กระบวนการปลูกฝงกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในสายตานักเรียนไทยคนหนึ่ง
โดย พ.ต.ท.ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ
ผมหาเวทีในการเขียนบทความอะไรสักอยางหนึ่งมานานพอสมควรครับ แตก็
โชคดีที่ไดรับความกรุณาจากทาน พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัด ซึ่งไดจัดทําเว็ปไซต
เผยแพรความรูและตอบปญหาทางกฎหมายแกพนักงานสอบสวนและผูที่สนใจ ผมจึง
ไดมีโอกาสเขียนอะไรสักอยางแบบสบาย ๆ ไมเปนทางการมากเกินไป
ผมบังเอิญโชคดีกวาขาราชการตํารวจทั่วไปเล็กนอย ที่ไดมีโอกาสมาศึกษาตอ
ปริญญาโทและเอกทางกฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดมีโอกาสประสบกับสิ่ง
ตาง ๆ ทั้งทางดีและทางไมดีของสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
ประเทศใหญ จึงมีระบบการเมืองการปกครองที่ซับซอนกวาไทยมาก เพราะเปนระบบ
สหพันธรัฐ ( Federalism ) ซึ่งแตละรัฐก็มีอิสระในการปกครองตนเองในระดับ
หนึ่ง ซึ่งรัฐบาลกลางไมอาจแทรกแซงได ปญหาทางกฎหมายจึงเกิดขึ้นคอนขางมาก
และศาลสูงสุดของสหรัฐจึงเปนผูมีอํานาจชี้ขาดในหลายประเด็นปญหาโดยเฉพาะใน
เรื่องการแบงแยกอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติ ( Congress ) ประธานาธิบดี และ ฝาย
ตุลาการ แมวาในรัฐธรรมนูญของสหรัฐเองไมไดกลาวถึงอํานาจของศาลสูงสุด (
The Supreme Court ) ไวเลยก็ตาม แตศาลสูงสุดของสหรัฐก็ไดอางหลักความเปน
กลางและสถานะที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ และอํ า นาจหน า ที่ ข อง
องคกรตางๆ ตั้งแตปลาย ค.ศ.ที่ 18 เปนตนมา ซึ่งก็มีการโตแยงโตเถียงโดย
ประธานาธิบดีและฝายนิติบัญญัติเปนอยางมาก แตในทายที่สุด ก็เปนที่ยอมรับวา ศาล
เปนองคกรที่เปนกลางที่สุดแลวในกระบวนการแกไขปญหานี้1
ประเด็นที่ผมจะกลาว คือ การปลูกฝงการรับรูและความเขาใจกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐใหแกประชาชนของเขา ผมไดเปดโทรทัศนดูรายการตางๆ และพบวาที่
สหรัฐมีรายการโทรทัศนหลากหลายมาก
( แตทุกอยางเปนเงินเปนทองหมดนะ
ครั บ
เพราะเราต อ งซื้ อ บริ ก ารเหล า นี้ ด ว ยเงิ น ที่ แ พงตั้ ง แต เ ดื อ น
ละ 40 เหรียญ จนถึง 100 เหรียญ ตามจํานวนรายการที่เราตองการ ) ที่ผมพูดถึง
รายการโทรทัศน ก็เพราะผมทึ่งในกระบวนการปลูกฝงความรูทางกฎหมายของเขา

ครับ รายการที่ผมดู ก็คือรายการ Disney Channal ซึ่งก็คือ การตูนนั่นแหละ เด็กฝรั่ง
ก็เหมือนเด็กไทยชอบดูการตูน ในการตูนก็มีตอนที่เด็กไดพบกับตํารวจ และตํารวจ
พยายามจะสอบถามเด็กวาไปไหนมา ตัวละครเด็ก ก็ยก Forth Amendment ขึ้นอาง
วา ตนเองมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะไมตองพูดอะไร มีสิทธิมีทนาย และ หากเขาไมมี
ทนาย รัฐจะตองจัดให เปนตน แมแตเด็กเล็ก ๆ ที่เลนกันตามสวนสาธารณะ ผมก็ยังเคย
ไดยินเด็กเขาทะเลาะกัน และก็พูดขึ้นวา การกระทําของเพื่อนที่เลนดวยกันนั้น ขัด
รัฐธรรมนูญ2 นอกจากรายการโทรทั ศน เด็ก ๆ แล ว ยังมีรายการโทรทัศ นอีกหลาย
ประเภทที่สงเสริมและปลูกฝงความรูทางกฎหมาย เชน ความรูเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตรที่
ใชในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอดีต ที่ผมตองกลาววาในอดีตนั้น เพราะเปน
ประเด็นที่สําคัญมาก ๆ นะครับ ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวนเปน
ดาบสองคม หากประชาชนทั่วไปไดทราบยอมเกิดผลดี แตหากโจรผูรายทราบแลวก็จะ
แย ความรูที่ยังใชในปจจุบันจึงไมควรไดรับการเผยแพรมากนัก รายการโทรทัศน
ประเภทนี้จึงนําคดีในอดีตเมื่อยี่สิบปที่ผานมาแลวมาจัดทําเปนภาพยนตรวามีกระบวนการ
สืบสวนอยางไร และแนนอนเทคโนโลยีดังกลาวยอมเปนเรื่องลาสมัย และไมใชกัน
แลว หรือรับรูทั่วไปแลว เชน ลายพิมพนิ้วมือ เปนตน รายการโทรทัศนตาง ๆ จะมีการ
สอดแทรกเนื้อหาทางกฎหมายเสมอ รวมถึงภาพยนตรประเภทสืบสวนสอบสวนจะมี
ฉายอยางตอเนื่องและหลากหลาย บางเรื่องก็เปนเรื่องในเชิงตลก เชน Monk บางเรื่องก็
จะมีลักษณะจริงจัง เชน Law and Order ซึ่งจะนําคดีเกามาสรางเปนภาพยนตรและ
ดัดแปลงเนื้อหา โดยนําเสนอใหเห็นวิธีการสืบสวนสอบสวน
การสืบพยานใน
ศาล รวมถึงการพิจารณาคดีในศาลดวย กระบวนการทางกฎหมายทั่ว ๆ ไปจึงเปนที่รับรู
รับทราบกันโดยทั่วไป แตอยางไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปแมจะมีความรูทางกฎหมาย
บาง แตเมื่อประสบปญหาไมวาเรื่องเล็กนอยหรือเรื่องใหญเพียงใดก็จะเรียกใชบริการ
ของทนายความทั้งสิ้น เพราะโดยระบบกฎหมายของเขาแลวยึดคําพิพากษาเกาเปนบรรทัด
ฐาน (Precedent) ซึ่งยากที่บุคคลทั่วไปจะรับรูรับทราบได คาทนายความที่นี่จึงแพงมาก
ๆ3 เพราะคนทั่วไปไมอาจจะทําคดีได และไมทราบวิธีการคนหาคดีเกา ๆ เหลานั้น คน
สวนใหญจึงตองการเปนนักกฎหมายอยางมาก เพราะสามารถทํามาหากินกับคนดวยกัน
ไดเงินที่ดีมาก ๆ

นอกจากรายการโทรทั ศ น แ ล ว ด ว ยประวั ติ ศ าสตร พื้ น ฐานของชนชาติ
สหรัฐอเมริกาเองที่โดนกดขี่ขมเหงจากประเทศอังกฤษ รวมถึงระบบการปกครอบเกา ๆ
ที่อังกฤษนํามาใชกับอาณานิคมสหรัฐตั้งแต ค.ศ.ที่ 17 เปนตนมา ประชาชนที่นี่จึง
เกลียดชังระบบอภิสิทธิ์เปนอยางมาก และจะปฏิเสธทุกรูปแบบในการที่จะมีคนมาอาง
อภิสิทธิ์เหนือตน เชน ประชาชนที่นี่จะไมยอมใหมีการแซงคิวอยางเด็ดขาด ตางจากคน
ไทยเราเปนอยางมาก เพราะถาเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นกับเรา เราก็อาจจะแอบบนและดา
ในใจ แตใบหนาเรายิ้มแยมแลวก็พูดวา ไมเปนไร แตประชาชนสวนใหญของทีน่ จี่ ะรักษา
กฎเกณฑและปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ อยางเครงครัด เหมือนกับ หุนยนตอยางไร
อยางนั้น คิดอะไรไมเปนหรือเปลาไมทราบ แตเขาพรอมใจกันรักษากฎหมาย และ
พร อมใจกั นให ความร วมมื อกั บรั ฐในการรั กษาความสงบเรี ยบร อย ตั้ งแต การมี ส วน
รับผิดชอบตอสังคมในการแจงความเมื่อพบเหตุการณไมปกติในหมูบานหรือละแวก
บาน ไปจนถึงการไปทําหนาที่ของการเปนพยานในคดีอาญา
เหตุที่ประชาชนเคารพกฎหมาย อาจเปนเพราะการบังคับใชกฎหมายของเขาที่
จริงจัง เจาหนาที่ของรัฐในสวนตาง ๆ และตํารวจระดับปฏิบัติการ ผมไมเคยไดยินจาก
คณาจารยเลยวามีการรับสินบน เทาที่ผมเห็นที่รถตํารวจ จะมีการติดกลองบันทึกภาพ
และมีไมโครโฟนที่สื่อสารกับหองควบคุม ณ สถานีตํารวจตลอดเวลา ที่นาสังเกต
