รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่ม 6
1. นางศริญญา กมลจิตรวี

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการพิเศษ สานักอานวยการประจา
ศาลจังหวัดชัยภูมิ

2. นายปิยะพงษ์ แจ่มแจ้ง

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ สานักงานประจาศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

3. นางสาวอังศุมาลิน เกษมรัตน์ นิติกรชานาญการ สานักงานประจาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุตรดิตถ์
4. นางสาวอรอนงค์ เลิศชนนิกานต์กูล นิติกรปฏิบัติการ สานักงานประจาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ์
5. นางสาวสิรินาถ ชวาลตันพิพัทธ์ นักจิต วิทยาปฏิบัติก าร สานัก งานประจาศาลศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดระยอง
6. นายวุฒิพงษ์ เกื้อฉิม

นิติกรปฏิบัติการ สานักระงับข้อพิพาท

7. นายรัฐศรัณย์ พงษ์สุขเวชกุล เจ้ าพนั กงานคดี ปฏิ บั ติ การ ส านั ก อ านวยการประจ าศาลแขวง
สมุทรปราการ

โครงการฝึกอบรมในหลักสูตร การฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายสาหรับข้าราชการ
ศาลยุติธรรมของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยคันไซ (Kansai University) ประจาปี ค.ศ. 2014
(พ.ศ. 2557) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าราชการศาลยุติธรรม ที่มีโอกาสได้รับทุนไปฝึกอบรม
ในหลักสูตร การฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายสาหรับข้าราชการศาลยุติธรรมของ
ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยคัน ไซ (Kansai University) ประจาปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ ซึ่งการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของข้าพเจ้า
และของเพื่อนๆ อีกหลายๆท่าน แต่หลายๆ ท่านที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ บางท่านมีประสบการณ์
เดินทางมาฝึกอบรม หรือเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว อาทิเช่น คุณปิยพงศ์ แจ่มแจ้ง
หรือพี่ใหญ่ ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นรวม 5 ครั้งแล้ว ซึ่งจากประสบการณ์ของพี่ใหญ่ สามารถเป็น
ไกด์นาเที่ยว รวมทั้งแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี
จากการฝึกอบรมข้าพเจ้า และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านได้ทราบถึงระบบกฎหมาย รวมถึง
ระบบการจั ดการศาลยุ ติ ธรรมของประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ งมี ระบบกฎหมายที่ แตกต่ างไปจากประเทศไทย
ความเจริญก้าวหน้าในด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานธุรการของศาล อีกทั้งประสบการณ์
จากการเดิ น ทางท่ องเที่ ย วสั ม ผั ส แดนอาทิ ต ย์ อุ ทั ย ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกลุ่ มที่ 6 ขอน าความรู้
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ ทั้งนี้ บทความนี้หากมีข้อบกพร่อง
ใดก็ตาม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มที่ 6 ขอน้อมรับไว้ และกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับ หากบทความนี้
มีคุณ ประโยชน์ แ ก่ ท่า นผู้อ่ านอยู่ บ้าง ข้ าพเจ้า ขอยกคุณความดี นั้นเป็น การเทิ ด คุ ณ ไว้แก่ สานัก งาน
ศาลยุติธรรม ที่เปิดโอกาสข้าพเจ้าและทุกท่าน ได้เดินทางไปฝึกอบรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเริ่มที่บทความ
ของนายปิยพงษ์หรือพี่ใหญ่ แจ่มแจ้ง เชิญติดตามได้เลยครับ
สาหรับข้าพเจ้าเองต้องเรียนก่อนว่า ครั้งนี้มิได้เป็นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
แต่เป็นการเดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 5 ในช่วงของการสมัครสอบขอรับทุนของสานักงานศาลยุติธรรม
บรรดาข้าราชการในศาลของข้าพเจ้าต่างถามเป็นเสียงเดียวกันว่าทาไมถึงขอไปอบรมทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เป็น
อันดับแรก คาตอบที่ข้าพเจ้าได้ตอบไป มีดังนี้
เมื่อคราวที่ข้าพเจ้าได้ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของเทคโนโลยี เช่น ห้องน้าที่มีโถซักโครกที่
ทันสมัยมาก ประกอบกับเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด เป็นอย่างมาก
ซึ่งตรงนี้ เราต้องยอมรับว่าต่างกับประเทศไทยอย่างมาก นั่นคือ ความรู้สึกแรกที่ ข้าพเจ้ามีต่อประเทศ
ญี่ปุ่นนามาซึ่งความคิดที่ว่า เราต้องกลับมาประเทศนี้อีกให้ได้
หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับมาประเทศญี่ปุ่นอีก 3 ครั้ง ซึ่งใน 3 ครั้งนี้ มีอยู่ 1 ครั้ง
ที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาคนเดียว และได้พบกับความประทับใจในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งคนญี่ปุ่น คือ
1.คนญี่ปุ่นเป็นคนมีน้าใจมาก และมีความน่ารัก เช่น เมื่อข้าพเจ้าถามทางจะได้รับการบอก
ทางเป็นอย่างดี บางครั้งถึงขั้นพาเราไปส่งยังที่หมายเลยที่เดียว บางทีระหว่างทางเขาเห็นเราหนาวเขา
บอกให้ เ รารอหน้ าร้า นสะดวกซื้อ และเข้า ไปซื้ อกาแฟร้ อนมาให้ เรา โดยไม่คิด เงิน สาหรับ ข้าพเจ้ า
ประทับใจมาก ที่เรามาขอความช่วยเหลือ แล้วเค้ าช่วยเหลือเรา และยังซื้อเครื่องดื่มให้เรา โดยไม่คิด
อะไร

