็นท่�รัฐจะต�อำงเข�ามาแทรกแซึ่ง

ระบับัเศิรษฐกิจในระดุับัท่�เหมาะสมเพื�อำป้ีอำงกันปีัญหาร�ายแรงต่างๆ และความล�ม

           7พ.ร.บั.ปีฏิร้ปีท่�ดุินเพื�อำการเกษตรกรรม พ.ศิ.2518, พ.ร.บั.จัดุร้ปีท่�ดุินเพื�อำพัฒนาพื�นท่� พ.ศิ.2547, พ.ร.บั.จัดุ

ร้ปีท่�ดุินเพื�อำเกษตรกรรม พ.ศิ.2558

          8พ.ร.บั.ปี่าสงวนแห่งชาติ พ.ศิ.2507, พ.ร.บั.อำุทยานแห่งชาติ พ.ศิ.2504
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เหลวท่�อำาจเกิดุขึ�นจากอำำานาจตลาดุผู้้กขาดุ ซึึ่�งในโลกยุคปัีจจุบัันเราจะเห็นกฎหมาย

ในทางเทคนิคจำานวนมากท่�ม่ไว�เพื�อำแทรกแซึ่งกลไกตลาดุให�เปี็นไปีโดุยเหมาะสม

 ไม่ว่าจะเปี็นกฎหมายคุ�มครอำงแรงงานเพื�อำป้ีอำงกันการเอำารัดุเอำาเปีร่ยบัและข้ดุร่ดุ

แรงงานซึึ่�งรวมถึงการจัดุการความขัดุแย�งระหว่างนายจ�างและคนงานไม่ให�เกิดุความ

รุนแรง9กฎหมายการคุ�มครอำงผู้้�บัริโภคท่�รัฐกำาหนดุสิทธัิขั�นพื�นฐานท่�ผู้้�บัริโภคควรจะไดุ�

รบััจากการใช�สนิค�าและบัรกิารรวมถงึกำาหนดุมาตรการในการดุำาเนนิการกบััผู้้�ปีระกอำบั

การท่�ม่พฤติกรรมเอำาเปีร่ยบัผู้้�บัริโภค10 กฎหมายควบัคุมธัุรกิจบัางปีระเภทท่�อำาจก่อำ

ให�เกิดุอำันตรายต่อำปีระชาชน (เช่น ธัุรกิจขายตรง11) กฎหมายปี้อำงกันธัุรกิจผู้้กขาดุหรือำ

ธัุรกิจขนาดุใหญ่ท่�ม่อำำานาจเหนือำตลาดุ12 กฎหมายเก่�ยวกับัมาตรฐานสินค�าและความ

ปีลอำดุภัยในสินค�า13กฎหมายการควบัคุมราคาในสินค�าจำาเปี็น14 กฎหมายท่�กำาหนดุ

ให�ผู้้�ปีระกอำบัการต�อำงแจ�งหรือำขอำใบัอำนุญาตต่างๆ ฯลฯ ในโลกยุคปีัจจุบัันจะเปี็นยุคท่�

จะเห็นกฎหมายท่�ม่ความเก่�ยวข�อำงกับัการปีระกอำบัธัุรกิจมากขึ�นเรื�อำยๆ ทั�งในส่วนขอำง

กฎหมายท่�ให�การยอำมรับัในหลักการค�าและสนับัสนุนส่งเสริมการปีระกอำบัธุัรกิจ และ

กฎหมายท่�ให�อำำานาจรัฐในการเข�ามาแทรกแซึ่งการปีระกอำบัธุัรกิจและกลไกตลาดุใน

ระดุับัท่�เหมาะสม    

  4) เมื�อำเจ�าพนักงานใช�อำำานาจตามกฎหมายแต่ไม่ชอำบัธัรรม

   ในสังคมปัีจจุบัันจะเห็นว่ากฎหมายทางเทคนิคม่บัทบัาทมากขึ�น ซึึ่�งการ

อำอำกกฎหมายในเชิงเทคนิคเหล่าน่�รัฐจำาเปี็นท่�จะต�อำงม่หน่วยงานและเจ�าพนักงานขอำง

รัฐในการบัังคับัให�เปี็นไปีตามกฎหมาย โดุยกฎหมายอำาจให�อำำานาจหน่วยงานขอำง

รัฐหรือำเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐม่อำำานาจในการอำอำกคำาสั�งแก่เอำกชนซึ่ึ�งอำาจม่ผู้ลไปีจำากัดุสิทธัิ

เสร่ภาพขอำงบัุคคลขึ�นก็ไดุ�โดุยคำาสั�งเหล่าน่�เร่ยกว่าคำาสั�งทางปีกครอำง อำย่างไรก็ดุ่ไม่

ไดุ�หมายความวา่การท่�กฎหมายให�อำำานาจกบััหนว่ยงานขอำงรฐัหรอืำเจ�าพนกังานขอำงรฐั

แล�วจะสามารถใช�อำำานาจอำอำกคำาสั�งต่างๆ ไดุ�ตามอำำาเภอำใจ การอำอำกคำาสั�งทางปีกครอำง

จะต�อำงเปี็นไปีดุ�วยความชอำบัธัรรมและอำย้่ในขอำบัเขตท่�เหมาะสม

          9พ.ร.บั.คุ�มครอำงแรงงาน พ.ศิ.2541

          10พ.ร.บั.คุ�มครอำงผู้้�บัริโภค พ.ศิ.2522

          11พ.ร.บั.ขายตรงและตลาดุแบับัตรง พ.ศิ.2545

          12พ.ร.บั.การแข่งขันทางการค�า พ.ศิ.2542

          13พ.ร.บั.มาตรฐานผู้ลิตภัณฑิ์อำุตสาหกรรม พ.ศิ.2511

          14พ.ร.บั.ว่าดุ�วยราคาสินค�าและบัริการ พ.ศิ.2542
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  ในโลกยุคปีัจจุบัันไม่ยอำมรับัหลักอำำานาจนิยมโดุยรัฐและม่การพัฒนากลไก

ทางปีกครอำงในการคุ�มครอำงคำาสั�งทางปีกครอำงท่�ม่ลักษณะไม่เปี็นธัรรมต่อำปีระชาชน

อำย่างกรณ่ขอำงปีระเทศิไทยก็ม่การจัดุตั�งศิาลปีกครอำง15 เพื�อำให�ม่อำำานาจพิจารณาคดุ่

ท่�ม่ข�อำพิพาททางการปีกครอำงระหว่างเอำกชนกับัหน่วยงานขอำงรัฐหรือำเจ�าหน�าท่�ขอำง

รัฐ หรือำระหว่างหน่วยงานขอำงรัฐหรือำเจ�าหน�าท่�ขอำงรัฐดุ�วยกันเก่�ยวกับัการกระทำา หรือำ

การละเว�นการกระทำาตามกฎหมายหรือำการปีฏิบััติหน�าท่�ตามกฎหมาย เช่นในกรณ่

เจ�าพนกังานมอ่ำำานาจเวนคืนท่�ดุนิขอำงเอำกชน ซึ่ึ�งคำาสั�งให�เวนคนืท่�ถอืำเปีน็การกระทำาโดุย

อำำานาจตามกฎหมาย หากแตก่ารเวนคนืท่�ดุนิไมไ่ดุ�ทำาเท่าท่�จำาเปีน็หรอืำมก่ารชดุใช�ราคา

ไมเ่หมาะสมเอำกชนก็อำาจใช�กลไกการคุ�มครอำงทางปีกครอำงอำย่างศิาลปีกครอำงฟ้ื้อำงร�อำง

เอำากับัหน่วยงานขอำงรัฐหรือำเจ�าหน�าท่�รัฐไดุ� ซึ่ึ�งแสดุงให�เห็นว่ากฎหมายในยุคปีัจจุบััน

โดุยเฉพาะในทางกฎหมายปีกครอำงหรือำกฎหมายมหาชนให�การยอำมรับัในการคุ�มครอำง

เอำกชนจากการใช�อำำานาจไม่ชอำบัธัรรมขอำงรัฐ

   5) กฎหมายมิใช่ข�อำห�ามโดุยเสมอำไปี

    ในการศิกึษากฎหมายทางนติศิิาสตรม์กัจะให�ความหมายวา่กฎหมาย

เปีน็ข�อำบัังคบััท่�กำาหนดุแผู้นหรอืำความปีระพฤตขิอำงคนในสงัคม โดุยในทางนติศิิาสตรม์กั

จะเน�นว่ากฎหมายจะต�อำงม่กระบัวนการในการกำาหนดุสภาพบัังคับัหรือำหากไม่ปีฏิบััติ

ตามอำาจถ้กลงโทษซึ่ึ�งการให�ความหมายทางกฎหมายอำย่างแคบัน่�ก็อำาจทำาให�เข�าใจ

ผู้ิดุไดุ�ว่ากฎหมายเปี็นข�อำห�ามและข�อำบัังคับัเท่านั�น ซึ่ึ�งมุมมอำงในการมอำงกฎหมายเปี็น

ข�อำห�ามหรือำข�อำบัังคับันั�นอำาจเป็ีนมุมมอำงในกฎหมายเอำกชนท่�ม่หลักว่าเอำกชนย่อำมม่

สิทธัิเสร่ภาพ หากเรื�อำงใดุไม่ม่กฎหมายห�ามไว�ย่อำมสามารถกระทำาไดุ� แต่ถ�ามอำงในมุม

มอำงขอำงกฎหมายปีกครอำงท่�วางหลักว่าการจำากัดุสิทธิัเสร่ภาพขอำงบุัคคลจะกระทำาไดุ�

ต่อำเมื�อำม่กฎหมายให�อำำานาจก็ย่อำมจะแสดุงให�เห็นไดุ�ว่ากฎหมายนั�นม่ไว�เพื�อำให�อำำานาจ

หรือำกำาหนดุขอำบัเขตอำำานาจกับัหน่วยงานหรือำเจ�าพนักงานขอำงรัฐในฐานะกลไกขอำงรัฐ

ในการรักษาความสงบัเร่ยบัร�อำยหรือำใช�ในการบัริหารการปีกครอำง ซึึ่�งหากพิจารณาถึง

บัทบัาทขอำงกฎหมายในปีัจจุบัันนั�นเราจะเห็นทั�งกฎหมายท่�ให�การรับัรอำงสิทธัิเสร่ภาพ 

กฎหมายท่�กำาหนดุโครงสร�างหน�าท่�หนว่ยงานภาครฐัและอำำานาจขอำงเจ�าพนกังานในการ

บัริหารการปีกครอำง กฎหมายท่�กำาหนดุขั�นตอำนและกระบัวนการในการติดุต่อำราชการ

กฎหมายจัดุตั�งอำงค์กรพิเศิษเพื�อำดุ้แลกิจการพิเศิษบัางอำย่าง ฯลฯ ซึึ่�งแสดุงให�เห็นว่า

                15พ.ร.บั.จัดุตั�งศิาลปีกครอำงและวิธั่พิจารณาคดุ่ปีกครอำง พ.ศิ.2542
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ขอำบัเขตขอำงกฎหมายในปีัจจุบัันไม่ไดุ�ทำาหน�าท่�แค่เพ่ยงการกำาหนดุแบับัแผู้นความ

ปีระพฤติขอำงคนในสังคมแล�วเท่านั�น

  บัางครั�งในทางเทคนิคกฎหมายมิไดุ�เปี็นเครื�อำงช่�วัดุว่าสิ�งไหนถ้กสิ�งไหนผู้ิดุดุัง

ท่�ผู้้�คนมกัจะเข�าใจ แตอ่ำาจเปีน็เพ่ยงการกำาหนดุระเบัย่บัแบับัแผู้นให�เกดิุระบับัระเบัย่บั

อำยา่งเช่นกฎหมายจราจรในเรื�อำงการเดิุนรถท่�กำาหนดุให�รถเดิุนทางเดุย่วกันเพื�อำไมใ่ห�เกิดุ

อำันตราย บัางปีระเทศิกใ็ห�รถวิ�งขวาบัางปีระเทศิกใ็ห�รถวิ�งซึ่�าย ไม่ไดุ�หมายความวา่การ

เดุินรถทางซึ่�ายหรือำขวาจะเปี็นความผู้ิดุแต่อำย่างใดุ เมื�อำพิจารณาถึงกฎหมายจราจร

จะเห็นมุมมอำงเก่�ยวกับักฎหมายท่�น่าสนใจมากขึ�น โดุยกฎหมายจราจรเปี็นกฎหมายท่�

ม่การนำาหลักแห่งความปีลอำดุภัยในการจราจรมากำาหนดุเปี็นบัทบััญญัติในกฎหมาย

 หลักความปีลอำดุภัยหลายปีระการถือำเป็ีนข�อำห�ามและม่บัทลงโทษบัังคับัตามความ

หมายขอำงกฎหมายในแง่มุมทางนิติศิาสตร์ แต่หลักความปีลอำดุภัยหลายปีระการก็ม่

ลักษณะเปี็นคำาแนะนำาเช่นผู้้�ขับัข่�รถจะต�อำงขับัข่�เว�นห่างคันหน�าในระยะท่�จะหยุดุรถไดุ�

โดุยปีลอำดุภัยเมื�อำจำาเปีน็16  ซึึ่�งเปีน็บัทบัญัญตัทิ่�มไิดุ�มบ่ัทลงโทษไว�แตถ่�าหากมอ่ำบุัตัเิหตุ

โดุยท่�คันหลังไม่สามารถหยุดุรถไดุ�ทัน กฎหมายจราจรจะกลายเป็ีนเครื�อำงมือำท่�ให�การ

รับัรอำงหลักความปีลอำดุภัยท่�ว่าน่�ซึ่ึ�งม่ผู้ลทำาให�รถคันหลังเปี็นฝ่่ายเส่ยเปีร่ยบัในคดุ่

  จากตัวอำย่างข�างต�นหากพิจารณาพัฒนาการขอำงกฎหมายในเชิงเทคนิคว่า

กฎหมายม่ไว�ทำาไมนั�น เราจะเห็นแง่มุมการพัฒนาการขอำงกฎหมายในเชิงเทคนิคท่�

หลากหลายและซัึ่บัซึ่�อำนมากขึ�น ตั�งแต่ในเรื�อำงขอำงระบับักฎหมายและกระบัวนการ

ยุติธัรรมท่�เปี็นท่�ยึดุถือำในระบับักฎหมายยุคใหม่ (Modern Law) เมื�อำม่การใช�ผู้่านมา

ช่วงเวลาหนึ�งก็เริ�มจะเห็นจุดุอ่ำอำนหรือำข�อำจำากัดุซึึ่�งอำาจจะต�อำงใช�แนวคิดุในเชิงเทคนิค

เพื�อำแก�ปีญัหาหรอืำชดุเชยจดุุบักพรอ่ำงนั�น พฒันาการขอำงกฎหมายท่�ดุนิกเ็ปีน็อำก่ตวัอำยา่ง

ท่�แสดุงให�เห็นถึงจัดุบักพร่อำงขอำงระบับักฎหมายยุคใหม่ท่�การรับัรอำงสิทธัิในการครอำบั

ครอำงท่�ดุินไดุ�ก่อำให�เกิดุความเหลื�อำมลำ�ามากกว่าท่�จะสร�างความเป็ีนธัรรมในสังคม ซึึ่�ง

บัทบัาทขอำงกฎหมายในเชงิเทคนคิในดุ�านการจดัุสรรทรพัยากรไดุ�ถ้กพฒันาขึ�นมาเพื�อำ

ตอำบัสนอำงต่อำปีัญหาดุังกล่าว ในอำ่กมุมหนึ�งกฎหมายในเชิงเทคนิคท่�เก่�ยวกับัทางธัุรกิจ

ในยคุปีจัจบุันัจะมค่วามสำาคญัมากขึ�นและมค่วามจำาเปีน็ท่�จะต�อำงมก่ฎเกณฑ์ิในการส่ง

เสริมธุัรกิจการค�าหรือำแทรกแซึ่งกลไกตลาดุอำย่างเหมาะสม และเมื�อำสังเกตถึงความ

              16พ.ร.บั.จราจรทางบัก พ.ศิ.2522 ม.40



วารสารนวัตกรรมสังคม90

เปีล่�ยนแปีลงในยคุปีจัจบุันัจะพบัจดุุเน�นท่�สำาคญัในเรื�อำงขอำงการมก่ฎหมายเพื�อำพฒันา

กลไกในคุ�มครอำงเอำกชนจากอำำานาจท่�ไม่ชอำบัธัรรมขอำงรัฐท่�เข�มแข็งขึ�น ม่การพัฒนา

บัรบิัทขอำงกฎหมายในฐานะเครื�อำงมือำท่�ใช�รับัรอำงอำำานาจรฐัหรอืำหลกัการแนวทางในการ

ในการสร�างระบับัระเบั่ยบัแบับัแผู้นโดุยกฎหมายไม่จำาเปี็นต�อำงม่สถานะเป็ีนข�อำบัังคับั

แบับัแผู้น แนวความปีระพฤติเท่านั�นตามความหมายดุั�งเดุิม

บที่สรุป

  บัทความกฎหมายมไ่ว�ทำาไมฉบับััน่�เปีน็ความพยายามในการวเิคราะหใ์ห�เห็นถงึ

นยัสำาคญัและความสำาคญัขอำงกฎหมายในแตล่ะยคุวา่จะต�อำงมก่ฎหมายไว�เพื�อำอำะไร ใน

บัทความน่�ไดุ�แสดุงให�เห็นถงึบัรบิัทท่�แตกต่างขอำงกฎหมายในแต่ละยุคตั�งแตก่ฎหมาย

สมยัท่�มนุษย์ยงัเปีน็สังคมครอำบัครัวจนกลายเป็ีนสังคมเมอืำงสังคมปีระเทศิ กฎหมายใน

ยุคท่�ผู้้�คนม่ความเชื�อำเรื�อำงจิตวิญญาณและสิ�งล่�ลับัเหนือำธัรรมชาติ กฎหมายในยุคท่�ไดุ�

รับัอำิทธัิพลจากศิาสนา และยุคท่�กฎหมายท่�ใช�เปี็นกลไกสำาคัญในการสร�างความเข�ม

แข็งขอำงชาติ จนถึงจุดุเปีล่�ยนท่�ทำาให�เกิดุกฎหมายสมัยใหม่ (Modern Law) ท่�ให�การ

คุ�มครอำงสิทธัิเสร่ภาพ ทรัพย์สินขอำงบัุคคล และการจำากัดุอำำานาจการปีกครอำงดุ�วยการ

ถ่วงดุุลและแบั่งแยกอำำานาจ อำย่างไรก็ดุ่บัริบัทขอำงการพัฒนาทางกฎหมายไม่ไดุ�ยุติใน

ยคุขอำงกฎหมายสมัยใหม่ ซึ่ึ�งหากพจิารณาถึงการพัฒนาระบับักฎหมายในปัีจจุบันัก็จะ

พบันยัสำาคญัหรอืำความสำาคญัขอำงกฎหมายท่�เน�นเรื�อำงปีระสทิธัภิาพและความคุ�มคา่ ม่

ความเปี็นพหุนิยม ม่ความซึ่ับัซึ่�อำนหลากหลาย และเก่�ยวพันกับัภาคธัุรกิจมากขึ�น

  ในบัทความฉบัับัน่�ไม่ไดุ�มุ่งทำาการวิเคราะห์ว่าระบับัหรือำกฎหมายในยุคใดุม่

ความเดุน่หรือำดุ�อำยกวา่ยคุใดุซึ่ึ�งแม�แตใ่นปีจัจุบัันกย็งัเปีน็ข�อำถกเถย่งท่�ไม่ไดุ�ข�อำยตุ ิและ

ไมไ่ดุ�มุง่หวังวา่จะนำาเสนอำข�อำสรุปีว่ากฎหมายในยุคใดุเป็ีนระบับักฎหมายท่�ดุท่่�สดุุ หรือำ

นำาเสนอำข�อำเสนอำในการพัฒนาระบับักฎหมายไปีในหนึ�งทางใดุแตอ่ำย่างใดุ หากแต่เปีน็

ความพยายามในการแสดุงให�เห็นถึงแง่มมุการใช�ปีระโยชน์ขอำงกฎหมายท่�หลากหลาย

เพื�อำเพิ�มแงค่ดิุแกผู่้้�อำา่นซึ่ึ�งเปีน็ผู้้�สนใจศิกึษาความร้�ดุ�านกฎหมายไดุ�อำยา่งเข�าใจมากขึ�น 

สามารถเหน็ภาพความเชื�อำมโยงหลกัคดิุและอำดุุมคตทิางกฎหมายในแตล่ะยคุไดุ�อำยา่ง

ชัดุเจนขึ�น อำย่างไรก็ดุ่ตัวอำย่างการวิเคราะห์ท่�คัดุมานั�นคงไม่อำาจนำาเสนอำไดุ�ครอำบัคลุม

ในทุกบัริบัทขอำงการพัฒนาการทางกฎหมายในปัีจจุบัันซึึ่�งหวังว่าผู้้�อ่ำานจะสามารถนำา

ไปีศิึกษาต่อำยอำดุเพิ�มเติมเพื�อำเติมเต็มและขยายแนวคิดุในลึกซึ่ึ�งมากขึ�นไดุ�ต่อำไปี 
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การูลดีควัามยากจนและควัามเหล่�อมลำ�า
ทางการูศึึกษา

Ending Poverty and Inequality through Education
 

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร1

บที่คัดีย่อ

     ความยากจนและความเหลื�อำมลำ�าม่อำย่้ทั�วโลก และเป็ีนปีัญหาใหญ่อำันดุับัต�น

ขอำงโลก ดุงัท่� UN ไดุ�ปีระกาศิเป้ีาหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน (Sustainable Development 

Goal) ไว�หลายเรื�อำงแต่เรื�อำงท่�สำาคัญสุดุและเปี็นอำันดุับัแรกคือำ การแก�ปัีญหาความ

ยากจน

  สำาหรบััปีระเทศิไทยกเ็ผู้ชญิกบััปัีญหาน่�เปีน็อำนัดุบััต�นเชน่กนั และยงัเปีน็ปีญัหา

ท่�สั�งสมปีมความยากจนและเหลื�อำมลำ�า ดุังท่�พ้ดุกันติดุปีากว่ารวยกระจุกจนกระจาย 

แม�ว่าปีระเทศิไทยจะลงทุนดุ�านการศิึกษาดุ�วยงบัปีระมาณท่�ส้งแล�วก็ตาม 

  และดุ�วยเหตุน่�อำงค์การ UNESCO ก็ให�ความสำาคัญเรื�อำงน่�อำย่างยิ�งและเห็น

วา่การขจัดุความยากจน หรือำลดุความยากจนถือำเป็ีนเป้ีาหมายแรกขอำงการศึิกษา และ

ต�อำงเป็ีนการศึิกษาท่�ม่คุณภาพเท่านั�น จึงจะช่วยขจัดุความยากจนนำาไปีส้่สุขภาพท่�ดุ่ 

สนับัสนุนปีระชาธัิปีไตยและธัรรมาภิบัาล และรักษาธัรรมชาติสิ�งแวดุล�อำมไว�ไดุ� 

  การท่�สามารถเข�าถึงการศึิกษาท่�ม่คุณภาพ ก็สามารถเปีล่�ยนแปีลงตัวเอำงไดุ�

ม่ความสามารถในทางเศิรษฐกิจ เป็ีนอิำสระจากการพึ�งพา เพิ�มคุณภาพช่วิต ไม่เพ่ยง

เท่านั�น การศิึกษาจะทำาให�เขาม่ความร้�และข�อำม้ลท่�เพ่ยงพอำในการเข�าไปีม่ส่วนสำาคัญ

ในการแก�ไขปัีญหาขอำงสังคมในมิติต่างๆ รวมถึงเป็ีนผู้้�สร�างการเปีล่�ยนแปีลงทางการ

เมือำงไดุ�ดุ�วย

  การศิกึษาท่�มค่ณุภาพให�คนทกุคนในสงัคมเข�าถงึและไดุ�รบััโอำกาส คอืำ การสร�าง

ความเสมอำภาคดุ�วยการสร�างโอำกาส ไม่ม่การเหลื�อำมลำ�าในทางการศิึกษา และสามารถ

1ผู้้�อำำานวยการสถาบัันนโยบัายการศิึกษา
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ต่อำยอำดุไปีส้่การสร�างโอำกาสทางเศิรษฐกิจขอำงแต่ละปีัจเจก ไม่ให�โอำกาสทางเศิรษฐกิจ

กระจุกตัวอำย้่เฉพาะคน เฉพาะกลุ่ม ซึ่ึ�งม่ความเปี็นไปีไดุ�ส้งท่�จะสร�างการกระจุกตัวขอำง

การม่อำำานาจทางการเมือำงเฉพาะกลุ่มอำ่กดุ�วย 

  การศิกึษาจงึเปีน็ชอ่ำงทางการหยุดุยั�งการถ่ายทอำดุความยากจน จากรุน่พอ่ำ แม่

ส้่รุ่นล้กหลานไดุ� และยังลดุความไม่เท่าเท่ยมทางโอำกาสในการสร�างเศิรษฐกิจอำ่กดุ�วย

และการศิึกษายังช่วยสร�างโอำกาสท่�เท่าเท่ยมในการพัฒนาระหว่างเมือำงและระหว่าง

ภ้มิภาคอำ่กดุ�วย

  แนวทางการจดัุการศิกึษาท่�มุง่ขจดัุความยากจนและลดุการเหลื�อำมลำ�าจงึมข่�อำ

เสนอำดุังน่�

  1)  การจัดุการศิึกษาบันหลักแห่งการกระทำาท่�ทัดุเท่ยมกัน (Equalization 

System) หรือำเสมอำภาคกัน เพื�อำช่วยเหลือำกลุ่มคน หรือำพื�นท่�ท่�ยังอำ่อำนแอำ ล�าหลังให�ตั�ง

ตวั ตั�งไข่ เพื�อำคงอำย่้และพฒันาขึ�นมาให�ใกล�เค่ยงหรือำทัดุเท่ยมกบัักลุม่คนหรือำพื�นท่�อืำ�นไดุ� 

  2)  การศิกึษาฟื้รม่ค่ณุภาพถ�วนหน�าสำาหรบััเดุก็ทกุกลุม่ทกุคน ต�อำงสร�างกลไก

ให�เดุ็กทุกคนเข�าถึงการศิึกษาท่�ง่าย สะดุวก ม่ความพร�อำมท่�จะอำย่้ในระบับัการศิึกษา

ให�นานท่�สุดุ เพื�อำเสริมสร�างสมรรถนะ ความสามารถและวุฒิภาวะท่�จะพึ�งตนเอำงและ      

รับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมไดุ� 

  3)  การศิึกษาเพื�อำสร�างพลเมือำง (Civic Education) เปี็นเครื�อำงมือำปีฏิร้ปี

คนให�เปี็นพลเมือำงท่�พร�อำมจะรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมเปี็นสำาคัญ ซึ่ึ�งเปี็นการศิึกษาท่�สร�าง

พลเมือำงให�ยึดุโยงอำย่้กับัผู้ลปีระโยชน์ขอำงส่วนรวมเป็ีนหลักก่อำนส่วนตน และม่ความ

พร�อำมและความสามารถท่�เพย่งพอำในการมส่่วนร่วมทางสังคมและการเมือำงในระบัอำบั

ปีระชาธัิปีไตย

  4)  การศิึกษาท่�ต�อำงตอำบัสนอำงการแก�ปีัญหาความยากจน และความเหลื�อำม

ลำ�าท่�ม่อำย้่ในระดุับัภ้มิภาคและท�อำงถิ�นเปี็นสำาคัญ เพราะเปี็นท่�รวมอำย้่ขอำงคนส่วนใหญ่

ขอำงปีระเทศิ

  5)  การศึิกษาต�อำงมุ่งปีฏิร้ปีคร้ เพื�อำการผู้ลิตสร�างคร้ทั�งระบับัคือำแนวคิดุ

 หลักส้ตร และกระบัวนการเร่ยนร้�ใหม่ เพื�อำให�คร้เปี็นต�นทางและตัวแบับัขอำงเดุ็กและ

เยาวชนขอำงสังคมปีระชาธัิปีไตย

  6)  การพัฒนาการเรย่นการสอำนเสริมดุ�วยเทคโนโลย่ท่�เหมาะสมแก่สภาพพื�นท่�

ขอำงผู้้�เร่ยน โดุยเฉพาะในพื�นท่�ห่างไกล ซึ่ึ�งจะไม่เปี็นข�อำอำ�างในการขาดุแคลนทรัพยากร
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ทางการศิึกษาท่�จะส่งถึงตัวเดุ็ก

  การลดุความยากจนและความเหลื�อำมลำ�าทางการศิึกษาดุ�วยคุณภาพเช่นน่� 

กเ็พื�อำสร�างพลเมอืำงท่�มค่ณุภาพเปีน็อำสิระท่�จะพึ�งตนเอำงไดุ�ในทางเศิรษฐกจิ และรว่มรบัั

ผู้ดิุชอำบัต่อำการเปีล่�ยนแปีลงทางสงัคมและการเมือำงอำย่างต่อำเนื�อำง ซึึ่�งไม่เพ่ยงต�อำงลงทนุส้ง

ดุ�วยงบัปีระมาณ แต่หากต�อำงลงแรงและสติปัีญญา ดุ�วยเจตจำานงทางการเมือำงร่วมดุ�วย

เป็ีนสำาคญั เราจึงจะเห็นพลเมือำงคุณภาพท่�เป็ีนอำสิระไดุ�ทั�งทางเศิรษฐกจิและการเมือำง

คำาสำาคัญ: ความยากจน ความเหลื�อำมลำ�า การศิึกษา

Abstract 

  The United Nations has set various sustainable development goals 

but has given top priority to reducing poverty and inequality which have been 

plaguing almost all parts of the world for a very long time.

  In Thailand, poverty and inequality have been among its major chronic 

problems. The country has tried to cure these social and economic ills by    

allocating huge budget to educational development, however, to no avail. 

The gap between the rich and the poor has been widening. The rich, although 

much lower in number, own the biggest part of the country’s wealth, leaving 

the people at the bottom of the income pyramid destitute.   

  The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) itself recognizes that quality education is an effective tool for the 

fight against global poverty and equality promotion efforts. Education can help 

people escape poverty traps. An access to high-quality education is always 

a precursor to poverty alleviation. Valuable knowledge and skills pave the 

way to a brighter future where the poor will then have necessary resources to     

improve many areas of their lives, to stay healthy and to become financially 

and economically independent.
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  These people can even be a driving force behind efforts to make society 

better. Their knowledge and information can be used to raise public awareness 

on issues surrounding the environment, democracy and good governance 

and political development or any other serious political, economic and social 

problems. Some may eventually become key players in campaigns for political 

changes.

  Accessible education and equal educational opportunity to all, there-

fore, are powerful weapons in the war on poverty. The growing number of ed-

ucated people will reduce chances of any individuals or any particular groups 

to dominate the economy, the markets or the political power. This is why quality 

education must be provided fairly and equally for every member of society if 

the goal towards equitable distribution of economic opportunities and wealth 

is to be achieved.

  Education is also a way to break the cycle of generational poverty and 

narrow the urban-rural gap. Guidelines on Poverty and Inequality Reduction 

through Education:

  1)  Education management must base on the equalization system to 

enable people or areas that are at a disadvantage to “stand on their own two 

feet” first.

  2)  Free quality education must be distributed to all children. There 

must be an easy access to education and efforts must be made to keep chil-

dren in the education system as long as possible in a bid to help them rely on 

themselves, enhance their capabilities, develop maturity and turn them into 

responsible citizens.

  3)  Civic education needs support as it is one of the important tools 

in the development of good and responsible citizenry. Civic knowledge helps 

prepare the people to carry out civic duties and responsibilities which include 

engagement and participation in social and political activities under the dem-

ocratic system and also to put public interest before anything else.
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  4)  Education must respond to the need to reduce widespread poverty 

and inequality especially in rural and regional areas.

  5)  Teacher reform is essential in improving the quality of education. 

Teacher education programs may need a major revamp in key areas such as 

curriculums and learning and training process to produce quality teachers who 

can be top role models for students.

  6)  Distance learning via available technologies should be arranged 

for students in remote areas to stop repeated excuses for the shortages of 

school supplies and educational resources.

  Creating good and quality citizens through quality education requires 

not only high investment budget but also tremendous efforts, wisdom and a 

strong political will. Returns on investment, however, are worthwhile – citizens 

who can enjoy economic and political freedom.  

