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บทคัดย่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยให้ความส�ำคัญกับ “ความจริง” อย่างมาก เพราะเชื่อ
ว่าท�ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม ผู้เสียหาย รวมถึงจ�ำเลยได้ การสืบสวนสอบสวนหรือพิจารณา
คดีของศาลจึงด�ำเนินไปเพื่อให้ความจริงปรากฏ บทความนี้จะศึกษากฎหมายผ่านงานวรรณกรรม
โดยใช้ มุ ม มองเชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ แ นวสตรี นิ ย มวิ เ คราะห์ ค วามหมายและการสื บ หา
“ความจริง” ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไทย ในนวนิยายเรือ่ ง รากบุญ ของ ช่อมณี เพือ่ เปิด
เผยให้เห็นความคิดความเชือ่ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นกระบวนการสืบหาความจริงนัน้ จากการศึกพบว่า นวนิยาย
สือ่ ให้เห็น “ความจริง” ทางกฎหมายในหลายมิติ โดยความจริงมีความส�ำคัญต่อผูเ้ สียหายและการพิสจู น์
ความผิด การสืบหาความจริงยังช่วยเปิดเผยให้เห็นชีวติ จิตใจและตัวตนของผูเ้ สียหาย รวมถึงสะท้อน
ระบบคิดของสังคมทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายอันเป็นความจริงในอีกมิตทิ มี่ กั ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ใน
วรรณกรรม ตัวละครหญิงถูกสร้างให้มบี ทบาทส�ำคัญในการคลีค่ ลายคดีและช่วยเปิดเผยความจริงด้วย
วิธสี บื แบบเฉพาะ เสียงของคนตายทีเ่ ปล่งให้นางเอกได้ยนิ สะท้อนการเรียกร้องความเป็นธรรมและ
ความต้องการให้ความจริงปรากฏ ขณะเดียวกันก็สอ่ื ให้เห็นความขาดพร่องเว้าแหว่งของกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาไทยบางประการและการถูกเอารัดเอาเปรียบของคนชายขอบในสังคมด้วย
ค�ำส�ำคัญ: “ความจริง” ในกฎหมาย, กฎหมายกับวรรณกรรม, วรรณกรรมสืบสวนสอบสวน
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ภาพเสนอกฎหมายในนวนิยายของมณีรัตน์ อัศวิศราภรณ์ ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ�ำปี 2559
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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 investigation 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 proving 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 illustrated 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�ำปี พ.ศ. 25493 ต่อมา
ในปี 2555 บริษัททีวีซีน แอนด์ พิกเจอร์ สร้างเป็นละครแนวแฟนตาซีกึ่งสืบสวนสอบสวน
2
3

ช่อมณี. รากบุญ (กรุงเทพฯ : แสงดาว), 2554.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ค�ำน�ำผู้เขียน.
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ออกอากาศทางช่อง 3 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดี และมีภาค 2 ในปี พ.ศ. 2557 ที่รู้จักใน
ชื่อว่า รากบุญ 2 ตอน รอยรักแรงมาร
เรื่อง รากบุญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลี่คลายคดีฆาตกรรม มี เจติยา หญิงสาวนักศึกษา
กฎหมายเป็นตัวละครเอกช่วยต�ำรวจคลี่คลายคดี เจติยามีฐานะยากจนต้องท�ำงานตบแต่งศพเพื่อ
หารายได้พิเศษและจุนเจือครอบครัว การท�ำงานนี้ท�ำให้เธอได้รับกล่องรากบุญจากลุงทวีเพื่อนร่วม
งาน กล่องรากบุญนี้ท�ำให้เจติยามีพลังพิเศษโดยมองเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตายได้
โดยหากเจ้าของกล่องคลี่คลายคดีของผู้ตายที่เป็นวิญญาณซึ่งมาเรียกร้องให้ “บอกความจริง”
ว่าตนตายได้อย่างไรได้ส�ำเร็จ 3 ครั้ง เธอจะสามารถขอความปรารถนาต่อกล่องได้หนึ่งสิ่ง เจติยา
คลีค่ ลายคดีได้และขอให้แม่หายป่วย ต่อมาเจติยาต้องการท�ำลายกล่องรากบุญเพราะเห็นว่าเป็นสะสม
ของกิเลส โดยเธอยอมสละชีวติ ของตนเพือ่ แลกกับชีวติ ของแม่และน้องชายและการท�ำลายกล่องราก
บุญ ซึง่ ในทีส่ ดุ เธอสามารถท�ำลายกล่องได้ จากนัน้ วิญญาณของเจติยาเดินทางไปพบมัจจุราช อย่างไร
ก็ดี ด้วยความดีและความเสียสละของเจติยาท�ำให้มจั จุราชให้เธอกลับไปมีชวี ติ อีกครัง้
ช่อมณีสร้างโครงเรื่องรากบุญให้มีลักษณะผสมผสาน โดยใช้เรื่องแนวสืบสวนสอบสวนเป็น
โครงเรื่องหลักผสมผสานกับเรื่องวิญญาณคนตายในคดีฆาตกรรมและเรื่องรักระหว่างพระเอกกับ
นางเอกเป็นโครงเรือ่ งรอง การผสมผสานรูปแบบการประพันธ์เปิดโอกาสให้ชอ่ มณีใส่เรือ่ งราวเกีย่ ว
กับกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกล่าวได้โดยง่ายหรือกล่าวถึงได้ ดังจะเห็นว่าสังคมไทยไม่มอง
กฎหมายอย่างจริงจังว่าตัวเนือ้ หากฎหมายเป็นธรรมหรือไม่ แต่มกั มองว่าคนในกระบวนการยุตธิ รรม
ให้ความเป็นธรรมกับเขาได้หรือไม่แทน การใส่โครงเรือ่ งรักและเรือ่ งผีผสมผสานไปกับการฆาตกรรม
จึงเปิดโอกาสเรือ่ งราวเหล่านีถ้ กู ถ่ายทอดออกมา และยังสามารถวิพากษ์วจิ ารณ์กระบวนการยุตธิ รรม
ได้โดยไม่ถูกเพ่งเล็ง
ใน รากบุญ ช่อมณีใช้ผู้เล่าแบบผู้รู้แจ้ง (Omniscient narrator) ในการเล่าเรื่อง ท�ำให้
ผู้อ่านล่วงรู้เหตุการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้หมด กลวิธีดังกล่าวเปิดโอกาสให้ช่อมณี
น�ำเสนอเรื่องราวของบุคคลในเรื่องทั้งเจติยา ผู้เสียหาย ผู้กระท�ำผิด ต�ำรวจ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ได้อย่างรอบด้าน ท�ำให้เห็นภาพของคดีและความรูส้ กึ นึกคิดของตัวละครในเรือ่ งปรากฏได้โดยตรง
โดยไม่ผา่ นปากหรือสายตาของใครเป็นการเฉพาะ กลวิธกี ารเล่าเช่นนีย้ งั สอดคล้องกับการน�ำเสนอ
เรื่องราวความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ตายหรือผู้เสียหายในคดีความต่าง ๆ ในเรื่อง เพราะเปิด
โอกาสให้ตัวละครทุกตัวได้น�ำเสนอภาพเหตุการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเท่าเทียม
และให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินความผิดชอบชั่วดีของตัวละครในเรื่องเอง กลวิธีดังกล่าวยังท�ำให้ผู้อ่าน
สัมผัสถึงเหตุการณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ได้ง่าย อันเป็นการขยายกรอบการรับรู้เกี่ยวกับคดีความ
และบุคคลในคดีให้กว้างขวางขึ้น
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วรรณกรรมของช่อมณีสว่ นใหญ่มกั เกีย่ วกับกฎหมายหรือการสืบสวนสอบสวน ส่วนหนึง่ น่า
จะมาจากทีช่ อ่ มณีสำ� เร็จการศึกษาด้านกฎหมาย โดยมีอาชีพเป็นนักเขียนและทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย
ดังที่ช่อมณีให้สัมภาษณ์ถึงการเขียนนวนิยายของเธอไว้อย่างน่าสนใจว่า
“มีหลายเรื่องที่น�ำความรู้ทางกฎหมายเข้าไปสอดแทรกในนิยาย เพื่อเสริมความรู้ให้
กับผูอ้ า่ นว่า มีเรือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ ในสังคมด้วยเช่นกัน ตัวละครแสดงให้เห็นความทุกข์
จากการท�ำผิดกฎหมาย ตัวเอกก็เล่าถึงทางแก้ไขซึ่งมีทั้งยากและง่ายผสมกัน มันเป็น
เรื่ อ งรอบตั ว ที่ บ างคนอาจไม่ เ คยเจอ แต่ มั น มี ใ นสั ง คมจริ ง ๆ ตั ว เองจึ ง มั ก น� ำ
ประสบการณ์และความผิดพลาดของคู่คดีในศาลมาเขียนผ่านนิยาย เสริมความรู้ให้
คนอ่านเข้าใจง่ายผ่านตัวละคร ซึ่งนิยายจะท�ำให้คนอ่านเข้าใจความผิดพลาดของคน
อื่นได้ง่ายและจ�ำเป็นบทเรียนได้เร็ว”4
ค�ำสัมภาษณ์ของช่อมณีสะท้อนให้เห็นการน�ำประสบการณ์ส่วนตัว อารมณ์ความรู้สึก
ที่มีต่อผู้คนในคดีมาผสานกับประสบการณ์ร่วมทางสังคม ซึ่งช่วยเชื่อมโยงผู้คนให้ได้เรียนรู้เรื่องราว
เกีย่ วกับกฎหมาย ประสบการณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดของคนในคดีและต้องการให้เป็นบทเรียนแก่สงั คม
งานเขียนของช่อมณีจึงมีนัยส�ำคัญมากกว่านวนิยายแนวสืบสวนสอบเพื่อความบันเทิงทั่วไป
นวนิยายไทยแนวสืบสวนสอบสวนจ�ำนวนมากมักใช้โครงเรื่องรักเข้าไปประกอบหรือใช้
โครงเรือ่ งรักเป็นโครงเรือ่ งหลัก เรือ่ งสืบสวนสอบสวนกลายเป็นเครือ่ งเร้าความสนใจผูอ้ า่ น และอาจ
ปฏิเสธไม่ได้วา่ มุมมองของนักอ่านไทยต่อเรือ่ งแนวสืบสวนสอบสวนนัน้ มักมองว่ามีเนือ้ หาหนัก ท�ำให้
นักอ่านมีเฉพาะกลุม่ ทีส่ นใจเท่านัน้ และยังส่งผลต่อการสร้างวรรณกรรมมีนอ้ ยด้วย ดังทีช่ อ่ มณีกล่าว
สะท้อนการเขียนงานวรรณกรรมประเภทสืบสวนสอบสวนว่ามีนอ้ ยไว้วา่ “คิดว่าคนไทยน่าจะได้อา่ น
แนวนีบ้ า้ งจึงเริม่ ลงมือเขียน โดยเฉพาะการน�ำข้อกฎหมายไปสอดแทรกกับเนือ้ หา เพือ่ ให้สาระกลาย
มาเป็นความสนุกส�ำหรับผู้อ่าน หรือการต่อสู้ที่เน้นการใช้ปัญญาหรือไหวพริบเป็นหลัก”5 ค�ำกล่าว
ของช่อมณีสื่อให้เห็นสภาวะของการเขียนและการอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายและการ
สืบสวนสอบสวนที่มีไม่มากนัก อีกทั้งยังสื่อให้เห็นความพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
วรรณกรรมแนวนีใ้ ห้มที งั้ สาระและความสนุกสนานผสมผสานกันไป ซึง่ น่าจะช่วยให้ผอู้ า่ นสนใจอ่าน
มากขึ้น
ความน่าสนใจในงานวรรณกรรมของช่อมณีอยู่ที่การน�ำเสนอเรื่องกฎหมาย การสืบสวน
สอบสวนและให้ภาพของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในคดีในมุมมองใหม่ โดยเปิดเผยให้เห็นความจริงในมิตติ า่ ง ๆ
4
5

ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย. (17 ตุลาคม 2555). นัดพบนักเขียน: งานเขียนสะท้อนสังคมผ่านปลายปากกา ‘ช่อ
มณี’. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 จาก www.all-magazine.com.