คือ ในขณะที่ตํารวจขับรถตระเวนตรวจไปนั้น เขาจะไปคนเดียว แตเมื่อใดที่จะตอง
ปฏิ บั ติ ก ารจั บ กุ ม หรื อ ตรวจค น แล ว เขาจะไม มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารโดยลํ า พั ง อย า ง
เด็ ด ขาด จะต อ งเรี ย กรถตํ า รวจในเขตอื่ น มาเสริ ม กํ า ลั ง เพื่ อ ความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน แตไมทราบวาจะถือเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกันดวย
หรือไม ทั้งเครื่องมือและการเลี้ยงดูตํารวจอยางดี ตํารวจในระดับปฏิบัติการจึงไมเคยมี
ขาวการทุจริตหรือรับสินบนเลย ตางจากประเทศไทย ผมเคยไดยิน ส.ส.บางทานกลาว
ไววา ไมตองเพิ่มเงินเดือนใหตํารวจหรอก เพราะมันหากินเองได และเคยไดยินอดีต
นายกรัฐมนตรีทานหนึ่งกลาววา คุณอยากมาเปนตํารวจเอง ตองรับสภาพ ผมวามัน
ไมใชวิธีการแกไขปญหา ผมวาใคร ๆ ก็ทราบวา เงินเดือนเริ่มตนที่ 4,700 บาทนั้น มัน
ไมมีทางพอกินแน ๆ แตทําไมไมแกไข จริงอยู เงินเดือนอาจจะไมใชปจจัยหลักในการ
แกไขปญหาการทุจริต แตผมเชื่อวา มันเปนปจจัยสําคัญมากครับ

นอกจากนี้ ระบบการทํางานของเขา จะเปนไปโดยเปดเผยมาก ประชาชนทั่วไป
เห็นไดอยางชัดเจน เชน การสอบใบขับขี่ของ เมืองบลูมมิงตัน รัฐอินเดียนนา ที่ผม
อยู ผมก็ไปรับขอสอบแลวมานั่งทําในหองทํางานที่มีประชาชนมานั่งรอติดตองานใน
สวนอื่น ๆ เมื่อผมทําเสร็จเขาก็ตรวจตรงหนาประชาชนอื่น ๆ สอบผานหรือไมก็รูได
ทันที รวดเร็วมาก ถาสอบผานก็จะไดใบขับขี่ประเภท Learner permit ตองรออีก 2
เดือน จึงจะไปทดสอบขับ และจึงจะไดใบขับขี่ที่เราสามารถขับรถโดยลําพังได ในขั้นนี้
ผมจะไมมีโอกาสไดพบกับเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ออกใบขับขี่ใหผมเลย เขาจะสงใบขับขี่
มาทางไปรษณียครับ และไมมีการดึงเรื่อง ฯลฯ อยางที่เราเคยพบเคยเจอในประเทศอื่น
ผมวาก็ดี ปองกันการวิ่งเตนดีครับ ระบบที่เปดเผยนี้ ผมวาเปนเรื่องดีมาก ๆ ครับ นาจะ
นํ า ไปใช ใ นบ า นเราบ า ง ด ว ยระบบที่ เ คร ง ครั ด โดยเฉพาะกฎหมายจราจรแล ว ยิ่ ง
เครงครัดมาก ๆ หากจอดรถผิดที่ผิดทาง หรือจอดโดยไมมีใบอนุญาตในเขตที่กําหนด ก็
จะโดนปรับตั้งแต 15 ถึง 80 เหรียญ ( ยิ่งไปจอดทับชองคนพิการดวยแลว อวกเลยครับ
) หรือ ขับเร็วกวากฎหมายกําหนด ก็จะโดยปรับมากขึ้น เพราะอันตรายตอบุคคล
ทั่ ว ไป เขาจะมี ก ารกํ า หนดอั ต ราความเร็ ว และค า ปรั บ ที่ แ ปรผั น ตามกั น เป น ตาราง
เรียบรอย เชน ปายสัญญาณกําหนดอัตราความเร็วไวที่ 80 ไมลตอชั่วโมงแลวขับเกินไป
กี่ไมล จะถูกปรับเทาไหร คํานวณไวไมตองเถียงกันครับ แตเราก็ สามารถอุทธรณตอ
ศาลได หากเรามี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งขั บ รถเร็ ว ในสถานการณ
เชนนั้น ประชาชนจะสามารถรับรูรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และ
ไมตองโตเถียงใด ๆ สวนปญหาแบบไทย ๆ เรา คือ ปญหาเรื่องทําไมจับผม แตไมจับคัน
ขางหนาที่แลนไปเร็วกวานั้น ไมคอยเกิดครับ ศาลไมคอยรับฟงหรอก เพราะมันเปนเหตุ
สุดวิสัยที่จะจับไดทุกคัน ดวยกําลังตํารวจที่นอยนิด ....ตํารวจเขาจึงพูดเลน ๆ กันวา
เหมือนกับตกปลานั่นแหละ มันเปนไปไมไดที่ปลาจะกินเหยื่อทุกตัว....