2. คนญี่ปุ่นมีความเป็นระเบียบวินัยมาก ซึ่ง ข้าพเจ้า เห็นว่า ควรเริ่มต้นนามาปรับใช้ใน
สังคมไทย เช่น การเข้าแถวรอต่อคิว ไม่ว่าจะทากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เช่น ซื้ออาหาร ขึ้นรถไฟ เป็นต้น
3. คนญี่ปุ่น เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ประเทศ
ไทยน่าจะนามาปรับใช้กับสังคมไทยเช่นกัน มีตัวอย่างเช่น มีครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้สั่งอาหารในร้านอาหาร
แห่งหนึ่ง โดยไม่ได้ดูรายละเอียดว่าที่ ข้าพเจ้าสั่งอาหารไปนั้นต้องนากลับไปทานที่บ้าน เมื่ออาหารมา
ข้าพเจ้าได้แจ้งกับพนักงานของร้านว่า ต้องการทานที่ร้าน พนักงานแจ้งว่า ข้าพเจ้าสั่งกลับบ้านต้องนา
กลับไปทานที่บ้าน ไม่สามารถทานที่ร้านได้ ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจว่า คนของประเทศนี้ น่ายกย่องจริงๆ
ที่ยึดกฎเกณฑ์อย่างสุด หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญของประเทศนี้ แม้ประเทศอื่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร่างรัฐธรรมนูญ แต่ทางญี่ปุ่นก็เคารพ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่เคยฉีกหรือยกเลิกแต่ประการใด
4. คนญี่ปุ่นให้ความใส่ใจกับคนพิการ เราจะเห็นได้จากทางเดิน ทางข้ามแยกต่างๆ ที่พื้นจะ
มีปุ่มสาหรับคนตาบอด ตรงแยกไฟแดง เมื่อสัญญาณไฟให้คนข้ามเขียวขึ้น จะมีเสียงดนตรีบอกให้คนตา
บอดทราบด้วยว่า ข้ามทางแยกได้แล้ว หรือแม่แต่ในลิฟท์ก็จะมีอักษรเบลล์สาหรับคนตาบอด ใน Super
Market กระป๋องเบียร์ น้า มีอักษรเบลล์บอกให้คนตาบอดทราบ ว่านั่นคือสินค้าอะไร มีครั้งหนึ่งข้าพเจ้า
ได้มีโอกาสขึ้นรถโดยสารประจาทาง (รถเมล์) ปรากฏว่ามีพ่อพาลูกที่น่าจะป่วยเป็นดาวซินโดรม เข็นรถ
ขึ้นมาบนรถ พนักงานขับรถรีบกุลีกุจอช่วยเข็นรถพร้อมกับนาอุปกรณ์ประจารถ มีลักษณะเป็นเข็มขัด
สาหรับล็อครถเข็นไว้กับรถประจาทางมาล็อคจนเรียบร้อย แล้วจึงออกรถ ซึงเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่
ข้าพเจ้าประทับใจในประเทศนี้
5. คนญี่ปุ่นมีความละเอียดอ่อน ใส่ใจในรายละเอียด กล่าวคือ ตามเมืองต่างๆ ในประเทศ
ญี่ปุ่นฝาท่อระบายน้าจะทาเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นประจาเมืองนั้น เช่น โอซาก้า ฝาท่อจะเป็นรูป
ปราสาทโอซาก้า นารา ฝาท่อจะเป็นรูปกวาง เป็นต้น
ดังนั้น จากที่กล่าวมาทั้งหมด คือ เหตุผลว่า ทาไมข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะเดินทางไปอบรมที่
ประเทศญี่ปุ่น นั่นคือ ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะต้องไปประเทศ
ญี่ปุ่นอีกแน่นอน
ต่อไปจะเป็นส่วนของเนื้อหาวิชาที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
1. ระบบความมั่นคงในประเทศญี่ปุ่น (Security In Japan)
คาว่า “ระบบความมั่นคงในประเทศญี่ปุ่น ” หรือ Security In Japan นี้หมายถึง กฎหมาย
ว่าด้วย การจานา จานอง
การจานาของประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นการโอนสิทธิครอบครองสังหาริมทรัพย์ ส่วนการจานอง
ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม่โอนสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การจานาจานอง ความหมาย
ของญี่ปุ่นกับจึงเหมือนกัน แต่ญี่ปุ่นมีการแยกกันระหว่างบ้านกับตัวที่ดิน บ้านมิใช่ส่วนควบของที่ดิน
ส่วนประเทศไทย บ้านเป็นส่วนควบกับที่ดิน ดังนั้น ในประเด็นนี้ของญี่ปุ่นจึงต่างกับของไทย ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีการทาสัญญาที่เรียกว่า Joto Tanpo เป็นสัญญาที่อยู่ระหว่างสัญญาขายฝากกับสัญญาจานอง
ยกตัวอย่างเช่น

นาย A ทาสัญญา Joto Tanpo กับนาย B โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้นาย B
แต่นาย A ยังเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ นาย B ได้เพียงกรรมสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
เมื่อนาย A ได้นาเงินมาชาระให้นาย B ครบตามจานวนในสัญญา Joto Tanpo แล้ว นาย B จะต้องโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น คื น ให้ น าย A กรณี Joto Tanpoนี้ เป็ น สั ญ ญาขายฝากที่ ไ ม่ มี ก าหนดเวลา
ซึ่งในประเทศไทยการขายฝากจะมีกาหนดเวลา เป็นข้อแตกต่างระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในเรื่องสัญญาขายฝาก
ประเด็นต่อไป คือ สิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์สินคืน เช่น นาย A กู้เงินนาย B 10 ล้านเยน
นาย A นาที่ดินราคา 30 ล้านเยน มาวางเป็นประกัน ถ้านาย A ไม่สามารถนาเงิน 10 ล้านเยน
มาชาระหนี้ให้นาย B ได้ นาย B มีสิทธินาเงินจานวน 20 ล้านเยน มาให้นาย A จากนั้น นาย B
ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของนายA ไปทั้งหมดเลย หรือไม่นาย B อาจหาบุคคลภายนอกมาซื้อที่ดินแปลง
ดังกล่าว แล้วนาเงินจากการขายจานวน 20 ล้านเยน ให้นาย A ไป ส่วนตัวนาย B จะได้เงินจากการขาย
อีก 10 ล้านบาทก็ได้
2. การสืบพยานของประเทศญี่ปุ่น
ศาลของญี่ปุ่น จะพิจารณาองค์ประกอบของความผิดตามกฎหมายเป็นสาคัญว่าผู้เสียหายมี
อานาจฟ้องหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การสืบพยานในญี่ปุ่นคือการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
คาให้การของพยานในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่ า “โชโดะชิเรียว” ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาว่ามี
ความน่าเชื่อถือได้หรือไม่มากน้อยเพียงไร โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ป.วิ.แพ่ง มาตรา 247
ของประเทศญี่ปุ่น กาหนดว่า ศาลต้องรับฟัง คาฟ้อง คาให้การ และพยาน ด้วยใจเป็นกลาง
ประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบกล่าวหา ดังนั้น ศาล ไม่มีอานาจเรียกพยาน ศาลต้องพิจารณา
พยานหลั กฐานที่คู่ ค วามเป็น ผู้ น ามาพิจ ารณาในศาลเท่ า นั้น ดัง นั้ น ศาลจึ ง ไม่มี อ านาจเรี ย กพยาน
นอกเหนือจากที่คู่ความนามาสู่ศาล แต่บางกรณี เมื่อความยุติธรรม ศาล อาจเสนอให้คู่ความยื่น
พยานหลักฐานที่จาเป็นต่อการพิจารณาเข้ามาในคดีได้ การยื่ น พยาน ค าพยานอยู่ ภ ายใต้ ก าร
ครอบครองของบุคคลภายนอก ให้คู่ความ ขอหมาย ต่อศาล เมื่อนาพยานนั้นมาสู่ศาล ซึ่งการยื่นพยานนี้
ต้องสาเนาให้อีกฝ่ายทราบด้วย ซึ่งเหมือนกับประเทศไทย
ข้อเท็จจริงที่ไม่จาต้องพิสูจน์ ได้แก่ ข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับ เช่น สัญญาที่ ทาคู่ความ
รับว่า ทาสัญญากันจริง รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้โดยทั่วไปก็ไม่จาต้องพิสูจน์ เช่น วันที่ 8 กรกฎาคม
2014 มีใต้ฝุ่นเข้าที่ โอกินาว่า เป็นต้น ซึ่งประเด็นข้อเท็จจริงที่ไม่จาต้องพิสูจน์ของญี่ปุ่น เหมือนกับของ
ประเทศไทย