เรื่องเดียวกัน.
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ทั้งด้านการคลี่คลายคดีและ “ความจริง” ในหลายมิติ อันได้แก่ความจริงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต จิตใจ
และผลกระทบของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงท�ำให้ได้รับรู้ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม วรรณกรรม
เป็นหนทางหนึ่งที่ท�ำให้คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เล่าเรื่องของตนหรือเป็นปากเสียงถ่ายทอด
เรื่องราวของผู้อื่น โดยไม่ถูกตั้งค�ำถามเพราะถูกมองเป็นเรื่องแต่ง

2. ความจริงทางกฎหมายกับความจริงของปัจเจก
ประเด็นเรื่อง “ความจริง” ในทางกฎหมายมีความส�ำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการพิสูจน์การ
กระท�ำความผิด ซึ่งมีหลักในการพิสูจน์ว่า “ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์”6 ผู้ที่กล่าวอ้างจึงมีหน้า
ที่น�ำสืบให้ได้ตามที่อ้างนั้น พยานหลักฐานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการสนับสนุนค�ำกล่าวอ้างของตน
ความจริงในทางกฎหมายปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนโดยการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยการ
สืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) หมายถึง “การแสวงหาข้อ
เท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจได้ปฏิบัติไปตามอ�ำนาจหน้าที่
เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพือ่ ทีจ่ ะทราบรายละเอียดแห่งความผิด”7 ส่วนการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 2 (11) หมายถึง “การรวบรวมพยาน
หลักฐานซึ่งอาจจะเป็นพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร”8 จากความหมายจะเห็นว่า ทั้งการ
สืบสวนสอบสวนมุ่งกระท�ำไปเพื่อหาและรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ การรวบรวมพยานหลักฐาน
นั้นด�ำเนินไปเพื่อ “จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาฟ้อง
ลงโทษ”9 ค�ำกล่าวนี้ สะท้อนความส�ำคัญของการสืบสวนสอบสวนเพราะน�ำไปสู่การค้นพบพยาน
หลักฐานที่จะใช้พิสูจน์ความผิด ซึ่งจะมีผลต่อทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาตั้งแต่ขั้นสอบสวน ถ้าไม่
ปรากฏว่าผูใ้ ดเป็นผูก้ ระท�ำความผิด พนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวน แต่ถา้ ปรากฏตัวผูก้ ระท�ำ
ความผิด พนักงานสอบสวนจะท�ำความเห็นควรสั่งฟ้องต่อศาล พร้อมส่งส�ำนวนการสอบสวน
แก่พนักงานอัยการ ฉะนั้น การสืบสวนสอบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนี้มีผลต่อการสร้างโครงเรื่อง รากบุญ ที่เน้นการหาหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ความผิด
“ความจริง” ทีป่ รากฏในการสืบสวนสอบสวนเน้นความจริงทีเ่ ป็นรูปธรรม เป็นเหตุเป็นผล
6
7
8
9

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549), หน้า 171.
สุวัณชัย ใจหาญ. ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (กรุงเทพ ฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2530),
หน้า 105.
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. ค�ำอธิบาย หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ว่าด้วยการด�ำเนินคดีในขั้นตอน
ก่อนการพิจารณา. กรุงเทพ ฯ: พลสยาม, 2553, หน้า 473.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 473.
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พิสูจน์ได้ ซึ่งสะท้อนความเป็นภาวะวิสัย ดังจะเห็นว่า มีการน�ำนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ความ
ผิด หรือการสรุปส�ำนวนคดีของต�ำรวจที่เน้นข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อพิจารณาว่าเป็นความผิดหรือไม่
ฐานใด สะท้อนให้เห็นการประกอบสร้างความจริงขึ้นมา ความจริงที่ปรากฏจึงเป็น “ระบอบของ
ความจริง” ทีถ่ กู สถาปนาขึน้ จากผูม้ อี ำ� นาจ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็น “วาทกรรม” แบบหนึง่ ความจริง
จึงไม่มีความจริงแท้หรือมีความจริงเพียงรูปแบบเดียว ดังที่ มิแช็ล ฟูโก (Michel Foucault)
กล่าวถึงวาทกรรมกับความจริงว่า “แนวคิดเรือ่ งวาทกรรมน�ำไปสูข่ อ้ สรุปทีว่ า่ “ความจริงในอุดมคติ”
หรือ “ความจริงสัมบูรณ์” นั้นไม่ได้มีอยู่จริง หากแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทและสาย
สัมพันธ์ระหว่างความรูก้ บั อ�ำนาจ”10 ความจริงทีถ่ กู ประกอบสร้างยังมีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนดกรอบ
การรับรูแ้ ละความคิดของคนในสังคมและมีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนิยามตัวตนและบทบาทของบุคคล
ดังจะเห็นว่า ประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกและตัวตนเชิงปัจเจกของบุคคลในคดีมักถูกมองข้าม
หรือท�ำให้กลายเป็นวัตถุที่ถูกขีดเขียนให้เข้าตามขนบทาง กฎหมายที่เน้นความเป็นภาวะวิสัย
“ความจริง” เป็นแก่นเรือ่ งหลักของ รากบุญ โดยเรือ่ งราวทัง้ หมดด�ำเนินไปเพือ่ ให้ความจริง
ในคดีคลี่คลาย การน�ำเสนอความจริงใน รากบุญ มีความน่าสนใจมาก เพราะสะท้อนให้เห็น
ความส�ำคัญของการสืบสวนสอบสวนและการหาพยานหลักฐาน โดยพยานหลักฐานต้องน่าเชื่อถือ
ดังจะเห็นว่า แม้เจติยาจะมีพลังลึกลับมองเห็นเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตาย ท�ำให้ล่วงรู้ว่าผู้ตายตาย
ได้อย่างไร ใครเป็นฆาตกร หากแต่เธอไม่สามารถเป็นประจักษ์พยานได้ เพราะกระบวนการยุตธิ รรม
ไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือเป็นเพียงพยานบอกเล่า11 เพราะไม่น่าเชื่อถือ เจติยาจึงต้อง
สืบหาหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระท�ำความผิด ซึ่งสะท้อนการยอมรับการเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม
อย่างไรก็ดี รากบุญ เปิดเผยให้เห็นมุมมองความจริงทางคดีในมิติที่หลากหลายโดยเฉพาะ
ด้านจิตใจ ประสบการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึก ทั้งก่อนและหลังคดี ทั้งของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ
ผูต้ าย ผูก้ ระท�ำผิด ต�ำรวจ และไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องอืน่ ๆ ซึง่ เปิดเผยให้เห็นตัวตนเชิงปัจเจก และท�ำให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีมีโอกาสในการให้เหตุผลในการกระท�ำหรือเรียกร้องความเป็นธรรม ในขณะ
10 Michael Foucault. “Truth and Power”, ใน สุรเดช โชติอุดมพันธ์. ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 (กรุงเทพ ฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), หน้า 109-110.
11 ประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 226/3 วรรคสอง บัญญัติว่า
“ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า เว้นแต่
(1) ตามสภาพ ลั ก ษณะ แหล่ ง ที่ ม า และข้ อ เท็ จ จริ ง แวดล้ อ มของพยานบอกเล่ า นั้ น น่ า เชื่ อ ว่ า จะพิ สู จ น์
ความจริงได้ หรือ
(2) มีเหตุจำ� เป็น เนือ่ งจากไม่สามารถน�ำบุคคลซึง่ เป็นผูท้ ไี่ ด้เห็น ได้ยนิ หรือทราบข้อความเกีย่ วในเรือ่ งทีจ่ ะให้การ
เป็นพยานนัน้ ด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรมทีจ่ ะรับฟัง
พยานบอกเล่านั้น”.
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ทีผ่ อู้ า่ นก็สามารถมองเห็นทีม่ าทีไ่ ปของเหตุการณ์และเข้าใจภาพเหตุการณ์ทงั้ หมดโดยไม่ดว่ นตัดสิน
ไปก่อน ดังจะเห็นว่า ใน รากบุญ ช่อมณีสร้างให้ผตู้ ายเปล่งเสียงให้บอกความจริง ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ความตายของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการให้ความจริงเปิดเผย วิญญาณคนตายที่
เปล่งเสียงออกมานี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งสื่อให้เห็นปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมที่
มักเกิดกับคนที่ไม่มีอ�ำนาจ ไม่มีสิทธิมีเสียง คดีความต่าง ๆ มักถูกท�ำให้เงียบไปหรือสรุปคดีง่าย ๆ
ดังที่ เจติยากล่าวว่า “เพราะความจนจึงสรุปให้ปิดคดีง่าย ๆ ฉันอยากทวงความยุติธรรมให้ลุงสมิธ
และเมียของเขา”12 ข้อวิพากษ์นี้เป็นความจริงที่ไม่ถูกกล่าวถึงอย่างเปิดเผย แต่สะท้อนได้ใน
วรรณกรรม
การน�ำเสนอความจริงใน รากบุญ ยังเชื่อมโยงกับเรื่องเพศด้วย จะเห็นว่า ใน รากบุญ
ช่อมณีเลือกให้ตัวละครหญิงมีบทบาทในการคลี่คลายคดีแม้จะไม่ได้เป็นต�ำรวจ เจติยาถูกสร้างให้
เป็นตัวละครผูร้ กั ความยุตธิ รรม ฉลาด ช่างสังเกตและเสียสละเพือ่ ส่วนรวม อีกทัง้ ยังมีบทบาทในการ
คลีค่ ลายคดีมากกว่าต�ำรวจ ซึง่ ดูจะขัดแย้งกับนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนตามขนบ ทีต่ วั ละครเอก
มักเป็นผู้ชาย ตัวละครหญิงมักเป็นเหยื่อหรือตัวประกอบ ฝ่ายชายยังถูกฉายภาพให้เป็นผู้ปกป้อง
คุ้มครองหรือผดุงความยุติธรรม ส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้ต้องได้รับการปกป้องและอ่อนแอ การปรับ
เปลีย่ นให้ตวั ละครหลักเป็นผูห้ ญิงส่งผลให้ความจริงถูกน�ำเสนอในลักษณะทีแ่ ตกต่างจากวรรณกรรม
สืบสวนสอบสวนตามขนบ อีกทั้งยังเห็นวิธีการสืบสวนสอบสวนในแบบเฉพาะ เป็นการเปิดพื้นที่ให้
ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ของผู้ชาย
วรรณกรรมที่คัดสรรมานี้มีลักษณะแตกต่างจากวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนตามขนบ ตัว
ละครหญิงมีบทบาทส�ำคัญในเรื่อง และยังมีตัวละครผีเข้ามาประกอบ ซึ่งอาจสื่อให้เห็นถึงความ
พยายามของผู้เขียนที่จะน�ำเสนอภาพแทนกฎหมายและบทบาทผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมใน
มุมมองใหม่ การน�ำเสนอภาพแทนดังกล่าวยังเปิดเผยให้เห็นความจริงอีกแง่มุมหนึ่งที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและการท�ำงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เห็นตัวตนและการต่อสู้ ต่อรองของ
ผู้หญิง และเห็นความตายอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเสียงของผู้ตายที่ส่วนใหญ่เป็นคนชาย
ขอบในมิติที่หลากหลาย การศึกษากฎหมายผ่านวรรณกรรมเป็นช่องทางให้ผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัส
และรับรู้ตัวตนของปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนชายขอบ ผู้หญิง ผู้ตายหรือผู้ที่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม บทความนี้จะศึกษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านวรรณกรรม โดยมุ่งวิเคราะห์
ความหมายและการสืบหาความจริงในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไทย โดยใช้มมุ มองเชิงวิพากษ์
และนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมเป็นกรอบความคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและขยายมุมมองที่เกี่ยวกับ
“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมออกไป
12 ช่อมณี. รากบุญ, หน้า 268.
