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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและ
กระบวนการยุติธรรมชุมชนของประเทศไทยและต่างประเทศ 2) วิเคราะห์ วิพากษ์ 
กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย และ 3) 
ค้นหาแนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนส าหรับชุมชนที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยใช้การศึกษาเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมชุมชนของไทย
และต่างประเทศ และการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
ร่วมกับตัวแทนชุมชนตลาดมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้แก่ ประธานชุมชน เลขานุการ
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ชุมชน และชาวบ้านในชุมชน จ านวน 18 คน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน วิเคราะห์ข้อมูล และจัดเวทีน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ที่ท าการชุมชน
ตลาดมาบตาพุด โดยการวิ เคราะห์ เนื้อหาและสร้างข้อสรุปแนวทางการพัฒนา
กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า 1) แนวคิด
และกระบวนการยุติธรรมชุมชนของประเทศไทยมีกระบวนการรวมพลังชุมชน โดยเมื่อ
ชุมชนประสบปัญหา ภาครัฐถึงจะเข้ามาช่วย เหลือ จึงถือเป็นการรวมตัวกันใน
ลักษณะเฉพาะกิจ ซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ความต่อเนื่องจะลดลง ในขณะที่
การรวมตัวกันของชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกามีความต่อเนื่องและยังคงอยู่ในลักษณะ
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2) กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนของชุมชนตลาดมาบ
ตาพดุ จังหวัดระยอง ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการตนเองในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยเพื่อลด
ปัญหาข้อขัดแย้งในพ้ืนท่ี ภาครัฐจะมีส่วนในการเข้ามาสนับสนุนกิจกรรม องค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ และภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมกับชุมชน โดย
การช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีการวางแนวทางในการดูแลชุมชนร่วมกัน และ
ตระหนักถึงความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ
คุ้มครอง ป้องกันและฟื้นฟู ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 3) แนวทางการพัฒนา
กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนส าหรับชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย ได้แก่ ก่อนช้ันศาล คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและป้องกันปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ในช้ันศาล คือ ภาครัฐและชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการช่วยเหลือกรณีเกิดข้อพิพาทที่เป็นคดีความ และหลังช้ันศาล คือ ภาครัฐ 
ชุมชนและภาคเอกชนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการฟื้นฟูให้กับผู้กระท าความผิดให้กลับสู่
สังคม และการเยียวยาให้กับเหยื่อหรือผู้เสียหาย โดยการพัฒนากระบวนการอ านวยความ
ยุติธรรมชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอิสระ 
และภาคเอกชน ในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ป้องกัน ผู้อ านวยความสะดวก และผู้สนับสนุน 
ค าส าคัญ : กระบวนการยุติธรรม, ยุติธรรมชุมชน, ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 
 



Journal of Social Work Vol. 26 No.1 

 

229 

Abstract 
 This research studies for 1) the community restorative justice of 
Thailand comparative with international in terms of structure and process 
paradigm 2) the community restorative justice of Thailand in the current 
situation and 3) The existence of the development of the community 
restorative justice in Thailand. This research used documentary studies and 
qualitative research. Secondary data  were collected from several 
documents related to Thai and international community justice. The 
Empirical case study was conducted by the formal interview and focus 
groups at Map Ta Phut Market’s community representative, including 
chairman, secretary and 18 members. The Critical Issues by The formal 
interview was conducted with various stakeholders such as judges, 
government officers and 5 Thai justices professional. Finally, data analysis 
by content analysis and conclusions of the community restorative justice 
of Thailand are presented. The results of this research found that 1) Most 
of the community justice in Thailand are not long-term communities. They 
are setup to solve specific problem and focus only on the short -term 
results. Once the short-term goals are reached, these communities are 
abandoned. 2) Map Ta Phut Market’s community is different from most 
communities in Thailand. Their community has existed for a long period of 
time and is focusing on long-term achievements. Map Ta Phut Market’s 
community manages itself in the form of mediation to reduce conflicts in 
the area while government will take part in supporting activities, regulatory, 
and legal knowledge. The private sectors are involved in the community by 
supporting its activities and balancing the use of natural resources 3) Based 
on the studies, this research found that prior the court system, the 
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community acts as a defender to resolve problems. During the court 
process, the government and the community act as facilitators in case of 
litigation. After the court’s decision, government, community and private 
sectors act as supporters to help victim and convicted people happily live 
in the community. 
Keyword : Justice Process, Community Justice, Restorative Justice 
 

บทน า 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights หรือ UDHR) แสดงถึงเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศในการวางกรอบ
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันท่ี 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2491 ซึ่งประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน โดยมีค าปรารภที่ว่า “ด้วยเหตุที่
การยอมรับศักดิ์ศรีประจ าตัวและสิทธิซึ่งเสมอกันและไม่อาจโอนแก่กันได้ของสมาชิกทั้ง
ปวงแห่งครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในพิภพ” 
และ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความส าเร็จส าหรับ
ประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ปัจเจกบุคคลทุกผู้ทุก
นามและองค์กรของสังคมทุกหน่วย โดยการระลึกเสมอๆ ถึงปฏิญญานี้ พยายามสั่งสอน
และให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรฐานท่ี
เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและการ
ถือปฏิบัติต่อสิทธิเหล่านั้นทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเองและในหมู่ประชาชนแห่ง
ดินแดนที่อยู่ภายใต้ดุลอาณาของรัฐสมาชิกดังกล่าว” (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, 2550: 3-10) จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในด้านเสรีภาพ 
ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ที่นานาประเทศในฐานะสมาชิกสมัชชาแห่ง
สหประชาชาติพึ่งปฏิบัติและให้ความส าคัญกับประชาชนภายในประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทยท่ีได้รับรองและออกเสียงสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
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 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สิทธิในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่า
เป็นห่วง เมื่อปี 2548 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายแห่งเอเชีย (Asian Legal Resource Center) 
ซึ่งมีส านักงานท่ีฮ่องกง และมีสถานะท่ีปรึกษา (consultative status) ที่ได้รับการรับรอง
โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้จัดท ารายงานเกี่ยวกับประเทศ
ไทย ระบุว่า “การท าทารุณกรรมเป็นพฤติกรรมที่ประพฤติกันเป็นปกติ และเป็นที่ยอมรับ
กันอย่างเปิดเผยในหมู่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง มีส่วน
เช่ือมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการสังหารนอกระบบ
กระบวนการยุติธรรมและการฆ่าโดยตั้งเป้าหมายไว้ก่อนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ แม้ว่า
รายงานดังกล่าวจะจัดท าไว้ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นการรายงานที่อยู่ในบริบทต่อเนื่องจาก
นโยบายสงครามยาเสพติดและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ แต่ข้อสรุปเหล่านั้น 
ยังคงสะท้อนสภาวะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับตัวเลขทางสถิติของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในช่วงปี 
2547-2550 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 อัตราร้อยละเรื่องร้องเรียนด้านกระบวนการยุติธรรมของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตติ่อเรื่องที่ได้รบัการร้องเรียนทั้งหมด 

ป ี เรื่องร้องเรียนด้านกระบวนการยตุิธรรม (%) 