เรื่องต่อมา เป็นบทความของ นางสาวอรอนงค์หรือพี่อร เลิศชนนิกานต์กูล ซึ่งจะนาเสนอ
ในเรื่องการใช้ ฮังโก๊ะ ของชาวญี่ปุ่นในการทานิติกรรม – สัญญา ติดตามกันได้เลยครับ
แนวคิ ด ของคนญี่ ปุ่ น ทั่ ว ไปในเรื่ อ งการท าสั ญ ญาซื้ อ ขายหรื อ การท านิ ติ ก รรมสั ญ ญาต่ า งๆ
โดยปกติทั่วไปมีการแสดงเจตนา หรือแค่การกระทาอย่างเดียวก็เกิดเป็นนิติกรรมและสัญญาได้ แต่ว่าใน
ความคิดของคนญี่ปุ่นโดยทั่วไปคิดว่าบางทีจะต้องมีการทาหนังสือสัญญาออกมาก่อน ไม่อย่างนั้นก็จะไม่
มีผลบังคับกัน ซึ่งในเรื่องรายละเอียดของเรื่องซื้อขายและนิติกรรมสัญญาจะไม่ขอกล่าวถึง แต่ข้าพเจ้า
อยากจะนาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับคาว่า "ฮังโก๊ะ"
ความสมบูรณ์ของสัญญาจะต้องมีการเขียนชื่อและมีการปั้มฮังโก๊ะ เหมือนว่าเป็นการปั้มตรา
ประทับเพื่อใช้แ ทนลายเซ็น หรือลายมือชื่อของตน แล้วก็เขียนชื่อด้วย นี่เป็นความคิดของคนทั่วไป
แต่จริงๆ แล้วตามกฎหมายอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ แต่ว่าในข้อกฎหมายก็ไม่ต้องมีหนังสือสัญญาก็ได้แต่
ถ้ามีหนังสือสัญญาก็จะมีประโยชน์เมื่อนามาใช้เป็นหลักฐานในการพิสู จน์คดี คนไทยอาจจะไม่ค่อย
เคยเห็น "ฮังโก๊ะ" มาก่อน
ลักษณะของ "ฮังโก๊ะ" ที่คนญี่ปุ่นใช้อยู่โดยปกติจะมีอยู่ 2 อัน อันหนึ่งจะใช้เฉพาะกรณีใน
เอกสารสาคัญแต่อีกอันหนึ่งใช้ในเอกสารทั่วไป ซึ่งฮังโก๊ะอันนี้สามารถหาซื้อได้ในร้านร้อยเยนทั่วไป
ฮั ง โก๊ ะ อี ก อั น ที่ เ ป็ น ชิ้ น ส าคั ญ จะสั่ ง ท ามาจากงาช้ า ง ยกตั ว อย่ า งของอาจารย์ ผู้ ส อนชื่ อ GOTO,
Motonobu จะเห็นได้ว่าฮังโก๊ะตรงหัวด้านบนจะมีเขียนชื่อและนามสกุลของอาจารย์ไว้ ถ้าเป็นฮังโก๊ะ
ร้านร้อยเยนจะมีแค่นามสกุลของอาจารย์ ในความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นทั่วไปเมื่อได้นาฮังโก๊ะขึ้นมาปั้มก็
จะมีผลขึ้นมาทันที แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกกรณี เช่น ในกรณีทาพินัยกรรมก็จะต้องมีลายมือชื่อ
ของตัวเองและมีฮังโก๊ะปั๊มอีกทีจึงจะสมบูรณ์เป็นพินัยกรรม อย่างในการ์ตูนของญี่ปุ่นบางเรื่องเวลาทา
ตั๋วเงินในลักษณะของการส่งมอบต่อ ปกติการสลักหลังเช็คแค่ลงลายมือชื่ ออย่างเดียวก็มีผลแล้ว แม้ไม่
ปั้มฮังโก๊ะลงไปก็มีผลให้ตนต้องรับผิดร่วมด้วยแล้ว เพราะฉะนั้นคนโดยทั่วไปก็จะโดนหลอกด้วยการทีว่ า่
ต้องมีฮัง โก๊ะ ก่อนถึงจะมีผ ลของสัญ ญาเกิด ขึ้ น ซึ่ งจริ งๆ ตามกฎหมายแล้ว ไม่จ าเป็ นต้อ งมีทุ กกรณี
เพราะฉะนั้นพวกหนังสือสัญญาที่สาคัญเช่นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดินก็ต้องมีทั้งชื่อที่
เป็นลายมือชื่อและก็ต้องมีฮังโก๊ะปั้มอยู่ด้วย แต่เป็นที่น่าสนใจในเวลาที่เซ็นชื่อไม่จาเป็นที่เจ้าของฮังโก๊ะ
ต้องเซ็นเองจะให้คนอื่นเซ็นแทนก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าให้คนอื่นเขียนชื่อแทนให้หรือว่าพิมพ์ชื่อของตนจาก
คอมพิวเตอร์ลงไปแล้วเรานาฮังโก๊ะปั้มลงไปก็มีผลเหมือนเราได้ลงลายมือชื่อเหมือนกับเราลงลายมือชื่อ
การกระทาแบบนี้จะได้รับการรับรองตามกฎหมายเฉพาะอีกที
จะเห็นว่า "ฮังโก๊ะ" มีความสาคัญมากในระบบกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น ทาให้ญี่ปุ่นต้องมีการขึ้น
ทะเบียนฮังโก๊ะของแต่ละคนไว้ ซึ่งจะเห็นว่าที่ร้านค้าราคาถูกอย่างเช่นร้านร้อยเยนจะมีฮังโก๊ะขายอยู่
เหมือนกัน แต่จะเป็นฮังโก๊ะที่ราคาไม่แพงมากและมักจะเป็นชื่อที่มีมากในญี่ปุ่น เช่น ซาโต้ หรืออานาตะ
เป็นต้น ดังนั้น ชื่อที่มีความนิยมและมีการตั้งชื่อซ้าๆ กันมาก ก็จะมีฮังโก๊ะ ขายในร้านค้าราคาถูก ดังนั้น
เมื่อซื้อขายกันได้ง่ายจึงต้องมีวิธีการทางกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะป้องกันการปลอมฮังโก๊ะได้ง่ายในเรื่องนี้ก็
คืออย่างน้อยก็วิธีการขึ้นทะเบียนฮังโก๊ะ สถานที่ขึ้นทะเบียนจะไปขึ้นที่เมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่เช่นอาศัย
อยู่ที่เขตโอซาก้าก็ไปขึ้นทะเบียนที่เขตโอซาก้า พอไปขึ้นทะเบียนแล้วทางเขตโอซาก้าจะออกเอกสาร
สาคัญให้โดยมีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ เพื่อเป็นใบบันทึกยืนยันว่าเราไปขึ้นทะเบียน พอได้ใบ

บันทึกเราก็นาไปขึ้นที่เขตก็จะได้รับหลักฐานเป็นใบที่มีขนาดกระดาษเอ 4 ว่าเราได้รับการขึ้นทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว การที่เราไปขึ้นทะเบียนจะเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้อื่นสามารถนาไปทาสาเนาซ้าได้เพราะว่าถ้า
ถ่ายเอกสารแล้วก็จะมีลายน้าขีดทาให้ไม่เหมือนของจริงก็เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ใครนาไปทาสาเนาซ้า
ได้ต่อไป ยกตัวอย่างกรณีเราไปซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับพวกนายหน้าในการทาหนั งสือสัญญาก็ต้องมี
ส่วนที่ปั้มลงไปแล้วมีกระดาษรับรองว่าเป็นตัวจริงที่ใช้ฮังโก๊ะตัวนี้
ฮังโก๊ะนี้ เป็น วัฒ นธรรมของประเทศจีน ญี่ปุ่นเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนในหลายๆ
ประเทศที่ยังคงใช้ฮังโก๊ะในชีวิตประจาวันอย่างนี้ก็คงมีแต่ประเทศญี่ปุ่นที่เดียว ที่ในประเทศเกาหลีก็มี
ระบบการขึ้นทะเบียนฮังโก๊ะเหมือนกัน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วที่เกาหลีก็ยังให้ความสาคัญกับการลง
ลายมือชื่อมากกว่าที่ญี่ปุ่นอยู่ดี นอกเหนือจากนี้ใน บริษัทหรือมหาวิทยาลัย ในศาลเอง ก็มีการใช้ฮังโก๊ะ
อย่างแพร่หลาย อย่างถ้าเป็นในบริษัทก็อาจจะมีการทาฮังโก๊ะหลายอันเพื่อให้พนักงานของตนเป็นคนปัม้
ได้ เมื่อทามากก็มีปัญหาว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ใครจะเป็นคนปั้มฮังโก๊ะ แต่เวลาปั้มในเอกสารใน
บริษัทไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไร เพียงแต่ว่าใครทาเอกสารอันนี้จะได้ไปตามตัวถูกเมื่อเอกสารผิด
เท่านั้นเอง
สาหรับประเทศไทย ตราประทับของบริษัท น่าจะมีสถานะเช่นเดียวกับ ฮันโก๊ะ หรือเปล่าครับ
ท่านผู้อ่านคิดเหมือนกันไหมครับ เชิญติดตามเรื่องต่อไปกันเลยครับ เป็นบทความที่นางสาวสิรินาถหรือ
น้องกวาง ชวาลตัน พิพัทธ์ ได้ถ่ายทอดเทศกาลวันงานสาคัญ วันหนึ่ง ของชาวญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นเทศกาล
ประจาปีอันยิ่งใหญ่ มาติดตามกันเลยครับ
ประสบการณ์งาน “เทศกาลทานาบาตะ”
ช่วงที่อบรมหลักสูตรกันนั้น เป็นช่วงต้นฤดูร้อนของประเทศ
ญี่ ปุ่ น พอดี ซึ่ ง ในช่ ว งนั้ น เป็ น ช่ ว งเทศกาลทานาบาตะพอดี ซึ่ ง
เทศกาลทานาบาตะจะจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี เทศกาล
ทานาบาตะนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นเทศกาลฤดู
ร้อนต่างๆในประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า วันทานาบาตะนั้น
เป็นวันแห่งความสุขสมหวังของดาวสองดวง คือดาวเจ้าหญิงทอผ้า
โอริฮิเมะ หรือดาวเวก้า (Vega) เป็นดาวที่สดใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ กั บดาวคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิ หรือ
ดาวอัลแตร์ (Altair) เป็นดาวที่สดใสที่สุดในกลุ่มดาวนกอินทรี ที่ผลัดพราก
จากกัน โดยมีแม่น้าแห่งสวรรค์ (อามาโนคาวา) ซึ่งก็คือทางช้างเผือกกั้นไว้
ทั้งสองจะมีโอกาสได้ข้ามแม่น้าแห่งสวรรค์ (อามาโนคาวา) มาพบกันแค่ปี
ละครั้งในวันที่ 7 เดือน 7 นี้ คนญี่ปุ่นจึงถือกาเนิด วันทานาบาตะขึ้นมา
ในวันทานาบาตะนี้ คนญี่ปุ่นจะตัดกิ่งไผ่มาปักไว้ และเขียนคาอธิษฐานห้อย
กับกิ่งไผ่ เพราะเชื่อว่า คาอธิษฐานจะสมหวังเหมือนกับที่ เจ้าหญิงทอผ้า
โอริฮิเมะ และคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิ สมหวังได้มาพบกัน การเขียนคาอธิษฐาน
ลงบนกระดาษสีเหลี่ยมผืนผ้า 5 สี เรียกว่า "ทังซะขุ"(Tanzaku) จากนั้น
นาไปห้อยบนกิ่งไผ่ พร้อมด้วยของประดับอื่นๆ เช่น กระดาษตัดเป็นรูป

