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บทคัดย่อ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยให้ความส�าคัญกับ “ความจริง” อย่างมาก เพราะเชื่อ

ว่าท�าให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม ผู้เสียหาย รวมถึงจ�าเลยได้ การสืบสวนสอบสวนหรือพิจารณา

คดีของศาลจึงด�าเนินไปเพื่อให้ความจริงปรากฏ บทความน้ีจะศึกษากฎหมายผ่านงานวรรณกรรม 

โดยใช้มุมมองเชิงวิพากษ์และนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมวิเคราะห์ความหมายและการสืบหา  

“ความจรงิ” ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาไทย ในนวนยิายเรือ่ง รากบญุ ของ ช่อมณ ี เพือ่เปิด

เผยให้เห็นความคดิความเชือ่ทีแ่ฝงอยูใ่นกระบวนการสบืหาความจรงินัน้  จากการศกึพบว่า นวนยิาย

ส่ือให้เหน็ “ความจรงิ” ทางกฎหมายในหลายมติ ิโดยความจรงิมีความส�าคญัต่อผูเ้สยีหายและการพสิจูน์

ความผดิ การสืบหาความจรงิยงัช่วยเปิดเผยให้เหน็ชีวติจติใจและตวัตนของผูเ้สยีหาย รวมถงึสะท้อน

ระบบคดิของสงัคมทีเ่กีย่วกบักฎหมายอนัเป็นความจริงในอกีมติทิีม่กัไม่ปรากฏให้เหน็เป็นรปูธรรม ใน

วรรณกรรม ตวัละครหญงิถูกสร้างให้มบีทบาทส�าคญัในการคล่ีคลายคดีและช่วยเปิดเผยความจรงิด้วย

วิธสีบืแบบเฉพาะ  เสยีงของคนตายทีเ่ปล่งให้นางเอกได้ยนิสะท้อนการเรยีกร้องความเป็นธรรมและ

ความต้องการให้ความจรงิปรากฏ ขณะเดยีวกนักส็ือ่ให้เหน็ความขาดพร่องเว้าแหว่งของกระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาไทยบางประการและการถกูเอารดัเอาเปรยีบของคนชายขอบในสงัคมด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	“ความจริง” ในกฎหมาย, กฎหมายกับวรรณกรรม, วรรณกรรมสืบสวนสอบสวน

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ภาพเสนอกฎหมายในนวนิยายของมณีรัตน์ อัศวิศราภรณ์  ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ�าปี 2559

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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Abstract

The “truth” in Thai criminal justice system is very important because it is 

what we believe that it provides fairness to the society, victims, including defendants. 

In this case, the investigation or court’s hearings are conducted in order to allow 

the truth to be appeared. In this article, it analyzes the definition and the investiga-

tion on “truth” in the novel titled Rak Boon of Chomanee by using a critical and 

Feminist Legal Theory to reveal the ideas, beliefs, or prejudices that lie behind the 

process of the truth investigation appeared in the novel. From the study, it was 

found in the novel presented that the truth was important to the victim and the 

proof of crime. The appeared truth had a complex meaning, both in terms of prov-

ing the offence and in terms of revealing life, mind, and reality behind the scenes 

that were not usually appeared in legal. The female characters were created to play 

an important role in solving the case and help revealing the truth through specific 

methods. The voice of the dead that was uttered to the main female character 

reflected the claim of fairness and the need for the truth to appear; whereas, it il-

lustrated the lack of some points of the Thai criminal justice system and the action 

of taking advantages of marginalized people in Thai society. 

Keywords:	The truth in law, law and literature, investigative literature

1.	บทน�ำ

นวนิยายเรื่อง รากบุญ2 ผลงานของ ช่อมณี หรือ มณีรัตน์ อัศวิศรากรณ์ ได้รับการตีพิมพ์

เป็นตอนๆ ในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 จากนั้นจึงพิมพ์รวมเล่ม

ครั้งแรกในปี 2554 นวนิยายเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก พิมพ์เป็นตอนๆ เพียงไม่กี่เดือนก็ได้

รับคัดเลือกจากแฟนนวนิยายทั่วประเทศให้เป็นนวนิยายยอดนิยม ประจ�าปี พ.ศ. 25493 ต่อมา 

ในปี 2555 บริษัททีวีซีน แอนด์ พิกเจอร์ สร้างเป็นละครแนวแฟนตาซีกึ่งสืบสวนสอบสวน  

2 ช่อมณี. รำกบุญ (กรุงเทพฯ : แสงดาว), 2554.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า ค�าน�าผู้เขียน.

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี

ออกอากาศทางช่อง 3 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดี และมีภาค 2 ในปี พ.ศ. 2557 ที่รู้จักใน

ชื่อว่า รากบุญ 2 ตอน รอยรักแรงมาร

เรื่อง รากบุญ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลี่คลายคดีฆาตกรรม มี เจติยา หญิงสาวนักศึกษา

กฎหมายเป็นตัวละครเอกช่วยต�ารวจคลี่คลายคดี เจติยามีฐานะยากจนต้องท�างานตบแต่งศพเพื่อ

หารายได้พิเศษและจุนเจือครอบครัว การท�างานนี้ท�าให้เธอได้รับกล่องรากบุญจากลุงทวีเพื่อนร่วม

งาน กล่องรากบุญนี้ท�าให้เจติยามีพลังพิเศษโดยมองเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตายได้ 

โดยหากเจ้าของกล่องคลี่คลายคดีของผู้ตายที่เป็นวิญญาณซึ่งมาเรียกร้องให้ “บอกความจริง”  

ว่าตนตายได้อย่างไรได้ส�าเร็จ 3 ครั้ง เธอจะสามารถขอความปรารถนาต่อกล่องได้หน่ึงสิ่ง เจติยา 

คลีค่ลายคดไีด้และขอให้แม่หายป่วย ต่อมาเจตยิาต้องการท�าลายกล่องรากบญุเพราะเหน็ว่าเป็นสะสม

ของกเิลส โดยเธอยอมสละชีวติของตนเพือ่แลกกบัชีวิตของแม่และน้องชายและการท�าลายกล่องราก

บญุ ซ่ึงในทีส่ดุเธอสามารถท�าลายกล่องได้ จากนัน้วิญญาณของเจตยิาเดนิทางไปพบมัจจรุาช อย่างไร

กด็ ีด้วยความดแีละความเสียสละของเจติยาท�าให้มจัจรุาชให้เธอกลบัไปมชีวีติอกีครัง้ 

ช่อมณีสร้างโครงเรื่องรากบุญให้มีลักษณะผสมผสาน โดยใช้เรื่องแนวสืบสวนสอบสวนเป็น

โครงเรื่องหลักผสมผสานกับเรื่องวิญญาณคนตายในคดีฆาตกรรมและเรื่องรักระหว่างพระเอกกับ

นางเอกเป็นโครงเรือ่งรอง  การผสมผสานรปูแบบการประพนัธ์เปิดโอกาสให้ช่อมณใีส่เรือ่งราวเกีย่ว

กับกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกล่าวได้โดยง่ายหรือกล่าวถึงได้ ดังจะเห็นว่าสังคมไทยไม่มอง

กฎหมายอย่างจรงิจงัว่าตวัเนือ้หากฎหมายเป็นธรรมหรอืไม่  แต่มักมองว่าคนในกระบวนการยติุธรรม

ให้ความเป็นธรรมกบัเขาได้หรอืไม่แทน  การใส่โครงเรือ่งรกัและเรือ่งผผีสมผสานไปกบัการฆาตกรรม

จงึเปิดโอกาสเรือ่งราวเหล่านีถ้กูถ่ายทอดออกมา และยงัสามารถวพิากษ์วจิารณ์กระบวนการยตุธิรรม

ได้โดยไม่ถูกเพ่งเล็ง

ใน รากบุญ ช่อมณีใช้ผู้เล่าแบบผู้รู้แจ้ง (Omniscient narrator) ในการเล่าเรื่อง ท�าให้ 

ผู้อ่านล่วงรู้เหตุการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้หมด กลวิธีดังกล่าวเปิดโอกาสให้ช่อมณี

น�าเสนอเรื่องราวของบุคคลในเรื่องทั้งเจติยา ผู้เสียหาย ผู้กระท�าผิด ต�ารวจ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ได้อย่างรอบด้าน  ท�าให้เหน็ภาพของคดแีละความรูส้กึนกึคดิของตวัละครในเรือ่งปรากฏได้โดยตรง

โดยไม่ผ่านปากหรอืสายตาของใครเป็นการเฉพาะ  กลวธิกีารเล่าเช่นนีย้งัสอดคล้องกบัการน�าเสนอ

เรื่องราวความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ตายหรือผู้เสียหายในคดีความต่าง ๆ ในเรื่อง เพราะเปิด

โอกาสให้ตัวละครทุกตัวได้น�าเสนอภาพเหตุการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเท่าเทียม 

และให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินความผิดชอบชั่วดีของตัวละครในเรื่องเอง กลวิธีดังกล่าวยังท�าให้ผู้อ่าน

สัมผัสถึงเหตุการณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ได้ง่าย อันเป็นการขยายกรอบการรับรู้เกี่ยวกับคดีความ

และบุคคลในคดีให้กว้างขวางขึ้น
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วรรณกรรมของช่อมณีส่วนใหญ่มกัเกีย่วกับกฎหมายหรอืการสบืสวนสอบสวน ส่วนหนึง่น่า

จะมาจากทีช่่อมณีส�าเรจ็การศึกษาด้านกฎหมาย โดยมีอาชีพเป็นนักเขียนและทีป่รกึษาด้านกฎหมาย 

ดังที่ช่อมณีให้สัมภาษณ์ถึงการเขียนนวนิยายของเธอไว้อย่างน่าสนใจว่า 

“มีหลายเรื่องที่น�าความรู้ทางกฎหมายเข้าไปสอดแทรกในนิยาย เพื่อเสริมความรู้ให้

กบัผูอ่้านว่า มเีรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้ในสงัคมด้วยเช่นกนั ตวัละครแสดงให้เหน็ความทกุข์

จากการท�าผิดกฎหมาย ตัวเอกก็เล่าถึงทางแก้ไขซึ่งมีทั้งยากและง่ายผสมกัน มันเป็น

เร่ืองรอบตัวที่บางคนอาจไม่เคยเจอ แต่มันมีในสังคมจริง ๆ ตัวเองจึงมักน�า

ประสบการณ์และความผิดพลาดของคู่คดีในศาลมาเขียนผ่านนิยาย เสริมความรู้ให้

คนอ่านเข้าใจง่ายผ่านตัวละคร ซึ่งนิยายจะท�าให้คนอ่านเข้าใจความผิดพลาดของคน

อื่นได้ง่ายและจ�าเป็นบทเรียนได้เร็ว”4   

ค�าสัมภาษณ์ของช่อมณีสะท้อนให้เห็นการน�าประสบการณ์ส่วนตัว อารมณ์ความรู้สึก 

ที่มีต่อผู้คนในคดีมาผสานกับประสบการณ์ร่วมทางสังคม ซึ่งช่วยเชื่อมโยงผู้คนให้ได้เรียนรู้เรื่องราว

เกีย่วกบักฎหมาย ประสบการณ์ ความรู้สกึนกึคดิของคนในคดแีละต้องการให้เป็นบทเรยีนแก่สงัคม  

งานเขียนของช่อมณีจึงมีนัยส�าคัญมากกว่านวนิยายแนวสืบสวนสอบเพื่อความบันเทิงทั่วไป 

นวนิยายไทยแนวสืบสวนสอบสวนจ�านวนมากมักใช้โครงเรื่องรักเข้าไปประกอบหรือใช ้

โครงเรือ่งรกัเป็นโครงเรือ่งหลกั เรือ่งสบืสวนสอบสวนกลายเป็นเครือ่งเร้าความสนใจผูอ่้าน และอาจ