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3. ผู้หญิงกับบทบาทการสืบหาความจริง
ประเด็นเรื่องเพศถูกมองว่าปรากฏอยู่ในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นักนิติศาสตร์
แนวสตรีนยิ มเชือ่ ว่ากฎหมายและบทบาทของกฎหมายทีด่ ำ� รงอยูน่ นั้ สะท้อนผลประโยชน์ของมนุษย์
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ประหนึ่งมีธรรมชาติความเป็นชายในตัวกฎหมาย13 นักสตรีนิยมยังตั้ง
ค�ำถามกับกฎหมายว่า “กฎหมายได้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อประสบการณ์และค่านิยมที่ดูเหมือนว่า
เป็นของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่างไร มาตรฐานและแนวคิดทางกฎหมายได้ท�ำให้ผู้หญิงเสียเปรียบ
อย่างไร ค�ำถามเหล่านี้มีนัยว่ากฎหมายนั้น นอกจากจะไม่มีความเป็นกลางทางเพศแล้ว ยังเป็น
“ผูช้ าย” อีกด้วย”14 ซึง่ ทัง้ หมดอยูใ่ นกรอบโครงสร้างทางสังคมกรอบใหญ่คอื ปิตาธิปไตย สังคมปิตา
ธิปไตยสร้างและสืบทอดมายาคติเกี่ยวกับธรรมชาติของเพศในแบบทวิลักษณะ กล่าวคือ สร้างให้
ผู้ชายสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นระเบียบ เข้มแข็ง ส่วนผู้หญิงสัมพันธ์กับอารมณ์
ความรู้สึก ความไร้ระเบียบ และอ่อนแอ ซึ่งเอื้อให้อ�ำนาจกับผู้ชายมากกว่า มายาคติดังกล่าวท�ำให้
ผู้ชายมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าผู้หญิง ดังจะเห็นว่า การเขียนกฎหมาย บุคลากร
หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนล้วนถูกสร้างหรือเป็นพื้นที่ของผู้ชายเกือบทั้งสิ้น กฎหมายจึงมี
นัยเป็น “การเมืองเรื่องเพศ” อย่างหนึ่ง
อิทธิพลของมายาคติทางเพศที่ส่งผลต่อบทบาทหญิงชายในกระบวนการยุติธรรมสะท้อน
ให้เห็นได้จากขนบการเขียนวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนทีต่ วั ละครเอกมักจะเป็นชาย การใช้ตวั
ละครชายเป็นตัวละครหลักเป็นที่นิยมและเป็นขนบหลักของการแต่งเรื่องแนวนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ตัวละครหญิงที่ปรากฏมักเป็นตัวละครประกอบ เป็นเหยื่อหรือเป็นตัวเสริมบทบาทให้กับตัวละคร
ชายเสียมากกว่า การสร้างตัวละครในลักษณะดังกล่าวดูจะสร้างภาพแทนให้ผู้หญิงห่างไกลจาก
ตัวบทกฎหมาย ไม่มีความรู้ กลายเป็นฝ่ายถูกกระท�ำ ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่า ตัวตน และความรู้
ความสามารถของผู้หญิงไป
ช่อมณีสร้างสรรค์นวนิยาย โดยน�ำความรู้ทางด้านกฎหมายใส่ไปในเนื้อหาและให้ตัวละคร
หลักเป็นผูห้ ญิง โดยเธอมองว่า การเขียนนวนิยายมีอทิ ธิพลต่อความคิดจิตใจของผูอ้ า่ นเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่ ในบทสัมภาษณ์ ช่อมณีกล่าวถึงประเด็นการอ่าน
นวนิยายของผู้หญิงไว้อย่างน่าสนใจว่า “ผู้หญิงจึงมักชอบอ่านนิยาย แต่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
น้อยเหลือเกิน ตัวเองเลยสอดแทรกความรู้ตรงนี้เข้าไปในนิยาย รวมถึงอยากส่งเสริมให้ผู้หญิงรู้จัก
คุณค่าของตัวเองมากขึ้น ว่าตัวเองนั้นสามารถยืนหยัด เข้มแข็ง และปกป้องตัวเองได้”15 ค�ำกล่าว
13 จรัญ โฆษณานันท์. นิติปรัชญาแนววิพากษ์ (กรุงเทพ ฯ : นิติธรรม, 2555), หน้า 80.
14 Katherine Bartlett. Feminism Legal Methods. อ้างใน พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, “Feminist Legal
Theory”, ดุลพาห, 46(2), หน้า 93.
15 ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย. (17 ตุลาคม 2555). นัดพบนักเขียน: งานเขียนสะท้อนสังคมผ่านปลายปากกา ‘ช่อมณี’.
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“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:
มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี

ของช่อมณีสะท้อนให้เห็นพันธกิจของนักเขียนหญิงที่มีต่อผู้หญิงและสังคม และช่วยเชื่อมโยง
กฎหมายเข้ากับผู้หญิง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการอ่านของผู้หญิงไม่ใช่เป็นกิจกรรมฆ่า
เวลาหรือเป็นเรือ่ งทีเ่ ปล่าประโยชน์ซำ�้ ซาก หากแต่เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยประเทืองความรู้ ประสบการณ์
และสามารถสร้างจิตส�ำนึกใหม่ในการปกป้องหรือตระหนักถึงคุณค่าของตนได้ จากแนวคิดของ
ช่อมณีดังกล่าว ท�ำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า การสร้างสรรค์ตัวละครเอกให้เป็นผู้หญิงและมีบทบาทในทาง
กฎหมายน่าจะเป็นความจงใจ ซึ่งสื่อนัยยะทางเพศอย่างส�ำคัญ
ใน รากบุญ ช่อมณีเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิงได้เข้าไปโลดแล่น แสดงความสามารถในทางกฎหมาย
โดยสร้างตัวละครเอกให้เป็นผู้หญิงและมีบทบาทในการคลี่คลายคดี และมีส่วนร่วมในการสืบสวน
สอบสวน อย่างไรก็ดี ช่อมณีไม่ได้สร้างให้เจติยาเป็นต�ำรวจ หากแต่เป็นนักศึกษากฎหมาย ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นความส�ำคัญของการมีความรู้ด้านกฎหมายและมีจิตส�ำนึกแห่งความยุติธรรมและเสียสละ
ซึง่ ช่วยน�ำพาให้เธอเข้าไปในโลกของผูช้ ายและมีบทบาทในกระบวนการยุตธิ รรมไม่แพ้ผชู้ าย ช่อมณี
สือ่ ให้เห็นว่าบุคคลทีจ่ ะคลีค่ ลายคดียงั ไม่จำ� เป็นต้องเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม
เสมอไป หากแต่เป็นผู้ที่รักในความยุติธรรมและเสียสละด้วย
ใน รากบุญ เจติยาถูกสร้างให้เป็นหญิงช่างสังเกต เก่งกล้า รักความยุตธิ รรมและเสียสละ แม้เจ
ติยาจะไม่ใช่ต�ำรวจแต่เธอเป็นตัวหลักในการคลี่คลายคดี อย่างไรก็ตาม การคลี่คลายคดีของ
เจติยาไม่ได้ท�ำไปตามวิธีการตามขนบของต�ำรวจ หากแต่ท�ำตามวิธีการแบบเฉพาะของเธอเอง
บางครัง้ เจติยาท�ำตัวเป็นนักสืบ นักสังคมสงเคราะห์ นักนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และนักกฎหมาย วิธกี ารดัง
กล่าวเปิดโอกาสให้เจติยาสามารถเข้าไปสืบค้นหาหลักฐานได้งา่ ยและรวดเร็วกว่า ดังเช่นตอนที่ เจติยา
สืบหาความจริงคดีของเอียด เธอท�ำตัวคล้ายนักสืบ ช่างสังเกต กล้าหาญและมีความรูเ้ รือ่ งยาเสพติด
“โชคดีที่ประตูห้องพักของพิทยาก�ำลังรอแม่บ้านมาปิดล็อก เจติยาเข้าไปในห้องแล้ว
มองส�ำรวจห้องอย่างละเอียด พลางสูดดมกลิ่นแปลก ๆ ในห้อง ข้าวของหลายชิ้นวาง
อยู่บนพื้น เมื่อเดินไปที่โต๊ะญี่ปุ่นข้างเตียง จึงเห็นคราบผงสีขาวที่เจ้าหน้าเก็บไป
ไม่หมด ท�ำให้หล่อนคาดเดาว่ากลิ่นแปลก ๆ นั้นมาจากผงสีขาวที่น่าจะมีการเผา
เพื่อสูดดม
“ยาเสพติด!” หล่อนพึมพ�ำ หลังจากสูดดมใกล้ ๆ แล้วยืนมองเตียงนอนซึ่งไม่มี
รอยย่น มันแสดงว่ายังไม่มีการนอนบนเตียงเลย
เจติยาเหลือบไปเห็นสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งตกในซอกตู้โชว์ซึ่งมีโทรทัศน์ตั้งอยู่ จึงหยิบ
กล้องดิจติ ลั ออกมาจากเป้ทหี่ ลังเพือ่ ถ่ายภาพเก็บไว้ แล้วจึงล้วงมือเข้าไปหยิบมันออก
มามองพินิจด้วยหัวใจเต้นระทึก”16
16 ช่อมณี. รากบุญ, หน้า 139.