คล้ ายๆ โซ่ แ ทนสั ญ ลัก ษณ์ ของทางช้ างเผื อก เป็น ต้ น
วันรุ่งขึ้นก็จะนากระดาษอธิษฐานเหล่านี้ไปลอยน้า ที่มา
ของเทศกาลทานาบาตะ เริ่มจากตานานความเชื่อของ
ค น ญี่ ปุ่ น ที่ ว่ า ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง น า น ม า แ ล้ ว
ด้านเหนือของแม่น้าแห่งสวรรค์ อามาโนคาวา มีลูกสาวของกษัตริย์ผู้ครองสรวง
สวรรค์ ชื่อว่า โอริฮิเมะ นางเป็นผู้ที่มีความสามารถทอผ้าได้อย่างงดงาม เป็นที่ชื่นชอบของพระบิดา พระ
บิดาจึงให้เจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะทอผ้าอยู่ตลอดเวลา จนเจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะไม่มีโอกาสได้ไปพบรัก
กับชายใดเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆ ด้วยความห่วงใยพระบิดาจึงให้นางได้มีโอกาสพบกับ คนเลี้ยงวัว ฮิโก
โบชิ ที่อาศัยอยู่อีกฟากของแม่น้าแห่งสวรรค์ อามาโนคาวา และเมื่อเจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะ ได้พบกับ
คนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิไม่นาน ทั้งสองก็หลงรักกันและแต่งงานกัน หลังจากแต่งงาน โอริฮิเมะก็ไม่ทอผ้าอีก
ส่วนฮิโกโบชิก็ไม่ไปเลี้ยงวัว ปล่อยให้วิ่งเพ่นพ่านไปทั่วสวรรค์ กษัตริย์แห่งสวรรค์ทรงกริ้วมาก จึงจับทั้งคู่
แยกกัน โดยให้อยู่กันคนละฟากของโดยมีแม่น้าแห่งสวรรค์ อามาโนคาวา หรือทางช้างเผือกกั้น เจ้าหญิง
ทอผ้า โอริฮิเมะ เสียใจเป็นอันมาก จึงขอร้องพระบิดาให้ได้พบกับคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิอีก พระบิดาทรงใจ
อ่อน อนุญาตให้ทั้งคู่ได้พบกันปีละครั้ง ในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปีซึ่งก็คือวันทานาบาตะ โดยโอริฮิเมะ
จะต้องกลับมาขยันทอผ้าให้เสร็จ จึงจะได้พบกับสามี ฮิโกโบชิ แม้ทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกัน แต่ก็ไม่
อาจข้ามแม่น้าแห่งสวรรค์ อามาโนคาวาไปหากันได้ ได้แต่เห็นกันอยู่คนละฝั่ง เจ้าหญิงทอผ้าโอริฮิเมะจึง
ได้แต่นั่งร้องไห้ แต่แล้วก็มีฝูงนกกางเขนบินผ่านมา ด้วยความสงสารฝูงนกกางเขนจึงอาสาใช้ปีกของพวก
ตนเป็นสะพานให้ทั้งคู่ได้ข้ามไปพบกัน แต่หากในวันทานาบาตะปีใดเกิดฝนตก ฝูงนกกางเขนนั้นก็จะไม่ได้
บินผ่านมา ทาให้เจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะ และคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิ ต้องรอจนกว่าจะถึงวันทานาบาตะอีกปี
จากที่กล่าวมาข้างต้น เราซึ่งเป็นคนไทยที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสเทศกาลนี้พอดี จึงไม่พลาดโอกาสที่จะหา
ประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเอง จึงวางแผนในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันเทศกาลว่า
จะต้องไปสัมผัสบรรยากาศงานเทศกาลนี้ของญี่ปุ่นให้ได้ ซึ่งแผนที่วางไว้ได้แก่ การหา
ชุดยูกาตะไปงานเทศกาล การสอบถามจากน้องที่เป็นไกด์พาเที่ยวเกียวโต ว่าที่ศาล
เจ้า ที่ไ หนจะจั ด งานเทศกาลนี้ บ้ าง เป็ น ต้น เริ่มแรกการหาชุด ยูกาตะ ชุด ยูก าตะ
สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าที่ขายชุดประเภทนี้ ซึ่งหน้ามหาวิทยาลัยก็เห็นอยู่รา้ นหนึง่
ซึ่งราคาก็แพงพอสมควร ไปหาดูมาหลายร้านจนเกือบจะถอดใจ เนื่องจากราคาที่
ค่อนข้างแพง แต่ก็ไปได้ชุดยูกาตะช่วงที่ไปเที่ยวนารา หลังจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ทางไกด์
ได้ให้เวลาในการเที่ยวชมตามอัธยาศัย จึงเดินไปเรื่อยๆจนเจอร้านนี้ที่มีการลดราคาชุดยูกาตะ จึงซื้อมา
ทันที แต่เมื่อซื้อเสร็จต้องรีบวิ่งกลับมาที่รถ เนื่องจากใกล้เวลาที่กาหนดเจอกันแล้ว ซึ่งเหนื่อยมาก แต่ก็
คุ้ม หลังจากซื้อชุดมาแล้วปัญหาที่ตามมา คือ ซื้อมาแล้วจะใส่อย่างไร จึงปรึกษากับเพื่อน เพื่อนก็แนะนา
ว่า เราก็ให้คนญี่ปุ่นที่มาช่วยดูแลคณะอบรมช่วยสอนวิธีการใส่ให้สิ ดังนั้นในวันงานเทศกาล จึงจัดการนา
ชุดยูกาตะใส่ถุง เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแล ซึ่งในระหว่างทางมามหาวิทยาลัย เราได้เจอคน
ญี่ปุ่นที่ใส่ชุดยูกาตะหลายคน เราก็คิดในใจว่า เดี๋ยวเราก็จะใส่บ้างเหมือนกัน เมื่อถึงช่วงพักกลางวัน ก็ไป
ขอร้องให้ผู้ดูแลช่วยสอนใส่ชุดให้ เมื่อแต่งชุดเสร็จแล้ว ความรู้สึกในใจคืออยากเห็นตัวเองว่าเป็นอย่างไร
บ้าง จากนั้นพี่ๆหลายคนก็เข้ามาขอถ่ายรูปด้วยกัน เป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง จากนั้นไม่นาน ปัญหาก็
ตามมาอีกแล้ว คือว่าจะเรียนคาบบ่ายอย่างไร จะถอดชุดยูกาตะออกก็ไม่กล้า เพราะเกรงใจคนที่ใส่ให้