ปฏเิสธไม่ได้ว่า มมุมองของนกัอ่านไทยต่อเรือ่งแนวสบืสวนสอบสวนน้ันมักมองว่ามีเน้ือหาหนัก ท�าให้

นกัอ่านมเีฉพาะกลุม่ทีส่นใจเท่านัน้ และยงัส่งผลต่อการสร้างวรรณกรรมมีน้อยด้วย ดังท่ีช่อมณีกล่าว

สะท้อนการเขยีนงานวรรณกรรมประเภทสบืสวนสอบสวนว่ามน้ีอยไว้ว่า “คดิว่าคนไทยน่าจะได้อ่าน

แนวน้ีบ้างจงึเริม่ลงมอืเขยีน โดยเฉพาะการน�าข้อกฎหมายไปสอดแทรกกบัเน้ือหา เพือ่ให้สาระกลาย

มาเป็นความสนุกส�าหรับผู้อ่าน หรือการต่อสู้ที่เน้นการใช้ปัญญาหรือไหวพริบเป็นหลัก”5 ค�ากล่าว

ของช่อมณีสื่อให้เห็นสภาวะของการเขียนและการอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายและการ

สืบสวนสอบสวนที่มีไม่มากนัก อีกทั้งยังสื่อให้เห็นความพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

วรรณกรรมแนวน้ีให้มทีัง้สาระและความสนกุสนานผสมผสานกนัไป ซ่ึงน่าจะช่วยให้ผูอ่้านสนใจอ่าน

มากขึ้น 

ความน่าสนใจในงานวรรณกรรมของช่อมณีอยู่ที่การน�าเสนอเรื่องกฎหมาย การสืบสวน

สอบสวนและให้ภาพของผูท้ีเ่กีย่วข้องในคดใีนมมุมองใหม่ โดยเปิดเผยให้เหน็ความจรงิในมติต่ิาง ๆ  

4 ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย. (17 ตุลาคม 2555). นัดพบนักเขียน:	งำนเขียนสะท้อนสังคมผ่ำนปลำยปำกกำ	‘ช่อ
มณี’.	สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 จาก www.all-magazine.com.

5  เรื่องเดียวกัน.
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ทั้งด้านการคลี่คลายคดีและ “ความจริง” ในหลายมิติ อันได้แก่ความจริงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต จิตใจ

และผลกระทบของผู้เกี่ยวข้อง  รวมถึงท�าให้ได้รับรู้ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม วรรณกรรม

เป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เล่าเรื่องของตนหรือเป็นปากเสียงถ่ายทอด

เรื่องราวของผู้อื่น โดยไม่ถูกตั้งค�าถามเพราะถูกมองเป็นเรื่องแต่ง 

2.	ควำมจริงทำงกฎหมำยกับควำมจริงของปัจเจก

ประเด็นเรื่อง “ความจริง” ในทางกฎหมายมีความส�าคัญ เนื่องจากมีผลต่อการพิสูจน์การ 

กระท�าความผิด  ซึ่งมีหลักในการพิสูจน์ว่า “ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์”6 ผู้ที่กล่าวอ้างจึงมีหน้า

ที่น�าสืบให้ได้ตามที่อ้างนั้น  พยานหลักฐานจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการสนับสนุนค�ากล่าวอ้างของตน   

ความจรงิในทางกฎหมายปรากฏจากการสบืสวนสอบสวนโดยการรวบรวมพยานหลกัฐาน โดยการ

สืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) หมายถึง “การแสวงหาข้อ 

เท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจหน้าท่ี 

เพือ่รกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพือ่ทีจ่ะทราบรายละเอียดแห่งความผดิ”7 ส่วนการ

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 2 (11) หมายถึง “การรวบรวมพยาน

หลักฐานซึ่งอาจจะเป็นพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร”8  จากความหมายจะเห็นว่า ทั้งการ

สืบสวนสอบสวนมุ่งกระท�าไปเพื่อหาและรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ การรวบรวมพยานหลักฐาน

นั้นด�าเนินไปเพื่อ “จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้อง

ลงโทษ”9 ค�ากล่าวนี้ สะท้อนความส�าคัญของการสืบสวนสอบสวนเพราะน�าไปสู่การค้นพบพยาน

หลักฐานที่จะใช้พิสูจน์ความผิด ซ่ึงจะมีผลต่อทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาตั้งแต่ขั้นสอบสวน ถ้าไม่

ปรากฏว่าผูใ้ดเป็นผูก้ระท�าความผดิ พนกังานสอบสวนจะงดการสอบสวน แต่ถ้าปรากฏตวัผูก้ระท�า

ความผิด พนักงานสอบสวนจะท�าความเห็นควรสั่งฟ้องต่อศาล พร้อมส่งส�านวนการสอบสวน 

แก่พนักงานอัยการ ฉะนั้น การสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาพยานหลักฐานจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนี้มีผลต่อการสร้างโครงเรื่อง รากบุญ ท่ีเน้นการหาหลักฐาน

เพื่อพิสูจน์ความผิด 

“ความจรงิ” ทีป่รากฏในการสบืสวนสอบสวนเน้นความจรงิทีเ่ป็นรปูธรรม เป็นเหตเุป็นผล 

6 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, นิติศำสตร์ไทยเชิงวิพำกษ์ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549), หน้า 171.

7 สุวัณชัย ใจหาญ. ค�ำอธิบำยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (กรุงเทพ ฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2530), 
หน้า 105.

8 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. ค�ำอธิบำย	หลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	ว่ำด้วยกำรด�ำเนินคดีในขั้นตอน
ก่อนกำรพิจำรณำ. กรุงเทพ ฯ: พลสยาม, 2553, หน้า 473.

9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 473.

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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พิสูจน์ได้ ซึ่งสะท้อนความเป็นภาวะวิสัย ดังจะเห็นว่า มีการน�านิติวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ความ

ผิด หรือการสรุปส�านวนคดีของต�ารวจที่เน้นข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อพิจารณาว่าเป็นความผิดหรือไม่ 

ฐานใด สะท้อนให้เห็นการประกอบสร้างความจริงขึ้นมา ความจริงที่ปรากฏจึงเป็น “ระบอบของ

ความจรงิ” ทีถ่กูสถาปนาข้ึนจากผู้มอี�านาจ ซึง่อาจกล่าวได้ว่าเป็น “วาทกรรม” แบบหนึง่ ความจรงิ

จึงไม่มีความจริงแท้หรือมีความจริงเพียงรูปแบบเดียว  ดังที่ มิแช็ล ฟูโก (Michel Foucault)  

กล่าวถึงวาทกรรมกบัความจรงิว่า “แนวคดิเรือ่งวาทกรรมน�าไปสูข้่อสรุปท่ีว่า “ความจรงิในอดุมคต”ิ 

หรือ “ความจริงสัมบูรณ์” นั้นไม่ได้มีอยู่จริง หากแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทและสาย

สมัพนัธ์ระหว่างความรูกั้บอ�านาจ”10  ความจรงิทีถ่กูประกอบสร้างยงัมอีทิธพิลต่อการก�าหนดกรอบ

การรบัรูแ้ละความคดิของคนในสงัคมและมอิีทธิพลต่อการก�าหนดนยิามตวัตนและบทบาทของบคุคล  

ดังจะเห็นว่า ประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกและตัวตนเชิงปัจเจกของบุคคลในคดีมักถูกมองข้าม

หรือท�าให้กลายเป็นวัตถุที่ถูกขีดเขียนให้เข้าตามขนบทาง กฎหมายที่เน้นความเป็นภาวะวิสัย 

“ความจริง” เป็นแก่นเรือ่งหลกัของ รากบญุ โดยเรือ่งราวทัง้หมดด�าเนนิไปเพ่ือให้ความจรงิ

ในคดีคล่ีคลาย การน�าเสนอความจริงใน รากบุญ มีความน่าสนใจมาก เพราะสะท้อนให้เห็น 

ความส�าคัญของการสืบสวนสอบสวนและการหาพยานหลักฐาน โดยพยานหลักฐานต้องน่าเช่ือถือ 

ดังจะเห็นว่า แม้เจติยาจะมีพลังลึกลับมองเห็นเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตาย ท�าให้ล่วงรู้ว่าผู้ตายตาย

ได้อย่างไร ใครเป็นฆาตกร หากแต่เธอไม่สามารถเป็นประจกัษ์พยานได้ เพราะกระบวนการยตุธิรรม

ไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือเป็นเพียงพยานบอกเล่า11 เพราะไม่น่าเชื่อถือ  เจติยาจึงต้อง

สืบหาหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระท�าความผิด ซึ่งสะท้อนการยอมรับการเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม  

อย่างไรก็ดี รากบุญ เปิดเผยให้เห็นมุมมองความจริงทางคดีในมิติที่หลากหลายโดยเฉพาะ

ด้านจิตใจ ประสบการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึก ทั้งก่อนและหลังคดี ทั้งของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ 

ผู้ตาย ผู้กระท�าผิด ต�ารวจ และไม่มส่ีวนเกีย่วข้องอืน่ๆ  ซึง่เปิดเผยให้เหน็ตวัตนเชงิปัจเจก และท�าให้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีมีโอกาสในการให้เหตุผลในการกระท�าหรือเรียกร้องความเป็นธรรม ในขณะ

10 Michael Foucault. “Truth and Power”, ใน สุรเดช โชติอุดมพันธ์. ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ตะวันตกใน
คริสต์ศตวรรษที่	20 (กรุงเทพ ฯ : ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), หน้า 109-110.

11 ประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 226/3 วรรคสอง บัญญัติว่า 

 “ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า เว้นแต่

  (1) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเช่ือว่าจะพิสูจน์ 
ความจริงได้ หรือ

 (2) มเีหตจุ�าเป็น เนือ่งจากไม่สามารถน�าบคุคลซึง่เป็นผูท้ีไ่ด้เหน็ ได้ยนิ หรอืทราบข้อความเกีย่วในเรือ่งทีจ่ะให้การ
เป็นพยานนัน้ด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมเีหตผุลสมควรเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรมทีจ่ะรบัฟัง
พยานบอกเล่านั้น”.
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ทีผู่อ่้านกส็ามารถมองเหน็ทีม่าทีไ่ปของเหตกุารณ์และเข้าใจภาพเหตกุารณ์ทัง้หมดโดยไม่ด่วนตดัสนิ

ไปก่อน ดงัจะเหน็ว่า ใน รากบญุ  ช่อมณสีร้างให้ผูต้ายเปล่งเสยีงให้บอกความจริง ซึง่สะท้อนให้เหน็

ความตายของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการให้ความจริงเปิดเผย วิญญาณคนตายที ่

เปล่งเสียงออกมานี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งสื่อให้เห็นปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมท่ี 

มักเกิดกับคนที่ไม่มีอ�านาจ ไม่มีสิทธิมีเสียง คดีความต่าง ๆ มักถูกท�าให้เงียบไปหรือสรุปคดีง่าย ๆ  

ดังที่ เจติยากล่าวว่า “เพราะความจนจึงสรุปให้ปิดคดีง่าย ๆ ฉันอยากทวงความยุติธรรมให้ลุงสมิธ

และเมียของเขา”12 ข้อวิพากษ์นี้เป็นความจริงที่ไม่ถูกกล่าวถึงอย่างเปิดเผย แต่สะท้อนได้ใน