Keywords: Poverty Inequality Education

“...เป็น์พิระเจ�าแผู้่น์ดิน์น์ั้น์ล�าบุาก เหน์ื�อย์ย์าก เพิราะวิ่าต�องต่อส้�กับุค์วิามีย์ากจน์

ข็องประชัาชัน์ และถ�าเอาชัน์ะค์วิามีย์ากจน์ได� จึงจะทิ�าให�เข็ามีีอิสระทิางการเมีือง 

และถ�าเข็ามีีอิสระทิางการเมีืองได� จึงจะได�ประชัาธิปไตย์ทิี�แทิ�จริง”

  พระบัาทสมเดุ็จพระบัรมชนกาธัิเบัศิร มหาภ้มิพลอำดุุลยเดุชมหาราช บัรมนาถ

บัพิตร ทรงรับัสั�งกับัคณะกรรมการพิเศิษเพื�อำปีระสานงานโครงการอำันเนื�อำงมาจากพระ

ราชดุำาริและข�าราชการท่�รอำถวายงาน

  ความยากจนและความเหลื�อำมลำ�าม่อำย่้ทุกสังคมทั�วโลก และเปี็นปีัญหาใหญ่

ขอำงโลก ดุงัท่� UN ปีระกาศิเป้ีาหมายเพื�อำการพัฒนาท่�ยั�งยืน (Sustainable Development 

Goal) ไว�หลายเรื�อำง แตเ่รื�อำงท่�สำาคญัท่�สดุุและเปีน็อำนัดุบััแรก คอืำ ความยากจนและความ

เหลื�อำมลำ�า
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  สำาหรับัปีระเทศิไทย ม่ตัวเลขจาก World Bank ช่�ชัดุการเพิ�มขึ�นขอำงความ

ยากจนถึง 2 เท่า ในปีี 2016 และ 2018 คือำตัวเลขคนยากจนเพิ�มจาก 4.85 ล�านคน เปี็น

 6.7 ล�านคน และปีรากฏอำย้่ในภาคกลาง อำ่สานท่�ตัวเลขคนยากจนเพิ�มขึ�นมากกว่าครึ�ง

ล�านในปีี 2016, 2018 และในปีี 2017 เปี็นครั�งแรกท่�พบัว่าภาคใต� อำัตราความยากจน

ส้งท่�สุดุ ในปีี 2018 ความยากจนขยายตัวในทุกภ้มิภาค ครอำบัคลุม 61 จังหวัดุ จาก 77 

จังหวัดุทั�วปีระเทศิ

  ความยากจนล�วนเกิดุจากปีัญหาเศิรษฐกิจ และสภาพแวดุล�อำมทางสังคม คือำ

 ปีี 2019 ไทยเปี็นหนึ�งในปีระเทศิท่�การเจริญเติบัโตทางเศิรษฐกิจตกตำ�ากว่าปีระเทศิ

อำื�นในภ้มิภาค East Asia และ Pacific จากความแห�งแล�งท่�กระทบักับัการใช�ช่วิตขอำง

เกษตรกร ซึ่ึ�งเปี็นกลุ่มคนท่�จนท่�สุดุ 

  -  เศิรษฐกิจทั�วโลกตกตำ�าข�ามภ้มิภาค ส่งผู้ลให�กระทบัต่อำการส่งอำอำก ซึ่ึ�งพึ�ง

ภาควัตถุดุิบัทางการเกษตร

  -  ความเปีล่�ยนแปีลงท่�เกิดุขึ�นคือำ รายไดุ�ต่อำครัวเรือำนส่งผู้ลต่อำความยากจน

ท่�เปีล่�ยนไปีท่�แย่ลง สภาพการดุำารงช่พท่�ตำ�าลงกว่าเดุิม เหล่าน่�กลายเปี็นแหล่งความ

ยากจนท่�ขยายตัวส้งขึ�น ทำาให�ความไม่เสมอำภาคมากขึ�น และความเหลื�อำมลำ�ายังเปี็น

ปีระเดุน็ใหญข่อำงปีระเทศิไทย รายงานขอำง World Bank จงึเรย่กร�อำงให�มก่ารลงทุนและ

การปีฏบิัตัเิพื�อำชว่ยในการเปีล่�ยนผู้า่น ในระยะสั�น ท่�ต�อำงการ Safety net ความปีลอำดุภยั

เนื�อำงดุ�วยปีระชากรท่�อำอ่ำนแอำ ไม่มค่วามมั�นคง เขาต�อำงการการแก�ปัีญหาท่�ฉบััไว คอืำการ

สร�างงานท่�ดุ่ขึ�นให�กบััครวัเรอืำนท่�ยากจน เพื�อำให�ทนักาลกบััเศิรษฐกจิท่�เปีล่�ยนแปีลงอำย่าง

รวดุเร็ว ในระยะยาว การลงทุนเรื�อำงความยุตธิัรรมในคนรุน่หน�า จะเป็ีนเรื�อำงหลัก (Key) 

ดุ�วยเหตุท่�คนรุ่นหน�า (Next Generation) จะม่จำานวนน�อำยลง เพราะการเปีล่�ยนแปีลง

ทางปีระชากรศิาสตร์ เดุ็กทุกๆ คน ต�อำงการความยุติธัรรม ความเท่าเท่ยม ท่�จะไดุ�รับัใน

การดุแ้ลทั�งสขุภาพ และโอำกาสทางการศิกึษาท่�ไปีให�ถึงศิกัยภาพขอำงแตล่ะคน ดุ�วยชอ่ำง

ทางน่�จะชว่ยให�แตล่ะครวัเรอืำนไมต่กบัว่งขอำงความยากจนจากรุน่ส่้รุ่นไดุ� และจะทำาให�

สามารถช่วยดุ้แลคนส้งอำายุไดุ�ดุ�วย พร�อำมๆ กับัการทำาให�ปีระเทศิไทยม่การเติบัโตใน

โฉมหน�าใหม่ดุ�วย



ปีีท่ี่� 3 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2563         99 
                                                                             

การขจ้ัดีความยากจ้นค้อเป้าหมายแรกของการศึกษา

  อำงค์กร UNESCO พ้ดุเรื�อำงน่�ไว�นานแล�วว่า การขจ้ัดีความยากจ้นหร้อการ

ลดีความยากจ้นถ้อเป็นเป้าหมายแรกของการศึกษา และต�อำงเป็ีนการศึิกษาท่�ม่

คุณภาพท่�จะให�ความร้�และวิชาการ วิชาช่พ ให�ทักษะช่วิตและทักษะวิชาช่พนั�นไปีทำา

มาหากนิ ไปีรบักบััความยากจน เพราะฉะนั�นการศิกึษาท่�มค่ณุภาพจงึจำาเปีน็อำยา่งมาก

  องคก์าร UNESCO ไดีใ้หก้รอบความสำาคญัเร้�องการศกึษาไวว้า่ การศกึษา

ท่ี่�ม่คณุภาพิจ้ะชว่ยขจ้ดัีความยากจ้น นำาไปส้ส่ขุภาพิท่ี่�ดี ่สนบัสนนุประชาธิปิไตย

และธิรรมาภิบาล และรักษาธิรรมชาติสิ�งแวดีล้อม

  คนท่�เข�าถึงการศิึกษาคุณภาพจึงสามารถสร�างการเปีล่�ยนตัวเอำงไดุ� คือำ เปี็น

อำสิระจากการพึ�งพาผู้้�อำื�นเพราะสามารถสร�างงาน สร�างอำาชพ่ มร่ายไดุ�ท่�จะสร�างคุณภาพ

ช่วิตให�ดุ่ขึ�นไดุ� 

  การศิึกษาท่�ดุ่ม่คุณภาพ จึงไม่เพ่ยงสร�างความสามารถขอำงปีัจเจกให�บัรรลุถึง

ศิักยภาพทางเศิรษฐกจิเทา่นั�น แต่หากต�อำงให�เขาม่ความร้�และวจิารณญาณท่�เพย่งพอำ

จะเข�าร่วมในการตัดุสินใจในปีระเดุ็นปีัญหาทางสังคมและการเมือำงไดุ�อำ่กดุ�วย

  การศึิกษาจึงเป็ีนพื�นฐานสำาคญัท่�ทกุคนจะต�อำงมแ่ละรฐัจะต�อำงเป็ีนธุัระจัดุการ

ให�แก่ปีระชาชนทุกคน เพราะการศิึกษาจะเปี็นเครื�อำงช่�วัดุขอำงคุณภาพคนขอำงรัฐ ท่�จะ

ไปีขบััเคลื�อำนภาคการผู้ลติทางเศิรษฐกจิ และสร�างเสถ่ยรภาพทางการเมอืำง โดุยเฉพาะ

การเมือำงแบับัปีระชาธัิปีไตย ท่�ต�อำงการให�สมาชิกขอำงสังคมเป็ีนผู้้�ม่ส่วนร่วมกับัชะตา

กรรมขอำงบั�านเมือำง คือำการม่ส่วนร่วมในทางการเมือำง เศิรษฐกิจและสังคม การศิึกษา

จงึเปีน็เครื�อำงมือำขอำงทุกรฐัในการขัดุเกลาให�คนในสังคมเปีน็พลเมอืำงท่�จะสามารถสร�าง

การเปีล่�ยนแปีลง และแบักรับัภารกิจขอำงสังคมปีระเทศิชาติดุ�วยความรับัผิู้ดุชอำบัใน

ฐานะเจ�าขอำงสังคมและปีระเทศิ 

  การศึิกษาท่�ม่คุณภาพ จึงเปีล่�ยนทั�งคน เปีล่�ยนสังคม เปีล่�ยนเศิรษฐกิจ และ

เปีล่�ยนการเมือำง ไดุ�ครบัทุกมิติ
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การศึกษาม่ผู้ลที่างเศรษฐกิจ้

..“แต่ระบุบุเศรษ์ฐกิจทิี�ทิ�าให�ค์น์จ�าน์วิน์หน์ึ�งทิี�ไมี่ต�องโกงก็สามีารถทิี�จะรวิย์ได�

อย์่างเหลือล�น์ ข็ณะทิี�ค์น์ส่วิน์ใหญ่ข็องประเทิศจน์ได�อย์่างเหลือเชัื�อ

โดย์ไมี่เกีย์จค์ร�าน์” ...

ดุร.เสกสรรค์ ปีระเสริฐกุล

  • คนไทย 10% ท่�ม่รายไดุ�ส้งสุดุและตำ�าสุดุห่างกันถึง 22 เท่า

  • คนไทยมากว่า 75% ไม่ม่ท่�ดุินเปี็นขอำงตนเอำง

  • โฉนดุถึง 61% อำย้่ในมือำคนเพ่ยง 10% 

  • การพัฒนาท่�เน�นแต่ GDP ขาดุการพัฒนาคนในแต่ละพื�นท่�ไม่ไดุ�รับั  

   ปีระโยชน์จากการพัฒนา

   ผู้ลจากการพัฒนาทำาให�เศิรษฐกิจยิ�งโต ผู้้�ม่ทุนมากยิ�งไดุ�เปีร่ยบั จึงทำาให�

เกดิุความเหลื�อำมลำ�าและเปีน็ต�นตอำไปีส้ค่วามขัดุแย�ง และเพราะความเปีน็อำย้ท่่�แตกตา่ง

กันมาก ก็จะเพิ�มความเส่�ยงในการแย่งชิงทรัพยากร จึงยากท่�จะทำาให�สังคมอำย้่ร่วมกัน

เปี็นสุข และขาดุเสถ่ยรภาพในสังคมในท่�สุดุ 

  ภาพใหญ่ คือำ การลดุการกระจุกตัวขอำงทรัพยากรในท่�ใดุท่�หนึ�ง จังหวัดุใดุ

จังหวัดุหนึ�ง และทำาให�คนดุ่ขึ�น คนไทยเชื�อำว่าคนจะสามารถก�าวพ�นความยากจนไดุ� 

ในช่วงช่วิตท่�ไดุ�รำ�าเร่ยน ไดุ�ทำางานอำย่างสุจริต น่�คือำโจทย์ขอำงการกระจายอำำานาจไปีให�

คนในท�อำงถิ�นให�เขาคิดุพัฒนาดุ�วยตัวเขาเอำงโดุยไม่ต�อำงผู่้านหัวคิวจากส่วนกลาง เพราะ

ท่�ผู้่านมาเปี็นการพัฒนาจากส่วนกลางส้่ท�อำงถิ�นท่�ไม่คืบัหน�า ไม่เกิดุความมั�นคงในแง่

ขอำงบัุคคลและขอำงสังคม

  โลกยุคโลกาภิวัตน์  (Globalization) เปีล่�ยนปีระเทศิพัฒนาแล�วต่างพลิกตัว

ไปีท่�การศิึกษาให�ทันโลก คนคิดุเปี็น ร้�จักดุัดุแปีลง และปีรับัตัวไดุ�

  สำาหรบััปีระเทศิไทยยงัอำย่้ท่�เดุมิ แม�จะปีฏริป้ีการเมอืำงและปีฏริป้ีการศิกึษาโดุย

ม่ พ.ร.บั.การศิึกษา 2542 ซึ่ึ�งมุ่งเน�นท่�ปีรับัปีรุงโครงสร�างอำำานาจขอำงกระทรวง แต่ไม่ไดุ�

ลงส้่การปีรับัเปีล่�ยนเรื�อำงแนวคิดุ (Mindset) ขอำงทั�งผู้้�บัริหาร คร้ จนถึงตัวเดุ็ก ในเรื�อำง

การศิึกษาให�ทันโลก เปี็นพลเมือำงคิดุเปี็น คิดุเก่ง รับัผู้ิดุชอำบัต่อำตนเอำงและสังคม และ

เค�าโครงขอำงตัว พ.ร.บั. ท่�กำาลังทำาอำย้่ในปีัจจุบััน ก็มิไดุ�เปีล่�ยนแปีลงในสาระสำาคัญน่�

เช่นกัน



ปีีท่ี่� 3 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2563         101 
                                                                             

  การพัฒนาขอำงรัฐไทยจึงเน�นท่�การเจริญเติบัโตทางวัตถุ การพัฒนาเศิรษฐกิจ

รดุุหน�า แตไ่ม่สมัพันธัก์บััการศึิกษาท่�ยงัอำย่้กับัท่�โดุยละทิ�งการพฒันาดุ�านศิกัยภาพขอำง

มนุษย์ การพัฒนาเช่นน่�จึงทำาให�รัฐเข�มแข็ง แต่ปีระชาชนอำ่อำนแอำ ทั�งในแง่ทัศินคติและ

แง่การเปี็นพลเมือำง ปีระชาชนม่วัฒนธัรรมทางการเมือำงท่�คอำยพึ�งพิงรัฐ

  ชุมชนอำ่อำนแอำ เพราะการวางแผู้น การจัดุการ และการแก�ไขปัีญหามาจาก

ภายนอำก 

  ดุังนั�น การพัฒนาจึงเปี็นการพัฒนาดุ�านวัตถุ จิตใจท่�เปี็นจิตอำาสา ความร่วม

มือำซึ่ึ�งกันและกันจากภายในจึงเกิดุยาก

  เปี้าหมาย ขอำงการพัฒนาขอำงรัฐ จึงควรอำย้่ท่�ทำาให�คนเข�มแข็ง จัดุการตนเอำง

ไดุ� ไมใ่ชก่ารทอำนพลงัปีระชาชน จนพึ�งตนเอำงไมไ่ดุ�แม�ในทางเศิรษฐกจิท่�จะรกัษาปีจัจยั 

4 พื�นฐานขอำงช่วิตไว�ไดุ�

  เศิรษฐกิจ และ การศิึกษา ม่ผู้ลต่อำกันตรงท่�หากปีระชาชนโดุยทั�วไปีสามารถ

เข�าถึงการศึิกษาอำย่างต่อำเนื�อำง กระทั�งสามารถท่�จะอำ่านอำอำก เข่ยนไดุ� คิดุเลขเปี็นเท่า

น่� ก็ทำาให�เพิ�มอำัตราการเติบัโตทางเศิรษฐกิจไดุ�แล�ว ซึ่ึ�งม่รายงานวิจัยขอำง UN ระบัุว่า

 การศิึกษาเปี็นตัวเพิ�มรายไดุ� และแม�เข�ารับัการศิึกษา 1 ปีี ก็จะช่วยเพิ�ม10% ขอำงราย

ไดุ� การศิึกษาจึงส่งผู้ลให�เกิดุทรัพยากรมนุษย์ท่�เปี็นปีัจจัยการผู้ลักดุันการผู้ลิตเพื�อำการ

แข่งขันท่�สำาคัญ

  การเพิ�มโอำกาสทางการศิึกษาให�ปีระชาชนอำ่านอำอำก เข่ยนไดุ� คิดุเลขเปี็น และ

ร้�วิทยาศิาสตร์ เปี็นพื�นฐาน ม่ข�อำยืนยันทางบัวกมานานแล�วว่า ม่ผู้ลต่อำการเพิ�มรายไดุ�

ขอำงปีระชากร และเพิ�มอำตัราการเจรญิเตบิัโตทางเศิรษฐกจิ การศิกึษาจงึเปีน็การลงทนุ

ในมนุษย ์(Human capital) ท่�จำาเป็ีนขอำงทุกรัฐ เพื�อำท่�จะให�มั�นใจว่า มนุษยจ์ะสามารถม่

ความร้�และทกัษะท่�จำาเปีน็และเพ่ยงพอำในการบัรรลคุวามสำาเร็จขอำงตน การศิกึษาโดุย

พื�นฐานเช่นน่� จึงเปี็นช่อำงทางลดุปีัญหาทางสังคมในหลายๆ เรื�อำง คือำ 

  1)  เดุก็ท่�อำอำกจากโรงเรย่น และสามารถอ่ำานอำอำก เข่ยนไดุ� คดิุเลขเป็ีนโดุยพื�น

ฐาน จะไม่ตกอำย้่ในสภาพท่�ยากจน และจะลดุทอำนความยากจนไดุ�มากถึง 30% จาก

การเร่ยนร้�ท่�พัฒนาการศิึกษาช่วยชะลอำความยากจน

  2)  การศิึกษาเปี็นช่อำงทางการหยุดุยั�งการถ่ายทอำดุความยากจนจากรุ่นพ่อำ

แม่ ส้่รุ่นล้กหลานไดุ�
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  3)  การศิึกษาช่วยส่งผู้ลดุ่ต่อำสุขภาพและสิ�งแวดุล�อำม

  4)  การศึิกษาสร�างความมั�นคงทางอำาหาร เพราะช่วยให�ม่งานทำา ม่เศิรษฐกจิดุ่

  5)  การศิึกษาเปี็นตัวช่วยในการสร�างสำานึกรับัผู้ิดุชอำบัต่อำตนเอำงและสังคม

  6)  การศิึกษาลดุความไม่เท่าเท่ยมทางเศิรษฐกิจ คือำ หากม่คนทำางานท่�มา

จากความรวยและจน แต่ไดุ�รับัการศิึกษาท่�เหมือำนกัน ไม่แตกต่างกันอำย่างเสมอำหน�า 

ก็จะสามารถลดุความเหลื�อำมลำ�าไดุ�ถึง 30% การศิึกษาเช่นน่� ในทางเศิรษฐกิจ ถือำว่าม่

บัทบัาทในการส่งเสริมการเจริญเติบัโตทางเศิรษฐกิจ

  การศิึกษาไม่ใช่เปี็นเพ่ยงเครื�อำงมือำเพื�อำพัฒนาดุ�านเศิรษฐกิจ แต่การศิึกษาก็ม่

มิติดุ�านสังคมและการเมือำงรวมอำย่้ดุ�วย ซึ่ึ�งการศิึกษาก็เปี็นตัวสะท�อำนความม่หรือำไม่ม่

เสถ่ยรภาพทางสังคมในทุกดุ�านอำย่้ดุ�วยอำย่างท่�ไม่อำาจแยกส่วนใดุๆ ไดุ� เพราะคนเปี็น

ผู้ลผู้ลิตทางการศิึกษาท่�เข�าไปีแทรกตัวอำย้่ในทุกมิติขอำงสังคม

  อำ่กทั�ง ดุ�วยภาวะเศิรษฐกิจมั�งคั�งท่�กระจุกตัว ยังผู้ลทำาให�อำำานาจทางการเมือำง

ก็ม่ลักษณะกระจุกตัว คนมั�งม่สามารถใช�อำำานาจทางการเมือำงท่�เกิดุจากการควบัคุม

ทรัพยากรทางเศิรษฐกิจ ความเหลื�อำมลำ�าตำ�าส้งทางเศิรษฐกิจ เปี็นสิ�งก่ดุขวางการก่อำตัว

ขอำงโครงสร�างทางการเมือำงปีระชาธัิปีไตย ท่�ต�อำงการส่งเสริมอำิสรภาพ เสมอำภาค และ

ยุติธัรรมให�ปีรากฏแก่พลเมือำงขอำงสังคม

  การจดัุการศิกึษาเพื�อำนำาไปีส้ก่ารมเ่สถ่ยรภาพทางเศิรษฐกจิ สงัคมและการเมอืำง 

จึงอำย้่ในอำำานาจขอำงทุกรัฐ และเปี็นความปีรารถนาท่�จะไปีส้่จุดุนั�น

  การศิึกษา จึงเปี็นทั�งเปี้าหมายหลักและท่�มั�นสุดุท�าย ก็คือำ ตัวสังคมท่�เข�มแข็ง

 เปี็นสังคมท่�มั�นคง (Security) ม่อำิสระ ปีลอำดุจากการครอำบังำาขอำงธัุรกิจหรือำการเมือำง 

หรือำขอำงปีระเทศิใดุๆ และจะมั�นคงไดุ�ต�อำงม่เอำกภาพ

  รัฐจึงเปี็นผู้้�อำอำกแบับัและกำาหนดุกฎ กติกา ระเบั่ยบัทั�งหลายให�ปีรากฏเปี็น

ทิศิทาง และปีฏิบััติไดุ�ในการสร�าง ขอำงรัฐตามท่�ต�อำงการ ซึึ่�งปีรากฏอำย่้ในรัฐธัรรมน้ญ

 และพระราชบััญญัติขอำงทุก “พลเมือำง” หรือำ “คน” รวมทั�งปีระเทศิไทย ซึ่ึ�งปีรากฏใน

รัฐธัรรมน้ญฉบัับัปีัจจุบัันท่�ใช�ในปีี 2560 ก็ระบัุไว�หมวดุ 5 หน�าท่�ขอำงรัฐ มาตรา 54 คือำ 

มาตรา 54 

  • รฐั ต�อำงดุำาเนนิการให�การศึิกษาภาคบังัคบัักบััเด็ุกทกุคนโดุยไม่เส่ยค่าใช�จ่าย 

  • รฐั ต�อำงดุำาเนนิการสง่เสริม สนบััสนนุการศิกึษาให�แกป่ีระชาชนตามความ

ต�อำงการในระบับัต่างๆ และจัดุให�ม่การร่วมมือำกันระหว่างรัฐ ต่างปีระเทศิ และภาค
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เอำกชน ในการจัดุการศึิกษาทุกระดัุบั โดุยให�การจัดุการศึิกษาดัุงกล่าวม่คุณภาพและ

ไดุ�มาตรฐานสากล...

  ....ให�เปี็นคนดุ่ ม่วินัย ภ้มิใจในชาติ สามารถเช่�ยวชาญไดุ�ตามความถนัดุขอำง

ตน และม่ความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำครอำบัครัว ชุมชน สังคม และปีระเทศิชาติ...

  ....รัฐต�อำงดุำาเนินการให�ผู้้�ขาดุแคลนทุนทรัพย์ไดุ�รับัการสนับัสนุนค่าใช�จ่ายตาม

ความถนัดุขอำงตน ให�จัดุตั�งกอำงทุนเพื�อำช่วยเหลือำผู้้�ขาดุแคลนทุนทรัพย์เพื�อำลดุความ

เหลื�อำมลำ�าในการศิึกษา

หมวดีปฏิิร้ปประเที่ศ 

มาตรา 257 

  (2) สังคมม่ความสุข เปี็นธัรรม และม่โอำกาสอำันทัดุเท่ยมกัน เพื�อำขจัดุความ

เหลื�อำมลำ�า

  (3) ปีระชาชนม่ความสุข ม่คุณภาพช่วิตท่�ดุ่ และม่ส่วนร่วมในการพัฒนา

ปีระเทศิ และการปีกครอำงในระบัอำบัปีระชาธัปิีไตยอำนัมพ่ระมหากษัตริยท์รงเปีน็ปีระมขุ

มาตรา 258

ดุ�านการศิึกษา

  -  ให�ดุำาเนินการตามมาตรา 54 วรรคสอำง เดุ็กเล็กต�อำงไดุ�รับัการดุ้แล

  -  ให�จัดุตั�งกอำงทุนเพื�อำช่วยเหลือำดุ�านการศิึกษาตามมาตรา 54 วรรคหก 

  -  ปีรับัปีรุงการเร่ยนการสอำนเพื�อำให�ผู้้�เร่ยนไดุ�เร่ยนตามความถนัดุ

  -  ให�ม่กลไกและระบับัการผู้ลิตคร้ เพื�อำเพิ�มปีระสิทธัิภาพการเร่ยนการสอำน

การศึกษา ค้อ โอกาสที่่�เที่่าเที่่ยมระหว่างเม้องและระหว่างภ้มิภาค

  แม�ว่ารัฐจะระบุัให�มก่ารจัดุการศึิกษา และการจัดุกอำงทุนเพื�อำชว่ยเหลือำทางการ

ศิึกษาในร้ปีแบับัต่างๆ ดุ�วยงบัปีระมาณท่�ส้งท่�สุดุเปี็นอำันดุับัต�นๆ มาอำย่างต่อำเนื�อำง

หลายรัฐบัาลแล�ว แต่การบัริหารการศึิกษาท่�มุ่งเน�นในส่วนกลาง และให�ความสำาคัญ

กับัเมือำงหลวง เมือำงใหญ่เป็ีนสำาคัญ น่�จึงเป็ีนปีระเด็ุนขอำงการรวมศิ้นย์อำำานาจในการ

ใช�ทรัพยากรทั�งหมดุขอำงปีระเทศิอำันเปี็นปีัญหารากฐานในการแบั่งสรรทรัพยากรใน

การพัฒนาปีระเทศิ ท่�ไดุ�สร�างความยากจนและเหลื�อำมลำ�ามาตั�งแต่แรกเริ�มแผู้นพัฒนา
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ชาต ิซึึ่�งม่การนำาเอำาทรพัยากรขอำงปีระเทศิส่วนใหญไ่ปีลงท่�ภาคธัรุกจิและอำตุสาหกรรม 

ทั�งในการเงนิและทรพัยากรคน ในระบับัการศิกึษากเ็ปีน็ไปีเพื�อำผู้ลติคนรบััใช�ภาคธัรุกจิ

 อำุตสาหกรรม และภาคราชการเปี็นหลักใหญ่ ฉะนั�น ระบับัการศิึกษาขอำงไทยก็เท่ากับั

ว่าเอำาทรัพยากรคนในชนบัท ดุึงเอำาส่วนท่�ดุ่ท่�สุดุมา แทนท่�จะสร�างส่วนท่�ดุ่ท่�สุดุเพื�อำรับั

ใช�ชนบัท ก็เอำามารับัใช�ภาคธัุรกิจอำุตสาหกรรมและราชการมากกว่า ทำาให�ชนบัทเส่ย

เปีร่ยบัและถ้กละเลยในการพัฒนาทำาให�ภาคชนบัทอำ่อำนแอำ เพราะทรัพยากรถ้กแบ่ัง

มาท่�เมือำง และทุ่มไปีท่�อำุตสาหกรรม ไม่ใช่ภาคเกษตรและชนบัท คนในชนบัทจึงไม่ม่

อำำานาจตอ่ำรอำง ภาคชนบัทจงึขาดุทรพัยากรคนท่�มค่วามร้�และความสามารถ ทำาให�ภาค

ชนบัทและภาคเกษตรกลายเปี็นภาคขอำงคนยากจน

  การศึิกษาจึงต�อำงอำอำกแบับัเพื�อำแก�ปัีญหาความยากจนในพื�นท่�นอำกเมือำงหลวง

และเมือำงใหญ่ท่�อำย่้ในภาคเกษตรและแรงงานในอำุตสาหกรรมท่�อำย่้ในภ้มิภาคต่างๆ

โดุยจัดุและอำอำกแบับัให�เปี็นระบับัการศิึกษาท่�สนอำงความต�อำงการขอำงส่วนภ้มิภาค

และภาคชนบัท เปี็นการศิึกษาท่�สร�างคนให�สามารถทำางานในภาคเกษตรและ

อำุตสาหกรรม ในชนบัท โดุยการศึิกษาต�อำงม่เป้ีาหมายท่�จะมุ่งเป็ีนการศึิกษาสำาหรับั

สว่นภมิ้ภาคอำย่างแท�จรงิ เพราะแตล่ะภมิ้ภาคมค่วามแตกตา่งกนั ระบับัการศิกึษาขอำง

ปีระเทศิจะต�อำงมค่วามแตกตา่งหลากหลายกนัไปีตามสภาพภ้มปิีระเทศิ และทรพัยากร

-ธัรรมชาติรวมทั�งวัฒนธัรรมต่างๆ ขอำงแต่ละภ้มิภาคซึ่ึ�งไม่เหมือำนกัน เพื�อำให�การศิึกษา

เปี็นอำงค์รวมขอำงการพัฒนาให�ชุมชนแต่ละพื�นท่�สามารถท่�จะม่ฐานขอำงความสามารถ

ในการพึ�งตนเอำงอำย่างแท�จริง การพึ�งตนเอำงไดุ�ขอำงคนชนบัทจะทำาให�เขาเปี็นอิำสระใน

ทางเศิรษฐกิจและปีลอำดุจากการครอำบังำาและถ้กเอำาเปีรย่บัจากคนภายนอำกโดุยเฉพาะ

 การถ้กครอำบังำาจากเมือำงใหญ่ หรือำเปี็นอำาณานิคมขอำงเมือำงใหญ่ การจัดุการศิึกษาจึง

มุ่งท่�ลดุความยากจนและลดุความเหลื�อำมลำ�าระหว่างเมือำงอำ่กดุ�วย คือำ การศึิกษาท่�มุ่ง

สร�างโอำกาสท่�เท่าเท่ยมระหว่างเมือำงและระหว่างภ้มิภาค การจัดุการศิึกษาแบับัใหม่

จึงควรนำาเอำาเทคโนโลย่ วิทยาศิาสตร์ และคนจากเมือำงใหญ่ไดุ�ม่ส่วนไปีช่วยคนชนบัท

พัฒนา จากความร้�ท่�แตกต่างเพื�อำเปี็นการพัฒนาชาติให�ไปีดุ�วยกัน จะทำาให�คนในทุก

ภ้มิภาคม่ความสามารถท่�จะพัฒนาตนเอำงในการสร�างงานและพึ�งตนเอำง ทำาให�ชนบัท

สามารถรักษาระบับัครอำบัครัวขอำงตนเอำงไดุ� รักษาชุมชนท�อำงถิ�นตัวเอำงไดุ�ไม่ต�อำงแยก

ย�าย อำพยพหรือำทิ�งบั�านทิ�งเรือำนไปีเหมือำนท่�เป็ีนอำย่้ปีัจจุบััน หากทำาไดุ�เช่นน่� ชนบัทท่�

กล�าแกร่งก็จะม่กำาลังเงินซึ่ื�อำ การพัฒนาชนบัท ชุมชนท�อำงถิ�น ก็จะเปี็นฐานท่�ทำาให�ภาค
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อำตุสาหกรรมไดุ�พฒันาก�าวหน�า พึ�งตนเอำง เพราะสามารถพึ�งตลาดุภายในปีระเทศิ การ

พฒันาอำตุสาหกรรมโดุยไม่สร�างคนในชมุชนท�อำงถิ�น จงึทำาให�เราต�อำงพึ�งตลาดุภายนอำก

 เน�นการส่งอำอำก เพราะกำาลังซึ่ื�อำภายในมันขาดุ การพัฒนาในชุมชนท�อำงถิ�นจะเกิดุการ

พฒันาอุำตสาหกรรมขนาดุเล็ก อำตุสาหกรรมครัวเรือำนมากขึ�น ซึึ่�งเป็ีนทศิิทางในการสร�าง

ผู้้�ปีระกอำบัการใหม่ๆ ให�กระจายและขยายตัวให�มากและเร็วขึ�น และจะเปี็นการเพิ�ม

ผู้้�ปีระกอำบัการในระดุับัฐานรากชุมชนท�อำงถิ�น มากกว่าจะเปี็นการจัดุการศิึกษาท่�มุ่ง

สร�างคนไปีเปี็นแรงงานราคาถ้ก ซึ่ึ�งปีระชากรส่วนใหญ่จากภาคเกษตรก็จะกลายเปี็น

ผู้้�ใช�แรงงานไปีหมดุ ไม่ว่าจะถ้กจ�างในเมือำงหรือำในท�อำงถิ�น สร�างสภาพความเหลื�อำมลำ�า

และยากจนไม่จบัสิ�น

  การเข็มมุ่งขอำงการจัดุการศึิกษา จึงควรเป็ีนไปีในทิศิทางขอำงการพัฒนา

ศิักยภาพขอำงมนุษย์ท่�จะปีลดุปีล่อำยให�หลุดุพ�นจากการครอำบังำาทางความร้�และทาง

เศิรษฐกิจเพื�อำให�มนุษย์ไดุ�ดุำารงช่พอำย่้อำย่างม่ศิักดุิ�ศิร่และคุณค่าขอำงความเปี็นมนุษย์

ไม่ใช่การศิึกษาท่�ลดุทอำนความเปี็นมนุษย์

แนวที่างการจ้ัดีการศึกษา ขจ้ัดีความยากจ้นและลดีความเหล้�อมลำ�า

  1. การจัดุการศิึกษาบันหลักแห่งการกระทำาท่�ทัดุเท่ยมกัน (Equalization 

System) หรือำเสมอำภาคกนั เพื�อำช่วยเหลือำกลุ่มคน หรือำพื�นท่�ท่�ยังอำ่อำนแอำ หรือำล�าหลังให�

ตั�งตัว ตั�งไข่เพื�อำคงอำย้่และแข่งขันไดุ� หรือำพัฒนาขึ�นมาให�ทัดุเท่ยมกับักลุ่มคนหรือำพื�นท่�

อำื�นๆ ไดุ� ซึ่ึ�งเทา่กบััเปีน็การลดุความเหลื�อำมลำ�า โดุยนยัน่� รวมถงึความเจรญิก�าวหน�าหรอืำ

ความเจริญขอำงเมือำงให�ใกล�เค่ยงกัน โดุยมิให�เมือำงต่างๆ เกิดุความเจริญเติบัโตท่�แตก

ต่างกัน ไม่ว่าจะเปี็นขนาดุขอำงเมือำง ทั�งในแง่การพัฒนาโครงสร�างพื�นฐาน ถนนหนทาง

 การคมนาคม ไฟื้ฟื้้า ปีระชากร ความเปี็นอำย้่ รายไดุ� และการพัฒนาเศิรษฐกิจ สังคม

 เปี็นต�น การพัฒนาเมือำงในแนวทางน่�จะเอำื�อำต่อำการจัดุการศิึกษาในระดุับัภ้มิภาคหรือำ

ท�อำงถิ�นให�ม่ระดุับัทัดุเท่ยมแต่ละเมือำง ไม่เกิดุช่อำงว่างทางการศิึกษาและเศิรษฐกิจ

  2.  การศึิกษาฟื้ร ่มคุ่ณภาพถ�วนหน�าสำาหรับัเด็ุกทุกคน คอืำ การสร�างกลไกเพื�อำ

เอำื�อำอำำานวยความสะดุวกในการเข�าถึงการศิึกษาท่�ม่คุณภาพสำาหรับัเดุ็กทุกคน ไม่ว่าจะ

เปี็นเดุ็กปีกติ เดุ็กพิการ เดุ็กพิเศิษ รัฐต�อำงทุ่มเทจริงจังให�เดุ็กทุกคนไดุ�รับัความสะดุวก

และให�ความพร�อำมท่�จะอำย่้ในระบับัการศิึกษาให�นานท่�สุดุ เพื�อำเสริมสร�างสมรรถนะ

ความสามารถ และวุฒิภาวะท่�จะพึ�งพาตนเอำงและรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมไดุ� เดุ็กทุกคน
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ต�อำงไดุ�เร่ยนฟื้ร่ในทุกโอำกาส และสถานท่�ท่�เดุ็กอำย่้เปี็นการเร่ยนฟื้ร่ท่�ม่คุณภาพตาม

รัฐธัรรมน้ญท่�รับัรอำงไว� แต่ในความเป็ีนจริง เด็ุกหลุดุจากระบับัการศึิกษาจำานวนมาก 

เพราะการศิกึษาไมฟ่ื้รจ่รงิ ซึ่ำ�ายงัขาดุคณุภาพ ซึ่ึ�งผู้้�ยากจน ดุ�อำยโอำกาส ขาดุความพร�อำม 

เช่น เสื�อำผู้�า เครื�อำงเข่ยน การเดุินทาง และอำาหาร เปี็นต�น 

  3. การศิกึษาเพื�อำสร�างพลเมอืำง (Civic Education) เปีน็เครื�อำงมอืำในการปีฏร้ิปี

คนให�มค่วามเปีน็พลเมอืำง  ท่�มค่า่นยิมเรื�อำงเสรภ่าพ เสมอำภาค และความยตุธิัรรม ซึ่ึ�งอำย้่

บันพื�นฐานขอำงหลักสิทธัิมนุษยชนและปีระชาธัิปีไตย การศิึกษาเพื�อำสร�างพลเมือำงน่�จะ

ช่วยทำาให�ผู้้�เร่ยนม่ความร้� ม่ทักษะ และม่ความรับัผู้ิดุชอำบัท่�พร�อำมพอำสำาหรับัการเข�าไปี

ม่ส่วนร่วมในการสร�างการเปีล่�ยนแปีลงทุกมิติขอำงสังคม ทั�งเศิรษฐกิจ การเมือำง อำย่างร้�

เทา่ทันตอ่ำระบับัการเมือำงและการเปีล่�ยนแปีลงทางสังคม เป็ีนการยกระดัุบัคณุภาพคน

ให�มจ่ติสำานกึตอ่ำสว่นรวม มค่วามร้�และเข�าใจในสงัคมขอำงตน และความเปีน็ไปีขอำงโลก 

เพื�อำการปีรับัตวัตอ่ำการเปีล่�ยนแปีลงท่�อำาจเกิดุขึ�นในอำนาคต การศึิกษาเพื�อำสร�างพลเมือำง

จึงยึดุโยงอำย่้กับัผู้ลปีระโยชน์ขอำงส่วนรวมเปี็นหลักก่อำนส่วนตน การศิึกษาในแนวน่�จะ

ทำาให�คนม่สำานึกในความเป็ีนเจ�าขอำงท�อำงถิ�นตนและปีระเทศิชาติท่�พร�อำมจะปีกป้ีอำง 

และเนื�อำงดุ�วยการศิึกษาน่�เน�นการปีลดุปีล่อำยจากการครอำบังำาและช่�นำา ทั�งจากอำำานาจ

รัฐและกระแสสังคม ก็จะช่วยเปี็นช่อำงทางให�ผู้้�เร่ยนไดุ�แสวงหาความคิดุ การค�นคว�า

 การปีระดุิษฐ์คิดุค�น เพื�อำให�เกิดุปีัญญาในการพึ�งตนเอำง จึงเปี็นการส่งเสริมเสร่ภาพท่�

เปี็นปีระโยชน์ต่อำตนเอำงและส่วนรวม ซึ่ึ�งจะทำาให�สร�างปีระโยชน์ในระดุับัชุมชนท�อำงถิ�น 

จนถึงระดุับัชาติไดุ� เพราะคนเหล่าน่�จะสามารถรังสรรค์กิจกรรมท่�เปี็นปีระโยชน์ทั�งทาง

เศิรษฐกจิ สงัคม และการเมอืำงไดุ�อำยา่งตอ่ำเนื�อำง ทำาให�ลดุความยากจนและความเหลื�อำม

ลำ�าลงไปีไดุ�มาก จากความสามารถขอำงพลเมือำงเอำง

  4. การจัดุการศึิกษาควรคำานึงถึงการแก�ปัีญหาความยากจนและลดุความ

เหลื�อำมลำ�าท่�มอ่ำย่้ในระดุบััภ้มภิาคหรอืำท�อำงถิ�นเปีน็สำาคญั การจดัุการศิกึษาจงึต�อำงการการ

อำอำกแบับัท่�สนอำงตอำบัต่อำความต�อำงการขอำงพื�นท่�เป็ีนสำาคัญ คือำ การศึิกษาเพื�อำท�อำงถิ�นสำาหรบัั

แต่ละภ้มิภาคท่�แตกต่างกัน เพื�อำตระหนักในศิักดุิ�ศิร่ คุณค่า และ อำัตลักษณ์ขอำงความ

เปี็นมนุษย์ในทุกพื�นท่�ท่�จะทำาให�คนในทุกๆ ท่�ไดุ�บัรรลุถึงศิักยภาพ และความสามารถท่�

จะปีกครอำงตนเอำง และจัดุการตนเอำงไดุ� การศึิกษาจงึควรเปีน็ไปีตามสภาพภ้มิปีระเทศิ

และทรัพยากรธัรรมชาติ ทำาให�คนในชุมชนท�อำงถิ�นไดุ�ม่สถานท่�เร่ยนท่�เพ่ยงพอำ และไดุ�

