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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดย

ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 2) ศึกษาเง่ือนไขความส าเร็จของกระบวนการไกล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพาท และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัท์ เป็นการการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) 18 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชแ้นวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามใช้รูปแบบการไกล่เกล่ีย โดยกระบวนการเร่ิมต้นประชาชนสามารถติดต่อได้ทั้ ง
ช่องทางจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและช่องทางจากเครือข่าย โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ท่ีส าคญั คือ 1) การเขา้สู่กระบวนการ 2) การจดัเวทีไกล่
เกล่ีย 3) การประสานส่งต่อกรณีพิพาท 

เง่ือนไขความส าเร็จในการไกล่เกล่ียท่ีส าคญัมี 5 เง่ือนไขดงัน้ี คือ 1) ความสมคัรใจของ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายท่ีท าใหก้ระบวนการไกล่เกล่ียเร่ิมตน้ข้ึนได ้2) ตอ้งมีผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีความเป็นกลาง
และมีลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี 3) การไกล่เกล่ียท่ีเกิดข้ึนในบริบทชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีมีวฒันธรรม
ประเพณีในการเคารพผู ้ใหญ่ 4) การได้รับการสนับสนุนทั้ งความรู้ความร่วมมือจากคณะ
กรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดั 5) การเลือกเวทีไกล่เกล่ียท่ีมีความเป็นธรรมชาติและ
คู่กรณีคุน้เคย จะส่งผลใหก้ารไกล่เกล่ียสามารถด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและส าเร็จได ้

ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ มี 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นสถานท่ีตั้งของส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัยงัคงอาศยัในหน่วยงานอ่ืน จึงควรมีสถานท่ีเป็นเอกเทศน์และจดัพื้นท่ีให้เป็น
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สัดส่วนเพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 2) ปัญหาด้านการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามท่ีไม่สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
ดงันั้นควรมีหัวหน้าของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัโดยตรงไม่ใช้รูปแบบการดึงหัวหน้าจากจาก
หน่วยงานอ่ืนมารับผดิชอบ 3) ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีขาดความรู้ความสามารถและความขดัแยง้ท่ีเกิด
ในหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัตอ้งเป็นตวักลางในการช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยูเ่สมอ 4) ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็น
เชิงรับมากกว่าเชิงรุก จึงควรมีการลงพื้นท่ีให้ทัว่ถึงเพื่อรับฟังปัญหาในชุมชนอ่ืนๆ 5) ปัญหาของ
การเก็บสถิติการไกล่เกล่ียท่ีไม่มีเคร่ืองมือมาตรฐานและไม่เห็นความส าคญัของการเก็บสถิติ จึงตอ้ง
ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมสร้างเคร่ืองมือและเก็บสถิติเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป 6) ปัญหาดา้น
ลกัษณะผูไ้กล่เกล่ียท่ีความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคู่กรณีท าให้เกิดการจ ายอมในการไกล่เกล่ีย ดงันั้น
ตอ้งใหคู้่กรณีมีสิทธิเลือกผูไ้กล่เกล่ียไดเ้อง 7) ปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์ในการด าเนินการทั้ง
ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัและผูไ้กล่เกล่ีย ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้
การสนบัสนุนด้านงบประมาณและค าปรึกษา 8) ปัญหาด้านความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีอยู่ใน
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์และทัศนคติในแง่ลบต่อกระบวนการไกล่เกล่ีย จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจ 
ตระหนกัถึงขอ้ดีในการใช้กระบวนการไกล่เกล่ียและตระหนกัถึงการให้ความร่วมมือทุกรูปแบบ 
ประการสุดทา้ย 9) ปัญหาจากการไม่ติดตามผลการด าเนินการไกล่เกล่ียให้แก่ประชาชนกระทัง่ตอ้ง
เขา้สู่กระบวนการฟ้องร้องเน่ืองจากเกิดการผิดสัญญาข้ึน ดงันั้นตอ้งสร้างความรับผิดชอบให้แก่
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัในการช่วยเหลือประชาชนอยา่งจริงจงัเพื่อไม่ให้การไกล่เกล่ียหรือกระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นเพียงการปฏิบติัท่ีเกิดการสูญงบประมาณของรัฐเพิ่มข้ึน 

 



 

ABSTRACT 
 
Title of Thesis Restorative Justice : A Case Study of  Provincial Justice Office  

In Mahasarakham Province  
Author Ms. Reorung Boonkerd 
Degree   Master of Arts (Social Development Administration) 
Year   2014 
 
 

The objectives of this study were 1) to study the restorative justice process of provincial 
justice office in Mahasarakham. 2) to study the conditions of success in mediation dispute 
process. And 3) to study problems and suggestions in the implementation of the restorative justice 
process. This study was based on the qualitative research approach with 18 key informants by in-
depth interviews.  

The study was found that the restorative justice process of provincial justice office in 
Mahasarakham used mediation format. The process begins from people can contact in channel of 
provincial justice office in Mahasarakham and channel from the network. The important steps in 
operation of the restorative justice process is 1) entering to process 2) staging mediation 3) 
forwarding synchronization the disputes. 

The conditions of success in mediation with the following 5 conditions is 1) the 
willingness of both parties to the mediation process begins. 2) requires mediators are neutral and 
have a great mediator. 3) mediation that occurred in the context where a culture of respect for 
elders. 4) supported the knowledge and cooperation of the Office of Justice Provincial Executive 
Committee. 5) Selection of the nature mediator and the familiar parties will make the result in 
mediation can be carried out smoothly and successfully. 

The problems and suggestions the following 9 issues include 1) The location of the office 
of justice province still live in the other unit. Should have the control and the area is proportional 
to facilitate public service. 2) The operation of the Executive Committee of provincial justice 
office in Mahasarakham can not be fully managed. Therefore, should have the chief justice of the 
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provincial office directly. Do not use this form to retrieve the head of another agency. 3) The 
personnel lack knowledge and have conflict in the agency Justice Provincial Executive 
Committee must be the intermediary in the relationship and the development of its personnel. 4) 
The publicity that is reactive rather than proactive. Should include the area thoroughly to hear the 
problems in other communities. 5) In the data collection of mediation is not standardized and do 
not realize the importance of data collection. All parties need to co-create and collect statistics for 
the sake of the future. 6) The characteristics of mediator who have a social relationship with 
disputer. Cause of the surrender of the mediation. Therefore, the parties shall have the right to 
choose their own mediators. 7) The costs and equipment in operation process of justice of the 
provincial officer and mediators. Therefore, the related agency need for coordination and 
consultation. 8) The cooperate with the agency in the justice system and related agencies still lack 
of understanding in the restorative justice process and a negative perception of the mediation 
process. Should to support understanding the advantages of using the mediation process and 
recognizes all forms of cooperation. Finally, 9) The problem of failure to follow up the 
implementation of the mediation to the public, until they into the litigation process because of a 
breach of contract. Should to support a responsibility to staff at all levels in the public seriously. 
For the purpose of the mediation or the restorative justice process is not to make losses to the state 
budget increased. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  

จากสภาวการณ์ปัจจุบนัสังคมไทยได้เกิดการเปล่ียนผ่านการจดัการการพฒันาทางด้าน
สังคมอย่างมากมาย รัฐบาลทุกยุคสมยัมีความพยายามจดัตั้งนโยบายและวางแนวยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศให้เกิดความเจริญทดัเทียมนานาอารยประเทศ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง การศึกษา เป็นตน้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตามการด าเนินการตามแนวนโยบายไม่อาจ
ตอบสนองความตอ้งการจากประชาชนได้ทั้งหมด ทั้งยงัมีขอ้จ ากดัในบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีไม่
สามารถใชป้ระโยชน์จากแนวนโยบายไดสู้งสุด จึงอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ 
ตามมาได ้ประชาชนตอ้งแย่งชิงทรัพยากรเพื่อความอยู่รอด น าไปสู่การเกิดความขดัแยง้ ขอ้พิพาท
ในสังคม และการเกิดอาชญากรรมรูปแบบต่างๆในท่ีสุด  

ปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากข้อพิพาทและอาชญากรรมได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการใน
กระบวนการยุติธรรมไทย ทั้งตวัเลขคดีในศาลและตวัเลขของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าท่ีเพิ่มข้ึนจึงไม่
สามารถใช้เป็นมาตรวดัความส าเร็จของความยุติธรรมในสังคมไทยอีกต่อไป นอกจากจะท าให้
สังคมต้องรู้สึกหวาดกลัวกับการท่ีมีผูร้้ายมากข้ึน เกิดสภาวะ “คดีล้นศาล คนล้นคุก” แล้ว 
สถานการณ์ข้อพิพาททางอาญาท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็มิได้มีแนวโน้มจะลดลงแต่กลับ
เพิ่มข้ึนอีกดว้ย จนส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาความล่าชา้ของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2545: 51) ท าใหป้ระชาชนในสังคมไม่สามารถเขา้ถึงเพื่อใชบ้ริการ
ดา้นความยุติธรรมตามระบบหลกัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และเป็นธรรม ดงัภาษิตกฎหมาย 
“ความล่าชา้ในการด าเนินคดี ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม” (Justice Delayed is Justice Denied) 
(กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2544: 18-19) และส่งผลกระทบแก่รัฐในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัทั้งดา้นบุคลากรและงบประมาณของประเทศเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม 

เม่ือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและให้ความเป็นธรรม
แก่ผูเ้ก่ียวข้องในสังคมได้ กระบวนการนั้นก็ไม่มีความส าคญัมากไปกว่าการเป็นเพียงรูปแบบ
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โครงสร้างท่ีรัฐก าหนดข้ึนมา ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายหรือปรับปรุงกระบวนการ
ยติุธรรมควรเนน้ไปท่ีการให้คุณค่าความส าคญัของความเป็นมนุษยม์ากกวา่รูปแบบหรือโครงสร้าง
โดยค านึงถึงคุณค่าในระดบัปัจเจกบุคคล สร้างให้เกิดกระบวนการปรองดองระหว่างรัฐกบัชุมชน
และท าให้กระบวนการแกปั้ญหาของชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั
หรือท าให้เป็นกระบวนการยุติธรรมเดียวกนั (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2544: 5-6) ดงันั้นการแสวงหา
“ทางเลือก” เพื่อเป็นทางออกท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั 
โดยการปรับแนวคิดจาก “กระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน” ไปสู่แนวคิดใหม่อย่าง
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” สามารถเป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างน้อยก็
บรรเทาปัญหาพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมไทยไดห้ลายเร่ือง ไม่วา่จะเป็น “การลดบทบาทรัฐ
เพิ่มบทบาทชุมชน” สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ไดก้ล่าวถึง
“กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” ท่ีส่งผลต่อการลดปริมาณคดีท่ีจะเขา้สู่ระบบยุติธรรมท่ีเป็น
ทางการ และปัจจุบนักระทรวงยติุธรรมไดน้ ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทซ่ึ์งถือเป็นรูปแบบ
หน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไปปฏิบัติ โดยเน้นแนวทางท่ีมองปัญหารอบด้านให้
ความส าคญักบัผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผดิ และสังคม (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2545: 63) จึงถือไดว้า่แนวคิด
น้ีเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของกระบวนการยุติธรรมอีกทางหน่ึง (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2545: 7) 
เป็นแนวทางท่ีน่าสนใจและมีความสอดคลอ้งกบักระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงและเป็นประโยชน์แก่
สังคมยิง่ 

ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรมไดจ้ดัตั้งส านกังานยุติธรรมจงัหวดัให้เป็นหน่วยงานหน่ึง
เพื่อปฏิบติังานของส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีต่างจงัหวดัให้มีความ
สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและมีความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจ
ภาครัฐมากท่ีสุด มีหนา้ท่ีเปรียบเสมือนผูแ้ทนของกระทรวงยติุธรรม เพื่อบริหารจดัการกระบวนการ
ยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดั โดยการประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกนัของส่วน
ราชการสังกดักระทรวงยติุธรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดันั้นๆ รวมทั้งการประสานงานและบูรณาการ
การท างานร่วมกบัส่วนราชการและองค์กรอ่ืนๆ ตามกระบวนการยุติธรรมในระดบัจงัหวดั ทั้ ง
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั (ต ารวจอยัการ ทนายความ ศาล ราชทณัฑ์ รวมทั้งสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชน) และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์) ซ่ึงหัวใจหรือส่วนส าคญัท่ีสุดของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั คือ การบริหารกลุ่มงาน
บริการประชาชน ท่ีตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลตามหลกัการบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีโครงการหลกัคือ ศูนยบ์ริการร่วม (Service Link) อนัเป็นวิธีการ
บริการประชาชนรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีหลกัการท่ีส าคญัคือ การยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางเพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้อง
จดับริการให้แลว้เสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ไม่วา่การบริการนั้นๆ จะเก่ียวขอ้งกบัหลาย
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หน่วยงานก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประหยดัเวลาค่าใชจ่้ายและสร้างความพึงพอใจใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการติดต่อไม่ตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการหลายแห่ง (ส านกังานกิจการยุติธรรม, 
2552: 101-102) 

จงัหวดัมหาสารคามเป็นจงัหวดัท่ีมีการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์มาใชก้บั
ขอ้พิพาทระหวา่งประชาชนกบัรัฐ ซ่ึงเป็นขอ้พิพาทเก่ียวกบัการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดินแดง-
วงักุง พื้นท่ีบา้นโนนสูง หมู่ 10 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย เน้ือท่ี 382 ไร่ เม่ือปี พ.ศ. 2553 
โดยการบุกรุกเขา้ไปครอบครองใช้เป็นพื้นท่ีท ากินของประชาชนกวา่ 53 ราย ซ่ึงกรณีพิพาทในคร้ังน้ี
ไดก่้อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงกบัชาวชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั
ของชุมชน การด าเนินชีวิตท่ีเป็นปกติของชาวชุมชนกลบักลายมาเป็นการกระท าผิดกฎหมายต่อรัฐ 
ในขณะท่ีรัฐมีความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการตามกฎหมายเช่นกนั ความขดัแยง้จึงไดก่้อเกิดข้ึนอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ท าให้การจดัการของรัฐกบัชุมชนเกิดความลม้เหลว น าไปสู่ปัญหาเร้ือรังยาวนาน 
และกลายมาเป็นปัญหาระดบัชาติ กระทัง่ไดน้ าแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
โดยให้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้สนอแนะ
แนวทางท่ีเป็นไปได ้ในขณะท่ีชุมชนมีค่านิยมในการให้ความเคารพผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุในชุมชนดว้ย
ความศรัทธาในคุณงามความดีท่ีสั่งสมมา รวมทั้งประสบการณ์ในชีวิต จนก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ 
สามารถสั่งสอนชาวชุมชนรุ่นหลังๆ ในการด ารงชีวิต ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีส าคญัยงั
สามารถช่วยขจดัความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัชาวชุมชนไดอ้ยา่งลงตวัไม่เกิดความสูญเสียใดๆ ดว้ย
เหตุน้ีเองพลงัของชุมชน จึงเป็นส่วนส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน พลงัของ
ชุมชนไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ท าให้เกิดความส าเร็จในการ
ไกล่เกล่ียคร้ังน้ี ซ่ึงในกรณีพิพาทน้ีไดจ้บลงดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือ
จากเครือข่ายของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  

ดว้ยเหตุขา้งตน้จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์
เพื่อเป็นต้นแบบท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
หน่วยงาน องคก์ร สังคม ชุมชน และส านกังานยุติธรรมจงัหวดัอ่ืนๆ ทั้งยงัสามารถสร้างประโยชน์
ในการพฒันาแนวทางการขจัดความขัดแยง้ท่ีไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการลงโทษตามกระบวนการ
ยติุธรรม แต่ยงัมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกซ่ึงก็คือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์ท่ีเห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษยร์ะหวา่งผูก้ระท าผิดวา่สามารถส านึกผิดไดแ้ละผูไ้ดรั้บความเสียหายท่ีมี
ความพึงพอใจในการเยียวยาและชดใช้ในความเสียหายนั้น ซ่ึงการด าเนินการตามกระบวนการ
ยติุธรรมสมานฉนัทอ์าจเป็นจุดเร่ิมตน้ใหเ้กิดสังคมท่ีเป็นปกติสุขไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป (ศิรินทรา แกว้
บุญเรือง, 2555) 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
1.2.1  เพื่อศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักงานยุติธรรมจังหวดั

มหาสารคาม 
1.2.2  เพื่อศึกษาเง่ือนไขความความส าเร็จของกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
1.2.3  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัท ์
 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 
1.3.1  ดา้นเน้ือหาสาระ 

1.3.1.1  ศึกษาการกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทข์องส านกังานยติุธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม  

1.3.1.2  ศึกษาเง่ือนไขความความส าเร็จของกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
1.3.1.3  ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉนัท ์
1.3.2  ดา้นพื้นท่ี 

ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
1.3.3  ดา้นเวลา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี อยูใ่นช่วง เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 10 เดือน 

1.3.4  ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1.3.4.1 ประชาชนคู่กรณี ท่ีเขา้มารับบริการจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 

ในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท จ านวน 2 กรณี ไดแ้ก่ ผูร้้อง ผูถู้กร้อง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเขา้
ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท โดยการเลือกแบบเจาะจง 

1.3.4.2 บุคลากรส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ 1) ประธาน
กรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 2) คณะกรรมการส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม 3) นักวิชาการยุติธรรม 4) พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 5) ผูช่้วย
ปฏิบติังานสนบัสนุนภารกิจส่งเสริมการระงบัขอ้พิพาท 6) ท่ีปรึกษากฎหมาย 7) นิติกร 8) เครือข่าย
ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 ทราบถึงภาพรวมในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน และการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ทั้งเร่ืองการเขา้สู่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท การประสานส่งต่อกรณีพิพาท 
เง่ือนไขความส าเร็จในกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินกระบวนการต่างๆ 

1.4.2 เป็นแนวทางและเป็นการกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิดวิธีปฏิบติัทั้งในระดบั
บุคคลระดบัครอบครัว ระดบันโยบายและระดบัการปฏิบติัของสถาบนั องค์กร และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไปสู่การใช้กลไกแบบแผนท่ีลดความยุง่ยากและมีผลลพัธ์ในทางบวกแก่สังคมมากข้ึนสู่
การสร้างความสมานฉนัทใ์นสังคม (Social Harmony) 