และถ้าถอดแล้วจะใส่กลับไปอย่างไร จนได้ข้อสรุปว่า ใส่ชุดยูกาตะนั่งเรียนคาบบ่ายเป็นนั่นแหละ ซึ่งการ
ใส่เสื้อผ้า 2 ชั้นในหน้าร้อน เป็นอะไรที่ทรมานมาก เนื่องจากร้อนมาก เหงื่อออกตลอดเลย และแล้ว
เวลาที่รอคอยก็มาถึง การไปเที่ยวงานเทศกาล แต่ก่อนที่จะได้ไปก็มีเรื่องเกิดขึ้นอี กแล้ว เรื่องก็คือปวด
ห้องน้า จึงต้องถอดชุดออก เพื่อไปเข้าห้องน้า เป็นเรื่องแล้วไหมล่ะ ถอดออกแล้ว ใส่เข้าไปไม่เป็น ไม่
กล้าไปขอให้ผู้ดูแลช่วยใส่ให้ ความลาบากจึงตกเป็นของพี่ๆที่จะไปงานเทศกาลด้วยกัน ต้องมาช่ว ย
แต่งตัวให้ใหม่ ระหว่างแต่ง พี่ที่ช่วยแต่งตัว บอกว่า เหมือนแต่งตัวให้ลูกสาวเลย ในระหว่างที่พี่ๆช่วยกัน
แต่งตัว ผู้ดูแลก็มาดูว่าพวกเราทาอะไรกัน และเขาก็ชมว่า พวกเราผูกชุดยูกาตะได้ดี เก่งมากที่แต่งได้
เราอยากบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยแต่งชุดให้ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้แต่งชุดยูกาตะแน่ เรื่องชุดผ่าน
พ้นไปได้ด้วยดี แต่ยังไม่จบ เมื่อเรื่องชุดผ่านไป เรื่องใหม่ตามมา คือ เรื่องรองเท้า อยากบอกว่า สภาพ
การเดินด้วยรองเท้าเกี๊ยะเป็นเรื่องที่ลาบากมาก ไม่สามารถก้าวยาวๆได้ ต้องเดินให้เรียบร้อย ช่วงแรกๆ
เดินช้ามาก และเดินไม่ถนัด มีสะดุดพื้นบ้าง ต้องมีพี่ช่วยพยุงกันไป แต่หลังๆเริ่ มชินกับการเดิน เริ่มเดิน
เป็นคนมากกว่าขึ้น ไม่เหมือนตอนแรกอย่างกับหุ่นยนต์ ซึ่งในการเดินทางไปงานเทศกาลในครั้งนี้ เรา
ได้รับความอนุเคราะห์จากไกด์จาเป็น ยูกะ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาร่วมฟัง
ในห้องเรียนด้วย และเป็นผู้ช่วยแต่งชุดในตอนกลางวัน เป็นคนนาทาง
มายังศาลเจ้าโอซาก้าเทนมังกุ อยู่ใกล้สถานี minami-morimachi และ
ระหว่ า งที่ เ ดิ น ไปศาลเจ้ า ดั ง กล่ า วจะผ่ า น Tenjimbashi-suji ซึ่ ง เป็ น
ถนนช็อปปิ้งที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่จัดงานเทศกาลทานาบาตะ
ซึ่งในงานเทศกาลจะมีจุดที่ให้เขียนคาอวยพร ซึ่งก็ไม่พลาดที่จะจ่ายเงิน 300 เยน เพื่อซื้อกระดาษมา
เขียนและผูกที่ต้นไผ่ที่ทางศาลเจ้าจัดเตรียมไว้ และมีร้านค้ามาออกร้านมากมาย บรรยากาศในงานมี
ผู้คนออกมาร่วมงานมากมาย มีการแสงภายในงาน และในตอนกลางคืน ได้มีการจัดโคมไปลอยในแม่น้า
จาลองเป็นทางช้างเผือก ซึ่งงานหลังนี้ เราพลาด แต่พี่ๆที่อยู่ต่อไม่พลาดที่จะเก็บรูปมาฝากให้อิจฉากัน

วิญญาณฉันรอที่ทางช้างเผือก น่าสงสารนะครับที่ทั้งคู่ต้องรอคอย และมีโอกาสได้พบกันเพียงปี
ละหนึ่งครั้งเท่านั้น เพราะนั้นแล้ว เมื่อท่านมีคนรัก และมีโอกาสอยู่ด้วยกัน ทุกๆ ท่านต้องใช้เวลาที่ได้อยู่
ร่วมกันให้คุ้มค่าที่สุดโดยสร้างความรู้สึกดีๆ ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับ

มาถึงเรื่องต่อไป คุณรัฐศรัณย์หรือพี่รัณย์ พงษ์สุขเวชกุล จะกล่าวถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
ชาวญี่ปุ่นโดยสังเขปนะครับ
ในชั่วโมงการอบรมเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่ามาจากหลักความเสมอภาค (Equality) และเสรีภาพ (Liberty)
และมีหลักการสาคัญที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนื้ กล่าวคือ
1. อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Sovereignty of the people) ซึ่งจะปรากฏตามคา
ปรารถตอนต้นของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแสดงออกได้โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 15) และเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น (มาตรา19)
2. การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน (bill of fundamental rights) ปรากฏตามรัฐธรรมนูญมาตรา
10 – 40
3. หลักการไม่ทาสงคราม (Pacifism) ปรากฏตามหมวด 2 การสละสิทธิในการทาสงคราม
มาตรา 9
ประมุข ของประเทศญี่ ปุ่ น มี ค วามแตกต่ างกั บ ของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่ น สมเด็จ พระ
จักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งรัฐและสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพของประชาชนเท่านั้น
อานาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดแห่งอานาจรัฐและเป็นองค์กรเดียวในการ
บัญญัติกฎหมายของรัฐ ประกอบด้วยสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับวิถี ชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นนั้นจะคานึงถึง
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนเป็ น ส าคั ญ จึ ง ได้ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ นี้ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา
10 – 40 เป็นสาคัญ
ปัจจุบันปัญหาที่เกิดข้องกับรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น คือ เรื่องการไม่ทาสงคราม (Pacifism) ปรากฏ
ตามหมวด 2 การสละสิทธิในการทาสงคราม มาตรา 9 เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งนาโดย
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นได้ผ่านมติตีความใหม่มาตรา 9 แห่งรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2557 ขยายบทบาทของเอสดีเอฟในการปกป้องตนเองร่วม (collective self-defense)
นอกดินแดน โดยมี 3 เงื่อนไขกว้างๆ คือ
1.เมื่อการโจมตีประเทศนั้นๆ เป็น “ภัยคุกคามชัดแจ้ง” ต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่น หรือล้มล้าง
สิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุขตามรัฐธรรมนูญของพลเมืองญี่ปุ่น
2.ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะป้องกันการโจมตีและปกป้องญี่ปุ่นกับพลเมือง
3.ใช้กาลังจากัดเท่าที่จาเป็นขั้นต่า
มติดังกล่าวทาให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและมีการคัดค้านเป็นจานวนมาก
นอกจากนี้ในการอบรมทาให้ปัญหาในเรื่องความไม่เชื่อใจพรรคการเมืองหรือการเลือกตั้งใน
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากนโยบายต่างๆที่รัฐบาลได้มีขึ้นอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนชาวญี่ปุ่น เช่น