2547 26.63 
2548 20.67 
2549 24.14 
2550 22.91 

ที่มา: รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ป ี2547-2550 (2552) 
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 จากตัวเลขที่ปรากฏข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย (ด้านอาญา) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่ ปี 2547 – 2550 ในอัตราสูงถึง
ร้อยละ 20.67 – 26.63 และเมื่อรวมเข้ากับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากร และสิทธิทางสังคมที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จ าแนกไว้ ล้วน
แล้วแต่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการร้องเรียนที่ประชาชนได้ถูกละเมิดท าให้ประชาชนโดย
ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากองค์กรตามกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนของส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ที่ได้เปิดเผยผลส ารวจเรื่อง การส ารวจช่องว่างกระบวนการยุติธรรมในสายตาประชาชน 
กรณีศึกษาประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 21 จังหวัดของประเทศ 
จ านวนทั้งสิ้น 4,520 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-9 พฤศจิกายน 2549 โดยมี
ประเด็นส าคัญที่พบดังน้ี ประชาชนจ านวนมากให้ความคาดหวังและความส าคัญสูงต่อการ
ท างานของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่เห็นการ
ปฏิบัติจริงตามความคาดหวัง โดยประชาชนคาดหวังและให้ความส าคัญกับช่องว่างของ 
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยที่กว้างมากที่สุด คือ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม พบว่า ร้อยละ 47.0 ของประชาชนคาดหวังและให้
ความส าคัญมากถึงมากที่สุด แต่ร้อยละ 17.9 เท่านั้นท่ีพบกับความคาดหวังนั้น จากตัวเลข
ทางสถิติดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่า ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะมีสังคมที่ดีกว่าเก่า และกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง  
 สอดคล้องกับกิตติพงษ์ (2550: 46) ให้ความเห็นว่า สภาพปัญหาที่ส าคัญของ
กระบวนการยุติธรรมไทยมีประเด็นหลัก ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมนั้นถูกผูกขาดโดยรัฐ
มากเกินไป เป็นเรื่องที่รัฐเข้ามาจัดการทั้งหมดทั้งระบบโดยไม่มีพื้นที่ให้ชุมชนและประชา
สังคมเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วม กระบวนการยุติธรรมนั้นมุ่งเน้นที่จะน าผู้กระท าความผิด
มาลงโทษ ในบางครั้งลืมที่จะให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม ซึ่ง
กระบวนการยุติธรรมของเราจะดึงคดีจะดึงข้อพิพาทเข้าสู่ระบบ ไม่ค่อยมีกระบวนการที่
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จะส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาในชุมชน ในขณะที่รัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศ เมื่อ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องมีหน้าที่ ปกป้อง 
ส่งเสริมและด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และรับประกันว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
รัฐจะเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพ  
 ปัจจุบัน รัฐได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยมีองค์กร
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิทธิและเสรีภาพ
ของตนได้อย่างกว้างขวาง ประชาชนจะต้องรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเอง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ การรวมกลุ่มเป็นการ
ประสานความร่วมมือที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือชุมชน การสร้างความรับผิดชอบ 
(accountable) รู้จักรับฟังความแตกต่างในทางสร้างสรรค์ (positive difference) 
ความชอบธรรม (legitimate) และเสริมสร้างความเข้มแข็ง (empowered) ภายใต้สังคม
เปิด ก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเพื่อจะได้สร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ประชาธิปไตยชุมชน จึงเป็นการที่สมาชิกใน
ชุมชนตระหนักถึงอ านาจในการตัดสินใจในกิจการและความเป็นไปต่างๆ ในชุมชน มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมก าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะร่วมกันพัฒนาชุมชน 
ติดตาม ตรวจสอบ รักษาสิทธิประโยชน์จากการท างานของนักการเมืองและรัฐ 
 ดังนั้น ปัญหาที่ส าคัญของกระบวนการยุติธรรมผ่านมาคือ กระบวนการยุติธรรม
ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน จึงต้องหันมามองปัญหาโดยใช้ประชาชนและสังคมเป็น
ศูนย์กลาง (จุฑารัตน์, 2548: 138) ดังนั้น การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยที่
ส าคัญต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ต้องให้
ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถร่วมกันสร้าง
ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง และมีองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนและสามารถแก้ปัญหากับ
ประชาชนได้ กระบวนการยุติธรรมชุมชนจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ต้องน ามาใช้ควบคู่กบั
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่เน้นการลงโทษเป็นหลัก รวมเข้ากับการสร้างชุมชน
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และสังคมให้เข้ามาใช้กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนของตนเองได้ โดยการเข้าถึงระบอบประชาธิปไตย การสร้างภาคประชาสังคม และ
ที่ส าคัญคือ องค์กรที่ท างานตอบสนองปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคประชาสังคมจึงเป็นทางเลือกและปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้
ชุมชนสามารถสร้างองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งได้ และสร้างขบวนการประชาสังคม ความ
ตื่นตัวของชุมชน ในการเข้าร่วมท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดระบบความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบชัดเจน มีระบบการประสานงานติดต่อกัน หรือมีการ
จัดวางแผนกิจกรรม ขั้นตอนการท างาน การท างานร่วมกัน โดยค านึงถึงคุณธรรม 
จิตส านึกสาธารณะในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของคนในชุมชนและชุมชนก็จะอยู่ร่วมกัน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
 ผู้วิจัยมีแนวคิดว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนั้นมีจุดอ่อน ต้องการเสริม
เติมเต็มโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชน แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาค้นคว้างาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมของกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย และรังสิต โลไทยสงค์ 
ซึ่งถือเป็นนักวิชาการด้านยุติธรรมที่โดดเด่นของประเทศ ผสานเข้ากับการศึกษา
พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการอ านวยความยุติธรรมชุมชน ดังนั้น 
การวิจัยครั้งนี้จึงต้องการค้นหากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนที่ผสาน
แนวความคิดระหว่างกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
โดยให้ความส าคัญกับการอ านวยความยุติธรรมขององค์กรภาครัฐในฐานะ “ผู้ให้บริการ
ด้านการอ านวยความยุติธรรม” และ การมีส่วนร่วมของชุมชน ในฐานะ “ผู้รับบริการการ
อ านวยความยุติธรรม” ในทัศนะที่ภาครัฐต้องรู้จักการท างานร่วมกับชุมชนอย่าง
สมานฉันท์ และชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อดูแลตนเอง จึงเป็นการ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดที่เกิดขึ้น โดยคาดหวังว่ากระบวนการ
อ านวยความยุติธรรมชุมชนจะสามารถเข้าถึงปัญหาของชุมชนได้ในทุกระดับชั้น และสร้าง
ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่จะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและกระบวนการยุติธรรมชุมชนของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2. เพื่อวิ เคราะห์ วิพากษ์ กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนใน
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย โดยสะท้อนจากทัศนะของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมและกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ 
 3. เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชน
ส าหรับชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 ขั้นตอนที่  1 : การวิ เคราะห์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมชุมชนของไทยและต่างประเทศ เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นประเทศที่
ให้ความส าคัญกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน และมีการก่อตั้งศูนย์ยุติธรรม 
 ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ วิพากษ์ กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนใน
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผู้วิจัยท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนของประเทศไทย โดย
ท าการศึกษา 2 ส่วนประกอบกัน คือ 1) การศึกษาแนวคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 รองประธานศาลฎีกา (ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) อดีตรองประธาน 
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 ศาลฎีกา อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้อ านวยการสถาบัน เพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)) รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์บุคคล (interview) และ 2) การศึกษาเชิงประจักษ์โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง 
โดยคัดเลือกชุมชนตลาดมาบตาพุดซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นตัวแทนใน
การศึกษา เนื่องจากกลุ่มชุมชนตลาดมาบตาพุด ถือเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งที่มีการ
บริหารจัดการตนเอง โดยเฉพาะการดูแลรักษาชุมชนในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
และการจัดสนทนากลุ่ม (focus group)  
 ขั้นตอนท่ี 3: การน าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรม
ชุมชนส าหรับชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชน 
ดังนี ้
 1. สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชน 
จากการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การสังเคราะห์จากประเด็นการสัมภาษณ์
เชิงประจักษ์ในชุมชนกรณีศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. สังเคราะห์ข้อเสนอข้างต้น ทั้ง 2 แนวทาง เป็นข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชน 
 3. น าข้อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชน 
ให้กับผู้น าชุมชนกรณีศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังการวิพากษ์และเติมเต็มข้อมูล 
ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้วิพากษ์ ผู้วิจัยจะคัดเลือกจากตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย และตัวแทนผู้น าชุมชน เป็นตัวแทนจ านวน 3 คน ประกอบไปด้วย ที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการชุมชน และเลขานุการ
กรรมการชุมชน 
 4. จัดเวทีน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการพัฒนากระบวนการ
อ านวยความยุติธรรมชุมชน ณ ที่ท าการชุมชนตลาดมาบตาพุด โดยมีชาวชุมชนเข้าร่วม
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จ านวน 20 คน ประกอบไปด้วย ประธานกรรมการชุมชน เลขานุการกรรมการชุมชน 
กรรมการชุมชน และชาวชุมชน 
 