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วิธีการสืบสวนของเจติยายังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ง่าย และ
สามารถเข้าไปสืบข้อมูลได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีคดีเกิดขึ้นหรือมีการแจ้งความก่อน ซึ่งสะท้อนการ
ท�ำงานเชิงรุก ดังเช่น กรณีชายชราในบ้านสงเคราะห์หายตัวไป เจติยาเข้าไปสืบหาหลักฐานจนพบ
ว่าเจ้าของสถานสงเคราะห์เป็นฆาตกร โดยเข้าไปในบ้านพักคนชราในฐานะนักสังคมสงเคราะห์
พร้อมเพื่อนของเธอ ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นมิตร จริงใจของเจติยาท�ำให้เธอได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญ
จากคนชรา และเธอยังกลายเป็นความหวังและทีพ่ งึ่ สุดท้ายของกลุม่ คนชราด้วย หรือในกรณีของกิง่
เด็กเร่รอนทีข่ ายบริการแล้วถูกฆ่าตาย เจติยาแกะรอยและสืบหาความจริงจนจับตัวคนร้ายและช่วย
เหลือเพือ่ นของกิง่ อีกสองคนไว้ได้อย่างรวดเร็ว วิธกี ารสืบของเจติยาสะท้อนการท�ำงานทีร่ วดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี แม้เจติยาจะใช้วิธีการเฉพาะของเธอ แต่เธอก็น�ำหลักฐานไปให้ต�ำรวจ
สะท้อนให้เห็นการยอมรับการอยู่ในขนบของกระบวนการยุติธรรมด้วย
การคลี่คลายคดีของเจติยาช่วยเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในคดีที่กระบวนการยุติธรรมมักมองข้ามไป ดังจะเห็นว่า การเข้าไปสืบของเจติยาเผยให้เห็นเบื้อง
หลังของตัวละครต่าง ๆ ในด้านอารมณ์ความรู้สึก เหตุผล ผลกระทบ หรือความเสียหายต่าง ๆ ทั้ง
ก่อนและหลังคดีเกิดขึน้ ซึง่ มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดอย่างมาก ดังเช่น คดีทปี่ อ้ ม หญิงพิการ
ถูกฆ่าชิงเอาล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่สองไป เบื้องหลังความตายนั้น พบว่า ล็อตเตอร์รี่ มีความส�ำคัญ
กับป้อมมาก เพราะเธอเป็นหญิงพิการ เงินดังกล่าวจะช่วยให้เธอมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ หรือแม้กระทัง่ ผูก้ ระท�ำ
ผิดเองก็มเี บือ้ งหลัง พิศกับแฟนหนุม่ ฆ่าป้อม โดยนอกจากเพือ่ น�ำเงินไปใช้หนีแ้ ล้วยังต้องการซือ้ บ้าน
และไถ่นาให้พ่อแม่ด้วย อย่างไรก็ดี รากบุญ ชี้ให้เห็นว่าผู้กระท�ำผิดย่อมต้องถูกลงโทษ มิอาจละเว้น
ได้ แต่ทงั้ นีผ้ กู้ ระท�ำผิดอาจจะไม่ใช่คนชัว่ ร้ายโดยสันดารทุกคน การใส่รายละเอียดด้านอารมณ์ความ
รู้สึกและเบื้องหลังของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเป็นการช่วยเติมเต็มประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกที่
ขาดหายไปในทางคดี การพิจารณาของศาล รวมถึงส�ำนวนคดีที่มักให้ความส�ำคัญกับข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรม เน้นความเป็นภาวะวิสัย โดยตัดประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของ
ปัจเจกบุคคลไป
การมีพลังลึกลับมองเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตาย เป็นสิ่งที่ไม่เข้ากรอบการสืบหา
ความจริงตามกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายหรือพิสูจน์ได้ตามหลักทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบกับมายาคติแบบทวิลกั ษณ์ระหว่างหญิงและชายทีส่ ร้างภาพให้ธรรมชาติของ
ชายมีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าหญิง และเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ผชู้ าย ค�ำพูดของผูห้ ญิงยังถูกครอบ
ในโครงสร้างค�ำพูดแบบชายทีเ่ น้นอาศัยตรรกะแห่งเหตุผลเป็นส�ำคัญ ตรรกะแห่งเหตุผลทีค่ รอบด้วย
ความเป็นชายดังกล่าว ท�ำให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึกอันจ�ำเพาะ
ของผูห้ ญิง เสียงและตัวตนของผูห้ ญิงจึงอาจหายไป พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ กล่าวว่า “ผูห้ ญิงไม่
เพียงแต่จะไม่มีภาษาที่ใช้แสดงลักษณะเฉพาะของตนเท่านั้น แต่ยังไม่มีชีวิตเป็นของตนอีกด้วย
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ไร้ค�ำพูด ไร้คนได้ยิน ไม่ได้เป็นเพียงผลของการไม่ได้รับการยอมรับในความมีตัวตนหรือไม่มีใครรู้ว่า
จะฟังอย่างไรเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลของการถูกกีดกันออกจากการมีอะไรจะพูดอีกด้วย”17
มายาคติทางเพศสะท้อนให้เห็นใน รากบุญ อย่างน่าสนใจ ดังจะเห็นได้จากการที่หมวดนวัช
ต�ำรวจหนุ่มพยายามถามหาเหตุผลว่าเจติยาสามารถให้เบาะแสหรือสเก็ตภาพคนร้ายได้อย่างไร
เจติยาไม่ยอมบอกเหตุผล เพราะเธอคิดว่าหมวดนวัชคงไม่เชือ่ การตอบไปตามตรงอาจท�ำให้เบาะแส
กลายเป็นสิง่ ไม่นา่ เชือ่ ถือด้วย ประเด็นนีส้ อื่ ให้เห็นว่าประสบการณ์พเิ ศษของเจติยาเป็นประสบการณ์
อันจ�ำเพาะ ที่หล่อหลอมจากปัจจัยหลายอย่างทั้งเพศ ความเชื่อเรื่องผี สิ่งลึกลับ ศาสนาหรือ
วัฒนธรรม ซึ่งมักไม่อยู่ในกรอบของเหตุผลหรือการอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มีโครงสร้าง
จากความเป็นชาย สิง่ ทีเ่ ธอท�ำได้คอื การไม่ตอบหรืออธิบายผ่านกรอบทีค่ ดิ ว่าหมวดนวัชจะเข้าใจได้
เพียงเท่านั้น
อย่างไรก็ดี การไม่ตอบหรือการเลี่ยงค�ำตอบของเจติยาอาจไม่ได้สะท้อนความไร้ตัวตนของ
ผูห้ ญิง แต่กลับสะท้อนทางเลือกและการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูห้ ญิงทีจ่ ะปลดเปลือ้ งอ�ำนาจความเป็นชาย
ที่แทรกซึมอยู่ในกฎหมายและถ้อยค�ำ อีกทั้งยังสื่อให้เห็นข้อจ�ำกัดในภาษากฎหมายที่ไม่สามารถ
อธิบายประสบการณ์เฉพาะของผูห้ ญิงได้ การเลือกไม่ตอบ นิง่ เงียบหรือเลีย่ งค�ำตอบจึงเป็นค�ำตอบ
แบบหนึ่งในวิถีทางเฉพาะของผู้หญิง ในสภาวะดังกล่าว เจติยามิได้อยู่ในสถานะเป็นเบี้ยล่างเพราะ
ตอบค�ำถามไม่ได้ แต่เธอกลายเป็นผู้กระท�ำการ (agency) เธอสามารถอ่านกฎเกณฑ์หรือขนบทาง
กฎหมายทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ได้ ดังนัน้ เธอจึงเลือกไม่ตอบเพราะหากตอบ เธออาจกลาย
เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ ข้อมูลของเธอจะไร้ประโยชน์ ดังค�ำบรรยายที่ว่า “เจติยาทราบดีว่า ถ้าบอก
เล่าความจริงว่ามันเป็นภาพสุดท้ายของลุงสมิทธซึง่ ถ่ายทอดให้รบั รูห้ ลังจากเขาตายแล้ว หมวดนวัช
ต้องขาดความเชื่อถือกับข้อมูลจากหล่อนแน่”18 การนิ่งเงียบหรือเลี่ยงค�ำตอบจึงสะท้อนการต่อรอง
กับอ�ำนาจความเป็นชายและกรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์ การต่อรองดังกล่าวส่งผลให้ตำ� รวจหนุม่ ตก
อยู่ในสภาวะงงงันและไม่ซักถามเธอต่อไป ดังที่เจติยากล่าวว่า “เขาสงสัยและท�ำใจได้ว่า ฉันไม่ยอม
บอกที่มาของข้อมูลพวกนี้แน่ จึงอยากใช้สิ่งนี้เพื่อประโยชน์ในคดีของต�ำรวจตราบใดที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย”19 ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปความงงงันนั้นค่อย ๆ คลี่คลายไปเอง หมวดนวัชเริ่มเข้าใจ
ประสบการณ์พเิ ศษของเจติยาและยอมรับว่าเธอสามารถช่วยงานต�ำรวจได้ ในท้ายเรือ่ ง เจติยาตัดสิน
ใจบอกความจริงกับผูก้ ำ� กับและหมวดนวัช แม้วา่ ทัง้ สองคนจะไม่เชือ่ เรือ่ งทีเ่ ธอเล่าแต่กไ็ ม่อาจปฏิเสธ
ความสามารถของเธอได้ ดังค�ำพูดทีห่ มวดนวัชกล่าว “แม้มนั จะฟังดูพลิ กึ แต่คณ
ุ แสดงพรสวรรค์นนั้
เพื่อช่วยคลี่คลายคดีฆาตกรรมซึ่งแทบไม่มีทางจับคนผิดได้เลย มันท�ำให้ผมยอมรับโดยดีกับความ
17 พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, “Feminist Legal Theory”, ดุลพาห, 46(2), หน้า 108.
18 ช่อมณี. รากบุญ, หน้า 390.
19 เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 390.
