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ของขวัญวันเกิ ด
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า วันเกิดเป็ นวันทีม่ คี วามหมายสาหรับทุกคน บางคนก็จดั งานวันเกิดใหญ่โต บางคนก็เลือก
ทีจ่ ะไปทาบุญตามความเชื่อของตนเองและเลือกทีจ่ ะรับประทานอาหารกับครอบครัวอย่างเงียบๆ ก็แล้วแต่ แต่ละคน
ว่าวิถชี วี ติ และแวดวงสังคมของคนๆ นัน้ เป็ นอย่างไร
ปลายเดือนมีนาคม 2018 ทีผ่ ่านมา เป็ นวันเกิดของลูกและเป็ นวันเกิดทีม่ คี วามหมายพิเศษนิดหน่ อย เพราะ
เป็ นวันเกิดทีเ่ ลขนาหน้าอายุของลูกจะเป็ นเลขนัน้ อีกเพียงปี เดียว แล้วปี หน้าเลขนาหน้าก็จะเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งหลัก 
ตอนแรกลูกตัง้ ใจจะไปทาบุญในวันเกิดของลู ก แต่ปรากฏว่าลูกได้รบั แจ้งให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ู้พพิ ากษาสมทบในวัน
นัน้ พอดี จะขอเปลีย่ นเวรกับสมทบท่านอื่นเพราะเหตุผลคือตรงกับวันเกิดก็ดูกระไรอยู่ ลูกจึงตัดสินใจไปปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความเต็มใจ
ในระบบศาลของประเทศไทย ศาลยุตธิ รรมทัวไปนั
่
น้ เรียกว่าระบบกล่าวหาคือ โจทก์ผฟู้ ้ องจะเป็ นผูก้ ล่าวหา
จาเลยว่าทาผิดเช่นนี้ เช่นนัน้ และเป็ นหน้าทีข่ องทนายทัง้ สองฝ่ ายจะนาข้อเท็จจริงตลอดจนข้อกฎหมายมาลบหักล้าง
กันที่ศาล ผู้พพิ ากษาจะมีหน้ าที่รบั ฟั งประเด็นต่ างๆ จากทนายทัง้ สองฝ่ ายเท่านัน้ ไม่มหี น้ าที่และไม่สามารถจะ
แนะนาหรือสอบประเด็นเองจากบนบัลลังก์ได้ ผลของคดีจงึ ขึ้นอยู่กบั ความเก่งของทนายในการนาสืบและยกข้อ
กฏหมายมาหักล้างคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่งให้ผพู้ พิ ากษาฟั ง
แต่ศาลแรงงานเป็ นศาลทีเ่ รียกว่า “ศาลชานัญพิเศษ” (สะกดถูกต้อง) และการพิจารณาคดีเป็ นระบบไต่สวน
กล่าวคือ ผู้พ ิพากษามีสทิ ธิ ์ที่จะไต่ สวนสอบถามคู่กรณีทงั ้ สองฝ่ าย และสามารถเรียกให้คู่ความไปหาพยานหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมได้ และตามกฎหมายต้องมีผู้พพิ ากษาสมทบสองท่านในการนัง่ บัล ลังก์พิจารณาคดีทุกครัง้ คือ
สมทบฝ่ ายนายจ้าง ซึง่ คือตาแหน่งทีล่ กู เป็ น และสมทบฝ่ ายลูกจ้าง
การพิจารณาความของศาลแรงงานนัน้ ระบุชดั เจนไว้ในกฎหมายว่า ในกรณีทเ่ี กิดข้อพิพาท ก่อนถึงขัน้ ขึน้ สู่
ศาลให้ผ่าน “การไกล่เกลี่ย” ก่อน โดยมีคณะผู้ไกล่เกลี่ยจะพยายามไกล่เกลี่ยให้ทงั ้ สอฝ่ ายยอมซึ่งกันและกัน และ
แม้ว่าหากการไกล่เกลี่ยในระดับนี้ไม่ประสบความสาเร็จ หลังจากคดีขน้ึ สู่ศาลแล้ว ผู้พพิ ากษาก็ยงั ต้องพ ยายามทา
การไกล่เกลีย่ ให้ค่คู วามยอมความกัน ไม่ว่าคดีจะดาเนินถึงขัน้ ไหนก็ตาม
เหตุผลสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เคยชินกับระบบศาลแรงงานทีม่ กี ารไกล่เกลีย่ เช่นนี้ อาจจะรูส้ กึ ว่าไม่เป็ นการยุตธิ รรม ผู้
ทีท่ าความผิดก็ควรจะต้องรับโทษสิและสาหรับศาลแรงงานแล้ว ผูท้ เ่ี ป็ นโจทก์ย่นื ฟ้ อง ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกจ้างยื่นฟ้ อง
นายจ้าง จึงมีช่อื ว่าศาลแรงงาน นานๆ จะมีคดีทน่ี ายจ้างฟ้ องลูกจ้างสักรายสองราย
แต่เ หตุผ ลเบื้องหลังการไกล่เ กลี่ยที่ถึงขัน้ ต้องระบุใ นกฎหมายก็ค ือว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้ างกับ
ลูกจ้างนัน้ เหมือนน้ าพึง่ เรือเสือพึง่ ป่ า และการทีม่ นุ ษย์อยู่ดว้ ยกัน บางทีกเ็ หมือนลิน้ กับฟั น ย่อมมีการกระทบกระทัง่

