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แหลงที่มำของควำมรู้ บทความเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก โดย รองศาสตราจารย์พรรณรายรัตน์
ศรีไชยรัตน์
เนื้อหำ
เอกสารฉบับนี้เป็นการนาเสนอสาระสาคัญและข้อเสนอของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
จานวนสามบทความที่ผ่านการศึกษาจากรองศาสตราจารย์พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ได้แก่ บทควำมที่หนึ่ง
เรื่ อ ง การศึ กษากฎหมายเชิง คลิ นิ กกั บ กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ บทควำมที่ สอง
เรื่อง Different Places but Similar Outcomes: the Achievements of Clinical Legal Education in
China and Thailand และบทควำมที่สำม เรื่ อง การศึกษากฎหมายเชิงคลิ นิก : ทางเลื อกในการปฏิรูป
การศึกษากฎหมายไทย (Clinical Legal Education: An Option for the Thai Legal Education
Reform) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทควำมที่หนึ่ง เรื่อง กำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิกกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
การศึ กษากฎหมายเชิ งคลิ นิ กเป็น วิธีการสอนและการศึ กษากฎหมาย ผู้ เรียนต้องเรียนรู้
จากประสบการณ์ ห รื อ ด้ ว ยการลงมื อ ท าด้ ว ยตนเอง (learning through doing) และต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว ม
(interactive methods) มีการใช้ทฤษฎีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ภายใต้การกากับดูแลจากอาจารย์
ผู้สอน อาจกล่ าวได้ว่า การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นการสอนทักษะของนักกฎหมาย (lawyering skills)
ด้วยวิธีการการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับทักษะในการประกอบวิชาชีพ ส่วนประโยชน์ที่นักศึกษาจะ
ได้รับคือการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เข้าใจระบบกฎหมายกับโลกแห่งความ
เป็นจริง และเป็นการปลูกฝังความคิดในเรื่องบทบาทของนักกฎหมายในการสร้า งความเป็นธรรมในสังคมและ
การให้บริการทางกฎหมายก่อนที่จะสาเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพเป็นนักกฎหมาย
บทความนี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การศึ ก ษากฎหมายเชิ ง คลิ นิ ก สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาในประเทศไทย ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สุดท้ายอาจารย์ได้ตั้งคาถามที่สาคัญคือ ทาอย่างไรวิธีการของ
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกจึงจะเข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนกระบวนวิชากฎหมายทุกกระบวนวิชาได้
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บทควำมที่สอง เรื่อง Different Places but Similar Outcomes: the Achievements of Clinical
Legal Education in China and Thailand
ในปี ค.ศ. 2009 อาจารย์ได้สัมภาษณ์เชิงลึกตามโครงการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ชั้นนาสามแห่ง คือ มหาวิทยาลั ยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเหรินหมิน และมหาวิทยาลัยซิงหั ว เพื่อ ค้นหาข้อมูล
ถึงความสาเร็จของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกของผู้เรียนกฎหมายในประเทศจีน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า ในประเทศจี น ประสบความส าเร็ จ ในการเสริ ม สร้ า งทั ก ษะวิ ช าชี พ
กฎหมาย ความรู้ของกฎหมายและทฤษฎีของกฎหมาย การตระหนักหรือรับรู้ผลกระทบที่เกิดต่อผู้คนจาก
กฎหมาย รวมถึงข้อจากัดของระบบกฎหมายในโลกแห่งความเป็นจริง การค้นพบของงานวิจัยนี้ที่สาคัญที่สุดคือ
การค้นพบว่าการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีนประสบความสาเร็จในการปลูกฝังคุณค่าหรือคตินิยม
ทางกฎหมายและจริยธรรมของนักกฎหมาย
นักเรียนหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ได้แสดงให้เห็นว่าการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นสร้ างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อลูกความ (ผู้ใช้บริการทางกฎหมาย) และยังแสดงให้เห็นว่าได้สร้าง
แรงจูงใจในการทางานให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจถึง
ข้อ จ ากัด หรื อ เงื่ อนไขของการสร้ า งนั ก กฎหมายและสร้ างทัศ นคติ ที่ด รของนัก เรีย นกฎหมายและวิ ช าชี พ
กฎหมาย
ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 โครงการวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษา 12 คนที่จบการศึกษาในปี