การแปรรูประบบไปรษณีย์ของประเทศญี่ปุ่น
เดิมระบบไปรษณีย์ญี่ปุ่นเป็นของรัฐบาล ต่อมาในปี คศ.2005 นายกรัฐมนตรีจุงอิชิโร โคะอิซุมิ
ต้องการแปรรูปแต่ไม่ได้รับเสียงข้างมากในสภาจึงตัดสินใจยุบสภา และแถลงว่าหากเลือกตั้งใหม่ถ้าได้
เป็นรัฐบาลก็จะแปรรูปกิจการไปรษณีย์ ทาให้เห็นได้ว่าการยุบสภาเป็นเพียงการแสดงละคร ความเชื่อใจ
ของประชาชนชาวญี่ปุ่นต่อรัฐบาล ระบบการเลือกตั้งของญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนไป
การเปลี่ยนขั้วอานาจของรัฐบาล เป็นต้น
จากปัญหาดังกล่าวทาให้เกิดคาถามว่า เจตนารมณ์ของประชาชนสามารถแสดงออก
ทางการเมืองได้อย่างไรบ้าง นอกจากการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการประท้วง ซึ่งอาจารย์ผู้บรรยาย
เห็นว่า ควรมีการประชาพิจารณ์หรือเลือกตั้งรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือการประชาพิจารณ์
นโยบายที่รัฐบาลจะประกาศใช้ต่างๆ ซึ่งจะตรงต่อเจตนารมณ์ของประชาชนญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมมากกว่า
เป็นอย่างไรบ้างครับ พอมองเห็นภาพของกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น บ้างไหมครับ
โดยแตกต่างกับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเราอยู่อย่างมากนะครับ เรื่องต่อไปจะ กล่าวถึง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่นครับ โดยข้าพเจ้านายวุฒิพงษ์ หรือโต เกื้อฉิม และ
นางศริญญาหรือพี่อ้อย กมลจิตรวี ครับ ไปติดตามกัน
เมื่อได้ศึกษาถึง กระบวนยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น เห็นได้ว่า มีความแตกต่างกับ
กระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทยอยู่มาก เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก คัดสรรบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธ รรม พบว่าบุค คลากรในกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ
หรือทนายความ จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย และจบจากสถาบันเนติบัณฑิต
แห่งชาติ ซึ่งผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันเนติบัณฑิตแห่งชาติ ต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษา และเมื่อสอบ
เข้าได้แล้วจะสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติจะเข้ารับการฝึกงานที่ศาลต่างๆ
เข้าฝึกงานที่สานักงานอัยการสูงสุด และสานักงานทนายความตามระเบียบที่คณะกรรมการเนติบัณฑิต
แห่งชาติกาหนด
เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการฝึกภาคปฏิบัติแล้ว จึงจะถือว่าสอบผ่านเป็นเนติบัณฑิต
และสามารถเลือกปฏิบัติหน้าที่ที่ตนชอบได้เลย โดยไม่ต้องสอบเข้ารับราชการอีก โดยหากต้องการเป็น
อัย การก็ น าเอกสารของเนติ บั ณ ฑิต แห่ ง ชาติ ไ ปสมั ครกั บส านัก งานอั ย การสูง สุ ด หากต้ องการเป็ น
ผู้พิพากษาก็ไปสมัครกับสานักงานศาลสูงสุด ส่วนผู้ที่ต้องการเป็นทนายความก็ต้องไปลงทะเบียนในเนติ
บัณฑิตแห่งชาติแล้วไปลงทะเบียนกับเนติบัณฑิตท้องถิ่นที่ตนต้องการเป็นทนายความ

ส่วนระบบกฎหมายของญี่ปุ่นจะเป็นระบบประมวลกฎหมาย (CIVIL LAW) ส่วนการพิจารณาคดี
ในศาลใช้ระบบกล่าวหาตามแบบสหรัฐอเมริกา (the Anglo-American model) โดยฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็น
ฝ่ายกล่าวหามีหน้าที่นาพยานเข้าสืบก่อน จากนั้นให้จาเลยนาพยานเข้าสืบ โดยโจทก์จาต้องสืบพยาน
จนสิ้นข้อสงสัย (prove beyond a reasonable doubt) และเมื่อสืบพยานเสร็จแล้วศาลจะพิจารณา
ว่าจะตัดสินลงโทษอย่างไรโดยจะเปรียบเทียบกับคดีในลักษณะเดียวกันที่ผ่านๆ มา
อานาจตุลาการเป็นอานาจสูงสุด สามารถควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของรัฐธรรมนูญตาม
หลักอานาจตุลาการสูงสุด (judicial suprcmacy) ที่ญี่ปุ่นได้รับมาจากสหรัฐอเมริกา ตามคาประกาศ
พอร์ทดาม (The Portsdam Declaration) โดยญี่ปุ่นได้ยกเลิกศาลปกครองในปี ค.ศ.1947
โดยศาลสูงสุด (saiko saibansho) ก็รับมาจากสหรัฐอเมริกา แต่ ศาลสูงสุด ของญี่ปุ่น (saiko
saibansho) มีผู้พิพากษา 15 คน รับวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ส่วนในคดีแพ่งหากไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ ศาลสามารถใช้หลักกฎหมายทั่วไป (general principles of law) หรือหลักโยริ
(jori) มาพิพากษาได้ ต่อมาสภาไดเอท ได้กาหนดเปลี่ยนวิธีพิจารณาคดีอาญาใหม่ โดยกาหนดให้มี
ประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินในลักษณะระบบลูกขุน (jury system) โดยได้นาการพิจารณาคดีใน
ระบบลูกขุนมาใช้ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) ระบบลูกขุนญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า The saiban - in
system จะเป็นการพิจารณาคล้ายระบบลูกขุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ซึ่งระบบลูกขุนที่จะนามาในประเทศญี่ปุ่นได้รับการปรับปรุงโดย Mr.Robert Precht. แห่งมหาวิทยาลัย
มอนทาน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกาหนดให้มีคณะลูกขุนจานวน 6 คน ผู้พิพากษาจานวน 3 คน
รวมเป็น 9 คน ทาหน้าที่รับฟังพยานและตัดสินคดี ซึ่งคดีที่จะใช้ลูกขุนทาการตัดสินคดี จะเป็นคดีที่มี
อัตราโทษสูง เช่น ฆ่า ข่มขืน ปล้นทรัพย์ เป็นต้น
ในการนาระบบลูกขุนมาใช้ในญี่ปุ่นได้มีผู้ที่แสดงความเห็นทั้งในด้านดีและข้อที่พึงระมัดระวัง
อาทิ ผู้พิพากษา นาโอโกะ ฮากิวาระ (Naoko Hariwara) เห็นว่า การนาระบบลูกขุนมาใช้ถือว่าเป็น
พิ จ ารณาพิ พ ากษาที่ เ คารพความเห็ น ของประชาชนและตั ด ความมี อ คติ ข องผู้ พิ พ ากษาออกไป
การคั ด เลื อ กลู ก ขุ น ของญี่ ปุ่ น ผู้ ที่ จ ะเป็ น ลู ก ขุ น นอกจากจะมี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อ งอายุ
การไม่เป็นเพื่อนหรือญาติของคู่ความฝ่ายใด ต้องได้รับการคัดเลือกโดยวิธีสุ่มเลือกของคู่ความ ทั้งไม่มี
อคติ ต่ อ การพิ จ ารณา เมื่ อ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กแล้ ว ลู ก ขุ น จะท าหน้ า ที่ ใ นการตั ด สิ น ชี้ ข าดในปั ญ หา
ข้อเท็จจริงว่า จาเลย ผิดหรือไม่ผิดเท่านั้น (guilty or not guilty) จากนั้นให้เป็นหน้าที่ผู้พิพากษาที่จะ
ปรับบทกฎหมายและลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
หลายๆ ท่านน่าจะเห็นภาพรวมของกระบวนยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น บ้างไม่มาก
ก็ น้ อ ย เรามาเปลี่ ย นบรรยากาศถึ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในประเทศญี่ ปุ่ น กั น บ้ า ง ข้ าพเจ้ าจะน าเสนอ
บรรยากาศของบ่อน้าพุร้อนที่ อาริมะออนเซ็น เมืองโกเบ ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอพูดถึงคาว่า ออนเซน กับ
เซนโต ซึ่งฟังดูเหมือนจะคล้ายคลึงกันมาก จะเป็นออนเซนได้ ต้องเป็นน้าแร่แท้จากธรรมชาติ สูบจาก
ใต้ดินจริงๆ ดังนั้น ไม่ใช่ว่าจะผุดสถานออนเซ็นขึ้นมาจากจุดไหน ที่ไหน เมืองใดก็ได้ ยกเว้นบริเวณนั้นจะ
มีน้าแร่จริง ดังนั้น น้าที่ร้อนนี่คือร้อนมาแล้วจากใต้ดิน ในขณะที่เซนโตนั้นเป็นโรงอาบน้าสาธารณะ
และน้าร้อนนั้นคือร้อนจากการถูกต้ม เป็นน้าประปาธรรมดาที่บางที่เติมแร่ธาตุลงไป สรุป คือ ออนเซ็น
คือน้าแร่ เซนโตคือน้าร้อน