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ลึกลับนั้น”20
เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่ผู้ก�ำกับไม่เชื่อค�ำพูดของเจติยาสะท้อนกรอบความคิดคนละกรอบ
ดังจะเห็นว่า เมื่อเจติยาบอกผู้ก�ำกับว่าเธอมีพลังพิเศษสามารถเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของ
คนตายได้ ผู้ก�ำกับไม่เชื่อ โดยให้เหตุผลว่าสิ่งที่เจติยาเห็นนั้นไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล ไม่น่าเชื่อถือ
ดังค�ำกล่าวของผู้ก�ำกับที่ว่า “ถ้าเป็นสมัยโบราณผมเรียกว่า ผีบอกคุณ แต่ยุคนี้ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้
เลย มันควรมีเหตุผลน่าเชื่อกว่านี้นะ”21 ค�ำกล่าวของผู้ก�ำกับสื่อให้เห็นการใช้กรอบตรรกะแบบ
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางของต�ำรวจทีส่ มั พันธ์กบั ความมีเหตุมผี ลและพิสจู น์ได้ ส่วนเจติยาใช้กรอบ
ทีม่ าจากประสบการณ์พเิ ศษส่วนตัวและอารมณ์ความรูส้ กึ เชิงปัจเจก ซึง่ แม้จะพิสจู น์ได้ยากแต่ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน
ความพยายามท�ำความเข้าใจประสบการณ์พเิ ศษหรือพลังลึกลับยังสะท้อนความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจและการต่อสู้ต่อรองในการเข้าไปสู่พ้ืนที่ในกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง ดังจะเห็นว่า
เจติยาพยายามสื่อสารกับผู้ก�ำกับว่าสิ่งที่เธอท�ำมีประโยชน์ และใช้เป็นเบาะแสหาคนร้ายได้ และยัง
ไม่ผิดกฎหมาย โดยอ้างอิงวิธีการตามที่ต�ำรวจตะวันตกท�ำ ดังที่เจติยาพูดกับผู้ก�ำกับว่า
“ท่านสนใจจับฆาตกรตัวจริงให้ได้ สังคมสงบสุขก็พอ บางครั้งต�ำรวจฝรั่งยังต้องใช้
เบาะแสพวกนี้เพื่อหาทางออกที่ตีบตัน เมื่อใช้ประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เขาจับฆาตกรที่หลบตัวในมุมมืดได้ในที่สุด เมื่อเป็นเบาะแสที่ไม่ผิดกฎหมาย ท�ำไม
ต�ำรวจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ล่ะ?”22
ค�ำกล่าวของเจติยาสะท้อนความพยายามน�ำความสามารถพิเศษส่วนตัวให้เข้าไปในพื้นที่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย เธอพยายามชี้ให้เห็นว่า ไม่ควรปฏิเสธประสบการณ์เฉพาะ
เชิงปัจเจกเพราะอาจช่วยความจริงปรากฏได้เช่นกัน การกล่าวอ้างถึงวิธีการของต�ำรวจฝรั่งที่ใช้
ความสามารถพิเศษเหนือการพิสจู น์ในการสืบสวนสอบสวนและการยืนยันความส�ำคัญของหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของเจติยา ช่วยสร้างอ�ำนาจการต่อรองให้กับเธอ และยังสะท้อนให้เห็นว่าเธอเอง
ไม่ได้ปฏิเสธหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด บทสนทนาระหว่างเจติยากับผู้ก�ำกับนั้น ในด้าน
หนึง่ สะท้อนว่าประสบการณ์เฉพาะสามารถเป็นทางออกหนึง่ ให้กบั การสืบสวนได้ แต่ในอีกด้านหนึง่
สะท้อนให้เห็นข้อจ�ำกัดหรือสิง่ ทีข่ าดพร่องในกระบวนการยุตธิ รรมไทยด้วย ดังทีล่ งุ ทวีเพือ่ นร่วมงาน
ของเจติยากล่าวว่า “ถ้าความสามารถพิเศษนี้เกิดกับต�ำรวจ คงไม่มีปัญหามากเพียงนี้”23
20
21
22
23

เรื่องเดียวกัน, หน้า 448.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 383.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 383.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 296.
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รากบุญ ชี้ให้เห็นว่า ในการคลี่คลายคดีนั้นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมควรให้ความ
ส�ำคัญกับการสืบหาหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ควบคู่
กับการท�ำความเข้าใจประสบการณ์เฉพาะ ดังที่เจติยากล่าวว่า
“ฉันเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลมากกว่า ถ้าหมกมุ่นกับความเชื่อเรื่องผี
คงท�ำงานกับศพไม่สนุกแน่ แต่...” หล่อนท�ำท่าคิด ก่อนจะตอบต่อไปว่า “ฉันไม่ปฏิเสธ
เรื่องมิติที่คนธรรมดามองไม่เห็น และอาจเป็นที่อยู่ของวิญญาณก่อนที่เขาจะไปตาม
เส้นทางบุญบาปที่ตนก่อขึ้น ผู้ใหญ่บางคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ มันเป็นความเชื่อ
สายกลางดี”24
ค�ำกล่าวของเจติยาสะท้อนการยืนยันวิธีการสืบสวนควรน�ำข้อมูลทุกอย่างมาประกอบ
รวมถึงประสบการณ์เฉพาะ ซึง่ หมายรวมถึงการเรียนรูภ้ มู หิ ลังทางสังคมวัฒนธรรม จิตใจ หรืออารมณ์
ความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทุกคนด้วย
การต่อรองของเจติยามีผลท�ำให้กรอบการรับรู้และความเข้าใจของต�ำรวจเกี่ยวกับการ
สืบสวนสอบสวนตามขนบวิทยาศาสตร์และความเป็นเหตุเป็นผลเริ่มสั่นคลอน ซึ่งส่งผลให้เจติยาได้
เข้าไปมีบทบาทในการสืบสวนสอบสวน ดังทีผ่ กู้ ำ� กับกล่าวว่า “เอาเถอะ เพือ่ คลีค่ ลายคดีพวกคุณจะ
ใช้วธิ นี ตี้ อ่ ไปก็ตามใจ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายเท่านัน้ ”25 ค�ำกล่าวของผูก้ ำ� กับสะท้อนให้เห็นแม้จะ
ไม่เห็นด้วยแต่ไม่สามารถปฏิเสธความสามารถพิเศษของเจติยาได้
แม้ รากบุญ จะสะท้อนให้เห็นบทบาทและความสามารถของผูห้ ญิงในกระบวนการยุตธิ รรม
แต่ก็สื่อให้เห็นด้วยว่าการเข้าไปมีบทบาทของผู้หญิงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งนี้ ผู้หญิงจะต้องมีความ
สามารถหรือคุณสมบัติพิเศษบางอย่างประกอบ ดังจะเห็นได้จากที่เจติยามีประสบการณ์เฉพาะ
รู้กฎหมาย มีความรู้เฉพาะทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้น รวมถึงเป็นคน
ช่างสังเกต รักความยุติธรรมและเสียสละ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอต้องใช้พิสูจน์ความรู้ความ
สามารถ การช่วยงานสืบสวนสอบสวนของเจติยาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท�ำอยู่เบื้องหน้า ซึ่งสะท้อน
ความไร้ตัวตนไปในขณะเดียวกันด้วย ประเด็นนี้อาจสื่อให้เห็นว่า พื้นที่สืบสวนสอบสวนยังคงเป็น
ของฝ่ายชายเป็นหลัก การยอมรับเจติยาจึงสะท้อนการเปิดรับและปิดกั้นไปในตัวด้วย อย่างไรก็ดี
บทบาทของเจติยาสือ่ ให้เห็นการหลีกหนีโครงสร้างความเป็นชายด้วยวิธกี ารสืบสวนสอบสวนในแบบ
เฉพาะของเธอ ดังจะเห็นว่าเธอเลือกจะใช้พลังลึกลับในสืบสวนสอบสวนต่อไปและรับเป็นที่ปรึกษา
พิเศษเฉพาะบางคดีเท่านัน้ ดังนัน้ เธอจึงอยูใ่ นบทบาทผูก้ ระท�ำการด้วย ไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบ
เพื่อเสริมบทบาทฝ่ายชายเท่านั้น
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 265.
25 เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 383.
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การที่ช่อมณีสร้างบทบาทเจติยาในแบบที่ต่างไปจากขนบการสืบสวนสอบสวน เปิดโอกาส
ให้ผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัสชีวิตจิตใจบุคคลที่เกี่ยวกับคดี ทั้งผู้ตาย หรือแม้กระทั่งผู้กระท�ำผิดในเชิง
ปัจเจก ท�ำให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่เป็นเพียงเหยื่อหรือคนร้ายที่เป็นเหมือนวัตถุ
ในการสืบสวนสอบสวนเท่านั้น ดังจะเห็นว่า ช่อมณีให้รายละเอียดก่อนและหลังเหตุการณ์
เล่าวิถีชีวิต อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเหล่านั้น ซึ่งท�ำให้พวกเขามีตัวตน ดังเช่น การเข้าไปสืบหา
ข้อมูลคนชราสูญหายจนพบว่าคนชราเหล่านั้นถูกฆาตกรรม ช่วยให้มองเห็นความเหงาว้าเหว่
ของกลุม่ คนชราเหล่านัน้ ได้ ขณะเดียวกันก็เห็นความพยายามต่อสูก้ บั ความไม่ชอบมาพากลของกลุม่
คนชราต่อคนร้าย หรือความตายของเอียดหญิงสาวเพือ่ นของเจติยาทีต่ ายจากถูกผลักตกตึกจากฝีมอื
ของแฟนหนุ่ม รากบุญ ไม่ได้น�ำเสนอให้เอียดเป็นเพียงเหยื่อของชายและไม่ใช่ผู้หญิงที่หลงรักชาย
แบบหัวปักหัวป�ำ หากแต่ความรักของเธอคือความรักที่เสียสละ มีความปรารถนาดีให้แฟนหนุ่มแต่
เธอก็เลือกเลิกรากับแฟนเมือ่ พบว่าเขาเป็นคนไม่ดี เช่นเดียวกับความตายของลุงสมิทธทีช่ ว่ ยเปิดเผย
ให้สงั คมเห็นถึงความไม่ปลอดภัยของคนชราทีไ่ ม่สามารถปกป้องตนเองได้และความอกตัญญูของลูก
ทีท่ งิ้ พ่อแม่ไว้เบือ้ งหลังจนพ่อถูกฆาตกรรมตาย ช่อมณียงั ชีน้ ำ� ให้สงั คมลงโทษคนเหล่านีห้ ากศาลไม่
สามารถท�ำได้ “เขาควรได้รับการลงโทษจากสังคม ถ้าเล่นงานทางศาลไม่ได้ จะเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดี
ต่อคนรุ่นใหม่”26
การให้รายละเอียดด้านประสบการณ์ ความคิดความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องในคดีเช่นนี้ท�ำให้
ภาพกฎหมายในวรรณกรรมกับกฎหมายในกระบวนการยุตธิ รรมต่างกัน วรรณกรรมท�ำให้ความเป็น
ปัจเจกบุคคลปรากฏ ไม่ใช่ให้ภาพแบบเหมารวม ปราศจากอารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคล ดังที่ ชุตมิ า
ประกาศวุฒิสาร กล่าวไว้ว่า “ภาษาของกฎหมายมีลักษณะเป็นกลาง ปราศจากอารมณ์ ความรู้สึก
แต่วรรณกรรมกลับท�ำให้ผอู้ า่ นมองเห็นตัวตนของตัวละครทีเ่ ป็นปัจเจกบุคคล มีชวี ติ เลือดเนือ้ ไม่ใช่
ภาพเหมารวม และน�ำสิ่งนี้มาประกอบการพิจารณาตัดสินด้วย”27 วรรณกรรมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติม
เต็มประสบการณ์ในด้านอารมณ์ความรูส้ กึ เสริมสร้างจิตส�ำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กบั ผูค้ น
และยังเปิดเผยโลกของบุคคลในคดีทบี่ คุ คลภายนอกมักมองข้ามให้ปรากฏ และยังเป็นการเชือ่ มโยง
โลกของกฎหมายทีห่ ลายคนมองว่าไกลตัวให้เข้ามาอยูใ่ นโลกของปัจเจก ซึง่ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่
ให้กับกฎหมายหรือคดีความว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเป็นชะตากรรมหรือบาปเคราะห์

26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 267.