วรรณกรรม 

การน�าเสนอความจริงใน รากบุญ ยังเชื่อมโยงกับเรื่องเพศด้วย จะเห็นว่า ใน รากบุญ  

ช่อมณีเลือกให้ตัวละครหญิงมีบทบาทในการคลี่คลายคดีแม้จะไม่ได้เป็นต�ารวจ เจติยาถูกสร้างให้

เป็นตวัละครผูร้กัความยตุธิรรม ฉลาด ช่างสงัเกตและเสยีสละเพือ่ส่วนรวม อกีทัง้ยงัมบีทบาทในการ

คลีค่ลายคดมีากกว่าต�ารวจ ซึง่ดจูะขดัแย้งกบันวนยิายแนวสบืสวนสอบสวนตามขนบ ทีต่วัละครเอก

มักเป็นผู้ชาย ตัวละครหญิงมักเป็นเหยื่อหรือตัวประกอบ ฝ่ายชายยังถูกฉายภาพให้เป็นผู้ปกป้อง

คุ้มครองหรือผดุงความยุติธรรม ส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้ต้องได้รับการปกป้องและอ่อนแอ การปรับ

เปลีย่นให้ตวัละครหลกัเป็นผูห้ญงิส่งผลให้ความจรงิถูกน�าเสนอในลกัษณะท่ีแตกต่างจากวรรณกรรม

สืบสวนสอบสวนตามขนบ อีกทั้งยังเห็นวิธีการสืบสวนสอบสวนในแบบเฉพาะ เป็นการเปิดพื้นที่ให้

ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ของผู้ชาย 

วรรณกรรมที่คัดสรรมานี้มีลักษณะแตกต่างจากวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนตามขนบ ตัว

ละครหญิงมีบทบาทส�าคัญในเรื่อง และยังมีตัวละครผีเข้ามาประกอบ ซึ่งอาจสื่อให้เห็นถึงความ

พยายามของผู้เขียนที่จะน�าเสนอภาพแทนกฎหมายและบทบาทผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมใน

มุมมองใหม่ การน�าเสนอภาพแทนดังกล่าวยังเปิดเผยให้เห็นความจริงอีกแง่มุมหนึ่งที่เกี่ยวกับ

กฎหมายและการท�างานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  เห็นตัวตนและการต่อสู้ ต่อรองของ

ผู้หญิง และเห็นความตายอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเสียงของผู้ตายที่ส่วนใหญ่เป็นคนชาย

ขอบในมิติที่หลากหลาย การศึกษากฎหมายผ่านวรรณกรรมเป็นช่องทางให้ผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัส 

และรับรู้ตัวตนของปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนชายขอบ ผู้หญิง ผู้ตายหรือผู้ท่ีอยู่ในกระบวนการ

ยุติธรรม บทความนี้จะศึกษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านวรรณกรรม โดยมุ่งวิเคราะห์

ความหมายและการสบืหาความจรงิในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาไทย โดยใช้มมุมองเชงิวพิากษ์

และนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมเป็นกรอบความคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและขยายมุมมองที่เกี่ยวกับ 

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมออกไป

12 ช่อมณี. รำกบุญ, หน้า 268.

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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3.	ผู้หญิงกับบทบำทกำรสืบหำควำมจริง

ประเด็นเรื่องเพศถูกมองว่าปรากฏอยู่ในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นักนิติศาสตร์

แนวสตรนิียมเชือ่ว่ากฎหมายและบทบาทของกฎหมายทีด่�ารงอยูน้ั่น สะท้อนผลประโยชน์ของมนุษย์

เพศชายมากกว่าเพศหญิง ประหนึ่งมีธรรมชาติความเป็นชายในตัวกฎหมาย13 นักสตรีนิยมยังตั้ง

ค�าถามกับกฎหมายว่า “กฎหมายได้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อประสบการณ์และค่านิยมท่ีดูเหมือนว่า

เป็นของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่างไร มาตรฐานและแนวคิดทางกฎหมายได้ท�าให้ผู้หญิงเสียเปรียบ

อย่างไร ค�าถามเหล่านี้มีนัยว่ากฎหมายนั้น นอกจากจะไม่มีความเป็นกลางทางเพศแล้ว ยังเป็น 

“ผูช้าย” อกีด้วย”14 ซึง่ทัง้หมดอยูใ่นกรอบโครงสร้างทางสงัคมกรอบใหญ่คอืปิตาธปิไตย  สงัคมปิตา

ธิปไตยสร้างและสืบทอดมายาคติเกี่ยวกับธรรมชาติของเพศในแบบทวิลักษณะ กล่าวคือ สร้างให้

ผู้ชายสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นระเบียบ เข้มแข็ง ส่วนผู้หญิงสัมพันธ์กับอารมณ์

ความรู้สึก ความไร้ระเบียบ และอ่อนแอ ซึ่งเอื้อให้อ�านาจกับผู้ชายมากกว่า  มายาคติดังกล่าวท�าให้

ผู้ชายมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าผู้หญิง ดังจะเห็นว่า การเขียนกฎหมาย บุคลากร

หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนล้วนถูกสร้างหรือเป็นพื้นท่ีของผู้ชายเกือบท้ังสิ้น กฎหมายจึงมี 

นัยเป็น “การเมืองเรื่องเพศ” อย่างหนึ่ง

อิทธิพลของมายาคติทางเพศที่ส่งผลต่อบทบาทหญิงชายในกระบวนการยุติธรรมสะท้อน

ให้เหน็ได้จากขนบการเขยีนวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนทีต่วัละครเอกมกัจะเป็นชาย การใช้ตวั

ละครชายเป็นตัวละครหลักเป็นที่นิยมและเป็นขนบหลักของการแต่งเรื่องแนวนี้มาอย่างต่อเนื่อง   

ตัวละครหญิงที่ปรากฏมักเป็นตัวละครประกอบ เป็นเหยื่อหรือเป็นตัวเสริมบทบาทให้กับตัวละคร

ชายเสียมากกว่า การสร้างตัวละครในลักษณะดังกล่าวดูจะสร้างภาพแทนให้ผู้หญิงห่างไกลจาก 

ตัวบทกฎหมาย ไม่มีความรู้ กลายเป็นฝ่ายถูกกระท�า ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่า ตัวตน และความรู้

ความสามารถของผู้หญิงไป 

ช่อมณีสร้างสรรค์นวนิยาย โดยน�าความรู้ทางด้านกฎหมายใส่ไปในเนื้อหาและให้ตัวละคร

หลกัเป็นผูห้ญงิ โดยเธอมองว่า การเขยีนนวนยิายมอีทิธพิลต่อความคดิจติใจของผูอ่้านเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่  ในบทสัมภาษณ์ ช่อมณีกล่าวถึงประเด็นการอ่าน

นวนิยายของผู้หญิงไว้อย่างน่าสนใจว่า “ผู้หญิงจึงมักชอบอ่านนิยาย แต่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

น้อยเหลือเกิน ตัวเองเลยสอดแทรกความรู้ตรงนี้เข้าไปในนิยาย รวมถึงอยากส่งเสริมให้ผู้หญิงรู้จัก

คุณค่าของตัวเองมากขึ้น ว่าตัวเองนั้นสามารถยืนหยัด เข้มแข็ง และปกป้องตัวเองได้”15 ค�ากล่าว

13 จรัญ โฆษณานันท์. นิติปรัชญำแนววิพำกษ ์(กรุงเทพ ฯ : นิติธรรม, 2555), หน้า 80.

14 Katherine Bartlett. Feminism Legal Methods. อ้างใน  พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, “Feminist Legal 
Theory”, ดุลพำห, 46(2), หน้า 93.

15 ยทุธชัย สว่างสมทุรชัย. (17 ตุลาคม 2555). นดัพบนกัเขยีน:	งำนเขียนสะท้อนสังคมผ่ำนปลำยปำกกำ	‘ช่อมณ’ี. 

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ของช่อมณีสะท้อนให้เห็นพันธกิจของนักเขียนหญิงที่มีต่อผู้หญิงและสังคม และช่วยเช่ือมโยง

กฎหมายเข้ากับผู้หญิง  อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการอ่านของผู้หญิงไม่ใช่เป็นกิจกรรมฆ่า

เวลาหรอืเป็นเรือ่งทีเ่ปล่าประโยชน์ซ�า้ซาก หากแต่เป็นกจิกรรมท่ีช่วยประเทืองความรู ้ประสบการณ์ 

และสามารถสร้างจิตส�านึกใหม่ในการปกป้องหรือตระหนักถึงคุณค่าของตนได้ จากแนวคิดของ  

ช่อมณีดังกล่าว ท�าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า การสร้างสรรค์ตัวละครเอกให้เป็นผู้หญิงและมีบทบาทในทาง

กฎหมายน่าจะเป็นความจงใจ ซึ่งสื่อนัยยะทางเพศอย่างส�าคัญ

ใน รากบญุ ช่อมณีเปิดพืน้ทีใ่ห้ผู้หญงิได้เข้าไปโลดแล่น แสดงความสามารถในทางกฎหมาย 

โดยสร้างตัวละครเอกให้เป็นผู้หญิงและมีบทบาทในการคลี่คลายคดี และมีส่วนร่วมในการสืบสวน

สอบสวน อย่างไรก็ดี ช่อมณีไม่ได้สร้างให้เจติยาเป็นต�ารวจ  หากแต่เป็นนักศกึษากฎหมาย ซึง่สะท้อน

ให้เห็นความส�าคัญของการมีความรู้ด้านกฎหมายและมีจิตส�านึกแห่งความยุติธรรมและเสียสละ  

ซึง่ช่วยน�าพาให้เธอเข้าไปในโลกของผูช้ายและมบีทบาทในกระบวนการยตุธิรรมไม่แพ้ผูช้าย ช่อมณี

ส่ือให้เหน็ว่าบุคคลทีจ่ะคลีค่ลายคดยีงัไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูท้ีม่บีทบาทหน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม

เสมอไป หากแต่เป็นผู้ที่รักในความยุติธรรมและเสียสละด้วย

ใน รากบญุ เจตยิาถกูสร้างให้เป็นหญงิช่างสงัเกต เก่งกล้า รกัความยตุธิรรมและเสยีสละ แม้เจ

ติยาจะไม่ใช่ต�ารวจแต่เธอเป็นตัวหลักในการคลี่คลายคดี อย่างไรก็ตาม การคลี่คลายคดีของ 

เจติยาไม่ได้ท�าไปตามวิธีการตามขนบของต�ารวจ หากแต่ท�าตามวิธีการแบบเฉพาะของเธอเอง  

บางครัง้เจตยิาท�าตวัเป็นนกัสบื นกัสงัคมสงเคราะห์ นกันติวิทิยาศาสตร์ และนกักฎหมาย วธิกีารดงั

กล่าวเปิดโอกาสให้เจตยิาสามารถเข้าไปสบืค้นหาหลกัฐานได้ง่ายและรวดเรว็กว่า ดงัเช่นตอนที ่ เจตยิา 

สืบหาความจรงิคดขีองเอยีด เธอท�าตวัคล้ายนกัสบื ช่างสงัเกต กล้าหาญและมคีวามรูเ้รือ่งยาเสพตดิ

“โชคดีที่ประตูห้องพักของพิทยาก�าลังรอแม่บ้านมาปิดล็อก เจติยาเข้าไปในห้องแล้ว

มองส�ารวจหอ้งอย่างละเอียด พลางสดูดมกลิ่นแปลก ๆ  ในห้อง ข้าวของหลายชิ้นวาง

อยู่บนพื้น เมื่อเดินไปที่โต๊ะญี่ปุ่นข้างเตียง จึงเห็นคราบผงสีขาวที่เจ้าหน้าเก็บไป 

ไม่หมด ท�าให้หล่อนคาดเดาว่ากลิ่นแปลก ๆ นั้นมาจากผงสีขาวที่น่าจะมีการเผา 

เพื่อสูดดม 

“ยาเสพติด!” หล่อนพึมพ�า หลังจากสูดดมใกล้ ๆ แล้วยืนมองเตียงนอนซึ่งไม่ม ี

รอยย่น มันแสดงว่ายังไม่มีการนอนบนเตียงเลย

เจติยาเหลือบไปเห็นสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งตกในซอกตู้โชว์ซึ่งมีโทรทัศน์ตั้งอยู่ จึงหยิบ

กล้องดจิิตลัออกมาจากเป้ทีห่ลงัเพือ่ถ่ายภาพเก็บไว้  แล้วจงึล้วงมอืเข้าไปหยบิมันออก

มามองพินิจด้วยหัวใจเต้นระทึก”16

16 ช่อมณี. รำกบุญ, หน้า 139.