ผลการศึกษา 
 นักวิชาการในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เช่น Zehr and Braithwaite (1995), 
McCold and Wachtel (2002) และ Marshell (1996) ประกอบกับกิตติพงษ์ (2550) 
ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงยุติธรรมไทย ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ที่สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถือเป็นกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกที่ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมของภาครัฐที่มีต่อ
ชุมชนและสังคม โดยให้ความส าคัญกับ การเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสม และการ
ฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมได้ ซึ่งจะท าให้สังคมและชุมชน
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและอาชญากรรมร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ 
 นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมชาวตะวันตก เช่น McCold and 
Wachtel (2002) และ Karp and Clear (2000) และผู้เช่ียวชาญด้านยุติธรรมชุมชนใน
ประเทศไทย กิตติพงษ์ (2541), จุฑารัตน์ (2546), สมชาติ (2547), อังคณา (2549) และ
กระทรวงยุติธรรม (2550) ได้ให้ความหมายกระบวนการยุติธรรมชุมชนในทิศทางเดียวกัน
ว่า กระบวนการยุติธรรมชุมชนเป็นแบบแผนของกลยุทธ์เชิงรุกที่เน้นป้องกันอาชญากรรม
ด้วยการท างานร่วมกันของชุมชนในลักษณะของหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่าง องค์กรภาครัฐ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสาธารณะกับชุมชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนนั้นๆ โดยเป็นวิธีการในการขับเคลื่อนชุมชน การ
สร้างมาตรการหรือยุทธวิธีในการลดและป้องกันอาชญากรรม ให้ความส าคัญกับการ
เผชิญหน้าอาชญากรรมและการกระท าผิดด้วยวิธีการเชิงรุก โดยการแก้ปัญหาในทาง
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลในการป้องกัน ควบคุม ลด และเยียวยาความรุนแรงที่เกิดจาก
อาชญากรรม รวมถึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างและรักษาความปลอดภัย ที่จะน าไปสู่การสร้าง
พลังความเข้มแข็งให้ชุมชน การรักษาความปลอดภัย และการอ านวยความยุติธรรมใน
ระดับชุมชน โดยอาศัยกระบวนสร้างหรือเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมเป็น หุ้นส่วน เพื่อให้
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ชุมชนมีความเข้มแข็งมีชีวิตชีวา และมีความยุติธรรมของชุมชน รวมทั้งสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนได้ 
1 แนวคิดและกระบวนการยุติธรรมชุมชนของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 การมุ่งค้นหาการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนของประเทศ
ไทยมีรากฐานจากแนวคิดจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก โดยสหรัฐอเมริกาได้มีการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเป็นเวลานาน ซึ่งเมื่อน าเปรียบเทียบกับกระบวนยุติธรรม
ทางเลือกของประเทศไทย สามารถน ามาตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมโดยการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้ในแต่ละมิติ ดังนี้  
 1.1 จุดร่วมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชน คือ การใช้ชุมชนในการ
แก้ปัญหาให้กับชุมชน ประกอบด้วย ความคงอยู่ การส่งเสริมระบบ การป้องกัน การ
แก้ปัญหา การสร้างโอกาส การส่งเสริมค่านิยมที่แตกต่างกัน การสร้างโอกาสในการมีส่วน
ร่วม การใช้ทรัพยากรส่วนตัว การใช้พลังขับเคลื่อนในทุกระดับ และการสนับสนุนยุติธรรม
ชุมชน ซึ่งสอดรับกับจุฑารัตน์ (2548) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของกระบวนการชุมชน คือ 
การเคลื่อนไหวของกลุ่มสังคมหรือประชาสังคมที่อาจประกอบด้วยผู้ที่ท างานอยู่ในภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหวเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย ที่ท าการเคลื่อนไหวคู่ขนานกับกระบวนการยุติธรรม
โดยบางส่วนได้ร่วมในเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขององค์กรภาครัฐและ
เอกชนและบางส่วนเกิดจากการเลียนแบบอย่างกันในการด าเนินกิจกรรมเดียวกันนั้นใน
สังคมของตนได้ด าเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์แทนเหยื่ออาชญากรรม 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ อันน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระบวนทัศน์
และการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระบวนการ
ชุมชนที่ส าคัญจ าเป็นต้องผสมผสานแนวคิดในการแก้ปัญหาและการฟื้นฟูเข้าด้วยกัน และ
สุรสิทธิ์ (2546) และด ารงศักดิ์ (2549) กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมชุมชน เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความเป็นบุคคล เกิดขึ้นพร้อมกับสิทธิ เสรีภาพ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเป็นธรรม สมาชิกในสังคมจะต้องมีโอกาสได้รับความเสมอภาคอัน
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เนื่องมาจากสิทธิที่จะได้รับบริการ อย่างน้อยที่สุดควรจะได้รับการตอบสนองต่อความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องมีความรับผิดชอบใน
การท าให้ประชาชนในสังคมมั่นใจได้ว่าต้องมีความรับผิดชอบในการท าให้ประชาชนใน
สังคมมั่นใจว่าสิทธิต่าง ๆ จะต้องได้รับ เช่นกัน ดังนั้น จุดร่วมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ
ยุติธรรมชุมชนของกระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนของสหรัฐอเมริกา คือ หุ้นส่วน
ในการท างานด้านยุติธรรมทางเลือก ที่ภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ 
โดยเฉพาะองค์กรในระดับท้องถิ่น ที่จะต้องประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกัน ซึ่ง
การที่สหรัฐอเมริกามีองค์กรด้านยุติธรรมชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ จ านวนมาก ท าให้
กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ความเช่ือมโยงในพัฒนาการด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกใน
สังคมไทย คือ การขับเคลื่อนแนวคิด ซึ่งจุทารัตน์ (2556) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และ
การเช่ือมโยงแนวคิดด้านยุติธรรมทางเลือกกับแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ไทย ต้องประกอบไปด้วย (1) กระแสการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในระดับสากลที่แผ่
เข้ามาในประเทศ เป็นแบบอย่างที่ท าให้มีการเลียนแบบ เช่น เรื่องของยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (2) เกิดจากแรงบีบหรือแรงกดดันทางตะวันตกให้มีการปฏิรูปเพื่อให้ทันสมัย
ทัดเทียมตะวันตก (3) เกิดจากการก าหนดมาตรฐาน การตกลงร่วมกัน พันธะสัญญา และ
อื่นๆ โดยผ่านกระบวนการขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ในเรื่องของ
พันธะสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาแลกเปลี่ยนนักโทษ เป็นต้น และ (4) เกิดจาก
ปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติจนท าให้
ประเทศต่างๆ ต่างร่วมมือกันในการจัดการกับอาชญากรรม เช่น ปัญหายาเสพติด การก่อ
การร้าย และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศมหาอ านาจก าหนดให้ประเทศอืน่ๆ 
วางแนวทางตามไปด้วย สอดคล้องกับดล (2554) ได้อธิบายไว้ว่า นับตั้งแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยเมื่อ พ.ศ.2434 เป็นต้นมา 
กระบวนการยุติธรรมเริ่มประสบปัญหามาโดยตลอดซึ่ งเป็นปัญหาเชิงกระบวนทัศน์ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการน ากระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมตะวันตกมาใช้ในบริบท
สังคมและวัฒนธรรมไทย ที่มีรากฐานความคิดเรื่องความยุติธรรมแบบตะวันออก ท าให้ทุก
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ฝ่ายต้องมีการปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อรัฐมีความเข้มแข็งมากขึ้น และชุมชนถูกลด
บทบาทหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเกิด
ความแปลกแยกในการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เป็นแบบแผนพิธีการ ขาดความยืดหยุ่น 
ซึ่งรากเหง้าท่ีมาของปัญหากระบวนการยุติธรรมแท้ที่จริงแล้วเป็นปัญหาเชิงกระบวนทัศน์
ในการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรม ผู้กระท าผิด และชุมชนที่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมชาติ
ของความสมดุลสมานฉันท์ทางสังคม ในขณะเดียวกันพรรณพิพล (2554) ได้ให้ทัศนะไว้ใน
โครงการเวทีเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยไว้ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ถือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่สามารถน ามาใช้ในสังคมได้ การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือเยียวยา คือ การเยียวยาทั้ง
ผู้เสียหายและผู้กระท าผิด เพื่อสร้างให้ความเข้าใจโดยผ่านความรัก ความเอาใจใส่ และ
การเยียวยาที่สามารถน าแนวคิดและองค์ความรู้ด้านต่างๆ มาสนับสนุนได้ เช่น หลักการ
จิตวิทยา หลักคุณธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ด้านโครงสร้างคนท างานในชุมชนก็เป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากโครงสร้างเดิมเน้นการที่ภาครัฐมีส่วนส าคัญ หากเรามองถึงทางเลือกและ
โอกาสแล้ว การให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ดังนั้น การ
สร้างโครงสร้างคนท างานในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก จะเป็นการเสริมและถ่วงดุล
การท างานของชุมชนและกลไกในการดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งจะเป็น
การร่วมแรงร่วมใจกันในการดูแลรักษาสังคมให้มีระเบียบและความสงบสุข 
 1.3 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับสังคมไทย คือ การน ายุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้กับระบบยุติธรรมหลัก โดยขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมของ
แต่ละสังคมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เชอร์แมน (2002) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อระบบการเมืองของ
ประเทศใดๆ ที่มีความส าเร็จและสังคมมีการศึกษาที่ดีขึ้น ความคาดหวังที่ต้องการให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่เหมาะสมก็จะมีมากยิ่งขึ้น ตัวแบบที่เชื่อในเรื่องความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์นี้ต้องอาศัยการยกระดับการศึกษาในหมู่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งควรสนับสนุนการศึกษาด้านอาชญวิทยาให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และน ามาพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม 