เรย่นตามภ้มิสงัคมขอำงตนเอำง และยดึุโยงกบััชมุชนขอำงตน ซึึ่�งจะเปีน็พื�นฐานการพฒันา
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ความสามารถท่�เพิ�มมากขึ�นต่อำไปีไดุ� การศิึกษาเช่นน่�จึงรักษาภ้มิปีัญญา อำัตลักษณ์ 

และความแข็งแกร่งขอำงพื�นท่�ชุมชนทั�วปีระเทศิไว�ไดุ� โดุยท่�คนในท�อำงถิ�นต่างๆ ไม่ต�อำง

อำพยพไปีเร่ยนในเมือำงใหญ่ท่�ห่างไกล และยังเปี็นการสิ�นเปีลือำงทรัพยากรส่วนตนมาก

ขึ�น และทำาให�เส่�ยงตอ่ำการเข�าไม่ถงึการศึิกษา หรือำ ไม่สามารถท่�จะอำย่้ในการศึิกษาอำย่าง

ต่อำเนื�อำงไดุ� ซึึ่�งจะยิ�งตอำกยำ�าความยากจนและความเหลื�อำมลำ�ามากขึ�น การศึิกษาเพื�อำท�อำง

ถิ�น ยังเป็ีนการรักษาความเป็ีนมาขอำงท�อำงถิ�นท่�ม่ท่�มาทางปีระวัติศิาสตร์ วัฒนธัรรม 

อำัตลักษณ์ และภ้มิศิาสตร์ท่�มั�นคง ม่ทุนทางสังคมท่�ม่ความต่อำเนื�อำง คือำม่การพัฒนา

และปีรบััตวัในท�อำงถิ�น (Localization) ไม่ถ้กกลืนสลายหายไปีกับัโลกสมัยใหม่ท่�เร่ยกว่า

 โลกาภิวัตน์ (Globalization) 

  5. การปีฏิร้ปีคร้ คือำ การปีฏิร้ปีการศึิกษาในการผู้ลิตสร�างคร้ทั�งระบับั 

เนื�อำงจากคร้คือำต�นทางและตัวแบับั (Role Model) ขอำงเดุ็กๆ และเยาวชนในระบับัการ

ศิกึษา ท่�รฐัมอำบับัทบัาทให�ทำาการกลอ่ำมเกลาเยาวชนขอำงชาต ิผู้า่นกระทรวงศึิกษาธักิาร

ดุ�วยงบัปีระมาณท่�สง้ และบัคุลากรจำานวนมากท่�ทำาหน�าท่�สนับัสนุน กำากบัั และควบัคมุ

ทศิิทางการศึิกษาท่�สง่ลงไปีท่�ตวัเด็ุกในสถานศึิกษาทั�วปีระเทศิ ซึึ่�งจะส่งผู้ลต่อำความคิดุ

และพฤติกรรมขอำงเด็ุกว่ามคุ่ณภาพมากน�อำยเพ่ยงใดุ เพราะเด็ุกและคนไทย คอืำผู้ลผู้ลิต

ทางการศึิกษาท่�รัฐจัดุทำา ดุ�วยเหตุผู้ลน่� จำาเป็ีนท่�จะต�อำงปีฏิร้ปีท่�ตัวหลักส้ตร การเร่ยน

การสอำนขอำงคร้ เพื�อำสร�างคร้ท่�ม่คุณภาพ เพื�อำไปีสร�างเดุ็กท่�ม่คุณภาพ สร�างการศิึกษา

ท่�ม่คุณภาพให�เยาวชนสามารถท่�จะม่ความคิดุริเริ�ม กล�าสร�างสรรค์  ม่ความรับัผู้ิดุชอำบั 

และปีรับัตัวแก�ปัีญหาร่วมกับัสังคมไดุ� ไม่ใชก่ารศึิกษาในแบับัเดิุมท่�ต�อำงจำาตามครบ้ัอำก

 คือำสอำนให�จำาแล�วนำาไปีสอำบั แต่เปีล่�ยนไปีทางคุณภาพ คือำ สอำนให�ทำา นำาให�คิดุ ร้�จัก

ดุดัุแปีลงจึงจะปีลดุปีล่อำยทั�งครแ้ละเดุก็ไทยให�หลุดุจากการจอำงจำาขอำงระบับัการศึิกษา

ท่�ผู้่านมาและเปี็นอำย่้ ซึ่ึ�งเปี็นระบับัเผู้ดุ็จการและอำำานาจนิยมท่�แฝ่งฝ่ังอำย่้ในการศิึกษา

ไทย การปีฏิรป้ีครจึ้งเปีน็การปีลดุปีลอ่ำย (Decolonize) อำาณานิคมทางจิตวิญญาณขอำง

คร้ท่�เคยขึ�นกับัระบับัความคิดุเดิุม แต่ระบับัการศึิกษาต�อำงการความเป็ีนอำสิระ และเป็ีน

ท่�ฝ่กึฝ่นการใช�เสรภ่าพในการแสดุงอำอำก การใช�ความคดิุ อำยา่งมว่จิารณญาณ มเ่หตผุู้ล 

จนเปี็นวัฒนธัรรมขอำงสังคม

  6. การพัฒนาการเรย่นการสอำนเสริมดุ�วยเทคโนโลย่ท่�เหมาะสมแก่สภาพพื�นท่�

ขอำงผู้้�เร่ยน นอำกจากการสอำนในแบับัปีกต ิ(Offline) ซึ่ึ�งมห่ลายรป้ีแบับั ทั�งแบับัการสอำน

ผู้่าน TV ทางไกล การสอำนผู้่าน Online อำันเนื�อำงจากข�อำจำากัดุต่างๆ ทั�งในพื�นท่�ห่างไกล
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 คร้ขาดุแคลน หรือำเนื�อำงจากสถานการณ์โรคระบัาดุ COVID-19 ต่างๆ เหล่าน่� ไม่เปี็น

ข�อำปีดิุกั�นโอำกาส และสทิธัขิอำงเดุก็ท่�จะไดุ�รบััการศิกึษาอำยา่งตอ่ำเนื�อำง และเสมอำภาคกนั 

โดุยเฉพาะเมื�อำจำานวนเดุ็กลดุลง ทั�งจากโดุยการเกิดุ และการย�ายถิ�นขอำงพอ่ำแม ่รฐัก็

มห่น�าท่�ในการบัรหิารจดัุการทรพัยากรทางการศึิกษาให�ถึงเด็ุกทุกคนถ�วนหน�า แม�ในพื�นท่�

ห่างไกล โดุยไม่จำาเปี็นต�อำงยุบัโรงเร่ยนในชุมชนหม้่บั�าน เพราะโรงเร่ยนเปี็นสัญลักษณ์

ขอำงการศึิกษาท่�ทำาให�คนเจรญิงอำกงาม (Education is Growth) การยุบัโรงเร่ยนคือำการ

ลดุทอำนความสำาคัญการศึิกษาขอำงท�อำงถิ�น รวมทั�งคุณค่าและศัิกดุิ�ศิร่ความเป็ีนมนุษย์

ท่�อำย้่ในท�อำงถิ�นนั�นๆ ดุ�วย

  การสร�างการศึิกษาในแนวทางท่�จะลดุความยากจนและความเหลื�อำมลำ�าดุ�วย

การศิึกษาท่�ม่คุณภาพ สร�างคนให�เปี็นพลเมือำงท่�ม่คุณภาพ สามารถท่�จะพึ�งตนเอำงไดุ�

ในทางเศิรษฐกิจ และร่วมรับัผู้ดิุชอำบักับัการเปีล่�ยนแปีลงขอำงสังคมและการเมือำงอำย่าง

ต่อำเนื�อำง จำาเปี็นต�อำงลงทุนไม่เพ่ยงดุ�วยงบัปีระมาณ หากแต่ต�อำงลงแรงดุ�วยเจตจำานง

ทางการเมือำง (Political Will) ร่วมดุ�วยเปี็นสำาคัญ เราจึงจะเห็นการพึ�งตนเอำงและเปี็น

อำิสระไดุ�ทั�งทางเศิรษฐกิจและการเมือำง 
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การูเข้ามากรูะทำาควัามผิู้ดี
ในปรูะเทศึไทยของชาวัลาวั

Crime Committed by Lao Migrants in Thailand

ว่รญา อำังศิุธัรถาวริน1

บที่คัดีย่อ

             งานวิจัยชิ�นน่�ม่ความเก่�ยวข�อำงโดุยตรงกับัปีระชาคมอำาเซึ่่ยน ดุ�านปีระชาคม
ความมั�นคงอำาเซึ่่ยน (ASEAN Security Community: ASC) ซึ่ึ�งหนึ�งในวิสัยทัศิน์ขอำง
ปีระชาคมความมั�นคงอำาเซึ่ย่น คอืำ อำาชญากรรมข�ามชาตแิละความท�าทายข�ามพรมแดุน
อำย่างม่ปีระสิทธัิภาพและทันท่วงท่ โดุยงานวิจัยชิ�นน่�ม่วัตถุปีระสงค์คือำ (1) เพื�อำศิึกษา
สาเหตุและสภาพปัีญหาการเข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวท่�เกิดุ
จากการเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยน (2) เพื�อำวิเคราะห์แนวโน�มการเข�ามากระทำาความผู้ิดุ
ในปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวท่�เกดิุจากการเข�าส้ป่ีระชาคมอำาเซึ่ย่นในเชงิลกึ และ (3) เพื�อำ
หาแนวทางในการป้ีอำงกันการเข�ามากระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวท่�เกิดุ
จากการเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยน โดุยใช�วิธั่การเก็บัข�อำม้ลแบับัแบับัผู้สมผู้สาน (Mixed 
Methods Research) การศึิกษาวิจยัเชิงปีรมิาณ (Quantitative Study) โดุยศึิกษาข�อำมล้
สถิติย�อำนหลัง ควบัค้่ไปีกับัการศิึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดุยศิึกษา
ข�อำม้ล เอำกสาร งานวิจัยท่�เก่�ยวข�อำง และไดุ�ม่การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้้�ให�ข�อำม้ลคนสำาคัญ 
(Key Informants) ควบัค้่ไปีกับัการจัดุสัมมนากลุ่ม 2 ครั�ง ผู้ลจากการเก็บัข�อำม้ลพบัว่า
 3 ปีัญหาอำาชญากรรมหลักๆ ท่�เกิดุขึ�นในปีระเทศิไทยทั�งก่อำนและหลังท่�จะม่การเปีิดุ
ปีระชาคมอำาเซึ่ย่นคอืำ ปีญัหาเรื�อำงการลกัลอำบัเข�าปีระเทศิ ปีญัหายาเสพตดิุ และปีัญหา
การปีลอำมแปีลงเอำกสารราชการ แต่หลังจากท่�ม่การเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยน เจ�าหน�าท่�
ตำารวจและทหารขอำงปีระเทศิไทยและลาว กไ็ดุ�เพิ�มความสมัพนัธัใ์นการทำางานรว่มกนั
 ติดุต่อำปีระสานงานกัน แลกเปีล่�ยนข�อำม้ลซึ่ึ�งกันและกันเพื�อำปี้อำงกันและติดุตามจับักุม
กลุม่ผู้้�กระทำาความผู้ดิุ น่�จงึเปีน็เหตผุู้ลสำาคญัท่�ทำาให�แนวโน�มผู้ลกระทบัในการเข�ามาก
ระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวลดุลง

คำาสำาคัญ: กระทำาความผู้ิดุ, ปีระเทศิไทย, ชาวลาว, ปีระชาคมอำาเซึ่่ยน

                    1รัฐปีระศิาสนศิาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิชาอำาชญาวิทยาและการบัริหารงานยุติธัรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract

  This research is directly relevant to the ASEAN Security Community 

(ASC). One of the fundamental visions is particularly associated with com-

batting transnational crime and international challenges effectively in a timely 

manner. This study has three objectives as follows; (1) to explore causes and 

current situation of crime resulting from cross-border migration from Laos to 

Thailand due to the establishment of ASEAN community, (2) to deeply analyse 

immigration and crime trends across Thai-Lao borders, and (3) to propose 

approaches to preventing the immigration from Laos to Thailand for criminal 

purposes. The study is considered a mixed-methods research, employing 

both quantitative and qualitative research methods. The quantitative study of 

historical statistics was combined with the qualitative study of documents, prior 

research, and literature. Furthermore, in-depth interviews were conducted to 

gather crucial information from key informants, followed by two focus group 

discussions. Research findings indicated that there were three main types of 

crime in Thailand both before and after the foundation of ASEAN community, 

including illegal immigration, drug-related crime, and forgery. However, after 

the establishment of ASEAN community, police and army from both Thailand 

and Laos have better strengthened their relationship and capacity to integrate 

forces, share information, and contact each other to arrest perpetrators. There-

fore, the ASEAN community is an important factor that helps mitigate the impact 

of crime originating from the immigration of Lao people to Thailand.

Keywords: Perpetration, Thailand, Lao People, ASEAN Community
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1. บที่นำา

  ปีัจจุบัันน่�แนวโน�มขอำงอำาชญากรรมข�ามชาติท่�ปีระเทศิสมาชิกอำาเซึ่่ยนต�อำง

เผู้ชิญคือำ การขนส่งยาเสพติดุข�ามชาติ การลักลอำบัจัดุส่งหญิงไปีค�าปีระเวณ่ การค�า

มนุษย์ชาวโรฮั่นจา การก่อำการร�าย การหลอำกลวงทางการเงินผู้่านสื�อำโทรศิัพท์และทาง

อำอำนไลน ์เปีน็ต�น ซึ่ึ�งคดุดุ่งักลา่วน่�จะมแ่นวโน�มขอำงการไหลขอำงจำานวนคดุจ่ากปีระเทศิ

ท่�ม่การปีราบัปีรามอำย่างเข�มงวดุและม่บัทลงโทษท่�รุนแรงไปีส้่ปีระเทศิท่�ม่การบัังคับั

ใช�กฎหมายไม่ดุ่พอำ หรือำการไหลไปีส้่ปีระเทศิท่�สามารถแสวงหาผู้ลปีระโยชน์หรือำม่

แหล่งผู้ลปีระโยชน์ตอำบัแทนท่�ดุ่กว่า นอำกจากน่�สำาหรับัปีระเทศิท่�ม่พรมแดุนติดุกนั เช่น

 พรมแดุนระหว่างไทย-ลาว, ลาว-กัมพ้ชา, ลาว-เม่ยนมาร์ ม่แนวโน�มคดุ่อำาชญากรรม

ข�ามชาติท่�เกิดุขึ�น ไดุ�แก่ การลักลอำบัขนยาเสพติดุข�ามพรมแดุน โดุยผู้้�ผู้ลิตเปี็นชนกลุ่ม

น�อำยตามชายแดุนท่�ต�อำงการเงนิทุนสำาหรบััการตอ่ำส้�กบััฝ่า่ยรฐับัาล มก่ารลักลอำบัสง่อำอำก

ยาเสพตดิุผู่้านชายแดุนไทย – ลาว เข�ามาจำาหน่ายในปีระเทศิไทยและสง่ไปียังปีระเทศิ

อำื�นต่อำไปี (ปีิยะ อำุทาโย และ ปีร่ดุา สถาวร, 2559)

  ดัุงนั�น การวิเคราะห์แนวโน�มการเข�ามากระทำาความผู้ิดุภายในปีระเทศิขอำง

สมาคมปีระชาชาติ แห่งเอำเช่ยตะวันอำอำกเฉ่ยงใต� (Association of South East Asian 

Nation: ASEAN) หรือำ “อำาเซึ่่ยน” ทั�งในระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว เปี็นสิ�ง

จำาเปีน็อำยา่งยิ�ง ปีระกอำบักบััสภาพแวดุล�อำมทางการเมอืำงระหวา่งปีระเทศิท่�ปีรบััเปีล่�ยน

ไปีอำย่างรวดุเร็วไดุ�นำามาซึ่ึ�งโอำกาสและความท�าทายท่�ปีระเทศิต่าง ๆ ต�อำงปีระสบั ไม่ว่า

จะเปีน็โอำกาสในการเสรมิสร�างความรว่มมอืำดุ�านการเมอืำงและความมั�นคงขอำงปีระเทศิ

ตา่ง ๆ  ท่�แขง็แกรง่ยิ�งขึ�น หรือำการเผู้ชิญหน�ากับัภยัคกุคามท่�มาในร้ปีแบับัใหม่ๆ เช่น การ

กอ่ำการร�ายข�ามชาต ิอำงค์กรอำาชญากรรมข�ามชาติท่�เกิดุขึ�นจากการเปิีดุปีระชาคมอำาเซ่ึ่ยน 

ชาวต่างชาตทิ่�เกดิุจากการเข�าส้ป่ีระชาคมอำาเซึ่ย่น การปีอ้ำงกนัและแก�ไขปีญัหาการเข�า

มากระทำาความผู้ดิุในปีระเทศิไทย การดุำาเนนิการกบััอำงคก์รอำาชญากรรมข�ามชาต ิการ

ดุำาเนนิการเก่�ยวกบััชาวต่างชาติ และการแก�ไขปัีญหาการหลบัหน่เข�าเมือำง เพื�อำนำาข�อำมล้

ท่�ไดุ�มาจดัุทำาข�อำเสนอำแนะเพื�อำกำาหนดุแนวทางพฒันาการปีอ้ำงกนัการเกดิุอำาชญากรรม

ปีระเภทต่าง ๆ  ตามกรอำบัแนวทางการปี้อำงกันอำาชญากรรมท่�ม่ปีระสิทธัิภาพ (มติคณะ

รัฐมนตร่ วันท่� 24 มกราคม 2560) รวมถึงการพัฒนากฎหมายและแนวทางท่�เก่�ยวข�อำง

 และกำาหนดุยุทธัศิาสตร์ขอำงปีระเทศิเพื�อำนำาไปีส้่การพัฒนากฎหมายและกระบัวนการ

ยุติธัรรมท่�ม่ปีระสิทธิัภาพ และสอำดุคล�อำงกับัเจตนารมณ์ขอำงปีระชาคมอำาเซึ่่ยนต่อำ
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ไปี นอำกจากน่�การท่�ปีระเทศิไทยและปีระเทศิลาวม่พรมแดุนติดุต่อำกันขนาดุใหญ่

และม่ระบัอำบัการปีกครอำงท่�แตกต่างกันนำามา ซึึ่�งปีัญหาการเคลื�อำนย�ายแรงงานและ

อำาชญากรรมท่�ผิู้ดุกฎหมายจำานวนมาก จากความสำาคัญขอำงปีัญหาดุังกล่าวในข�าง

ต�นน่� “การวิเคราะห์แนวโน�มผู้ลกระทบัในการเข�ามากระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทย

ขอำงชาวลาวท่�เกดิุจากการเข�าส้ป่ีระชาคมอำาเซึ่ย่น” จงึมจุ่ดุมุง่หมายท่�จะศิกึษาผู้้�กระทำา

ความผู้ิดุท่�เปี็นคนต่างชาติชาวลาว ท่�เข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยใน 3 ฐาน

ความผู้ิดุ คือำ คดุ่ยาเสพติดุ คดุ่ลักลอำบัเข�าเมือำง และคดุ่ปีลอำมแปีลงเอำกสารเท่านั�น

2. วัตถุประสงค์

  2.1  เพื�อำศิึกษาสาเหตุและสภาพปีัญหาการเข�ามากระทำาความผิู้ดุใน

ปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวท่�เกิดุจากการเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยน

          2.2 เพื�อำวิเคราะห์แนวโน�มการเข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยขอำงชาว

ลาวท่�เกิดุจากการเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยนในเชิงลึก

          2.3 เพื�อำหาแนวทางในการป้ีอำงกันการเข�ามากระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทย

ขอำงชาวลาวท่�เกิดุจากการเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยน

3. วิธิ่การดีำาเนินการวิจ้ัย

         ใช�วิธ่ัการสัมภาษณ์จากผู้้�ให�ข�อำม้ลสำาคัญ (Key Informants) โดุยทำาการคัดุ

เลือำกกลุ่มตัวอำย่างแบับัเจาะจง (Purposive Sampling) โดุยม่เกณฑิ์การคัดุเลือำก คือำ 

เปีน็ผู้้�บัริหารหรือำบุัคคลในหน่วยงานท่�เก่�ยวข�อำงกับัชาวตา่งชาต ิเพื�อำท่�ผู้้�วิจยัจะไดุ�ทราบั

ถึงสภาพปีัญหาท่�เกิดุขึ�นจาการเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยนในปีระเทศิไทย 

  3.1  ศิกึษาข�อำมล้จากเอำกสารทางวิชาการ งานวิจยั และความเหน็ทางกฎหมาย 

(Documentary Research) ท่�เก่�ยวข�อำงกับักฎหมายและกระบัวนการยุตธิัรรมทางอำาญา 

ทั�งในส่วนการบังัคับัใช�กฎหมายและการคุ�มครอำงสิทธัแิละเสร่ภาพขอำงปีระเทศิไทยและ

ปีระเทศิอำาเซึ่่ยนในดุ�านกระบัวนการยตุิธัรรมทางอำาญา การดุำาเนินคดุ่กบััชาวต่างชาติ

ท่�เข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทย และการแก�ปีัญหาการหลบัหน่เข�าเมือำง ความ

ร่วมมือำระหว่างปีระเทศิในเรื�อำงอำาญา

  3.2  การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้้�ให�ข�อำม้ลคนสำาคัญ 
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               ผู้้�ให�ข�อำมล้คนสำาคัญขอำงสาธัารณรฐัปีระชาธัปิีไตยปีระชาชนลาวมอ่ำย่้ดุ�วย

กัน 2 ท่านคือำ 1) อำัครราชท้ตท่�ปีรึกษาสถานเอำกอำัครราชท้ต ณ เว่ยงจันทน์ สาธัารณรัฐ

ปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาวและ 2) ผู้้�ช่วยท้ตทหารปีระจำาสถานเอำกอำัครราชท้ต ณ 

เว่ยงจันทน์ สาธัารณรัฐปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาว

  3.3  การจัดุสัมมนากลุ่ม (Seminar) 2 ครั�ง

   1)  สมัมนากลุม่ครั�งท่� 1 ถ้กจัดุขึ�นเพื�อำรบััร้�ถงึสภาพปัีญหาในการบังัคับัใช�

กฎหมาย การคุ�มครอำงสิทธิัและเสร่ภาพ และแลกเปีล่�ยนความร้�เก่�ยวกับัการเข�ามา

กระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวต่างชาติท่�เกิดุจากการเปิีดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยน

โดุยม่กลุ่มเปี้าหมายเปี็นบัุคลากรผู้้�ทรงคุณวุฒิ และผู้้�เช่�ยวชาญท่�เก่�ยวข�อำงกับั

กระบัวนการยุติธัรรม ทั�งในปีระเทศิและต่างปีระเทศิ จำานวน 50 คน 

   2)  สัมมนากลุ่มครั�งท่� 2 เปี็นการจัดุสัมมนาเพื�อำวิเคราะห์ข�อำม้ลท่�ไดุ�มา

จากการสัมภาษณ์และข�อำม้ลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบัวนการยุติธัรรมท่�เก่�ยวข�อำง

กับัปีัญหาการลักลอำบัเข�าปีระเทศิโดุยผู้ิดุกฎหมาย ยาเสพติดุ และการปีลอำมแปีลง

เอำกสารราชการ เพื�อำวิเคราะห์แนวโน�มขอำงการเข�ามากระทาความผู้ิดุในปีระเทศิไทย

ขอำงชาวต่างชาติท่�เกิดุจากการเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยนทั�งในระยะสั�น (1-3 ปีี) ระยะ

กลาง (3-5 ปีี) และระยะยาว (5-10 ปีี) และรวบัรวมข�อำสรุปีและข�อำเสนอำแนะในการหา

แนวทางการแก�ไขและการปี้อำงกันปีัญหาในอำนาคต โดุยม่กลุ่มเปี้าหมายเปี็นบัุคลากร

ผู้้�ทรงคุณวุฒแิละผู้้�เช่�ยวชาญท่�เก่�ยวข�อำงกับักระบัวนการยุตธิัรรม ทั�งในปีระเทศิและต่าง

ปีระเทศิ จำานวน 20 คน

  3.4  การจัดุสัมมนาเผู้ยแพร่ต่อำผู้้�ปีฏิบััติงานในการบัังคับัใช�กฎหมาย

                เปี็นการจัดุสัมมนาเพื�อำรวบัความคิดุเห็นและข�อำเสนอำแนะจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข�อำงในการปี้อำงกันการเข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวต่าง

ชาตทิ่�เกดิุจากการเปีดิุปีระชาคมอำาเซึ่ย่น เพื�อำให�ข�อำเสนอำแนะท่�ถ้กนำาเสนอำในงานวจิยัน่�

สามารถนำาไปีปีฏบิัตัแิละบังัคบััใช�ไดุ�จรงิ โดุยมก่ลุม่เปีา้หมายเปีน็บัคุลากรผู้้�ทรงคณุวฒุิ

และผู้้�เช่�ยวชาญท่�เก่�ยวข�อำงกับักระบัวนการยุติธัรรม ทั�งในปีระเทศิและต่างปีระเทศิ 

จำานวน 100 คน

  3.5  ข�อำจำากัดุขอำงผู้้�ให�ข�อำม้ลสำาคัญเก่�ยวกับัปีระเด็ุนข�อำกฎหมายท่�เก่�ยวข�อำง 

กระบัวนการพิจารณาคดุ่ และอำายุความขอำงสาธัารณรัฐปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาว

ซึ่ึ�งเป็ีนปีระเทศิท่�ม่การปีกครอำงแบับัสังคมนิยมคอำมมิวนิสต์ท่�ไม่ม่การเปิีดุเผู้ยข�อำม้ล
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เก่�ยวกับัข�อำกฎหมาย กระบัวนการพิจารณาคดุ่ และอำายุความขอำงคดุ่ ต่อำสาธัารณชน

มากนัก ในขณะเดุ่ยวกันการท่�แต่ละปีระเทศิม่ภาษาปีระจำาชาติท่�แตกต่างกัน และม่

เอำกสารท่�เปี็นภาษาอัำงกฤษน�อำยมาก จึงส่งผู้ลให�คณะผู้้�วิจัยไม่สามารถหาข�อำม้ลเพิ�ม

เติมในส่วนน่�ไดุ�

4. ผู้ลการวิจ้ัย 

  ผู้ลการวจิยัแบัง่อำอำกเปีน็ 5 สว่นไดุ�แก ่สภาพปีญัหาและสาเหตขุอำงการเข�ามาก

ระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทย ข�อำกฎหมายท่�เก่�ยวข�อำง กระบัวนการพิจารณาคดุ่ และ

การปีรับัเปีล่�ยนกฎหมายท่�เก่�ยวข�อำงเมื�อำมก่ารเปิีดุปีระชาคมอำาเซึ่ย่น การวเิคราะห์แนว

โน�มการเข�ามากระทำาความผู้ดิุในปีระเทศิไทย และแนวทางในการปีอ้ำงกนัอำาชญากรรม

และข�อำเสนอำแนะ ดุังม่รายละเอำ่ยดุดุังต่อำไปีน่�

  4.1  สาเหตุและปัญหาของการเข้ามากระที่ำาความผู้ิดีในประเที่ศไที่ย

การศิึกษาสาเหตุท่�เปีล่�ยนแปีลงจากการเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยนขอำงปีระเทศิลาว 

มวั่ตถุปีระสงคเ์พื�อำให�ผู้้�อำา่นเข�าใจถงึสภาพปีญัหาหรอืำอำาชญากรรมท่�เปีล่�ยนแปีลงหลงั

การเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยนดุังม่รายละเอำ่ยดุดุังต่อำไปีน่� 

                4.1.1 สถานการณ์ขอำงสาธัารณรัฐปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาวก่อำนการ

เปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยน ปีระเทศิลาวม่ปีัญหาหลักๆ อำย้่ดุ�วยกัน 2 ปีัญหาคือำ ปีัญหาเรื�อำง

ยาเสพตดิุ และการลกัลอำบัเข�าปีระเทศิไทย ซึ่ึ�งเปีน็ปีญัหาท่�ปีระเทศิลาวมอ่ำย่้ตั�งแตก่อ่ำน

การเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยน 

                       1) ปีัญหายาเสพติดุ สถานการณ์การผู้ลิตยาเสพติดุในปีระเทศิลาวม่

จำานวน 3 แห่ง และม่แหล่งยาบั�าขนาดุใหญ่อำย้่ท่�นครหลวงเว่ยงจันทร์ โดุยเปี็นการนำา

ยาบั�าจากพม่ามาอำัดุเม็ดุ แหล่งพักยาเสพติดุในปีระเทศิลาวม่อำย้่ 9 แห่ง ท่�สำาคัญอำย้่ท่�

นครหลวงเว่ยงจันทร์ และเมือำงสอำงคอำน แขวงสะหวันเขต ตรงข�ามจังหวัดุมุกดุาหาร

และจังหวัดุอำุบัลราชธัาน่ พื�นท่�ท่�ลักลอำบัลำาเล่ยงยาเสพติดุจากปีระเทศิลาว ดุ�านเขต

ชายแดุนไทย-ลาว แรงงานต่างดุ�าวลาวท่�เข�ามาในปีระเทศิไทย ม่ทั�งลักลอำบัเข�ามาใน

ช่วงเวลากลางคืนโดุยเส�นทางธัรรมชาติ และการผู้่านแดุนชั�วคราว โดุยการลับัลอำบันำา

เข�ามาจะกระทำาโดุยซึุ่กซึ่่อำนยาบั�าในร่างกาย เช่น นำายาบั�ามัดุใส่ถุงยางอำนามัย 2 ชั�น 

มัดุเปี็นปีล�อำง ปีล�อำงละ 100 - 200 เม็ดุ จำานวน 10 - 20 มัดุ ยัดุในช่อำงทวารหนัก หรือำ

ทางชอ่ำงคลอำดุ รวมทั�งการอำำาพรางซุึ่กซึ่อ่ำนในท่�ตา่ง ๆ  และการแยกเดิุนทางแบับัเดุ่�ยวโดุย

การให�โดุยสารรถบัสัปีระจำาทางลักลอำบัมาทางสัมภาระ รบััขอำงท่�จดุุนัดุพบัเพื�อำกระจาย
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ยาเสพติดุต่อำไปี (สุร่ย์ปีระภา ตรัยเวช, 2551)

                     2) ปีัญหาการลักลอำบัเข�าปีระเทศิไทย ตามเขตรอำยต่อำชายแดุนซึึ่�งม่

แม่นำ�าโขงกั�นระหว่างสอำงปีระเทศิ คือำ ปีระเทศิไทยและปีระเทศิลาว กลายเปี็นปีัญหา

ท่�ยังไม่สามารถปี้อำงกันหรือำแก�ไขไดุ�อำย่างเปี็นร้ปีธัรรม โดุยเฉพาะแถบัภาคตะวันอำอำก

เฉ่ยงเหนือำ (ภาคอ่ำสานแถบัใต�) ไดุ�แก่ พื�นท่�จังหวัดุอำุบัลราชธัาน่ จังหวัดุอำำานาจเจริญ 

และจังหวัดุมุกดุาหาร โดุยหน่วยทางความมั�นคงระบัุว่า ม่แรงงานคนลาวหลบัหน่เข�า

อำอำกผู้่านช่อำงทางเหล่าน่�ปีีละกว่า 200,000 คน อำายุขอำงแรงงานลาวท่�ลักลอำบัเข�ามา

ทำางานมอ่ำายุตั�งแต ่12-50 ปี ีมาจากแขวงอำตัตะปีอ้ำ เซึ่กอำง จำาปีาสกั สาละวัน และแขวง

 สะหวันนะเขต โดุยลักลอำบัผู้่านเข�าทางจังหวัดุอำุบัลราชธัาน่ โดุยแรงงานเกือำบัทั�งหมดุ 

ผู้า่นขบัวนการนายหน�าค�าแรงงานเถื�อำนท่�สง่ตอ่ำกนัมาเปีน็ทอำดุๆ ทั�งท่�เปีน็นายหน�าชาว

ลาวและนายหน�าชาวไทย เฉล่�ยค่านายหน�าท่�ต�อำงจ่ายปีระมาณ 3,000-5,000 บัาทต่อำ

หัว เมื�อำแรงงานลาวนั�งเรือำข�ามฟื้ากมาขึ�นท่�ฝ่ั�งไทย นายหน�าค�าแรงงานจะนำาแรงงาน

มารวมกันไว�เปี็นกลุ่มคราวละปีระมาณ 5-10 คน เพื�อำรอำขึ�นรถเดุินทางเข�าพื�นท่�ตอำนใน

 โดุยจุดุพักและจุดุส่งต่อำแรงงานอำย่้บัริเวณบั�านดุงหนอำงหลวง อำำาเภอำเขมราฐ เพราะ

สามารถเดิุนทางมาตามถนนล้กรังอำอำกมาเชื�อำมต่อำกับัถนนอำรุณปีระเสริฐ ท่�เป็ีนถนน

หลักใช�ขนส่งแรงงานเข�ากรุงเทพมหานคร วิธ่ัการท่�คนต่างดุ�าวชาวลาวนิยมใช�สำาหรับั

การลักลอำบัเข�าปีระเทศิไทยคือำ ทางรถยนต์ โดุยรถยนต์ท่�ใช�ขนแรงงานต่างดุ�าวคือำรถ

กระบัะ ม่ลักษณะเปี็นรถกระบัะตอำนเดุ่ยวม่หลังคาหรือำคอำกเหมือำนรถขนผู้ัก แล�วจะ

ใช�ผู้�าใบัคลุมทับั รถยนต์แค็บัม่หลังคา รถปีิกอำัพ 4 ปีระต้ และรถต้� โดุยในการขนย�าย

จะขับัตามกันครั�งละ 3-7 คัน ทุกครั�งจะม่รถนำาและรถปีิดุท�าย ทำาหน�าท่�ตรวจเช็คว่าม่

ดุ่านตรวจขอำงเจ�าหน�าท่�หรือำไม่ 

                4.1.2 สถานการณ์ขอำงสาธัารณรัฐปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาวหลังการ

เปีดิุปีระชาคมอำาเซึ่ย่น เมื�อำกระแสขอำงการเปีดิุปีระชาชาตแิหง่เอำเชย่ตะวันอำอำกเฉย่งใต� 

(Association of South East Asian Nations : ASEAN) นั�นกลายเปี็นเรื�อำงขอำงการเปีิดุ

รับัการลงทุนตามกระแสโลกท่�เปีล่�ยนแปีลงและปีรับัตัวให�ทันกับัโลกสมัยใหม่ ซึ่ึ�งไดุ�ม่

ความร่วมมือำกันมากขึ�น และมอิ่ำทธิัพลขอำงกระแสโลกเป็ีนตัวกำาหนดุให�เกิดุการพัฒนา

ทางเศิรษฐกิจร่วมกันระหว่างปีระเทศิสมาชิกอำาเซึ่่ยน ปีระเทศิลาวพยายามท่�จะม่การ

ปีฏร้ิปีปีระเทศิ และมก่ารตั�งเศิรษฐกจิพเิศิษ โดุยทา่นทอำงลนุ สส่ลุดิุ นายกรฐัมนตรข่อำง

ปีระเทศิลาว ท่านไดุ�ม่นโยบัาย 3 เปีิดุอำันไดุ�แก่ เปีิดุปีระต้ เปีิดุอำุปีสรรค และเปีิดุใจ ซึ่ึ�ง
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เปี็นการดุึงการลงทุนให�เข�ามาในปีระเทศิลาวมากยิ�งขึ�น สภาพปีัญหาขอำงปีระเทศิลาว

ท่�เกิดุจากการเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยนม่อำย้่ดุ�วยกัน 2 ปีัญหา คือำ ปีัญหายาเสพติดุ และ

ปีัญหาการลักลอำบัเข�าปีระเทศิไทย ซึ่ึ�งม่รายละเอำ่ยดุดุังน่�

   1) ปัีญหายาเสพติดุ เมื�อำม่การเปิีดุปีระชาคมอำาเซ่ึ่ยนขึ�น ปัีญหายาเสพติดุ

กลายเป็ีนปีัญหาระดุับัชาติท่�สร�างความส้ญเส่ยมากมายมหาศิาลให�กับัปีระเทศิลาว 

สถติกิารจบัักมุในคดุย่าเสพตดิุ เชน่ กญัชา ยาบั�า ยาไอำซึ่ ์เปีน็ต�น มจ่ำานวนมากขึ�นอำยา่ง

เหน็ไดุ�ชดัุเจน รวมทั�งปีรมิาณท่�จบัักมุไดุ�ในแต่ละครั�งกม็ป่ีริมาณท่�เพิ�มมากขึ�น เนื�อำงจาก

ฝ่ั�งปีระเทศิลาวมพื่�นท่�เขตชายแดุนท่�เปีดิุมากท่�สดุุเพราะเปีน็แมน่ำ�าระยะทางกวา่ 1,100 