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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วิธีการสืบสวนของเจติยายังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ง่าย และ

สามารถเข้าไปสืบข้อมูลได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีคดีเกิดขึ้นหรือมีการแจ้งความก่อน ซึ่งสะท้อนการ

ท�างานเชิงรุก ดังเช่น กรณีชายชราในบ้านสงเคราะห์หายตัวไป เจติยาเข้าไปสืบหาหลักฐานจนพบ

ว่าเจ้าของสถานสงเคราะห์เป็นฆาตกร โดยเข้าไปในบ้านพักคนชราในฐานะนักสังคมสงเคราะห ์

พร้อมเพื่อนของเธอ ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นมิตร จริงใจของเจติยาท�าให้เธอได้รับข้อมูลท่ีส�าคัญ 

จากคนชรา และเธอยงักลายเป็นความหวังและทีพ่ึง่สดุท้ายของกลุม่คนชราด้วย หรือในกรณขีองกิง่ 

เด็กเร่รอนทีข่ายบรกิารแล้วถกูฆ่าตาย เจตยิาแกะรอยและสบืหาความจรงิจนจบัตวัคนร้ายและช่วย

เหลอืเพือ่นของกิง่อกีสองคนไว้ได้อย่างรวดเรว็ วธิกีารสบืของเจตยิาสะท้อนการท�างานทีร่วดเรว็และ

มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี แม้เจติยาจะใช้วิธีการเฉพาะของเธอ แต่เธอก็น�าหลักฐานไปให้ต�ารวจ 

สะท้อนให้เห็นการยอมรับการอยู่ในขนบของกระบวนการยุติธรรมด้วย 

การคลี่คลายคดีของเจติยาช่วยเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในคดีที่กระบวนการยุติธรรมมักมองข้ามไป ดังจะเห็นว่า การเข้าไปสืบของเจติยาเผยให้เห็นเบื้อง

หลังของตัวละครต่าง ๆ ในด้านอารมณ์ความรู้สึก เหตุผล  ผลกระทบ หรือความเสียหายต่าง ๆ ทั้ง

ก่อนและหลงัคดเีกดิขึน้ซึง่มคีวามซบัซ้อนและมรีายละเอยีดอย่างมาก ดงัเช่น คดทีีป้่อม หญงิพกิาร

ถูกฆ่าชิงเอาล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่สองไป เบื้องหลังความตายนั้น พบว่า ล็อตเตอร์รี่ มีความส�าคัญ

กบัป้อมมาก เพราะเธอเป็นหญงิพกิาร เงนิดงักล่าวจะช่วยให้เธอมีชีวติท่ีดข้ึีน หรอืแม้กระท่ังผูก้ระท�า

ผิดเองก็มเีบ้ืองหลัง พศิกบัแฟนหนุม่ฆ่าป้อม โดยนอกจากเพือ่น�าเงนิไปใช้หนีแ้ล้วยงัต้องการซือ้บ้าน

และไถ่นาให้พ่อแม่ด้วย อย่างไรก็ดี รากบุญ ชี้ให้เห็นว่าผู้กระท�าผิดย่อมต้องถูกลงโทษ มิอาจละเว้น

ได้ แต่ท้ังน้ีผูก้ระท�าผดิอาจจะไม่ใช่คนชัว่ร้ายโดยสนัดารทุกคน  การใส่รายละเอียดด้านอารมณ์ความ

รู้สึกและเบ้ืองหลังของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นการช่วยเติมเต็มประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกที่ 

ขาดหายไปในทางคดี การพิจารณาของศาล รวมถึงส�านวนคดีท่ีมักให้ความส�าคัญกับข้อมูลท่ีเป็น 

ข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรม เน้นความเป็นภาวะวิสัย โดยตัดประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของ

ปัจเจกบุคคลไป 

การมีพลังลึกลับมองเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตาย เป็นสิ่งที่ไม่เข้ากรอบการสืบหา

ความจริงตามกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายหรือพิสูจน์ได้ตามหลักทาง

วทิยาศาสตร์ ประกอบกับมายาคตแิบบทวิลักษณ์ระหว่างหญงิและชายทีส่ร้างภาพให้ธรรมชาตขิอง

ชายมคีวามเป็นเหตเุป็นผลมากกว่าหญงิ และเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูช้าย ค�าพดูของผูห้ญงิยงัถกูครอบ

ในโครงสร้างค�าพูดแบบชายทีเ่น้นอาศัยตรรกะแห่งเหตผุลเป็นส�าคญั ตรรกะแห่งเหตผุลทีค่รอบด้วย

ความเป็นชายดังกล่าว ท�าให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกอันจ�าเพาะ

ของผูห้ญงิ เสยีงและตวัตนของผูห้ญงิจงึอาจหายไป พรรณรายรตัน์ ศรไีชยรตัน์ กล่าวว่า “ผูห้ญงิไม่

เพียงแต่จะไม่มีภาษาที่ใช้แสดงลักษณะเฉพาะของตนเท่านั้น แต่ยังไม่มีชีวิตเป็นของตนอีกด้วย  

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ไร้ค�าพูด ไร้คนได้ยิน ไม่ได้เป็นเพียงผลของการไม่ได้รับการยอมรับในความมีตัวตนหรือไม่มีใครรู้ว่า

จะฟังอย่างไรเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลของการถูกกีดกันออกจากการมีอะไรจะพูดอีกด้วย”17  

มายาคติทางเพศสะท้อนให้เห็นใน รากบุญ อย่างน่าสนใจ ดังจะเห็นได้จากการท่ีหมวดนวัช  

ต�ารวจหนุ่มพยายามถามหาเหตุผลว่าเจติยาสามารถให้เบาะแสหรือสเก็ตภาพคนร้ายได้อย่างไร   

เจตยิาไม่ยอมบอกเหตผุล เพราะเธอคดิว่าหมวดนวชัคงไม่เช่ือ การตอบไปตามตรงอาจท�าให้เบาะแส

กลายเป็นสิง่ไม่น่าเชือ่ถือด้วย ประเดน็นีส้ือ่ให้เหน็ว่าประสบการณ์พเิศษของเจตยิาเป็นประสบการณ์

อันจ�าเพาะ ที่หล่อหลอมจากปัจจัยหลายอย่างทั้งเพศ ความเชื่อเรื่องผี สิ่งลึกลับ ศาสนาหรือ

วัฒนธรรม ซ่ึงมักไม่อยู่ในกรอบของเหตุผลหรือการอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มีโครงสร้าง

จากความเป็นชาย  สิง่ทีเ่ธอท�าได้คอืการไม่ตอบหรอือธบิายผ่านกรอบทีคิ่ดว่าหมวดนวชัจะเข้าใจได้

เพียงเท่านั้น

อย่างไรก็ดี การไม่ตอบหรือการเลี่ยงค�าตอบของเจติยาอาจไม่ได้สะท้อนความไร้ตัวตนของ

ผูห้ญงิ แต่กลบัสะท้อนทางเลือกและการเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัผูห้ญงิทีจ่ะปลดเปลือ้งอ�านาจความเป็นชาย

ที่แทรกซึมอยู่ในกฎหมายและถ้อยค�า อีกทั้งยังสื่อให้เห็นข้อจ�ากัดในภาษากฎหมายที่ไม่สามารถ

อธบิายประสบการณ์เฉพาะของผูห้ญิงได้  การเลอืกไม่ตอบ นิง่เงยีบหรอืเลีย่งค�าตอบจงึเป็นค�าตอบ

แบบหนึ่งในวิถีทางเฉพาะของผู้หญิง  ในสภาวะดังกล่าว เจตยิามิได้อยู่ในสถานะเป็นเบี้ยล่างเพราะ

ตอบค�าถามไม่ได้ แต่เธอกลายเป็นผู้กระท�าการ (agency)  เธอสามารถอ่านกฎเกณฑ์หรือขนบทาง

กฎหมายทีใ่ห้ความส�าคญักบัสิง่ทีพ่สิจูน์ได้ ดงันัน้ เธอจงึเลอืกไม่ตอบเพราะหากตอบ เธออาจกลาย

เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ ข้อมูลของเธอจะไร้ประโยชน์ ดังค�าบรรยายที่ว่า “เจติยาทราบดีว่า ถ้าบอก

เล่าความจรงิว่ามนัเป็นภาพสดุท้ายของลงุสมทิธซึง่ถ่ายทอดให้รบัรู้หลงัจากเขาตายแล้ว หมวดนวชั

ต้องขาดความเชื่อถือกับข้อมูลจากหล่อนแน่”18 การนิ่งเงียบหรือเลี่ยงค�าตอบจึงสะท้อนการต่อรอง

กับอ�านาจความเป็นชายและกรอบคดิแบบวทิยาศาสตร์ การต่อรองดงักล่าวส่งผลให้ต�ารวจหนุม่ตก

อยู่ในสภาวะงงงันและไม่ซักถามเธอต่อไป ดังที่เจติยากล่าวว่า “เขาสงสัยและท�าใจได้ว่า ฉันไม่ยอม

บอกที่มาของข้อมูลพวกนี้แน่ จึงอยากใช้ส่ิงนี้เพื่อประโยชน์ในคดีของต�ารวจตราบใดท่ีไม่ขัดต่อ

กฎหมาย”19 ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปความงงงันนั้นค่อย ๆ คลี่คลายไปเอง หมวดนวัชเริ่มเข้าใจ

ประสบการณ์พเิศษของเจติยาและยอมรบัว่าเธอสามารถช่วยงานต�ารวจได้ ในท้ายเรือ่ง เจตยิาตดัสนิ

ใจบอกความจริงกบัผูก้�ากบัและหมวดนวชั แม้ว่าทัง้สองคนจะไม่เช่ือเรือ่งท่ีเธอเล่าแต่ก็ไม่อาจปฏเิสธ

ความสามารถของเธอได้ ดงัค�าพดูทีห่มวดนวชักล่าว “แม้มนัจะฟังดพูลิกึ แต่คณุแสดงพรสวรรค์นัน้

เพื่อช่วยคลี่คลายคดีฆาตกรรมซึ่งแทบไม่มีทางจับคนผิดได้เลย มันท�าให้ผมยอมรับโดยดีกับความ

17  พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, “Feminist Legal Theory”, ดุลพำห, 46(2), หน้า 108. 

18 ช่อมณี. รำกบุญ, หน้า 390.

19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 390.