อาริมะ ออนเซ็น เป็นชื่อเรียกของทั้งเวิ้งย่านที่มีสายน้าแร่ใต้ดินไหลผ่าน ไม่ใช่ชื่อของบ่อใดบ่อ
หนึ่ งโดยเฉพาะ อาริมะออนเซ็นนี้ ที่โด่งดังก็เพราะเขามั่นใจว่าน้าแร่ของเขาดีจริงๆ คือเมื่อเอามา
วิเคราะห์แล้วพบว่ามีแร่ธาตุหลายชนิ ด รักษาโรคได้หลายโรค วิธีดูก็คือดูด้วยตาเปล่าคือ บ่อไหนที่สี
เหมือนน้าโคลนก็มีแร่ธาตุมาก แช่แล้วได้ประโยชน์อย่างมาก เมื่อเพื่อนร่วมก๊วนเสนอสถานที่ออนเซ็น
ที่อาริมะ ออนเซ็น เมืองโกเบ พวกเราทั้ง 5 คน ขอเอ่ยชื่อเล่น คือ พี่แป๊ะ พี่ชาญ พี่ซี น้องเอ้ก และ
ข้าพเจ้า น้องโต จึงตัดสินใจไปด้วยกัน เริ่มต้นที่ซันโนะมิยะ นั่งซับเวย์สายเซชิน – ยะมะเตะ ผ่านที่
สถานี ชิน โกเบ ไปลงสถานี ทะนิงะมิ (Tanigami) จากนั้นเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสายอะริมะไลน์ ไปลงที่
อะริมะงุชิสเตชั่น (Arimaguchi) จากนั้นต่ออีกหนึ่งสถานี ถึงอะริมะออนเซ็นสเตชั่น ซึ่งอ่านแล้วก็มึนงง
กันไหมครับ ข้าพเจ้าเองก็งงอยู่เหมือนกัน แต่ โชคดีที่กรุ๊ปเรามีไกด์ผู้ชานาญคือ น้องเอ้ก จากศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ นาเราเดินทางไปอย่างคล่องแคล่ว เดินไปตามถนนซึ่งเป็นเนินชันขึ้นสู่ภูเขา บนหนทางเลี้ยวลด
แต่สภาพบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเนิ นเขา มองดูช่ างเป็นระเบียบ สบายตา แฝงด้วยความร่มเย็น และ
เงียบสงบ เราเดินไปเรื่อยๆ จนพบกับออนเซ็น ที่หนึ่ง ดูแล้วน่าจะโอเคจึงพากัน เข้าไป เจรจาพาทีกับ
พนักงานร้าน ซึ่งเป็นป้า ใจดีคนหนึ่ง เมื่อพูดคุยกันจนทราบราคาแล้วคือ 650 เยนพร้อมผ้าเซ็ด หน้า
ผืนเล็ก 1 ผืน พวกเราก็ปลดเปลื้องอาภรณ์ด้วยความรวดเร็ว เดินเข้าไปที่บ่อ ก่อนชาระร่างกายแล้วพา
กายล่ อ นจ้ อ นจุ่ ม ลงในบ่ อ น้ าพุ กั น ที่ นี้ มี บ่ อ ในร่ ม หนึ่ ง บ่ อ เล็ ก ๆ เท่ า นั้ น พร้ อ มห้ อ งสปาร์ เ ล็ ก ๆ
แต่บรรยากาศกาศถือว่าดีทีเดียว เงียบไม่พลุกพล่าน ตอนนั้นในบ่อมีวัยรุ่นชายที่ออนเซนอยู่ก่อนแล้ว
4 คน และมีชายสูงวัย 1 คน ผมกับเพื่อนๆ ทอดกายลงแช่น้าพุพอจมหัวไหล่ พร้อมกาหนดลมหายใจ
เข้าออก หายใจเข้าภาวนา พุธ หายใจออกภาวนา โธ รู้สึกสบายผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก ส่วนของฟาก
ผู้หญิงไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่อาจรู้ได้เลยครับ แต่เสียดายที่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป สภาพบ่อน้าพุ
หรือบรรยากาศภายในนะครับ หลังจากออนเซ็นกันเสร็จแล้ว อาบน้าเย็น แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อย
เดินออกจากร้าน โดยพนักงานคุณป้าใจดียืนโค้งคานับ พร้อมกล่าว อาริฮาโต โกไซอิมัสซึ เดินออกจาก
ร้านได้สักพัก คราวนี้ทุกคนก็รู้สึกหิวขึ้นมา จึงมองหาร้านอาหารในย่านนั้น พบร้านขายบะหมี่ สุดท้าย
พวกเรารับประทานอู่ด้งร้อนกันจนอิ่มกันไป ออนเซ็นแล้วก็ยังมากินของร้อนๆ ได้อย่างเอร็ดอร่อยได้อีก
นะเนี่ย ขากลับถึงโอซาก้าอีกทีก็มืดมากแล้ว พวกเราทุกคนรู้สึกตัวเบา เหนื่อยอ่อน และนอนหลับอย่าง
สนิทตั้งแต่ยังไม่ถึงห้าทุ่ม ตื่นเช้าขึ้ นมารู้สึกได้ถึงความเนียนมือของผิวหน้า และผิวกายตนเอง เอ๋นี่มัน
เป็นเพราะออนเซ็นหรือเปล่าน๊า
ต่อกันด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอีกหนึ่งแห่ง อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่ง
เมืองเกียวโตและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก
ถ่ายทอดโดย นางสาวอังศุมาลินหรือทราย เกษมรัตน์ ไปติดตามกันต่อเลยครับ

วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple)