กิโลเมตร ทำาให�ยาเสพติดุสามารถข�ามง่ายและตลอำดุเวลา ทำาให�ม่การขนส่งทั�งขาเข�า-

ขาอำอำกระหว่างปีระเทศิไทยและปีระเทศิลาว (บัริเวณสามเหล่�ยมทอำงคำา) เปี็นจำานวน

มาก เพราะวา่มค่วามคุ�มคา่ในการขนสง่ในแตล่ะครั�ง เนื�อำงจากวา่สามารถขนสง่ไดุ�ครั�ง

ละมาก ๆ และสามารถขายอำอำกไดุ�ในราคาท่�ดุ่

                     2)  ปีัญหาการลักลอำบัเข�าปีระเทศิไทย ปีัญหาเรื�อำงการเคลื�อำนย�ายแรงงาน

อำาจจะไม่ไดุ�เพิ�งเกิดุขึ�นเพราะว่าเพิ�งม่การเปิีดุปีระชาคมเศิรษฐกิจอำาเซึ่่ยน (AEC) 

เนื�อำงจากว่าเศิรษฐกิจกำาลังเจริญเติบัโตจึงต�อำงการดุึงแรงงาน จึงเปี็นแรงจ้งใจท่�ทำาให�

เกิดุความต�อำงการเดิุนทางเข�ามาในปีระเทศิไทยขอำงแรงงานต่างดุ�าวชาวลาว เพื�อำเข�ามา

ค�าแรงงานตามความต�อำงการขอำงนายจ�างในปีระเทศิไทย เนื�อำงจากแรงงานต่างดุ�าวม่

อำตัราค่าจ�างท่�ถ้กกว่าแรงงานไทย เมื�อำความต�อำงการแรงงานขอำงนายจ�างในปีระเทศิไทย

มม่ากขึ�น รวมทั�งการบัอำกตอ่ำขอำงแรงงานตา่งดุ�าวชาวลาวท่�เข�ามาทำางานในปีระเทศิไทย

จากท่�เข�ามากอ่ำนหน�า ทำาให�แรงงานตา่งดุ�าวชาวลาวตา่งเริ�มเข�ามาในปีระเทศิไทยมาก

ขึ�น โดุยม่ทั�งการเข�าเมือำงมาอำย่างถ้กต�อำงตามกฎหมายและไม่ถ้กต�อำงตามกฎหมาย

  4.2  ข้อกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้อง กระบวนการพิิจ้ารณาคด่ี และการปรับ

เปล่�ยนกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องเม้�อม่การเปิดีประชาคมอาเซ่ยน

                กระบัวนการพิจารณาคดุ่ขอำงศิาลจะเริ�มต�นท่�ศิาลชั�นต�น (ศิาลนคร

เว่ยงจันทร์) ซึ่ึ�งจะรับัทุกคดุ่ความและไม่ม่การกำาหนดุจำานวนทุนทรัพย์ส้งสุดุในคดุ่

แพ่ง และยังม่การพิจารณาคดุ่ความท่�รวดุเร็วในศิาลชั�นต�น ซึ่ึ�งกฎหมายกำาหนดุไว�ว่า

จะต�อำงม่การพิจารณาคดุ่ไม่เกิน 2 เดุือำน แต่กระบัวนการพิจารณาคดุ่ขอำงปีระเทศิลาว

ถึงแม�ว่าจะม่การตัดุสินท่�รวดุเร็ว แต่กระบัวนการพิจารณาคดุ่ไม่ไดุ�ทำาอำย่างเปีิดุเผู้ย ม่
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เพ่ยงแค่การเปีิดุเผู้ยคำาตัดุสินต่อำสาธัารณะเท่านั�น นอำกจากน่�ในบัางคดุ่ก็ไม่สามารถท่�

จะยื�นอำทุธัรณไ์ดุ� อำยา่งเชน่ คดุท่่�มค่วามเก่�ยวข�อำงกบััการเมอืำง (กระทรวงยตุธิัรรม, 2558; 

สำานักงานศิาลยุติธัรรม, 2558)

                กลไกการระงบััข�อำพพิาททางเลอืำกขอำงปีระเทศิลาวมก่ารปีรบััแก�กฎหมาย

วา่ดุ�วยการส่งเสรมิการลงทุนจากตา่งปีระเทศิ ซึึ่�งมก่ารระบุัไว�วา่ เมื�อำมข่�อำพพิาทเกิดุขึ�น

จากการลงทุน ข�อำพพิาทดุงักลา่วจะต�อำงถ้กระงบััโดุยกระบัวนการระงบััข�อำพพิาทภายใน

ปีระเทศิหรือำโดุยกระบัวนการระงับัข�อำพพิาทระหวา่งปีระเทศิ โดุยกระบัวนการระงับัข�อำ

พพิาทภายในปีระเทศิ ปีระกอำบัไปีดุ�วย การเจรจา การไกล่เกล่�ย การปีระน่ปีระนอำม การ

อำนุญาโตตุลาการ และศิาลขอำงปีระเทศิลาว แต่ถ�าหากว่าเปี็นข�อำพิพาทเล็กน�อำย หรือำ

ข�อำพิพาทท่�ทุนทรัพย์ไม่ส้ง เช่น ข�อำพิพาทในครอำบัครัว และข�อำพิพาทเก่�ยวกับัการถือำ

ครอำงสัตว์เล่�ยง เปี็นต�น จะต�อำงระงับัข�อำพิพาทโดุยหน่วยไกล่เกล่�ยขั�นบั�าน และถ�าหาก

ไม่สามารถตกลงกันไดุ� สำานักงานยุติธัรรมปีระจำาอำำาเภอำจะต�อำงเป็ีนผู้้�เข�ามาให�ความร้�

และทำาหน�าท่�ในการไกล่เกล่�ย (สำานักงานศิาลยุติธัรรม, 2558) ในกรณ่ท่�ม่คนต่างชาติ

การถ้กจับักุมในปีระเทศิลาว จะต�อำงมก่ารแจ�งต่อำสถานทต้โดุยตรง แต่การเข�าเย่�ยมนั�น

กระทำาไดุ�ยาก เนื�อำงจากเป็ีนกฎหมายเฉพาะขอำงปีระเทศิลาว นอำกจากคดุไ่ดุ�มก่ารฟ้ื้อำง

ร�อำงแล�วผู้้�กระทำาความผิู้ดุเข�าไปีอำย่้ในเรือำนจำา หรือำขึ�นศิาลจึงจะสามารถเย่�ยมไดุ�โดุย

ทางกงสุลไทยจะเปี็นผู้้�ดุ้แลเปี็นธัุระจัดุหาให�สิ�งท่�ผู้้�กระทำาความผู้ิดุต�อำงการ 

  ดุ�านความร่วมมือำในเรื�อำงขอำงการส่งผู้้�ร�ายข�ามแดุน (Extradition) นั�น

ปีระเทศิไทยม่การสนธัิสัญญาส่งผู้้�ร�ายข�ามแดุนกับัปีระเทศิต่าง ๆ โดุยม่บัทบััญญัติ

ท่�ให�อำำานาจทางกฎหมายไดุ�แก่ พระราชบััญญัติส่งผู้้�ร�ายข�ามแดุน พ.ศิ. 2472 และ

พระราชบััญญัติส่งผู้้�ร�ายข�ามแดุน พ.ศิ. 2551 โดุยเป็ีนเรื�อำงท่�มค่วามเก่�ยวข�อำงกับัความ

สัมพันธั์ระหว่างปีระเทศิและอำำานาจอำธัิปีไตยขอำงแต่ละรัฐ (เกชา สุขรมย์, 2561) แม�ว่า

ในปัีจจุบัันปีระเทศิไทยและปีระเทศิลาวไดุ�ม่การลงนามสนธัิสัญญาส่งผู้้�ร�ายข�ามแดุน

แต่ความสัมพันธ์ัในดุ�านความร่วมมือำระหว่างปีระเทศิไทยและปีระเทศิลาวในการส่ง

ผู้้�ร�ายข�ามแดุนยังคงเป็ีนไปีดุ�วยความยากลำาบัาก เนื�อำงจากแต่เดิุมปีระเทศิไทยไม่ม่

ข�อำผู้้กพันกับัปีระเทศิลาว จึงต�อำงขอำร�อำงไปีในลักษณะต่างตอำบัแทน ซึ่ึ�งหากปีระเทศิ

ลาวต�อำงการตัวผู้้�ต�อำงหาท่�กระทำาผู้ิดุในปีระเทศิ แต่หลบัหน่เข�ามาในไทย ไทยก็จะหา

ตัวและส่งตัวกลับัไปีให�
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  4.3 การวิเคราะห์แนวโน้มการเข้ามากระที่ำาความผู้ิดีในประเที่ศไที่ย

  นับัตั�งแตก่ารก�าวเข�าส้ป่ีระชาคมเศิรษฐกจิอำาเซึ่ย่นเมื�อำวนัท่� 31 ธัันวาคม 2558 

ทำาให�ปีระเทศิไทยมก่ารตื�นตวัมากขึ�น ทั�งในดุ�านการค�าขายและความมั�นคง ปีระชาคม

อำาเซึ่่ยนม่จุดุปีระสงค์ให�กลุ่มปีระเทศิอำาเซึ่่ยนรวมตัวกันเปี็นหนึ�ง เพื�อำความเข�มแข็งใน

การตอ่ำรอำงทางการค�า หลงัจากท่�มก่ารเปิีดุปีระชาคมอำาเซึ่ย่น อำตัราการกระทำาผู้ดิุและผู้้�

ท่�ถ้กตัดุสินลงโทษท่�เปี็นชาวเม่ยนมาร์ ลาว และกัมพ้ชา นั�นไม่ม่ความแตกต่างกันมาก

นักกับัก่อำนการเปิีดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยน ในส่วนขอำงรายละเอำ่ยดุในแต่ละฐานความผิู้ดุ

ขอำงแต่ละปีระเทศิม่ดุังน่�

               4.3.1 คดี่ยาเสพิติดี

                ปีระเทศิลาวเปี็นเพ่ยงปีระเทศิท่�ถ้กใช�เปี็นทางผู้่านในการลักลอำบัขน

ยาเสพติดุเข�ามายังปีระเทศิไทย และในอำดุ่ตปีระเทศิลาวก็ไม่ไดุ�ม่ปีัญหาเรื�อำงขอำง

ยาเสพติดุ แต่ปีระเทศิลาวเพิ�งจะเริ�มม่ปีัญหาเรื�อำงการลักลอำบัขนยาเสพติดุเมื�อำไม่นาน

มาน่� เนื�อำงจากว่าเส�นทางในการลักลอำบัขนยาเสพติดุเส�นทางอำื�นม่การตรวจตราท่�เข�ม

งวดุจากเจ�าหน�าท่�ทำาให�การลักลอำบัขนยาเสพติดุค่อำนข�างลำาบัาก ทางผู้้�ค�ายาเสพติดุ

จึงจำาเปี็นต�อำงหาเส�นทางอำื�นในการลักลอำบัขนยาเสพติดุ ทำาให�ปีระเทศิลาวกลายเปี็น

เส�นทางใหม่ในการลักลอำบัขนยาเสพติดุเข�าส้่ปีระเทศิไทย

                    1) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะสั�น (1-3 ปีี)

                     จำานวนผู้้�กระทำาผู้ดิุท่�เป็ีนชาวลาวในฐานความผู้ดิุยาเสพติดุยังคงลดุลง

อำย่างต่อำเนื�อำง และม่จำานวนผู้้�กระทำาผู้ิดุลดุน�อำยลงอำย่างเห็นไดุ�ชัดุเจนหลังจากท่�ม่การ

เปีดิุปีระชาคมอำาเซึ่ย่น เนื�อำงจากว่าปีระเทศิลาวเป็ีนอำก่หนึ�งปีระเทศิท่�ถ้กใช�เป็ีนทางผู่้าน

ในการขนยาเสพติดุเข�ามาในปีระเทศิไทย จากการเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยนทำาให�ความ

สมัพนัธ์ัระหว่างทั�งสอำงปีระเทศิท่�มม่าอำย่างยาวนานแน่นแฟื้น้มากยิ�งขึ�นและความร่วม

มือำระหว่างหน่วยงานต่าง ๆก็เพิ�มมากขึ�น ทำาให�การแลกเปีล่�ยนข�อำม้ลและการทำางาน

รว่มกันในการป้ีอำงกนัและปีราบัปีรามยาเสพตดิุมป่ีระสิทธัภิาพมากขึ�น การลักลอำบัขน

ยาเสพติดุเปี็นไปีไดุ�ยากมากยิ�งขึ�น จำานวนผู้้�ถ้กจับักุมจึงน่าจะลดุน�อำยลงตามไปีดุ�วย

                     2) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะกลาง (3-5 ปีี)

                      แนวโน�มผู้ลกระทบัในการเข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยขอำง

ชาวลาว ในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีีน่� ในฐานความผิู้ดุยาเสพติดุ จำานวนผู้้�กระทำาผิู้ดุ

ชาวลาวจะลดุลงอำยา่งตอ่ำเนื�อำง เพราะวา่การทำางานร่วมกนัขอำงหนว่ยงานท่�เก่�ยวข�อำงกบัั
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การบังัคับัใช�กฎหมายมม่ากขึ�น และเข�าใจวัฒนธัรรมการทำางานขอำงแต่ละฝ่า่ยมากขึ�น

 ม่การแลกเปีล่�ยนข�อำม้ลข่าวสารกัน ทำางานร่วมกัน ดุังนั�นการปี้อำงกันและปีราบัปีราม 

ยาเสพตดิุตามแนวชายแดุนกจ็ะมป่ีระสทิธัภิาพมากขึ�นเพิ�มไปีดุ�วย จำานวนผู้้�กระทำาผู้ดิุ

ก็จะลดุลงอำย่างเห็นไดุ�ชัดุ

                    3) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะยาว (5-10 ปีี)

                          แนวโน�มผู้ลกระทบัในการเข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยขอำง

ชาวลาว ในช่วงระยะเวลา 5–10 ปีีน่�ในฐานความผิู้ดุคดุ่ยาเสพติดุ น่าจะม่จำานวนผู้้�

กระทำาผู้ดิุท่�เปีน็ชาวลาวลดุน�อำยลงอำย่างเห็นไดุ�ชัดุ เนื�อำงจากการปีระสานงานและทำางาน

รว่มกันขอำงทุกฝ่่ายจะชว่ยให�การจับักุมยาเสพตดิุมป่ีระสิทธิัภาพมากขึ�น การตรวจตรา

ตามแนวชายแดุนในการลักลอำบัขนยาเสพติดุม่ปีระสิทธัิภาพมากขึ�น ดุังนั�นจำานวน

ผู้้�กระทำาผู้ิดุในคดุ่ยาเสพติดุจึงลดุลงอำย่างเห็นไดุ�ชัดุเจน

             4.3.2 คดี่การลักลอบเข้าประเที่ศ

              หลังจากท่�ม่การเปีิดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยน รัฐบัาลแห่งราชอำาณาจักรไทย

ไดุ�ทำาความร่วมมือำกับัรัฐบัาลแห่งรัฐบัาลแห่งสาธัารณรัฐปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาว 

เพื�อำลดุปีัญหาการลักลอำบัเข�าปีระเทศิให�ม่น�อำยลงไปีเรื�อำย ๆ ในแต่ละปีีซึ่ึ�งรัฐบัาลแห่ง

สาธัารณรัฐปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาว ไดุ�ทำาบัันทึกข�อำตกลงดุ�านการจ�างแรงงานกับั

รัฐบัาลแห่งราชอำาณาจักรไทย เมื�อำวันท่� 6 กรกฎาคม พ.ศิ. 2559 ซึ่ึ�งส่งผู้ลเช่นเดุ่ยวกับั

ท่�ม่ผู้ลกระทำากับัชาวเม่ยนมาร์นั�น คือำ ม่ผู้้�กระทำาความผิู้ดุฐานนายจ�างรับัต่างดุ�าวเข�า

ทำางานโดุยไม่ไดุ�รับัอำนุญาตลงลงจาก 40 รายในปี ี2558 คงเหลือำเพ่ยง 3 ราย ในปี ี2559 

และ 1 ราย ในปีี 2560 และเช่นเดุ่ยวกันการกระทำาความผู้ิดุฐานหลบัหน่เข�าเมือำงเพิ�ม

ขึ�นเปี็นเท่าตัวจาก 19,531 ราย ในปีี 2558 เปี็น 38,641 ราย ในปีี 2559 และ 26,056 

ราย ในปีี 2560 (กระทำาผู้ิดุตามพระราชบััญญัติคนเข�าเมือำง พ.ศิ.2522 ขอำงชาวลาว

ตั�งแต่ปีี พ.ศิ. 2551 – 2560)

                  1) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะสั�น (1-3 ปีี)

                ผู้้�ท่�ลกัลอำบัเข�าปีระเทศิสัญชาติลาวมจ่ำานวนลดุลง โดุยเฉพาะหลังจาก

ท่�ม่การเปิีดุปีระชาคมอำาเซึ่่ยน เนื�อำงจากว่ารัฐบัาลไทยและรัฐบัาลลาวม่ความร่วมมือำ

ระหว่างกนั ในการแก�ไขปัีญหาเรื�อำงการลกัลอำบัเข�าปีระเทศิดุ�วยการทำาให�แรงงานท่�เข�า

มาปีระเทศิไทยแบับัผู้ิดุกฎหมายกลายเปี็นแรงงานท่�ถ้กกฎหมาย แต่ในช่วงระยะเวลา

 1 – 3 ปีีน่� จำานวนผู้้�ท่�ลักลอำบัเข�าปีระเทศิสัญชาติลาวน่าจะยังคงส้งอำย้่ เพราะแรงงาน
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ตา่งดุ�าวชาวลาวยังคงมอำงไมเ่หน็ถงึปีระโยชน์ในการเข�ามาทำางานในปีระเทศิไทยแบับั

ถ้กต�อำงตามกฎหมาย

                   2) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะกลาง (3-5 ปีี)

               ในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีีน่� จำานวนผู้้�ท่�ลักลอำบัเข�าปีระเทศิจะลดุน�อำย

ลง เนื�อำงจากปีระชาชนเริ�มเข�าใจมากขึ�นถึงผู้ลปีระโยชน์ท่�จะไดุ�รับัจากการเข�าปีระเทศิ

แบับัถ้กต�อำงตามกฎหมาย ซึ่ึ�งถ�าหากรัฐบัาลปีระเทศิลาว ให�ข�อำม้ลเหล่าน่�กับัปีระชาชน

อำย่างทั�วถงึและตอ่ำเนื�อำง กจ็ะทำาให�จำานวนผู้้�ท่�ลกัลอำบัเข�าปีระเทศิลดุน�อำยลงไดุ� ซึ่ึ�งจะเหน็

ไดุ�ชดัุจากวา่จำานวนผู้้�ท่�เข�ามาเปีน็แรงงานในปีระเทศิแบับัถก้กฎหมายจากปีระเทศิลาว

เริ�มม่เพิ�มมากขึ�นอำย่างเห็นไดุ�ชัดุเจน

                    3) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะยาว (5-10 ปีี)

                       จำานวนผู้้�กระทำาผู้ิดุชาวลาวในฐานลักลอำบัเข�าปีระเทศิในอำ่ก 5 – 10 

ปีีข�างหน�าจะม่น�อำยลงอำย่างเห็นไดุ�ชัดุ เมื�อำคนลาวม่ความเข�าใจถึงข�อำดุ่และข�อำเส่ยขอำง

การเข�ามาทำางานในปีระเทศิไทยแบับัถ้กต�อำงตามกฎหมาย กจ็ะทำาให�แรงงานส่วนใหญ่

อำยากเข�ามาทำางานแบับัถ้กต�อำงตามกฎหมายในปีระเทศิไทย และไม่ต�อำงไปีเส่�ยงกับัการ

หลบัหน่เข�าปีระเทศิไทยหรือำต�อำงม่ค่าใช�จ่ายท่�ส้งกว่าในการลักลอำบัเข�าปีระเทศิ

   4.3.3 คดี่ปลอมแปลงเอกสารราชการ

   การเข�ามากระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวลาว ในช่วงระยะสั�น

จำานวนผู้้�กระทำาความผู้ิดุท่�เปี็นคนต่างชาติในฐานความผู้ิดุน่�ยังคงน�อำยอำย่้ แต่ในช่วง

ระยะกลางและระยะยาวจะม่จำานวนผู้้�กระทำาผู้ิดุท่�เปี็นคนต่างชาติเพิ�มมากขึ�น เพราะ

เมื�อำแรงงานต่างดุ�าวส่วนใหญ่ต�อำงการเข�ามาทำางานในปีระเทศิแบับัถ้กกฎหมาย 

แนน่อำนว่าการปีลอำมแปีลงเอำกสารราชการน่าจะมเ่พิ�มมากขึ�นตามไปีดุ�วย การจับักุมก็

ยากขึ�นมากดุ�วยเชน่กนั เพราะวา่เทคโนโลย่ท่�มค่วามทันสมยัมากขึ�นทำาให�ความเหมอืำน

ขอำงเอำกสารท่�ถ้กปีลอำมแปีลงอำาจจะยากต่อำการตรวจสอำบั

                    1) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะสั�น (1-3 ปีี)

                     ผู้้�กระทำาผู้ิดุชาวลาวในฐานความผิู้ดุปีลอำมแปีลงเอำกสารราชการน่า

จะยังคงม่ไม่มากนัก เนื�อำงจากว่ารัฐบัาลไทยม่นโยบัายท่�จะทำาให�แรงงานผู้ิดุกฎหมาย

กลายเปีน็แรงงานท่�ถ้กกฎหมาย ซึ่ึ�งน่�นา่จะทำาให�ในชว่ง 1-3 ปีน่ี� จำานวนผู้้�กระทำาผิู้ดุชาว

ลาวในฐานปีลอำมแปีลงเอำกสารราชการน่าจะลดุลงอำย่างต่อำเนื�อำง เพราะว่าแรงงานชาว

ลาวท่�เข�ามาทำางานในปีระเทศิไทยแบับัผู้ิดุกฎหมายก่อำนหน�าน่�ดุ�วยการปีลอำมแปีลง
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เอำกสารต่าง ๆ จะกลายเปี็นแรงงานต่างดุ�าวท่�ถ้กกฎหมาย และไม่ม่ความจำาเปี็นท่�จะ

ต�อำงใช�เอำกสารราชการปีลอำมอำ่กต่อำไปี

                  2) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะกลาง (3-5 ปีี)

              ในชว่งระยะเวลาอำก่ 3 – 5 ปีขี�างหน�า จำานวนผู้้�กระทำาผู้ดิุท่�เปีน็ชาวลาวน่า

จะม่เพิ�มมากขึ�น เมื�อำแรงงานต่างดุ�าวส่วนใหญ่ต�อำงการเข�ามาทำางานในปีระเทศิแบับั

ถ้กกฎหมาย เพื�อำท่�จะไดุ�รบััสทิธัปิีระโยชนต์า่ง ๆ  ดุงันั�นการปีลอำมแปีลงเอำกสารราชการ 

ต่าง ๆน่าจะม่เพิ�มมากขึ�นตามไปีดุ�วย

                  3) การวิเคราะห์แนวโน�มระยะยาว (5-10 ปีี)

   ในระยะยาว หากว่ารฐับัาลยงัไมม่น่โยบัายท่�จะแก�ไขปีญัหาเรื�อำงการปีลอำม

แปีลงเอำกสารราชการอำย่างจริงจัง ปีัญหาเรื�อำงการปีลอำมแปีลงเอำกสารน่าจะกลายเปี็น

ปีัญหาใหญ่ และน่าจะยากแก่การจับักุมมากขึ�น ดุ�วยเทคโนโลย่ท่�ทันสมัยและความ

เหมือำนขอำงเอำกสารท่�ถ้กปีลอำมแปีลง อำาจจะทำาให�ยากตอ่ำการตรวจสอำบัโดุยเฉพาะการ

ปีลอำมแปีลงหนังสือำเดุินทาง ท่�เจ�าหน�าท่�บัางท่านอำาจจะไม่ม่ความเช่�ยวชาญพอำทำาให�

ยากต่อำการตรวจสอำบัและจับักุม

  4.4 แนวที่างในการป้องกันอาชญากรรม

  แนวทางการปี้อำงกันขอำงปีระเทศิลาวนั�นม่ความคล�ายคลึงกับัขอำงปีระเทศิ

เม่ยนมาร์ คือำ ปีระเทศิไทยยังคงต�อำงส่งเสริมความสัมพันธั์อำันดุ่กับัรัฐบัาลปีระเทศิลาว

ในการปี้อำงกันปีัญหายาเสพติดุและการลักลอำบัเข�าปีระเทศิ ในปีัจจุบัันน่� และปีัญหา

เรื�อำงการปีลอำมแปีลงเอำกสารราชการในอำนาคต และส่งเสริมให�ม่ความร่วมมือำระหว่าง

หนว่ยงานเพิ�มมากขึ�น เนื�อำงจากวา่ปีระเทศิลาวเปีน็ปีระเทศิท่�มร่ะบับัการปีกครอำงแบับั

สงัคมนยิมคอำมมวินสิต ์ทำาให�รป้ีแบับัการทำางานคอ่ำนข�างแตกตา่งกบััปีระเทศิไทย รวม

ถึงการแลกเปีล่�ยนข�อำม้ลข่าวสารระหว่างกันอำาจจะทำาไดุ�ค่อำนข�างยาก เนื�อำงจากระบับั

การปีกครอำงแบับัสังคมนิยมคอำมมิวนิสต์ทำาให�ปีระเทศิลาวไม่ค่อำยเปีิดุเผู้ยข�อำม้ลต่าง

 ๆมากนัก ดุังนั�นความสัมพันธั์อำันดุ่ระหว่างรัฐบัาลและหน่วยงานท่�บัังคับัใช�กฎหมาย

จึงม่ความสำาคัญเป็ีนอำย่างยิ�ง ในการทำางานร่วมกันเมื�อำม่การจับักุมผู้้�กระทำาความผิู้ดุ

ท่�เปี็นชาวลาวในปีระเทศิไทย รวมถึงทางรัฐบัาลไทยควรม่การทำาข�อำตกลงกับัสถาน

เอำกอำคัรราชท้ตสาธัารณรฐัปีระชาธัปิีไตยปีระชาชนลาว ณ ปีระเทศิไทย ในการระบัเุจ�าหน�าท่�

ท่�รบััผิู้ดุชอำบัหรอืำตดิุต่อำไดุ�โดุยตรงเมื�อำมก่ารจบัักุมผู้้�กระทำาผิู้ดุท่�เปีน็ชาวลาว เพื�อำเปีน็การ

ลดุปีัญหาในเรื�อำงขอำงการส่งตัวผู้้�กระทำาผู้ิดุกลับัปีระเทศิในภายหลัง
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5. ข้อเสนอแนะ

  จากผู้ลการสัมภาษณ์ผู้้�ให�ข�อำม้ลคนสำาคัญ ณ สถานเอำกอัำครราชท้ตไทย ณ

กรุงเว่ยงจันทน์ สาธัารณรัฐปีระชาธัิปีไตยปีระชาชนลาวและการจัดุสัมมนากลุ่มทั�ง 2 

ครั�ง พบัข�อำเสนอำแนะงานวิจัยแบั่งอำอำกเปี็น ข�อำเสนอำแนะต่อำรัฐบัาล ข�อำเสนอำแนะต่อำ

ต่อำคณะกรรมการพัฒนาการบัริหารงานยุติธัรรมแห่งชาติ (กพยช.) ข�อำเสนอำแนะต่อำ

สำานักงานตำารวจตรวจคนเข�าเมือำงและสำานักงานปีราบัปีรามยาเสพติดุ และข�อำเสนอำ

แนะต่อำสำานักงานตำารวจตรวจคนเข�าเมือำงและสำานักงานปีราบัปีรามยาเสพติดุ ดุังม่

รายละเอำ่ยดุดุังต่อำไปีน่�

  5.1  ข�อำเสนอำแนะต่อำรัฐบัาล

            1)  ควรมก่ารจดัุการและจัดุระเบัย่บัในชมุชนระดุบััเมอืำง เพื�อำควบัคมุดุแ้ล

พื�นท่�ท่�ม่แรงงานต่างดุ�าวชาวอำย่างเข�มงวดุ ในการจดัุการรอำงรับัพร�อำมกบััลดุปัีญหาการก่อำ

อำาชญากรรมขอำงแรงงานต่างดุ�าวในสังคม และการป้ีอำงกันปัีญหาอำาชญากรรมข�ามชาติ

             2)  เจ�าหน�าท่�ผู้้�ใช�กฎหมายจะต�อำงปีฏบิัติัหน�าท่�อำย่างเคร่งครัดุ ซึ่ื�อำตรง และ

ต�อำงม่การปีราบัปีรามเจ�าหน�าท่�ท่�ทุจริตปีระพฤติมิชอำบัในหน�าท่� ให�เปี็นเย่�ยงอำย่าง

            3)  สร�างความสัมพันธ์ัระหว่างปีระเทศิ โดุยเน�นความสัมพันธั์ทางดุ�าน

การท้ตท่�ดุ่ให�มากยิ�งขึ�น เพื�อำเปี็นการเสริมสร�างความไว�เนื�อำเชื�อำใจ การเสริมสร�างความ

สัมพันธั์อำันดุ่ระดุับัส้ง

             4)  การให�ความสำาคญัในเรื�อำงปีญัหายาเสพติดุและอำาชญากรรมข�ามชาติ 

โดุยผู้ลักดุันให�ปีระเทศิเพื�อำนบั�านและปีระเทศิไทยม่การขับัเคลื�อำนดุ�านนโยบัายในการ

แก�ไขปีัญหาอำย่างเปี็นร้ปีธัรรมมากขึ�น

          5)  พัฒนาความรว่มมอืำเก่�ยวกบััการปีราบัปีรามอำาชญากรรมข�ามชาตใิน

ปีระเทศิแถบัอำาเซึ่ย่น โดุยการแลกเปีล่�ยนความร้�ในเรื�อำงอำตัลกัษณ์ท่�มค่วามเฉพาะขอำง

แตล่ะปีระเทศิ เพื�อำทำาความเข�าใจในการหาแนวทางปีอ้ำงกนัภายในปีระเทศิขอำงตนเอำง

ให�มากยิ�งขึ�น

       5.2  ข�อำเสนอำแนะต่อำคณะกรรมการพัฒนาการบัริหารงานยุติธัรรมแห่งชาติ      

(กพยช.)

             1)  ส่งเสริมความสัมพันธั์ระหว่างหน่วยงานในกระบัวนการยุติธัรรมกับั

ปีระเทศิเพื�อำนบั�าน เพื�อำให�เกิดุความสัมพันธั์อำันดุ่ในการแลกเปีล่�ยนข�อำม้ล และทำางาน

ร่วมกันในการปี้อำงกันปีัญหาอำาชญากรรมในร้ปีแบับัต่าง ๆ
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             2)  มก่ารแลกเปีล่�ยนความร้� และข�อำมล้ต่าง ๆ เก่�ยวกับัรป้ีแบับัขอำงปัีญหา

อำาชญากรรมในรป้ีแบับัใหม ่ๆ ท่�มค่วามซึ่บััซึ่�อำนเพิ�มมากยิ�งขึ�น เพื�อำให�การปีอ้ำงกนัปีญัหา

อำาชญากรรมในปีระเทศิไทยม่ปีระสิทธัิภาพมากขึ�น

             3)  ส่งเสริมและตรวจสอำบัการทำางานขอำงเจ�าหน�าท่�ท่�เก่�ยวข�อำงให�ปีฏิบััติ

งานอำย่างเครง่ครดัุ ซึ่ื�อำตรง และมก่ารปีราบัปีรามเจ�าหน�าท่�ท่�ทจุรติในหน�าท่�อำย่างชดัุเจน

             4)  พยายามผู้ลักดุันผู้้�กระทำาผู้ิดุท่�เปี็นคนต่างชาติให�กลับัปีระเทศิขอำง

ตนเอำงอำย่างเร็วท่�สุดุ เพื�อำเปี็นการช่วยปีระหยัดุงบัปีระมาณและลดุจำานวนผู้้�กระทำาผู้ิดุ

ในเรือำนจำาในปีระเทศิไทยลง

          5.3  ข�อำเสนอำแนะต่อำสานักงานตำารวจแห่งชาติ

             1)  ตรวจตราการทำางานและกำาชับัเจ�าหน�าท่�ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข�อำงให�ม่การ

ทำางานอำย่างเข�มงวดุ เพื�อำป้ีอำงกันการเข�าปีระเทศิแบับัผิู้ดุกฎหมาย และลักลอำบัขน    

ยาเสพติดุเข�ามาในปีระเทศิไทย

             2)  ม่การจัดุการฝ่ึกอำบัรมเจ�าหน�าท่�ระดุับัปีฏิบััติการ เพื�อำพัฒนาในเรื�อำง

กลยุทธั์และทักษะการปีฏิบััติงาน ในดุ�านการตรวจสอำบัเอำกสารต่าง ๆขอำงแรงงาน

ต่างดุ�าวท่�เข�ามาทำางานภายในปีระเทศิ

            3)  ม่การทำางานร่วมกันกบััตำารวจในปีระเทศิต่าง ๆ  เพื�อำให�ม่การแลกเปีล่�ยน

ข�อำมล้กนัและมก่ารทำางานรว่มกนัมากขึ�น เพื�อำให�การปีอ้ำงกนัปีญัหาเรื�อำงการเข�าปีระเทศิ

แบับัผิู้ดุกฎหมาย การลักลอำบัขนยาเสพตดิุเข�ามาในปีระเทศิไทย และการปีลอำมแปีลง

เอำกสารราชการม่ปีระสิทธัิภาพมากขึ�น

             4)  สำานักงานตำารวจแห่งชาติควรสนับัสนุนให�โรงเร่ยนนายร�อำยตำารวจ

ให�ทุนการศึิกษากับัตำารวจในปีระเทศิเพื�อำนบั�านมาศึิกษาท่�โรงเร่ยนนายร�อำยตรวจ

เพื�อำให�การทำางานร่วมกันระหว่างตำารวจในปีระเทศิไทยและปีระเทศิเพื�อำนบั�าน

ม่ปีระสิทธัิภาพมากขึ�นและสามารถลดุปัีญหาการกระทำาผู้ิดุขอำงชาวต่างชาติใน

ปีระเทศิไทยลงไดุ�ในอำนาคต

             5)  ทางสำานักงานตำารวจควรส่งเสริมให�ม่ผู้้�ช่วยท้ตฝ่่ายตำารวจปีระจำาอำย้่

ท่�สถานเอำกอำัครราชท้ตในปีระเทศิเพื�อำนบั�าน โดุยเฉพาะปีระเทศิในภ้มิภาคอำาเซึ่่ยนใน

ทกุปีระเทศิ เพื�อำให�การปีระสานงานและการทำางานร่วมกันในการป้ีอำงกันอำาชญากรรม

ม่ปีระสิทธัิภาพมากขึ�น
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         5.4  ข�อำเสนอำแนะต่อำสำานักงานตำารวจตรวจคนเข�าเมือำงและสำานักงานปีราบั

ปีรามยาเสพติดุ

              1)  หนว่ยงานท่�เก่�ยวข�อำงควรเร่งดุำาเนนิการจัดุระเบัย่บัแรงงานต่างดุ�าวให�

เกิดุความชัดุเจน และสามารถตรวจสอำบัไดุ�อำย่างรวดุเร็ว

              2)  ดุำาเนินการสร�างมาตรการและเงื�อำนไขในการเข�าเมือำงอำย่างเข�มงวดุ 

ดุแ้ลตามแนวเขตชายแดุนทั�งหมดุ ตั�งแตจ่ดุุผู่้านแดุนระหวา่งปีระเทศิเพื�อำนบั�านทั�งหมดุ

และช่อำงทางธัรรมชาติ เพื�อำสกัดุกั�นไม่ให�ม่การเข�าเมือำงอำย่างผู้ิดุกฎหมายและลักลอำบั

ขนยาเสพติดุเข�ามาในปีระเทศิไทย

             3)  จัดุฝ่ึกอำบัรมเจ�าหน�าท่�ระดุับัปีฏิบััติการ เพื�อำพัฒนาในเรื�อำงกลยุทธั์

และทกัษะการปีฏบิัตังิาน ในดุ�านการตรวจสอำบัแรงงานตา่งดุ�าวท่�เข�ามาทำางานภายใน

ปีระเทศิ

             4)  ปีรบััเปีล่�ยนรป้ีแบับัการปีฏบิัติังานขอำงเจ�าหน�าท่�ท่�ตรวจสอำบั และรบััผู้ดิุ

ชอำบัในการดุแ้ลเรื�อำงปัีญหาขอำงแรงงานต่างดุ�าวให�ม่ความละเอ่ำยดุและเข�มงวดุมากขึ�น

            5)  ปีรับัข�อำม้ลในการทำางานให�ม่ความสอำดุคล�อำงกับัสถานการณ์ใน

ปีัจจุบัันท่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ในการจัดุการปีัญหาแรงงานต่างดุ�าวเพื�อำให�เปี็นไปีอำย่างม่

ปีระสิทธัิภาพ
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6. สรุป

            สาเหตุการเข�ามากระทำาความผู้ิดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวท่�เกิดุจากการ