Journal of Social Work Vol. 26 No.1 

 

241 

โดยเฉพาะกลไกยุติธรรมทางเลือก ในขณะที่จุฑารัตน์ (2548) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งมีลักษณะของ “ปรัชญา แนวคิด 
ทฤษฎี” ซึ่งมุง่สู่ความสันติสุข โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือกในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบัติว่าด้วย 
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ที่เกิดในสังคมไทย มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ยึด
เหนี่ยวระหว่าง อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่น าพากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่รัฐ-
สังคม-กระบวนการยุติธรรมไทย สอดรับกับรังสิต (2551) ได้ศึกษาด้านกระบวนยุติธรรม
ชุมชนไว้ว่า การควบคุมอาชญากรรม เคลื่อนย้ายมาสู่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิด คือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และปัจ จุบันคือ 
กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 1.4 ความเช่ือมโยงระหว่างยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชน คือ 
แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชนมีความกลมกลืนกันอาจไม่รวมเป็นเนื้อ
เดียวกันทั้งหมด แต่โดยหลักแล้วยุติธรรมชุมชนเป็นบริบทที่ครอบคลุมโดยน าเอากลไก
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาช่วยอ านวยความยุติธรรมให้กับชุมชน แต่เพิ่มเติมบทบาทการ
บริหารจัดการตนเองเข้ามา เนื่องจากชุมชนเป็นพื้นที่ที่สามารถดูแลสอดส่องกันได้ง่าย มี
อาณาเขตไม่ใหญ่มาก การเริ่มต้นจากหน่วยย่อยในประเทศในการดูแลตนเองย่อมสะท้อน
และเพิ่มพูนจากชุมชนหนึ่งไปชุมชนอ่ืนๆ โดยมีการปรับประยุกต์กระบวนการที่เหมาะสม
กับบริบทของท้องที่ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะกับบริบทนั้นๆ อย่างแท้จริง ทั้งนี้ วราภรณ์ (2549) ที่ได้กล่าวว่า การน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ควรเป็นรูปแบบการด าเนินการที่จะต้องท าให้
ผู้กระท าผิดได้ชดเชยความผิดของการกระท าด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการกระท าผิดขึ้นอีก ใน
ด้านชุมชนควรมีตัวแทนในการด าเนินงานของชุมชน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่ง
ชุมชนจะต้องมีความเป็นกลาง มีความช านาญเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องชัดเจน และ
เหมาะสมในการไกล่เกลี่ย แต่การด าเนินการไกล่เกลี่ยนั้นควรมีการระบุการกระท าผิดที่



วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ปีที ่26 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