เรื่องสุดทายที่จะกลาวก็เปนเรื่องกระบวนการเรียนการสอนทางกฎหมายที่สหรัฐ
Law School ที่นี่ เขาถือเปนการเรียนการสอนที่เปนระดับบัณฑิตศึกษา ( Graduate study
) ไมไดเปนแบบอุดมศึกษา ( Undergraduate study ) แบบบานเรา คือ นักเรียนทุกคน
ตองจบปริญญาอื่นมากอนแลว จึงจะมาเรียนกฎหมายได เมื่อจบแลวจะไดเปน Jurist
Doctor ( J.D ) ที่สูงกวาระดับปริญญาโททั่วไป ผมชอบการเรียนการสอนของที่นี่
ครับ คือ อาจารยจะกําหนดหนังสือใหเราอานกอน 20 – 40 หนา ตอวันตอวิชา แลวแต

ความโหดของอาจารย ที่สําคัญ นักเรียนอเมริกัน เขาตั้งใจเรียนมาก ๆ ผมไมเคยไดยิน
เสียงนักเรียนอเมริกันพูดในขณะที่อาจารยเขาบรรยายหรือพูดเลยแมแตนิดเดียว มีแต
เสียงพิมพเครื่องคอมพิวเตอรที่ดังระงมแขงขันขันกันอยาดุเดือด นักเรียนเขาจะพูดเมื่อ
อาจารยเปดโอกาสและใหแสดงความเห็น การไมแสดงความเห็นของนักเรียนอเมริกัน
ถือเปนเรื่องของคนไมฉลาด ไมมีการเตรียมตัวกอนเรียน แตสิ่งหนึ่งที่ผมไมคอยชอบที่นี่
คื อ หนั ง สื อ เรี ย นของที่ นี่ จะเป น การนํ า เอาคํ า พิ พ ากษาของศาลสู ง มารวมกั น เป น
หมวดหมูเทานั้น ไมมีการสรุปหรืออธิบายหลักการแบบหนังสือกฎหมายของไทย ผม
เคยถามอาจารยเหมือนกันวา ทําไมผูแตงหนังสือไมอธิบายหลักการอะไรไวเลย ทาน
ตอบวา มันเปนวิธีการเรียนของ Law School ที่ตองการปลูกฝงใหเด็กมีอิสระใน
ความคิด และสามารถอานและเก็บใจความ พรอมทั้งสกัดหลักกฎหมายจากคําพิพากษา
ไดเอง โดยไมตองใหอาจารยอธิบาย ผมไมทราบวาจะนํามาใชกับการเรียนการสอนที่
ประเทศเราไดหรือไม เพราะเด็กไทยไมคอยรักการอานหนังสือเทาไหร และถือวาเปน
หนาที่ของอาจารยที่จะตองทําใหเด็กรูเรื่อง และเขาใจเนื้อหากฎหมาย คณาจารยตาง ๆ ใน
Law School มักจะกลาวถึง หลักประการสําคัญที่นักกฎหมายตองจดจํา คือ ความรูที่
หลากหลายทั้งทางดานเศรษฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา ฯลฯ ที่จะตองนํามาใชควบคู
ในการตีความและบังคับใชกฎหมายเสมอ ผมประทับใจวิธีการปลูกฝงจริยธรรมของนัก
กฎหมายที่นี่มาก คือ เขาจะมีปฏิญาณตนกอนเรียนวา จะใชความรูในทางกฎหมายไป
ในทางที่ถูกที่ควร และจะยึดมั่นคําสัตยตลอดไป
ผมวาประเด็นนี้ ตางจากคณะ
นิติศาสตรในเมืองไทยเปนอยางมาก เพราะผมเคยไดยินและรับทราบเสมอวา มีการ
เรียนการสอนวา วิชานิติศาสตร เปนหนึ่งไมมีสองรองใคร และไมคอยมีการเนนย้ําใน
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยอางวาเปนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแลว เลย