27 ชุติมา ประกาสวุฒิสาร. “ความเงียบที่ส่งเสียง: ผู้หญิงกับความรุนแรงทางเพศในวรรณกรรมไทยรวมสมัย”
ใน ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์. สุวรรณา สถาอานันท์ (บก.) (กรุงเทพ ฯ : วิภาษา, 2552), หน้า 147.
36

“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:
มุมมองทางกฎหมายในวรรณกรรมเรื่อง รากบุญ ของ ช่อมณี

4. เสียงของ “คนตาย” กับความจริงเบื้องหลังความตาย
รากบุญ น�ำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนตายตั้งแต่ต้นจนจบ คนตายในที่นี้คือคนที่ถูกฆาตกรรม
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ศพคนตายลืมตาขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับเจติยา โดยเปล่งเสียงเหมือนกันทุกศพว่า
“บอกความจริง” และเจติยายังเกิดนิมิตรเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของผู้ตายด้วย การเปล่งเสียง
ของคนตายจึงเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องและบทบาทการสืบสวนของเจติยา เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเชื่อ
เรื่องวิญญาณคนตายมาพูดกับคนเป็นหรือนิมิตรให้เห็นภาพปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาตลอด
ความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีมาก่อนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยดั้งเดิมนั้น ผีหรือวิญญาณ
คนตายในสังคมไทยดูจะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้ตอ้ งการการพิสจู น์วา่ มีจริงหรือไม่ เพราะเป็นสิง่ ทีส่ นิทชิดเชือ้
อยู่ในชีวิตคนไทยมานาน ตั้งแต่ผีบ้านผีเรือน ผีปู่ย่าตายาย ผีกระหังกระสือหรือผีคนตาย ความเชื่อ
นี้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชีวิตประจ�ำวัน พิธีกรรม ต�ำนาน นิทาน การละเล่น ฯลฯ อย่างไรก็ดี ขนบ
ของกระบวนการยุตธิ รรมดูจะเป็นสิง่ ทีส่ วนทางกับความเชือ่ เรือ่ งวิญญาณคนตาย เพราะกระบวนการ
ยุติธรรมต้องการข้อมูลเชิงรูปธรรมและการพิสูจน์ให้เห็นจริง ดังนั้น เรื่องผีกับกระบวนการยุติธรรม
จึงดูไปด้วยกันไม่ได้ แต่ใน รากบุญ ช่อมณีกลับสร้างให้ผีกับกระบวนการยุติธรรมปรากฏไปพร้อม
กัน โดยเชื่อมโยงความเชื่อพื้นฐานของคนไทยที่เชื่อว่า ‘ผีไม่โกหก’ ช่อมณีจึงให้คนตายลืมตาขึ้นมา
แล้วเปล่งเสียงให้ “บอกความจริง” ซึ่งกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นการสืบสวน
แม้ช่อมณีสร้างเรื่องราวให้คนตายพูดสื่อสารกับคนเป็นได้และให้เจติยามองเห็นภาพ
เหตุการณ์สุดท้ายของคนตาย หากแต่กลับไม่ได้ให้คนตายพูดเล่าไปโดยตรงว่าใครเป็นคนฆ่า หลัก
ฐานต่าง ๆ อยู่ที่ไหน หรือสาเหตุของการตายคืออะไร ช่อมณีเลือกให้เจติยามีบทบาทให้การสืบหา
พยานหลักฐานและมูลเหตุจงู ใจในการฆาตกรรมนัน้ เอง เพือ่ ให้สามารถอธิบายได้วา่ เจอพยานหลัก
ฐานนัน้ ได้อย่างไร เพือ่ พยานหลักฐานนัน้ ให้มคี วามเป็นเหตุเป็นผล มีทมี่ าทีไ่ ปมากกว่าการทีจ่ ะบอก
ว่าเจติยาคิดได้เองหรือผีมาบอก ซึ่งจะลดความน่าเชื่อถือลงไป นอกจากนี้ พยานหลักฐานที่ได้
ส่วนใหญ่นั้นยังเป็นพยานวัตถุซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น คราบเลือด
ลอยนิ้วมือ หรือสารพิษ สะท้อนให้เห็นว่าช่อมณีเองเชื่อว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ความผิดนั้นจะต้องเป็น
สิง่ ทีพ่ สิ จู น์ได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน โดยหลักฐานเหล่านีจ้ ะช่วยมีนำ�้ หนักจนผูก้ ระท�ำ
ผิดไม่อาจหลีกหนีความผิดหรือบิดเบือนคดีจากอ�ำนาจหรือเงินทองได้ ดังที่เจติยากล่าวกับหมวด
นวัชว่า “คุณต้องท�ำงานอย่างละเอียด หลักฐานมีน้อย เขามีเงินทองมากย่อมท�ำคดีบิดเบือนง่าย
ด้วย” การสืบหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญ ช่อมณีจงึ สร้างให้เจติยามีความรูท้ างด้าน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ความรูท้ างการแพทย์และสืบสวนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย หลักฐานเหล่า
นี้จะได้ถูกน�ำมาเป็นส่วนประกอบของการพิจารณาคดีต่อไป
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เรื่องราวใน รากบุญ เน้นการน�ำเสนอความจริงอันมาจากการสืบสวนสอบสวนหาหลักฐาน
มากกว่าการสรุปส�ำนวนคดีของต�ำรวจ การสั่งคดีของอัยการ และการพิจารณาคดีในศาล การเน้น
เรือ่ งการสืบสวนสอบสวนนี้ ชีใ้ ห้เห็นว่ากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไทยให้ความส�ำคัญกับการหา
พยานหลักฐานเพือ่ พิสจู น์ความผิด ดังจะเห็นได้จากทีเ่ จติยามีบทบาทในการหาพยานหลักฐานเป็น
หลัก และความเชือ่ ทีว่ า่ กระบวนการทีเ่ หลือนัน้ จะด�ำเนินไปตามขัน้ ตอนกฎหมายหรือตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการพิจารณาคดีในศาลนัน้ จะเห็นว่า รากบุญ ไม่กล่าวถึง ซึง่ นอกจากสะท้อนให้เห็น
ความส�ำคัญในชัน้ การสืบสวนสอบสวนแล้ว ยังสือ่ ให้เห็นความจริงเชิงซ้อนทีซ่ อ่ นอยูใ่ นระบบคิดของ
คนไทยที่เชื่อว่า ศาลนั้นเป็นกลาง บริสุทธิ์ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัดสินไปตามข้อเท็จจริงตามตัวบท
กฎหมายและสามารถมอบความยุติธรรมให้ได้ กระบวนทัศน์ดังกล่าวสะท้อนมุมมองต่อศาลในเชิง
ภาวะวิสยั หรือในอีกด้านหนึง่ อาจสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไม่สามารถเข้าไปแตะต้องศาลได้เพราะอาจ
กลัวมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือเป็นเพราะไม่มีความรู้เพียงพอจึงไม่ทราบว่าผิดถูกตรง
ไหนก็ตาม ความจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากการที่เนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการหลัง
ฟ้องคดีแต่เน้นเนื้อหาไปที่การสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นกระบวนการก่อนฟ้องคดีแทน
เสียงของคนตายสือ่ ให้เห็นความจริงเชิงซ้อนในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเกีย่ วกับคดี
ฆาตกรรมอย่างน่าสนใจ ช่อมณีน�ำเสนอให้เห็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการค้นพบศพ โดยน�ำเสนอ
ให้เห็นว่าหากไม่มีศพจะไม่สามารถกล่าวโทษได้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นและจะไม่สามารถน�ำการ
ฆาตกรรมเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีของชายชราทีห่ ายตัวไปและภายหลัง
พบว่าถูกฆาตกรรมโดยเจ้าของสถานสงเคราะห์ คดีนี้เกิดจากที่เจติยาเข้าไปในบ้านสงเคราะห์และ
ได้ยินเสียงของชายชราซึ่งเป็นผู้ตายมาบอกกับตนว่า “บอกความจริง” ท�ำให้เจติยาคิดว่ามีคนตาย
อย่างไม่ได้รบั ความเป็นธรรมอยูท่ นี่ ี่ และผูต้ ายคงถูกฝังดินไว้ อย่างไรก็ดี เจติยาไม่สามารถน�ำข้อมูล
นี้ไปบอกต�ำรวจได้เพราะไม่มีศพให้เห็นเป็นประจักษ์ ดังนั้น ความตายนี้จึงไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการได้ ดังทีเ่ จติยากล่าวว่า “เขาขอให้ฉนั ช่วยบอกความจริงอีกแล้ว ฉันไม่มที างขุดพืน้ ดิน
เพื่อพิสูจน์ศพได้เลย กลุ้มใจจัง”28 หรือนิษฐา นักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นเพื่อนของเจติยากล่าวกับ
เจติยาเรื่องศพว่า “เราต้องมีหลักฐานการตายของพวกเขา จึงสาวไปถึงผู้หญิงคนนั้นได้” หลักฐาน
การตายในที่นี้หมายถึงศพนั่นเอง เป็นที่น่าสังเกตว่า คดีชายชราถูกฆาตกรรมนี้ ได้รับการคลี่คลาย
โดยเจติยาและนิษฐานักสังคมสงเคราะห์ท่ีเข้าไปสืบและค้นพบว่ามีการฆาตกรรม ต�ำรวจไม่ได้เข้า
มามีบทบาทเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอและไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีความตายเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นปัญหาในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของต�ำรวจ อีกทั้งหากไม่
สามารถค้นพบศพได้ ผู้ตายก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมและคนผิดก็จะลอยนวล
28 ช่อมณี. รากบุญ, หน้า 75.