 

 

 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ : กรณีศึกษา ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม ผูศึ้กษาไดท้  าการคน้ควา้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อน ามาสู่แนวคิดในการศึกษา รวมทั้งใชใ้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล
เพื่ออธิบายผลการศึกษาท่ีไดต่้อไป ซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ีคือ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทางเลือก 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
2.5  ความสอดคลอ้งทางนโยบายรัฐบาลกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์
2.6  ความสอดคลอ้งของแผนแม่บทกระบวนการยติุธรรมแห่งชาติกบักระบวนการยติุธรรม

เชิงสมานฉนัท ์ 
2.7  ความสอดคลอ้งของแผนยทุธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมกบักระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัท ์ 
2.8  ความเป็นมาของส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
2.9  สถานการณ์ขอ้พิพาท 
2.10  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการปฏบัิตต่อผู้กระท าผดิ 
 
องัคณา บุญสิทธ์ิ (2548: 177) ไดอ้ธิบายว่า กระบวนทศัน์หลกัของความยุติธรรมในการ

ปฏิบัติต่อผู ้กระท าผิด มี 2 กระบวนทัศน์ท่ีส าคัญคือ  กระบวนทัศน์แบบแก้แค้นทดแทน 
(Retributive Justice) และกระบวนทศัน์แบบความยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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2.1.1  กระบวนทศัน์แบบแก้แค้นทดแทน  (Retributive Justice) 
เป็นกระบวนทศัน์ของความยติุธรรมอาญาท่ีมีความเช่ือ ดงัน้ี (องัคณา บุญสิทธ์ิ, 2548: 177) 

1)  การกระท าผดิ คือ การท าผดิกฎหมาย 
2)  กฎหมายก าหนดความผดิไวอ้ยา่งชดัเจน เม่ือมีการกระท าผดิเกิดข้ึน เจา้หนา้ท่ีใน

กระบวนการยุติธรรมจะพยายามคน้หาวา่ เกิดการกระท าผิดอะไรข้ึน ใครท าผิด และจะลงโทษคน
ท าผดิอยา่งไร 

3)  การกระท าผิดตอ้งไดรั้บการทดแทน ความผิดเป็นเร่ืองส่วนบุคคลของคนๆนั้น 
คนท่ีท าผดิตอ้งรับผดิชอบการกระท าดว้ยตนเอง 

4)  การทดแทนการกระท าผิด เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความยุติธรรมจะตอ้งท าให้ผูก้ระท า
ผดิไดรั้บความเจบ็ปวดหรือเกิดความทุกขต์ามขั้นตอนกระบวนการยติุธรรม  

โดยสรุปกระบวนทศัน์แบบแกแ้คน้ทดแทนมองผูก้ระท าผิดหรืออาชญากรเป็นเร่ืองส่วน
บุคคล เพราะคนคนนั้นเลือกท่ีจะกระท าผิดเองก็ตอ้งรับผิดชอบต่อผลการกรท าของตน การลงโทษ
ก็เพื่อแก้แค้นเท่านั้ น ดังนั้ นเม่ือมีการกระท าผิดเกิดข้ึน กระบวนทัศน์แบบแก้แค้นทดแทน
(Retributive Justice) จึงต้องหาค าตอบว่า ท าผิดกฎหมายข้อใด ใครเป็นคนท าผิดกฎหมาย จะ
ลงโทษคนกระท าผดิอยา่งไรและการลงโทษจะเป็นการท าใหเ้กิดความทุกข/์ความเจบ็ปวด 

 
2.1.2  กระบวนทศัน์ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice) 
ในวงการของกระบวนการยุติธรรมมีความพยายามปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การอ านวย

ความยุติธรรมภายใต้แนวคิดและหลักการเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) ซ่ึงเป็นการอ านวยความยุติธรรมท่ีมีการค านึงถึงเหยื่อ
หรือผูเ้สียหาย และมีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนรับรู้และร่วมกนัแกไ้ขเยียวยาผูเ้สียหาย หรือเหยื่อ 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท าท่ีท าให้ทุกฝ่าย
ไดรั้บผลร้ายซ่ึงรวมทั้ง“ผูเ้สียหาย” หรือ “เหยื่ออาชญากรรม” “ผูก้ระท าผิด” และ “ชุมชน” โดย
มุ่งเนน้ให้เกิดการชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึน การแกไ้ขฟ้ืนฟู  และน าทุกฝ่ายกลบัเขา้สู่สังคมและ
อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และสมานฉนัท ์(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 23) 

การด าเนินภารกิจของกระทรวงยุติธรรมอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัจะเก่ียวขอ้งกบัต ารวจ 
อยัการ และศาลมากกวา่ ดว้ยเหตุน้ีเอง กระทรวงยุติธรรมของไทยจึงตอ้งมีการอาศยัความยุติธรรม
เชิงสมานฉนัทซ่ึ์งเป็นกระบวนทศัน์ในกระบวนการยุติธรรมแบบใหม่เพื่อน ากระบวนการและแนว
ทางการปฏิบัติมาใช้มกัตอบสนองความต้องการของประชาชน ผูรั้บบริการหรือผูเ้สียหายใน
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กระบวนการยติุธรรม ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเห็นไดช้ดัเจน ทั้งใน
เร่ืองการเยียวยาและการให้ความส าคญัแก่ผูเ้สียหายและเขา้ถึงชุมชนท่ีตกเป็นเหยื่อมากกวา่การให้
คุณค่าในเร่ืองของการลงโทษผูก้ระท าผิด โดยกระบวนการทั้งหลายเหล่าน้ีจะท าให้มีการยกระดบั
ความส าคญัของผูเ้สียหายในกระบวนการยุติธรรม เป็นการเรียกร้องให้ผูก้ระท าความผิดรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายท่ีไดก้ระท าข้ึนเหล่านั้น การน ากระบวนทศัน์ท่ีเป็นกระบวนการความยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทจึ์งตอ้งมีการสร้างความตระหนกัต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าผิดโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ท่ีมีต่อผูเ้สียหาย โดยหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมี การบูรณาการร่วมกนัสร้าง
แผนความรับผิดชอบและขอ้ตกลงในลักษณะป้องกันหรือเกิดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
น าไปสู่ความสมานฉนัทข์องสังคมอยา่งแทจ้ริง 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

2.2.1  ความหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 
ส านกังานกิจการยุติธรรม (2552: 2) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวา่

เป็นกระบวนการในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือกรณีท่ีมีผูล้ะเมิด
กฎเกณฑ์ของกฎหมายอาญาจนเกิดเป็นขอ้พิพาทระหวา่งประชาชนกบัรัฐข้ึนโดยมีการด าเนินการ
ของหน่วยงานต่างๆ ในการบงัคบัใช้กฎหมายทางอาญา เช่น หน่วยงานต ารวจ หน่วยงานอยัการ 
หน่วยงานศาล หน่วยงานในกระทรวงยติุธรรมเพื่ออ านวยความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนในการปฏิบติัตาม
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการวินิจฉัยช้ีขาดให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการชั้นสืบสวน สอบสวน พิจารณา พิพากษา หรือบงัคบัคดีหรือกระบวนการอ่ืนใดจะ
ยงัใหเ้กิดความยติุธรรมในสังคม  

โอเคเนชัน่ (2552) ไดอ้ธิบายถึงความยติุธรรมทางอาญาไวว้า่เป็นกระบวนการส าหรับด าเนิน
คดีอาญา กล่าวคือเม่ือมีการกระท าผิดทางอาญาแลว้ การน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ จะตอ้งกระท า
อยา่งไร บทบญัญติัท่ีก าหนดวธีิด าเนินคดีอาญามีอยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาวิธีท่ีรัฐเป็นผูใ้ห้ความยุติธรรมแก่พลเมืองผูป้ระพฤติฝ่าฝืน
กฎหมายโดยผา่องคก์ร สถาบนัหรือบุคลากรท่ีกฎหมายใหอ้ านาจไวมี้การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิด โดย
ใช้กระบวนทศัน์แบบแกแ้คน้ทดแทนท่ีให้ความส าคญัต่อการลงโทษผูก้ระท าผิด ขณะเดียวกนัก็
ละเลยเหยือ่อาชญากรรมและชุมชน (เมธาพร กาญจนเตชะ,  2553)  
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2.2.2  องค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญานั้นจะปรกอบไปดว้ยองคก์รและบุคลากรท่ีส าคญัในการ

ด าเนินกระบวนการยติุธรรม ดงัน้ี 
2.2.3.1  พนกังานสอบสวนหรือต ารวจ  พนกังานสอบสวนหรือต ารวจ เป็นองคก์รท่ี

ส าคญัท่ีสุดองคก์รหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะเป็นหน่วยงานแรกท่ีรับผิดชอบต่อ
กระบวนการยุติธรรมก่อนท่ีคดีหรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน จะผา่นไปยงัพนกังานอยัการ และเขา้สู่การ
พิจารณาของศาล ซ่ึงต ารวจเป็นผูจ้บักุมผูก้ระท าความผิด และท าการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีได้
จากการสอบสวนแลว้ส่งเร่ืองหรือส านวนสอบสวนให้พนกังานอยัการ ซ่ึงเป็นทนายของ แผน่ดิน 
ฟ้องผูต้้องหาต่อศาล เม่ือศาลพิพากษาลงโทษแล้ว เจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์จะควบคุมตวัผูน้ั้นไวใ้น
เรือนจ าเพื่ออบรม ดดันิสัย และฝึกอาชีพต่อไป 

2.2.3.2  ทนายความ ทนายความเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม คือ เขา้มา
วา่ความแกต่้างใหแ้ก่คู่ความไม่วา่จะเป็นโจทก์หรือจ าเลย ทนายความเป็นผูป้ระกอบอาชีพกฎหมาย
โดยอิสระ ทนายความจะใหค้  าปรึกษาหรือด าเนินคดีแทน โดยคิดค่าบริการจากลูกความ ทนายความ
จึงเป็นบุคคลส าคญัคนหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นผูรู้้กฎหมาย และท าหน้าท่ีเป็น
ตวัแทนของคู่ความในการด าเนินคดีในศาล การกระท าของทนายในศาลมีผลเท่ากบัคู่ความท าเอง 

2.2.3.3  พนกังานอยัการ พนกังานอยัการเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงด าเนินคดีต่อจาก
พนกังาน สอบสวน เม่ือพนกังานสอบสวนไดส้อบสวนคดีเสร็จแลว้ ก็จะส่งส านวนการสอบสวน
ให้พนักงานอยัการเพื่อฟ้องผูต้้องหาต่อศาลต่อไป พนักงานอยัการจึงเปรียบเสมือนทนายของ 
แผน่ดิน มีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินคดีในนามของรัฐ 

2.2.3.4  ศาลยุติธรรม ศาลเป็นผูท้  าหน้าท่ีพิจารณาช้ีขาดคดีหรือตดัสินคดีตามพระ
ธรรมนูญศาลยติุธรรม ศาลแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ดงัน้ี 

1)  ศาลชั้นตน้ คือ ศาลท่ีจะเร่ิมพิจารณาอรรถคดีเป็นเบ้ืองแรก ศาลชั้นตน้ท่ี
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาล
แขวงพระนครใต ้ศาลแขวงธนบุรี ศาลจงัหวดัมีนบุรี ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลอาญาธนบุรี 
และศาลอาญา ส่วนในจงัหวดัอ่ืนไดแ้ก่ ศาลแขวง ศาลจงัหวดั และศาลคดีเด็กและเยาวชน 

2)   ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลซ่ึงวินิจฉัยข้อผิดพลาด หรือขอ้ขาดตกบกพร่อง
ของศาลชั้นตน้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนวิธีพิจารณาอรรถคดี ศาลอุทธรณ์นั้นเดิมมีอยู่
ศาลเดียว ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบนัไดข้ยายออกไปอีก 9 ศาล คือ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1-9 

3)   ศาลฎีกา เป็นศาลสูงสุดของศาลในระบบศาลยุติธรรม มีศาลเดียว ตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหนา้ท่ีในการวินิจฉยัความบกพร่อง หรือขอ้ผิดพลาดในการพิจารณา
คดีของศาลอุทธรณ์อีกขั้นหน่ึง 
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2.2.3.5  กรมราชทัณฑ์  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายราชทัณฑ์ เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้ามา
เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกือบทุกขั้นตอน โดยท าหน้าท่ีควบคุมผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยไวใ้นระหว่างการด าเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นชั้นก่อนศาลพิจารณา ระหว่างการพิจารณา 
ตลอดจนภายหลงัการพิจารณาพิพากษา ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นกระบวนการในศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ 
หรือศาลฎีกา เจา้หน้าท่ีฝ่ายราชทณัฑ์มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของศาล เช่น ควบคุมตวั 
ปล่อยตวั หรือแมแ้ต่ค าพิพากษาประหารชีวิต ก็เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีฝ่ายราชทณัฑ์ ท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาของศาล เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายราชทัณฑ์ยงัมีความรับผิดชอบส าคัญอ่ืนอีก คือ การ
ฝึกอบรม และแกไ้ขฟ้ืนฟูผูถู้กคุมขงัให้กลบัตนเป็นคนดี ดว้ยการให้การอบรมทั้งในดา้นศีลธรรม 
และอาชีพ เพื่อให้ผูต้อ้งขงัสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมภายนอกไดภ้ายหลงัไดรั้บการปล่อยตวัไป 
 

2.2.4  การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีหลกัการดังนี้ 
2.2.4.1  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูก้ระท าความผดิ ผูเ้สียหาย ต ารวจ อยัการ ศาล และ

พนกังานราชทณัฑ ์
2.2.4.2  เม่ือมีความผิดอาญาเกิดข้ึน ก็จะตอ้งมีการสืบสวน และสอบสวนเก่ียวกบั

ความผิดโดยเจา้หน้าท่ีต ารวจก่อน จากนั้นพนกังานอยัการจึงจะฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือในบาง
กรณีผูเ้สียหายจะฟ้องต่อศาลโดยตรงก็ได ้

2.2.4.4  ในคดีอาญานั้น การพิจารณาสืบพยานของศาลจะตอ้งกระท าโดยเปิดเผยต่อ
หนา้สาธารณชน และต่อหนา้จ าเลย 

2.2.4.5  คดีอาญาเม่ือมีค าพิพากษาแลว้ จะตอ้งบงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาโดย
ไม่ชกัชา้ 

อณัณพ ชูบ ารุง (2550:8) ไดเ้สนอแผนผงักระบวนการยติุธรรมทางอาญาดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.1  กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
แหล่งทีม่า:  อณัณพ ชูบ ารุง, 2550: 8. 
 

จากภาพท่ี 2.1 อาชญากรรม หรือความผิดทราบถึงต ารวจ 3 ทางด้วยกัน 1) เจ้า
พนักงานต ารวจพบเห็นเอง 2) ผูเ้สียหายร้องทุกข์ และ 3) ผูเ้ห็นเหตุการณ์กล่าวโทษ ใน 3 ทาง
ดังกล่าวน้ี ทางท่ี 2 ผูเ้สียหายร้องทุกข์ ท าให้จะมีการสืบสวนสอบสวน และจบักุม เพื่อน าตัว
ผูก้ระท าความผดิมาด าเนินคดี ในชั้นพนกังานสอบสวนน้ี อาจมีอาชญากรรมจ านวนหน่ึงท่ีพนกังาน
สอบสวนไม่อาจรู้ว่าใครเป็นผู ้กระท าความผิดและอาจงดการสอบสวนไปในท่ีสุด ส าหรับ
อาชญากรรมท่ีรู้ตวัผูก้ระท าความผิดและจบัตวัได้ผูก้ระท าความผิดท่ีไม่ร้ายแรงอาจพน้ไปจาก
กระบวนการยุติธรรมโดยยินยอมจ่ายค่าปรับตามท่ีพนกังานสอบสวนเปรียบเทียบ ส่วนผูก้ระท า
ความผิดท่ีร้ายแรงพนกังานสอบสวนจะส่งส านวนท่ีสอบสวนเสร็จพร้อมทั้งความเห็นเสนอไปยงั
พนกังานอยัการเพื่อด าเนินการ เพราะฉะนั้นในชั้นพนกังานสอบสวนหรือต ารวจสถิติอาชญากรรม

พิจารณาและพิพากษาคดี 

 

ศาลยติุธรรม 

 

ตรวจส านวน สัง่คดี ฟ้องคดี 

 

ต ารวจ 

 

สืบสวน สอบสวน จบักมุ 

 

พนกังานอยัการ 

 

กรมคุมประพฤติ 

 

กรมราชทณัฑ ์

 

คุมความประพฤติจ าเลย 

 

ลงโทษจ าเลย 

 