เข�าส่้ปีระชาคมอำาเซึ่่ยนคือำการเปิีดุรับัการลงทุนตามกระแสโลกท่�เปีล่�ยนแปีลงรวมถึง

ปีรบััตวัให�ทันกับัโลกสมัยใหมข่อำงทั�งสอำงปีระเทศิซึึ่�งสง่ผู้ลให�การเคลื�อำนย�ายสนิค�าและ

แรงงานระหว่างปีระเทศิสามารถกระทำาไดุ�ง่ายขึ�น การเปีล่�ยนแปีลงดุังกล่าวส่งผู้ลต่อำ

สภาพปีญัหาท่�มอ่ำย่้เดุมินั�นคอืำ ปีญัหายาเสพตดิุและปีญัหาการลกัลอำบัเข�าปีระเทศิไทย 

อำยา่งไรก็ตามแนวโน�มการเข�ามากระทำาความผิู้ดุในปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวท่�เกดิุจาก

การเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยนขัดุแย�งกับัสมมุติฐานและความหวาดุกลัวขอำงคนทั�วไปีซึ่ึ�ง

เชื�อำว่า การเกิดุขึ�นขอำงการผู่้อำนปีรนการเคลื�อำนย�ายสินค�าและแรงงานดัุงกล่าวจะส่ง

ผู้ลให�ปีัญหายาเสพติดุและปีัญหาการลักลอำบัเข�าปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวทว่ความ

รุนแรงขึ�น แต่จากผู้ลการวิจัยพบัว่าทั�งปัีญหายาเสพติดุและปีัญหาการลักลอำบัเข�า

ปีระเทศิไทยขอำงชาวลาวกลับัม่จำานวนลดุลงเนื�อำงจากว่าการเข�าส้่ปีระชาคมอำาเซึ่่ยน

ม่อิำทธัิพลให�รัฐบัาลไทยและรัฐบัาลลาวม่ความร่วมมือำระหว่างกันมากขึ�น กล่าวไดุ�ว่า

แนวทางในการป้ีอำงกันและแก�ไขปัีญหาการกระทำาความผิู้ดุระหว่างปีระเทศิท่�ปีระสบั

ความสำาเร็จคือำการสร�างความสัมพันธ์ัระหว่างปีระเทศิโดุยเน�นความสัมพันธั์ทางดุ�าน

การท้ตท่�ดุ่ให�มากยิ�งขึ�น
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สิัทธิิปรูะโยชน์หลักปรูะกันสุัขภาพื่ถ้้วันหน้า
 กรูณีทันตกรูรูม

The Universal Health Care Coverage and Right 
of Dental Treatment

เดุโช โกมินทร์ รัฐพินิจสกุล1  สุน่ ไชยรส2

บที่คัดีย่อ

  วัตถุปีระสงค์ขอำงการเข่ยนบัทความครั�งน่�เพื�อำท่�จะอำธับิัายถึงผู้ลศึิกษา สทิธัปิีระโยชน์

ระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า กรณ่สิทธัิการรักษาทางทันตกรรม ซึ่ึ�งเปี็นผู้ลการ

ศิกึษาจากสารนพินธ์ัหลกัสต้รศิลิปีศิาสตรบัณัฑิิต โดุยศิกึษาระบับัหลกัปีระกนัสขุภาพ

ถ�วนหน�าและสทิธักิารรกัษาทางทนัตกรรม ภายหลงัจากการมห่ลกัปีระกนัสขุภาพถ�วน

หน�าเกิดุขึ�นในปีระเทศิไทยจากนโยบัาย 30 บัาทรักษาทุกโรค 

  โดุยใช�วิธ่ัการศึิกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับัผู้้�ป่ีวยท่�เคยเข�ารับับัริการ

จากสถานพยาบัาลต่างๆ ทั�งในโรงพยาบัาลรัฐและคลินิกเอำกชนท่�สามารถใช�สิทธัิไดุ�

นักศิึกษาทันตแพทย์ชั�นปีีท่� 6 ซึ่ึ�งไดุ�ม่ปีระสบัการณ์การรักษาผู้้�ป่ีวย นักวิชาการดุ�าน

สงัคม คอืำ อำาจารย์สนุ ่ไชยรส และ ดุร.บุัญสง่ ชเลธัร รวมทั�งจากข�อำมล้ดุ�านวิชาการและ

ผู้ลการศิึกษาสถิติต่าง ๆ 

  ผู้ลการวิจยัพบัว่ามเ่สย่งสะท�อำนและความเห็นขอำงผู้้�ใช�สิทธัหิลกัปีระกันสขุภาพ

ในการรกัษาดุ�าน  ทนัตกรรมวา่ควรมก่ารปีฏริป้ีเพื�อำพฒันาสทิธัดิุงักลา่วให�สมบัร้ณม์าก

ยิ�งขึ�นคือำ สถานท่�ให�บัริการหรือำโรงพยาบัาลขอำงรัฐต�อำงม่การพัฒนาและปีรับัปีรุง การ

จดัุควิเข�ารบััการรกัษาจะต�อำงมค่วามรวดุเรว็และปีระสทิธัภิาพมากขึ�นกวา่เดุมิ บัคุลากร

ท่�ให�บัริการจะต�อำงม่ความพร�อำมในการดุ้แลผู้้�ปี่วย และสิทธัิการรักษาโรคในช่อำงปีาก

              1ปีริญญาตร่ หลักส้ตร ศิิลปีศิาสตรบััณฑิิต สาขา ผู้้�นำาทางสังคม ธัุรกิจและการเมือำง มหาวิทยาลัยรังสิต
             2รอำงคณบัดุ่ฝ่่ายกิจการนักศิึกษา และผู้้�อำำานวยการศิ้นย์ส่งเสริมความเสมอำภาคและความเปี็นธัรรม
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และฟัื้นควรครอำบัคลุมโรคให�มากกว่าปัีจจุบััน อำ่กทั�งยังม่ปีระเด็ุนข�อำแตกต่างขอำงสิทธิั

ปีระกันสังคมและสิทธัิหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�าดุ�านการรักษาทางทันตกรรม รวม

ทั�งแนวทางในการรักษาขอำงคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตท่�สามารถนำาไปีเปี็น

ตัวอำย่างขอำงการให�บัริการขอำงหน่วยบัริการภาครัฐแก่ปีระชาชน

คำาสำาคัญ : ระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า, สิทธัิการรักษาทางทันตกรรม, คลินิก

ทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

  The purpose of this article is to explain about the research findings of 

the Universal Health Care Coverage and Right of Dental Treatment which is the 

research findings from the independent study of Bachelor of Arts by studying 

the Universal Health Care Coverage and Right of Dental Treatment after the 

Universal Health Care Coverage program already exist in Thailand according 

to the policy 30 Baht Universal Healthcare Scheme.

  By studying from an in-depth interview with the patients who used to 

receive the treatment from any health facilities both Government Hospital and 

Private Clinic where the right is accepted. The 6th year Dental student who has 

an experience to treat the patients which are Sunee Chaiyaros and Dr.Boonsong 

Chalaythorn as a social scholars including the academic information and the 

statistic results will be used with this research study.

  For the research findings has shown that some of the patients has a 

voice reflection and feedback about the Universal Health Care Coverage and 

Right of Dental Treatment as should be reform for developing the right to be 

more perfect by developing and improving the health facilities and government 

hospital as follows. Queue arrangement must be faster and effective, staff must 

always ready to treat the patients and the right of Oral and Dental disease must 
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be wider coverage than the present. Moreover, the difference of the Social 

Security and the Universal Health Care Coverage in terms of Dental treatment. 

Including the treatment guideline from the Rangsit University Dental Center 

which can be implemented as an example of public service to the people.

Keywords: Universal Healthcare Coverage, Right of Dental Treatment, Rangsit 

University Dental Center

1. บที่นำา

  ปีัญหาดุ�านสุขภาพฟัื้นและช่อำงปีากอำาจจะดุ้เหมือำนกับัว่าเป็ีนปัีญหาดุ�าน

สุขภาพท่�ไม่สำาคัญเพราะเปี็นปีระเดุ็นปีัญหาท่�ไม่ไดุ�ร�ายแรงหรือำอัำนตรายท่�จะสามารถ

ส่งผู้ลถึงช่วิตผู้้�ป่ีวยทันท่ แต่ในความเปี็นจริงแล�วถือำว่าเปี็นปัีญหาท่�ม่ความสำาคัญ

ระดุบััปีระเทศิซึ่ึ�งรฐับัาลให�ความสำาคญั เนื�อำงจากปีญัหาดุ�านทนัตสขุภาพขอำงปีระชาชน

คนไทยสามารถส่งผู้ลกระทบัต่อำการดุำาเนินช่วิตขอำงผู้้�คนทั�งในดุ�านสุขภาพจิต สุขภาพ

กาย และดุ�านสังคมแวดุล�อำม ทำาให�ระดุบััคณุภาพชวิ่ตขอำงปีระชาชนลดุลง เนื�อำงจากจะ

ต�อำงทนทุกข์ทรมานกับัความเจ็บัปีวดุ ทั�งม่ปีัญหาดุ�านการบัดุเค่�ยวอำาหาร และปีัญหา

ดุ�านบัุคลิกภาพในเรื�อำงขอำงความมั�นใจในการดุำาเนินช่วิต ตลอำดุจนปัีญหาท่�ก่อำให�เกิดุ

ความสญ้เส่ยทางดุ�านเศิรษฐกิจรายไดุ�ขอำงปีระเทศิในการป้ีอำงกันและรักษาโรคท่�เก่�ยว

กบััสขุภาพฟัื้นและช่อำงปีาก ซึึ่�งใช�งบัปีระมาณในการจดัุการมล้ค่าหลายพนัล�านบัาทต่อำปีี

  สาเหตุท่�สำาคัญขอำงการทำาให�เกิดุปัีญหาดุ�านทันตสุขภาพขอำงคนไทย ไดุ�แก่ 

การขาดุความร้�และความเข�าใจถึงวิธ่ัการดุ้แลรักษาและปี้อำงกันโรคท่�เก่�ยวข�อำงกับัฟื้ัน

และช่อำงปีากอำย่างถ้กต�อำงเหมาะสม ปีระกอำบักับัการเปีล่�ยนแปีลงในดุ�านพฤติกรรม

การบัริโภคท่�ไม่เหมาะสม ตามกระแสสังคมหรือำตามแฟื้ชั�นในปัีจจุบััน รวมไปีถึงการ

เข�าไม่ถึงระบับับัริการสุขภาพ สาเหตุเหล่าน่�ส่งผู้ลให�ปัีญหาดุ�านทันตสุขภาพม่ความ

รุนแรงเพิ�มขึ�นอำย่างต่อำเนื�อำง ทั�ง ๆ ท่�ปีัญหาดุ�านทันตสุขภาพจัดุว่าเปี็นปีัญหาท่�สามารถ

ปี้อำงกันแก�ไขให�ลดุลงไดุ� ถ�าหากม่มาตรการในการสร�างความร้�ความเข�าใจทั�งส่งเสริม

ให�เกิดุพฤตกรรมท่�ถ้กต�อำงในการดุ้แลป้ีอำงกันทันตสุขภาพให�กับัปีระชาชนในปีระเทศิ 

(สำานักทันตสาธัารณสุข, 2560)
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  บัทบัาทหน�าท่�ขอำงภาครัฐกับัการดุ้แลสุขภาพหรือำดุ�านสาธัารณสุขขอำงคนใน

รฐัถอืำเป็ีนเรื�อำงท่�แต่ละรฐัพึงปีฏบิัตัเิหมอืำนกนัทกุรฐั แตว่า่รป้ีแบับัอำาจจะตา่งกนัอำอำกไปี

ตามนโยบัายขอำงพรรคการเมือำงท่�เปี็นรัฐบัาลในปีระเทศิท่�ม่การปีกครอำงแบับัระบัอำบั

ปีระชาธัปิีไตย สำาหรบััปีระเทศิไทยภายหลังจากท่�มพ่ระราชบัญัญตัหิลักปีระกนัสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศิ. 2545 ไดุ�ม่การพัฒนาระบับับัริการสาธัารณสุขไปีอำย่างก�าวหน�าในดุ�าน

การคุ�มครอำงสทิธัมินษุยชน (Human Right) ดุ�านการสาธัารณสขุโดุยปีระชาชนภายใน

ปีระเทศิเกือำบัทั�งหมดุขอำงปีระเทศิจะไดุ�รับัสิทธิัในการรับัการรักษาพยาบัาลจากหนึ�ง

ในสามระบับัหลักตามสิทธัิขอำงตน คือำ สวัสดุิการข�าราชการและรัฐวิสาหกิจ ระบับั

ปีระกันสังคม และระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า อำ่กทั�งยังไดุ�รับัสิทธัิในการเข�า

รับัการบัริการในกรณ่อำุบััติเหตุและฉุกเฉินโดุยไม่ต�อำงถ้กถามว่าม่สิทธัิปีระเภทใดุและ

ไม่ต�อำงสำารอำงเงินตนเอำงจ่ายไปีก่อำน อำย่างไรก็ตาม ก็ยังม่ปีระเดุ็นท�าทายท่�สำาคัญทาง

ดุ�านสาธัารณสุขว่าควรจะม่การผู้ลักดุันเพื�อำพัฒนาระบับัสาธัารณสุขขอำงปีระเทศิให�

สมบัร้ณ์กว่าปัีจจุบันัทั�งในดุ�านการเข�ารับับัริการสุขภาพ การพัฒนาคณุภาพขอำงบัริการ

และการสร�างความเทา่เท่ยมและเปีน็ธัรรมในการไดุ�รบัับัรกิารสขุภาพ (Health Equity) 

ขอำงผู้้�อำย้่ในหลักปีระกันสุขภาพท่�แตกต่างกันทั�ง 3 ระบับั (เดุโช โกมินทร์ รัฐพินิจสกุล, 

2563)

  สทิธิัในการเข�าถงึการรกัษาพยาบัาลขอำงปีระชาชนในปีระเทศิขึ�นอำย่้กบััปีจัจัย

สำาคัญ 3 อำย่าง นั�นก็คือำ 1.ค่าใช�จ่าย (Cost) 2.คุณภาพการให�การดุ้แลรักษาพยาบัาล 

(Quality) และ3.ความสะดุวกในการเข�าถงึการดุแ้ลรกัษาพยาบัาล (Access) (ปีระสทิธิั� 

วัฒนาภา, 2561)

  การท่�หน่วยงานสาธัารณสุขม่ระบับัอำำานวยความสะดุวกในการเข�าถึงการ

บัรกิารและมคุ่ณภาพการบัริการท่�ดุ่ยอ่ำมต�อำงมค่่าใช�จ่ายท่�ส้งไม่วา่จะเป็ีนในดุ�านค่าแรง

บัุคลากร ค่าอำุปีกรณ์ต่าง ๆ หากต�อำงการลดุค่าใช�จ่ายอำาจจำาเปี็นจะต�อำงใช�วิธ่ัลดุ

คุณภาพหรือำลดุความสะดุวกในการเข�ารับับัริการ (เช่น โรงพยาบัาลปีิดุหอำผู้้�ปี่วยทำาให�

ระยะเวลารอำเตย่งนานขึ�น) ขณะเดุ่ยวกันคณุภาพการให�บัรกิารจะลดุลง หากการเข�าถงึ

บัรกิารไม่สะดุวกสบัายหรือำกำาหนดุอำตัราคา่ใช�จ่ายไว�ตำ�า ระบับัการให�บัริการดุ�านสุขภาพ

ขอำงแต่ละปีระเทศิจึงอำย้่ท่�จุดุสมดุุลขอำงปีัจจัยทั�ง 3 ดุังท่�กล่าวมา (ปีระสิทธัิ� วัฒนาภา, 

2561)
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  ในปีัจจุบัันปีระเทศิไทยม่การแบั่งปีระเภทสิทธัิขอำงการใช�บัริการดุ�าน

สาธัารณสุข ในส่วนขอำงการรักษาทางทันตกรรมอำอำกเปี็นสามระบับัเช่นกัน คือำ

  1. สิทธัิสวัสดุิการข�าราชการ คือำ ข�าราชการม่สิทธัิไดุ�รับัค่ารักษาพยาบัาล

จากทางราชการสำาหรับัตนเอำง บัิดุาและมารดุา ค้่สมรส และบัุตร กรณ่บัุตรนั�นให�ไม่

เกิน 3 คน เร่ยงลำาดุับัก่อำนหลัง โดุยต�อำงเปี็นบัุตรโดุยชอำบัดุ�วยกฎหมาย และยังไม่บัรรลุ

นิติภาวะหรือำบัรรลุนิติภาวะแต่เปี็นผู้้�ไร�ความสามารถหรือำเสมือำนไร�ความสามารถท่�อำย้่

ในอำุปีการะเล่�ยงดุ้ขอำงข�าราชการ (กรมบััญช่กลาง, 2555)

  2. สิทธัิปีระกันสังคม คือำ เปี็นกอำงทุนท่�ให�หลักปีระกันแก่ผู้้�ท่�อำย่้ในระบับั

ปีระกันสังคมให�ไดุ�รับัปีระโยชน์ทดุแทน เมื�อำปีระสบัอำันตรายหรือำเจ็บัปี่วย ทุพพลภาพ

 หรือำตาย ซึ่ึ�งไม่เกิดุจากการทำางาน รวมทั�งกรณ่คลอำดุบัุตร สงเคราะห์บัุตร ชราภาพ 

และว่างงาน (สำานักงานปีระกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2561)

  3. สทิธัปิีระกนัสขุภาพถ�วนหน�าหรอืำบัตัรทอำง คอืำ สำาหรบััคนไทยท่�มเ่ลขปีระจำา

ตัวปีระชาชน 13 หลัก ท่�ไม่ไดุ�รับัสิทธัิสวัสดุิการข�าราชการ หรือำสิทธัิปีระกันสังคม หรือำ

สิทธัิสวัสดุิการรัฐวิสาหกิจหรือำสิทธัิอำื�นๆ จากรัฐ ให�ไดุ�รับับัริการสาธัารณสุข ทั�งการ

สร�างเสริมสุขภาพ การปี้อำงกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบัาล และการฟื้้�นฟื้้

สมรรถภาพท่�จำาเปี็นต่อำสุขภาพและการดุำารงช่วิตตาม พ.ร.บั.หลักปีระกันสุขภาพแห่ง

ชาต ิพ.ศิ. 2545 โดุยมส่ำานักงานหลกัปีระกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปีสช.) ทำาหน�าท่�บัริหาร

จัดุการระบับั (สำานักงานหลักปีระกันสุขภาพแห่งชาติ (สปีสช.) , 2556)

  สทิธัใินการรกัษาทาง ทนัตกรรม ถือำว่าม่ความแตกต่างกนัอำย่้พอำสมควร ระหว่าง

สิทธัิทั�ง 3 ระบับั ท่�ไดุ�กล่าวมา เช่น หากเปี็นข�าราชการท่�ม่อำย่้ทั�วปีระเทศิปีระมาณ 5 

ล�านคน เมื�อำเจ็บัปี่วยเปี็นโรคฟื้ันแล�วจะม่สิทธัิในการรักษาฟื้ันในรายการดุังต่อำไปีน่� คือำ 

อำุดุฟื้ัน ถอำนฟื้ัน ผู้่าฟื้ันคุดุ ข้ดุหินนำ�าลาย รักษาโรคปีริทันต์ รักษารากฟื้ัน ฟื้ันเท่ยมฐาน

พลาสตกิและฐานโลหะ เดุอืำยและครอำบัฟื้นั ฯลฯ แตถ่�าหากเปีน็ปีระชาชนไทยปีระมาณ

 48 ล�านคนท่�ม่บััตรทอำงหรือำหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า จะไดุ�รับัสิทธัิท่�ใกล�เค่ยงกับั

ข�าราชการ แต่ก็ม่เพ่ยงบัางรายการท่�ใช�สิทธัิไม่ไดุ� เช่น ไม่สามารถรักษารากฟื้ันแท�ไดุ�

ไม่สามารถทำาฟื้ันเท่ยมฐานโลหะ เดุือำยและครอำบัฟื้ันไดุ� แต่ก็จะม่บัางรายการท่�สิทธัิ

บััตรทอำง ม่มากกว่าสิทธิัสวัสดุิการข�าราชการ แต่ท่�น่าเป็ีนห่วงมากท่�สุดุก็คือำพนักงาน

บัริษัทหรือำโรงงาน ปีระมาณ 10 ล�านกว่าคน ท่�ใช�สิทธัิปีระกันสังคม เพราะจะม่แค่สิทธัิ    
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  ในการอำุดุฟื้ัน ถอำนฟื้ัน ผู้่าฟื้ันคุดุ ข้ดุหินนำ�าลาย และใส่รากฟื้ันเท่ยมฐาน

พลาสติกเท่านั�น และท่�สำาคัญยังกำาหนดุเพดุานค่ารักษาไม่เกิน 900 บัาทต่อำปีี ซึ่ึ�งทั�ง

 3 ระบับัน่� ถือำว่าม่ความแตกต่างกันมากอำย้่พอำสมควรใน เรื�อำง สิทธัิขอำงการรักษาทาง

ทันตกรรม (ธังชัย วชิรโรจน์ไพศิาล, 2559)

  ดัุงนั�น ผู้้�วจิยัจงึมค่วามสนใจท่�จะวจิยัเรื�อำง สทิธัปิีระโยชนร์ะบับัปีระกนัสุขภาพ

ถ�วนหน�ากรณ่ ทันตกรรม เพราะนอำกจากจะเปี็นสิทธัิท่�คนส่วนใหญ่ในปีระเทศิกว่า 76 

เปีอำร์เซึ่น็ตม์แ่ล�ว ผู้้�วิจยัยงัต�อำงการช่�ให�เหน็ถงึการมร่ะบับัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�าวา่สง่

ผู้ลอำย่างไรต่อำการรักษาทางทันตกรรมและความเปี็นจริงจากการไดุ�รับับัริการในการ

รักษาทางทันตกรรม ผู้่านการใช�สิทธัิระบับัปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า ทั�งในมุมมอำงขอำง

ผู้้�ปี่วยและผู้้�ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข�อำงกับันโยบัายน่� เพื�อำท่�จะเป็ีนแนวทางในการผู้ลักดัุนเพื�อำ

พฒันาระบับัสาธัารณสขุขอำงปีระเทศิให�สมบัร้ณ์ยิ�งขึ�นทั�งในดุ�านการรักษาทางทนัตกรรม

และการสร�างความเทา่เทย่มและเป็ีนธัรรมจากการไดุ�รับับัรกิารดุ�านสุขภาพในปีระเทศิ

2. วัตถุประสงค์การวิจ้ัย

  1.  เพื�อำศิึกษาระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า และสิทธิัการรักษาทาง    

ทันตกรรม 

  2.  เพื�อำศิกึษาความคดิุเหน็และข�อำเสนอำแนะขอำงผู้้�ใช�บัรกิารระบับัหลกัปีระกนั

สุขภาพถ�วนหน�าในการรักษาทางทันตกรรม

3. การดีำาเนินการวิจ้ัย

  การวจิยัครั�งน่�ศิกึษาและเกบ็ัข�อำมล้ ระหวา่งเดุอืำนมน่าคม-มถินุายน พ.ศิ.2563 

โดุยเก็บัข�อำมล้สมัภาษณ์บัคุคลทั�วไปีท่�เก่�ยวข�อำงกบััสทิธัใินการไดุ�รับับัริการทางทนัตกรรม

 จากระบับัปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า ไม่ว่าจะเปี็นผู้้�ปี่วยท่�เข�ารับับัริการและบัุคลากรผู้้�ท่�

เก่�ยวข�อำง เพื�อำท่�จะสะท�อำนผู้ลขอำงการรับับัริการจากนโยบัายหลักปีระกันสุขภาพถ�วน

หน�าจากผู้้�ท่�เข�ารับับัริการและผู้้�ให�บัริการ

  การวิจัยน่�เป็ีนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดุยเน�นการ

ค�นคว�าจาก

  1. เอำกสารและสถิติต่าง ๆ (ข�อำม้ลทุติยภ้มิ) ไดุ�แก่ รายงานผู้ลการสำารวจ

 สภาวะสุขภาพช่อำงปีากแห่งชาติ ครั�งท่� 8 สำานักทันตสาธัารณสุข มติสมัชชาสุขภาพ
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แห่งชาติ ครั�งท่� 11 พ.ศิ. 2561 “การคุ�มครอำงผู้้�บัริโภคดุ�านบัริการทันตกรรม” อำัตราค่า

บัริการทันตกรรม สถาบัันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธัารณสุข เปี็นต�น 

  2. การสัมภาษณ์เชงิลึกจากปีระสบัการณ์การเข�ารับับัริการรักษาทางทันตกรรม

ขอำงกลุม่ปีระชาชนท่�เคยใช�สิทธัริะบับัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�า สทิธัริะบับัปีระกนัสงัคม 

และผู้้�ให�บัริการทางทันตกรรม ดุังน่� 

   -  กลุ่มผู้้�ใช�สิทธัิระบับัปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า จำานวน 3 คน

   -  กลุ่มผู้้�ใช�สิทธัิระบับัปีระกันสังคม จำานวน 2 คน

   -  นักศิึกษาท่�เคยใช�สิทธัิระบับัปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า ณ คลินิก          

ทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต  จำานวน 1 คน       

   -  นกัศิกึษาทนัตแพทย์ชั�นปีที่� 6 จำานวน 3 คน และรอำงผู้้�อำำานวยการดุ�าน

สวัสดุิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต      

  3. นักวิชาการ (ผู้้�ให�ข�อำม้ลหลัก) คือำ

          -  อำาจารย์สนุ ่ไชยรส รอำงคณบัดุ่ฝ่า่ยกิจการนักศิกึษา วทิยาลัยนวัตกรรม

สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

          -  ดุร.บุัญส่ง ชเลธัร อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต

  4. ปีระสบัการณ์ขอำงผู้้�วจิยั (จากการสังเกต) ผู้้�วิจยัเคยมป่ีระสบัการณ์เข�ารบัั

การรักษาทางทันตกรรมโดุยใช�สิทธัิหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า  ณ คลินิกทันตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิตโดุยอำุดุฟื้ัน 10 กว่าซึ่่� ข้ดุหินปี้น 2 ครั�ง ถอำนฟื้ัน 4 ซึ่่� ครอำบัฟื้ัน 2 ซึ่่� ใช�

เวลารักษาเปี็นเวลา 1 ปีี

  ผู้้�วิจยัไดุ�แบ่ังเป็ีนขั�นตอำน คือำ การศึิกษาจากสถติแิละเอำกสาร แนวคดิุ หลกัการ

ทฤษฎ่ และงานวิจัยท่�เก่�ยวข�อำง ไม่ว่าจะเปี็น รายงานการวิจัย สถิติจากการวิจัย 

เอำกสาร บัทความ ตำารา รวมถึงฐานข�อำม้ลอำอำนไลน์ ซึ่ึ�งถือำเปี็นข�อำม้ลทุติยภ้มิ และจาก

การสัมภาษณ์ โดุยศิึกษาในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึก คือำ ผู้ลจากการเข�ารับับัริการ

รักษาทางทันตกรรมโดุยใช�สิทธัิระบับัปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า

  การวเิคราะหข์�อำมล้ในการศิกึษาวจิยัน่� เปีน็การนำาข�อำมล้ท่�ไดุ�จากเครื�อำงมอืำท่�ใช�

ในการศึิกษาวจิยัเชงิคณุภาพ เช่น การค�นคว�าจากเอำกสาร ตำารา หรือำสถิตต่ิาง อ่ำกทั�งการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และ ปีระสบัการณ์จริงจากผู้้�ท่�เคยรับับัริการและให�บัริการ การรักษา

ทางทันตกรรม รวมไปีถึงนักวิชาการ ดุังนั�น การศิึกษาวิจัยครั�งน่� จะวิเคราะห์ข�อำม้ลโดุย
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การรวบัรวมข�อำมล้ หรอืำผู้ลการศิกึษาสถติติา่ง ๆ  ทั�งบัทสมัภาษณเ์ชงิลกึ เพื�อำหาผู้ลลพัธั์

จากการเข�ารบัับัรกิารรกัษาทางทนัตกรรม โดุยใช�สทิธัริะบับัปีระกนัสุขภาพถ�วนหน�าและ

แนวทางในการแก�ไขและพัฒนาระบับัสาธัารณสุข ในเรื�อำงสทิธักิารรักษาทางทันตกรรม 

ขอำงปีระเทศิไทยให�สมบั้รณ์ยิ�งขึ�น

4. ผู้ลการวิจ้ัย

  นโยบัาย 30 บัาทรักษาทุกโรค เปี็นนโยบัายท่�ให�สิทธัิสวัสดุิการดุ�านการรกัษา

พยาบัาลแบับัถ�วนหน�าแก่ปีระชาชนในปีระเทศิอำย่างแท�จริง บัคุคลในการผู้ลักดัุนโครงการ

 30 บัาทรักษาทุกโรค คือำ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศิ์ ซึ่ึ�งเปี็นฝ่่ายข�าราชการใน

กระทรวงสาธัารณสุขท่�คิดุโครงการดุังกล่าว การผู้ลักดุันแนวคิดุสวัสดุิการดุ�านการ

รักษาพยาบัาลแบับัถ�วนหน�าในปีระเทศิไทยม่กระแสท่�เพิ�มมากขึ�นช่วงหลังจากเกิดุ

วกิฤตต�มยำากุ�ง ในปีี พ.ศิ.2540 ซึึ่�งเศิรษฐกจิขอำงปีระเทศิอำย่้ในภาวะซึ่บัเซึ่าเป็ีนอำย่างมาก

ส่งผู้ลต่อำช่วิตความเป็ีนอำย่้ขอำงปีระชาชนให�ม่ความยากลำาบัากมากยิ�งขึ�น โดุยเฉพาะ

เมื�อำเกดิุเจบ็ัปีว่ยแล�วต�อำงเข�ารบััการรกัษาพยาบัาล หากไมม่เ่งนิรกัษาตามโรงพยาบัาล

ก็จะต�อำงหาทางรักษาเอำงหรือำเลือำกท่�จะไม่เข�ารับัการรักษา น่�เปี็นเหตุผู้ลหนึ�งท่�ทำาให�

เกิดุการผู้ลักดุันโครงการสวัสดุิการเรื�อำงการรักษาพยาบัาลแบับัถ�วนหน�าในขณะนั�น 

แม�ว่ายังม่กลุ่มท่�ไม่เห็นดุ�วยกับัการท่�รัฐจะจัดุให�ม่สวัสดุิการถ�วนหน�าหรือำโครงการ 30 

บัาท รักษาทุกโรคดุ�วยเหตุผู้ลและความเชื�อำต่าง ๆ แต่โครงการดุังกล่าวก็ไดุ�เกิดุขึ�นใน

เวลาถดัุมา จากการผู้ลกัดุนัให�เปีน็นโยบัายหลกัขอำงพรรคไทยรกัไทย หลงัจากชนะการ

เลอืำกตั�งทั�วไปี พ.ศิ.2545 รฐับัาลพรรคไทยรกัไทยไดุ�นำานโยบัายดุงักลา่วปีระกาศิใช�จน

ครอำบัคลุมทั�วปีระเทศิภายในเวลาปีระมาณ 1 ปีี (สุนทร ตันมันทอำง, 2553)

  1. ระบับัหลักปีระกันสุขภาพและสิทธัิการรักษาทางทันตกรรม

  ระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า เป็ีนสิทธิัตามกฎหมายท่�รัฐบัาลจัดุให�คน

ไทยทุกคนตั�งแต่แรกเกิดุและตลอำดุช่วงช่วิต ซึ่ึ�งผู้้�ใช�บััตรทอำงจะต�อำงลงทะเบั่ยนไว�กับั

สถานพยาบัาลท่�ตนต�อำงการเข�ารับัการรักษา โดุยทั�วไปีจะเลือำกสถานพยาบัาลใกล�บั�าน

 ล่าสดุุไดุ�ยกเลกิเก็บั 30 บัาท ในกลุม่ปีระชาชนท่�ถือำบัตัรสวัสดุกิารแห่งรฐั กรณ่ท่�เจ็บัป่ีวย

ฉุกเฉินซึ่ึ�งผู้้�ใช�สิทธัิบััตรทอำงกับัสถานพยาบัาลอำย่้คนละพื�นท่� สามารถใช�สิทธัิบััตรทอำง

แบับัฉุกเฉินกับัสถานพยาบัาลนอำกเขตพื�นท่�ไดุ� แต่ถ�าเจ็บัปี่วยทั�วไปีและใช�สิทธัิข�าม

เขต ต�อำงรับัผู้ิดุชอำบัค่าใช�จ่ายยาเอำงทั�งหมดุ 
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ส่วนขอำงสิทธัิการรักษาทางทันตกรรมจากระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า คือำ

การอำุดุฟื้ัน การรักษาโรคปีริทันต์ การถอำนฟื้ัน การผู้่าฟื้ันคุดุ, การผู้่าตัดุอำื�นๆ เก่�ยวกับั

ชอ่ำงปีากและขากรรไกร การเคลอืำบัหลมุรอ่ำงฟื้นัในเดุก็อำายไุมเ่กนิ 15 ปี ีการรกัษารากฟื้นั

นำ�านม การใส่เครื�อำงมือำปีิดุช่อำงเพดุานโหว่ การใส่ฟื้ันเท่ยมพลาสติกแบับัถอำดุไดุ� ระยะ

เวลา 5 ปี ี/ ชิ�น และการขดุ้หนิปีน้ (สทิธัปิีระโยชนท์างทนัตกรรม ทนัตแพทยสภา, 2551)

จากการศิึกษาวิจัยในครั�งน่�พบัว่าโดุยหลักการแล�วเปี็นระบับัท่�ดุ่มาก แต่ยังม่ปีัญหา

อำก่จำานวนมากทั�งในเรื�อำงการให�บัรกิารขอำงสถานพยาบัาลท่�ร่วมโครงการ คณุภาพขอำง

อำุปีกรณ์การรักษา หรือำสิทธัิปีระโยชน์ในการรักษาโรคดุ�านทันตกรรมท่�ยังต�อำงม่การ

พัฒนาให�ดุ่กว่าเดุิมและเพ่ยงพอำต่อำผู้้�ปี่วย การจะสร�างภ้มิคุ�มกันโรคต่างๆ รวมถึงดุ�าน

ทันตสุขภาพ แน่นอำนว่า จะสำาเร็จไดุ�หรือำไม่นั�นขึ�นอำย้่กับัระบับัสาธัารณสุขขอำงปีระเทศิ

ดุ�วยเช่นกัน การรักษาทางทันตกรรมโดุยสิทธัิหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�ายังม่จุดุอำ่อำน

สำาคัญหลายปีระการ ไม่ว่าจะเปี็นในเรื�อำงสิทธิัการรักษาท่�ยังไม่ครอำบัคลุมในโรคท่�ม่

ความรุนแรงต่อำผู้้�ปี่วย ซึ่ึ�งม่ปีระชาชนจำานวนมากท่�ต�อำงรับัภาระการจ่ายค่ารักษา รวม

ทั�งระบับัปีระกนัสุขภาพถ�วนหน�าท่�ยงัไมถ่�วนหน�าหรอืำทั�วถงึ แม�ว่าจะมส่ทิธักิต็ามแตใ่น

การใช�สทิธัแิตล่ะครั�งนั�นยงัมอ่ำปุีสรรคอำย่้มาก ไมว่า่จะเปีน็การเดุนิทางมารบัับัรกิารท่�ไปี

ดุ�วยความลำาบัากเพราะภ้มิปีระเทศิหรือำหน่วยบัริการอำย่้ห่างไกล อำก่ทั�งไดุ�รับัการปีฏิบัตัิ

อำยา่งไมเ่ทา่เทย่มจากผู้้�ให�บัรกิาร ปีญัหาสำาคญัอำก่อำยา่งหนึ�งท่�มม่าอำยา่งช�านานกค็อืำใน

เรื�อำงการขาดุแคลนบัุคลากรในการให�บัริการต่อำผู้้�ปี่วย ซึ่ึ�งนำามาส้่ปีัญหาดุ�านการจัดุคิว

เข�ารับัการรักษาและระยะเวลาในการรักษาผู้้�ปี่วยแต่ละครั�งนั�นต�อำงใช�เวลาท่�นานหาก

แก�ไขในจุดุบักพร่อำงต่างๆรวมทั�งเพิ�มเติมสิทธัิการรักษาทันตกรรมให�ม่ความเหมาะสม 

แก่ปีระชาชนแล�ว ผู้้�วิจยัเชื�อำว่าในดุ�านการสาธัารณสขุขอำงไทยจะมป่ีระสทิธิัภาพและ

เปี็นปีระโยชน์ต่อำปีระชาชนอำย่างยิ�ง (เดุโช โกมินทร์ รัฐพินิจสกุล, 2563)

  ในเรื�อำงหลกัการและการมร่ะบับัหลกัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�าท่�ให�สิทธัดิุ�านการ