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“ความจริง” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย:
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เสียงของปรียา หญิงสาวที่เป็นอัมพาตและถูกฆาตกรรมเพื่อชิงมรดกโดยสามีและภรรยา
น้อยทีเ่ ป็นพยาบาลดูแลเธอ ปรียาเปล่งเสียงเพือ่ ต้องการให้ความจริงปรากฏ ความจริงทีป่ รากฏใน
คดีของปรียานี้มิใช่เพียงแค่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้กระท�ำความผิด แต่สะท้อนให้เห็นช่องว่าง
ทางกฎหมายในการค้นพบคดีและการก่อเหตุอาชญากรรม เนื่องจากกรณีของปรียาไม่ใช่การตาย
โดยผิดธรรมชาติทจี่ ะต้องชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 148
ดังนัน้ “หากตายเพราะป่วยก็ไม่ตอ้ งมีการชันสูตรพลิกศพ”29 ซึง่ สอดคล้องกับกรณีของปรียา อย่างไร
ก็ดี ความตายของปรียากลายเป็นคดีได้เมือ่ เจติยาพบร่องรอยบางอย่างจากศพ การค้นพบหลักฐาน
จากศพท�ำให้ความตายของปรียาจากที่สรุปว่าเป็นหัวใจล้มเหลวกลายเป็นการฆาตกรรม ซึ่งช่วยให้
ความตายนีเ้ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม และน�ำไปสูก่ ารจับตัวคนร้ายได้ในทีส่ ดุ การทีเ่ จติยาสามารถ
น�ำความตายนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เป็นเพราะเธอเป็นคนช่างสังเกตและมีความรู้ทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจสื่อให้เห็นว่าคุณลักษณะของผู้สืบสวนสอบสวนควรมีลักษณะเช่นนี้ ดังที่
หมวดนวัชกล่าวกับเจติยาว่าตนก็ดูสารคดีประเภทสืบสวนสอบสวนเหมือนกับเจติยา “คุณไม่ได้ดู
สารคดีประเภทนั้นคนเดียวนี่นา ผมดูและเรียนหลักสูตรสืบสวนมาด้วย มันเสริมซึ่งกันและกัน”30
เสียงของเอียด เพือ่ นสนิทของเจติยาทีเ่ สียชีวติ จากการตกตึก สะท้อนให้เห็นว่าความส�ำคัญ
ของหลักฐานและปัญหาของการหาหลักฐานที่ไม่เพียงพอท�ำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องสงสัย
กระท�ำความผิด ดังจะเห็นว่าคดีของเอียดต�ำรวจลงความเห็นเบื้องต้นว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่เจติยาไม่เชือ่ จึงหาหลักฐานเพือ่ พิสจู น์ แต่หลักฐานกลับไม่เพียงพอแม้วา่ จะคาดเดาได้วา่ ใครเป็น
ผูก้ ระท�ำความผิดก็ตาม อีกทัง้ ยังท�ำให้ตำ� รวจไม่เชือ่ และไม่ตอ้ งการน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
ดังจะเห็นจากที่หมวดนวัชพูดกับเจติยาว่า “ผมคิดว่าคงพิสูจน์ยาก เพราะมีรอยให้เห็นไม่มาก
และไม่ชัดนัก อีกทั้งยังไม่มีการเก็บรอยอย่างถูกต้อง แค่ภาพถ่ายของคุณ คงใช้เป็นหลักฐาน
ยากนะเจ”31 สุดท้ายเจติยาจึงเลือกให้เขาสารภาพออกมาเอง ซึ่งแม้จะเป็นช่องทางที่เอาผิดได้
แต่เจติยาเกือบจะต้องใช้ชวี ติ ของเธอแลกกับค�ำสารภาพผิด เสียงของเอียดจึงสือ่ ให้เห็นความส�ำคัญ
ของหลักฐานและข้อจ�ำกัดที่จะพิสูจน์ความผิดได้นั้น คดีของเอียดยังสะท้อนให้เห็นว่าพนักงาน
สืบสวนจะต้องท�ำงานอย่างละเอียดรอบคอบและต้องเป็นคนช่างสังเกต เพือ่ ให้ได้หลักฐานมากทีส่ ดุ
ดังที่เจติยาเข้าไปห้องของพิทยาแฟนของเอียดเพื่อสืบหาหลักฐานและได้พบสร้อยข้อมือของเอียด
ตกอยู่ในห้องนั้น โดยต�ำรวจที่เข้าไปตรวจก่อนนั้นหาไม่พบ ดังที่หมวดนวัชกล่าวต�ำหนิการท�ำงาน
29 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. ค�ำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การด�ำเนินคดีในขั้นตอน
ก่อนการพิจารณา, หน้า 641.
30 ช่อมณี. รากบุญ, หน้า 105.
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 181.
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ของพนักงานเก็บหลักฐานว่า “พวกเก็บหลักฐานหลงตาไปได้อย่างไรกัน แย่จงั ”32 หลักฐานทีเ่ จติยา
หามาได้นั้นท�ำให้เธอมั่นใจว่าเอียดไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนด้วย
การเปล่งเสียงของคนตายให้บอกว่าจริงอาจตีความได้วา่ เป็นเสียงทีส่ อื่ ให้สงั คมได้รบั ทราบ
ว่ายังมีศพอีกมากมายทีย่ งั ไม่ถกู น�ำเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมและคนตายยังไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
รวมถึงแม้จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หากแต่ความเป็นธรรมอาจไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นล่าช้า
เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ เสียงของคนตายจึงเป็นเสียงเรียกร้องให้สงั คมหันมาสนใจความตายเหล่า
นี้อย่างใส่ใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังอาจสื่อให้เห็นข้อบกพร่องของ
กระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปในแนวตั้งรับ (passive) ที่ต้องมีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความก่อน
จึงจะด�ำเนินคดี ทั้งที่มีคดีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และการท�ำงานในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนั้น
สามารถท�ำงานในเชิงรุกได้ ดังในกรณีการฆาตกรรมชายชราที่ช่อมณีเขียนให้เจติยาและนิษฐาเป็น
ผูค้ ลีค่ ลายคดีแทนต�ำรวจ หรือในกรณีความตายของปรียาทีเ่ จติยาเป็นผูค้ น้ พบความผิดปกติจากร่าง
ของศพและน�ำข้อมูลแจ้งต�ำรวจจนสามารถน�ำผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้ หรือในกรณีความตายของ
เอียดสะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของหลักฐานทีใ่ ช้ดำ� เนินคดีตอ่ ผูก้ ระท�ำความผิด และความเสียสละ
ของเจติยาในการเอาตัวเข้าแลกกับการรับสารภาพของผู้ต้องสงสัย รากบุญ จึงสื่อให้เห็นว่าความ
ตายจากการฆาตกรรมกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมในเชิงแยกขาดจากกัน ความตาย
ทั้งหมดยังสะท้อนให้เห็นข้อจ�ำกัดและช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และต�ำรวจอาจ
ไม่ใช่สถาบันเดียวที่จะพึ่งพา หากแต่คนในสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือท�ำงานประสาน
งานกับต�ำรวจในการป้องกันเหตุ การคลี่คลายคดี รวมถึงร่วมกันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น
ในสังคม

5. อุดมการณ์และกลไกในกระบวนการยุติธรรมกับความจริงเชิงซ้อน
เนื้อหาใน รากบุญ แม้จะเน้นเรื่องการสืบสวน แต่ได้กล่าวถึงอุดมการณ์และกลไกของ
กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมไว้อย่างน่าสนใจด้วย
โดยบทสนทนาระหว่างเจติยากับมัจจุราชในตอนท้ายเรื่องสะท้อนนัยส�ำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมในด้านการตัดสินคดีของศาลและลักษณะของกฎหมาย ดังจะเห็นจากบทสนทนาที่เจติยา
ถามมัจจุราชเกี่ยวกับการพิพากษาและการลงโทษผู้กระท�ำผิดว่า
“ท�ำไมท่านไม่ลงโทษคนชัว่ ทีศ่ าลไม่อาจท�ำได้เพราะหลักฐานความผิดอ่อน กลับปล่อย
ให้เขาก่อกรรมกับคนบริสทุ ธิอ์ กี มากมาย บางคนยังตายสบายเสียด้วย ความยุตธิ รรม
อยู่ที่ไหน?”
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า181.
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ชายชุดด�ำยิ้มขรึม “เราลงโทษตามบาปที่เขาท�ำขึ้นเท่านั้น มิอาจก�ำหนดโทษตามใจ
ต้องการได้หรอก แท้จริงแล้วคนท�ำบาปเป็นผู้ก�ำหนดว่าตนต้องใช้กรรมที่นรกขุมใด
ต่างหาก”33
การสนทนาข้างต้น อาจตีความได้วา่ มัจจุราชเป็นภาพแทนศาล ซึง่ บทสนทนาสือ่ ให้เห็นว่า
ศาลไม่มอี ำ� นาจตัดสินคดีได้โดยอ�ำเภอใจ ศาลจะต้องตัดสินโทษไปตามความผิดทีผ่ กู้ ระท�ำผิดก่อขึน้
เท่านัน้ ดังทีม่ จั จุราชกล่าวไว้ ซึง่ สะท้อนการยืนยันความเป็นภาวะวิสยั ของศาล บทสนทนายังสะท้อน
ให้เห็นลักษณะของกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล มีความเสมอภาคต่อทุกคนเท่าเทียมกัน
ค�ำถามของเจติยายังสื่อให้เห็นความส�ำคัญของศาลที่เป็นที่พึ่งของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ขณะเดียวกันก็สะท้อนการวิพากษ์ความเป็นภาวะวิสัยของศาลจนอาจกลายเป็นข้อจ�ำกัดในการ
น�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษ เพราะต้องอาศัยพยานหลักฐานเท่านัน้ ซึง่ อาจน�ำมาซึง่ ค�ำถามเรือ่ งความ
เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมได้
การสนทนาระหว่างเจติยากับมัจจุราชยังสะท้อนอุดมการณ์ของกระบวนการยุติธรรม
ที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่จะต้องใช้อ�ำนาจอย่างไม่หวังผลตอบแทน ดังจะเห็นว่า การสนทนาท�ำให้เจติยา
ทราบว่ากล่องรากบุญที่ให้พลังลึกลับในการได้ยินเสียงคนตายและเห็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายของ
ผูต้ ายนัน้ ถูกสร้างโดยมัจจุราช จุดมุง่ หมายของการสร้างกล่องรากบุญคือเพือ่ ช่วยเหลือคนและสะสม
บุญ มีเงือ่ นไขว่าหากผูท้ เี่ ป็นเจ้าของกล่องสามารถบอกความจริงเกีย่ วกับคนตายทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็น
ธรรมได้ 3 ครั้ง จะสามารถขอความปรารถนาจากกล่องได้หนึ่งสิ่ง อย่างไรก็ดี แม้เจติยาจะท�ำงาน
ส�ำเร็จและขอความปรารถนาก็ตาม แต่เจติยากลับไม่รสู้ กึ พึงพอใจแต่กลับมีความทุกข์ใจ เจติยามอง
ว่าเงื่อนไขเช่นนี้ไม่ใช่การท�ำบุญหากแต่เป็นการค้าบุญเพราะมีสิ่งตอบแทน ดังที่เจติยากล่าวกับ
มัจจุราชว่า “ท่านหวังดีจะลดจ�ำนวนคนบาปในนรก จึงใช้กุศโลบายนี้ ในทางกลับกันมันเป็นการ
สร้างนิสัยไม่ดีให้คนด้วย การท�ำบุญ รู้จักบุญควรมาจากหัวใจของแต่ละคน มิใช่ท�ำเพื่อแลกเปลี่ยน
กัน มันเป็นการค้าบุญต่างหาก!”34 ค�ำกล่าวของเจติยาสื่อถึงการท�ำงานของคนในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ควรช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน การมีประโยชน์
ตอบแทนอาจท�ำให้เกิดการหวังผลประโยชน์มากกว่าการท�ำตามอ�ำนาจหน้าที่ และจะไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นกลาง ซึง่ ท�ำให้เสีย่ งต่อการบิดเบือนการใช้อำ� นาจและอาจเอือ้ ประโยชน์
ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในคดี การท�ำงานโดยไม่มปี ระโยชน์ตอบแทนจึงเป็นกลไกในการด�ำเนินงานของ
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะเป็น
อย่างไรก็ดี หากการท�ำงานโดยมีประโยชน์ตอบแทนเกิดขึน้ เรือ่ ย ๆ จนกลายเป็นธรรมเนียม
33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 438.
34 เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 436.