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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ลึกลับนั้น”20

เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่ผู้ก�ากับไม่เชื่อค�าพูดของเจติยาสะท้อนกรอบความคิดคนละกรอบ 

ดังจะเห็นว่า เมื่อเจติยาบอกผู้ก�ากับว่าเธอมีพลังพิเศษสามารถเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของ 

คนตายได้  ผู้ก�ากับไม่เชื่อ โดยให้เหตุผลว่าสิ่งที่เจติยาเห็นนั้นไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล ไม่น่าเชื่อถือ  

ดังค�ากล่าวของผู้ก�ากับที่ว่า “ถ้าเป็นสมัยโบราณผมเรียกว่า ผีบอกคุณ แต่ยุคนี้ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้

เลย มันควรมีเหตุผลน่าเช่ือกว่านี้นะ”21 ค�ากล่าวของผู้ก�ากับสื่อให้เห็นการใช้กรอบตรรกะแบบ

วิทยาศาสตร์ตามแนวทางของต�ารวจทีส่มัพนัธ์กบัความมเีหตุมผีลและพสิจูน์ได้ ส่วนเจตยิาใช้กรอบ

ทีม่าจากประสบการณ์พเิศษส่วนตวัและอารมณ์ความรูส้กึเชงิปัจเจก ซึง่แม้จะพสิจูน์ได้ยากแต่ใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน 

ความพยายามท�าความเข้าใจประสบการณ์พเิศษหรอืพลงัลกึลบัยงัสะท้อนความสมัพนัธ์เชงิ

อ�านาจและการต่อสู้ต่อรองในการเข้าไปสู่พื้นที่ในกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง ดังจะเห็นว่า  

เจติยาพยายามสื่อสารกับผู้ก�ากับว่าสิ่งที่เธอท�ามีประโยชน์ และใช้เป็นเบาะแสหาคนร้ายได้ และยัง

ไม่ผิดกฎหมาย โดยอ้างอิงวิธีการตามที่ต�ารวจตะวันตกท�า ดังที่เจติยาพูดกับผู้ก�ากับว่า 

“ท่านสนใจจับฆาตกรตัวจริงให้ได้ สังคมสงบสุขก็พอ บางครั้งต�ารวจฝรั่งยังต้องใช้

เบาะแสพวกนี้เพื่อหาทางออกที่ตีบตัน เมื่อใช้ประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

เขาจับฆาตกรที่หลบตัวในมุมมืดได้ในท่ีสุด เม่ือเป็นเบาะแสท่ีไม่ผิดกฎหมาย ท�าไม

ต�ารวจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ล่ะ?”22 

ค�ากล่าวของเจติยาสะท้อนความพยายามน�าความสามารถพิเศษส่วนตัวให้เข้าไปในพื้นที่

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย เธอพยายามช้ีให้เห็นว่า ไม่ควรปฏิเสธประสบการณ์เฉพาะ 

เชิงปัจเจกเพราะอาจช่วยความจริงปรากฏได้เช่นกัน การกล่าวอ้างถึงวิธีการของต�ารวจฝรั่งที่ใช ้

ความสามารถพเิศษเหนอืการพสิจูน์ในการสบืสวนสอบสวนและการยนืยนัความส�าคญัของหลกัฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ของเจติยา ช่วยสร้างอ�านาจการต่อรองให้กับเธอ และยังสะท้อนให้เห็นว่าเธอเอง

ไม่ได้ปฏิเสธหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด บทสนทนาระหว่างเจติยากับผู้ก�ากับนั้น ในด้าน

หนึง่สะท้อนว่าประสบการณ์เฉพาะสามารถเป็นทางออกหนึง่ให้กบัการสบืสวนได้ แต่ในอกีด้านหนึง่

สะท้อนให้เหน็ข้อจ�ากดัหรอืสิง่ทีข่าดพร่องในกระบวนการยุตธิรรมไทยด้วย ดงัทีล่งุทวเีพือ่นร่วมงาน

ของเจติยากล่าวว่า “ถ้าความสามารถพิเศษนี้เกิดกับต�ารวจ คงไม่มีปัญหามากเพียงนี้”23   

20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 448.

21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 383.

22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 383.

23 เรื่องเดียวกัน, หน้า  296.
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รากบุญ ชี้ให้เห็นว่า ในการคลี่คลายคดีนั้นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมควรให้ความ

ส�าคัญกับการสืบหาหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ควบคู่

กับการท�าความเข้าใจประสบการณ์เฉพาะ ดังที่เจติยากล่าวว่า 

“ฉันเชื่อเร่ืองวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลมากกว่า ถ้าหมกมุ่นกับความเชื่อเรื่องผี  

คงท�างานกบัศพไม่สนกุแน่ แต่...” หล่อนท�าท่าคดิ ก่อนจะตอบต่อไปว่า “ฉันไม่ปฏเิสธ

เรื่องมิติที่คนธรรมดามองไม่เห็น และอาจเป็นที่อยู่ของวิญญาณก่อนที่เขาจะไปตาม

เส้นทางบุญบาปที่ตนก่อขึ้น ผู้ใหญ่บางคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ มันเป็นความเชื่อ

สายกลางดี”24

ค�ากล่าวของเจติยาสะท้อนการยืนยันวิธีการสืบสวนควรน�าข้อมูลทุกอย่างมาประกอบ  

รวมถงึประสบการณ์เฉพาะ ซึง่หมายรวมถงึการเรยีนรูภ้มิูหลงัทางสงัคมวฒันธรรม จติใจ หรอือารมณ์

ความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทุกคนด้วย   

การต่อรองของเจติยามีผลท�าให้กรอบการรับรู้และความเข้าใจของต�ารวจเกี่ยวกับการ

สืบสวนสอบสวนตามขนบวิทยาศาสตร์และความเป็นเหตุเป็นผลเริ่มสั่นคลอน ซึ่งส่งผลให้เจติยาได้

เข้าไปมบีทบาทในการสบืสวนสอบสวน ดงัทีผู่ก้�ากบักล่าวว่า “เอาเถอะ เพือ่คลีค่ลายคดีพวกคณุจะ

ใช้วธินีีต่้อไปกต็ามใจ แต่ต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายเท่านัน้”25 ค�ากล่าวของผูก้�ากับสะท้อนให้เหน็แม้จะ

ไม่เห็นด้วยแต่ไม่สามารถปฏิเสธความสามารถพิเศษของเจติยาได้ 

แม้ รากบุญ จะสะท้อนให้เหน็บทบาทและความสามารถของผูห้ญงิในกระบวนการยตุธิรรม 

แต่ก็สื่อให้เห็นด้วยว่าการเข้าไปมีบทบาทของผู้หญิงน้ัน ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งน้ี ผู้หญิงจะต้องมีความ

สามารถหรือคุณสมบัติพิเศษบางอย่างประกอบ ดังจะเห็นได้จากที่เจติยามีประสบการณ์เฉพาะ 

รู้กฎหมาย มีความรู้เฉพาะทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้น รวมถึงเป็นคน

ช่างสังเกต รักความยุติธรรมและเสียสละ คุณสมบัติเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีเธอต้องใช้พิสูจน์ความรู้ความ

สามารถ การช่วยงานสืบสวนสอบสวนของเจติยาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท�าอยู่เบ้ืองหน้า ซึ่งสะท้อน 

ความไร้ตัวตนไปในขณะเดียวกันด้วย ประเด็นนี้อาจสื่อให้เห็นว่า พื้นที่สืบสวนสอบสวนยังคงเป็น

ของฝ่ายชายเป็นหลัก การยอมรับเจติยาจึงสะท้อนการเปิดรับและปิดกั้นไปในตัวด้วย อย่างไรก็ดี 

บทบาทของเจตยิาสือ่ให้เหน็การหลกีหนโีครงสร้างความเป็นชายด้วยวธิกีารสบืสวนสอบสวนในแบบ

เฉพาะของเธอ ดังจะเห็นว่าเธอเลือกจะใช้พลังลึกลับในสืบสวนสอบสวนต่อไปและรับเป็นที่ปรึกษา

พเิศษเฉพาะบางคดเีท่านัน้  ดงันัน้ เธอจงึอยูใ่นบทบาทผูก้ระท�าการด้วย ไม่ได้เป็นเพยีงส่วนประกอบ

เพื่อเสริมบทบาทฝ่ายชายเท่านั้น

24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 265.

25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 383.

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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การที่ช่อมณีสร้างบทบาทเจติยาในแบบที่ต่างไปจากขนบการสืบสวนสอบสวน เปิดโอกาส 

ให้ผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัสชีวิตจิตใจบุคคลที่เกี่ยวกับคดี ทั้งผู้ตาย หรือแม้กระทั่งผู้กระท�าผิดในเชิง

ปัจเจก ท�าให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่เป็นเพียงเหยื่อหรือคนร้ายที่เป็นเหมือนวัตถุ

ในการสืบสวนสอบสวนเท่านั้น ดังจะเห็นว่า ช่อมณีให้รายละเอียดก่อนและหลังเหตุการณ์  

เล่าวิถีชีวิต อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเหล่านั้น ซึ่งท�าให้พวกเขามีตัวตน ดังเช่น การเข้าไปสืบหา

ข้อมูลคนชราสูญหายจนพบว่าคนชราเหล่านั้นถูกฆาตกรรม ช่วยให้มองเห็นความเหงาว้าเหว ่

ของกลุม่คนชราเหล่านัน้ได้ ขณะเดยีวกันกเ็หน็ความพยายามต่อสูกั้บความไม่ชอบมาพากลของกลุม่

คนชราต่อคนร้าย หรอืความตายของเอยีดหญงิสาวเพือ่นของเจตยิาท่ีตายจากถูกผลกัตกตกึจากฝีมือ

ของแฟนหนุ่ม รากบุญ ไม่ได้น�าเสนอให้เอียดเป็นเพียงเหยื่อของชายและไม่ใช่ผู้หญิงที่หลงรักชาย

แบบหัวปักหัวป�า หากแต่ความรักของเธอคือความรักที่เสียสละ มีความปรารถนาดีให้แฟนหนุ่มแต่

เธอก็เลือกเลิกรากบัแฟนเมือ่พบว่าเขาเป็นคนไม่ด ีเช่นเดยีวกับความตายของลงุสมิทธท่ีช่วยเปิดเผย

ให้สงัคมเหน็ถงึความไม่ปลอดภยัของคนชราทีไ่ม่สามารถปกป้องตนเองได้และความอกตญัญขูองลกู

ทีท่ิง้พ่อแม่ไว้เบือ้งหลงัจนพ่อถกูฆาตกรรมตาย  ช่อมณยีงัชีน้�าให้สงัคมลงโทษคนเหล่านีห้ากศาลไม่

สามารถท�าได้ “เขาควรได้รับการลงโทษจากสังคม ถ้าเล่นงานทางศาลไม่ได้ จะเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดี

ต่อคนรุ่นใหม่”26

การให้รายละเอียดด้านประสบการณ์ ความคิดความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องในคดีเช่นนี้ท�าให้

ภาพกฎหมายในวรรณกรรมกบักฎหมายในกระบวนการยตุธิรรมต่างกนั วรรณกรรมท�าให้ความเป็น

ปัจเจกบคุคลปรากฏ ไม่ใช่ให้ภาพแบบเหมารวม ปราศจากอารมณ์ความรูส้กึของบคุคล ดังที ่ชตุมิา 

ประกาศวุฒิสาร กล่าวไว้ว่า “ภาษาของกฎหมายมีลักษณะเป็นกลาง ปราศจากอารมณ์ ความรู้สึก 

แต่วรรณกรรมกลบัท�าให้ผูอ่้านมองเหน็ตวัตนของตวัละครทีเ่ป็นปัจเจกบคุคล มชีวีติเลอืดเน้ือ ไม่ใช่

ภาพเหมารวม และน�าสิ่งนี้มาประกอบการพิจารณาตัดสินด้วย”27 วรรณกรรมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติม

เตม็ประสบการณ์ในด้านอารมณ์ความรูส้กึ เสรมิสร้างจติส�านกึในด้านคณุธรรมจรยิธรรมให้กบัผูค้น 

และยงัเปิดเผยโลกของบคุคลในคดทีีบ่คุคลภายนอกมกัมองข้ามให้ปรากฏ และยงัเป็นการเชือ่มโยง

โลกของกฎหมายทีห่ลายคนมองว่าไกลตวัให้เข้ามาอยูใ่นโลกของปัจเจก ซึง่ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ใหม่

ให้กับกฎหมายหรือคดีความว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเป็นชะตากรรมหรือบาปเคราะห์ 

26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 267.