กันบ้าง หากต่างฝ่ ายต่างลดทิฐิ มาคุยกันด้วยเหตุดว้ ยผลและยอมให้อภัยกัน เมื่อคดีจบลงด้วยการไกล่เกลีย่ กันได้
ลูกจ้างก็สามารถกลับไปทางานได้อกี นายจ้างก็ไม่ตอ้ งไปหาพนักงานใหม่
ลูกได้ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผู้พพิ ากษาสมทบฝ่ ายนายจ้างในขณะนี้เป็ นวาระทีส่ องแล้ว และลูกรูส้ กึ ว่าระบบการ
ไกล่เกลีย่ ของศาลแรงงานนี้ใช้หลักความรักและการให้อภัยของศาสนาคริสต์เราโดยตรงเลย 
ในวันเกิดของลูก คดีน้ีเป็ นคดีท่ลี ูกได้นัง่ บัลลังก์พจิ ารณามาครัง้ หนึ่งแล้ว แต่ทนายแจ้งว่าดูรูปการณ์ แล้ว
น่าจะตกลงกันได้ แต่ปรากฏว่าไม่สาเร็จ เรือ่ งจึงต้องขึน้ สู่การพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
ฝ่ ายนายจ้างเป็ นคนจีนอายุคงใกล้เคียงกับลูก มาขึน้ ศาลโดยนัง่ รถเข็นเพราะป่ วยและเดินไม่ได้ ฝ่ ายลูกจ้าง
เป็ นผู้หญิงอายุราว 30 กว่าปี ผู้พพิ ากษากลางใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยเป็ นเวลาเกือ บชัวโมงซึ
่
่งในระหว่างนัน้ เราผู้
พิพากษาทัง้ สามได้ฟังคาอธิบายตลอดจนการโต้ตอบของทัง้ โจทก์และจาเลยอย่างละเอียด แต่ในที่สุดทัง้ สองฝ่ าย
โจทก์และจาเลยก็ตกลงกันได้! ภาพที่ลูกได้เห็นในขณะนัน้ เป็ นภาพที่ประทับใจลูกจนถึงวันนี้ ฝ่ ายลูกจ้างเข้าไป
คุกเข่าข้างนายจ้างและจับมือนายมากุม พร้อมร้องไห้และพร่าแต่คาว่า “หนูขอโทษ หนูขอโทษ” ฝ่ ายนายจ้างก็รอ้ งไห้
ไม่แพ้กนั และพูดกับลูกจ้างคนนัน้ ว่า “ฉันรักเธอเหมือนลูกนะ” วินาทีนนั ้ ลูกมีความรูส้ กึ ว่า การทีล่ ูกได้มานัง่ บัลลังก์
ศาลในวันนัน้ และได้เห็นภาพคนสองคนที่โกรธเคืองกันถึงขนาดขึ้นศาลฟ้ องร้องกัน ให้อภัยซึ่งกันและกันได้และ
กลับมาเอือ้ อาทรซึง่ กันและกันได้เช่นนี้ เป็ นของขวัญวันเกิดทีม่ คี ่ายิง่ สาหรับลูก 
ลูกขออนุ ญาตผู้พพิ ากษากลางและใช้ภาษาจีนพูดกับฝ่ ายนายจ้าง ซึ่งตกตะลึงในการได้ยนิ ผูพ้ พิ ากษาที่นัง่
อยูบ่ นบัลลังก์ส่งภาษาจีนกับตนเอง แล้วลูกก็ยม้ิ ให้กบั ทัง้ สองฝ่ าย ซึง่ ปกติผพู้ พิ ากษาทีน่ งั ่ บนบัลลังก์ไม่ควรจะแสดง
อาการทางกายให้แก่ค่คู วามฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
พระเจ้าทรงสอนให้เรามนุษย์ให้อภัยซึง่ กันและกัน และให้รกั กันและกัน ในวันเกิดของลูกทีผ่ ่านมา ลูกได้เห็น
และได้สมั ผัสถึงผลของการปฏิบตั ติ ามคาสังสอนของพระองค์
่
แล้วลูกก็ออกจากศาลด้วยความสุขใจยิง่
ขอบพระคุ ณ พระองค์อ ย่ า งสู ง สุ ด อีก ครัง้ หนึ่ ง ส าหรับ พระพรที่เ ป็ น ของขวัญ วัน เกิด อัน ล้ า ค่ า ในวัน นั น้

“แต่จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน
ให้อภัยกันดังทีพ่ ระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริ สตเจ้าเถิ ด” 1 เอเฟซัส 4:32
“เราจงรักกันเถิ ด” 2 ยอห์น 5

อาแมน