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ปฏิบัติ จะส่งผลให้เกิดระบบกลไกเชิงซ้อนของกระบวนการยุติธรรมที่มาครอบง�ำการด�ำเนินงานที่
ควรจะเป็นให้บิดเบี้ยวไป และหากเป็นเช่นนั้น กระบวนการยุติธรรมที่เป็นกลไกในการเยียวยา
และให้ความเป็นธรรม คงไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในคดีได้ ช่อมณีสะท้อน
ความวิตกกังวลดังกล่าว โดยใช้ “กล่องรากบุญ” เป็นภาพแทนการท�ำงานโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทน และใช้ตวั ละคร “ปราณ” ซึง่ ถูกสร้างจากกล่องรากบุญและกิเลสของมนุษย์เป็นภาพแทน
ระบบกลไกเชิงซ้อนที่ซอ้ นทับอยูใ่ นกระบวนการยุตธิ รรมอันเกิดมาจากธรรมเนียมปฏิบตั ินนั้ ดังจะ
เห็นว่า ปราณเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมนุษย์ท�ำงานโดยหวังประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกิเลส
ของมนุษย์
ช่อมณีสอื่ ให้เห็นด้วยว่า หากกลไกเชิงซ้อนหยัง่ รากลึกลงไปอาจท�ำให้เกิดระบบการปกป้อง
ตัวเอง ดังที่ปราณล่วงรู้ว่าเจติยาจะท�ำลายกล่องหลังจากที่ได้ดาวทุกข์ครบสามดวงโดยกล่าวว่า
“พลังกิเลสต้องการปกป้องตัวเองจากการท�ำลายล้างกล่องใบนัน้ ตามทีเ่ ธอปรารถนาหลังจากได้ดาว
ทุกข์ครบสามดวงเป็นครัง้ ทีส่ อง”35 และผลักดันผูท้ ไี่ ม่ยอ่ มจ�ำนนออกไปหรือท�ำลายผูท้ จี่ ะมาท�ำลาย
ระบบนี้ ดังจะเห็นได้จากทีป่ ราณบอกกับเจติยาว่าจะยอมตายหรือสละสิทธิก์ ล่องรากบุญ “หากเธอ
ไม่ตายหรือสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของด้วยตัวเอง ใครจะแตะต้องมันไม่ได้เลย”36 แต่เนื่องจาก
เจติยาคลีค่ ลายคดีได้ครบและมีสทิ ธิขอความปรารถนาได้ จึงพ้นช่วงทีจ่ ะสละกล่อง เว้นแต่เจติยาจะ
ขอความปรารถนานั้นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาที่เจติยาจะขอคือขอให้กล่องรากบุญ
สูญสลายไป ปราณจึงต้องเลือกก�ำจัดเจติยาเพือ่ รักษากล่องและชีวติ ตนไว้นนั่ เอง การปกป้องตนเอง
ดังกล่าวท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่สามารถหาประโยชน์ตอบแทนต่อไปได้
ช่อมณียังสื่อให้เห็นว่า คนในสังคมต้องอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบศีลธรรมอันดี และความถูก
ต้องชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบศีลธรรมอันดีนั้น ช่อมณีให้เจติยา
เป็นภาพแทนของกระบวนการยุตธิ รรมทีถ่ กู ต้องภายใต้กรอบของศีลธรรม ดังจะเห็นว่า เจติยาเข้าไป
ช่วยคลี่คลายคดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่มีอะไรสามารถจูงใจให้ท�ำผิดต่ออ�ำนาจหน้าที่ บทบาท
ของเจติยาสะท้อนถึงกระบวนการยุตธิ รรมทีค่ นในสังคมคาดหวัง รากบุญ ยังสือ่ ให้เห็นว่าการจะล้ม
ล้างความถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการยุตธิ รรมภายใต้กรอบศีลธรรมนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ งั คมไม่ยอมรับ
ดังจะเห็นว่า เมื่อปราณเข้าใกล้เจติยาแล้วรู้สึกหมดพลัง ไม่สามารถท�ำร้ายได้โดยตรง จึงต้องใช้วิธี
การให้น้องชายของเจติยาขโมยกล่องรากบุญมาแทน วิธีการของปราณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
การท�ำลายความถูกต้องชอบธรรมนี้ไม่สามารถท�ำได้โดยตรง แต่ต้องท�ำโดยวิธีนอกระบบ อาทิ
การแอบแฝงหรืออ�ำพรางแทน
35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 425.
36 เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 420.
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ช่อมณีให้ตัวอย่างผลจากการท�ำงานโดยหวังประโยชน์ตอบแทนว่าอาจน�ำมาซึ่งความทุกข์
ดังจะเห็นว่า เจติยาเองเคยขอความปรารถนาจากกล่องรากบุญหนึง่ ครัง้ คือขอให้แม่ของเธอหายป่วย
แต่เธอกลับได้รับความทุกข์ จนน�ำมาซึ่งการท�ำลายกล่องรากบุญนั้น อย่างไรก็ดี แม้ช่อมณีจะให้
เจติยาเป็นคนทีเ่ คยจ�ำนนต่อระบบกลไกเชิงซ้อนนี้ หากแต่ความปรารถนาทีเ่ จติยาขอแสดงถึงความ
กตัญญูซึ่งอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีอันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า การขอความ
ปรารถนาของเจติยาจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และยังคงความถูกต้องชอบธรรม การขอความปรารถนา
ของเจติยาเช่นนีเ้ ป็นการคงความบริสทุ ธิข์ องตัวเจติยาและสร้างความชอบธรรมในการกลับมาท�ำลาย
ระบบกลไกเชิงซ้อนในภายหลังด้วย
แม้ รากบุญ จะสะท้อนให้เห็นว่าความบิดเบี้ยวนี้มีมานานแล้ว ดังที่ปราณกล่าวว่ากล่อง
รากบุญมีมานับร้อย ๆ ปี อย่างไรก็ดี เจติยาสามารถท�ำลายกล่องรากบุญได้และปราณสูญสลายไป
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความหวั ง ของสั ง คมที่ ห ล่ อ เลี้ ย งคนที่ ต ้ อ งการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปฏิ รู ป ระบบ
กระบวนการยุติธรรมให้กลับคืนสู่สิ่งที่ถูกต้องทั้งในแง่ของตัวระบบและศีลธรรม การไขคดีที่กล่อง
ก�ำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนมิเช่นนั้นเจ้าของกล่องจะต้องตาย ยังสะท้อนความหวัง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องกระท�ำโดยเร็ว เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ความล่าช้าคือความอยุติธรรม” ซึ่งดูจะ
สอดคล้องกับทีช่ อ่ มณีนำ� เสนอไว้ใน รากบุญ อย่างไรก็ดี การทีช่ อ่ มณีหยิบยกประเด็นเรือ่ งความล่าช้า
ขึ้นมากล่าวนี้ สะท้อนภาพแทนปัญหาเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันด้วย

6. บทสรุป
รากบุญ เปิดเผยให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในมุมมองที่
แตกต่างจากที่สังคมรับรู้ โดยสังคมมักมองว่าการเปิดเผยความจริงในทางคดีจะมาจากการเข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรมเท่านัน้ แต่ใน รากบุญ น�ำเสนอให้เห็นว่า การเปิดเผยความจริงทางคดีสามารถ
ท�ำได้หลายวิธี ดังจะเห็นจากการสืบคดีของเจติยาทีไ่ ม่ได้ใช้วธิ กี ารสืบอย่างต�ำรวจหรือการใช้อำ� นาจ
ลึกลับ การสืบคดีดงั กล่าวยังช่วยให้เห็นความจริงทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในด้านการท�ำคดีและการสืบสวน
รวมถึงความจริงเบื้องหลังคดี เช่น ภูมิหลังของผู้ตาย ผลกระทบ จิตใจ ฯลฯ ซึ่งช่วยเติมเต็ม
ประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมักไม่กล่าวถึงในกฎหมาย อย่างไรก็ดี นวนิยายไม่ได้สื่อให้
เห็นการปฏิเสธการเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมแต่อย่างใด ดังทีเ่ จติยาน�ำผลการสืบสวนของเธอไปให้
ต�ำรวจและต้องการน�ำผูก้ ระท�ำผิดเข้าสูก่ ระบวนการทางกฎหมาย โดยการกระท�ำของเจติยาดังกล่าว
ในด้านหนึง่ สะท้อนความคาดหวังของสังคมทีต่ อ้ งการให้กระบวนการยุตธิ รรมเป็นทีพ่ งึ่ พิง แต่ในอีก
ด้านหนึง่ ก็สะท้อนให้เห็นปัญหาของบุคลากรทีย่ งั ขาดความเชีย่ วชาญและกระบวนการยุตธิ รรมทาง
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อาญาที่ขาดประสิทธิภาพ ดังจะเห็นจากที่เจติยาต้องพึ่งพาอ�ำนาจของกล่องรากบุญซึ่งเป็นอ�ำนาจ
นอกระบบแทนอ�ำนาจในระบบ เช่นเดียวกับผู้เสียหายหรือ “ผี” ที่ต้องการให้เจติยาช่วยเปิดเผย
ความจริงมากกว่าต�ำรวจ หรือการทีเ่ จติยาสามารถคลีค่ ลายคดีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บทบาทของเจติยาจึงเปิดเผยให้เห็นช่องโหว่และข้อจ�ำกัดของ
กฎหมาย รวมถึงประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้วย
ช่อมณียงั สือ่ ความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี อ่ บทบาทของนักกฎหมายไทยผ่านบทบาทเจติยา
โดยสร้างเจติยาให้เป็นนักเรียนกฎหมายผูม้ เี จตนารมณ์มงุ่ มัน่ ว่าเมือ่ เรียนจบแล้วจะรับใช้สงั คมอย่าง
เสียสละและกล้าหาญ ภาพของเจติยาจึงเป็นภาพแทนนักกฎหมายในอุดมคติที่สังคมไทยปัจจุบัน
ต้องการ ช่อมณีชี้ให้เห็นว่าแม้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยอาจขาดประสิทธิภาพ เช่น
บุคลากรขาดความสามารถ ความล่าช้าในการสืบสวนสอบสวน ฯลฯ แต่ก็เป็นอ�ำนาจหลักในการ
สร้างความเป็นธรรมที่สังคมยังคงยอมรับนับถือ ในแง่นี้นักกฎหมายจะต้องช่วยเหลือหรือท�ำงาน
ประสานกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นโดยเร็ว นอกจากนี้
การสร้างเจติยาให้เป็นคนจนปากกัดตีนถีบยังเปิดโอกาสให้สามารถสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับคนชาย
ขอบจากสายตาของคนชายขอบเอง ซึง่ ช่วยให้ผอู้ า่ นเกิดความรูส้ กึ ร่วมและช่วยพาผูอ้ า่ นให้ได้เข้าไป
ร่วมรู้เห็นเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของผู้เสียหายได้ด้วย การให้ตัวละครหญิงเป็นตัวละคร
เอกยังอาจสื่อได้ว่า ผู้หญิงควรหันกลับมาทบทวนบทบาทของตนในการเรียนรู้กฎหมายและการ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างที่เจติยาท�ำ
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