รักษาโรคต่าง ๆ  ถือำเปี็นเรื�อำงท่�ดุ่และม่ปีระโยชน์ต่อำปีระชาชนอำย่างยิ�ง เปี็นการลดุภาระ

ดุ�านคา่ใช�จ่ายในการรกัษาพยาบัาลขอำงปีระชาชน แตใ่นดุ�านสทิธัแิละการให�บัรกิารดุ�าน

ทนัตกรรมนั�น จำาเปีน็อำยา่งยิ�งท่�จะต�อำงมก่ารปีฏริป้ีหรอืำแก�ไขให�มก่ารพฒันาในเรื�อำงสทิธัิ

ปีระโยชน์และการให�บัริการให�เพ่ยงพอำต่อำความต�อำงการปีระชาชนตามหลักการขอำง

นโยบัายหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�าท่�มุ่งสร�างระบับัสาธัารณสุขให�ม่มาตรฐานและ

ไม่เกิดุความเหลื�อำมลำ�ากันในหม้่ปีระชาชนทุกกลุ่ม (เดุโช โกมินทร์ รัฐพินิจสกุล, 2563)
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  2. ความคิดุเห็นขอำงผู้้�ใช�บัริการระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�าในการ

รักษาทางทันตกรรม

  ข�อำม้ลท่�ไดุ�จากการสัมภาษณ์นั�นม่หลายแง่มุมท่�ม่ความคิดุเห็นแตกต่างกัน

ไปีในเรื�อำงรายละเอำ่ยดุเพราะม่ปีระสบัการณ์หรือำม่ท่�มาท่�แตกต่างกัน โดุยผู้้�วิจัยไดุ�สรุปี

ปีระเดุน็ความคิดุเห็นขอำงผู้้�ใช�บัริการระบับัหลักปีระกนัสุขภาพถ�วนหน�าในการรักษาทาง

ทันตกรรม ดุังต่อำไปีน่�

  ปีระการแรก คือำ สถานท่�ให�บัริการหรือำโรงพยาบัาลขอำงรัฐ ซึ่ึ�งม่ผู้้�ปี่วยท่�มาใช�

สทิธิัจำานวนมาก จนบัางครั�งไม่ม่สถานท่�ให�ผู้้�ป่ีวยนั�งรอำการรักษา ซึึ่�งแสดุงให�เห็นว่าผู้้�ป่ีวย

ท่�ต�อำงการเข�ารบััการรกัษานั�นมจ่ำานวนท่�มากเกนิความจขุอำงสถานให�บัรกิารอำยา่งชดัุเจน

 จำาเป็ีนอำย่างยิ�งท่�จะต�อำงมก่ารเพิ�มเตมิหรอืำปีรบััปีรงุในเรื�อำงสถานท่�ให�บัรกิารให�มค่วาม

พร�อำมในการบัรกิารแก่ผู้้�มารักษาพยาบัาลโดุยเฉพาะแผู้นกทันตกรรมขอำงโรงพยาบัาลรฐั

  ปีระการท่�สอำง คอืำ การจดัุคิวเข�ารบััการรักษา โดุยการจัดุระเบัย่บัในโรงพยาบัาล

หรือำสถานให�บัริการสาธัารณสุขขอำงภาครัฐนั�น ม่จุดุอ่ำอำนและดุ�อำยกว่าการจัดุระเบั่ยบั

การให�บัริการขอำงเอำกชน ในทุก ๆดุ�าน ซึึ่�งเปี็นเรื�อำงภาครัฐจะต�อำงม่มาตรการในการ

จดัุการและปีรับัปีรงุ เพื�อำให�การบัริการสาธัารณสุขในโรงพยาบัาลขอำงรัฐนั�นมม่าตรฐาน

และคุณภาพเช่นเดุ่ยวกับัภาคเอำกชน 

  ปีระการท่�สาม คือำ ความพร�อำมและคณุภาพในการให�บัรกิารโดุยคลนิกิทนัตกรรม

ขอำงโรงพยาบัาลรัฐหรอืำคลนิกิท่�รว่มโครงการกับั สปีสช. โดุยทำาการรักษาผู้้�ป่ีวยสทิธัหิลกั

ปีระกันสุขภาพ ซึ่ึ�งสร�างความไม่มั�นใจให�แก่ผู้้�ปี่วยอำย่างมากเพราะความสะอำาดุขอำง

เครื�อำงมือำแพทย์หรือำห�อำงตรวจนั�นม่สภาพท่�เก่าหรือำทรุดุโทรม ซึ่ึ�งภาครัฐโดุยกระทรวง

สาธัารณสุขต�อำงม่การกำากับัดุ้แล และม่มาตรการในการตรวจคุณภาพเพื�อำสร�างความ

มั�นใจแก่ผู้้�ปี่วยท่�มาใช�บัริการให�ร้�สึกว่าม่คุณภาพ อำยากมาใช�บัริการ

  ปีระการท่�ส่� คือำ ในเรื�อำงบัุคลากรท่�ให�บัริการ โดุยในบัางครั�งจากปีระสบัการณ์

การเข�ารับับัริการในคลินิกทันตกรรมขอำงโรงพยาบัาลรัฐ ม่ขั�นตอำนในการให�บัริการ

ท่�ล่าช�า ซึ่ึ�งนอำกจากสาเหตุท่�ม่ผู้้�เข�ารับับัริการม่จำานวนมากหรือำสถานท่�คับัแคบัแล�ว

 จำานวนบัุคลากรท่�ให�บัริการนั�นยังไม่เพ่ยงพอำต่อำอำัตราการเข�ารับับัริการขอำงผู้้�ปี่วยซึึ่�ง

ส่งผู้ลกระทบัในหลายดุ�าน เช่น บัุคลากรเหนื�อำยล�าจากการทำางานทำาให�ปีระสิทธัิภาพ

การทำางานลดุลง หรือำ ผู้้�ปี่วยท่�มารอำรับัการรักษานั�นต�อำงใช�เวลารอำรับัการรักษาท่�นาน

กว่าเดุิม เปี็นต�น
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  ปีระการสุดุท�าย คือำ สิทธัิปีระโยชน์ดุ�านการรักษา เพราะยังไม่เพ่ยงพอำต่อำ

ความต�อำงการขอำงผู้้�ปี่วยท่�ใช�สิทธิัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า สาเหตุท่�ยังไม่เพ่ยงพอำ

คือำ สิทธัิดุังกล่าวไม่ไดุ�ครอำบัคลุมโรคท่�ม่ความรุนแรงซึ่ึ�งปีระชาชนต�อำงรับัภาระจ่ายค่า

รกัษาเอำง เชน่ การรกัษารากฟื้นัซึ่ึ�งมส่าเหตมุาจากฟื้นัผู้ทุ่�รนุแรงกวา่ปีกต ิและ การทำาฟื้นั

ปีลอำมอำันเนื�อำงมาจากการถอำนฟื้ันหรือำเลือำกท่�จะไม่รับัการรักษารากฟื้ันเพราะไม่อำย้่ใน

สิทธิัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า ดุังนั�นจึงเลือำกท่�จะถอำนฟื้ันแทน การรักษาเหล่าน่�ม่

ปีระชาชนจำานวนมากท่�ต�อำงแบักรับัค่าใช�จ่าย ถ�าหากเพิ�มสิทธิัการรักษาดัุงกล่าวแล�ว

จะถือำเปี็นการช่วยเหลือำปีระชาชนอำย่างตรงจุดุและยกระดุับัการให�บัริการขอำงระบับั

หลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�าปีระเทศิไทย

  นอำกจากน่�ผู้้�วจิยัไดุ�มก่ารรวบัรวมข�อำมล้ในปีระเดุน็ท่�สมัภาษณผ์ู้้�ใช�บัรกิารระบับั

หลักปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�าในการรกัษาทางทนัตกรรมท่�คลนิกิทนัตกรรมมหาวทิยาลยั

รังสิต และความเห็นจากการใช�บัริการขอำงผู้้�วิจัยเอำง อำ่กทั�งความเห็นขอำงผู้้�ให�บัริการ

บัางส่วน ซึ่ึ�งสามารถนำาจุดุเดุ่นหรือำข�อำดุ่ไปีเปี็นแนวทางการให�บัริการในหน่วยบัริการ

ขอำงรัฐไดุ�ซึ่ึ�งม่ปีระเดุ็นดุังน่�

  ปีระการแรก คอืำ อำตัราคา่รกัษา ซึ่ึ�งมร่าคาถ้กกวา่คลนิกิหรอืำโรงพยาบัาลเอำกชน

ภายนอำก เพราะเป็ีนอำัตราค่ารักษาท่�เน�นช่วยเหลือำหรือำกำาหนดุสำาหรับันักศึิกษาใน

มหาวิทยาลัยรังสิต แต่ก็จะแบั่งเปี็น 2 ส่วนในเรื�อำงอำัตราค่ารักษา ก็คือำคลินิกท่�ทำาการ

รักษาโดุยอำาจารย์ทันตแพทย์ และคลินิกท่�ทำาการรักษาโดุยนักศิึกษาทันตแพทย์

  ปีระการท่�สอำง คือำ กรณ่ท่�ม่ผู้้�ป่ีวยท่�ม่อำาการเจ็บัปีวดุอำย่างรุนแรงหรือำผู้้�ป่ีวย

ฉุกเฉิน ทางคลินิกก็จะม่ห�อำงฉุกเฉินในการรักษาผู้้�ปี่วย โดุยจะม่อำาจารย์และนักศิึกษา

ทันตแพทย์เข�าเวรอำย้่ จะเปี็นผู้้�ทำาการรักษาให�ในเบัื�อำงต�น จะทำาให�ผู้้�ปี่วยสามารถท่�จะ

รักษาไดุ�โดุยไม่ต�อำงต่อำคิวท่�นานและกลับับั�านไดุ�โดุยไม่ม่อำาการปีวดุฟื้ัน ซึ่ึ�งถือำว่าเปี็น

วิธั่ท่�ช่วยเหลือำผู้้�ปี่วยอำาการหนักไดุ�เปี็นอำย่างดุ่ ต่างจากโรงพยาบัาลรัฐท่�ต�อำงรอำคิวตาม

ลำาดุับั แม�จะม่อำาการปีวดุรุนแรงก็ตาม

  ปีระการสุดุท�าย คือำ การใช�ระบับัการรักษาผู้้�ปี่วยแบับัครบัถ�วนทุกโรคในช่อำง

ปีากและฟื้ัน (Complete case) คือำจะม่การตรวจฟื้ันและปีระเมินการรักษาแบับั

อำงค์รวม โดุยจะรกัษาทกุกรณ่ท่�สามารถทำาการรกัษาไดุ�ตั�งแตต่�นจนจบั แตถ่�าหากเปีน็

ในสว่นขอำงโรงพยาบัาลรฐัหรอืำเอำกชนนั�น จะทำาการรกัษาหรอืำให�บัรกิารเฉพาะสิ�งท่�ผู้้�ปีว่ย

ต�อำงการหรือำไม่ไดุ�ม่การอำธัิบัายในรายละเอำ่ยดุการรักษามากนัก แต่ทั�งน่�การรักษา   
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ดุงักลา่วกข็ึ�นอำย่้กับัการตดัุสนิใจในการท่�จะเลอืำกการรักษาขอำงผู้้�ป่ีวยดุ�วย ซึ่ึ�งถือำเปีน็การ

เพิ�มทางเลือำกให�แก่ผู้้�ป่ีวยในการตัดุสินใจต่อำวิธ่ัการรักษา และให�ความร้�ในเรื�อำงการ

รักษาแก่ผู้้�ปี่วยเพื�อำเปี็นข�อำม้ลปีระกอำบัการตัดุสินใจ

  ส่วนจุดุอำ่อำนขอำงคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต คือำ ระยะการรอำคิวและ

ใช�เวลาในการรักษาท่�นานซึึ่�งก็ม่ส่วนคล�ายกับัโรงพยาบัาลรัฐ แต่ก็ม่จุดุเดุ่นท่�เปี็น

ปีระโยชน์ต่อำผู้้�ปี่วยดุังยกตัวอำย่างไว� ผู้้�วิจัยม่ความเห็นว่าหากนำาจุดุเดุ่นขอำงคลินิก

ทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตไปีปีรับัใช�กับัหน่วยบัริการดุ�านทันตกรรมขอำงรัฐ เชื�อำว่า

จะเปี็นปีระโยชน์ต่อำผู้้�ใช�บัริการอำย่างมาก

  3. ความเห็นขอำงนักวิชาการดุ�านสังคมศิาสตร์ต่อำระบับัหลักปีระกันสุขภาพ

ถ�วนหน�าในการรักษาทางทันตกรรม

  ดุร.บัญุสง่ ชเลธัร (สมัภาษณ ์, 2563) อำาจารยป์ีระจำาวทิยาลยันวตักรรมสงัคม

 มหาวิทยาลัยรังสิต ท่านเคยม่ปีระสบัการณ์การทำางานและพำานักอำาศิัยในปีระเทศิ

สว่เดุนปีระมาณ 30 ปีี ถือำว่าม่ปีระสบัการณ์ในดุ�านสวัสดุิการขอำงปีระเทศิสว่เดุนเปี็น

อำยา่งมาก อำาจารยบ์ัญุสง่ไดุ�สะท�อำนความคดิุเหน็ ซึ่ึ�งสามารถนำามาวเิคราะหห์รือำเปีร่ยบั

เท่ยบัในเรื�อำงระบับัสาธัารณสุขขอำงไทย กรณ่สิทธัิทันตกรรม ดุังน่�

  หลักการขอำงปีระเทศิสว่เดุน คอืำ หลกัการสาธัารณสขุแบับัถ�วนหน�า ไมไ่ดุ�เฉพาะ

แต่เรื�อำงทำาฟื้ันเท่านั�น โรคอำื�นๆ นั�นก็ถ�วนหน�าหมดุ ปีระชาชนทุกคนในปีระเทศิสว่เดุน

ตา่งไดุ�รับัการรักษาการปีฏิบัติัอำย่างเท่าเทย่มและถ�วนหน�า ซึึ่�งไม่ไดุ�เฉพาะแต่ปีระชาชน

ชาวสว่เดุนเท่านั�น แต่ชาวต่างชาติท่�เข�าพำานกัหรือำอำาศัิยในปีระเทศิสว่เดุนอำย่างถ้กต�อำง

ตามกฎหมาย ก็จะไดุ�รับัสิทธัิในการรักษาพยาบัาลอำ่กดุ�วย

  ในเรื�อำงการรักษาทางทันตกรรม ปีระชาชนจะไดุ�รับัสทิธัใินการรักษาตั�งแตแ่รก

เกิดุจนถึงอำายุ 20 ปีบีัริบัร้ณ์ ทกุโรคท่�เก่�ยวกับัฟัื้นหรือำชอ่ำงปีาก เช่น อำดุุฟื้นั ถอำนฟัื้น แม�แต่

เปีน็หนอำงในเหงอืำกกต็าม รฐับัาลสว่เดุนจะเปีน็ผู้้�รบััผู้ดิุชอำบัคา่ใช�จา่ยทั�งหมดุ สว่นสทิธัิ

ท่�ยกเว�น ก็คือำ ทันตกรรมเพื�อำความสวยงาม เช่น การจัดุฟื้ันเพื�อำความสวยงาม เปี็นต�น

กรณ่การนำานโยบัายดุ�านทันตกรรมขอำงปีระเทศิสว่เดุนมาเปีรย่บัเท่ยบักับัสทิธับิัตัรทอำง

ขอำงปีระเทศิไทยนั�น เปีร่ยบัเท่ยบักันค่อำนข�างยากพอำสมควร เพราะสิทธัิหลักปีระกัน

สุขภาพถ�วนหน�าขอำงไทย ไม่ไดุ�ดุ้แลไปีทุกอำย่างท่�เก่�ยวกับัฟื้ันหรือำช่อำงปีาก และบัริบัท

ในดุ�านความพร�อำมขอำงไทยและสว่เดุนค่อำนข�างต่างกันพอำสมควร เช่น งบัปีระมาณใน

การสนับัสนุนโครงการ เปี็นต�น 
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  อำาจารย์สุน่ ไชยรส (สัมภาษณ์, 2563) เคยดุำารงตำาแหน่ง สมาชิกสภาร่าง

รัฐธัรรมน้ญ เมื�อำ พ.ศิ.2539 (สสร.40) และเป็ีนกรรมการสิทธิัมนุษยชนแห่งชาติ               

(พ.ศิ.2544-2558)ไดุ�เสนอำความเห็นปีระเดุ็นเรื�อำงระบับัปีระกันสุขภาพถ�วนหน�าและ

การรักษาทางทันตกรรมในปีระเทศิไทยไว�ดุังน่�

  กรณ่การทำาฟื้ัน เปี็นเรื�อำงท่�ม่ความหมายอำย่างมาก เพราะนอำกจากฟื้ันแล�วยัง

รวมไปีถึงสิ�งต่างๆ มากมายในปีากขอำงเรา และม่ลักษณะท่�ม่การครอำบัคลุมมาก เช่น 

การฝ่่าฟื้ันคุดุ การเสริมเพิ�มเติมสิ�งต่าง ๆการทำาฟื้ันปีลอำม เปี็นต�น สิทธัิบััตรทอำงในการ

ทำาฟัื้นนั�น จะให�แบับัเป็ีนขั�นเปีน็ตอำนไม่ใช่ท่�จะให�แบับัไม่มข่ดุ่จำากัดุ เช่น ให�สิทธิั อำดุุฟัื้น

 ถอำนฟื้ัน ข้ดุหินปี้น ฯลฯ ซึ่ึ�งนอำกเหนือำจากการรักษาเหล่าน่�ก็จะต�อำงเส่ยค่าใช�จ่ายเพิ�ม 

แต่ส่วนหนึ�งก็จะทำาให�ปีระชาชนม่ความอำุ่นใจบั�าง ในเรื�อำงการรักษาขั�นพื�นฐาน

  ระบับัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�าและการรกัษาทางทนัตกรรมในปีระเทศิไทย นั�น

ม่หลายอำย่างท่�รฐับัาลจะต�อำงร่บัดุำาเนินการและสามารถดุำาเนินการไดุ�เลย เช่น เพิ�มสิทธัิ

การรกัษาทางทันตกรรม ซึึ่�งไม่จำาเป็ีนจะต�อำงใช�เวลามากหรือำงบัปีระมาณมหาศิาลในการ

จะพฒันาสทิธักิารรกัษาดุงักล่าว ต่างจากปัีญหาอำย่างอืำ�นเช่น สทิธัริะหว่าง ระบับัปีระกัน

สขุภาพถ�วนหน�า กบัั ปีระกนัสงัคม หรอืำสทิธัสิวัสดิุการรกัษาพยาบัาลขอำงข�าราชการ  ซึึ่�ง

อำาจถ้กมอำงวา่มค่วามไมเ่ทา่เทย่มกันในสงัคม หากจะพฒันาให�เทา่เท่ยมกันในเรื�อำงสทิธัิ

การรักษา หรือำนำามารวมกันนั�น เป็ีนเรื�อำงท่�รัฐจะต�อำงศึิกษาให�อำย่างละเอำ่ยดุรอำบัคอำบั 

อำ่กทั�งยังต�อำงให�เวลาในการเปีล่�ยมแปีลง และจะขาดุไม่ไดุ�เลยก็คือำ การม่ส่วนร่วมขอำง

ปีระชาชนกับัผู้้�ท่�เก่�ยวข�อำงทุกกลุม่ในสังคม ถงึจะสามารถพัฒนาหรือำแก�ไขไดุ�เพราะเป็ีน

เรื�อำงใหญ่ในสังคมไทย

5. การอภิปรายผู้ลและข้อเสนอแนะ

 การอภิปรายผู้ล

  จากวัตถุปีระสงค์ในข�อำท่� 1 คือำ เพื�อำศิึกษาระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า

และสิทธัิการรักษาทาง  ทันตกรรม พบัว่าเปี็นระบับัหรือำนโยบัายท่�ไดุ�ให�สิทธัิการรักษา

พยาบัาลขั�นพื�นฐานแกป่ีระชาชนในปีระเทศิอำยา่งถ�วนหน�าทกุคน ซึ่ึ�งมค่วามสอำดุคล�อำง

และตอำบัรับักับัแนวคิดุตามกฎหมายรัฐธัรรมน้ญ ตั�งแต่ฉบัับั พ.ศิ.2540, 2550 และ 

2560 โดุยมห่ลกัการและใจความสำาคญัวา่ “ บัคุคลยอ่ำมมส่ทิธัไิดุ�รบัับัรกิารสาธัารณสขุ

ขอำงรัฐ บัุคคลผู้้�ยากไร�ย่อำมม่สิทธัิไดุ�รับับัริการสาธัารณสุขขอำงรัฐโดุยไม่เส่ยค่าใช�จ่าย
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ตามท่�กฎหมายบัญัญตั ิบัคุคลยอ่ำมมส่ทิธัไิดุ�รบััการปีอ้ำงกนัและขจดัุโรคตดิุตอ่ำอำนัตราย

จากรัฐโดุยไม่เส่ยค่าใช�จ่าย ” (รัฐธัรรมน้ญแห่งราชอำาณาจักรไทย , 2560) 

  จะเห็นไดุ�ว่าในเนื�อำหาจากรัฐธัรรมน้ญนั�นไดุ�กำาหนดุให�รัฐ ม่หน�าท่�ในการให�

บัรกิารดุ�านสาธัารณสขุแกป่ีระชาชนอำยา่งเทา่เทย่ม และไมเ่ส่ยคา่ใช�จา่ยตามท่�กฎหมาย

บััญญตั ิเมื�อำพจิารณาระบับัหลกัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�า ดุ�านสทิธักิารรกัษาดุ�านทนัตกรรม

จะเห็นว่าในเรื�อำงการรักษาขั�นพื�นฐานนั�น ถือำว่าครอำบัคลุมอำย่้พอำสมควร แต่อำย่างไร

ก็ตาม นโยบัายน่�ถือำเป็ีนนโยบัายสาธัารณะและเปี็นสวัสดิุการท่�รัฐจัดุให�แก่ปีระชาชน

ทุกกลุ่มในปีระเทศิ จำาเปี็นอำย่างยิ�งท่�รัฐจะต�อำงรับัฟื้ังเส่ยงสะท�อำนจากการใช�นโยบัาย

ดุังกล่าวจากปีระชาชน ซึ่ึ�งนำาไปีส้่วัตถุปีระสงค์ขอำงการศิึกษาวิจัยในข�อำท่� 2 

  ในวัตถุปีระสงค์ข�อำท่� 2 คือำ เพื�อำศิึกษาความคิดุเห็นและข�อำเสนอำแนะขอำงผู้้�ใช�

บัริการระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�าในการรักษาทางทันตกรรม โดุยผู้ลลัพธั์จาก

การศิึกษาครั�งน่�คือำเส่ยงสะท�อำนในการดุ�านต่างๆตามท่�อำธิับัายไว�ในผู้ลการวิจัย ซึึ่�งใน

การวิเคราะห์วัตถุปีระสงค์ในข�อำน่� ผู้้�วิจัยไดุ�นำาแนวคิดุ ตัวแบับันโยบัายสาธัารณะโดุย

เฉพาะตัวแบับักระบัวนการ (Process Model) มาเปี็นแนวคิดุในการวิเคราะห์ 

   นักรัฐศิาสตร์และรัฐปีระศิาสนศิาสตร์ไดุ�พัฒนาแนวคิดุ (Concepts) ตัวแบับั 

(Models) และทฤษฎ่ (Theories) ขึ�นมา เพื�อำเปี็นกรอำบัในการศิึกษาและการวิเคราะห์

การกำาหนดุนโยบัายสาธัารณะและอำงค์ปีระกอำบัอำื�นๆ ท่�เก่�ยวข�อำงกับัการตัดุสินใจ

นโยบัาย วัตถุปีระสงค์สำาคัญปีระการหนึ�งขอำงการศิึกษานโยบัายสาธัารณะ (ตัวแบับั

กระบัวนการ) เพื�อำต�อำงการจะจำาแนกรป้ีแบับัขอำงกจิกรรม (Activities) หรอืำกระบัวนการ

(Processes)  โดุยพยายามท่�จะจัดุกลุม่ขอำงกิจกรรมและพิจารณาความสัมพนัธ์ัระหว่าง

กิจกรรมทางการเมือำงกับันโยบัายสาธัารณะโดุยกำาหนดุชุดุขอำงกระบัวนการนโยบัาย

สาธัารณะไว�เปี็นขั�นตอำน ดุังน่� 1.การจำาแนกลักษณะปีัญหา 2.การจัดุทำาทางเลือำก

นโยบัาย 3.การให�ความเห็นชอำบันโยบัาย 4.การนำานโยบัายไปีปีฏิบััติ 5.การปีระเมิน

ผู้ลนโยบัาย (เจตน์สฤษฎิ� อำังศิุกาญจนกุล, 2563)

  ในการศิึกษาตามวัตถุปีระสงค์ข�อำท่� 2 ถือำว่าเปี็นการปีระเมินผู้ลนโยบัาย ตาม

ตวัแบับันโยบัายสาธัารณะ (ตัวแบับักระบัวนการ เพราะเปีน็การศึิกษาผู้ลลพัธัจ์ากการ

ใช�บัริการจากนโยบัายจากรัฐในดุ�านการรักษาพยาบัาล ในส่วนการรักษาทันตกรรม โดุย

ในการศึิกษาครั�งน่� ผู้้�วจิยัไดุ�สมัภาษณป์ีระชาชนท่�ใช�บัริการจากนโยบัายดุงักล่าวอำย่าง

ละเอำย่ดุ ทั�งไดุ�สมัภาษณใ์นสว่นขอำงผู้้�ท่�ใช�สทิธัใินการรกัษาจากระบับัปีระกนัสังคม เพื�อำ
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เปีร่ยบัเท่ยบัให�เห็นถึงความแตกต่างกัน ระหว่างสิทธิัการรักษาทันตกรรมโดุยใช�สิทธิั

จากหลักปีระกันสุขภาพภาพถ�วนหน�าและสิทธัิจากปีระกันสังคม

  อำ่กทั�งในส่วนขอำงการให�บัริการคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต เพื�อำอำาจ

เปี็นแนวทางในการพัฒนาหรือำปีรับัปีรุงระบับัการให�บัริการดัุงท่�อำธัิบัายในผู้ลการวิจัย 

ข�อำค�นพบัในการศึิกษาครั�งน่�คือำ การท่�ปีระชาชนสะท�อำนความเห็นว่าสิทธิัในการรักษา

และความพร�อำมขอำงโรงพยาบัาลหรือำบุัคลากรทางการแพทย์ควรม่การพัฒนาหรือำ

ปีรับัปีรุงให�ดุ่ยิ�งขึ�นกว่าเดิุม รวมทั�งสิทธิัปีระโยชน์ในการรักษาโรคทางทันตกรรม ว่า

ควรมก่ารเพิ�มเติมสทิธิัให�มากยิ�งขึ�นกว่าเดิุม เช่น จากเดิุมท่�อำดุุฟัื้น ถอำนฟัื้น ขดุ้หินปีน้ฟื้ร ่

ควรเพิ�มเตมิในสว่นขอำงการรักษารากฟื้นั หรอืำการทำาฟัื้นปีลอำมโดุยไม่ต�อำงเส่ยคา่ใช�จา่ย

แก่โรงพยาบัาล เปี็นต�น น่�คือำการปีระเมินผู้ลอำย่างหนึ�ง ในขั�นตอำนกระบัวนการแนวคิดุ

นโยบัายสาธัารณะ ซึึ่�งเป็ีนสว่นหนึ�งท่�อำาจทำาให�รัฐบัาลนำาผู้ลการปีระเมินไปีพัฒนาหรือำ

ปีรับัปีรุงนโยบัายดุังกล่าวให�สอำดุคล�อำงกับัความต�อำงการขอำงปีระชาชน ตามหลักการ

แห่งรัฐธัรรมน้ญและแนวคิดุนโยบัายสาธัารณะ 

  ม่บัทความงานวิจัยท่�เก่�ยวข�อำงและสอำดุคล�อำงกับัการวิจัยในครั�งน่� คือำ การเข�า

ถึงบัริการทันตกรรมขอำงผู้้�ส้งอำายุในเขตอำำาเภอำเมือำง จังหวัดุเพชรบั้รณ์ โดุยผู้ลการวิจัย

พบัวา่ การเข�าถงึบัรกิารทนัตกรรมขอำงผู้้�สง้อำายใุนเขตอำำาเภอำเมอืำง จงัหวดัุเพชรบัร้ณ ์ใน

ภาพรวมอำย้่ในระดุับัปีานกลาง ดุ�านท่�ไดุ�คะแนนน�อำยท่�สุดุ คือำ ดุ�านความเพ่ยงพอำขอำง

บัริการโดุยเฉพาะการให�บัริการฟัื้นเท่ยมปัีจจัยท่�ม่ผู้ลต่อำการเข�าถึง บัริการทันตกรรม

ขอำงผู้้�ส้งอำายุ (เพิ�มรัตนะ สร่ระเทวิน, 2562)

  งานวิจัยดุังกล่าวช่�ให�เห็นถึงปีัญหาในเรื�อำงสิทธัิการรักษาทางทันตกรรมโดุย

เฉพาะ การทำาฟื้นัเทย่มในกลุม่ผู้้�ป่ีวยสง้อำาย ุท่�ควรเพิ�มสิทธักิารรักษาและจดัุระบับัการ

ให�บัริการปีระชาชนในพื�นท่�ต่างๆ สามารถเข�าถึงบัริการไดุ�มากยิ�งขึ�น ซึ่ึ�งสอำดุคล�อำงการ

งานวิจัยในครั�งน่�

ข้อเสนอแนะ

  จากการวิจัยในครั�งน่�พบัว่าสิทธิัระบับัหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า กรณ่การ

รกัษาดุ�านทนัตกรรมนั�นยงัมป่ีระเดุน็ท่�ต�อำงมก่ารแก�ไขอำก่หลายปีระเดุน็ ผู้้�วจิยัไดุ�รวบัรวม

และสรุปีปีระเดุ็นข�อำเสนอำแนะดุังน่� 

  1.  ควรม่การเพิ�มเตมิสิทธัปิีระโยชน์หลกัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�าดุ�านทนัตกรรม
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ในส่วนขอำงผู้้�ปี่วยท่�ต�อำงรับัการรักษา โดุยการรักษารากฟื้ันแท�และการทำาฟื้ันปีลอำมทุก

ชนิดุโดุยเร่งดุ่วน 

  2.  ปีระชาสมัพนัธัแ์จ�งสทิธัปิีระโยชนข์อำงบัตัรทอำงให�ปีระชาชนเข�าใจมากยิ�ง

ขึ�นซึ่ึ�งอำาจปีระชาสัมพันธั์ผู้่านสื�อำอำอำนไลน์ขอำงหน่วยงานรัฐ โฆ่ษณาทางโทรทัศิน์ หรือำ

ม่ปีระกาศิผู่้านทางผู้้�นำาชุมชนเพื�อำอำธิับัายและแจ�งสิทธิัท่�ปีระชาชนไดุ�รับัให�เกิดุความ

เข�าใจอำยา่งถ้กต�อำง เพราะในบัางครั�งอำาจจะถ้กสถานให�บัรกิารสาธัารณสขุท่�ไปีใช�สทิธัิ

บััตรทอำงนั�นละเมดิุสิทธิั หรือำไม่แจ�งสิทธิัให�แก่ปีระชาชนท่�ไปีรับับัริการ ซึึ่�งบัางครั�งทำาให�

ปีระชาชนท่�ไม่มค่วามร้�ต�อำงจ่ายคา่รกัษาพยาบัาลเพิ�ม ในสว่นท่�สทิธิับัตัรทอำงครอำบัคลุม

อำย้ ่และให�ความร้�แกป่ีระชาชนในเรื�อำงความสำาคญัขอำงฟื้นั อำก่ทั�งการดุแ้ลรกัษาฟื้นัอำยา่ง

ถ้กวิธั่ เช่น แปีรงฟื้ันให�ถ้กวิธั่ หรือำรักษาช่อำงปีากให�สะอำาดุ ซึ่ึ�งจะทำาให�สุขภาพฟื้ันขอำง

ปีระชาชนนั�นดุ่ขึ�นและยังจะทำาให�จำานวนผู้้�ปี่วยลดุลงอำ่กจำานวนมาก

  3.  กรณ่ท่�ผู้้�ปี่วยม่อำาการปีวดุฟัื้นอำย่างรุนแรง เช่น ปีวดุฟัื้นคุดุ ควรจะม่การ

สง่ตวัฉกุเฉนิเพื�อำเข�ารบััการรักษาทนัท ่เพราะอำาการเจ็บัปีวดุเก่�ยวกบััฟื้นันั�นทรมานมาก 

  4.  ควรม่การแก�ปัีญหาดุ�านคิวขอำงผู้้�ปี่วยโดุยอำาจจะให�สิทธัิโรงพยาบัาล

รัฐบัาลกระจายผู้้�ปี่วยมายังคลินิกเอำกชนเพื�อำลดุระยะเวลาในการรอำคิวขอำงผู้้�ปี่วยและ

ให�หน่วยงานท่�เก่�ยวข�อำงหรือำโรงพยาบัาลรัฐจ่ายค่ารักษาต่อำหัวคนไข�ท่�มาทำาการรักษา

ในจำานวนท่�เหมาะสมแก่คลินิกเอำกชนซึ่ึ�งรับัผู้้�ปี่วยไปีรักษา

  5.  พฒันาและปีรบััปีรงุสทิธักิารรกัษาทางทนัตกรรมในปีระเทศิให�มม่าตรฐาน

และสิทธิัในการรักษาหรือำรับับัริการเท่าเท่ยมกัน ไม่ว่าจะเป็ีนผู้้�ป่ีวยท่�ให�สิทธิับััตรทอำง

 ปีระกันสังคม สิทธิัสวัสดิุการข�าราชการ หรือำแม�กระทั�งผู้้�ท่�จ่ายเงินค่ารักษาเอำงก็ควร

จะทำาให�ม่มาตรฐานเดุ่ยวกัน 

  จากทกุข�อำท่�กลา่วมานั�นถอืำเป็ีนข�อำเสนอำแนะในการพฒันาหลกัปีระกนัสขุภาพ

ถ�วนหน�าดุ�านทันตกรรมซึ่ึ�งทุกปีระเดุ็นท่�กล่าวมานั�นหากสามารถกระทำาไดุ�จริงใน

อำนาคต ผู้้�วิจยัคิดุว่าจะทำาให�ปีระชาชนไดุ�รับัปีระโยชน์อำย่างมากโดุยการใช�บัริการรักษา

ทนัตกรรมจากสทิธัปิีระโยชน์หลกัปีระกนัสขุภาพถ�วนหน�า แต่ท่�จะขาดุไม่ไดุ�คือำ การปีฏริป้ี

หรือำแก�ไขเพื�อำปีรับัปีรุงในเรื�อำงสิทธัิและบัริการต่างๆนั�น จะต�อำงม่กระบัวนการท่�โปีร่งใส

และมส่่วนร่วมขอำงผู้้�คนทุกกลุม่ในสังคม เพราะเป็ีนเรื�อำงท่�มผู่้ลต่อำทุกคนในสังคม อำก่ทั�ง

ต�อำงใช�ระยะเวลาในการดุำาเนินการให�เปี็นไปีโดุยลำาดุับัตามความเหมาะสมทั�งในเรื�อำง

ขอำงเวลาและบัริบัททางสังคม



ปีีท่ี่� 3 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2563         145 
                                                                             

  ข�อำท่�ควรพัฒนาในการศึิกษาต่อำไปี คือำทำาอำย่างไรท่�จะสามารถพัฒนาและ

ยกระดุับัระบับัปีระกันสุขภาพทั�ง 3 ระบับัในอำนาคตให�ม่คุณภาพ มาตรฐานในการให�

บัรกิารแก่ปีระชาชนอำยา่งเทา่เทย่มกัน โดุยยดึุหลกัการมส่่วนรว่มขอำงปีระชาชนทกุกลุ่ม

ในปีระเทศิ ซึ่ึ�งจะสามารถยกระดุบััคุณภาพชว่ติขอำงปีระชาชนให�ดุยิ่�งขึ�นและสร�างความ

พร�อำมดุ�านสาธัารณสุขขอำงปีระเทศิไทยในอำนาคต

6. บที่สรุป

  ผู้ลการวิจัยในครั�งน่�พบัว่าผู้้�ใช�สิทธัิหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�า ในการรักษา

ดุ�านทันตกรรมจำานวนหนึ�งไดุ�แสดุงความเห็นในมุมมอำงท่�ควรม่การปีฏิร้ปีและพัฒนา

เพื�อำให�สิทธัิการรักษาทางทันตกรรมให�ครอำบัคลุมต่อำโรคต่างๆท่�เก่�ยวกับัฟื้ัน ทั�งยังไดุ�

นำาเสนอำปีระสบัการณ์การเข�ารับับัริการดุังกล่าวว่าไดุ�รับัการบัริการอำย่างไร จากหน่วย

งานหรอืำโรงพยาบัาลรฐัซึ่ึ�งมท่ั�งข�อำดุแ่ละสิ�งท่�จะต�อำงปีรบััปีรงุ อำก่ทั�งกลุม่ผู้้�ใช�สทิธัปิีระกนั