12 

ของทางราชการจะมีมากท่ีสุด ต่อมาในชั้นพนักงานอยัการถ้าเห็นด้วยกบัขอ้เสนอของพนักงาน
สอบสวนท่ีให้สั่งไม่ฟ้องหรือเห็นเอง ก็อาจสั่งไม่ฟ้อง คดีอาญาก็จะยุติ ณ จุดน้ี นอกเสียจาก
ผู ้เสียหายจะน าไปฟ้องคดีต่อศาลเสียเอง ผู ้กระท าความผิดท่ีถูกสั่งไม่ฟ้องก็จะพ้นไปจาก
กระบวนการยุติธรรม ส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีพนักงานอัยการเห็นสมควรสั่งฟ้องก็จะให้
พนกังานสอบสวนส่งตวัผูก้ระท าความผดิไปใหแ้ละยืน่ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมชั้นตน้ ศาลท่ีรับฟ้อง
ไวพ้ิจารณาอาจยกฟ้อง ในกรณีน้ีผูก้ระท าความผิดก็จะพน้ไปจากกระบวนการยุติธรรม แต่ถา้ศาล
รับประทบัฟ้องไวศ้าลก็จะพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป จะโดยมีการสืบพยานหรือไม่สืบพยานก็ได้
แลว้แต่กรณี เม่ือศาลไดรั้บฟังขอ้เท็จจริงอนัเป็นประเด็นส าคญัแห่งคดี จนเป็นท่ียุติไดแ้ลว้วา่จ  าเลย
ไม่ได้กระท าความผิด ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องและปล่อยตัวจ าเลยไป จ าเลยก็จะพ้นไปจาก
กระบวนการยุติธรรม ณ จุดน้ี แต่ถ้ามีการกระท าความผิดเกิดข้ึนจริงและจ าเลยเป็นผูไ้ด้กระท า
ความผิดนั้น ศาลก็จะพิพากษาลงโทษจ าเลย เช่น ประหารชีวิต หรือจ าคุก หรือรอการลงโทษจ าคุก 
พร้อมทั้งคุมความประพฤติไว ้หรือปรับ ซ่ึงถา้คู่ความไม่เห็นพอ้งกบัค าพิพากษาของศาลคู่ความก็
อาจอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษานั้นต่อไปไดต้ามล าดบัภายในอายุความอุทธรณ์หรือฎีกา ถา้ศาล
ลงโทษปรับและจ าเลยช าระค่าปรับแลว้ จ  าเลยก็ยอ่มจะพน้ไปจากกระบวนการยุติธรรม ในกรณีท่ี
ศาลรอการลงโทษจ าคุกพร้อมทั้งคุมความประพฤติไวเ้ม่ือจ าเลยปฏิบติัตามเง่ือนไขได้ครบถ้วน 
จ าเลยก็จะพน้จากกระบวนการยุติธรรมไป แต่ถา้จ าเลยไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข หรือกระท าความผิด
ข้ึนใหม่ ศาลก็อาจเพิกถอนการคุมความประพฤติ แลว้ลงโทษจ าคุกท่ีรอไว ้พร้อมทั้งส่งตวัจ าเลยไป
ยงัเรือนจ า ซ่ึงเรือนจ าก็จะรับตวัไวด้ าเนินการเช่นเดียวกนักบัจ าเลยท่ีศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษ
จ าคุก จ าเลยอาจพน้โทษไปจากเรือนจ าเม่ือครบก าหนดโทษ หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขการพกัโทษ
หรือลดวนัตอ้งโทษครบถว้น หรือโดยการพระราชทานอภยัโทษ ไม่วา่จะเป็นกรณีใดจ าเลยก็ยอ่มจะ
พน้ไปจากกระบวนการยติุธรรม 

ผลการพน้ไปหรือออกไปจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดว้ยดี คือ รู้ส านึกใน
ความผดิและกลบัตนเป็นพลเมืองดี ยอ่มจะเป็นการลดอาชญากรรมในสังคม 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่ากระบวนการยุติธรรมมีส่วนสัมพนัธ์และสืบเน่ืองต่อกนั 
ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงในนโยบายการปฏิบติังานในระบบหน่ึงระบบใด ผลของการเปล่ียนแปลง
นโยบายนั้ น อาจมีผลกระทบกระเทือนถึงระบบงานอ่ืนๆ ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน 
ยกตวัอย่างเช่น ถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมโดยระดม
จบักุมผูก้ระท าความผิดอย่างเขม้งวด การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อระบบงาน
ยุติธรรมอ่ืนๆ เช่น ศาลจะมีคดีมากจนไม่สามารถจะพิจารณาให้เสร็จไปในเวลาอนัสมควร และ
เรือนจ าของกรมราชทณัฑจ์ะมีผูต้อ้งขงัระหวา่งสอบสวนและพิจารณาคดีมากมายจนลน้คุก เป็นตน้ 
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2.2.5  การฟ้องศาลในคดีอาญา 
คดีอาญาจะมี 2 ประเภทดว้ยกนั คือ คดีอาญาแผ่นดินหรือคดีอาญาท่ียอมความไม่ได ้และ

คดีอาญาท่ียอมความได ้การฟ้องร้องต่อศาลในคดีอาญาทั้งสองมีลกัษณะในการด าเนินการ แตกต่าง
กนัในบางขั้นตอน ซ่ึงจะแยกการฟ้องศาลของคดีอาญาทั้งสองลกัษณะดงัน้ี  

2.2.5.1  คดีอาญาแผ่นดินหรือคดีอาญาท่ียอมความไม่ได ้ เม่ือเกิดอาญาแผ่นดินข้ึน 
เช่น มีการฆ่ากนัตาย มีการปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึนในทอ้งท่ีใด หากมีผูไ้ปแจง้เจา้หน้าท่ี ซ่ึงอาจจะเป็น
ผูใ้หญ่บา้น ก านนั ทางผูใ้หญ่บา้น ก านนัก็จะรีบไปแจง้ความกบั เจา้หนา้ท่ีต ารวจอีกทีหน่ึง เน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีหนา้ท่ีในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมาย ถา้ไม่สะดวกในการไปแจง้
ความต่อก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรืออาจจะท าให้การด าเนินการจบักุมคนร้ายไม่ทนัเหตุการณ์ จะตอ้ง
แจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจโดยตรงเป็นดีท่ีสุด การแจง้ความในคดีอาญาแผน่ดินกระท าไดหลาย
ทาง คือ  

1)   โทรศพัทแ์จง้ความจะเป็นการสะดวกรวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ไดดี้
ท่ีสุด  ซ่ึงการแจง้ความทางโทรศพัทต์อ้งแจง้รายละเอียดในลกัษณะของคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน และบอก
ถึงสถานท่ีเกิดเหตุให้ชดัเจน เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดม้าตรวจสถานท่ีเกิดเหตุไดท้นัท่วงทีในสถานท่ีเกิด
เหตุ ส่ิงท่ีกระท าได้ทนัทีของผูแ้จง้ หรือผูเ้ห็นเหตุการณ์ ได้แก่ การน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ช่วยกนัท าการดบัไฟ ส่วนเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดจากคดีอาญาไม่ควรเขา้ไปจบัตอ้ง เช่น อาวุธปืนในท่ี
เกิดเหตุ ขา้วของท่ีลม้กระจดักระจายอยู่ การเคล่ือนยา้ยศพ เพราะส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีถา้ให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจไปตรวจสอบสถาน ท่ีเกิดเหตุก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอยา่งยิ่ง และการแจง้ความ
คดีอาญาจะตอ้งแจง้ความต่อ สถานีต ารวจในเขตทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ เราอยู่ทอ้งท่ีใดควรจะได้ทราบ
เบอร์โทรศพัทข์องสถานีต ารวจใน ทอ้งท่ีเอาไว ้เพื่อความสะดวกต่อการแจง้เหตุ 

2)   แจง้ความดว้ยตนเอง คือ ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากคดีอาญาอาจจะเป็น
ผูป้ระสบเหตุการณ์เอง หรือญาติไปแจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจโดยตรง ซ่ึงการไปแจง้ความดว้ย
ตนเองควรจะไปแจง้ความต่อหน่วยบริการต ารวจ ซ่ึงอาจจะเป็นป้อมยาม สายตรวจก็ได ้ถา้เห็นว่า
เป็นการสะดวกกวา่ท่ีจะไปแจง้ความท่ีสถานีต ารวจในทอ้งท่ีเกิดเหตุโดยตรง  

3)   ข่าวจากส่ือสารมวลชน ในคดีอาญาแผ่นดินถือไดว้่าเป็นการแจง้ความ 
อย่างหน่ึง เพราะคดีอาญา บางอย่างทางผูเ้สียหายตอ้งการจะปิดไวเ้พื่อการต่อรองกบัคนร้าย เช่น 
การจบัตวัไปเรียกค่าไถ่ ความผิดอาญาในลกัษณะเช่นน้ี แมจ้ะไม่มีผูใ้ดแจง้ความทั้งทางโทรศพัท์
และแจง้ความด้วยตนเอง แต่เม่ือข่าวเกิดแพร่ไปสู่ส่ือมวลชน เจา้หน้าท่ีต ารวจในทอ้งท่ีเกิดเหตุก็
จะตอ้งด าเนินการสืบสวนเพื่อหาขอ้เทจ็จริง 
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สรุปไดว้า่ คดีอาญาแผ่นดิน เม่ือมีผูแ้จง้ความไม่ว่าจะทางใดก็ตาม เจา้หน้าท่ีต ารวจ
จะมีหนา้ท่ีด าเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาพยานหลกัฐานในการจบักุมคนร้าย และเม่ือท าการ
จับกุมคนร้ายท่ีก่อเหตุได้แล้ว จะท าการสอบสวนและหาพยานหลักฐาน เพื่อส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมตวัผูถู้ก กล่าวหาไปยงัอยัการ เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องศาลหรือสั่งไม่ฟ้องศาลอาญา
ต่อไป แม้เพียงแต่ทราบข่าวโดยไม่มีผูแ้จ้ง ในความผิดอาญาแผ่นดินทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจก็จะ
ด าเนินการสืบขอ้เทจ็จริงเพื่อด าเนินการต่อไป 

2.2.5.2  คดีอาญาท่ียอมความได้ คดีอาญาท่ียอมความไดห้รืออาจจะเรียกว่าเป็นคดี
ความผิดส่วนตวั เช่น ยกัยอกทรัพย์ ข่มขืนหญิงอายุเกิน 15 ปี คดีเหล่าน้ีถือว่าเป็นเร่ืองส่วนตวั 
ตวัอยา่งในคดียกัยอกทรัพย ์เจา้ของทรัพยแ์ละผูย้กัยอกอาจจะสามารถตกลงกนัได ้โดยให้ผูย้กัยอก
น าเอาทรัพยท่ี์ยกัยอกมาคืนและอาจจะเรียกค่าเสียหายจากการกระท านั้น เม่ือตกลงกนัไดก้็ไม่ตอ้ง
ฟ้องร้องใหเ้กิดเป็นคดีความ   
 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมทางเลอืก 
 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives Justice System) เป็นแนวคิดและมาตรการใน
การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ท่ีเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ประชาชน ชุมชน ฯลฯ มีบทบาทและส่วนร่วมก าหนดแนวทางหลกัเกณฑ์ กลไกวิธีการและร่วม
ปฏิบติังานการป้องกนัควบคุมอาชญากรรม จดัระเบียบชุมชน แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาเด็ก
เยาวชนกระท าผิด และการกระท าผิดกฎหมายระดบัท่ีไม่ซับซ้อนรุนแรง เยียวยาเสริมพลงัเหยื่อ
อาชญากรรม และแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิในชุมชน โดยด าเนินการร่วมกบักระบวนการยุติธรรมหลกั 
หรือส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการของกระบวนการยติุธรรมหลกัเพื่อมุ่งสู่ผลลพัธ์สุดทา้ยร่วมกนั 
คือ ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน และความสงบสุขสมานฉนัทข์องสังคมและ
ความมัน่คงของประเทศชาติเป็นส าคญั (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2554.) 

ดงันั้นถือไดว้า่การปรับกระบวนทศัน์ของการอ านวยความยุติธรรมเช่นน้ี เป็นการเปล่ียน
โลกทัศน์ในทางอาชญาวิทยาใหม่ ซ่ึงแต่เดิมมุ่งเน้นการน าตัวผูก้ระท าผิดมาลงโทษโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการยบัย ั้งผูก้ระท าผิดและป้องกนัสังคม แต่การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่น้ี
มิไดมุ้่งเนน้เฉพาะการลงโทษผูก้ระท าผดิ แต่เป็นการมองท่ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อเหยื่ออาชญากรรม 
ชุมชนและสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นแนวคิดของการชดใช้เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม  โดยผูก้ระท า
ความผดิมุ่งเนน้ความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองใหเ้กิดในสังคมเป็นหลกั เป็นวธีิการท่ีใชท้ฤษฎี
อาชญาวิทยาแนวสันติวิธี (Peacemaking Criminology) และอยูภ่ายใตก้ระบวนทศัน์ของการไม่ใช้
ความรุนแรง (Non-Violence Paradigm) ซ่ึงถือวา่เป็นพฒันาการของการน ากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใชใ้นคดีอาญา 
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2.3.1  นิยาม ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางเลอืก 
กระทรวงยติุธรรม ไดใ้หนิ้ยาม “ยติุธรรมทางเลือก ไวใ้นแผนยทุธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2555 วา่หมายถึง งานการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ท่ีเปิด
โอกาสให้หน่วยงาน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประชาชน ชุมชน ฯลฯ มีบทบาทและส่วนร่วมก าหนด
แนวทาง หลกัเกณฑ์ กลไก วิธีการ และร่วมปฏิบติังานการป้องกนัควบคุมอาชญากรรม จดัระเบียบ
ชุมชน แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาเด็กเยาวชนกระท าผดิ และการกระท าผดิกฎหมายระดบัท่ีไม่
ซบัซ้อนรุนแรง เยียวยาเสริมพลงัเหยื่ออาชญากรรม และแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดในชุมชน โดย
ด าเนินการร่วมกับกระบวนการยุติธรรมหลัก  หรือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการของ
กระบวนการยติุธรรมหลกั เพื่อมุ่งสู่ผลลพัธ์สุดทา้ยร่วมกนั คือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน ความสงบสุขสมานฉนัทข์องสังคม และความมัน่คงของประเทศชาติเป็นส าคญั” 

ธวชัชัย ไทยเขียว (2551: 30) ให้ความหมาย กระบวนการยุติธรรมทางเลือกว่า หมายถึง 
กระบวนการจดัการกบัปัญหาขอ้พิพาทและความขดัแยง้ท่ีอาศยับุคคลผูเ้ป็นกลางมาช่วยเหลือ ก ากบั
หรืออ านวยกระบวนการเพื่อให้คู่พิพาทไดเ้จรจาตกลงในปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัแทนการฟ้องร้อง
ต่อศาล 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในความหมายของ  จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2548: 58-59) 
หมายถึง ทางเลือกในการยติุขอ้พิพาทโดยไม่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม ดว้ยการใชว้ิธีการไกล่เกล่ีย
หรือประนีประนอมยอมความ หรือระบบอนุญาโตตุลาการนอกศาล” และไดใ้ห้ความหมายของ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในมิติ ขอบเขตและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งว่า “กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก หมายรวมถึง กิจกรรมหลายประเภทซ่ึงมีความหลากหลาย เช่น การให้ความรู้ทาง
กฎหมายกบัประชาชนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะลดขอ้ขดัแยง้มาสู่กระบวนการยุติธรรม การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การมีกระบวนการทางเลือกอ่ืนๆ แมก้ระทัง่ทางเลือกในชั้นศาล
เอง เม่ือเร่ืองมาถึงศาล เม่ือมีการประนีประนอมยอมความไม่ตอ้งไปถึงศาลก็เป็นอีกกิจกรรมหน่ึง 
ท าให้ไม่อาจจะก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนได้ว่าแต่ละกิจกรรมนั้นมีส่วนใดท่ีควรจะเช่ือมโยงและ
เสริมกนัอยา่งไร อยูภ่ายใตก้รอบปรัชญาอะไร” 

สุทธิพล ทวีชัยการ (2555) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
(Alternatives to Justice) วา่หมายถึง กระบวนการหรือมาตรการใดๆ ท่ีใชส้ าหรับแสวงหาความ
ยุติธรรมท่ีมีรูปแบบการปฏิบติันอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั  ซ่ึงหากมองใน
บริบทของคดีอาญาแลว้ กระบวนการยติุธรรมทางเลือกในคดีอาญาจึงมิใช่วิธีการฟ้องร้องคดีต่อศาล
เพื่อหาตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษตามระบบการด าเนินคดีอาญาอยา่งเป็นทางการทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว 
แต่อาจจะให้ผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผิด และชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมก าหนดโทษ หรือหามาตรการท่ี
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เหมาะสมอ่ืนๆ มาเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพื่อสร้างความยุติธรรมตามทศันคติของผูเ้สียหาย 
ผูก้ระท าผิด และชุมชน โดยกระบวนการหรือมาตรการใดๆ เหล่านั้นจะตอ้งสามารถน ามาให้
พนักงานเจา้หน้าท่ี ตลอดจนคู่ความและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้เลือกใช้ปฏิบติั กล่าวคือ จะมี
กระบวนการหลกัท่ีใช้ส าหรับคดีโดยทัว่ไป แต่หากคดีใดเขา้หลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดก็
สามารถน าเอากระบวนการหรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการแสวงหาความยติุธรรมนั้น 

กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2554: 21) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไวว้า่ 
หมายถึงการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายหรือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
แก่บุคคล โดยใช้ระบบรูปแบบวิธีการท่ีแตกต่างจากระบบยุติธรรมกระแสหลัก มีลกัษณะเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ จะเนน้การลงโทษชดใช้หรือเน้นการสมานฉันท์ และจะเช่ือมโยงกบั
ระบบศาลหรือหันเหออกจากระบบศาลก็ได ้เพื่อให้ประชาชนและสังคมบรรลุเป้าหมายแห่งการ
เขา้ถึงความยติุธรรมและความสงบสุขของสังคม 

ดงันั้น ความหมายของ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives to Justice) จึงหมายถึง 
กระบวนการหรือมาตรการใดๆ  ท่ีใช้ส าหรับแสวงหาความยุติธรรมท่ีมีรูปแบบการปฏิบัติ
นอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  ซ่ึงหากมองในบริบทของคดีอาญาแล้ว 
กระบวนการยติุธรรมทางเลือกในคดีอาญาจึงมิใช่วิธีการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อน าตวัผูก้ระท าผิดมา
ลงโทษตามระบบการด าเนินคดีอาญาอยา่งเป็นทางการทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว แต่อาจจะให้ผูเ้สียหาย 
ผูก้ระท าผดิ และชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมก าหนดโทษหรือหามาตรการท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ มาเยียวยา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพื่อสร้างความยุติธรรมตามทศันคติของผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผิด และชุมชน 
โดยกระบวนการหรือมาตรการใดๆ เหล่านั้นจะตอ้งสามารถน ามาให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี ตลอดจน
คู่ความและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ลือกใช้ปฏิบติั กล่าวคือ จะมีกระบวนการหลกัท่ีใช้สาหรับคดี
โดยทัว่ไป แต่หากคดีใดเขา้หลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดก็สามารถนาเอากระบวนการหรือ
มาตรการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการแสวงหาความยติุธรรมนั้น 
 

2.3.2  ลกัษณะส าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางเลอืก 
จากนิยามความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถจ าแนก

องคป์ระกอบซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้ ดงัน้ี (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย 
และคณะ, 2553: 19) 

2.3.2.1  องคป์ระกอบดา้นขอ้พิพาทหรือความขดัแยง้เกิดข้ึน (Dispute) ตอ้งมีความ
ขดัแยง้หรือขอ้พิพาทเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้พิพาทนั้น หมายถึงขอ้พิพาททางแพง่หรือทางอาญา 