242 

ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติเกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ที่สุด จึงต้องมีการผสมผสานกระบวนการกับชุมชน 
 1.5 กระบวนการยุติธรรมชุมชนกับสังคมไทย คือ การน าแนวคิดยุติธรรมชุมชน
แบบดั้งเดิมของไทยที่ เน้นให้บทบาทหน้าที่ของชุมชนในการป้องกันและควบคุม
อาชญากรรม ดังนั้น สังคมไทยจึงต้องตระหนักถึงบทบาทชุมชนในการเสริมเติมเต็ม
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจุฑารัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทหน้าที่ของ
ชุมชนในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเริ่มถูกลดทอนความส าคัญกลายเป็นเพียง 
“ผู้รับบริการ” และหันมาให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการท าหน้าท่ี “ให้บริการ” 
แทนอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ชุมชนขาดพลังความเข้มแข็ง การจัดการกับอาชญากรรมที่
เกิดขึ้น ขณะเดียวกันคดีความทั้งหลายทั้งปวงที่ทับถมเพิ่มพูนขึ้นตามกระแสการพัฒนา
ประเทศก็ถูกดึงเข้าสู่สายพานของกระบวนการยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จึงได้เริ่มน าโครงการตามรอยคนดี และโครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
แก้ปัญหายาเสพติดมาใช้อันเป็นจุดเริ่มการกลับคืนมาอีกครั้งของแนวคิดยุติธรรมชุมชนใน
สังคมไทยร่วมสมัย และณัฎฐพงศ์ (2550) ได้กล่าวว่า มาตรการชะลอการฟ้องเป็น
มาตรการส าคัญอันหนึ่งในการน ามาใช้กับภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด นอกจากนั้น
ยังมีภารกิจอ่ืนๆ ที่สามารถน ายุติธรรมชุมชนเข้ามาปรับเสริมได้ โดยมีความเป็นไปได้สูงใน
การน ายุติธรรมชุมชนมาใช้ปรับเสริมกับภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด เพราะยุติธรรม
ชุมชนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและต่อส านักงานอัยการ
สูงสุด และรูปแบบที่เหมาะสมของการน ายุติธรรมชุมชนเข้ามาปรับเสริมกับภารกิจของ
ส านักงานอัยการสูงสุดมี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบคณะกรรมการ รูปแบบการประสานงาน 
และรูปแบบเป็นที่ปรึกษา 
 1.6 ยุติธรรมชุมชนกับการบริหารจัดภาครัฐแนวใหม่ คือ การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือหุ้นส่วน เป็นกระบวนการส าคัญที่ต้อง
ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการตนเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแนวนโยบายของ
ท้องที่ต่างๆ ท่ีมีบริบทต่างกัน ดังนั้น การให้ท้องที่ต่างๆ บริหารจัดการร่วมกับรัฐในฐานะ
หุ้นส่วนย่อมท าให้แต่ละท้องที่ได้จัดการปัญหาได้ถูกต้องตามบริบทของตนเอง ทั้งนี้ 
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จาเนตและโรเบิร์ต (2007) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการภาครัฐแนวใหม่ ท าให้เกิดความคิด
ทบทวนในเรื่องกระบวนการ โครงสร้างและกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้
เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับบุคคลซึ่งให้บริการในทุกข้ันตอนของกระบวนการปกครอง ดังนั้น 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมรับรู้  ร่วมตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ภาครัฐต้องตระหนักถึง ซึ่งแต่เดิมนั้นรัฐมักจะรวบอ านาจที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไว้ท่ีตนเองเป็นหลัก และชนิดา (2553) ได้กล่าวว่า การ
มุ่งแสวงหาความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการภาครัฐ เป็นการยกย่องกลไกช่วย
สนับสนุนแนวคิดทั่วไปของรัฐบาลในระบบราชการเครื่องจักร การจัดการภาครัฐจึงไม่
สามารถบรรลุผลลัพธ์ในการกระจายที่เท่าเทียมกันได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการ
แสวงหาประสิทธิภาพของการจัดการเพียงเพื่อจะขยายขอบเขตของความมีประสิทธิภาพ
เท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐเมื่อท าการก าหนดเป้าหมายของการจัดการภาครัฐในเรื่อง
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายในเรื่องความเสมอภาคควบคู่ไปด้วย เพื่อให้
กลไกส่งเสริมความยุติธรรม สอดคล้องกับพันต ารวจโทพงษ์ธร (2556) ได้กล่าวว่า การ
บริหารจัดการภาครัฐควรมุ่งไปที่ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ให้แก่ลูกค้า 
ผู้รับบริการและมุ่งการด าเนินงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้น การรื้อปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ราชการ การปรับนิยามขอบเขตภารกิจขององค์กร กระบวนการขององค์กรตามสายงาน
ให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพและการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
 1.7 ยุติธรรมชุมชนกับการสร้างการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในด้านกระบวนการยุติธรรมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่ง
กระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม ความไว้วางใจ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกับรัฐจะส่งผลให้รัฐและประชาชนสามารถพัฒนานา
กลไกด้านกระบวนการยุติธรรมได้ ทั้งนี้ พันต ารวจโท พงษ์ธร (2556) ได้กล่าวว่า แนว
ทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม สะท้อนให้เห็นว่า
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมจะต้องศึกษากระบวนการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง โดยต้องยึดหลักความต้องการและปัญหาของคนในชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของ
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กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมต้องด าเนินในลักษณะกลุ่ม เพื่อสร้างพลังกลุ่มในการรับผิดชอบ
ร่วมกัน และแนวทางการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ต้องค านึงถึงขีดความสามารถ
ของประชาชนที่รับด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอก สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ 
(2550) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐอย่างจริงจังในการเสริมสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วมทางการเมือง การสรรค์สร้างประชาธิปไตยชุมชน ด้วยการสร้าง
กลไกทางกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้เป็นจริง รวมถึงการ
จัดให้มีกลไกในรูปแบบสภาประชาธิปไตยชุมชน เพื่อเป็นพ้ืนท่ีถกเถียงเรียนรู้ทางการเมือง
ชุมชน 
 1.8 ยุติธรรมชุมชนกับบริบทสังคมประชาธิปไตยไทย คือ การน าอุดมการณ์
ประชาธิปไตยมาใช้กับการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนของประเทศ
ไทย ประกอบไปด้วย อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศไทย 
กระบวนการ โครงสร้าง และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งภาครัฐต้องตระหนักถึงกระบวน
การสร้างความเข็มแข็ง การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท างานกับ
รัฐอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้คิดได้จัดการ เมื่อ
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พบว่า ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส าคัญกับการท าหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการตรวจสอบและให้ค าเสนอแนะ ในกรณีที่
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับบวรศักดิ์ (2536) และเสน่ห์ (2547) ได้มีทัศนะ
ในด้านสิทธิชุมชนไว้ ว่า สิทธิชุมชนนั้นไม่ใช่เรื่องของบุคคล และของรัฐเท่าน้ัน แต่เป็นสิทธิ
ของชุมชนในการจัดการใช้ประโยชน์ และมีหน้าที่บ ารุงรักษาเหนือทรัพยากร ดังนั้น สิทธิ
ชุมชนจึงถือเป็นระบบท่ีจะต้องเปิดให้สิทธิเสรีภาพและความสร้างสรรค์ของปัจเจกชน ซึ่ง
จะต้องได้รับการสนับสนุนและตอบสนอง เพราะภายใต้สังคมเปิดโลกาภิวัตน์ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ ภายใต้หลักประชาธิปไตยชุมชนต้องได้รับการ
คุ้มครองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงต้องมีการจัดการเชิงอ านาจระหว่างรัฐกับ
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ชุมชน โดยเน้นเรื่องคุณค่าของชุมชน และสร้างพลังให้กับชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง 
เช่นเดียวกับกิตติพงษ์ ( 2541) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า กระแสประชาธิปไตยที่สร้างความ
เจริญของเทคโนโลยีและความสะดวกในการติดต่อสื่อสารท าให้โลกมีลักษณะกลายเป็น
หมู่บ้านมากขึ้น ปรากฏการณ์เหล่านี้จะน าไปสู่ความร่วมมือมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการยุติธรรมในประเทศต่างๆ อันจะน าไปสู่พัฒนาการของการศึกษาเปรียบเทียบ
และการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกันมากข้ึน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและแนวปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับงาน
สุดจิต (2546) ที่ว่าการขับเคลื่อนของกระบวนทัศน์เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่
ไม่สามารถหลีกหนีกระแสของประชาธิปไตยได้ 
 1.9 ยุติธรรมชุมชนกับการบูรณาการให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม คือ การก าหนดตัวช้ีวัดด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ที่
สามารถออกแบบให้น ามาใช้ในการสรุปและเป็นตัวแทนในการอธิบายข้อมูลที่ส าคัญ
มากมายได้ง่าย ประกอบกับเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน หรือบ่งช้ีความส าเร็จ 
มาตรฐาน เพื่อน ามาสู่การก าหนดนโยบาย และกลไกส าคัญในการสร้างความโปร่งใสและ
ความน่าเช่ือถือของระบบยุติธรรมกระแสหลัก ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการยุติธรรมจะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างกลไกด้านกระบวนการยตุิธรรมทางเลือก ตลอดจนการก าหนด
นโยบายที่สอดคล้องกับบริบทปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย การเข้าไปแก้ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทต่างๆ จึงง่ายต่อการอธิบายและมีเกณฑ์มาตรฐานต่อระบบยุติธรรมของตนเอง 
ซึ่งง่ายต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับอีวอง แดน
ดูแรนด์ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และแอลิสัน แม็คเฟล (2015) ได้สะท้อนให้เห็นความส าคัญ
ของสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศ ที่ควรให้ความส าคัญกับ
ตัวช้ีวัดในกระบวนการยุติธรรม ที่ส าคัญคือ การค้นหาจุดบกพร่องอันจะน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายและแนวทางแก้ไข ดังนั้น ตัวช้ีวัดจึงต้องเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม เนื่องจากสามารถส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
หน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรม สังคมภายนอกในการสร้างกลไกประเมินคุณภาพ
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ของระบบ การประเมินผลและเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่น่าเชื่อถือและ
ยอมรับจากสังคมได้ 
 