สังคมไดุ�ให�ความเห็นจากการใช�บัริการทางทันตกรรม ท่�ม่ข�อำแตกต่างระหว่างสิทธัิ

ปีระกันสังคมและสิทธัิหลักปีระกันสุขภาพถ�วนหน�ากรณ่ทางทันตกรรม

  นอำกจากน่�ในส่วนขอำงผู้้�ให�บัริการและผู้้�รับับัริการดุ�านทันตกรรมท่�คลินกิทนัตกรรม

มหาวทิยาลยัรงัสติ ซึ่ึ�งไดุ�ให�ข�อำมล้จากปีระสบัการณใ์ช�บัรกิารท่�คลนิกิดุงักลา่ววา่มข่�อำดุ่

หรือำต่างจากคลินิกอำื�นๆอำย่างไรบั�าง และแนวทางในการรักษาขอำงคลินิกทันตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิตนั�น ในบัางปีระเด็ุนสามารถนำาไปีเป็ีนตัวอำย่างขอำงการให�บัริการขอำง

หน่วยบัริการภาครัฐแก่ปีระชาชน

  จากการวิจัยน่�จะเห็นไดุ�ถึงความสำาคัญและจำาเป็ีนอำย่างยิ�งขอำงระบับัหลัก

ปีระกันสุขภาพถ�วนหน�าดุ�านการรักษาทางทันตกรรมต่อำปีระชาชน ซึ่ึ�งถือำเปี็นนโยบัาย

สวัสดุิการท่�สามารถยกระดุับัช่วิตความเปี็นอำย้่อำย่างหนึ�งขอำงปีระชาชนในปีระเทศิ
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ศึาสันาและสิัทธิิมนุษยชนต่อโทษปรูะหารูชีวิัต
Religion and human right about death penalty

เศิรษฐศิิลปี์ พรมพะเนาว์1  ดุร.เอำกพจน์ คงกระเร่ยน2

บที่คัดีย่อ

  การวิจัยฉบัับัน่�เปี็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดุยม่วัตถุปีระสงค์เพื�อำศิึกษาการ

ลงโทษปีระหารชวิ่ตในทศัินะในทางสทิธัมินษุยชนและศิาสนาโดุยศิกึษาจากตวัอำย่างท่�

เปีน็บุัคคลทา่นหนึ�งซึ่ึ�งเป็ีนอำดุต่นักโทษปีระหารชวิ่ตท่�ไดุ�รบััการปีล่อำยตวัอำอำกมา โดุยมุง่

ศิึกษาแนวทางหนึ�งท่�สังคมจะสามารถให�โอำกาสแก่บัุคคลเช่นน่�ซึ่ึ�งเป็ีนนักโทษปีระหาร

ชว่ติมากอ่ำนให�ไดุ�รับัการพัฒนาจติใจและพฒันาทกัษะความร้�ความสามารถเพื�อำคืนคน

ดุ่ส้่สังคมอำันเปี็นการสร�างบัุคลากรมาเปี็นตัวขับัเคลื�อำนสังคม

   ผู้ลจากการศึิกษาพบัว่าหลักการสิทธัิมนุษยชนนั�นม่ความสำาคัญอำย่างยิ�งอำัน

เปี็นหลักการท่�ท่ผู้ลต่อำการสร�างโอำกาสให�กับับัุคคลเหล่าน่�ดุ�วยหลักการซึ่ึ�งรับัรอำงสิทธัิ

เสรภ่าพขอำงพลเมอืำงดุ�วยการเปีดิุโอำกาสให�ผู้้�เปีน็อำาชญากรท่�แม�วา่ต�อำงโทษร�ายแรงถงึ

ขั�นปีระหารชว่ติแตก่ไ็ดุ�รบััโอำกาสในขณะท่�รบััโทษทณัฑิอ์ำย่้ในเรอืำนจำาให�สามารถแสดุง

ศิักยภาพและความสามารถทางดุ�านก่ฬาท่�ม่อำย่้อำย่างโดุดุเดุ่น คือำ การชกมวย มาใช�

ปีระโยชนอ์ำนัเปีน็การสร�างชื�อำเสย่งให�กบััตวับัคุคลนั�นเอำงและทางเรอืำนจำา โดุยจดุุสำาคญั

ท่�เน�นยำ�า คือำ การสร�างชื�อำเส่ยงขอำงคุณเฉลิมพลจากการคว�าแชมปี์รายการชกมวยและ

สร�างผู้ลงานอำนัโดุดุเดุน่จนไดุ�รบััรางวลัตา่งๆ มาอำยา่งมากมายจนในท่�สุดุไดุ�นำาไปีส่้การ

ทำาพกัโทษกรณ่พเิศิษ คอืำ ไดุ�รบััการลดุโทษ 5 ปีี เปีน็คนแรกขอำงปีระเทศิไทยและจากจดุุ

เล็กๆ น่�ยงัสามารถต่อำยอำดุพัฒนาให�ก�าวหน�ามากขึ�นไปีอ่ำกเมื�อำอำดุ่ตนักโทษไดุ�พ�นโทษอำอำก

มาจากเรือำนจำาเพราะการให�โอำกาสจากเรือำนจำาโดุยเฉพาะอำย่างยิ�งทางกรมราชทัณฑิ์ 

            1นกัศิกึษาปีรญิญาตร ่หลกัสต้รสาขาผู้้�นำาทางสงัคม ธัรุกจิและการเมอืำง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยั

รังสิต

        2อำาจารย์ปีระจำาสาขาผู้้�นำาทางสังคม ธัุรกิจและการเมือำง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผู้ลจากการสร�างชื�อำเส่ยงทางดุ�านก่ฬาไดุ�นำาไปีส้่การสนับัสนุนให�ม่การทำาพักโทษกรณ่

พเิศิษแก่ตวันกัอำดุ่ตนักโทษผู้้�น่�ซึึ่�งนับัว่าการกระทำาน่�ไดุ�ปีฏิบัตัติามหลักการสิทธิัมนุษยชน

ท่�กล่าวถึงในงานวิจัย 

  ในส่วนขอำงมุมมอำงทางศิาสนากับัโทษปีระหารช่วิตจะม่ความเก่�ยวเนื�อำงไปี

ถึงเนื�อำหาท่�ถอำดุความมาจากการสัมภาษณ์คุณเฉลิมพล สิงห์วังชา ดุ�วยว่าเปี็นแรง

จ้งใจหลัก ท่�ทำาให�คุณเฉลิมพลเปีล่�ยนแปีลงตัวเอำงไดุ�และสามารถขัดุเกลาพฤติกรรม

จนเกิดุความเปีล่�ยนแปีลงเพราะโดุยหลักคำาสอำนท่�ดุ่งามและนำามาส้่กระบัวนการ

ขัดุเกลาเปีล่�ยนแปีลงช่วิตอำย่างขุดุรากถอำนโคนและท่�สำาคัญเปี็นอำย่างยิ�ง คือำ การไดุ�

รับัโอำกาสจากสังคมเพื�อำท่�จะกลับัใจใหม่ไดุ�เพราะดุ�วยความท่�คุณเฉลิมพลเปี็นอำดุ่ต

นกัโทษปีระหารชว่ติทำาให�ตดิุภาพลกัษณท์่�คนสว่นใหญม่กัจะมอำงอำยา่งอำคตแิตก่ารไดุ�

รบััโอำกาสจากพ่�น�อำงครสิตชนเปีน็กลุม่คนท่�สำาแดุงความรกัความเมตตาและเกื�อำก้ลเปีน็

อำยา่งมากในการสร�างชว่ติขึ�นมาใหมนั่�นนบััวา่เปีน็ตวัอำยา่งท่�ดุท่่�น่าเปีน็กรณ่ศิกึษาซึ่ึ�งผู้้�

วิจัยไดุ�หยิบัยกขึ�นมากล่าวในงานวิจัย

  และจากการศิกึษาวจิยัน่�จงึไดุ�สงัเคราะหป์ีระเดุน็ตา่งๆดุงัท่�ไดุ�กลา่วถงึไปีแล�ว

เปีน็แนวทางท่�เสนอำมาในทางท่�มุง่เน�นให�ยกเลิกโทษปีระหารเป็ีนหลัก แม�กระนั�นกต็�อำง

คำานึงถึงเส่ยงคัดุค�านจากบัรรดุาผู้้�ท่�ไม่เห็นดุ�วยกับัการให�ยกเลิกโทษปีระหารช่วิตซึ่ึ�ง

ผู้้�วิจัยไดุ�ยกเอำาข�อำคิดุเห็นขอำงคนเหล่านั�นมานำาเสนอำในเล่มวิจัยเพื�อำช่�ถึงทัศินะท่�แตก

ต่างอำอำกไปีจากแนวทางท่�กล่าวมาแล�ว ซึึ่�งเป็ีนธัรรมดุาท่�จะม่ฝ่่ายท่�เห็นดุ�วยและไม่

เห็นดุ�วยโดุยท่�ต่างฝ่่ายก็ม่เหตุผู้ลมาสนับัสนุน

คำาสำาคัญ: สิทธัิมนุษยชน โทษปีระหารช่วิต ศิาสนา
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Abstract

  This research study uses qualitative methods in the purpose to study 

the death penalty through the perspective of human and religious rights, by 

studying an example of a former prisoner who was sentenced with the death 

penalty and was later released. Also the study focuses on how society can 

provide opportunities for former prisoners to develop their minds, skills and 

knowledge helping them to leave prison as a better person and even becoming 

a person who contributes a valuable part in society. The results of the study 

found that the human rights principle had great impact in giving the offenders 

another chance by ensuring civil liberties by enabling criminals who, despite 

being in prison and having been put under the death penalty can still demon-

strate their athletic abilities in boxing to regain better reputation for that person 

and also the prison. A good example of this which is emphasized in this case 

study is about Mr. Chaloempol who was an offender and was given the op-

portunity to return to society after success in winning a boxing championship 

and many other awards. After his jail sentence was reduced by 5 years being 

the first prisoner in Thailand to be given this type of reduction in time served. 

This small example could develop to new cases of prisoners who have been 

considered for reduced time in prison if given the opportunity especially the 

by the Department of Correction. The result of the gaining better reputation 

through sports has led to the consideration of reduce sentenced time, which 

in this case we can consider it to be according to the human rights principles 

discussed in this research. 

  Observing from a religious perspective taken from an interview with 

a former prisoner who was given the death sentence Mr. Chaloempol Sing-

hawangcha stated that his main motivation for his repenting and change has 

come from his commitment in religious teachings that had an impact and 

brought dramatic changes to his life along with the support given by society 
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and especially by the people in Christian faith because most people will have 

a negative view towards formal prisoners but those in the Christian faith have 

shown their love, mercy and encouragement towards him. This is a great ex-

ample that this research study has focused on and chosen to mention as an 

example in this study. From the main areas studied and explored through this 

research it can be said that there should be support in eliminating the death 

penalty but nonetheless opposite opinions regarding this view should not be 

overlooked, therefore there are both views and opinions that have been col-

lected and included in this research study. It is normal to have separate view 

point on these types of issues along with different sets of reasoning.

Keyword: Human rights Death Penalty Religions

1. บที่นำา

  การทำาวิจัยครั�งน่�ซึ่ึ�งผู้้�วิจัยไดุ�กำาหนดุหัวข�อำเรื�อำง คือำ ศิาสนาและสิทธัิมนุษยชน

ต่อำโทษปีระหารช่วิต โดุยม่ท่�มาและม้ลเหตุจ้งใจขอำงการทำาวิจัย คือำ  เพื�อำศิึกษาศิาสนา

กบััการลงโทษปีระหารชวิ่ตและเพื�อำศิกึษาหลักสทิธัมินษุยชนกับัการลงโทษปีระหารชวิ่ต 

โดุยทั�งสอำงปีระเดุน็เปีน็เหตุผู้ลหลักและเปีน็วัตถุปีระสงค์ในการทำาวิจยัสารนิพนธ์ัน่� ใน

ส่วนขอำบัเขตขอำงการศิึกษาวิจัยผู้้�วิจัยไดุ�กำาหนดุขอำงเขตขอำงเนื�อำหาเอำาไว�ตามหัวข�อำ

ท่�กำาหนดุ คือำปีระเดุ็นทางศิาสนาและสิทธัิมนุษยชน หัวใจสำาคัญขอำงเนื�อำหา คือำ ผู้้�ให�

สัมภาษณ์อำันเปี็นแหล่งข�อำม้ลท่�ดุ่และเป็ีนเหตุจ้งใจหลักในการทำาวิจัยท่�ผู้้�วิจัยต�อำงการ

ต่แผู่้นำาเสนอำช่วิตขอำงอำดุ่ตนักโทษปีระหารช่วิตท่�กลับัใจจากการไดุ�รับัโอำกาสให�เปี็น

แบับัอำย่างแก่สังคม คือำ คุณเฉลิมพร สวัสดุิ�สุข หรือำชื�อำท่�เปี็นท่�ร้�จักกันในชื�อำ เฉลิมพล

สิงห์วังชา โดุยตัวผู้้�ให�สัมภาษณ์ไดุ�ผู้ันตัวเอำงมาเปี็นนักก่ฬามวยอำาช่พท่�สร�างผู้ลงาน

อำย่างมากมาย ในงานวิจัยน่�ผู้้�วิจัยไดุ�ใช�ชื�อำเร่ยกผู้้�ให�สัมภาษณ์ว่า เฉลิมพล สิงห์วังชา 

เพราะเปี็นชื�อำท่�ร้�จักกันดุ่ในวงการมวย

  สำาหรับัทฤษฎ่ท่�ใช�ในอำ�างอำิงในการวิจัยน่�ดุ�วยเหตุท่�งานวิจัยน่�ไดุ�มุ่งไปียัง 2 

เรื�อำงคือำ สิทธัิมนุษยชนกับัศิาสนาและเมื�อำดุำาเนินการทำาไปีแล�วขอำบัเขตขอำงข�อำม้ลไดุ�

ขยายเพิ�มเข�าไปีถึงเรื�อำงอำาชญาวิทยา เพราะการจะศึิกษาโทษปีระหารช่วิตให�เข�าใจ
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นั�นจำาเปี็นต�อำงใช�หลักการและทฤษฎ่เหล่าน่�เข�าดุ�วยกัน ในการวิจัยชิ�นน่�ผู้้�วิจัยไดุ�ใช�

หลักการต่างๆ ดุังน่� โดุยจำาแนกตามลำาดัุบัไปีจากเรื�อำงสิทธัิมนุษยชน คือำ ทฤษฎ่ทาง

สิทธัิมนุษยชนและความคดิุเหน็ขอำงนกัสทิธัมินษุยชน เริ�มจากการให�นยิามคำาวา่ “สทิธัิ

มนุษยชน” (Human Right)ไปีจนถึงการแบั่งปีระเภทขอำงสิทธิัมนุษยชน ในดุ�านความ

คิดุเห็นขอำงนักสิทธัิมนุษยชนต่อำโทษปีระหารช่วิตผู้้�วิจัยไดุ�ยกเอำาความคิดุเห็นจาก 2 

ท่านท่�เปี็นทนายความ ไดุ�ให�ความคิดุเห็นแตกต่างกันในปีระเดุ็นน่� คือำ 

  เกิดุผู้ล แก�วเกิดุ (2561) กล่าวว่า “ถ�าเปี็นอำาชญากรรมก่อำกรรมอำย่างร�ายแรง

และเปี็นภัยต่อำสังคมอำย่างมากทำาผู้ิดุซึ่ำ�าซึ่ากควรจะปีระหารช่วิต แต่ไม่ใช่ผิู้ดุครั�งแรก

แล�วต�อำงปีระหารช่วิตเสมอำไปี ต�อำงพิจารณาว่าม่โอำกาสกลับัตัวกลับัใจไดุ�แค่ไหน”                 

(เกิดุผู้ล แก�วเกิดุ, 2561)

  รณรงค์ แก�วเพชร (2561) กล่าวว่า “หากมอำงในบัริบัทนักสิทธัิมนุษยชนก็มอำง

ว่าน่�เปี็นการละเมิดุสิทธัิ  แต่ในสังคมบัางส่วนก็ยังต�อำงการให�ม่เพราะต�อำงการให�ม่การ

ลงโทษเด็ุดุขาดุในคดุ่อุำกฉกรรจ์” ท่านยังกล่าวถึงกรณ่โทษคดุ่ยาเสพติดุท่�แม�ว่าม่โทษ

ปีระหารชวิ่ตแล�วแต่กย็งัมผู่้้�กระทำาผู้ดิุแนวทางส่วนหนึ�งในการแก�ไขปัีญหาดัุงกล่าว คอืำ

 กรมราชทัณฑิ์ ทำาหน�าท่�บัำาบััดุเย่ยวยาผู้้�ต�อำงขังให�สามารถกลับัตัวกลับัใจและคืนคนดุ่

ส้่สังคม แต่อำย่างไรก็ตามดุ�วยหลักสิทธิัมนุษยชนไม่ม่บุัคคลใดุท่�จะม่สิทธิัในการพราก

ช่วิตผู้้�อำื�น (รณรงค์ แก�วเพชร, 2561)

  และพิธ่ัสารว่าดุ�วยสิทธิัมนุษยชนท่�เก่�ยวข�อำงกับัการยกเลิกโทษปีระหารช่วิต

 ซึ่ึ�งม่หัวใจหลักท่�มุ่งคุ�มครอำงสิทธิัและเสร่ภาพ พิธ่ัสารท่�เก่�ยวข�อำงกับัโทษปีระหารช่วิต

ซึ่ึ�งสาระเนื�อำหาในพธ่ิัสารไดุ�มุ่งเน�นไปีท่�การคุ�มครอำงสทิธัแิละเสรภ่าพและโดุยสำาคญัคอืำ

การยกเลิกโทษปีระหารชวิ่ตในพิธ่ัสารเลือำกรับัฉบับััท่�สอำงแห่งกติการะหว่างปีระเทศิว่า

ดุ�วยสิทธัิพลเมือำงและสิทธัิทางการเมือำง 

  หลักการศิาสนาท่�กล่าวถึงนั�นทุกศิาสนาไดุ�ช่�นำาให�มนุษย์ม่ความรักและม่

เมตตาธัรรมต่อำเพื�อำนมนุษย์ทุกคน ในดุ�านศิาสนาในงานวิจัยน่�ผู้้�วิจัยพบัว่าเปี็น

ตัวขับัเคลื�อำนสำาคัญขอำงช่วิตขอำงผู้้�ให�สัมภาษณ์ คือำ คุณเฉลิมพร สวัสดุิ�สุข ซึ่ึ�งผู้้�วิจัย

ไดุ�ใช�ชื�อำเร่ยกว่า คุณเฉลิมพล สิงห์วังชา อำันเปี็นชื�อำท่�เปี็นท่�ร้�จักกันมากกว่า สามารถ

เปีล่�ยนแปีลงตัวเอำงโดุยกระบัวนการขัดุเกลาพัฒนาจิตใจซึึ่�งเปี็นกระบัวนการท่�เกิดุขึ�น

หลังจากตัวคุณเฉลิมพลไดุ�พ�นโทษอำอำกมาแล�ว ในงานวิจัยน่�จะพบัไดุ�ว่าศิาสนาโดุยท่�

บัุคคลในศิาสนาในท่�น่� คือำ ศิาสนาคริสต์ไดุ�ให�โอำกาสคุณเฉลิมพลเปี็นอำย่างมากและ
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ไดุ�ช่วยเหลือำคุณเฉลิมพลในดุ�านต่างๆ ทั�งท่�อำย้่อำาศิัย อำาหารรวมไปีถึงการหาอำาช่พ

ให�ทำา ซึึ่�งเปีน็เหตกุารณภ์ายหลงัจากท่�พ�นโทษอำอำกมาแล�ว การท่�พ่�น�อำงชาวครสิตชนไดุ�

ให�โอำกาสและการดุแ้ลดุ�วยความรกัทำาให�คณุเฉลมิพลไดุ�รบััการปีลอำบัปีระโลมใจอำยา่ง

ท่�ไม่เคยไดุ�รับัมาก่อำนซึ่ึ�งทัศินคติขอำงคนในสังคมส่วนใหญ่มักจะมอำงอำดุ่ตนักโทษดุ�วย

อำคติแต่ทว่าในสังคมขอำงคริสตชนนั�นกลับัไม่สำาแดุงความรังเก่ยจตัวคุณเฉลิมพลเลย

แม�แต่น�อำย ซึ่ึ�งโดุยหลักธัรรมท่�เปี็นคติธัรรมท่�อำย้่เบัื�อำงหลังการกระทำาน่�ก็คือำการยกโทษ 

การให�อำภยับัคุคลท่�เคยทำาผู้ดิุมากอ่ำนซึ่ึ�งมต่วัอำยา่งจากคำาสอำนขอำงพระเยซึ่ท้่�ถ้กกลา่วถงึ

ในพระคริสตธัรรมคัมภ่ร์จากพระธัรรมยอำห์นบัทท่� 8 ข�อำ 1-12 เปี็นเรื�อำงพระเยซึ่้กับัหญิง

ท่�ถ้กจบััฐานลว่งปีระเวณ่เปีน็ตวัอำยา่งในการยกโทษและอำภยัโทษตอ่ำผู้้�กระทำาความผู้ดิุ

ให�ไดุ�รับัโอำกาสท่�จะกลบััใจใหมเ่พื�อำท่�ผู้้�ท่�ไดุ�รบััโอำกาสจะกลบััใจใหมเ่ปีล่�ยนแปีลงตวัเอำง

ให�เป็ีนคนดุ่เปี็นคติธัรรมเบัื�อำงหลังในการช่วยเหลือำสังคมขอำงพ่�น�อำงคริสตชนกลุ่มนั�น 

และสำาหรับัการปีฏิบััติต่อำคุณเฉลิมพลดุ�วย

  ทฤษฎ่ดุ�านอำาชญาวิทยา คือำ ทฤษฎ่การลงโทษและวัตถุปีระสงค์การปีระหาร

ช่วิตเป็ีนส่วนต่อำเตมิเข�ามาเพื�อำขยายขอำบัเขตเนื�อำหา ไดุ�ยกมาถึง 4 ทฤษฎ่ใหญ่ดุ�วยกนั คือำ

  1. ทฤษฎ่การลงโทษเพื�อำแก�แค�นทดุแทน

  2. ทฤษฎ่การลงโทษแบับัอำรรถปีระโยชน์

  3. ทฤษฎ่การลงโทษเพื�อำแก�ไขฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�กระทำาความผู้ดิุ (Rehabilitative Theory)  

  4. ทฤษฎ่การลงโทษเพื�อำคุ�มครอำงสังคม (Social Protection Theory)

 วัตถุปีระสงค์ในการลงโทษอำาจกล่าวไดุ�เปี็น 4 กลุ่ม ตามทฤษฎ่ท่�กล่าวไปี คือำ

   1. เพื�อำเป็ีนการแก�แค�นการกระทำาความผิู้ดุ (Punishment as a Retribution, 

retaliation or revenge)

  2. เพื�อำเปี็นการยับัยั�งหรือำการปี้อำงกัน (Punishment as a Deterrence or 

Restraint or Prevention)

  3. เพื�อำเปี็นการคุ�มครอำงสังคม (Punishment as a Protection of Society or 

an Incapacitation)

  4. เพื�อำเปี็นการปีรับัปีรุงและแก�ไขฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�กระทำาความผู้ิดุ (Punishment as 

a means of Reformation or Rehabilitation)
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2. วัตถุประสงค์การวิจ้ัย

  1.  เพื�อำศิึกษาศิาสนากับัการลงโทษปีระหารช่วิต

  2.  เพื�อำศิึกษาหลักสิทธัิมนุษยชนกับัการลงโทษปีระหารช่วิต

3. การดีำาเนินการวิจ้ัยหร้อขั�นตอนการศึกษาวิจ้ัย

  งานวิจยัน่�ผู้้�วจิยัไดุ�ใช�ขั�นตอำนและกระบัวนการตามน่�ในการศึิกษาเก็บัรวบัรวม

ข�อำม้ลจนอำอำกมาเปี็นร้ปีเล่มวิจัยโดุยร้ปีแบับัการดุำาเนินการวิจัยม่รายละเอำ่ยดุ คือำ

  3.1  การวจิยัเอำกสารโดุยศิกึษาจากเอำกสารและงานวจิยั หนังสือำและบัทความ

ท่�เก่�ยวข�อำงเพื�อำใช�เป็ีนแหล่งข�อำมล้อำ�างอิำงและเพื�อำปีระกอำบัการวิจยัโดุยผู้้�วิจยัไดุ�ใช�ข�อำมล้

ท่�เปี็นปีระโยชน์อำย่างมากจากหนังสือำซึ่ึ�งส่วนใหญ่เปี็นขอำงสำานักสิทธัิมนุษยชนในเรื�อำง

ขอำงการลงโทษปีระหารชว่ติ ท่�จะมเ่นื�อำหาสาระท่�กลา่วถงึหลกัการตา่งๆ ท่�เก่�ยวข�อำงการ

ลงโทษปีระหารชวิ่ต เช่น สทิธัมินษุยชน อำาชญาวทิยา ศิาสนา ปีระวตัศิาสตร์การลงโทษ

ปีระหารช่วิต

  3.2  การสัมภาษณ์เชิงลึกโดุยการสัมภาษณ์คุณเฉลิมพร สวัสดุิ�สุขหรือำท่�ร้�กัน

ในชื�อำว่า คุณเฉลิมพล สิงห์วังชา โดุยจุดุเดุ่นท่�พยายามนำาเสนอำในงานวิจัยน่� คือำ งาน

วิจัยน่�จะมุ่งเน�นการสัมภาษณ์เพื�อำใช�เป็ีนข�อำม้ลจากบุัคคลคนเดุ่ยวแทนการสัมภาษณ์

หลายๆ คนเพื�อำนำาเสนอำช่วิตขอำงคุณเฉลิมพล สิงห์วังชาให�ชัดุเจนเป็ีนปีรากฏการณ์ท่�

สร�างความแตกต่างไปีจากการวิจัยเรื�อำงโทษปีระหารช่วิตอำื�นๆ ท่�ไม่ไดุ�มุ่งเจาะจงต่แผู่้

หรือำนำาเสนอำตัวบัุคคลท่�เคยอำย่้ในกระบัวนการท่�ลงโทษความผิู้ดุขอำงตัวบัุคคลผู้้�นั�นใน

ฐานะนักโทษปีระหารช่วิตท่�นำามาศิึกษาวิจัยในงานวิจัยน่�

  เมื�อำไดุ�รวบัรวมเก็บัข�อำม้ลต่างๆ เหล่าน่�จึงนำามาวิเคราะห์เชื�อำมโยงระหว่าง

สมมติฐานท่�ตั�งไว� และทฤษฎ่ท่�ใช�กับัข�อำม้ลท่�ไดุ�มาว่าสอำดุคล�อำงหรือำขัดุแย�งกันอำย่างไร

แล�วจึงสรุปีอำอำกมาเปี็นผู้ลลัพธั์การวิจัย

4. สรุปผู้ลการวิจ้ัย

  ผู้ลการวิจัยท่�ไดุ�จากการเก็บัรวบัรวมและวิเคราะห์ข�อำม้ลต่างๆ ไดุ�ผู้ลอำอำอำกมา

โดุยวิเคราะห์ตามหลักการขอำงสิทธัิมนุษยชนและศิาสนาไดุ�ว่า “ในทางสิทธัิมนุษยชน

จากเนื�อำหาสาระในพิธ่ัสารอัำนเปีน็แก่นหลักท่�ใช�และความคิดุเหน็ในทางสิทธิัมนุษยชน

โดุยรวมมค่วามเหน็วา่การปีระหารชวิ่ตเปีน็การละเมดิุสิทธัมินุษยชนและไร�มนุษยธัรรม
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เพราะการลงโทษตามกฎหมายควรมุง่ใช�เพื�อำการปีราบัปีรามมิใช่เพื�อำความสะใจ อำก่ทั�ง

การปีระหารช่วติอำาจไม่ไดุ�ช่วยทำาให�อำาชญากรรมลดุลงจริงๆ เพราะหลกัการสิทธัมินุษยชน

นั�นคอืำการเคารพในการมช่ว่ติอำย่้และการไมท่ำาลายชวิ่ตอำนัเปีน็ท่�ยอำมรับักนัโดุยทั�วไปี”

  เมื�อำไดุ�ศิึกษาวิจัยในปีระเดุ็นขอำงสิทธิัมนุษยชนจากท่�ไดุ�ทำาการสัมภาษณ์

คุณเฉลิมพล สิงห์วังชาแล�วพบัว่าการให�โอำกาสท่�เกิดุขึ�นกับัตัวคุณเฉลิมพลโดุยทาง

เรือำนจำานั�นสอำดุคล�อำงหลักการสิทธัิมนุษยชนท่�ไม่ปีระหารช่วิตแต่ให�โอำกาสท่�สามารถ

นำาไปีส่้การต่อำยอำดุอำย่างมหาศิาล เรื�อำงราวขอำงคุณเฉลิมพลท่�ไดุ�จากการเก็บัรวบัรวม

ข�อำม้ลท่�ไดุ�จากการสัมภาษณ์ม่จุดุท่�ช่�ชัดุถึงจุดุเริ�มต�นขอำงการกลับัใจขอำงคุณเฉลิมพล

ระหว่างอำย่้ในเรือำนจำา คือำ การถ้กเตือำนสติโดุยผู้้�คุมและการท่�ทางเรือำนจำาไดุ�รับัร้�ถึง

ทักษะความสามารถทางดุ�านก่ฬาท่�ม่ติดุตัวอำย้่ขอำงคุณเฉลิมพล คือำ ทักษะการชกมวย 

จงึนำาไปีส้่การสนับัสนุนคุณเฉลิมพลให�เข�าร่วมการแข่งขันก่ฬาท่�จัดุขึ�นภายในเรือำน

จำานับัแต่ปีี พ.ศิ.2552 เปี็นเวลา 4 ปีีท่�คุณเฉลิมพลไดุ�ขึ�นชกทั�งหมดุปีระมาณ 20 ไฟื้ต์

โดุยท่�ไม่แพ�เลย โดุยกล่าวถึงคร่าวๆไดุ�ตามน่� คือำ

  ปี ีพ.ศิ.2552 เข�ารว่มการแข่งขันชกมวยแดุนสามคัคเ่กมท่�จงัหวดัุจนัทบัรุแ่ละไดุ�

เหรย่ญทอำงระดุบััภาคและเปีน็ตวัแทนกรมราชทณัฑิไ์ปีตอ่ำยมวยชงิแชมปีป์ีระเทศิไทย

โดุยไดุ�แชมป์ีระดัุบัปีระเทศิ 3 ปีีซึ่�อำน เหร่ยญทอำงจากรายการแข่งขันมวยสากลสมัคร

เล่นและไดุ�แชมปี์มวยไทยกรมราชทัณฑิ์ 4 รุ่น คือำ 1.รุ่น 69 กิโลกรัม  2.รุ่น 70 กิโลกรัม 

3.รุ่น 75 กิโลกรัม 4.รุ่น 77 กิโลกรัม และไดุ�รับัรางวัลเปี็นเข็มขัดุจากกรมราชทัณฑิ์

  เพราะผู้ลงานน่�เอำงจึงทำาให�เกิดุการสนับัสนุนท่�สำาคัญอำันไดุ�รับัมาจากทาง

เรือำนจำาโดุยทางอำธิับัดุ่กรมราชทัณฑ์ิในขณะนั�น คือำ ท่านสุชาติ วงศ์ิอำนันต์ชัย เป็ีนผู้้�

ขับัเคลื�อำนหลักในการทำาพักโทษกรณ่พิเศิษ ลดุโทษ 5 ปีีเปี็นคนแรกขอำงปีระเทศิไทย

เพราะสร�างชื�อำเส่ยงให�กับัเรือำนจำาเปี็นกรณ่พิเศิษท่�แตกต่างเพราะนับัเปี็นรายแรกโดุย

ม่จุดุปีระสงค์เพื�อำให�เป็ีนแบับัอำย่างแก่นักโทษคนอำื�นๆ อำ่กทั�งระหว่างอำย่้ในเรือำนจำายัง

ไดุ�รับัการปีฏิบััติเปี็นอำย่างดุ่ในฐานะนักก่ฬามวย เช่น การไดุ�รับัอำาหารท่�ดุ่ ผู้ลิตภัณฑิ์

บัำารุงต่างๆ ท่�จำาเปี็นสำาหรับันักมวย ซึ่ึ�งการท่�เรือำนจำาไดุ�ให�โอำกาสแก่คุณเฉลิมพลท่�เปี็น

นักโทษไดุ�แสดุงและใช�ศิักยภาพท่�ม่อำย่้มาสร�างผู้ลงานชื�อำเส่ยงขึ�นมาอำย่างโดุดุเดุ่นจน

เปี็นท่�ปีระทับัใจจากทางผู้้�ใหญ่ขอำงกรมราชทัณฑิ์และในท่�สุดุนำาไปีส้่กระบัวนการทำา

พักโทษทั�งหมดุในส่วนน่�คือำผู้ลท่�ไดุ�มาจากการวิจัยตัวคุณเฉลิมพลซึ่ึ�งทำาให�ไดุ�ทราบัถึง

กระบัวนการพัฒนาท่�เกิดุขึ�นภายในเรือำนจำาระหว่างท่�คุณเฉลิมพลยังคงเปี็นนักโทษท่�
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รับัโทษอำย่้ภายในเรือำนจำาสอำดุคล�อำงอำย่างเปี็นการปีฏิบััติตามหลักการสิทธัิมนุษยชนท่�

ปีรากฏในพิธั่สารและความคิดุเห็นขอำงสิทธัิมนุษยชน

  ดุ�านทัศินะในทางศิาสนาท่�เก่�ยวข�อำงโดุยหลักๆ คือำ ศิาสนาคริสต์เพราะตัวคุณ

เฉลมิพลเปีน็ครสิตชนนกิายโปีรเตสแตนตซ์ึ่ึ�งมท่่�มาท่�ไปีท่�เกดิุขึ�นรวมทั�งกระบัวนการการ

ให�โอำกาสและนำาไปีส้่การพัฒนาช่วิตจากพ่�น�อำงคริสตชนเป็ีนสิ�งท่�สำาคัญเป็ีนอำย่างยิ�งท่�

เกิดุขึ�นในช่วงช่วิตขอำงคุณเฉลิมพลภายหลังจากพ�นโทษอำอำกมาแล�วไดุ�เกิดุเหตุการณ์

ท่�ปีระสบัพบัเจอำโดุยตัวเอำงและคนรอำบัข�างใกล�ชิดุซึ่ึ�งในงานวิจยัน่�ผู้้�วิจยัไดุ�กล่าวถึงคุณ

จา๋ซึ่ึ�งเป็ีนแฟื้นขอำงคุณเฉลิมพลเป็ีนบัคุคลท่�มอิ่ำทธิัพลต่อำชวิ่ตคณุเฉลิมพลเป็ีนอำย่างมาก

เพราะเปี็นผู้้�ท่�ม่ส่วนสำาคัญท่�ทำาให�คุณเฉลิมพลเลิกใช�ยาเสพติดุไดุ� ในส่วนน่�ผู้้�วิจัยไดุ�

กล่าวถึงกระบัวนการท่�คุณจ๋าใช�ทำาให�คุณเฉลิมพลเลิกยาเสพติดุอำย่างเดุ็ดุขาดุในงาน

วิจัยแต่โดุยหลักแล�วเปี็นผู้ลการวิจัยท่�สอำดุคล�อำงกับัวัตถุปีระสงค์การวิจัยคือำปีระเดุ็นท่�

เก่�ยงข�อำงกับัศิาสนาและสิทธิัมนุษยชน ซึ่ึ�งเมื�อำวิเคราะห์ข�อำม้ลอำอำกมาจะเห็นไดุ�ว่าช่วิต

ขอำงคุณเฉลิมพลภายหลังจากพ�นโทษดุ�วยการใช�ความสามารถทางดุ�านการชกมวยท่�

มติ่ดุตวัมาเพราะไดุ�รบััโอำกาสจากทางเรอืำนจำาจนพ�นโทษอำอำกมาแล�วกย็งัปีระสบัปีญัหา

จากพฤติกรรมการใช�ยาเสพติดุอำย่้ เมื�อำปัีญหาเกิดุขึ�นเนื�อำงจากไม่มผู่้้�สนับัสนนุเพราะว่า

อำาชพ่นกัก่ฬามวยจำาเปีน็ต�อำงมผู่้้�สนบััสนนุทำาให�มป่ีญัหาเรื�อำงรายไดุ�ทั�งยงัไมม่ผู่้้�จ�างใน

การแข่งขันก่ฬาในชว่งหนึ�งทำาให�ในท่�สดุุคุณเฉลิมพลไดุ�กลบััเข�าไปีพัวพนักบััยาเสพตดิุ