27 ชุติมา ประกาสวุฒิสาร.	 “ความเงียบที่ส่งเสียง: ผู้หญิงกับความรุนแรงทางเพศในวรรณกรรมไทยรวมสมัย” 
ใน  ควำมเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป.์ สุวรรณา สถาอานันท์ (บก.) (กรุงเทพ ฯ : วิภาษา, 2552), หน้า 147.

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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4.	เสียงของ	“คนตำย”	กับควำมจริงเบื้องหลังควำมตำย

รากบุญ น�าเสนอเร่ืองเกี่ยวกับคนตายตั้งแต่ต้นจนจบ คนตายในท่ีน้ีคือคนท่ีถูกฆาตกรรม

ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ศพคนตายลืมตาขึ้นมาเพื่อส่ือสารกับเจติยา โดยเปล่งเสียงเหมือนกันทุกศพว่า 

“บอกความจริง” และเจติยายังเกิดนิมิตรเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตายด้วย การเปล่งเสียง

ของคนตายจึงเป็นจุดเริ่มต้นเร่ืองและบทบาทการสืบสวนของเจติยา เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ความเช่ือ

เรื่องวิญญาณคนตายมาพูดกับคนเป็นหรือนิมิตรให้เห็นภาพปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาตลอด  

ความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีมาก่อนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยด้ังเดิมน้ัน ผีหรือวิญญาณ 

คนตายในสงัคมไทยดจูะเป็นส่ิงทีไ่ม่ได้ต้องการการพสิจูน์ว่ามจีรงิหรอืไม่ เพราะเป็นสิง่ทีส่นทิชดิเชือ้

อยู่ในชีวิตคนไทยมานาน ตั้งแต่ผีบ้านผีเรือน ผีปู่ย่าตายาย ผีกระหังกระสือหรือผีคนตาย ความเชื่อ

นี้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชีวิตประจ�าวัน พิธีกรรม ต�านาน นิทาน การละเล่น ฯลฯ  อย่างไรก็ดี  ขนบ

ของกระบวนการยติุธรรมดจูะเป็นสิง่ทีส่วนทางกับความเช่ือเรือ่งวญิญาณคนตาย เพราะกระบวนการ

ยุติธรรมต้องการข้อมูลเชิงรูปธรรมและการพิสูจน์ให้เห็นจริง ดังนั้น เรื่องผีกับกระบวนการยุติธรรม

จึงดูไปด้วยกันไม่ได้  แต่ใน รากบุญ ช่อมณีกลับสร้างให้ผีกับกระบวนการยุติธรรมปรากฏไปพร้อม

กัน โดยเชื่อมโยงความเชื่อพื้นฐานของคนไทยที่เชื่อว่า ‘ผีไม่โกหก’ ช่อมณีจึงให้คนตายลืมตาขึ้นมา

แล้วเปล่งเสียงให้ “บอกความจริง” ซึ่งกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นการสืบสวน 

แม้ช่อมณีสร้างเรื่องราวให้คนตายพูดส่ือสารกับคนเป็นได้และให้เจติยามองเห็นภาพ

เหตุการณ์สุดท้ายของคนตาย หากแต่กลับไม่ได้ให้คนตายพูดเล่าไปโดยตรงว่าใครเป็นคนฆ่า หลัก

ฐานต่าง ๆ อยู่ที่ไหน หรือสาเหตุของการตายคืออะไร ช่อมณีเลือกให้เจติยามีบทบาทให้การสืบหา

พยานหลกัฐานและมลูเหตจุงูใจในการฆาตกรรมนัน้เอง เพือ่ให้สามารถอธบิายได้ว่า เจอพยานหลกั

ฐานนัน้ได้อย่างไร เพือ่พยานหลักฐานนัน้ให้มคีวามเป็นเหตเุป็นผล มทีีม่าทีไ่ปมากกว่าการทีจ่ะบอก

ว่าเจติยาคิดได้เองหรือผีมาบอก ซึ่งจะลดความน่าเชื่อถือลงไป  นอกจากนี้ พยานหลักฐานที่ได้ 

ส่วนใหญ่นั้นยังเป็นพยานวัตถุซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น คราบเลือด  

ลอยน้ิวมือ หรือสารพิษ สะท้อนให้เห็นว่าช่อมณีเองเชื่อว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ความผิดนั้นจะต้องเป็น 

ส่ิงท่ีพสูิจน์ได้ตามหลกัทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกนั โดยหลกัฐานเหล่านีจ้ะช่วยมนี�า้หนกัจนผูก้ระท�า

ผิดไม่อาจหลีกหนีความผิดหรือบิดเบือนคดีจากอ�านาจหรือเงินทองได้ ดังที่เจติยากล่าวกับหมวด

นวัชว่า “คุณต้องท�างานอย่างละเอียด หลักฐานมีน้อย เขามีเงินทองมากย่อมท�าคดีบิดเบือนง่าย

ด้วย” การสบืหาหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์จึงเป็นสิง่ส�าคญั ช่อมณจีงึสร้างให้เจตยิามคีวามรูท้างด้าน

นติวิทิยาศาสตร์ ความรูท้างการแพทย์และสบืสวนตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ด้วย หลักฐานเหล่า

นี้จะได้ถูกน�ามาเป็นส่วนประกอบของการพิจารณาคดีต่อไป

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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เรื่องราวใน รากบุญ เน้นการน�าเสนอความจริงอันมาจากการสืบสวนสอบสวนหาหลักฐาน

มากกว่าการสรุปส�านวนคดีของต�ารวจ การสั่งคดีของอัยการ และการพิจารณาคดีในศาล การเน้น

เรือ่งการสืบสวนสอบสวนนี ้ชีใ้ห้เหน็ว่ากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาไทยให้ความส�าคญักบัการหา

พยานหลกัฐานเพือ่พสิจูน์ความผดิ  ดงัจะเห็นได้จากทีเ่จตยิามบีทบาทในการหาพยานหลกัฐานเป็น

หลกั และความเชือ่ทีว่่ากระบวนการทีเ่หลอืนัน้จะด�าเนนิไปตามขัน้ตอนกฎหมายหรอืตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ในด้านการพจิารณาคดใีนศาลนัน้ จะเหน็ว่า รากบญุ ไม่กล่าวถงึ ซึง่นอกจากสะท้อนให้เหน็

ความส�าคญัในชัน้การสืบสวนสอบสวนแล้ว ยงัส่ือให้เหน็ความจรงิเชงิซ้อนทีซ่่อนอยูใ่นระบบคดิของ

คนไทยที่เชื่อว่า ศาลนั้นเป็นกลาง บริสุทธิ์  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัดสินไปตามข้อเท็จจริงตามตัวบท

กฎหมายและสามารถมอบความยุติธรรมให้ได้ กระบวนทัศน์ดังกล่าวสะท้อนมุมมองต่อศาลในเชิง

ภาวะวสิยั หรอืในอีกด้านหนึง่อาจสะท้อนให้เหน็ว่าสงัคมไม่สามารถเข้าไปแตะต้องศาลได้เพราะอาจ

กลัวมีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล หรือเป็นเพราะไม่มีความรู้เพียงพอจึงไม่ทราบว่าผิดถูกตรง

ไหนก็ตาม  ความจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากการท่ีเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการหลัง

ฟ้องคดีแต่เน้นเนื้อหาไปที่การสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นกระบวนการก่อนฟ้องคดีแทน 

เสยีงของคนตายสือ่ให้เหน็ความจรงิเชงิซ้อนในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเกีย่วกบัคดี

ฆาตกรรมอย่างน่าสนใจ ช่อมณีน�าเสนอให้เห็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการค้นพบศพ  โดยน�าเสนอ

ให้เห็นว่าหากไม่มีศพจะไม่สามารถกล่าวโทษได้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นและจะไม่สามารถน�าการ

ฆาตกรรมเข้าสู่กระบวนการยตุธิรรมได้  ดงัจะเห็นได้จากกรณขีองชายชราทีห่ายตวัไปและภายหลงั

พบว่าถูกฆาตกรรมโดยเจ้าของสถานสงเคราะห์ คดีนี้เกิดจากที่เจติยาเข้าไปในบ้านสงเคราะห์และ

ได้ยินเสียงของชายชราซึ่งเป็นผู้ตายมาบอกกับตนว่า “บอกความจริง” ท�าให้เจติยาคิดว่ามีคนตาย

อย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมอยูท่ีน่ี ่และผูต้ายคงถกูฝังดนิไว้  อย่างไรกดี็ เจตยิาไม่สามารถน�าข้อมลู

นี้ไปบอกต�ารวจได้เพราะไม่มีศพให้เห็นเป็นประจักษ์ ดังน้ัน ความตายน้ีจึงไม่สามารถเข้าสู ่

กระบวนการได้  ดงัทีเ่จตยิากล่าวว่า “เขาขอให้ฉนัช่วยบอกความจรงิอกีแล้ว  ฉนัไม่มทีางขดุพืน้ดนิ

เพื่อพิสูจน์ศพได้เลย กลุ้มใจจัง”28 หรือนิษฐา นักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นเพื่อนของเจติยากล่าวกับ

เจติยาเรื่องศพว่า “เราต้องมีหลักฐานการตายของพวกเขา จึงสาวไปถึงผู้หญิงคนนั้นได้” หลักฐาน

การตายในที่นี้หมายถึงศพนั่นเอง เป็นที่น่าสังเกตว่า คดีชายชราถูกฆาตกรรมนี้ ได้รับการคลี่คลาย

โดยเจติยาและนิษฐานักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าไปสืบและค้นพบว่ามีการฆาตกรรม ต�ารวจไม่ได้เข้า

มามีบทบาทเน่ืองจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอและไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีความตายเกิดข้ึนได้ ซ่ึง

สะท้อนให้เห็นปัญหาในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของต�ารวจ อีกทั้งหากไม่

สามารถค้นพบศพได้ ผู้ตายก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมและคนผิดก็จะลอยนวล 

28 ช่อมณี. รำกบุญ, หน้า 75.
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เสียงของปรียา หญิงสาวที่เป็นอัมพาตและถูกฆาตกรรมเพ่ือชิงมรดกโดยสามีและภรรยา

น้อยทีเ่ป็นพยาบาลดแูลเธอ ปรยีาเปล่งเสยีงเพือ่ต้องการให้ความจรงิปรากฏ  ความจรงิท่ีปรากฏใน

คดีของปรียานี้มิใช่เพียงแค่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้กระท�าความผิด แต่สะท้อนให้เห็นช่องว่าง

ทางกฎหมายในการค้นพบคดีและการก่อเหตุอาชญากรรม เน่ืองจากกรณีของปรียาไม่ใช่การตาย

โดยผิดธรรมชาตทิีจ่ะต้องชนัสตูรพลกิศพตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  มาตรา 148  

ดงันัน้ “หากตายเพราะป่วยกไ็ม่ต้องมีการชนัสูตรพลกิศพ”29 ซึง่สอดคล้องกบักรณีของปรยีา  อย่างไร

ก็ด ีความตายของปรยีากลายเป็นคดไีด้เม่ือเจตยิาพบร่องรอยบางอย่างจากศพ การค้นพบหลกัฐาน