2.3.2.2  องค์ประกอบดา้นความจ าเป็นและความตอ้งการใช้กระบวนการยุติธรรม
รูปแบบเฉพาะ สาหรับขอ้พิพาทและคดีความบางลกัษณะเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจาก
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คดีอาญาทัว่ไป ซ่ึงจะเป็นการเหมาะสมกวา่ถา้หากมีการใชก้ระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบ
เฉพาะหรือมาตรการท่ีมีการออกแบบโดยเฉพาะสาหรับคดีประเภทนั้น เช่น กระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน กระบวนการยติุธรรมส าหรับกรณีความรุนแรงในครอบครัว เป็นตน้ 

2.3.2.3  องคป์ระกอบดา้นรูปแบบวิธีการจดัการความขดัแยง้  ความขดัแยง้หรือขอ้
พิพาทท่ีเกิดข้ึนตอ้งการมาตรการหรือกลไกวิธีการชุดหน่ึงหรือลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงมาใชจ้ดัการ
ยติุหรือแกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทนั้น ไดแ้ก่  

1)   ลกัษณะท่ีเป็นทางการ (Formal) หรือไม่เป็นทางการ (Non-Formal) 
2)   ลกัษณะท่ีมุ่งแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) ดว้ยการลงโทษ (Punishment) 

หรือมุ่งชดใชเ้ยยีวยา (Restitution) ดว้ยการฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพ (Restoration) 
3)   ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการหนัเหออกจากขั้นตอนต่างๆ ของกระบวน 

การยุติธรรมกระแสหลกั หรือเป็นกระบวนการ ท่ีมีพื้นฐานมาจากการลงโทษโดยชุมชน (Community 
Sanction) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบผสมผสานกนั ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนและชุมชน
บรรลุเป้าหมายแห่งการเขา้ถึงความยุติธรรม และสร้างความสงบสุขของสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยดั และเป็นธรรม 

2.3.2.4  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในความขดัแยง้หรือ
ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน ผูมี้ส่วนร่วมหรือผูเ้ก่ียวขอ้งส าคญัในความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่
คู่กรณีในกรณีขอ้พิพาท ผูก้ระท าผิด และเหยื่ออาชญากรรม ในกรณีความขดัแยง้หรือขอ้พิพาททาง
อาญา และชุมชนหรือผูแ้ทนชุมชน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนร่วมหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญัยิ่ง ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
ของการมีส่วนร่วม (Participation) ระดบัต่างๆ หรือการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ก็ตาม ลว้น
แลว้แต่เป็นองค์ประกอบส่วนท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนของตน โดยแกไ้ขท่ีรากเหงา้อนัเป็นตน้ทางแห่งปัญหาอยา่งตรงจุดมากท่ีสุดทางหน่ึง 

 
2.3.3  ความมุ่งหมายของการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลอืกมาใช้ 
การน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้มีความมุ่งหมายท่ีส าคญัเพื่อแก้ปัญหาบาง

ประการของการด าเนินการอานวยความยุติธรรมโดยรัฐ และเพื่อแสวงหารูปแบบ กลไก ขั้นตอน 
และมาตรการของการอ านวยความยุติธรรมท่ีมีข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(สุทธิพล ทวชียัการ, ม.ป.ป.) 

2.3.3.1   เพื่อลดขอ้เสียและผลกระทบของการด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลกั จากเดิมท่ีมีความเช่ือว่าการน าตวัผูท่ี้กระท าความผิดมาลงโทษให้เป็นแบบอย่างกบั
สังคม จะท าใหเ้กิดการยบัย ั้งคนในสังคมไม่ใหก้ระท าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยถือวา่รัฐเป็น
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ศูนยก์ลางของกระบวนการยุติธรรมมีอ านาจสามารถให้ความเสมอภาค  สร้างความเป็นธรรมและ
สามารถท าให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ด้วยศกัยภาพของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว รัฐจึงสร้าง
เคร่ืองมือ สร้างมาตรการต่างๆ โดยการบญัญติักฎหมายข้ึนรองรับเพื่อท่ีจะใชค้วบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคม และก าหนดโทษทางอาญาท่ีมีความรุนแรงส าหรับบุคคลท่ีฝ่าฝืน แนวคิดน้ีท าให้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายหลกัในการสร้างกระบวนการและองคก์รข้ึนมาเพื่อการ
น าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ กระบวนการสร้างความเป็นธรรมท่ีมุ่งเน้นการลงโทษน้ีท าให้
กฎหมายก าหนดโทษส่วนใหญ่เป็นโทษจ าคุกเพื่อแยกผูก้ระท าความผิดออกจากสังคม ซ่ึงมิได้
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับทุกฝ่าย ไม่มีโอกาสส าหรับ
ผูก้ระท าความผดิดว้ยความพลาดพลั้งไดก้ลบัคืนสู่สังคมอีกคร้ัง ดว้ยเหตุน้ีท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ
กบัสังคมสร้างปัญหาอยา่งมากมาย เช่น การกระความผดิซ ้ าท่ีมีลกัษณะร้ายแรงกวา่เดิมอนัเป็นผลมา
จากการหล่อหลอมในระหวา่งท่ีถูกคุมขงัอยูใ่นคุก 

ดงันั้นการน ากระบวนการยติุธรรมทางเลือกมาใชจึ้งเป็นทางออกของปัญหาท่ีจะช่วย
บรรเทาผลร้ายจากข้อเสียของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐท่ีมุ่งเน้นแต่การลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิเพียงอยา่งเดียว 

2.3.3.2 เพื่อลดตน้ทุนของความยุติธรรม อาชญากรรมท าให้เกิดความสูญเสียอยา่ง
มากมาย ไม่วา่จะเป็นความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพยสิ์นของเหยื่ออาชญากรรม
รวมทั้งผูท่ี้กระท าความผิดเองดว้ย ต่อรัฐท่ีตอ้งสร้างมาตรการ กลไก และตอ้งจดัสรรทรัพยากรเพื่อ
ขบัเคล่ือนมาตรการ กลไกเหล่านั้นให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวมท่ีตอ้งอยู่ท่ามกลางความขดัแยง้และความรุนแรงในลกัษณะต่างๆ นอกจากน้ี เหยื่อ
อาชญากรรมซ่ึงเป็นผูเ้สียหายตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด ก่อให้เกิดความ
สูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ ส้ินเปลืองทั้งค่าใชจ่้ายและเวลา ผูก้ระท าความผิดเองก็มีค่าใชจ่้ายในการ
ต่อสู้คดีตามมาอีกมากมายเช่นกนั เป็นเหตุให้การขอความยุติธรรมมีตน้ทุนสูงกว่าท่ีควรจะเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมได ้

2.3.3.3   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานยุติธรรม การบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดคือหลกัการ
ทัว่ไปในการบริหารงานยุติธรรม คดีความท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมมีจ านวนท่ีมากเกินกว่า
ความสามารถของกระบวนการยติุธรรมท่ีมีทรัพยากรอยูอ่ยา่งจ ากดัท าให้ผลท่ีตามมาคือ ความล่าชา้
ของการด าเนินคดี ซ่ึงภาระต่างๆ เหล่าน้ีท าให้มาตรการกลไกท่ีมีอยู่ไม่สามารถรับมือกับ
อาชญากรรมและคดีความท่ีมีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพการหาช่องทางเพื่อการพฒันากระบวนการยุติธรรมให้มีความสามารถในการจดัการ
กบัปัญหาต่างๆ จึงมีความส าคญัและจ าเป็น 
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2.3.4  กระบวนการยุติธรรมทางเลอืกกบัมาตรการทีห่ลากหลาย 
ในการเผชิญกับความขดัแยง้ท่ีเกิดหรือท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพื่อน าไปสู่วิธีการจดัการความ

ขดัแยง้หรือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ จ าเป็นจะตอ้งตอ้ง
มีกลไกการด าเนินการท่ีเป็นระบบเพื่อท่ีจะเขา้ใจสภาพปัญหาความขดัแยง้นั้นๆ ด้วยการเรียนรู้
วเิคราะห์ปัญหาจากปัจจยัหลายๆดา้น จนน าไปสู่การเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมส าหรับเยียวยาปัญหา
ของความขดัแยง้ (สุทธิพล ทวชียัการ, 2548: 32) แนวคิดกระบวนการยติุธรรมทางเลือกจึงเหมาะสม
กบัการจดัการกบัปัญหาท่ีหลากหลายดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การเจรจา การต่อรอง การไกล่เกล่ีย 
เป็นตน้ 

แนวคิดของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดรั้บการพฒันา และสร้างมาตรการท่ีมีช่ือเรียก
ต่างๆ กนั โดยผสมผสานระหวา่งฐานคติท่ีสนบัสนุนแนวคิด มาตรการท่ีใชใ้นขั้นตอนต่างๆ และ
สภาพบงัคบัทางแพ่งหรือทางอาญา อนัไดแ้ก่ การระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute 
Resolutions หรือ ADRs) การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดโดยชุมชน (Community-Base Correction) การ
ปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดโดยไม่ใชเ้รือนจ า (Noncustodial Treatment of Offender) การหนัเหผูก้ระท าผิด 
ออกจากระบบเรือนจ า (Diversion from Custodial) การใชท้างเลือกอ่ืนแทนการกกัขงั (Alternatives 
to Incarceration) การใชม้าตรการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุก (Alternatives to Prison) การปฏิบติัต่อ
ผูก้ระท าผิดโดยไม่ใช้ระบบท่ีเป็นทางการ (Non-Institutional Treatment of Offender) และการ
ด าเนินคดีอาญาอยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Justice) ซ่ึงต่อมามีแนวคิดใหม่เกิดข้ึนและไดรั้บการ
จดัเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเช่นกัน ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) และมาตรการลงโทษระดบักลาง 
(Intermediate Sanction) ซ่ึงไม่วา่การเรียกช่ือต่างๆของกระบวนการยติุธรรมทางเลือกในทางอาญาท่ี
กล่าวมานั้นลว้นแต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นมาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดชนิดต่างๆ ทั้ง
การบ าบดั การสนับสนุนให้มีส่วนร่วม และการสอดส่องดูแลให้ค  าแนะน าในการปฏิบติัตาม
มาตรการเหล่าน้ี (สุทธิพล ทวชียัการ, 2548) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้เร่ืองกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัท ์
 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นหน่ึงในแนวคิดกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ในวงการของกระบวนการยุติธรรมมีความ
พยายามปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การอ านวยความยุติธรรมภายใตแ้นวคิดและหลกัการเร่ืองความ
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ยุติธรรมเชิงสมานฉนัทห์รือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) ซ่ึงเป็นการ
อ านวยความยุติธรรมท่ีมีการค านึงถึงเหยื่อหรือผูเ้สียหาย และมีการดึงชุมชนเขา้มามีส่วนรับรู้และ
ร่วมกนัแกไ้ขเยียวยาผูเ้สียหาย หรือเหยื่อ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูความเสียหายหรือ
ผลกระทบจากการกระท าท่ีท าให้ทุกฝ่ายไดรั้บผลร้ายซ่ึงรวมทั้ง เสียหาย หรือ เหยื่ออาชญากรรม 
ผูก้ระท าผิด และ ชุมชน โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึน การแกไ้ขฟ้ืนฟู และน าทุก
ฝ่ายกลบัเขา้สู่สังคมและอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และสมานฉนัท ์(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 23) โดย
มีผูใ้หนิ้ยามและความหมายไวม้ากมาย ดงัน้ี 

 
2.4.1  นิยามและความหมายของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2548: 39) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “Restorative Justice” หรือ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” หมายรวมถึงโครงการ กระบวนการและกระบวนวิธีท่ี
ด าเนินการตามหลกัการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์ท่ีมีวิธีการตอบสนองความขดัแยง้ 
พฤติกรรมไม่พึงประสงคแ์ละอาชญากรรมโดยตระหนกัถึงการเยียวยาความเสียหายทั้งทางร่างกาย
และความสัมพนัธ์ให้มากท่ีสุด พร้อมทั้งสร้างแผนความรับผิดชอบหรือขอ้ตกลงท่ีจะป้องกนัไม่ให้
เกิดสถานการณ์เช่นเดียวกนัน้ีข้ึนอีก หรือกล่าวไดว้า่โครงการในลกัษณะน้ีวา่ หมายถึง การอ านวย
ความยติุธรรมท่ีตอ้งการท าใหทุ้กฝ่ายซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอาชญากรรมมีโอกาสกลบัคืนสู่สภาพดี
เช่นเดิม อนัเป็นการสร้างความสมานฉนัทใ์นสังคมซ่ึงเป็นเป้าหมายสุดทา้ย 

นิติธร วงศย์ืน (2548: 153) ไดใ้ห้ความหมายวา่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทห์รือ
Restorative Justice (RJ) เป็นกระบวนการยติุธรรมทางเลือกท่ีมุ่งน ามาใชเ้สริมกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลกัท่ีใชใ้นปัจจุบนัใหค้ล่องตวัยิง่ข้ึน โดยพิจารณาถึงผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง ปรับเปล่ียนปรัชญา
วิธีคิดและการมองปัญหา โดยมองวา่ การกระท าความผิดทางอาญาเป็นการท าลายสัมพนัธ์ภาพท่ีดี
ระหว่างบุคคลและความสมานฉนัท์ในสังคม (จากเดิมท่ีมองวา่เป็นการกระท าละเมิดต่อรัฐ) และ
มองว่าการกระท าความผิดทางอาญาก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีจ าตอ้งมีการเยียวยา
หรือฟ้ืนฟู (เดิมมองวา่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย) ทั้งเป็นการน าวิธีการประนีประนอม ท่ีมีมาแต่
ดั้งเดิมมากลัน่กรองเป็นแนวคิด และใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสันติวิธี (Peacemaking Criminology) 
ภายใตก้ระบวนทศัน์การไม่ใชค้วามรุนแรง (Non-Violence Paradigm) ท่ีสังคมโลกพฒันาข้ึนเพื่อ
สร้างสมดุลกบัความรุนแรงและความขดัแยง้ในสังคม กล่าวอีกนยัหน่ึง คือการน าทฤษฎีมาอธิบาย
วธีิการหรือหลกัปฏิบติัท่ีใชใ้นอดีต เพื่อประยกุตใ์ชใ้นสังคมปัจจุบนันัน่เอง 

Braithwaite (1998 อา้งถึงใน รัฐกร คลงัสมบติั, 2552: 74) อธิบายวา่ การอ านวยความ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์หมายถึง การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมไดก้ลบัคืนสู่สภาพ
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ดีดงัเดิมท าให้เหยื่อเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการยุติธรรม  ขณะเดียวกนัก็บูรณาการผูก้ระท าผิด
และสังคมเขา้ด้วยกนั โดยส่ิงท่ีต้องค านึงถึงประการแรก คือการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่อ
อาชญากรรม ซ่ึงหมายถึงการท่ีเหยื่ออาชญากรรมได้รับการชดใช้ทดแทนมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ี
เสียหายรวมทั้ งความเสียหายส่วนบุคคลอ่ืนๆกลับคืน ซ่ึงโดยรวมแล้วหมายถึง การเยียวยา
สมานฉนัทค์วามรู้สึกมัน่คงปลอดภยัใหก้ลบัคืนมาอีกคร้ัง 

Sharpe (2001 อา้งถึงใน รัฐกร คลงัสมบติั, 2552: 74) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
เป็นแนวความคิดท่ีมีรากฐานแตกต่างจากการอ านวยความยุติธรรมเชิงแกแ้คน้ทดแทน โดยมุ่งให้
ความส าคญักบัส่ิงซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเยียวยา (ส าหรับเหยื่ออาชญากรรม) ส่ิงซ่ึงควรแกไ้ข
ปรับปรุง (ส าหรับผูก้ระท าผิด) และส่ิงซ่ึงควรเรียนรู้เม่ือมีอาชญากรรมเกิดข้ึนในสังคม (ส าหรับ
ชุมชน) แนวคิดน้ีท าให้ เหยื่ออาชญากรรม เป็นศูนยก์ลางของกระบวนการให้ค  านิยามเก่ียวกบั
อนัตรายและการชดใชเ้ยียวยา กล่าวคือ เหยื่ออาชญากรรมเป็นผูก้  าหนดวา่อนัตรายท่ีตนไดรั้บคือ
อะไรและการชดใชเ้ยียวยาท่ีเหมะสมส าหรับตนจะมีขนาดเท่าใด ขณะท่ี ชุมชน สามารถเขา้มีส่วน
เก่ียวข้องในกิจกรรมการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู ้กระท าผิดในการสนับสนุนเหยื่อ
อาชญากรรมและประกนัโอกาสในการแกไ้ขฟ้ืนฟูตนเองของผูก้ระท าผดิ 

Umbreit (2001 อา้งถึงใน เศรษฐา เศรษฐเมธีกุล, 2551: 48) ไดอ้ธิบาย ความยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท ์หมายถึง กระบวนการท่ีมีเหยือ่อาชญากรรมเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงไดจ้ดัการกบัอาชญากรรม
โดยการให้ผูท่ี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระท ามากท่ีสุด อันได้แก่ เหยื่ออาชญากรรม 
ผูก้ระท าผิด ครอบครัวของทั้งเหยื่อและผูก้ระท าผิด ตวัแทนชุมชน ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการ
จดัการความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม โดยตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการะบวนการ ในการใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนเหยื่ออาชญากรรม 
กระตุน้ให้ผูก้ระท าผิดได้แสดงความรับผิดชอบโดยตรงต่อบุคคลหรือชุมชนท่ีเขาได้ไปกระท า
ละเมิด ฟ้ืนฟูความเสียหายทางดา้นวตัถุและอารมณ์ ความรู้สึกของเหยื่ออาชญากรรม ในระดบัท่ี
พอจะท าได้ จัดให้เหยื่ออาชญากรรมซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ผูก้ระท าผิด และครอบครัว 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ได้มีโอกาสพฒันาความสามารถและกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองท่ีดีได ้
รวมทั้งท าใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็และปลอดภยัโดยพลงัของชุมชน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์เป็นแนวคิดท่ีมีกระบวนวิธีการ
ปฏิบติัต่อความขดัแยง้ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์การกระท าก่ึงอาชญากรรมและอาชญากรรม ดว้ย
การค านึงถึงเหยือ่อาชญากรรมและชุมชน โดยกระบวนวิธีเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice Process) 
โดยสร้างความตระหนักต่อความขดัแยง้หรือความเสียหาย ซ่ึงเป็นการเยียวยาทั้งทางร่ายกาย 
ทรัพยสิ์น และความสัมพนัธ์ รวมทั้งสร้างแบบแผน ความรับผิดชอบหรือขอ้ตกลงเชิงป้องกนัท่ี
เป็นไปได ้อนัน าไปสู่ผลลพัธ์แห่งความสมานฉนัทข์องสังคม 
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2.4.2  หลกัการส าคัญของ "กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์" 
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2545: 8-9) ไดก้ล่าวถึง หลกัการส าคญัของ "กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัท"์ วา่ 
1)   อาชญากรรม ไม่เป็นเพียงแต่ การฝ่าฝืนกฎหมายและละเมิดบรรทดัฐานสังคม 