ค.ศ. 2008-2010 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการนาร่องการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
ผลการสั ม ภาษณ์ พ บว่า ประสบความส าเร็ จ ไม่ แ ตกต่า งจากการศึ ก ษากฎหมายเชิ งคลิ นิ ก ในประเทศจี น
นอกจากนี้ยังได้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขายังได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในการแก้ไข
ปัญหา ทักษะด้านความสัมพันธ์ และทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับสูง
ของประเทศไทย
บทความนี้ได้สรุปว่า ทั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศจีนและ
ในประเทศไทย ผลของการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เนื่องจากการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกจะช่วยให้การศึกษา
กฎหมายของไทยบรรลุ เ ป้ า หมายการศึ ก ษาของชาติ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ เ รี ย น
เช่นเดียวกับการเสริมสร้างความรู้และทักษะความเป็นมืออาชีพทางกฎหมายของพวกเขา โครงการวิจัยนี้ ได้
เสนอแนะว่า การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกควรรวมอยู่ในหลักสูตรกฎหมายไทยภาคบังคับที่ครอบคลุ มหลักสูตร
และวิธีการสอนในทุกกระบวนวิชา
บทควำมที่สำม เรื่อง กำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิก : ทำงเลือกในกำรปฏิรูปกำรศึกษำกฎหมำยไทย (Clinical
Legal Education: An Option for the Thai Legal Education Reform)
บทความนี้ อาจารย์พัฒนามาจากงานวิจัยของตนเองเรื่อง การศึกษากฎหมายเชิงคลิ นิก :
ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย โดยเห็นว่าวิธีการเรียนการสอนกฎหมายในประเทศไทยยังใช้
วิธีการบรรยายเป็นหลัก ประกอบกับมีคาวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมต่อบทบาทของนักกฎหมายที่มีต่อสังคม
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มาโดยตลอด อาจารย์ได้ตั้งปัญหาที่ท้าทายว่า การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกจะสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ปฏิรูประบบการศึกษากฎหมายไทยหรือไม่ อย่างไร และการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกสามารถใช้ได้กับประเทศ
อื่น ที่มีร ะบบกฎหมายและระบบการศึกษาเช่นเดียวกับประเทศไทยหรือไม่ หรือจะต้องมีการปรับเปลี่ ยน
ระเบียบวิธีการในการศึกษาอย่างไร โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ ศึกษาเฉพาะระเบียบวิธีการศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิ กในในลักษณะคลินิกให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (in-house clinic) เท่านั้น
ส่วนการศึกษากฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาและระบบกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทยจะศึกษา
ในแง่ของการจัดการศึกษาเชิงคลินิกในประเทศจีน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสารและการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากนักศึกษา อาจารย์ที่สอนกฎหมาย และอาจารย์ทั่วไปในสามมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
มหาวิทยาลัยซิงหัว และมหาวิทยาลัยเหรินหมิน
ผลการวิจัยพบว่า
ประเด็นเรื่อง ควำมเป็นมำและควำมคิดพื้ นฐำนของกำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิก พบว่า
สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ประเทศแรก ๆ ที่ น าวิ ธี ก ารศึ ก ษากฎหมายเชิ ง คลิ นิ ก มาใช้ ใ นโรงเรี ย นกฎหมายและ
เป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่น ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกได้รับการยอมรับก็คือการ
เคลื่อนไหวของนักวิชาการที่ไม่พอใจวิธี การสอนแบบเดิมที่เรียกว่า case method และ Socratic medthod
ซึ่ ง ได้ เ รี ย กร้ อ งการศึ ก ษากฎหมายสองประการคื อ นั ก กฎหมายต้ อ งศึ ก ษากฎหมายในฐานะที่ ก ฎหมาย
เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการ ตัวกฎหมายเองไม่ได้เป็นเป้าหมาย กับวิธีการศึกษา
กฎหมายที่เน้นทฤษฏีกฎหมายและประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่เป็นระบบและมีทฤษฎีรองรับ
ประเด็นเรื่อง ระเบียบวิธีกำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิก พบว่า การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
จะต้องเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา มีการใช้ทฤษฎีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริงและการดาเนิน
บทบาทของนักกฎหมาย ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมเชิงรุก ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ผู้สอน การเขียนบันทึก