2 กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย  
 ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ชุมชนเป้าหมายส าคัญคือ การยุติข้อ
พิพาทให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันภาครัฐมี
กลไกในการช่วยเหลือให้กับชุมชน ผ่านกระบวนการร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรอิสระ ซึ่งพบว่า มีอัตราเรื่องร้องเรียนจ านวนมากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักและองค์อิสระ ในขณะที่กลไกขององค์กรอิสระถือเป็นส่วนช่วยเหลือกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลกัในการเบื้องต้น เพื่อคัดกรองและยุติข้อพิพาท แต่ปัจจุบันศาลยุติธรรม
ต้องประสบกับปัญหาคดีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งและ
คดีอาญา ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้ปริมาณการฟ้องคดีเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในช่วง
หลายปีที่ผ่านมามีคดีที่ฟ้องร้องต่อศาลเกินกว่าหนึ่งล้านคดีเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับ
ลักษณะคดีที่พิพาทกันในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ท าให้การพิจารณา
และพิพากษาคดีใช้เวลานานยิ่งขึ้น ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจึงมีภาระหน้าที่ในการ
วางแผนบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการคดี ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณคดีที่คั่งค้าง นอกจากนี้ บทบาทขององค์กรอิสระยัง
ถูกจ ากัดไว้เพียงการช่วยเหลือด้านความยุติธรรมก่อนการฟ้องร้องคดีเท่านั้น ซึ่งใน
กระบวนการยุติธรรมยังมีขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการที่ใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น 
หากมีการพัฒนาบทบาทขององค์กรอิสระ ชุมชน และภาครัฐในการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมไปจนถึงปลายทาง ท่ีจะท าให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข จะเป็นการพัฒนาบทบาทการท างานของชุมชน 
และภาครัฐให้มีส่วนเสริมเติมเต็มกระบวนการยุติธรรมได้ต่อไป 
 2.1 กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนของชุมชนตลาดมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ประกอบด้วย ผู้น า เนื่องจากชาวชุมชนมีความรักศรัทธาในตัวผู้น า ส่วนข้อพิพาท
ระหว่างชุมชนยังจ าเป็นต้องให้องค์กรภาครัฐเข้ามาสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การมี
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ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานของภาครัฐ ท าให้สามารถได้รับการแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
ทันท่วงที เช่น กรณีปัญหาโรงงานส่งกลิ่นเหม็น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งชาวชุมชนตลาดมาบตาพุดใช้การมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการของ
ชุมชน ด้านงบประมาณ การเสนอโครงการ การดูแลความสงบเรียบร้อย การวางแนวทาง
ป้องกันปัญหา และร่วมกันท าฉันทามติเพื่อพูดคุยกับภาครัฐ ทั้งการบริหารจัดการตนเอง 
และการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนตระหนักถึงการ
ท างานร่วมกัน โดยภาครัฐต้องส่งเสริมกิจกรรม องค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ส่วนภาคเอกชนต้องเข้ามาร่วมสนับสนุนพัฒนา ป้องกันเพื่อให้ชาวชุมชนและ
โรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ความรอบด้านในการ
แก้ปัญหา ความรู้ด้านกฎหมายของภาครัฐ ความทันสมัยของภาคเอกชน จะท าให้ชุมชน
ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ด ารงศักดิ์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการงานสังคมสงเคราะหแ์ละการ
จัดการสวัสดิการสังคมแนวใหม่เป็นการแสวงหาทางออกในด้านการบริหารจัดการซึ่ง
จะต้องสะท้อนมาจากปัญหาและอุปสรรคของระบบการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานบริการในภาครัฐที่จะน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง
ตรงประเด็น และเป็นการเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้เกิดกับการบริหารงานภาครัฐและเอือ้
ให้เกิดแนวทางของการจัดการความสัมพันธ์กับพลเมือง สอดคล้องกับณัฐพล (2552) ได้
ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่จะต้องสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยแนวทางในการส่งเสริม พบว่า ควรมีการท าความเข้าใจให้
กระจ่างชัดในข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
บทบาทและภารกิจนี้ และการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ประชาชน ภาคราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ และในระดับ
นโยบายรัฐควรมีความชัดเจนและต่อเนื่อง  
 2.2 กระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชน ประกอบไปด้วย ผู้ป้องกัน การยุติ
ข้อพิพาท การก าหนดมาตรฐานและสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการไกล่เกลี่ย การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการตนเอง การไกล่เกลี่ย 
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และการฟื้นฟูเยียวยา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต้องตระนัก
ถึงบทบาทดังกล่าว เพื่อให้เกิดกระบวนการอ านวยความยุติธรรมที่เหมาะสม ซึ่งนันทา 
(2546) ได้ให้ความส าคัญกับศักยภาพของชุมชนพบว่า จากการที่เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้สร้างการยอมรับตัวเจ้าหน้าที่มากขึ้น 
เพราะเจ้าหน้าที่มีภารกิจและบทบาทชัดเจนในการเป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม แนะน า 
ประสานงานในลักษณะผู้อ านวยความสะดวก และได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
ในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร สอดคล้องกับเสรี 
(2542) ได้กล่าวว่า การที่ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง สามารถบริหารจัดการตัวเอง 
จัดการทรัพยากร มีความรักท้องถิ่นเคารพในวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่าย พออยู่พอกิน มีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและสมดุลกับธรรมชาติ และรังสิต (2551) 
ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงระหว่างชุมชน
กับสถาบันของรัฐที่ท าหน้าดูแลความยุติธรรม ซึ่งชุมชนเองต้องตระหนักถึงการเข้าไปมี
ส่วนร่วม เพื่อป้องปรามปัญหาความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมทั้งการรวมพลังของ
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรู้จักใช้กลไกทางสังคมในการด าเนินการผ่าน
กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ 
 
3. แนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนส าหรับชุมชนที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  
 การพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนส าหรับชุมชนท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยต้องให้ชุมชนตระหนักในสิทธิพลเมือง และสิทธิชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ภาคเอกชนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และภาครัฐต้องท าหน้าที่
ส่งเสริมบทบาทชุมชนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการความยุติธรรมใหก้บั
ชุมชนในรูปแบบการปฏิบัติจริงตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมก่อนช้ันศาล กระบวนการ
ยุติธรรมในช้ันศาล และกระบวนการยุติธรรมหลังค าพิพากษา และส่งเสริมการใช้ระบบ
และวิธีการที่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและตามมาตรฐานสากล ดังเช่นกิตติพงษ์ 
(2550) พบว่า กระบวนการยุติธรรมนั้นถูกผูกขาดโดยรัฐมากเกินไปเป็นเรื่องที่รัฐเข้ามา
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จัดการทั้งหมด ท้ังระบบโดยไม่มีพื้นที่ให้ชุมชนและประชาสังคมเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วม 
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันในทุกเวทีการสัมมนา และเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมีความส าคัญที่พูด
กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งกระบวนการยุติธรรมนั้นมุ่งเน้นที่จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 
ในบางครั้งหลงลืมที่จะให้ความส าคัญต่อผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยังดึงข้อพิพาทเข้าสู่ระบบ ไม่ค่อยมีกระบวนการที่
จะส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาในชุมชน และไม่ค่อยส่งเสริมให้มีการยุติข้อปัญหาในช้ัน
ต ารวจ ช้ันอัยการเท่าท่ีควร มีแต่การดึงคดีไปสู่ระบบของศาล ซึ่งมีภารกิจค่อนข้างมากอยู่
แล้ว ดังนั้น จ านวนคดีจะไหลไปสู่กรมราชทัณฑ์ ท าให้กรมราชทัณฑ์มีภารกิจค่อนข้างมาก
เกินกว่าก าลังที่มีอยู่จะรับได้ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการใช้แนวคิดนั้นท าให้เกิดปัญหาคนล้น
เรือนจ า เกิดปัญหาว่าจ านวนเด็กกระท าผิดมากเกินกว่าสถานพินิจจะดูแลได้ และคน
เหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสมเพราะทรัพยากรที่จ ากัด ส่งผลให้ไม่สามารถ
จะกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมชุมชนจึงเป็นแนวทาง
และแบบแผนของกลยุทธ์เชิงรุกที่เน้นป้องกันอาชญากรรมด้วยการท างานร่วมกันของ
ชุมชนในลักษณะของหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่าง องค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยของสาธารณะกับชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อรัฐ
อนุญาตให้เข้ามามีส่วนร่วมและรัฐเป็นผู้ก าหนดว่าจะให้ใครหรือชุมชนใดเข้ามามีส่วนร่วม
ได้ เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชนในกระบวนทัศน์ความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ คือ การที่ชุมชนเป็นตัวหลักในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรม ส่วนรัฐ
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้อ านวยความยุติธรรมหรือเป็นเจ้าของอ านาจเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนให้ชุมชนท าหน้าที่ได้ โดยชุมชนต้องมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชน การระงับข้อพิพาทในวิถีทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
และการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นกลไกการท างานตามระบบยุติธรรมชุมชนที่
เช่ือมโยงกับระบบยุติธรรมหลัก ดังนั้น แนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความ
ยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการ
ยุติธรรมก่อนช้ันศาล กระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล และกระบวนการยุติธรรมหลังค า
พิพากษาของศาล 
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 ก่อนช้ันศาล คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและป้องกันปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นกลไกท่ีภาครัฐและชุมชนส่งเสริมให้แต่พื้นท่ีดูแลและปกป้อง
ตนเอง ซึ่งต้องเกิดจากการหารือร่วมกันและก าหนดเป็นนโยบายชุมชนที่ให้บทบาทกับ
ชุมชนท าหน้าที่ร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและดูแลตนเอง เพื่อลดภาระของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและลดปัญหาค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมที่ค่อนข้างสูงและ
ใช้ระยะเวลานาน ผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นแผนภาพกระบวนการอ านวยความยุติธรรม
ชุมชนกับกระบวนการยุติธรรมก่อนช้ันศาลได้ ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 กระบวนการอ านวยความยุตธิรรมชุมชนกับกระบวนการยุติธรรมก่อนชัน้ศาล 

 
 ในช้ันศาล คือ ภาครัฐและชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดข้อพิพาทที่เป็นคดีความ กระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล คือ กระบวน
ในระหว่างการด าเนินคดีในช้ันศาล ซึ่งเป็นเรื่องของคู่กรณี ผู้ต้องหาและจ าเลย ในการหา
ข้อเท็จจริงส าหรับการต่อสู้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความรู้ทางด้านกฎหมาย ช่องทาง
และกระบวนการด าเนินคดีที่ชัดเจน ซึ่งกระบวนการอ านวยความยุติธรรม จะเป็นกลไกท่ี
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ต ารวจ และอัยการ ในการให้ข้อมูล
สนับสนุน ข้อเท็จจริง การใช้ความสัมพันธ์ในการท าความเข้าใจกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
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เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายใช้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ถูกต้องในการด าเนินการทางคดี ดังรูปที่ 
2 

รูปที่ 2 กระบวนการอ านวยความยุตธิรรมชุมชนกับกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล 

  
 หลังช้ันศาล คือ ภาครัฐ ชุมชนและภาคเอกชนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการ
ฟื้นฟูให้กับผู้กระท าความผิดให้กลับสู่สังคม โดยการสร้างแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท า
ผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีสามารถรองรับปริมาณงานคุมประพฤติได้อย่าง
มีคุณภาพ มีส่วนช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากอาชญากรรม ผ่านทางอาสาสมัครคุม
ประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และการเยียวยาให้กับเหยื่อหรือผู้เสียหาย โดยการ
ให้ชุมชนในฐานะผู้ใกล้ชิด เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาครัฐในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
และกายให้กลับมาเป็นปกติได้ และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการติดตามความเป็นไปของ
เหยื่อหรือผู้เสียหาย ว่าเหยื่อใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร ซึ่งปัจจุบันไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรใน
เรื่องดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากในต่างประเทศ ที่ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอ็นจีโอจะระดม
ความช่วยเหลือ ส่งนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลฟื้นฟูจิตใจ ติดตามพัฒนาการของเหยื่อจนมั่นใจ
ว่ามีความพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติอีกครั้ง ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 กระบวนการอ านวยความยุตธิรรมชุมชนกับกระบวนการยุติธรรมหลังค าพิพากษาของศาล 