จากศพท�าให้ความตายของปรียาจากที่สรุปว่าเป็นหัวใจล้มเหลวกลายเป็นการฆาตกรรม ซึ่งช่วยให้

ความตายนีเ้ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม และน�าไปสูก่ารจบัตวัคนร้ายได้ในทีส่ดุ การทีเ่จตยิาสามารถ

น�าความตายนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เป็นเพราะเธอเป็นคนช่างสังเกตและมีความรู้ทางด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอาจส่ือให้เห็นว่าคุณลักษณะของผู้สืบสวนสอบสวนควรมีลักษณะเช่นนี้ ดังที่

หมวดนวัชกล่าวกับเจติยาว่าตนก็ดูสารคดีประเภทสืบสวนสอบสวนเหมือนกับเจติยา “คุณไม่ได้ดู

สารคดีประเภทนั้นคนเดียวนี่นา ผมดูและเรียนหลักสูตรสืบสวนมาด้วย มันเสริมซึ่งกันและกัน”30

เสียงของเอียด เพือ่นสนทิของเจตยิาทีเ่สยีชีวติจากการตกตึก สะท้อนให้เห็นว่าความส�าคญั

ของหลักฐานและปัญหาของการหาหลักฐานที่ไม่เพียงพอท�าให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องสงสัย

กระท�าความผิด ดังจะเห็นว่าคดีของเอียดต�ารวจลงความเห็นเบื้องต้นว่าเป็นการฆ่าตัวตาย  

แต่เจตยิาไม่เชือ่จงึหาหลกัฐานเพือ่พสิจูน์ แต่หลักฐานกลบัไม่เพยีงพอแม้ว่าจะคาดเดาได้ว่าใครเป็น 

ผู้กระท�าความผิดกต็าม อกีทัง้ยงัท�าให้ต�ารวจไม่เชือ่และไม่ต้องการน�าคดเีข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม  

ดังจะเห็นจากที่หมวดนวัชพูดกับเจติยาว่า “ผมคิดว่าคงพิสูจน์ยาก เพราะมีรอยให้เห็นไม่มาก 

และไม่ชัดนัก อีกทั้งยังไม่มีการเก็บรอยอย่างถูกต้อง แค่ภาพถ่ายของคุณ คงใช้เป็นหลักฐาน 

ยากนะเจ”31 สุดท้ายเจติยาจึงเลือกให้เขาสารภาพออกมาเอง ซึ่งแม้จะเป็นช่องทางที่เอาผิดได้  

แต่เจตยิาเกอืบจะต้องใช้ชวีติของเธอแลกกบัค�าสารภาพผดิ เสยีงของเอยีดจงึสือ่ให้เหน็ความส�าคญั

ของหลักฐานและข้อจ�ากัดที่จะพิสูจน์ความผิดได้นั้น คดีของเอียดยังสะท้อนให้เห็นว่าพนักงาน

สบืสวนจะต้องท�างานอย่างละเอียดรอบคอบและต้องเป็นคนช่างสงัเกต เพือ่ให้ได้หลกัฐานมากทีส่ดุ 

ดังที่เจติยาเข้าไปห้องของพิทยาแฟนของเอียดเพ่ือสืบหาหลักฐานและได้พบสร้อยข้อมือของเอียด

ตกอยู่ในห้องน้ัน โดยต�ารวจที่เข้าไปตรวจก่อนนั้นหาไม่พบ ดังที่หมวดนวัชกล่าวต�าหนิการท�างาน

29 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์. ค�ำอธิบำยหลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	ว่ำด้วย	กำรด�ำเนินคดีในขั้นตอน
ก่อนกำรพิจำรณำ, หน้า 641.

30 ช่อมณี. รำกบุญ, หน้า 105.

31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 181.

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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ของพนักงานเกบ็หลกัฐานว่า “พวกเกบ็หลกัฐานหลงตาไปได้อย่างไรกัน แย่จงั”32 หลกัฐานทีเ่จตยิา

หามาได้นั้นท�าให้เธอมั่นใจว่าเอียดไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนด้วย

การเปล่งเสียงของคนตายให้บอกว่าจรงิอาจตคีวามได้ว่า เป็นเสยีงทีส่ือ่ให้สงัคมได้รบัทราบ

ว่ายงัมศีพอกีมากมายทีย่งัไม่ถกูน�าเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมและคนตายยงัไม่ได้รบัความเป็นธรรม  

รวมถึงแม้จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หากแต่ความเป็นธรรมอาจไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นล่าช้า

เพราะหลักฐานไม่เพยีงพอ  เสยีงของคนตายจงึเป็นเสียงเรยีกร้องให้สงัคมหนัมาสนใจความตายเหล่า

นี้อย่างใส่ใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม อีกท้ังยังอาจสื่อให้เห็นข้อบกพร่องของ

กระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นไปในแนวตั้งรับ (passive) ที่ต้องมีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความก่อน

จึงจะด�าเนินคดี ทั้งที่มีคดีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และการท�างานในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนั้น

สามารถท�างานในเชิงรุกได้  ดังในกรณีการฆาตกรรมชายชราที่ช่อมณีเขียนให้เจติยาและนิษฐาเป็น

ผู้คลีค่ลายคดแีทนต�ารวจ หรอืในกรณคีวามตายของปรยีาทีเ่จตยิาเป็นผูค้้นพบความผดิปกตจิากร่าง

ของศพและน�าข้อมูลแจ้งต�ารวจจนสามารถน�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้  หรือในกรณีความตายของ

เอยีดสะท้อนให้เหน็ความส�าคญัของหลกัฐานทีใ่ช้ด�าเนนิคดต่ีอผูก้ระท�าความผดิ และความเสยีสละ

ของเจติยาในการเอาตัวเข้าแลกกับการรับสารภาพของผู้ต้องสงสัย รากบุญ จึงสื่อให้เห็นว่าความ

ตายจากการฆาตกรรมกับกระบวนการยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นในสังคมในเชิงแยกขาดจากกัน ความตาย

ทั้งหมดยังสะท้อนให้เห็นข้อจ�ากัดและช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และต�ารวจอาจ

ไม่ใช่สถาบันเดียวที่จะพึ่งพา หากแต่คนในสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือท�างานประสาน

งานกับต�ารวจในการป้องกันเหตุ การคลี่คลายคดี รวมถึงร่วมกันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น 

ในสังคม

5.	อุดมกำรณ์และกลไกในกระบวนกำรยุติธรรมกับควำมจริงเชิงซ้อน

เนื้อหาใน รากบุญ แม้จะเน้นเรื่องการสืบสวน แต่ได้กล่าวถึงอุดมการณ์และกลไกของ

กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมไว้อย่างน่าสนใจด้วย  

โดยบทสนทนาระหว่างเจติยากับมัจจุราชในตอนท้ายเรื่องสะท้อนนัยส�าคัญเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมในด้านการตัดสินคดีของศาลและลักษณะของกฎหมาย ดังจะเห็นจากบทสนทนาที่เจติยา

ถามมัจจุราชเกี่ยวกับการพิพากษาและการลงโทษผู้กระท�าผิดว่า

“ท�าไมท่านไม่ลงโทษคนชัว่ทีศ่าลไม่อาจท�าได้เพราะหลกัฐานความผดิอ่อน กลบัปล่อย

ให้เขาก่อกรรมกบัคนบรสิทุธิอ์กีมากมาย บางคนยงัตายสบายเสียด้วย ความยตุธิรรม

อยู่ที่ไหน?”

32 เรื่องเดียวกัน, หน้า181.
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ชายชุดด�ายิ้มขรึม “เราลงโทษตามบาปที่เขาท�าข้ึนเท่านั้น มิอาจก�าหนดโทษตามใจ

ต้องการได้หรอก แท้จริงแล้วคนท�าบาปเป็นผู้ก�าหนดว่าตนต้องใช้กรรมที่นรกขุมใด

ต่างหาก”33

การสนทนาข้างต้น อาจตคีวามได้ว่า มจัจรุาชเป็นภาพแทนศาล ซึง่บทสนทนาสือ่ให้เหน็ว่า

ศาลไม่มอี�านาจตดัสนิคดไีด้โดยอ�าเภอใจ ศาลจะต้องตดัสนิโทษไปตามความผดิทีผู่ก้ระท�าผิดก่อขึน้

เท่านัน้ ดงัทีม่จัจรุาชกล่าวไว้ ซึง่สะท้อนการยนืยนัความเป็นภาวะวสิยัของศาล  บทสนทนายงัสะท้อน

ให้เห็นลักษณะของกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล มีความเสมอภาคต่อทุกคนเท่าเทียมกัน  

ค�าถามของเจติยายังสื่อให้เห็นความส�าคัญของศาลที่เป็นที่พึ่งของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

ขณะเดียวกันก็สะท้อนการวิพากษ์ความเป็นภาวะวิสัยของศาลจนอาจกลายเป็นข้อจ�ากัดในการ 

น�าตวัผู้กระท�าผิดมาลงโทษ เพราะต้องอาศัยพยานหลกัฐานเท่าน้ัน ซึง่อาจน�ามาซึง่ค�าถามเรือ่งความ

เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมได้ 

การสนทนาระหว่างเจติยากับมัจจุราชยังสะท้อนอุดมการณ์ของกระบวนการยุติธรรม 

ที่ผู้มีอ�านาจหน้าที่จะต้องใช้อ�านาจอย่างไม่หวังผลตอบแทน ดังจะเห็นว่า การสนทนาท�าให้เจติยา

ทราบว่ากล่องรากบุญที่ให้พลังลึกลับในการได้ยินเสียงคนตายและเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของ 

ผู้ตายนัน้ถูกสร้างโดยมจัจุราช จดุมุง่หมายของการสร้างกล่องรากบญุคอืเพือ่ช่วยเหลอืคนและสะสม

บญุ  มเีงือ่นไขว่าหากผูท้ีเ่ป็นเจ้าของกล่องสามารถบอกความจรงิเกีย่วกับคนตายทีไ่ม่ได้รบัความเป็น

ธรรมได้ 3 ครั้ง จะสามารถขอความปรารถนาจากกล่องได้หนึ่งสิ่ง อย่างไรก็ดี แม้เจติยาจะท�างาน

ส�าเรจ็และขอความปรารถนาก็ตาม แต่เจตยิากลบัไม่รูส้กึพึงพอใจแต่กลบัมคีวามทกุข์ใจ เจตยิามอง

ว่าเงื่อนไขเช่นนี้ไม่ใช่การท�าบุญหากแต่เป็นการค้าบุญเพราะมีสิ่งตอบแทน ดังที่เจติยากล่าวกับ

มัจจุราชว่า “ท่านหวังดีจะลดจ�านวนคนบาปในนรก จึงใช้กุศโลบายน้ี ในทางกลับกันมันเป็นการ

สร้างนิสัยไม่ดีให้คนด้วย  การท�าบุญ รู้จักบุญควรมาจากหัวใจของแต่ละคน มิใช่ท�าเพื่อแลกเปลี่ยน

กัน มันเป็นการค้าบุญต่างหาก!”34 ค�ากล่าวของเจติยาสื่อถึงการท�างานของคนในกระบวนการ

ยุติธรรมที่ควรช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน การมีประโยชน์

ตอบแทนอาจท�าให้เกิดการหวังผลประโยชน์มากกว่าการท�าตามอ�านาจหน้าท่ี และจะไม่สามารถ

ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความเป็นกลาง  ซึง่ท�าให้เส่ียงต่อการบดิเบอืนการใช้อ�านาจและอาจเอือ้ประโยชน์

ให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสียในคด ี การท�างานโดยไม่มีประโยชน์ตอบแทนจึงเป็นกลไกในการด�าเนนิงานของ

ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะเป็น 

อย่างไรกด็ ีหากการท�างานโดยมปีระโยชน์ตอบแทนเกดิขึน้เรือ่ย ๆ  จนกลายเป็นธรรมเนยีม

33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 438.