ซ่ึงตอ้งลงโทษผูก้ระท าผิดเท่านั้น แต่อาชญากรรมท าให้เกิดความเสียหาย (Harm) ต่อผูเ้สียหาย
เพราะการกระท าความผิดทางอาญาเป็นการท าลายสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างบุคคลและความ
สมานฉนัทใ์นสังคมไปพร้อมๆกนั 

2)   กระบวนการยุติธรรม ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงแต่จบัตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ
โดยมุ่งผลของการแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) สร้างความข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrent) และตดัโอกาส
เขาไม่ให้กระท าความผิดอีก (Incapacitation) แต่ควรจะเน้นการบรรเทาความเสียหายให้ทุกฝ่าย
กลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิม (Restoration) อีกดว้ย อนัเป็นท่ีมาของแนวคิดเร่ือง Restorative Justice คือ 
ตอ้งการฟ้ืนฟูความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท าความผดิใหส้ังคม 

3)   รัฐไม่ควรผูกขาดการด าเนินการท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการลงโทษเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพียงอยา่งเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ เหยื่ออาชญากรรม ผูก้ระท าความผิด และชุมชนไดมี้
โอกาสหาทางออกในการแกปั้ญหาเหล่าน้ีร่วมกนั 

เ ม่ือน าวิธีคิดและการมองปัญหาของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและ
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าเปรียบเทียบกนัแลว้จะมีลกัษณะแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที ่2.1  เปรียบเทียบระหวา่งกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัและกระบวนการยติุธรรมเชิง 
    สมานฉนัท ์ 
 

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
1. การกระท าผดิอาญาถือเป็นการกระท าท่ี
ละเมิดต่อรัฐ 
2. การกระท าผดิอาญาถือเป็นการกระท าท่ี
ละเมิดกฏหมาย ตอ้งน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ 
3. วตัถุประสงคห์ลกัคือตอ้งการน าผูก้ระท าผิด
มาลงโทษโดยมุ่งผลการแกแ้คน้ทดแทน เพื่อจะ
ข่มขู่หรือตดัโอกาสไม่ใหก้ระท าผดิซ ้ า 
4. แนวคิดค าถามพื้นฐานส าหรับบุคลากรใน 

1. กระกระท าผดิอาญาเป็นการท าลาย
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลและความ
สมานฉนัทใ์นสังคม 
2. การกระท าผดิอาญาก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือ
ความเสียหาย จึงจ าเป็นตอ้งมีการเยยีวยาหรือ
ฟ้ืนฟ ู
3. วตัถุประสงคห์ลกัคือตอ้งการฟ้ืนฟูความ
เสียหายหรือผลกระทบจากการกระท าผดิ โดย 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

 

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กระบวนการยติุธรรม 
 -การกระท าเป็นความผดิต่อกฎหมายเร่ืองใด? 
-ใครเป็นผูก้ระท า? 
-จะน าผูก้ระท าผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งไร? 

ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีไดรั้บผลร้าย อนัไดแ้ก่ 
ผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผดิ และชุมชน มีการชดใช้
แกไ้ขฟ้ืนฟูจนสู่การกลบัคืนสู่สังคม 
4.แนวคิดค าถามพื้นฐานส าหรับบุคลากรใน
กระบวนการยติุธรรม 
-ความเสียหาย หรือ ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนคือ
อะไร? 
-จะแกไ้ขเยยีวยาไดอ้ยา่งไร? 
-ใครจะเป็นผูแ้กไ้ขเยยีวยาและดว้ยวธีิอะไร? 

 
แหล่งทีม่า:  กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2545: 9-12. 
 

2.4.3  โครงสร้างของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประกอบด้วยโครงสร้างส าคัญๆ  ได้แก่ เหยื่อ

อาชญากรรม (Crime Victims) ผูก้ระท าผดิ (Offenders) และชุมชน (Communities) ซ่ึงโครงสร้างแต่
ละส่วนต่างก็ท าหนา้ท่ีของตนเพื่อสนบัสนุนหลกัของ ความยุติธรรม ตามท่ี Bell and Schokkaet (1994: 
237 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 90) กล่าวไวใ้นทฤษฎีและงานวิจยัเชิงสหวิทยาการ
เก่ียวกบัความยุติธรรม (Inter-Disciplinary Theory and Research on Justice) ของเขาท่ีวา่ “ความ
ยุติธรรม” เป็นองคป์ระกอบของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
ส่วนรวมผสมผสานกนัในการตระหนกัถึง “สิทธิ” และ “หนา้ท่ี” ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมอนั
พึงมีต่อกนัระหว่าง “รัฐกบัพลเมือง” “พลเมืองกบัเพื่อนร่วมสังคม” และ “บุคคลกบัครอบครัวของ
ตน” โดยองคป์ระกอบแต่ละส่วนมีโครงสร้างหนา้ท่ีดงัน้ี (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 90-95) 

2.4.3.1  เหยือ่อาชญากรรมหรือผูเ้สียหายในคดีอาญา 
Black Law Dictionary ไดอ้ธิบายว่า “เหยื่ออาชญากรรม” (Crime Victims) ว่า

หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการกระท าผดิอาญาหรือละเมิด 
เหยือ่อาชญากรรมจ าแนกได ้2 ประเภท คือ 

1)   ผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยตรง (Direct Victim) คือผูท่ี้ถูกล่วง
ละเมิดและไดรั้บความเสียหายโดยตรงจากการกระท าผดิกฎหมายนั้น 
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2)   ผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยออ้ม (Indirec Vitim) คือบุคคลท่ี
สามท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าผดิกฎหมาย แมว้า่การกระท านั้นมิไดจ้ะเกิดกบัเขาโดยตรง ซ่ึง
เหยือ่อาชญากรรมโดยออ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์คือ ครอบครัว ญาติพี่
นอ้ง ผูใ้กลชิ้ดของเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนแวดวงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชีวิตและการท างานของเหยื่อ
อาชญากรรม ซ่ึงไดรั้บความเสียหายอนัเป็นผลกระทบทางดา้นจิตใจและทรัพยสิ์น 

โดยเหยื่ออาชญากรรมโดยออ้มจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในฐานะผูส้นบัสนุน ผูใ้ห้ก าลงัใจ
แก่เหยื่ออาชญากรรมเม่ือเผชิญหน้ากับผู ้กระท าผิดในการประชุมไกล่เกล่ียตามกระบวนวิธี
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ส่วนเหยื่ออาชญากรรมโดยตรงเป็นโครงสร้างสังคมส่วนท่ีท า
หน้าท่ีเยียวยาชดใชจ้ากผูก้ระท าผิดทางหน่ึง และเหยื่ออาชญากรรมยงัท าหนา้ท่ีส าคญัอีกทางหน่ึง
คือ เป็นผูท้  าการ “ให้อภยั” แก่ความพลาดพลั้งหลงผิดของผูก้ระท าผิดท่ีแสดงความรู้ส านึกและ
รับผิดชอบต่อการกระท าผิดของตนแลว้ ตามท่ี ชยัวฒัน์ สถาอานนท ์(2549: 42) เรียกการกระท าน้ีว่า 
“อภยัวิธี” โดยอธิบายว่าการให้อภยัเป็นการเปิดพื้นท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างคู่กรณีใหม่ ไม่ใช่ใน
ฐานะศตัรูแต่ในฐานะผูใ้ห้อภยัและผูไ้ดรั้บการอภยั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีทางสังคมและวฒันธรรม (Social-
Culturl Space) มีลกัษณะปลายเปิด (Open-Ended) และมองไปสู่อนาคต (Future-Oriented) 

หลกัการส าคญัส าหรับ เหยื่ออาชญากรรม ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
จากข้อมูลเวทีการเสวนาเ ร่ืองชุมชนกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีมลรัฐโคโรลาโด 
สหรัฐอเมริกา (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 91) ระบุหลกัการส าคญัส าหรับเหยื่ออาชญากรรมไว้
ดงัน้ี คือ 

1)   ตอ้งก าหนดให้ความประสงคแ์ละความตอ้งการของเหยื่ออาชญากรรม
เป็นศูนยก์ลางส าคญัของกระบวนการก าหนดความเสียหายและให้เหยื่ออาชญากรรมสามารถเลือก
การเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อเยยีวยาความเสียหายได ้

2)   เหยื่ออาชญากรรมไดรั้บโอกาสท่ีจะเลือกเขา้มามาส่วนร่วมหรือพิจารณา
เล่ือนการเขา้ไปเก่ียวขอ้งไดต้ลอดเวลา 

3)   เหยื่ออาชญากรรมแต่ละคนได้รับบริการและทราบข้อมูลแห่งความ
ตอ้งการของเขาหรือหล่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีเกิดข้ึน 

2.4.3.2   อาชญากรหรือผูก้ระท าผดิ 
Sutherland and Cressey (1996: 15 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 91) นกั

มานุษยวิทยา ชาวองักฤษ ได้นิยามความหมายอาชญากรรมว่า “เป็นการละเมิดธรรมเนียมปฏิบติั 
(ของสังคมชนเผา่) ท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อตา้นไปในทางลงโทษ” ขณะท่ี Jeffery (1996: 6-7 อา้งถึงใน 
จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 91) นกัอาชญาวทิยาชาวอเมริกนัให้นิยามอาชญากรรมในทศันะของนกั
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สังคมวิทยาและนกัอาชญาวิทยาว่า “อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีล่วงละเมิดกฎเกณฑ์” ระเบียบ
และบรรทดัฐานของสังคม โดยนกัสังคมวิทยาจะให้ความสนใจกบักระบวนการควบคุมสังคมและ
ก าหนดให้กฎหมายเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมสังคม เพื่อให้สมาชิกในสังคมมีพฤติกรรมอยูใ่น
บรรทดัฐานเดียวกนั 

หลกัการส าคญัส าหรับ “ผูก้ระท าผิด” ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จาก
ขอ้มูลเวทีการเสวนาเร่ืองชุมชนกบัความยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ท่ีมลรัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา 
(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 91) ระบุหลกัการส าคญัส าหรับผูก้ระท าผดิไวด้งัน้ี 

1)   ผูก้ระท าผิดมีความรับผิดชอบต่อเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนส าหรับ
การกระท าของเขา 

2)   ชุมชนและเครือข่ายท างานกบัผูก้ระท าผดิเพื่อสร้างโอกาสในการ 
(1) ยอมรับการแสดงความรับผดิชอบต่อการกระท าของผูก้ระท าผดิ 
(2) แสดงให้เห็นวิธีการท่ีเขาจะได้รับสถานภาพคืนสู่ชุมชน รวมทั้ง

แนะน าและส่งเสริมสนบัสนุนความพยายามของเขาในการน้ี 
(3) มีส่วนร่วมในกิจกรรมซ่ึงสร้างความเห็นอกเห็นใจเหยือ่อาชญากรรม 
(4) สร้างสรรพส่ิงบนฐานทรัพยากรและก าหนดความตอ้งการของเขา

เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรคใ์หแ้ก่สมาชิกชุมชน  
2.4.3.3  ชุมชนในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
McCold (1997 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 93) อธิบายวา่ ชุมชน หมายถึง 

ความรู้สึก การรับรู้ถึงความเช่ือมโยงผกูพนัระหวา่งมนุษยแ์ต่ละคนท่ีมีต่อกนัและทีมีต่อกลุ่มสังคม
ใดๆ การสร้างชุมชนจึงมีความหมายในเชิงของการสร้างพนัธะระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัข้ึนมา เรียกวา่
เป็น “ชุมชนตามหน้าท่ี” (Funcional Community) แต่ท่ีใดก็ตามท่ีไร้ซ่ึงความรู้สึกผูกพนัใน
ท่ามกลางกลุ่มสังคมท่ีนั้นถือวา่ไม่มีชุมชนแมจ้ะอยูอ่าศยัในพื้นท่ี รัฐหรือชาติเดียวกนั 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทต์อ้งการ “ชุมชนตามหน้าท่ี” และบทบาท ของ 
“ชุมชน” ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือการเสริมพลงักนัเป็นเครือข่าย สร้างพนัธะ
ผกูพนัชุมชนให้มีความแข็งแรง ต่อตา้นกระแสลทัธินิยมปัจเจก สร้างความรู้สึกเช่ือมโยงชีวิตของ
ตนและความปลอดภยัของเพื่อนบา้นให้เกิดข้ึน ความรู้สึกปลอดภยัของ “เรา” จะกลายเป็นส่ิงท่ี
เขา้ถึงได้ยากและเกิดอุปสรรคข้ึนเม่ือเพื่อนบา้นเรากลายเป็นคนแปลกหน้า เม่ือพนัธะผูกพนัทาง
สังคมอ่อนแอลงด้วยความกลัวและความโดดเด่ียว อ านาจของชุมชนก็ลดลงและอาชญากรรม
กลบัมามีอ านาจต่อรองเพิ่มมากข้ึน และผูแ้ทนชุมชนส่วนหน่ึงจะเป็นผูท่ี้กา้วออกมาท าหน้าท่ีเป็น 
“คนกลาง” ในการไกล่เกล่ียเชิงสมานฉนัทห์รือเขา้ร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทก์บั
เหยือ่อาชญากรรมและผูก้ระท าผดิ 
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หลกัการส าคญัส าหรับ “ชุมชน” ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จาก
ขอ้มูลเวทีการเสวนาเร่ืองชุมชนกบัความยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ท่ีมลรัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา 
(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 95) ระบุหลกัการส าคญัส าหรับชุมชนไวด้งัน้ี คือ 

1)   ชุมชน/เพื่อนบา้นควรแบ่งปันความรับผิดชอบต่อสมาชิกและแต่ละคน
มีบทบาทในการรับผดิชอบต่อบรรทดัฐานและค่านิยมของชุมชนดว้ย 

2)   ชุมชนรวมเอาความรับผิดชอบของระบบงานยุติธรรมท่ีสนบัสนุนกบั
กระบวนการน้ีไว ้

3)   ชุมชนแบ่งปันความรับผิดชอบในการตระหนกัถึงและช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรม โดยการท าให้แน่ใจว่าความต้องการของเหยื่ออาชญากรรมได้รับการใส่ใจและ
สมานฉนัทก์ลบัสู่สังคม 

4)   ชุมชนแบ่งปันความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมในการท าใหก้ระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ์และคืนสภาพเหยื่ออาชญากรรมสู่สายตาของ
ชุมชน 

 
2.4.4  ผู้ไกล่เกลีย่หรือผู้ประสานงาน 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไ์ดป้รับเปล่ียนบทบาทของเจา้หน้าท่ีในกระบวนการ

ยติุธรรมจาก “บทบทของผูใ้ห้บริการ” (Service Role) ไปเป็น “บทบาทผูป้ระสานงาน” (Facilitator 
Role) ในเร่ืองน้ี Restorative Justice Consortium (2005) สหราชอาณาจกัร ไดใ้ห้นิยามค าวา่ ผูไ้กล่
เกล่ีย (Mediator) หรือผูป้ระสานงาน (Facilitator) ไวว้่าเป็นบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง (Impartial) มี
บทบาทในการอ านวยการให้ฝ่ายผูก้ระท าผิดและฝ่ายผูเ้สียหายด าเนินการเจรจาเพื่อหาทางออกท่ีดี
ท่ีสุดในการตอบสนองความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใดๆ 

พรรณยง พุฒิพาษ และคณะ (2547: 7-8) ไดส้รุปความหมายส าคญัในเร่ืองของการไกล่เกล่ีย
โดยคนกลางว่ามีจุดส าคญัท่ีท าให้ประสิทธิภาพในการเพิ่มพลงัความสามารถในการจดัการข้อ
พิพาท ซ่ึงมีความแตกต่างจากวิธีการอ่ืนท่ีอาศยับุคคลท่ีสามเขา้มาช่วยในการจดัการความขดัแยง้
ดงัน้ี 

1)   การไกล่เกล่ียโดยคนกลางเป็นวธีิการเจรจาท่ีจ าเป็นตอ้งรวมเอาบุคคลท่ีสามซ่ึงมี
ความรู้ในกระบวนการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้คนท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในความ
ขดัแยง้ไดท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพและเปิดเผย นอกจากน้ีการไกล่เกล่ียโดยคนกลางยงัไดแ้นะน า
กระบวนการใหม่ๆในการท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้จรจาท่ีขดัแยง้กนัอยูอี่กดว้ย 

2)   การไกล่เกล่ียโดยคนกลางเป็นกระบวนการเขา้ไปแทรกกลางระหว่างผูข้ดัแยง้ 
โดยเป็นท่ีคาดล่วงหนา้วา่เม่ือคนกลางท่ีท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเขา้มาสู่เวทีของการเจรจานั้น คู่กรณีจะรู้จกั
กนัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือไม่ดีต่อกนัเรียบร้อยแลว้ โดยไม่ตอ้งอาศยัคนกลาง 
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3)   การยอมรับในตัวคนกลางท่ีท าหน้า ท่ีไกล่เกล่ีย โดยผู ้เจรจาทั้ งสองเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการไกล่เกล่ีย การยอมรับไม่ไดห้มายความวา่คู่กรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งตอ้นรับ
คนกลางและเตม็ใจท่ีจะท าอยา่งท่ีเขาไดบ้อก แต่หมายถึงวา่ คู่เจรจาไดย้อมรับการมาปรากฏตวัของ
คนกลางและยอมรับฟังและยนิดีท่ีจะพิจารณาอยา่งจริงจงัในค าแนะน าของคนกลาง 