 
 ดังนั้น การพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอิสระ และภาคเอกชน ในการท าหน้าท่ี
เป็นผู้ป้องกัน ผู้อ านวยความสะดวก และผู้สนับสนุนการพัฒนากระบวนการอ านวยความ
ยุติธรรมชุมชนส าหรับชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต้องให้ชุมชนตระหนัก
ในสิทธิพลเมือง และสิทธิชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย ภาคเอกชนต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และภาครัฐต้องท าหน้าที่ส่งเสริมบทบาทชุมชนและถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการความยุติธรรมให้กับชุมชนในรูปแบบการปฏิบัติ จริง
ตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมก่อนช้ันศาล กระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล และกระบวนการ
ยุติธรรมหลังค าพิพากษา และส่งเสริมการใช้ระบบและวิธีการที่เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติและตามมาตรฐานสากล ดังรูปที่ 4  
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รูปที่ 4 แนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชน 

 
ขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยนี้มีข้อค้นพบในการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการป้องกันปัญหา การ
อ านวยความสะดวก และการสนับสนุนที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน
การบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อตอบสนองกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนทั้ง
กระบวนการยุติธรรมก่อนช้ันศาล กระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล และกระบวนการ
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ยุติธรรมหลังค าพิพากษาของศาล เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว และเป็น
ธรรม ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ดังนี้ 
 1. ภาครัฐ ควรก าหนดให้มีระบบการคุ้มครองสิทธิชุมชนโดยการวางมาตรฐาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับชุมชน ทั้งอ านาจหน้าที่ การบริหารจัดการ ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เช่น การคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองด้าน
วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ตามบริบทของชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับภาครัฐอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และเป็น
ธรรม 
 2. รัฐบาล และกระทรวงยุติธรรมควรจัดให้มีการจัดท าคู่มืออ านาจ หน้าที่ และ
สิทธิของชุมชน โดยการส่งเสริมประชาชนในการเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมว่าควรท า
อย่างไร ขั้นตอนเป็นเช่นไร เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม และจัดให้มีวิธีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมไทย ให้
เกิดการเอาจริงเอาจังกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพื้นฐานของชุมชน น าไปสู่การ
จัดระบบสถิติ ข้อมูลผลกระทบต่อสังคม และในระดับผลลัพธ์ แทนที่จะไปเสียเวลาและ
งบประมาณกับการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนบทบาทชุมชนให้
เข้าใจหน้าที่และกระบวนการท างานในกระบวนการยุติธรรม และการประยุกต์ข้อมูลที่
เป็นทางการไปใช้ในการจัดระดับกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
 3. รัฐบาล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน (โรงงานอุตสาหกรรม) และชุมชน ต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยก าหนดให้ชุมชนสามารถท างาน 
และสนับสนุนงานของรัฐ โดยอาศัยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการตัดสินเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กับชุมชนได้ 
 4. รัฐบาล ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สตช.) และชุมชน ควรก าหนดให้มีการบูรณาการตัวช้ีวัดของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และการสร้างบัญชีคุมมาตรฐานการอ านวยความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับบริบท
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ของชุมชน โดยการสังเคราะห์กระบวนการในกระบวนการยุติธรรมจากประชาชนเพื่อ
สร้างบัญชีคุมมาตรฐานการอ านวยความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
เป็นรูปธรรม และควรจัดให้มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานการอ านวยความยุติธรรมที่เน้นการ
ป้องกันและสร้างแนวทางลดความขัดแย้งที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการน าเอา
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค สาเหตุและปัจจัยของกระบวนการยุติธรรมไทยมาวางแนว
ทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้มีมาตรฐาน ในการสร้างตัวช้ีวัด และการ
ยกระดับตัวช้ีวัดที่สามารถตอบสนองกลไกของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเหมาะสม 
และมีการตรวจสอบความคืบหน้าและประเมินความส าเร็จของกระบวนการ 
 

สรุป 
 แนวทางการพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย คือ การเพิ่มบทบาทของชุมชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก โดยภาครัฐต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของชุมชนให้ชัดเจน โดยการ
ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการไกล่เกลี่ย กฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการชุมชน และกฎหมายว่าด้วยสิทธิและอ านาจหน้าที่ของชุมชน เพื่อให้
ชุมชนสามารถด าเนินการบริหารจัดการภายในชุมชนได้ตามกรอบที่รัฐเห็นว่าเหมาะสม 
และป้องกันการสร้างอิทธิพลในชุมชน ซึ่งถือเป็นระบบคุ้มครองสิทธิชุมชน นอกจากนี้ ใน
ส่วนของกระบวนการยุติธรรมภาครัฐต้องท าหน้าที่ร่วมกับชุมชน เริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ก่อนช้ันศาล ภาครัฐและชุมชนต้องร่วมกันท าหน้าที่เป็นผู้ป้องกันปัญหา โดยร่วมกันสร้าง
เครือข่าย และจัดระบบการให้บริการด้านกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และ
การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเป็นการเบื้องต้น เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าใจบริบทของปัญหาและ
พิจารณาข้อขัดแย้งตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักกฎหมาย
โดยไม่ใช้สามัญส านึกในการตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการในช้ันศาล หลังจากนั้น หากมีความ
จ าเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการในช้ันศาล ภาครัฐและชุมชนต้องท าหน้าที่ผู้อ านวยความ
สะดวกให้กับชุมชนในการต่อสู้ในช้ันศาล ทั้งการบริการทางกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ระเบียบที่จ าเป็นในกระบวนการฟ้องร้อง รวมทั้ง มีส่วนช่วยในการไกล่เกลี่ยของภาครัฐ 
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เพื่อช้ีแจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีผิดสามารถให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ง่ายต่อความ
เข้าใจและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งท าให้กระบวนการในช้ันศาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นธรรมมากกว่าดื้อรั้นต่อสู้คดีในช้ันศาลเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลมีค า
พิพากษาใดๆ ภาครัฐและชุมชนต้องเป็นผู้สนับสนุนในการด าเนินการตามค าพิพากษา ใน
กรณีผู้กระท าความผิดต้องได้รับการฟื้นฟู และชุมชนต้องเปิดโอกาสให้กลับตัวเพื่อปรับ
พฤติกรรมไม่ให้เกิดการกระท าความผิดซ้ า หรือมีมาตรการร่วมกับภาครัฐในวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยในสังคม และกรณีของผู้เสียหาย ภาครัฐและชุมชนต้องท าหน้าที่สนับสนุน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายว่าควรได้รับการเยียวใดบ้างตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ภาครัฐและชุมชนต้องร่วมกันช่วยฟ้ืนฟูผู้เสียหายให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 
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