ขั้นประถมและมัธยมที่ครูตองจ้ําจี้จ้ําไชสอนสั่งศีลธรรมกัน นอกจากการเรียนกฎหมาย
แลว ก็ไมจําเปนตองเรียนรูอะไรเพิ่มเติมอีก นอกจากการสอบเปนเนติบัณฑิต และสอบ
เขาเปนผูพิพากษาและอัยการเพื่อที่จะไดรับเงินเดือนสูงกวาเหนือกวา และพิเศษเลอเลิศ
กวาขาราชการอื่น ๆ ที่เปนขาราชการโดยเสมอเหมือนกันทั่วทุกตัวคน
ผมขอจบบทความของผมแคนี้กอน เพราะมันยาวมากเหมือนกัน คราวหนาผม
คงจะไดนําเรื่องที่นาสนใจ ( ในความเห็นของผม ) มาเสนอตอนะครับ

สบาย สบาย
At Urbana-Champaign
...............................
* รป.บ.(ตร.)รุน 47, นบ.(เกียรตินิยม) มธ., น.บ.ท. สมัยที่ 53, นม.(กฎหมายมหาชน) มธ., รม.(บริหารรัฐ
กิจ)มธ., LL.M.(Indiana University-Bloomington), และกําลังศึกษา Masters degree of Law ที่ University of
Illinois at Urbana-Champaign
1 ซึ่งแทจริงแลว หากพิจารณาที่มาของศาลในระดับตางๆ แลว ไมอาจกลาวไดวามีสภาพความเปนกลางอยาง
หมดจด เพราะผูพิพากษาในทุกระดับมาจากฝายบริหารทั้งสิ้น แตผูพิพากษาจะสามารถอยูในตําแหนงไดตลอด
ชีวิต เวนแตจะถูกถอดถอน (Impeachment) เชนเดียวกับพนักงานอัยการของสหรัฐ เปนระบบเปดและมีที่มาจากฝาย
บริหาร หรือ อาจกลาวไดวาพนักงานอัยการก็มีที่มาจากประชาชนในทองถิ่นนั้น และไดรับการคัดเลือกจากผูวาการ
รัฐฯ สวนอัยการสูงสุด ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอีก
ตําแหนงหนึ่งดวย โดยสภาพแลว ทั้งศาลและอัยการของสหรัฐ จึงเปนพลวัตรในทางการเมืองของสหรัฐ แตดวย
ระบบและคุณภาพของบุคลากรของเขาสามารถรักษาความเปนกลางไวไดพอสมควร
2 อนึ่ง แมวาการที่เด็กในการตูนพูดนั้น บางทีไมตรงกับประเด็นขอกฎหมายใด ๆ แตการพูดบอย ๆ ในรายการ
โทรทัศน ยอม เปนการปลูกฝงการรับรูสิทธิและปองกันสิทธิเสรีภาพของตนเองไดเปนอยางดี
3 โดยปกติแลว คาแรงงานของรัฐตาง ๆ จะประมาณ 5-7 เหรียญตอชั่วโมง แตคาแรงของนักวิชาชีพ
(Professional) เชน ชางยนต หรือ หมอ หรือทนายความจะแพงมาก ตัวอยางเชน คาแรงของชางซอมเครื่องยนตที่รัฐ
อินเดียนนา ประมาณ 50 เหรียญตอชั่วโมง คาแรงของทนายความก็จะคิดเปนชั่วโมง โดยขั้นต่ําคือชั่วโมงละ 250
เหรียญ สวนหมอก็แพงใชยอย ผมเคยปวยเพราะอาหารเปนพิษที่นี่ ไดเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐแหง
หนึ่ง แพทยใหน้ําเกลือ 1 ขด แลวนําเลือดและอุจาระไปตรวจ ผมตองเสียคารักษาพยาบาลไปประมาณพันกวา
เหรียญ ซึ่งไมรวมคายาอีกรอยกวาเหรียญ ผมวาที่ไหนก็สูประเทศไทยเราไมไดครับ