พลับพลาทองเกียวโต วัดทองแห่งเมืองเกียวโต
วัด คิน คะคุจิห รือวั ด ทอง เป็น วัด ที่ ทางมหาวิทยาลั ยคันไซ ได้จัด ให้ ผู้เข้ารั บการอบรมได้ไ ป
ทัศนศึกษาที่เมืองเกียวโต ซึ่งข้าพเจ้าและคณะผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกประทับใจในความสวยงามของ
วัดทองและความร่มรื่นของสวนรอบๆ วัดเป็นอย่างมาก ในบทความนี้ข้าพเจ้าจึงขอเสนอเกี่ยวกับประวัติ
และความเป็นมาของวัดคินคะคุจิหรือวัดทองให้แก่ผู้อ่านได้ทราบเป็นเกร็ดความรู้
เมื่อเอ่ยถึงชื่อวัดคินคะคุจิ คิดว่าหลายคนคงจะคุ้นกับชื่ออยู่บ้างและยิ่งบอกว่าเป็น “พลับพลาทอง”
(Golden Pavilion) หรือวัดทองแห่งเกียวโต ก็จะยิ่งทาให้นึกออกมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เคยดูการ์ตูน
เรื่องอิคคิวซังก็จะคุ้นเคยกันดีกับภาพปราสาทสีทองของท่านโชกุน มีตานานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง
ที่วัดนี้ วัดนี้เคยเป็นที่พานักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผู้ที่ชอบทาย
ปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการ์ตูน
แรกเริ่มเดิมทีวัดคินคะคุจินี้ ไม่ได้เป็นวัดอย่างที่เรารู้กัน แต่เป็นบ้านพักตากอากาศ ของรัฐบุรุษ
นาม ไซออนจิ คิซึเนะ (Sionji Kitsune) บ้านพักตากอากาศนี้ชื่อเดิมเรียกว่า คิตายาม่าได (Kitayamadai) จนกระทั่งในปี 1397 โชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ได้ซื้อบ้านพักตากอากาศต่อจาก ไซออนจิ และ
เปลี่ยนเป็นที่พานักของโชกุนโดยตั้งชื่อว่า “คินคะคุจิ” ต่อมาเมื่อโชกุน โยชิมิซึ เสียชีวิต ที่พานักของ
โชกุนก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นวัดแบบเซน โดยลูกชายของเขา
ปี 1950 วัดคินคะคุจิถูกเผา ระหว่างสงครามโอนิน เผาโดยพระฝึกหัดที่อยู่ในวัดชื่อฮายาชิ
โยเคน (Hayashi Yoken) ในวันที่ 2 กรกฎาคม ปีนั้น ต่อมาในปี 1955 วัดคินคะคุจิ ได้ค่อยๆ
ถูกบูรณะขึ้นทีละส่วน รวมไปถึงรูปปั้นโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ และการตกแต่งภายใน บูรณะแล้วเสร็จทั้ง
วัดในปี ค.ศ. 2003
วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) เป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมือง
เกียวโตและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก
ชื่ออย่างเป็นทางการคือ “โระคุองจิ” (Rokuonji) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโต
ส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือก็มีวัดกินคะคุจิหรือพลับพลาเงินที่สร้างขึ้นมาคู่กัน

วัดคินคะคุจินี้มีอยู่ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป ชั้นแรกสร้าง
ตามแบบพระราชวั ง เป็ น ที่ อ ยู่ ข องโชกุ น ชั้ น ที่ ส องสร้ า งตามแบบบ้ า นซามู ไ รเป็ น ที่ พั ก ของซามู ไ ร
ผู้อารักขาโชกุน ส่วนชั้นที่สามสร้างตามแบบวัดในนิกายเซ็น บนยอดปราสาทมีรูปหล่อนกฟีนิกซ์ทอง
และด้านหน้าเป็นบึงขนาดใหญ่สะท้อนภาพสีทองสดใสของอาคารวัด ด้านในไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชม บรรยากาศของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปชมให้ได้คือ ภาพพลับพลาทองคาสะท้อนอยู่บนผิวน้า
เราเรียกสระน้ าที่ตั้งของพลับพลาทองคานี้ว่าสระกระจก รอบๆ บริเวณพลับพลา ยังมีการจดสวน
แบบเซน ที่สวยงามอีกด้วย เนื่องจากสวนในวัดนี้ เป็นสวนที่มีสภาพธรรมชาติมาก

ถ้ารู้จักการ์ตูนเรื่อง อิ๊กคิวซัง หรือเณรน้อยเจ้าปัญญา ซึ่งถือว่าเป็น Mascot ของวัดคินคะคุจิ
อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะในการ์ตูน อิ๊กคิวซังจะต้องคอยตอบคาถาม (ปุจฉา – วิสัสชนา) กับท่าน
โชกุน อาชิคาเงะ โยชิมิซึ อยู่บ่อยครั้ง และทุกครั้ง อิ๊กคิวซังก็สามารถตอบคาถามได้ ฉากของเรื่องก็จะ
เป็นพลับพลาทองคาของ โชกุนอาชิคาเงะนั่นเอง ของที่ระลึกของที่นี่จึงมีรูป อิ๊กคิวซังประดับอยู่มากมาย
เรื่องอิ๊กคิวซังนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น แต่ก็มีผู้คนรู้จัก และชื่นชอบกันมากในหลายยุคหลายสมัย

จากประวัติแ ละเกร็ดความรู้ของวัด คินคะคุจิที่เสนอไปข้างต้น ข้าพเจ้าหวังว่าผู้อ่านจะชื่นชอบและ
หลงใหลในความงามของวัดคินคะคุจิเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจหลังจากได้ไปเยี่ยมชมมาและ
ท้ายนี้ข้าพเจ้าขอฝากเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ สาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ข้าพเจ้าเดินทางไป
อบรมประมาณ 2 อาทิตย์นั้น ข้าพเจ้าป่วยด้วยอาการเจ็บคอ ไอและไม่มีเสียงพูดถึง 1 อาทิตย์ ของการ
อบรม เนื่ อ งจากความไม่ พ ร้ อ มของข้ า พเจ้ า เองที่ ซื้ อ ยาสามั ญ ไปเพี ย งน้ อ ยนิ ด ได้ แ ก่ ยาพาราฯ
ยาธาตุน้าขาว และยาแก้แพ้ แต่ไม่มียาแก้อักเสบ และในคณะที่เข้าอบรมมีผู้ติดยาแก้อักเสบไป 1 ท่าน
แต่ก็ได้ให้ผู้อบรมท่านอื่นที่มีอาการเจ็บคอไปก่อนแล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่มียาแก้อักเสบทานเพื่อรักษาอาการ
เจ็บคอ และการจะไปหาหมอที่ญี่ปุ่น จากที่ข้าพเจ้าหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็มีขั้นตอนยุ่งยากและ
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากยาแก้อักเสบเป็นยาที่ต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้น และการไปหาหมอที่ญี่ปุ่น
ก็จะต้องนัดล่วงหน้า และอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ข้าพเจ้าจึงถามอาจารย์ญี่ปุ่นที่ดูแลคณะเพื่อ
ซื้อยาทานเอง แต่ยาของญี่ปุ่นก็ไม่สามารถรักษาอาการเจ็บคอได้ดีพอ ทาให้ข้าพเจ้าไม่มีเสียงพูดเลย
การติดต่อสื่อสารกับน้องที่นอนห้องเดียวกันต้องสื่อสารผ่านโปรแกรมไลน์ การพูดคุยกับบุคคลอื่นก็
ไม่สามารถกระทาได้ ข้าพเจ้าจึงอยากฝากเตือนผู้ที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศว่า ให้จัดยาให้ครอบคลุม
หรือจะทาประกันสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศก็จะเป็นการดี เพราะนอกจากเราไม่ตอ้ งห่วงปัญหา
สุขภาพแล้ว การท่องเที่ยวหรือการเข้าอบรมก็จะได้เป็นไปอย่างราบรื่น สบายกายและสบายใจนั่นเอง
ส าหรั บ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ท างกฎหมาย ส าหรั บ ข้ า ราชการ
ศาลยุติธรรมของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยคันไซ (Kansai University) ประจาปี ค.ศ. 2014
(พ.ศ. 2557) ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านมีความประทับใจในการดูแลของคณะผู้ดูแล
และกองการต่างประเทศเป็นอย่างมาก ที่จัดการฝึกอบรมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี การดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะตราตรึงอยู่ในใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน และสุดท้ายนี้ ผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมทุ ก ท่ า น ขอกราบขอบพระคุ ณ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ผู้ ส นั บ สนุ น ทุ น การฝึ ก อบรม
ณ ต่างประเทศให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม คณะผู้ดูแลทุกท่าน และกองการต่างประเทศ พวกเราผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจะนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตนเอง หน่วยงาน โดยจะปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ของความเป็นข้าราชการที่ดี ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดชที่
พระราชทานไว้ว่ า “งานราชการนั้ น คื องานของแผ่นดิ น ข้ าราชการจึ งต้องสาเหนียกตระหนักอยู่
ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถ
ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง คือความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติและประชาชน”