4)   ผู ้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียต้องเป็นกลางและไม่เข้ากับฝ่ายใด คือ ทั้ งทัศนคติ 
พฤติกรรม ความสัมพนัธ์และอ านาจในการก ากบัของคนกลางซ่ึงไม่ไดเ้ขา้ขา้งหรือเห็นดว้ยกบัฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงหรือบางส่วนของคู่พิพาท เพราะความเป็นกลางและความท่ีไม่เขา้กบัฝ่ายใดเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการไกล่เกล่ียโดยคนกลาง อยา่งไรก็ดีผูไ้กล่เกล่ียท่ีเป็นกลางก็ไม่ไดห้มายความวา่เขาจะไม่
มีความคิดเห็นส่วนตวัของเขาในเร่ืองดงักล่าวนั้น การรักษาความเป็นกลางเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ประเด็นและการจดัการอยา่งยุติธรรมกบับุคคลและกลุ่มบุคคล ซ่ึงความไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดหรือความ
ยุติธรรมหรือความเป็นกลางนั้นข้ึนอยู่กบัมุมมองของคู่กรณีว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากผูไ้กล่
เกล่ียมากนอ้ยเพียงใดถา้ความช่วยเหลือนั้นมีลกัษณะท่ีเป็นกลางและยติุธรรม 

5)   ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียไม่มีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในการตดัสินใจ ลกัษณะเฉพาะน้ี
ท าให้บทบาทของคนกลางต่างจากผูพ้ิพากษาหรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงในบทบาท
ของผูพ้ิพากษาและอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นคนท่ีถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยความยินยอม
พร้อมใจของคู่กรณีท่ีจะท าหนา้ท่ีตดัสินใจโดยอาศยักฎกติกา สัญญาหรือโดยวิธีปกติท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม ในหลายกรณีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นคนกลางโดยต าแหน่งเขามีอ านาจในการตดัสินใจในเร่ือง
ดงักล่าว แต่เม่ือเขามารับบทบาทเป็นคนกลางเขาตอ้งวางบทบาทหรืออ านาจหนา้ท่ีเดิมไวช้ัว่คราว
เพื่อท าหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6)   ให้ความช่วยเหลือคู่กรณีท่ีท าการโตเ้ถียงกนัอยู่ บทบาทส าคญัอีกอย่างของคน
กลางก็คือ มีหน้าท่ีให้ความรู้ความช านาญเก่ียวกบักระบวนการกบัคู่กรณีท่ีพิพาทกนัอยู่เพื่อให้เขา
สามารถท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงเป็นท่ีพึงพอใจร่วมกนั คนกลางอาจแสดงหลายหนา้ท่ีหรือหลายบทบาท 
เพื่อท่ีจะช่วยคู่กรณีในการแกปั้ญหาขอ้พิพาท ความช่วยเหลืออาจจะมุ่งประเด็นไปท่ีความพึงพอใจ
ร่วมกนัดา้นจิตใจ ดา้นเน้ือหาและความตอ้งการ ดว้ยทางเทคนิควิธีการจดัการแต่ไม่ใช่ช่วยตดัสินใจ
ในเน้ือหาสาระของประเด็น ความขดัแยง้ใดๆ 

 
2.4.5  ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และบทบาทของผู้ไกล่เกลีย่ 
องัคณา บุญสิทธ์ิ (2549: 212) ได้สรุปด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ

บทบาทของผูไ้กล่เกล่ีย ไวด้งัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 ผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) มีบทบาทในการให้ค  าปรึกษารายบุคคล (Individual 
Counselor) โดยท่ีผูไ้กล่เกล่ียจะแยกพบเหยือ่หรือผูเ้สียหาย และผูก้ระท าผิดต่างวาระกนัก่อนแลว้ใช้
กระบวนการและเทคนิคการใหค้  าปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ตนเอง (Self Understanding) ยอมรับตนเอง (Self Acceptance) คิดไดแ้ละตดัสินใจดว้ยตนเอง (Self 
Determinism) ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่ เพื่อให้ “การเข้าสู่” 
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ประเด็นน้ีเนน้ย  ้าให้เห็นวา่ ผูเ้สียหาย
และผูก้ระท าผิดเท่านั้นท่ีจะมีอ านาจในการตดัสินใจว่าจะใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
หรือไม่ นอกจากน้ีผูไ้กล่เกล่ียยงัตอ้งเสริมพลงั (Empower) ผูท่ี้จะเขา้ประชุมให้พร้อมและกลา้ท่ีจะ
พูด รู้จกัฟังอยา่งให้เกียรติ (To Respect Each Other) ทั้งน้ีใชเ้ทคนิคการให้ค  าปรึกษากระตุน้ถามให้
ผูเ้สียหายหรือผูก้ระท าผิดคิดได้ด้วยตนเองว่าถ้าต้องการเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ์ตอ้งการให้ใครเขา้ร่วมบา้ง จะจดัประชุมรูปแบบใด สถานท่ีใด และเวลาใดจึงจะรู้สึก
ปลอดภยั 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) มีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการประชุม 
(Facilitator) เร่ิมตน้การประชุมดว้ยการท่ีผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) ท าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้งและเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกให้ทั้ งผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิดตระหนักรู้ในความไม่ยุติธรรม (Recognizing the 
Injustice) ดว้ยวิธีการให้แต่ละคนบรรยายความรู้สึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบท่ีตามมาทั้ง
กายและใจ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การงาน ฯลฯ ในขณะท่ีคนหน่ึงก าลงัพดูใหค้นอ่ืน
ฟัง ผูไ้กล่เกล่ียมีบทบาทให้แต่ละคนได้รับรู้ ท าความเข้าใจกับความรู้สึก ประสบการณ์และ
ผลกระทบของคนอ่ืน ซ่ึงผูไ้กล่เกล่ียจะมีเทคนิคการพูดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีตนเอง
ยอมรับและไม่ยอมรับด้วย ในขั้นตอนน้ีถ้าท าได้ส าเร็จจะน าไปสู่ความละอายท่ีกระท าผิด ความ
ส านึกผดิ เกิดเจตนารมณ์ของการแกไ้ขและเยยีวยาผลร้ายท่ีเกิดข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) มีบทบาทในการอ านวยความสะดวก (Facilitator) ซ่ึง
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของการประจกัษ์ถึงความไม่ยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในอดีตและการค านึงถึงการ
ฟ้ืนฟูความเสมอภาคและสัมพนัธภาพและการให้โอกาสกนัและกนัร่วมกนัก าหนดกิจกรรม การ
กระท า ความรับผดิชอบในการแกไ้ขเยยีวยาผลร้ายท่ีเกิดข้ึน และท าความตกลงกนั 

ขั้นตอนท่ี 4 ผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) ยงัคงมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน (Facilitator) ขั้นตอนน้ีจะมีการเขียนขอ้ตกลงและมีการติดตามตรวจสอบวา่ไดท้  าตาม
ขอ้ตกลงหรือไม่ 

จะเห็นไดว้่าการด าเนินตามกระบวนการและขั้นตอนดงักล่าว ผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) ควร
ผา่นการฝึกอบรม (Training) เทคนิคและทกัษะในการให้ค  าปรึกษา (Counseling Teachnique and 
Skills) มาก่อน 
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นอกจากนั้น กระทรวงยุติธรรมของประเทศน์นิวซีแลนด์ได้สรุปบทบาทของการเป็นผู ้
ประสานงานไวด้งัน้ี (Ministry of Justice, New Zealand, 2002 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2548: 124) 

1)  ประเมินความเหมาะสมในการจดัประชุมตามวธีิการเชิงสมานฉนัท์ 
2)  เตรียมการประชุม เช่น การนดัหมาย และการเชิญทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3)  ด าเนินการและควบคุมการประชุมเชิงสมานฉนัท ์
4)  แจง้กระบวนการประชุมและผลการประชุม 
5)  เอาใจใส่ผูเ้สียหายแมห้ลงัการประชุมเสร็จส้ินแลว้ 
6)  ท ารายงานเพื่อประเมินกระบวนการประชุมเชิงสมานฉนัท ์
7)  ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
8)  สรุปผลการประชุมใหส้องฝ่ายรับทราบ 

ถึงอย่างไรก็ตามการเผชิญหนา้กนัในกลุ่มภายใตก้ารประสานงานและการก ากบัดูแลของ
เจา้หน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมจะมีขอบเขตความเหมาะสมตามกฎหมายประกอบการพิจารณา 
ขณะเดียวกนัทั้งเหยือ่อาชญากรรมและผูก้ระท าผิดต่างก็มี “ทางเลือก” ท่ีจะกลบัไปใชก้ารด าเนินคดี
ตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะน าวิธีการเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
ขั้นตอนใดของกระบวนการยติุธรรมก็ตาม  
 

2.4.6  กระบวนวธีิเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Process) 
กระบวนวิธีเชิงสมานฉันท ์หรือ Restorative Justice Process หมายถึง กระบวนการใดๆก็

ตามท่ีเหยื่ออาชญากรรม ผูก้ระท าผิดและ/หรือปัจเจกบุคคล/สมาชิกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
อาชญากรรมแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะรวมตวักนัเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม โดย
อาจไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีสามท่ีมีความเป็นกลาง โดยกระบวนการของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงการไกล่เกล่ียโดยคนกลาง (Mediation) การประชุมปรึกษาหารือ 
(Conferencing) และการพิพากษาแบบลอ้มวง (Sentincing Circles) ดว้ย Economic and Social 
Council, United Nations  (2000 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 162-163) 

Rom Claassen (2000 อา้งถึงใน นฏัชนก หลกัดี, 2552: 11-12) ไดเ้สนอทางเลือกส าหรับ
การท างานของกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์ไว ้4 วิธีในการจดัการความขดัแยง้ (Four Options for 
Handling Conflict) โดยรวมถึงกระบวนวิธีเชิงสมานฉนัท ์ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงในการจดัการความ
ขดัแยง้อยา่งน่าสนใจดงัน้ี 
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ทางเลือกท่ี 1 เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลสองฝ่าย โดยฝ่าย
หน่ึงเพียงฝ่ายเดียวเป็นผูมี้อ านาจและใช้อ านาจนั้น ตวัอย่างในกรณีน้ีได้แก่ การแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้บางกรณีระหว่างต ารวจกบัอาชญากร โดยต ารวจแสดงอ านาจเพื่อหยุดย ั้งพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของอาชญากร 

ทางเลือกท่ี 2 เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลสองฝ่าย โดยบุคคล
ท่ีสาม หรือฝ่ายท่ีสาม (X) ท่ีวางตวัเป็นกลางเป็นผูมี้อ  านาจและใชอ้ านาจในการตดัสินช้ีขาดความ
ถูกผิดของปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ตวัอยา่งในกรณีน้ีไดแ้ก่ การตดัสินคดีของศาลยุติธรรมหรือ
อนุญาโตตุลาการ 

ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลสองฝ่าย โดยบุคคล
ท่ีสาม หรือฝ่ายท่ีสาม (X) ประสานการจดัการให้เกิดเวทีท่ีบุคคลทั้งสองฝ่ายซ่ึงขดัแยง้กนัได้มี
โอกาสพบปะกนัเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาความขดัแยง้กนัเอง โดยทั้งสองฝ่ายเป็นผูมี้อ  านาจและใช้
อ านาจในการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทระหวา่งกนั ตวัอยา่งในกรณีน้ีไดแ้ก่ การใชก้ระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

ทางเลือกท่ี 4 เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลสองฝ่าย โดยทั้งสอง
ฝ่ายเป็นผูมี้อ  านาจและใช้อ านาจในการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทระหว่างกนัและกนั โดยไม่มี
บุคคลท่ีสามมาเก่ียวข้องด้วย ตวัอย่างในกรณีน้ีได้แก่ การแก้ไขปัญหาความขดัแยง้เล็กๆน้อยๆ 
ระหวา่งสามีภรรยาหรือเพื่อนฝงู 

Claasen (2547 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 164) ไดอ้ธิบายวา่ทางเลือกแบบท่ี 3
และแบบท่ี 4 เป็นทางเลือกส าคญัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีใชใ้นกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ โดยเรียกทางเลือกท่ี 3 น้ีวา่ กระบวนวิธีเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice Process) 
Claasen อธิบายต่อไปวา่ กระบวนวธีิเชิงสมานฉนัทน้ี์ สามารถใชแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดใ้นทุก
ท่ีและทุกขั้นตอนท่ีมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ทั้งในโรงเรียน สถานท่ีท างาน ในขั้นตอนก่อนท่ีคดีความ
จะเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม ระหวา่งการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีรวมถึงขั้นตอนภายหลงั
การพิจารณาคดีดว้ย ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการใชว้ธีิการดงักล่าวอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะ
ในคดีเด็กและเยาวชนกระท าผิด ซ่ึงมีพนกังานคุมประพฤติ นกัสังคมสงเคราะห์หรือครูท าหน้าท่ี
เป็นผูป้ระสานงาน (Facilitator) ทั้งน้ีก็แลว้แต่กรณี 

 
2.4.7  รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
Roche (2003 อา้งถึงใน เศรษฐา เศรษฐเมธีกุล, 2551: 53-54) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการใช้

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทว์า่สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
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1)  รูปแบบการไกล่ เก ล่ีย เหยื่ออาชญากรรม -ผู้กระท าผิด (Victim-Offender 
Mediation: VOM) รูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในทวีปยุโรป เช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั สหราช-
อาณาจกัร ทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงวิธีการไกล่เกล่ียเหยื่ออาชญากรรม ผูก้ระท าผิด ประกอบดว้ย การ
เผชิญหน้า ระหว่างเหยื่ออาชญากรรมกบัผูก้ระท าผิด ซ่ึงเจา้หน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมและ
อาสาสมคัรอาจท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานและมีขอ้สังเกตส าคญัท่ีว่าทั้งเหยื่ออาชญากรรมและ
ผูก้ระท าผิดตอ้งพูดคุยท าความเขา้ใจกนัในโลกของความเป็นจริงและบนฐานของความสมเหตุ สม
ผลของสองฝ่าย โดยพยายามขจดัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การไกล่เกล่ียมีเป้าหมายเพื่อ
สนบัสนุนใหมี้การเยยีวยาเหยือ่อาชญากรรมโดยการจดัเวทีท่ีปลอดภยัและควบคุมได ้ให้พวกเขาได้
พบปะพูดคุยกับผูก้ระท าผิดบนพื้นฐานของความสมคัรใจ เปิดโอกาสให้ผูก้ระท าผิดได้เรียนรู้
ผลกระทบของอาชญากรรมท่ีมีต่อเหยือ่อาชญากรรมและเขา้มาแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของเขาท่ีกระท าไป จดัหาโอกาสใหเ้หยือ่อาชญากรรมและผูก้ระท าผิดไดร่้วมกนัพฒันาและยอมรับ
แผนการเยยีวยาชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรมนั้น 

2)  รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferences: FGCs) การ
ประชุมกลุ่มครอบครัวได้รับความสนใจอย่างกวา้งขวางและน ามาใช้เป็นกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกส าหรับคดีเด็กและเยาวชน แต่บางคร้ังก็ใช้ภายหลงัศาลมีค าสั่งศาลแลว้ การประชุมกลุ่ม
ครอบครัวน้ีจะประกอบดว้ย เหยื่ออาชญากรรม ผูก้ระท าผิด สมาชิกผูส้ าคญัของครอบครัวทั้งสอง
ฝ่ายซ่ึงจะท าให้ทุกฝ่ายมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม 
โดยเป้าหมายคือการเปิดโอกาสส าหรับเหยื่ออาชญากรรมได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการอภิปราย
เก่ียวกบัการกระท าผิดท่ีเกิดข้ึนและสามารถตดัสินใจเลือกวิธีการลงโทษเชิงสมานฉนัทท่ี์เหมาะสม
แก่ผูก้ระท าผิดรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูก้ระท าผิดแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนด้วย  การ
ประชุมกลุ่มครอบครัวอาจใชใ้นโรงเรียน โบสถ์ หรือกลุ่มสมาชิกอ่ืนๆ โดยกระบวนการน้ีมีการย  ้า
ถึงความเอาจริงเอาจงัของชุมชนต่ออาชญากรรมและความเต็มใจของชุมชนท่ีจะยอมรับผูก้ระท าผิด
กลบัคืนสู่ชุมชนอีกคร้ัง การประชุมกลุ่มครอบครัว หรือ Conference Programmers (Roche, 2003: 
66 อา้งถึงใน นฏัชนก หลกัดี, 2552: 13) เร่ิมข้ึนในประเทศนิวซีแลนด์และไดรั้บความนิยมเพิ่มมาก
ข้ึนในอเมริกาและคานาดา ตวัอย่างเช่น ท่ีเมนิโซตา้ เพนซิเวเนีย และมอนทานา รัฐอ่ืนๆก็ให้ความ
สนใจมากข้ึน ในประเทศนิวซีแลนดแ์ละออสเตรเลีย การประชุมเป็นนโยบายรัฐท่ีมีกฎหมายรองรับ 
เช่น โครงการแวก็กา้ แวก็กา้ (Wagga Wagga Project) 

3) รูปแบบการพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circles) การลอ้มวงสามารถ
ด าเนินการไดใ้นขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยติุธรรมรวมทั้งภายหลงัจากท่ีศาลมีค าพิพากษาแลว้ 
ผูมี้ส่วนร่วมประกอบดว้ย เหยื่ออาชญากรรมและครอบครัวหรือเพื่อน ผูก้ระท าผิดและผูส้นบัสนุน



32 

อยา่ง เจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรม สมาชิกชุมชน เป็นตน้ โดยการประชุมผูเ้ขา้ร่วมจะสามารถ
พูดจาอย่างเปิดเผยดว้ยความเคารพต่อผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน พร้อมทั้งแสวงหาวิธีเยียวยาผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มีการส่งส่ิงของท่ีเป็นสัญลกัษณ์อยา่งขนนกไปรอบๆวงให้ผูท่ี้ถือมีโอกาสพูดโดย
ไม่มีการขดั กระบวนการน้ีอาจมีการลอ้มวงเพียงวงเดียวหรือหลายวงซ่ึงแต่ละคนมีโอกาสน าเสนอ
เร่ืองราวของตนแตกต่างกันไป เป้าหมายคือการสนับสนุนให้เกิดการเยียวยาทุกฝ่ายท่ีได้รับ
ผลกระทบ เปิดโอกาสให้ครอบครัวและผูก้ระท าผิดได้ชดใช้และทุกฝ่ายมีสิทธิแบ่งปันความ
รับผดิชอบในการคน้หาขอ้สรุปท่ีกระท าไดจ้ริง ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการแบ่งปันคุณค่าความรู้สึกในการ
อยูร่่วมกนัเป็นชุมชน (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2548: 148) 