เหมือำนเดุิมจนกระทั�งเมื�อำไดุ�มาคบัหาคุณจ๋า

  ช่วิตขอำงคุณเฉลิมพลเมื�อำอำย่้อำาศัิยกับัคุณจ๋านั�นทั�งสอำงพากันปีระคับัปีระคอำง

ซึ่ึ�งกันและกันและดุ�วยการแนะนำาจากผู้้�หวังดุ่และปีระสบัการณ์ท่�เกิดุขึ�นขอำงทั�งสอำง 

จนในท่�สุดุคุณเฉลิมพลกับัคุณจ๋าไดุ�หันมาเชื�อำในพระเจ�าและระหว่างท่�ทั�งสอำงปีระสบั

ปีัญหาในการดุำารงช่วิตอำย่างหนกัและอำย่้ในสภาพขอำงผู้้�ไร�บั�านทั�งยังตกงานไดุ�ไปีอำาศิยั

อำย้ท่่�ครสิตจักรแห่งหนึ�งเปี็นเวลา 2 เดุือำนโดุยไดุ�รับัการต�อำนรับัเปี็นอำย่างดุ่และการดุ้แล

เอำาใจใสจ่ดัุหาสนบััสนุนทั�งปีจัจัย 4 ในการดุำารงชวิ่ต รวมถึงหางานให�ทำาจนนำาไปีส่้การ

ต่อำยอำดุท่�ทำาให�คุณเฉลิมพลกลับัมาตั�งหลักในช่วิตไดุ�อำย่างมั�นคงอำ่กทั�งทางกายและ

จิตใจเปี็นการเปีล่�ยนแปีลงทั�งภายในและภายนอำก ทั�งจติใจและบัคุลกิภาพทั�งช่วงเวลา

น่�ไดุ�เป็ีนกระบัวนการขัดุเกลาพัฒนาตัวคุณเฉลิมพลเปี็นอำย่างมากเพราะบัรรดุาพ่�น�อำง

คริสตชนเหล่านั�นสำาแดุงความรักความเมตตา ความรักท่�คุณเฉลิมพลไดุ�รับัจากคุณ

กลุ่มน่�เปี็นสิ�งปีระทับัใจคุณเฉลิมพลเปี็นอำย่างมากอำย่างท่�ไม่เคยไดุ�รับัมาก่อำนเพราะ
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คนส่วนใหญ่ในสังคมมักจะแสดุงท่าท่ปีฏิเสธัเพราะสาเหตุจากการเปี็นอำดุ่ตนักโทษ

ปีระหารช่วิตท่�ต�อำงโทษและเรื�อำงรอำยสักท่�คนมักจะรังเก่ยจคนม่รอำยสักแต่พ่�น�อำงคริสตชน 

ท่�พบัเจอำกลบััไมไ่ดุ�รงัเก่ยจแตอ่ำย่างใดุ ผู้้�วจิยัจงึทำาการศิกึษาไดุ�ผู้ลจากการศิกึษาพบัว่า

หลักธัรรมอำันเปี็นเหตุจ้งในการสร�างโอำกาสให�กับับัุคคลผู้้�เคยกระทำาผู้ิดุ คือำ หลักธัรรม

ในพระธัรรมยอำห์นบัทท่� 8 ท่�ม่เนื�อำหาเปี็นตัวอำย่างการให�อำภัยต่อำผู้้�ทำาความผู้ิดุโดุยไม่

ตัดุสินโทษปีระหารช่วิต

  โดุยสรุปีแล�วผู้ลจากการศิึกษาการลงโทษปีระหารช่วิตในทางสิทธัิมนุษยชน

และศิาสนาโดุยอำิงข�อำม้ลจากการสัมภาษณ์ตัวคุณเฉลิมพลอำย่างเจาะลึกเปี็นการมุ่ง

ศิึกษาช่วิติขอำงอำดุ่ตนักโทษปีระหารช่วิตไดุ�พบัว่าช่วิตคุณเฉลิมพลม่วิวัฒนาการท่�เปี็น

จุดุเปีล่�ยนในช่วิตซึ่ึ�งนำาไปีส้่การกลับัใจหันเหจากพฤติกรรมท่�ไม่ดุ่อำย้่ 3 ปีระการหลักๆ 

ดุังน่�

  ปีระการแรก คอืำ การให�โอำกาสจากทางเรอืำนจำาโดุยกรมราชทัณฑิซ์ึ่ึ�งนำาไปีส้ก่าร

ทำาพกัโทษกรณ่พิเศิษรายแรกขอำงปีระเทศิไทยเพื�อำเป็ีนแบับัอำย่างแก่นกัโทษคนอำื�น ครั�ง

น่�คุณเฉลิมพลกลับัใจเพราะทางเรือำนจำาให�โอำกาสและไดุ�ใช�ความสามารถขอำงตัวเอำง 

ขบััเคลื�อำนจนเกิดุการเปีล่�ยนแปีลงพฤติกรรมระหว่างอำย่้ในเรือำนจำาจากนกัโทษปีระหาร

ชวิ่ตท่�เป็ีนนกัโทษชั�นเลวเพราะมพ่ฤติกรรมท่�แยม่ากมาก่อำนไดุ�กลายเป็ีนนกัมวยอำาชพ่

อำย่างจริงจังและม่ความมุ่งมั�นท่�จะสำาแดุงพฤติกรรมท่�ดุ่ขึ�นว่ากลับัเนื�อำกลับัตัวแล�ว

  ปีระการท่�สอำง คือำ การมาพบักับัคุณจ๋านำาไปีส้่การละทิ�งหรือำเลิกยุ่งเก่�ยวกับั

ยาเสพติดุอำย่างเดุ็ดุขาดุเพราะดุ�วยการเอำาใจใส่ดุ้แล เปี็นเหตุการณ์ภายหลังอำอำกจาก

เรอืำนจำามาแล�วตามวิธ่ัท่�คณุจา๋ใช�ในการบัำาบัดัุคณุเฉลิมพลซึ่ึ�งผู้้�วิจยักลา่วถงึในงานวิจยั 

  ปีระการท่�สาม คือำ การขัดุเกลาโดุยศิาสนา โดุยเฉพาะการไดุ�รับัการสนับัสนุน

เล่�ยงดุโ้ดุยพ่�น�อำงครสิตชนท่�ครสิตจกัรซึ่ึ�งไดุ�ให�โอำกาสแกค่ณุเฉลมิพลในการเปีล่�ยนแปีลง

ช่วิตเปี็นอำย่างมาก และเปี็นการเปีล่�ยนแปีลงท่�จะนำาไปีส้่การสร�างโอำกาสในระยะยาว

  ในส่วนขอำงปีระการท่�สอำง คอืำ การมาพบักบััคณุจา๋เปีน็ข�อำมล้ท่�คณุเฉลมิพลไดุ�

กลา่วถงึในระหวา่งการให�สัมภาษณ์ซึ่ึ�งแม�ว่าจะเปีน็เรื�อำงราวสว่นตวัท่�เกดิุขึ�นระหวา่งคณุ

เฉลมิพลกบััคณุจา๋กต็ามแตก่เ็ป็ีนส่วนสำาคญัท่�ช่�ให�เหน็ถงึการเปีล่�ยนแปีลงสำาคญัอำยา่ง

หนึ�งในช่วิตคือำการเลิกยาเสพติดุ ในสอำงปีระการท่�เหลือำคือำผู้ลลัพธ์ัจากการวิเคราะห์

ข�อำมล้จากชวิ่ตขอำงคุณเฉลิมพลคือำปีระการแรกและปีระการท่�สามเป็ีนผู้ลลัพธ์ัจากการ

วจิยัท่�สอำดุคล�อำงกับัวตัถปุีระสงคข์อำงงานวิจยัท่�มุง่ศึิกษาศิาสนากับัการลงโทษปีระหาร
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ชวิ่ตและเพื�อำศิกึษาหลักสทิธิัมนุษยชนกับัการลงโทษปีระหารชวิ่ตโดุยกล่าวแจกแจงตาม

จุดุปีระสงค์ท่�ตั�งไว�ไดุ�ดุังน่�ว่า

  เมื�อำศึิกษาหลักสิทธิัมนุษยชนกับัการลงโทษปีระหารช่วิตกรณ่ท่�คุณเฉลิมพล

ไดุ�รับัการสนับัสนุนจากกรมราชทัณฑิ์จนพ�นโทษอำอำกมานั�นสอำดุคล�อำงกับัเนื�อำหาสาระ

ในพิธ่ัสารเลือำกรับัฉบัับัท่�สอำงแห่งกติการะหว่างปีระเทศิว่าดุ�วยสิทธัิพลเมือำงและสิทธัิ

มนุษยชน (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and 

Political Rights) โดุยพิธั่สารน่�ม่วัตถุปีระสงค์สำาคัญท่�ต�อำงการให�ปีระเทศิต่างๆ ยกเลิก

โทษปีระหารชวิ่ตสำาหรบััอำาชญากรรมร�ายแรงทั�วไปี (Ordinary Crime) ซึ่ึ�งในกรณ่ท่�เกดิุ

ขึ�นกบััคณุเฉลิมพลนั�นนบััวา่กรมราชทัณฑิไ์ดุ�ทำาสิ�งท่�สอำดุคล�อำงกับัหลกัการดัุงกล่าวใน

พิธั่สารเปี็นการเคารพในหลักการสิทธัิมนุษยชน 

  ในทั�งสามอำยา่งน่�สอำงปีระการแรกนำาไปีส้ก่ารละทิ�งพฤตกิรรมท่�ผู้ดิุกฎหมายซึ่ึ�ง

อำาจกลายเปี็นเหตุท่�ทำาให�คุณเฉลิมพลกลับัเข�าไปีส้่วงจรเดุิมไดุ� คือำ 

  1.  พฤติกรรมการใช�ความรุนแรงซึึ่�งติดุตัวคุณเฉลิมพลมาตั�งแต่เป็ีนวัยรุ่นซึึ่�ง

นำาไปีส้่การก่อำคดุ่ฆ่่าคนตายและเปี็นสาเหตุท่�ทำาให�คุณเฉลิมพลต�อำงโทษปีระหารช่วิต

   2.  พฤติกรรมการใช�ยาเสพติดุซึ่ึ�งเช่นเดุ่ยวกับัข�อำท่�ผู้่านมาคือำคุณเฉลิมพลใช�

ยาเสพติดุมาตั�งแต่วัยรุ่นแล�วเปี็นสิ�งท่�ส่งผู้ลกระทบัและก่อำความเส่ยหายต่อำการดุำารง

ชวิ่ตขอำงคณุเฉลมิพลเปีน็อำยา่งมาก อำก่ทั�งเปีน็พฤตกิรรมท่�คณุเฉลมิพลยงัคงมอ่ำย่้แม�วา่

เปี็นนักมวยมือำอำาช่พภายหลังจากท่�ไดุ�พ�นโทษอำอำกมาจากเรือำนจำาแล�ว

  ในปีระการท่�สาม คือำ เรื�อำงศิาสนาเปี็นแง่ขอำงหลักธัรรมและแรงบัันดุาลใจใน

การใช�ช่วิต เมื�อำศึิกษาศิาสนากับัการลงโทษปีระหารช่วิตพบัว่ากรณ่ขอำงคุณเฉลิมพล

พบัวา่อำทิธัพิลจากศิาสนาถอืำวา่เปีน็สว่นสำาคญัท่�ทำาให�คณุเฉลมิพลเปีล่�ยนแปีลงอำปุีนิสยั

พฤตกิรรมการพ้ดุ การควบัคมุอำารมณ์ การกระทำา การพัฒนาบัคุลิกและเปีน็แรงบันัดุาล

ใจในการใช�ช่วิตท่�เหลือำอำย่้ขอำงคุณเฉลิมพลในการทำาความดุ่เพื�อำสังคมและเป็ีนส่วน

สำาคัญในการริเริ�มสร�างช่วิตขึ�นมาใหม่ 

  เปีน็การพบัโอำกาสอำยา่งแท�จรงิท่�ไดุ�ชว่ยให�คณุเฉลิมพลกลับัมามท่่�ยนืในสังคม

โดุยท่�ไดุ�ทำาอำาชพ่นกัมวยอำย่างเตม็ท่�ในฐานะครส้อำนมวยโดุยมยิ่มมวยเปีน็ขอำงตวัเอำง ม่

ผู้้�สนับัสนุนและมสั่งคมพ่�น�อำงคริสตชนท่�สง่เสริมคุณเฉลิมพลท่�เป็ีนอำดุต่นักโทษปีระหาร

ช่วิตให�ม่ช่วิตท่�เติบัโตอำย่างมั�นคงโดุยท่�พ่�น�อำงคริสตชนกลุ่มนั�นไดุ�ให�ดุ้แลเป็ีนอำย่างดุ่

 คุณเฉลิมพลไดุ�เปี็นตัวอำย่างในการท่�ทำาความดุ่ เดุินหน�าช่วิตโดุยท่�ไม่หันกลับัไปี
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เก่�ยวข�อำงกับัสิ�งผู้ิดุกฎหมายอำย่างเดุ็ดุขาดุจวบัจนถึงปีัจจุบััน

  โดุยรวมแล�วทศัินะในทางศิาสนาโดุยทกุศิาสนาล�วนสง่เสรมิความเมตตาธัรรม

ตอ่ำมนษุยท์ั�งสิ�น ในมมุมอำงท่�ศิาสนามต่อ่ำโทษปีระหารชว่ติทกุศิาสนามแ่นวโน�มสง่เสรมิ

ให�หลก่เล่�ยงการใช�โทษปีระหารชว่ติทั�งนั�น แตจ่ำาเปีน็ต�อำงมก่ารทำาความเข�าใจถงึเจตนา

อำันแท�จริงและสภาวการณ์ท่�เกิดุขึ�นในสังคม

5. การอภิปรายผู้ลและข้อเสนอแนะ 

  ในส่วนน่�เปี็นการวิจารณ์และอำภิปีรายผู้ลท่�ไดุ�จากการวิจัยในงานวิจัยเรื�อำง 

ศิาสนาและสทิธัมินษุยชนตอ่ำโทษปีระหารชว่ติโดุยกลา่วถงึความสอำดุคล�อำงและขดัุแย�ง

กับัทฤษฎ่ท่�ยกมาในงานวิจัย โดุยผู้ลจากการวิจัยศิึกษาคุณเฉลิมพล สิงห์วังชา พบัว่า

สอำดุคล�อำงกับัหลักการและทฤษฎ่ท่�ยกมา ดุังน่�

  1.  หลักการสิทธัิมนุษยชน สิทธัิการม่ช่วิตอำย้่กล่าวคือำมนุษย์ทุกคนไม่ไดุ�เกิดุ

มาเปี็นคนเลวทันท่แต่สามารถทำาผู้ิดุพลาดุไดุ�โดุยสิ�งท่�เกิดุขึ�นกับัตัวคุณเฉลิมพลนั�น

สอำดุคล�อำงกับัความคิดุเห็นขอำงนักสิทธิัมนุษยชนท่�ม่ความเห็นในทางให�ยกเลิกโทษ

ปีระหารช่วิตและสอำดุรับักับัสาระอำันเปี็นหัวใจหลักขอำงพิธ่ัสารเลือำกรับัฉบัับัท่�สอำงแห่ง

กตกิาระหวา่งปีระเทศิวา่ดุ�วยสทิธัพิลเมอืำงและสทิธัมินษุยชน (Second Optional Pro-

tocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่ึ�งมว่ตัถปุีระสงค์

สำาคญัท่�ต�อำงการให�ปีระเทศิต่างๆ ยกเลกิโทษปีระหารชวิ่ตสำาหรับัอำาชญากรรมร�ายแรง

ทั�วไปี (Ordinary Crime) เพราะโดุยตัวคุณเฉลิมพลไดุ�รับัการสนับัสนุนให�ทำาพักโทษ

เปี็นกรณ่พิเศิษแม�ว่าเปี็นนักโทษปีระหารช่วิตท่�ไม่ม่แนวโน�มว่าจะไดุ�อำอำกจากเรือำนจำา

แล�วแต่ก็สามารถไดุ�รับัการอำภัยโทษจนอำอำกมาจากเรือำนจำาไดุ�

  2.  หลักอำาชญาวิทยาสมัยใหม่ ท่�เชื�อำวา่อำาชญากรสามารถกลับัตวัเป็ีนคนดุไ่ดุ�

มช่วิ่ตใหม่ไดุ�เมื�อำไดุ�รับัการบัำาบัดัุฟ้ื้�นฟ้ื้อำย่างเหมาะสม คณุเฉลิมพลเข�าข่ายเป็ีนลกัษณะ

ท่�สอำดุคล�อำงกับัหลักการดัุงกล่าวน่�โดุยไดุ�มก่ารเปิีดุโอำกาสให�ใช�ความสามารถท่�มติ่ดุตวั

มาสร�างผู้ลงาน คอืำ การชกมวยและปีรบััปีรุงพฤตกิรรมจากท่�เคยเกเรเปีน็นกัโทษชั�นเลว

มากก็ดุ่ขึ�นและม่แรงจ้งใจท่�จะสร�างผู้ลงานทางดุ�านก่ฬาต่อำเนื�อำงมาจนถึงปีัจจุบัันและ

กลับัใจเปี็นคนดุ่ขอำงสังคมไดุ�

  3.  หลักการทางศิาสนาดัุงท่�กล่าวไปีแล�วจากการศึิกษาวิจัยพบัว่าเป็ีนหลัก

ธัรรมและเปี็นแรงจ้งใจแรงบัันดุาลใจท่�ม่อิำทธิัพลอำย่างมหาศิาลต่อำการใช�ช่วิตขอำงคุณ
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เฉลิมพลโดุยม่จุดุเริ�มต�นผู้่านการชักชวนขอำงคนร้�จักและพัฒนามาความเชื�อำมาเรื�อำยๆ

ตลอำดุระยะเวลาสามถึงส่�ปีีท่�ผู้่านมา ซึ่ึ�งเป็ีนส่วนท่�ผู้้�วิจัยกล่าวถึงในงานวิจัยในบัทท่�ส่�

เปี็นส่วนหนึ�งขอำงการฟื้้�นฟื้้หลังพ�นโทษอำอำกมาจากเรือำนจำา

  ทฤษฎ่ทางศิาสนาท่�ยกมาคือำหลักธัรรมขอำงศิาสนาคริสต์ซึ่ึ�งคุณเฉลิมพลเปี็น

คริสตชนนิกายโปีรเตสแตนต์ ม่การไดุ�รับัโอำกาสและสนับัสนุนอำย่างพิเศิษจากพ่�น�อำง

ครสิตชนนกิายเดุ่ยวกนัโดุยม่คตใินการช่วยเหลือำสงัคมมาจากหลกัคำาสอำนในทางศิาสนา 

  5.  กรณ่คุณเฉลิมพลยังสอำดุคล�อำงกับัสมมติฐานท่�ตั�งไปีในงานวิจัยท่�ตั�งเอำา

ไว�วา่ “การให�โอำกาส  อำาชญากรผู้้�กระทำาความผิู้ดุพฒันาตนเอำงสามารถสร�างคนดุก่ลับั

คืนส้่สังคมไดุ�” ซึึ่�งจากกรณ่คุณเฉลิมพลก็เป็ีนจริงตามสมมติฐานการวิจัยน่�ท่�ไดุ�ตั�งไว�

การให�โอำกาสเปี็นสิ�งสำาคัญอำย่างยิ�งซึ่ึ�งในการสัมภาษณ์ตัวคุณเฉลิมพลไดุ�กล่าวถึงสิ�ง

น่�โดุยธัรรมดุาว่า “นักโทษก็ม่ดุ่ แต่บัางท่ไม่ม่โอำกาสเพราะคุณไม่ให�โอำกาส” จึงเปี็น

ข�อำเสนอำแนะต่อำสังคม คือำ การให�โอำกาสจากสังคมเปี็นสิ�งท่�ดุ่ท่�สังคมควรให�โอำกาสต่อำ

นักโทษโดุยไม่อำคติแต่ควรให�เฉพาะคนท่�พร�อำมพิส้จน์ตัวเอำง มิเช่นนั�นแล�วจะเป็ีนการ

ยัดุเย่ยดุให�สังคมมากจนเกินไปี อำ่กส่วนหนึ�งก็คือำตัวอำดุ่ตนักโทษเอำงท่�พร�อำมพิส้จน์ตัว

เอำงว่ากลับัใจอำย่างแท�จริง ในขณะท่�นักโทษเหล่าน่�จำาเปี็นต�อำงม่กระบัวนการ ขัดุเกลา

พัฒนาเปีล่�ยนแปีลงให�เกิดุผู้ลอำย่างขุดุรากถอำนโคนจากภายในส้่ภายนอำกและต�อำงม่ผู้้�

สนับัสนุนในการปีระกอำบัอำาช่พท่�สุจริตอำ่กดุ�วย

  6.  เปีร่ยบัเท่ยบักับัทฤษฎ่และความเห็นต่างท่�เก่�ยวข�อำงกับัปีระเดุ็นเรื�อำงโทษ

ปีระหารช่วิตม่ความคิดุเห็นท่�แตกต่างกันซึ่ึ�งจากการศิึกษาตัวคุณเฉลิมพลแล�วจะสอำดุ

รับักับัแนวทางและทัศินะท่�มุ่งให�ยกเลิกโทษปีระหารช่วิตแต่ก็ควรกล่าวถึงทัศินะท่�เห็น

ต่างอำอำกไปีดุ�วย

  ข�อำเสนอำแนะโดุยย่อำเก่�ยวกับัการวิจัยครั�งต่อำไปี คือำ การวิจัยน่�เปี็นการวิจัยท่�ผู้้�

วจัิยม่จุดุปีระสงค์เพื�อำศึิกษาการลงโทษปีระหารช่วิตโดุยมุง่ศึิกษาในหลกัการสทิธัมินุษยชน

กับัศิาสนาทั�งสอำงอำย่างเปี็นหลัก และงานวิจัยผู้้�วิจัยมุ่งเน�นไปีท่�บัุคคลเพ่ยงคนเดุ่ยวถึง

แม�ว่าตัวผู้้�ให�ข�อำม้ลท่�ผู้้�วิจัยไดุ�ทำาการศิึกษาจะเปี็นอำดุ่ตนักโทษปีระหารช่วิตก็ตามซึ่ึ�งก็

เปี็นการดุ่ท่�ไดุ�สัมภาษณ์เก็บัข�อำม้ลจากผู้้�เปี็นตัวอำย่างขอำงกลับัใจแต่หากม่การวิจัยครั�ง

ต่อำไปีผู้้�วจิยัม่ข�อำเสนอำแนะต่อำการทำาวิจยัว่า ควรเพิ�มพ้นการเก็บัข�อำมล้สมัภาษณ์ตวับัคุคล

ให�มากขึ�นหรือำสัมภาษณ์ตัวบุัคคลเดุ่ยวเช่นเดุิมแต่ใช�คำาถามท่�เจาะลึกมากขึ�นและม่

จำานวนขอำงคำาถามท่�เพิ�มขึ�นเพื�อำเก็บัรายละเอ่ำยดุข�อำมล้ปีล่กย่อำยต่างๆ ให�ไดุ�มากขึ�น ซึึ่�ง
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  น่าจะใช�วิธั่หลังเพื�อำจะคงไว�ซึ่ึ�งร้ปีแบับัการวิจัยท่�เน�นการนำาเสนอำช่วิตขอำงบัุคคลแบับั

อำย่างเพ่ยงคนเดุ่ยวแทนการสัมภาษณ์เก็บัข�อำม้ลจากหลายๆคน

  ฝ่่ายท่�เห็นดุ�วยกับัโทษปีระหารช่วิตคือำคนในสังคมส่วนใหญ่ นักกฎหมายส่วน

หนึ�งบัรรดุาคนเหล่าน่�ม่เหตุผู้ลท่�สนับัสนุนให�ม่โทษปีระหารช่วิต คือำ 1.การจัดุการกับั

นักโทษยังไม่ดุ่พอำ ดุ�วยเกรงว่าภาษ่ขอำงพวกเขาท่�เส่ยไปีจะต�อำงถ้กนำาไปีใช�เพื�อำเล่�ยง

นกัโทษเหล่านั�น 2.นกัโทษท่�ไดุ�รบััการลดุโทษบ่ัอำยครั�งก็ม่ความเส่�ยงท่�จะกลบััไปีก่อำเหตุ

ซึ่ำ�าๆ ขึ�นอำ่กเมื�อำถ้กปีล่อำยตัว 3.เหตุฆ่าตกรรมท่�เกิดุขึ�นในปีัจจุบััน ทั�งการฆ่่าข่มขืนล�วน

แล�วแต่ส่งผู้ลกระทบัให�ผู้้�คนเห็นว่าบั�านเมือำงควรม่ความยุติธัรรมในการกับัอำาชญากร

อำย่างจรงิจงัเพื�อำเห็นแก่ครอำบัครวัขอำงเหยื�อำ ท่�สำาคญัคือำพวกเขาต่างร้�สึกว่านกัสทิธัมินษุยชน

มักจะเคลื�อำนไหวเพื�อำเร่ยกร�อำงไม่ให�เกิดุโทษปีระหารมากกว่าท่�จะมาเคลื�อำนไหวเพื�อำ

ให�เห็นแก่เหยื�อำท่�ถ้กทำาร�าย โดุยส่วนใหญ่คนมักจะมอำงกันว่าการใช�โทษปีระหารช่วิต

น่�เป็ีน “ยาแรง” ท่�จะทำาให�คนทั�วไปีร้�สึกกลัวการลงโทษ ทั�งยังไม่เชื�อำมั�นในการบัำาบััดุ

ในคุกเพราะมอำงว่าคุกหรือำเรือำนจำาว่ากลายเป็ีนแหล่งบั่มเพาะอำาชญากรมากกว่าท่�จะ

เปีน็แหลง่ฟ้ื้�นฟ้ื้พฤตกิรรม การปีระหารชว่ติจงึชว่ย “ตดัุตอำน”อำาชญากรไมใ่ห�กอ่ำเหตอุำก่

ครั�งเพราะเส่ยช่วิตไปีแล�ว

  ฝ่่ายท่�ปีฏิเสธัโทษปีระหารช่วิตไดุ�แก่ นักสิทธัิมนุษยชนกับันักอำาชญาวิทยา 

นักสิทธัิมนุษยชนไดุ�แก่ อำงค์กรแอำมเนสต่� อำินเตอำร์เนชันแนลปีระเทศิไทย โดุยม่เหตุผู้ล

ในการสนับัสนุนการไม่ลงโทษปีระหารช่วิต คือำ 

  1.  การลงโทษไม่ไดุ�ทำาให�อำาชญากรลดุลงและเป็ีนการแก�ปัีญหาท่�ปีลายเหตุ

เพราะโทษปีระหารช่วตินั�นม่มาหลายปีีแล�วแต่เหตใุดุอำาชญากรรมจึงยงัคงม่อำย่างต่อำเนื�อำง 

  2.  การเอำาโทษตายไปีตัดุสนิอำาชญากรก็ไม่ไดุ�ต่างจากการเป็ีนอำาชญากรเส่ยเอำง

  3.  ปีัญหาท่�กระบัวนการสืบัสวนสอำบัสวนซึ่ึ�งจะมั�นใจไดุ�อำย่างไรว่า

กระบัวนการสืบัสวนสอำบัสวนมันจะชัดุเจนมากพอำท่�จะตัดุสินว่าผู้้�ต�อำงหากระทำาผู้ิดุ

จริงหรือำเปี็นแพะท่�ถ้กใส่ความ เนื�อำงจากกระบัวนการยุติธัรรมในปีระเทศิไทยยังไม่ม่

ปีระสทิธัภิาพมากพอำและมกัมก่รณ่การจบััแพะเกดิุขึ�นอำย่้บัอ่ำยครั�งมค่นในคกุเปีน็จำานวน

มากท่�เปี็นแพะทำาให�ม่แนวโน�มท่�จะปีระหารช่วิตผู้ิดุคน

  กล่าวโดุยรวมแล�วการลงโทษปีระหารช่วิตขัดุต่อำหลักสิทธัิมนุษยชนเนื�อำงจาก

หลักการสิทธัิมนุษยชนนั�นให�ความสำาคัญต่อำการม่ช่วิตอำย่้ทั�งการลงโทษปีระหารช่วิต

ยังขัดุต่อำหลักอำาชญาวิทยาสมัยใหม่อำ่กดุ�วย
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  ข�อำเสนอำแนะในดุ�านเนื�อำหา คือำ การกำาหนดุขอำบัเขตขอำงเนื�อำหาอำันเปี็นปีัญหา

อำย่างยิ�งท่�พบัเจอำในงานวิจัย ดุ�วยเพราะเหตุเรื�อำงโทษปีระหารช่วิตมักจะต�อำงเก่�ยวโยง

กับัเรื�อำงอำื�นๆ ท่�ม่นอำกเหนือำไปีจากหลักการสิทธัิมนุษยชนและศิาสนา เรื�อำงการลงโทษ

ปีระหารชว่ติยงัพวัพนัไปียงัเรื�อำงอำื�นๆ อำยา่งอำาชญาวทิยา หรอืำมากไปีกวา่นั�น ฉะนั�นแล�ว

หากม่วิจัยในเรื�อำงโทษปีระหารช่วิตอำ่กควรจะม่การกำาหนดุหลักการตั�งแต่หัวข�อำวิจัยให�

ชัดุเจนมากขึ�นซึ่ึ�งจะช่วยกำาหนดุขอำบัเขตเนื�อำหาขอำงงานวิจัยให�ดุ่ขึ�น 

   ปีระโยชน์ท่�อำาจจะไดุ�รับัจากการปีระยุกตผ์ู้ลการวิจยัท่�ไดุ�เพราะโดุยจุดุปีระสงค์

ขอำงงานวิจัยน่�ผู้้�วิจัยม่เจตนาท่�อำยากนำาเสนอำช่วิตขอำงคุณเฉลิมพล สิงห์วังชา ให�เปี็น

แบับัอำย่างหรือำเปี็นแนวทางหนึ�งท่�สังคมจะสามารถใช�เปี็นตัวอำย่างเปี็นกรณ่ศิึกษาตัว

บัคุคลผู้้�ซึ่ึ�งเปีน็อำดุต่นกัโทษปีระหารชว่ติท่�พ�นโทษอำอำกมาปีระกอำบัอำาชพ่สจุรติและสร�าง

ชื�อำเส่ยงเปีน็คนดุข่อำงสงัคม ซึึ่�งอำาจเปีน็แนวทางให�ขบัคิดุถึงวธ่ิัแก�ปัีญหาสงัคมท่�เกดิุขึ�น

เพราะการลงโทษปีระหารช่วิตก็เปี็นปีระเดุ็นหนึ�งท่�สังคมให�ความสนใจเปี็นอำย่างมาก

เมื�อำมก่ระแสข่าวอำาชญากรรมเกิดุขึ�น กม็กัจะมก่ารแสดุงความคิดุเหน็ตา่งๆ นานา บั�าง

ก็เห็นว่าควรปีระหารช่วิต บั�างก็ว่าควรละเว�นโทษเอำาไว� เปี็นความขัดุแย�งถึงวิธั่การแก�

ปีัญหาอำาชญากรรมผู้้�วิจัยจึงคาดุหวังให�งานวิจัยน่�จะเปี็นหนึ�งในร้ปีแบับัวิธั่การในการ

แก�ปีัญหาท่�เกิดุขึ�นน่�ไดุ�โดุยศิึกษาจากคุณเฉลิมพลเปี็นตัวอำย่างหนึ�ง
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6. บที่สรุป 

  การวิจัยน่�ม่ท่�มาจากการท่�มอำงเห็นปีระเดุ็นเรื�อำงการลงโทษปีระหารช่วิตเปี็น

เปี็นปัีญหาสังคมและเป็ีนท่�ถกเถ่ยงกันมาอำย่างยาวนานทั�งในทางทฤษฎ่และปีฏิบััติ

ในแนวคิดุทัศินะต่างๆ ทั�งทางสิทธัิมนุษยชน หลักกฎหมาย อำาชญาวิทยาและในทาง

ศิาสนา ในสังคมปีระเทศิต่างๆ ยังคงเปี็นปีัญหาท่�ข�อำถกเถ่ยงกันอำย้่ว่าสมควรหรือำไม่ท่�

จะยังให�ม่การลงโทษปีระหารช่วิตคงไว�

  เมื�อำไดุ�ทำาการศิึกษาวิจัยแล�วจึงสามารถสรุปีปีระเดุ็นสำาคัญๆ ท่�ค�นพบัจาก

การศึิกษาวิจัยเรื�อำงศิาสนาและสิทธิัมนุษยชนต่อำโทษปีระหารช่วิตโดุยศึิกษาช่วิตขอำง

คุณเฉลิมพลผู้้�เปี็นอำดุ่ตนักโทษปีระหารช่วิตไดุ�ข�อำม้ลอำันเปี็นปีระเดุ็นท่�สอำดุคล�อำงตาม

วัตถุปีระสงค์ขอำงงานวิจัยท่�ม่วัตถุปีระสงค์ดุังน่�

  1.  เพื�อำศิึกษาศิาสนากับัการลงโทษปีระหารช่วิตเปี็นวัตถุปีระสงค์อำย่างแรก

   ปีระเดุน็แรกคอืำ ศิาสนากบััการลงโทษปีระหารชวิ่ต จากการวิจยัค�นพบัว่า

หลกัในทางศิาสนามุง่เน�นการมเ่มตตาธัรรมเปีน็หลกัซึ่ึ�งกค็อืำการให�อำภยัตอ่ำทกุคนแม�ว่า

จะเปี็นนักโทษผู้้�กระทำาผู้ิดุอำย่างร�ายแรงก็ตาม ในกรณ่ขอำงคุณเฉลิมพลนั�นศิาสนาเปี็น

สิ�งท่�นำาไปีส้่กระบัวนการฟ้ื้�นฟ้ื้ตัวคุณเฉลิมพลภายหลังจากพ�นโทษอำอำกมาแล�วและท่�

ค�นพบัมากไปีกว่านั�นในส่วนเนื�อำหาท่�เก่�ยวข�อำงกับักระบัวนการฟื้้�นฟื้้น่�ยังพบัอำ่กว่าหลัก

ธัรรมในเรื�อำงความรักความเมตตากรุณาม่คุณค่าเปี็นอำย่างมากท่�จะทำาให�คนท่�เคยทำา

ผู้ิดุกลับัเนื�อำกลับัตัวไดุ�จำาต�อำงไดุ�รับัการเอำาใจใส่ทุ่มเทโดุยเฉพาะอำดุ่ตนักโทษท่�ใช�ช่วิต

อำย้่ในเรือำนจำาทั�งยังต�อำงโทษคดุ่ร�ายแรง 

  2.  เพื�อำศิกึษาหลกัสทิธัมินษุยชนกบััการลงโทษปีระหารชวิ่ตเป็ีนวตัถุปีระสงค์

ข�อำถัดุมา

   ปีระเดุ็นท่�สอำงคือำ หลักสิทธัิมนุษยชนกับัการลงโทษปีระหารช่วิต จากการ

วิจัยค�นพบัว่าหลักการทางสิทธัิมนุษยชนมุ่งเคารพในการม่ช่วิตอำย้่ ในทางปีฏิบััติน่�เปี็น

สิ�งท่�เกิดุขึ�นกับัตัวคุณเฉลิมพลระหว่างท่�ต�อำงโทษอำย่้ในเรือำนจำาและโดุยผู้ลจากการท่�

เรือำนจำาเคารพในหลักสิทธิัมนุษยชนจึงไดุ�นำาไปีส่้กระบัวนการฟ้ื้�นฟ้ื้ท่�เกิดุขึ�นกับัตัวคุณ

เฉลิมพลในระหว่างต�อำงโทษอำย่้ในเรือำนจำาเป็ีนการจุดุปีระกายโอำกาสให�คุณเฉลิมพล

ไดุ�กลบััมาใช�ทักษะความสามารถอำนัเป็ีนพรสวรรค์ท่�ม่ตดิุตัวมาสร�างอำาช่พซึึ่�งจะต่อำยอำดุ

พัฒนาฝ่ีมือำมาจนถึงปีัจจุบััน
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  โดุยสรปุีแล�วกระบัวนการฟ้ื้�นฟ้ื้ชว่ติขอำงคณุเฉลมิพลไดุ�ปีรากฏวา่มอ่ำย่้สอำงชว่ง

ใหญ่ๆ และในกระบัวนการทั�งสอำงชว่งน่�ไดุ�อำาศิยัหลกัการทั�งสอำงอำยา่งช่�นำาจนบังัเกดิุผู้ล

สำาเร็จ คือำ หลักการสิทธัิมนุษยชนกับัหลักการศิาสนาสอำดุคล�อำงกับัวัตถุปีระสงค์การ

วิจัยท่�ไดุ�นำาเสนอำมาข�างต�นคือำ มุ่งศิึกษาศิาสนากับัโทษปีระหารช่วิตและมุ่งศิึกษา

สิทธิัมนุษยชนกับัโทษปีระหารช่วิต โดุยการปีฏิบััติตามสิทธัิมนุษยชนบุัคคลจะไดุ�รับั

โอำกาสขึ�นมา โดุยทางศิาสนาเขาจะไดุ�รับัการเติมเต็มในจิตใจ
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