34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 436.

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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ปฏิบัติ จะส่งผลให้เกิดระบบกลไกเชิงซ้อนของกระบวนการยุติธรรมที่มาครอบง�าการด�าเนินงานท่ี

ควรจะเป็นให้บิดเบี้ยวไป และหากเป็นเช่นนั้น กระบวนการยุติธรรมที่เป็นกลไกในการเยียวยา 

และให้ความเป็นธรรม คงไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในคดีได้ ช่อมณีสะท้อน

ความวิตกกังวลดังกล่าว โดยใช้ “กล่องรากบุญ” เป็นภาพแทนการท�างานโดยได้รับประโยชน์

ตอบแทน  และใช้ตวัละคร “ปราณ” ซึง่ถกูสร้างจากกล่องรากบญุและกเิลสของมนษุย์เป็นภาพแทน

ระบบกลไกเชงิซอ้นที่ซ้อนทบัอยูใ่นกระบวนการยุตธิรรมอนัเกิดมาจากธรรมเนยีมปฏบิตัินัน้  ดงัจะ

เห็นว่า ปราณเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมนุษย์ท�างานโดยหวังประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกิเลส 

ของมนุษย์  

ช่อมณีสือ่ให้เหน็ด้วยว่า หากกลไกเชิงซ้อนหยัง่รากลกึลงไปอาจท�าให้เกดิระบบการปกป้อง

ตัวเอง ดังที่ปราณล่วงรู้ว่าเจติยาจะท�าลายกล่องหลังจากท่ีได้ดาวทุกข์ครบสามดวงโดยกล่าวว่า  

“พลังกิเลสต้องการปกป้องตวัเองจากการท�าลายล้างกล่องใบนัน้ตามทีเ่ธอปรารถนาหลงัจากได้ดาว

ทุกข์ครบสามดวงเป็นครัง้ทีส่อง”35 และผลกัดนัผูท้ีไ่ม่ย่อมจ�านนออกไปหรอืท�าลายผูท้ีจ่ะมาท�าลาย

ระบบน้ี  ดังจะเหน็ได้จากทีป่ราณบอกกบัเจตยิาว่าจะยอมตายหรอืสละสทิธิก์ล่องรากบญุ “หากเธอ

ไม่ตายหรือสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของด้วยตัวเอง ใครจะแตะต้องมันไม่ได้เลย”36 แต่เน่ืองจาก 

เจตยิาคลีค่ลายคดไีด้ครบและมีสิทธิขอความปรารถนาได้ จงึพ้นช่วงทีจ่ะสละกล่อง เว้นแต่เจตยิาจะ

ขอความปรารถนานั้นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาที่เจติยาจะขอคือขอให้กล่องรากบุญ

สูญสลายไป  ปราณจงึต้องเลอืกก�าจดัเจตยิาเพือ่รกัษากล่องและชวีติตนไว้นัน่เอง การปกป้องตนเอง

ดังกล่าวท�าให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่สามารถหาประโยชน์ตอบแทนต่อไปได้  

ช่อมณียังสื่อให้เห็นว่า คนในสังคมต้องอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบศีลธรรมอันดี และความถูก

ต้องชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหน่ึงของระบบศีลธรรมอันดีน้ัน ช่อมณีให้เจติยา

เป็นภาพแทนของกระบวนการยตุธิรรมทีถ่กูต้องภายใต้กรอบของศลีธรรม ดงัจะเหน็ว่า เจตยิาเข้าไป

ช่วยคลี่คลายคดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่มีอะไรสามารถจูงใจให้ท�าผิดต่ออ�านาจหน้าที่ บทบาท

ของเจตยิาสะท้อนถงึกระบวนการยตุธิรรมทีค่นในสงัคมคาดหวงั รากบญุ ยงัสือ่ให้เหน็ว่าการจะล้ม

ล้างความถกูต้องชอบธรรมของกระบวนการยตุธิรรมภายใต้กรอบศลีธรรมน้ีเป็นสิง่ท่ีสงัคมไม่ยอมรบั  

ดังจะเห็นว่า เมื่อปราณเข้าใกล้เจติยาแล้วรู้สึกหมดพลัง ไม่สามารถท�าร้ายได้โดยตรง จึงต้องใช้วิธี

การให้น้องชายของเจติยาขโมยกล่องรากบุญมาแทน วิธีการของปราณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

การท�าลายความถูกต้องชอบธรรมนี้ไม่สามารถท�าได้โดยตรง แต่ต้องท�าโดยวิธีนอกระบบ อาทิ  

การแอบแฝงหรืออ�าพรางแทน

35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 425.

36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 420. 
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ช่อมณีให้ตัวอย่างผลจากการท�างานโดยหวังประโยชน์ตอบแทนว่าอาจน�ามาซ่ึงความทุกข์ 

ดังจะเหน็ว่า เจตยิาเองเคยขอความปรารถนาจากกล่องรากบุญหน่ึงครัง้คอืขอให้แม่ของเธอหายป่วย 

แต่เธอกลับได้รับความทุกข์  จนน�ามาซึ่งการท�าลายกล่องรากบุญนั้น  อย่างไรก็ดี แม้ช่อมณีจะให ้

เจตยิาเป็นคนทีเ่คยจ�านนต่อระบบกลไกเชงิซ้อนนี ้หากแต่ความปรารถนาทีเ่จตยิาขอแสดงถงึความ

กตัญญูซ่ึงอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีอันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า การขอความ

ปรารถนาของเจติยาจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และยังคงความถูกต้องชอบธรรม การขอความปรารถนา

ของเจติยาเช่นนีเ้ป็นการคงความบรสุิทธ์ิของตัวเจติยาและสร้างความชอบธรรมในการกลบัมาท�าลาย

ระบบกลไกเชิงซ้อนในภายหลังด้วย  

แม้ รากบุญ จะสะท้อนให้เห็นว่าความบิดเบี้ยวน้ีมีมานานแล้ว ดังท่ีปราณกล่าวว่ากล่อง 

รากบุญมีมานับร้อย ๆ ปี อย่างไรก็ดี เจติยาสามารถท�าลายกล่องรากบุญได้และปราณสูญสลายไป 

สะท้อนให้เห็นความหวังของสังคมที่หล่อเลี้ยงคนที่ต ้องการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบ

กระบวนการยุติธรรมให้กลับคืนสู่สิ่งที่ถูกต้องทั้งในแง่ของตัวระบบและศีลธรรม การไขคดีท่ีกล่อง

ก�าหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนมิเช่นนั้นเจ้าของกล่องจะต้องตาย ยังสะท้อนความหวัง 

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องกระท�าโดยเร็ว เพื่อสร้างความ 

เป็นธรรมให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ความล่าช้าคือความอยุติธรรม” ซึ่งดูจะ

สอดคล้องกับทีช่่อมณนี�าเสนอไว้ใน รากบญุ อย่างไรกด็ ีการท่ีช่อมณหียบิยกประเดน็เรือ่งความล่าช้า

ขึ้นมากล่าวนี้  สะท้อนภาพแทนปัญหาเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันด้วย

6.	บทสรุป

รากบุญ เปิดเผยให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในมุมมองท่ี 

แตกต่างจากท่ีสังคมรับรู้ โดยสังคมมักมองว่าการเปิดเผยความจริงในทางคดีจะมาจากการเข้าสู่

กระบวนการยตุธิรรมเท่านัน้  แต่ใน รากบญุ น�าเสนอให้เหน็ว่า การเปิดเผยความจรงิทางคดสีามารถ

ท�าได้หลายวธีิ ดงัจะเหน็จากการสบืคดขีองเจตยิาทีไ่ม่ได้ใช้วธิกีารสบือย่างต�ารวจหรอืการใช้อ�านาจ

ลึกลับ การสืบคดีดงักล่าวยงัช่วยให้เหน็ความจรงิทีห่ลากหลาย ทัง้ในด้านการท�าคดีและการสืบสวน 

รวมถึงความจริงเบื้องหลังคดี เช่น ภูมิหลังของผู้ตาย ผลกระทบ จิตใจ ฯลฯ ซึ่งช่วยเติมเต็ม

ประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมักไม่กล่าวถึงในกฎหมาย อย่างไรก็ดี นวนิยายไม่ได้สื่อให้

เหน็การปฏเิสธการเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมแต่อย่างใด ดงัทีเ่จตยิาน�าผลการสบืสวนของเธอไปให้

ต�ารวจและต้องการน�าผูก้ระท�าผดิเข้าสูก่ระบวนการทางกฎหมาย โดยการกระท�าของเจตยิาดงักล่าว

ในด้านหน่ึงสะท้อนความคาดหวังของสงัคมทีต้่องการให้กระบวนการยตุธิรรมเป็นทีพ่ึง่พงิ  แต่ในอกี

ด้านหน่ึงกส็ะท้อนให้เหน็ปัญหาของบคุลากรทีย่งัขาดความเชีย่วชาญและกระบวนการยตุธิรรมทาง

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:  

มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี
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อาญาที่ขาดประสิทธิภาพ  ดังจะเห็นจากที่เจติยาต้องพึ่งพาอ�านาจของกล่องรากบุญซึ่งเป็นอ�านาจ

นอกระบบแทนอ�านาจในระบบ เช่นเดียวกับผู้เสียหายหรือ “ผี” ท่ีต้องการให้เจติยาช่วยเปิดเผย

ความจรงิมากกว่าต�ารวจ หรอืการทีเ่จติยาสามารถคลีค่ลายคดไีด้รวดเร็วและมีประสทิธภิาพมากกว่า

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บทบาทของเจติยาจึงเปิดเผยให้เห็นช่องโหว่และข้อจ�ากัดของ

กฎหมาย รวมถึงประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้วย 

ช่อมณียังสือ่ความคาดหวังของสงัคมทีม่ต่ีอบทบาทของนกักฎหมายไทยผ่านบทบาทเจตยิา 

โดยสร้างเจตยิาให้เป็นนกัเรยีนกฎหมายผูม้เีจตนารมณ์มุ่งมัน่ว่าเมือ่เรยีนจบแล้วจะรบัใช้สงัคมอย่าง

เสียสละและกล้าหาญ ภาพของเจติยาจึงเป็นภาพแทนนักกฎหมายในอุดมคติที่สังคมไทยปัจจุบัน

ต้องการ ช่อมณีชี้ให้เห็นว่าแม้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยอาจขาดประสิทธิภาพ เช่น 

บุคลากรขาดความสามารถ ความล่าช้าในการสืบสวนสอบสวน ฯลฯ แต่ก็เป็นอ�านาจหลักในการ

สร้างความเป็นธรรมที่สังคมยังคงยอมรับนับถือ ในแง่น้ีนักกฎหมายจะต้องช่วยเหลือหรือท�างาน

ประสานกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดข้ึนโดยเร็ว นอกจากน้ี  

การสร้างเจติยาให้เป็นคนจนปากกัดตีนถีบยังเปิดโอกาสให้สามารถสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับคนชาย

ขอบจากสายตาของคนชายขอบเอง ซึง่ช่วยให้ผูอ่้านเกดิความรูส้กึร่วมและช่วยพาผูอ่้านให้ได้เข้าไป

ร่วมรู้เห็นเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของผู้เสียหายได้ด้วย การให้ตัวละครหญิงเป็นตัวละคร

เอกยังอาจส่ือได้ว่า ผู้หญิงควรหันกลับมาทบทวนบทบาทของตนในการเรียนรู้กฎหมายและการ

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างที่เจติยาท�า  

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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