4)  รูปแบบคณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) Roche 
(2003: 68 อา้งถึงใน ภิญโญ แสงภู่, 2550: 40) เรียกรูปแบบน้ีวา่ Sentencing Panel รูปแบบน้ีเป็น
ตน้แบบใหม่ท่ีชุมชนแสดงความรับผดิชอบต่อเด็กเยาวชนกระท าผิดอยา่งกวา้งขวาง รู้จกักนัในนาม
ของคณะกรรมการเยาวชน (Youth Panels) คณะกรรมการเพื่อนบา้น (Neighborhood Boards) หรือ
คณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน (Community Diversion Boards) คณะกรรมการน้ีใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการเบ่ียงเบนคดีหรือการคุมประพฤติ คณะกรรมการประกอบด้วยผูค้นในชุมชน 
ผูก้ระท าผิด เหยื่ออาชญากรรม ผูแ้ทนจากกระบวนการยุติธรรม และบางคร้ังก็มีสมาชิกครอบครัว
ของผูก้ระท าผดิรวมอยูด่ว้ย ใชก้บัผูก้ระท าความผดิท่ีไม่ร้ายแรง และด าเนินการเช่นเดียวกบัรูปแบบ
อ่ืนๆ คือ มีการพูดคุยกันด้วยความเคารพก่อนท่ีคณะจะพิจารณาโทษ คณะกรรมการเหล่าน้ีมี
ความส าคัญต่อสมาชิกชุมชนในการอ านวยความยุติธรรมในขั้นตอนท่ีอยู่ระหว่างชุมชนกับ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญา เป้าหมายของรูปแบบน้ีเพื่อให้พลเมืองเป็นเจา้ของระบบงานยุติธรรม
โดยมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการอ านวยความยุติธรรม เปิดโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรมและ
สมาชิกชุมชนไดเ้ผชิญหนา้กบัผูก้ระท าผดิเพื่อศึกษาเขา้ใจพฤติกรรมการกระท าผิด ในขณะเดียวกนั
ก็เปิดโอกาสให้ผูก้ระท าผิดไดแ้สดงความรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายท่ีเขาไดก้ระท าต่อ
เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน ถือไดว้า่เป็นการจดัการปัญหาอาชญากรรมเองของชุมชนและลดค่า
ความเสียหายจากการท่ีใชก้ระบวนการยติุธรรมเตม็รูปแบบ 

อยา่งไรก็ตาม Roche (2003: 68 อา้งถึงใน รัฐกร คลงัสมบติั, 2552: 87) พบวา่ บางแห่งมีการใช ้
โปรแกรมท่ีมีรูปแบบผสมผสาน (Multi-Form Programs) คือ มีการใชรู้ปแบบทุกรูปแบบดงักล่าว
ขา้งตน้ในโปรแกรมเดียว ทั้งแบบ Mediation (ทั้งทางตรงและทางออ้ม), แบบ Conference หรือ 
Circle โดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาแทรกซอ้นในขณะนั้น 
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2.4.8  ประเภทคดีทีส่ามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2545: 15-16) ระบุวา่อนัท่ีจริงแลว้ไม่ไดมี้กฎเกณฑ์กติกาวา่กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใช้ได้กับความผิดเล็กน้อยเท่านั้ น ดังเช่น ในประเทศราวนัดาBishop 
Rismond TuTu ให้สัมภาษณ์ว่าไดน้ าเอาเร่ือง Restorative Justice ไปใชเ้พื่อสร้างสมานฉนัทใ์น
ระหวา่งเผา่พนัธ์ุในราวนัดา ในแคนาดาไดมี้การใชใ้นกรณีการประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ในเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ชใ้นคดีฆาตกรรมเพื่อให้เหยื่อท่ีมีชีวิตหลงเหลืออยูห่รือผูเ้ป็น
ญาติไดมี้โอกาสพบกบัผูก้ระท าความผดิ เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีข้ึน อยา่งไรก็ตามในสังคมโลกส่วน
ใหญ่น ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชก้บัความผดิประเภทท่ีเด่นชดั ไดแ้ก่ 

1)   ความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระท า (Juvenile Delinquents) เช่น ประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดมี์การใชก้ระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทก์บัคดีท่ีเด็กและเยาวชนเป็น
ผูก้ระท าผิด ส่วนรูปแบบท่ีใช้จะมีลักษณะเช่นเดียวกนัคือใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว 
(Family Group Conferences: FGC s) 

2)   ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ซ่ึงเป็นปัญหาสังคมก่ึง
อาชญากรรมท่ีตอ้งใช้ช่องทางพิเศษของกระบวนการยุติธรรม หรือใช้กระบวนการยุติธรรมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ความส าคญักับ เหยื่อหรือผูเ้สียหาย ความรู้สึกนึกคิดของผูเ้สียหายและ
แสวงหาวธีิการท่ีจะให้ผูก้ระท าผิดเยียวยาชดใชแ้ละปรับปรุงนิสัยความประพฤติอยา่งเป็นรูปธรรม
มากยิง่ข้ึน 

3)   ความผดิอาญาต่อส่วนตวัหรือความผดิอาญาท่ียอมความกนัได ้และเป็นความผิด
ท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้เป็นความผิดอนัยอมความกันได้ ซ่ึงโดยปกติจะมีลักษณะท่ี
กระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคลมิไดก้ระทบกระเทือนสาธารณชน กฎหมายจึงยินยอมให้ถอน
ค าร้องทุกขห์รือยอมความกนัไดแ้ละเม่ือยอมความกนัแลว้ผูเ้สียหายจะน าคดีมาฟ้องร้องอีกไม่ได ้ 

4)   ขอ้พิพาททางแพง่เก่ียวเน่ืองทางอาญา การกระท าผดิบางอยา่งผูก้ระท ามีความผิด
ทั้ งทางแพ่งและทางอาญา เน่ืองจากการกระท านั้ นเข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญา ใน
ขณะเดียวกนัยงัท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหายดว้ย ลกัษณะของการกระท าท่ีเป็นความผิดทางแพ่ง
เก่ียวเน่ืองทางอาญา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองคดีอาญานั้น ผูก้ระท าผิดตอ้งรับผิดตาม
กฎหมายอาญาและย ังต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู ้เสียหายอีกด้วย 
เพราะฉะนั้นข้อพิพาทในลักษณะน้ีจะระงับลงได้ก็ต่อเม่ือคู่พิพาทตกลงประนีประนอมกันทั้ ง
คดีอาญาและคดีแพง่ดว้ย 

5)   ความผิดเล็กๆ นอ้ยๆ อ่ืนๆ เพื่อหลีกเล่ียงการจ าคุกระยะสั้น คดีอาญาประเภทน้ี
เป็นความผดิประเภทท่ีแมจ้ะมีโทษเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่กฎหมายมิไดบ้ญัญติัให้เป็นคดีความผิด
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อนัยอมความกนัได ้เพราะถือวา่เป็นความผดิต่อแผน่ดิน ท าใหต้อ้งมีการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ไปตามล าดบัขั้นตอน แต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแ้ก่ ต ารวจ อยัการ และศาลอาจใช้
ดุลพินิจเพื่อเบ่ียงเบนคดีประเภทน้ีออกนอกกระบวนการตามอ านาจท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ดเ้ช่นกนั 
ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการใช้โทษจ าคุกระยะสั้ นอนัก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผูก้ระท าผิดและสังคม
มากกว่า รวมทั้งลดความแออดัในเรือนจ าได้ทางหน่ึง ความผิดคดีอาญาเล็กๆ น้อยๆ ประเภทน้ี
ไดแ้ก่ ความผดิท่ีมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี  

 
2.4.9  ข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมทีส่ามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นมาตรการท่ีสามารถใช้ไดใ้นทุกขั้นตอนทั้งก่อน

พิจารณาคดี ระหว่างการพิจารณา และภายหลงัจากการพิพากษาคดี ดงัน้ี (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2548: 154-156) 

1)   ขั้นตอนก่อนคดีความเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม มีการใชว้ิธีการเชิงสมานฉนัท์
โดยชุมชนส าหรับคดีความอาญาบางประเภทท่ีไม่ร้ายแรง ก่อนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้า
พนักงานสอบสวน เช่น ประเทศฝร่ังเศสจะใช้รูปแบบท่ีเรียกว่าคณะกรรมการบูรณาการชุมชน 
(Community Reparative Boards) เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ไปใชใ้นโรงเรียนและในท่ีท างาน ในโรงเรียนจะใชก้บัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์การ
ขีดเขียนท าลายทรัพยสิ์นและภาพลกัษณ์ของโรงเรียน การลกัขโมยของ เสพยา มีอาวุธ เป็นตน้ และ
ในท่ีท างานจะเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ระหวา่งลูกจา้งนายจา้งท่ีไม่ร้ายแรง การล่วงละเมิดทางเพศ
ดว้ยวาจา เป็นตน้ 

2)   ขั้นตอนเม่ือคดีความเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมและก่อนพิพากษาคดี มีการใช้
วธีิการเชิงสมานฉนัทใ์นชั้นพนกังานสอบสวน เช่น กรณีลกัทรัพย ์ท าร้ายร่างกายและเสพยา เป็นตน้ 
ชั้นพนกังานอยัการจะใชใ้นคดีก่ึงอาชญากรรม(Quasi Criminal) เช่นคดีความรุนแรงในครอบครัว 
คดีเด็กและเยาวชน ฯลฯ ทั้งน้ีอาจใช้หลักการด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ การชะลอการฟ้อง
ประกอบ และชั้นพิจารณาคดีของศาลสามารถใชไ้ดก่้อนท่ีจะมีค าพิพากษาอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยใน
ประเทศตะวนัตกส่วนใหญ่ใช้ พนักงานคุมประพฤติ หรือ นักสังคมสงเคราะห์ ด าเนินกระบวน
วิธีการสมานฉันท์ โดยใช้รูปแบบการพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circles) ส าหรับกรณี
ผูก้ระท าผดิเป็นชนพื้นเมืองในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ และใชรู้ปแบบ
การไกล่เกล่ียเหยื่อ ผูก้ระท าผิด (Victim-Offenders Mediation: VOM) อยา่งกวา้งขวางส าหรับผูก้ระท า
ผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ทั้งในยโุรปและอเมริกา 

3)   ขั้นตอนหลงัการพิจารณาคดี ในยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลียมี
การใชว้ิธีการเชิงสมานฉันทใ์นชั้นราชทณัฑ์อยา่งกวา้งขวางเช่นกนั โดยใชเ้ม่ือมีการจ าคุกผูก้ระท า
ผิดไประยะหน่ึงแล้ว เม่ือผูก้ระท าผิดได้รับการพกัการลงโทษ และในช่วงก่อนท่ีผูก้ระท าผิดจะ
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ส้ินสุดการรับโทษจ าคุกกลบัคืนสู่ชุมชน โดยใช้รูปแบบการไกล่เกล่ียเหยื่อ-ผูก้ระท าผิด (Victim-
Offenders Mediation หรือ VOM) เช่นกนั 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้กับกระบวนการ
ยติุธรรมในทุกขั้นตอนทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัประเภทของคดีและกรณีต่างๆ 
 
2.5  ความสอดคล้องทางนโยบายรัฐบาลกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

 
2.5.1  ค าแถลงนโยบายรัฐบาลพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี (วนัที ่26 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544) 
15.  นโยบายบริหารราชการแผน่ดิน 

15.5  ดา้นการพฒันากระบวนการยติุธรรมและการปฏิรูปกฎหมาย 
(1)  เร่งรัดการจดัโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้มีบทบาทและหน้าท่ี

ครอบคลุมกระบวนการยติุธรรมอยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพ 
(2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชม้าตรการระงบัขอ้พิพาทนอกเหนือ 

จาก การระงบัขอ้พิพาทโดยศาล เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือของประชาชน ผูบ้ริโภค ผูด้อ้ยโอกาส และผู ้
เสียเปรียบ ใหมี้โอกาสเขา้ถึงและไดใ้ชป้ระโยชน์ในการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของตนเองมากข้ึน 

(3)  ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติต่อผูก้ระท าความผิดให้มีความ
หลากหลาย มีประสิทธิภาพในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิ  

(4)  ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายองค์กรประชาชนมีส่วน
ร่วมมากข้ึนในกระบวนการยติุธรรม และการก าหนดนโยบายการบริหารงานยติุธรรม 

 
2.5.2  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ (วนัศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) 
3.  นโยบายสังคม 

3.8  ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมปรับ 
ปรุงระบบการสืบสวนสอบสวน การกลัน่กรองคดีและพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดี การควบคุมและ
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และให้
ประชาชนเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการสร้างทาง 
เลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งให้ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอม ขอ้
พิพาท และป้องกนั เฝ้าระวงัอาชญากรรม เพื่อลดปริมาณคดี ความสูญเสียจากอาชญากรรม และ
ความขดัแยง้ของสังคม 
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2.5.3  ค าแถลงนโยบายรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี (วนัจันทร์ที ่18 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551) 
8.  นโยบายการบริหารจดัการท่ีดี 

8.2  กฎหมายและการยติุธรรม 
8.2.3  ส่งเสริมและพฒันาระบบงานยุติธรรมทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ป้องกนัอาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ให้เป็นไปตามหลกันิติธรรม การใช้เคร่ืองมือและหลกัวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการ
เขา้ถึงความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม เช่น การพฒันา
ระบบยติุธรรมชุมชนและยติุธรรมจงัหวดั การพฒันาและจดัใหมี้กระบวนการยติุธรรมทางเลือก (ซ่ึง
เป็นกระบวนการชะลอการลงโทษ เช่น ใชว้ธีิการท างานบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม เป็นตน้) ควบคู่
กบักระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั รวมทั้งการพฒันาระบบและวิธีปฏิบติัเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ผิดให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยติุธรรม 
 

2.5.4  ค าแถลงนโยบายรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวสัดิ์ นายกรัฐมนตรี (วันที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 
2551) 
8.  นโยบายการบริหารจดัการท่ีดี 

8.2  กฎหมายและการยติุธรรม 
8.2.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้

มากข้ึน โดยการน าหลกัการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในลกัษณะ “หุ้นส่วน” 
ภายใตห้ลกัการยุติธรรมชุมชนมาใช ้เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตดัสินใจ และร่วมด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ านวยความยุติธรรม ตั้งแต่
ชั้นป้องกนัอาชญากรรม การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท จนถึงการดูแลผูก้ระท าความผิดท่ีพน้โทษและกลบั
สู่ชุมชน โดยให้มีส านักงานยุติธรรมจังหวดัเป็นองค์กรกลางในการด าเนินการพฒันากลไก
ระบบงานยุติธรรม ยุติธรรมทางเลือก และสร้างแนวทางในการด าเนินงานร่วมกบัภาคประชาชน 
ศูนยย์ติุธรรมชุมชน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไป
อยา่งบูรณาการ สามารถอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.5.5  ค าแถลงนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (วันที ่30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551) 
8.  นโยบายการบริหารจดัการท่ีดี 

8.2  กฎหมายและการยติุธรรม 
8.2.2  พฒันากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอ านวยความยุติธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการน าหลกัความยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทแ์ละหลกัการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชใ้นการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท ให้มี
การจดัตั้งองค์กรประนอมขอ้พิพาท มีกระบวนการชะลอการฟ้องส าหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ 
และคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีเป็นอยา่งนอ้ย มีระบบหรือกระบวนการให้สามารถพิจารณา
คดีไดร้วดเร็วและเป็นธรรมมากข้ึน 

8.2.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้
มากข้ึน ภายใตก้ารใช้อาสาสมคัร เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้น
ป้องกนัอาชญากรรม การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การตรวจสอบ การใชอ้ านาจและการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ส่งเสริมให้ผูก้ระท าความผิดท่ีพน้โทษสามารถกลบัสู่ชุมชนมาใชชี้วิตร่วมกนัไดอ้ยา่ง
ปกติสุข ตลอดจนจดัใหมี้บริการดา้นทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย 

 
2.5.6  ค าแถลงนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี (วนัที ่23 สิงหาคม 

พ.ศ. 2554) 
8.  นโยบายการบริหารจดัการท่ีดี 

8.2  กฎหมายและการยติุธรรม 
8.2.2  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมดว้ย

มาตรการเชิงรุก ให้เขา้ถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริม
กองทุนยุติธรรมเพื่อการคุม้ครองช่วยเหลือคนจนและคนดอ้ยโอกาส การคุม้ครองดูแลรักษาสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผูบ้ริสุทธ์ิ และผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้ง การกระจายโอกาส
การ เขา้ถึงความยุติธรรมไปสู่ระดบัจงัหวดั การเสริมสร้างความเขม้แข็งและยุติธรรมระดบัชุมชน
และหมู่บา้น การพฒันาทางเลือกของกระบวนการยติุธรรม 
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2.5.7  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่63 เร่ือง นโยบายเกีย่วกบักระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(วนัที ่12 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  

 
“…คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมของรัฐ
วา่ ประชาชนตอ้งไดรั้บความเป็นธรรมภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายอยา่งทัว่ถึง 
โดยเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในกระบวนการยุติธรรม องค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมไม่วา่จะเป็นศาล คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอิสระอ่ืนๆ อัยการ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม ขอให้
ยึดมัน่ในการปฏิบติังานดว้ยความเท่ียงธรรม และมีบรรทดัฐานท่ีชดัเจนในการ
ด าเนินคดีตามประเภทคดีท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี ซ่ึงสาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ได ้ตลอดจนหลีกเล่ียงการด าเนินการใดๆท่ีอาจมีผลท าให้เกิดความเขา้ใจผิดแก่
สาธารณชนในการบังคับใช้กฎหมาย อันจะน าไปสู่ความขัดแย้งและความ
แตกแยกในสังคม ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบติั…” 
 

2.6  ความสอดคล้องแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติกบักระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์  

 
2.6.1  แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2547-2549) 

2.6.1.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมการระงบัขอ้พิพาทและลดปริมาณคดีท่ีเขา้สู่
กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 2 แผนงาน ดงัน้ี 