โดยอาศัยการใคร่ครวญตรวจสอบและจากการสะท้อนความเห็นด้วยตนเอง และการประเมินผลที่มิใช่การสอบ
เพียงอย่างเดียว
ประเด็นเรื่อง ผลของกำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิก พบว่า ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ
เช่นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ได้ทักษะในการประกอบวิชาชีพ เกิดแรงจูงใจแลการพัฒนาของผู้เรียน
เกิดจริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพ และความสัมพันธ์กับสังคมท้องถิ่น
ประเด็นเรื่อง กำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิกในประเทศจีน พบว่า การศึกษาเชิงคลินิกเริ่มต้น
ในช่วงปี ค.ศ. 1993 ที่กระทรวงยุติธรรมได้กาหนดให้การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นมาตรฐานทาง
จริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบวิช าชีพทางกฎหมาย โดยเริ่มเป็นส่ ว นหนึ่งของหลั กสู ตรในปี ค.ศ.2000 โดยนา
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กฎหมาย
ประเด็นเรื่อง ผลของกำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิกในประเทศจีน พบว่า เพื่อต้องการทักษะ
ในการประกอบวิชาชีพ เพราะการรู้เพียงแต่ทฤษฎีกฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถทาให้เป็นนักกฎหมายที่ดีได้
และยังเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บัณฑิต ในการรับเข้าทางาน รวมถึงการปลูกฝังจริยธรรมของ
นักกฎหมายในลักษณะที่เรียกว่าความรับผิดชอบของนักกฎหมายต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
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กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)

สำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย

ประเด็นเรื่อง กำรศึกษำกฎหมำยเชิงคลินิกในประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษา
บางแห่งจะมีศูนย์การให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่จะมีลักษณะเป็นงานอาสาหรื อกิจกรรมนอก
หลักสูตร ความเข้าใจการศึกษาเชิงคลินิกต่อผู้เรียนจึงมีข้อจากัด เนื้อหาของกระบวนวิชาส่วนใหญ่และวิธีการ
สอนยั งเป็น การอธิบายบทบั ญญัติกฎหมายโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นหลัก ในหลายประเทศได้แยกการให้
การศึกษาด้านทักษะออกจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย) แต่ก็ไม่ควร
สรุปว่าการสอนทักษะไม่ควรเป็นหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ในประเทศไทยและมิใช่จากัดแค่วิชาชีพทนายความ
อัย การ หรื อ ผู้ พิพ ากษาเท่า นั้ น นอกจากนี้ ยั งพบอี ก ว่า การศึ กษากฎหมายเชิง คลิ นิ กด้ ว ยคลิ นิ ก ให้ ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริบททางกฎหมายให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมอันเป็นการ
ยกระดับความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วย
ข้อเสนอแนะ คือ
1. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกให้กับสถาบันการศึกษา
ที่สอนกฎหมายในประเทศไทย
2. ให้ บ รรจุ วิ ช าการศึ ก ษากฎหมายเชิ ง คลิ นิ ก ในหลั ก สู ตรนิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันการศึกษา โดยกาหนดเป็นวิชาบังคับรวบยอดของนักศึกษาปีสุดท้าย จานวน 6 หน่วยกิต และนาวิธีการ
สอนไปใช้กับทุกกระบวนวิชากฎหมาย
3. กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขานิติศาสตร์เป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากที่มีการ
กาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กาหนดไว้เป็นการทั่วไป
บทสรุป
บทความทั้งสามฉบับได้ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาเชิงคลินิกในประเทศไทยยังเป็นที่รับรู้ไม่มากนัก
เนื่ อ งจากระบบการศึกษากฎหมายและวิธีก ารเรีย นการสอนกฎหมายยั งมีรู ปแบบเดียวเป็ นส่ ว นใหญ่คื อ
การบรรยาย ในขณะที่การศึกษากฎหมายเชิงคลิ นิกจะมีวิธีการสอนมากกว่าวิธีการการบรรยาย โดยผู้เรียนจะ
ได้เรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ได้เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นทางกฎหมาย และช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
และจริ ยธรรมทางกฎหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจในบริบททางกฎหมายและทางสั งคมที่หลากหลายมิติ
การศึกษากฎหมายเชิงคลิ นิกจึงเป็นการมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษากฎหมายและนักกฎหมาย
ควบคู่กันไป
*********************************

๔