1)   แผนงานส่งเสริมและพฒันาการระงบัขอ้พิพาทและลดปริมาณคดีท่ีเขา้
สู่กระบวนการยติุธรรม และ 

2)   แผนงานส่งเสริมและพฒันากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ 
 
2.6.2  แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2551) 

2.6.2.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมการระงบัขอ้พิพาทและลดปริมาณคดีท่ีเขา้สู่
กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 2 แผนงาน ดงัน้ี 
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1)   แผนงานส่งเสริมและพฒันาการระงบัขอ้พิพาทและลดปริมาณคดีท่ีเขา้
สู่กระบวนการยติุธรรม 

2)   แผนงานส่งเสริมและพฒันากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ 
2.6.2.2  ยทุธศาสตร์ท่ี 9 การส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างกลไกเพื่อขยายโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 แผนงาน ดงัน้ี 
1) แผนงานพัฒนาบุคลากรในองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ

สนบัสนุนการอ านวยความยติุธรรม 
2)   แผนงานสร้างและพฒันากลไกและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทอ้งถ่ิน 

และเอกชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรม การอ านวยความยุติธรรม และ 
การตรวจสอบใหเ้กิดความโปร่งใส  

3)   แผนงานส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกจิตส านึกรักความยติุธรรม 
 
2.6.3  แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2552-2555) 

2.6.3.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการป้องกนัอาชญากรรมและลดการเกิดขอ้พิพาท 
ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1)   พฒันาและเสริมสร้างจิตส านึกรักความยุติธรรม ความสมานฉันท์และ
ความปลอดภยั 

2)   พฒันาการด าเนินงานป้องกนัในเชิงรุก 
3)   สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  

2.6.3.2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการประนอมขอ้พิพาทและกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1)   สร้างการยอมรับผลดีของการสร้างความสมานฉันท์ การประนอมขอ้
พิพาทและกระบวนการยติุธรรมทางเลือก 

2)   สนับสนุนและผลักดันให้มีการด าเนินงานจากระดับนโยบาย โดยมี
กฎหมายรองรับ 

3)   เร่งรัดด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ต่อเน่ืองและจริงจงั 
2.6.3.3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบทบาทของภาคีการพฒันา

ต่างๆ ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1)   ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนจากรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐ 
2)   ส่งเสริมการจดัตั้งและขยายพลงัเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 
3)  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในงานกระบวนการยติุธรรม 
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4)   เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน องค์กรภาคเอกชนและส่ือมวลชนมีบทบาท
มากข้ึน 

 

2.7  ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมกบักระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  

 
2.7.1  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 

2.7.1.1  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยติุธรรมถว้นหนา้ ประชามีส่วนร่วม ท่ีประกอบดว้ยกลยุทธ์
ส าคญัๆ คือ 

1)   การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยการยติุธรรม และ 
2)   การระงบัขอ้พิพาทดว้ยกระบวนการยติุธรรมทางเลือก 

 
2.7.2  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 

2.7.2.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบงานยุติธรรมทางเลือกและพฒันาความร่วมมือ
ในงานยติุธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยกลยทุธ์  

1)   ส่งเสริมการประนอมขอ้พิพาทและกระบวนการยติุธรรมทางเลือก  
2)   พฒันาระบบงานยติุธรรมชุมชน  
3)   บูรณาการความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในงานกระทรวง

ยติุธรรม  
 
2.7.3  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 

2.7.3.1   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เร่งรัดพฒันาระบบงานยุติธรรมทางเลือก ซ่ึงประกอบดว้ย
กลยทุธ์ 

1)   ส่งเสริมการน ากระบวนการยติุธรรมทางเลือกมาใช ้
2)   พฒันาระบบยติุธรรมทางเลือก และเสริมสร้างความสมานฉนัทท์างสังคม 

 
2.7.4  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2556-2558 
2.7.4.1   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันากลไก และสร้างเสริมความเช่ือมโยงในระบบและ

กระบวนการยติุธรรม ประกอบดว้ยกลยทุธ์ 



41 

1)   เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศอาเซียน 

2)   ขยายบทบาทการใช้ระบบยุติธรรมทางเลือก โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในคดีอาชญากรรมรูปแบบใหม่ 

3)   ทบทวน และจดัท าฐานขอ้มูลกระบวนการยุติธรรม ให้ตอบสนองต่อ
คดีใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4)   ผลกัดนัให้กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทเป็นผูน้ าของภูมิภาคในด้านท่ี
เช่ียวชาญ 

5)   จดัหา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรม
ในรูปแบบใหม่ๆ 

6)   เช่ือมต่อ ประสานการท างานร่วมกัน ให้เกิดความกลมกลืนในการ
อ านวยความยติุธรรมกบัทุกภาคส่วน 

7)   ส่งเสริมใหมี้ศูนยป์ระสานงานดา้นกระบวนการยุติธรรมในทุกประเทศ
อาเซียน (ทูตยติุธรรม) 

2.7.4.2   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาระบบบริการดา้นกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้าง
ความเสมอภาค และเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชน ซ่ึงประกอบดว้ยกลยทุธ์ 

1)   ส่งเสริมให้มีล่ามด้านกฎหมายในภาษาท่ีส าคญัของชาติอาเซียนใน
กระทรวงยติุธรรม 

2)   ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศในกระทรวงฯใหเ้ขา้ถึงง่าย 
3)   เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัประชาชนในการให้บริการ และรับ

เร่ืองร้องเรียน 
4)   ส่งเสริมให้มีศูนยบ์ริการรูปแบบ One Stop Service ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ 
5)   เพิ่มช่องทางในการจ่ายค่าเยียวยาแก่ผูเ้สียหาย เพื่ออ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ประชาชน 
6)   พฒันาแนวทางปฏิบติักลาง (Guideline) ในการให้บริการแก่ประชาชน

ของกระทรวงยติุธรรม 
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2.8  ความเป็นมาของส านักงานยุติธรรมจังหวดั 
 

ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย และปกรณ์ สิงห์สุริยา (2551: 26-27) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการจดัตั้ง
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัไวว้า่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-พ.ศ.
2550 ไดก้ าหนดใหมี้การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อให้มีขีดสมรรถนะและ
ความยืดหยุ่นคล่องตวัสูงโดยการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ของการบริหารราชการในทุกระดบัให้
เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีความเป็นเอกภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการเช่ือมโยงการท างานใน
มิติและภาคส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั รวมทั้งจดัใหมี้การโอนถ่ายภารกิจงานในเชิงปฏิบติัการออกไปยงั
หน่วยงานในระดบัภูมิภาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กระทรวงยุติธรรมมีส่วนราชการในสังกดัท่ีปฏิบติังานอยูใ่นภูมิภาคหลายหน่วยงาน ซ่ึงใน
อดีตต่างหน่วยต่างปฏิบติังานตามภารกิจของตน โดยขาดการประสานงานและบูรณาการซ่ึงกนัและ
กนัเช่นเดียวกบัส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ อนัเป็นธรรมชาติของระบบราชการไทยท่ีผ่านมา 
ดงันั้น เพื่อให้การปฏิบติังานของส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัมี
ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพ และมีความคุม้ค่าในการปฏิบติั
ภารกิจภาครัฐมากท่ีสุด กระทรวงยุติธรรมจึงไดมี้นโยบายจดัตั้ง “ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั” ข้ึน
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีอ านาจหน้าท่ีเป็นผูแ้ทน
กระทรวงยติุธรรมในการบริหารงานยติุธรรมประจ าจงัหวดั บนหลกัการพื้นฐาน ดงัน้ี 

1)   เป็นศูนยร์วมในการบริหารจดัการงานในกระบวนการยุติธรรมระดบัจงัหวดัของ
กระทรวงยติุธรรมท่ีเป็นเอกภาพ โดยน าแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการมาใชอ้ยา่งเหมาะสม
ด้วยการปรับเปล่ียนการปฏิบติังานของทุกส่วนราชการให้มีการท างานในลักษณะสอดคล้อง
เช่ือมโยงเป็นกลุ่มเดียวกนั และน าภารกิจของทุกส่วนราชการมาบริหารจดัการร่วมกนัภายใตค้ณะ
กรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 

2)   มีการก าหนดยุทธศาสตร์การท างานท่ีมีผลผูกพนัทุกส่วนราชการท่ีจะต้อง
สนบัสนุนบุคลากรและทรัพยากรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3)   เป็นหน่วยงานท่ีบทบาทหลกัในการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
ไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยบริการประชาชนท่ีเช่ือมโยงการบริการประชาชนของส่วนราชการและ
เป็นศูนยบ์ริการร่วมของกระทรวงยติุธรรมในระดบัจงัหวดั 

4)   ด าเนินงานโดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวม
ในการด าเนินการ โดยค านึงถึงหลกัการด าเนินงานท่ีมีประชาชนเป็นหุน้ส่วน 
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5)   การจดัโครงสร้างและระบบงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการ
จ ากดัอตัราก าลงับุคลากรภาครัฐ โดยใชว้ิธีการเกล่ียอตัราก าลงัจากส่วนราชการต่างๆ ในจงัหวดั
หมุนเวียนมาปฏิบติังานตามความเหมาะสม ซ่ึงเป็นการพฒันาบุคลากรอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะท าให้
บุคลากรมีความรู้ในภารกิจของส่วนราชการอ่ืนนอกเหนือจากภารกิจของส่วนราชการของตนเอง
และสามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้

6)   ราชการบริหารส่วนกลางมีระบบและกลไกสนบัสนุนการบริหารงานส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัระบบการจูงใจดว้ยการใหร้างวลัแก่ผูป้ฏิบติังาน และระบบการพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
2.8.1  โครงสร้างและอ านาจหน้าทีข่องส านักงานยุติธรรมจังหวดั 
ผูป้ฏิบติังานในส านกังานยุติธรรมจงัหวดั เป็นการจดัรูปแบบในลกัษณะของทีมงานซ่ึงมา

จากขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ สังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดั
ส่งมาร่วมหมุนเวยีนช่วยปฏิบติังาน โดยเจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้และปฏิบติังานตามภารกิจหนา้ท่ี
ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัไดทุ้กภารกิจหน้าท่ี ซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถท่ี
หลากหลายของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีในสังกดักระทรวงยุติธรรมอนัจะเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงโครงสร้างการ
บริหารของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมี 3 กลุ่มดงัน้ี (ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม, 2552: 4-7) 

1)   กลุ่มงานบริหารทัว่ไป มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ไดแ้ก่ งานสารบรรณ
พสัดุ การเจา้หน้าท่ี การเงินและบญัชี การประชาสัมพนัธ์ และงานขอ้มูลสถิติต่างๆ ส าหรับ
ผูป้ฏิบติังาน ในระยะแรกให้ใช้ร่วมกนักบัหน่วยงานธุรการของส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัไปตั้ งอยู่ หรือหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานส านักงาน
ปลดักระทรวงยุติธรรมในสังกดักระทรวงยุติธรรมในพื้นท่ีมาปฏิบติังานตามความเหมาะสม ใน
กรณีท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัตั้งหน่วยงานแยกเป็นเอกเทศจากส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ให้มีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในสังกดักระทรวงยุติธรรมในพื้นท่ี ในการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัทั้งดา้นก าลงัคนและพสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์อยา่งไรก็ดีในอนาคตจะพฒันาให้เป็น
หน่วยงานสนบัสนุนกลางของจงัหวดั (Corporate Core) ในการบริหารจดัการเก่ียวกบังานบริหาร
ทัว่ไปของส่วนราชการสังกดักระทรวงยติุธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัทั้งหมด 

2)   กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบจดัท ายุทธศาสตร์ของ
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดั โดยน าเอายทุธศาสตร์ของกระทรวงยติุธรรมและกรมในสังกดัมาก าหนด
เป็นยทุธศาสตร์ร่วมของส านกังานยติุธรรมจงัหวดั และแปลงสู่การปฏิบติั ก าหนดจดัวางทิศทางกลยุทธ์
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การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดัให้สามารถท างานร่วมกนัเชิง
บูรณาการเพื่อผลกัดนัแผนงานการท างานไปสู่ความส าเร็จตามท่ีพึงประสงค ์นอกจากน้ีด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัในเบ้ืองตน้ว่า ได้ด าเนินการ
บรรลุผลตามนโยบายและยทุธศาสตร์เพียงใด 

ส าหรับผูป้ฏิบติังาน โดยคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดั คดัเลือก
จากเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการในสังกดักระทรวงยติุธรรมในพื้นท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานนโยบาย
และยทุธศาสตร์หรืองานดา้นวชิาการวางแผนของแต่ละส่วนราชการร่วมเป็นทีมปฏิบติังานของกลุ่ม
งานน้ี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมานัง่ปฏิบติังานประจ าท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 

3)  กลุ่มงานบริการประชาชน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานบริการประชาชน
ทางดา้นกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และมีอ านาจการ
ตดัสินใจเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ  โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึงมีเน้ืองาน
หลกั ไดแ้ก่ งานคลินิกยุติธรรม งานศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และงานเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน อยา่งไรก็ดี ไดจ้ดักลุ่มงานบริการประชาชนของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัออกเป็น 2 ศูนย ์
ดงัน้ี 

1)   ศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยุติธรรม (Justice Service Link) เป็นวิธีการบริการ
ประชาชน โดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกในการติดต่อขอรับ
บริการดา้นต่างๆของกระทรวงยุติธรรมได้ ณ สถานท่ีแห่งเดียวกนั ไม่ว่างานบริการนั้นๆจะ
เก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนราชการก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและสร้างความพึง
พอใจใหป้ระชาชนศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยติุธรรม 

2)   ศูนยป์ระสานงานยติุธรรมชุมชน เป็นกลไกเช่ือมการท างานร่วมกนัระหวา่ง
ภาครัฐกบัประชาชนดว้ยการเสริมสร้างเครือข่ายยติุธรรมชุมชนข้ึนในพื้นท่ี และให้ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมตามแนวทางยุติธรรมถว้นหนา้ ประชามีส่วนร่วม (Justice For All, All For Justice) ซ่ึง
ถือว่าเป็นพลงัส าคญัท่ีส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความเข้มแข็งอนัเป็นการรวมตวัแบบ 
“เครือข่าย” (Network) ของประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานยุติธรรมแบบเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐ ส าหรับส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ไปช่วยส่งเสริมศกัยภาพของ
ชุมชนท่ีมีอยูแ่ลว้ให้เขม้แข็งมากข้ึนและสามารถรวมตวักนัในลกัษณะเป็นเครือข่าย โดยให้ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมและระเบียบกฎหมายท่ีควรรู้ ในส่วนของเครือข่ายจะให้ความ
ร่วมมือหรือเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 1) การเฝ้าระวงัและการป้องกนัอาชญากรรมใน
ชุมชน 2) การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพต่างๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ดา้นกฎหมายและการคุม้ครอง
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สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เช่น ความขดัแยง้ใน
ชุมชนท่ีไม่รุนแรงและสามารถไกล่เกล่ียขอ้พิพาทให้ยุติไดโ้ดยไม่เป็นคดีความต่อกนั 4) การรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ต่างๆ ท่ีประชาชนมีปัญหาความขดัแยง้หรือได้รับความไม่เป็นธรรม เช่น 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 5) การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด เช่น การสอดส่องดูแลผูก้ระท าผิดในชุมชนให้
ท างานบริการสังคมหรือการดูแลให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขค าสั่งศาล 6) บทบาทอ่ืนๆ เช่น การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผูก้ระท าผดิภายหลงัปล่อยตวั เป็นตน้ 

ลกัษณะองคก์รของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย และปกรณ์ สิงห์
สุริยา (2551: 35-36) ไดศึ้กษาการจดัโครงสร้างและอตัราก าลงัของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัพบวา่
เป็นการจดัองค์กรแบบแมททริกซ์  (Matrix Organization)โดยผูป้ฏิบติังานในองค์กรยงัสังกัด
หน่วยงานเดิมแต่ไดรั้บมอบหมายงานเพิ่มข้ึนอีกหนา้ท่ีหน่ึงนอกเหนือจากงานประจ าของตน้สังกดั 
และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถหมุนเวียนสับเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีในส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีนั้นไดพ้ฒันาและมีความรู้หลากหลาย
มากข้ึนนอกเหนือจากงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจ าโดยการปฏิบติังานในส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
เป็นการมอบหมายการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในลกัษณะแบบ  Task Force (Cross-Functional 
Team) เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงและประสานงานขา้มกลุ่มงานต่างๆ ไดต้ามกระบวนงานท่ีออกแบบ
ไวร้วมทั้งบุคลากรจะไดรั้บการพฒันาให้เป็น Knowledge Worker เพื่อให้เกิดความรอบรู้เก่ียวกบั
ภารกิจงานในดา้นต่างๆ ของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัเพื่อประโยชน์ในการหมุนเวยีนเจา้หนา้ท่ีเป็น
ระยะๆ นอกจากน้ีขนาดขององค์กรมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเปล่ียนแปลงปรับตวัเองตาม
สถานการณ์แวดลอ้ม และตามภารกิจงานท่ีเพิ่มมากข้ึนหรือลดนอ้ยลงและเป็นการจดัองคก์รท่ีไม่
ต้องก าหนดอตัราก าลังตั้ งใหม่ หรือต้องมีวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์เพิ่มใหม่มากมายแต่อย่างใด 
ตลอดจนผูป้ฏิบติังานสามารถนั่งปฏิบติังาน ณ ท่ีท างานเดิมของตนเองได้ ยกเวน้งานบริการ
ประชาชนจะตอ้งมีสถานท่ีแน่นอนท่ีประชาชนสามารถติดต่อไดอ้ยา่งสะดวก 
 

2.9  สถานการณ์ข้อพพิาทป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดินแดง-วงักงุ 
  

2.9.1  ข้อพพิาทป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง ถือเป็นป่าสงวนแห่งเดียวของ จ.มหาสารคาม มีเน้ือท่ี 

7,024 ไร่ มีการลกัลอบเขา้ไปตดัไมยู้คาลิปตสัในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุงไปขาย 
นอกจากน้ี ยงัมีผูมี้อิทธิพลเขา้ไปบุกรุกจบัจอง รวมถึงการออกเอกสารสิทธิทบัท่ีสาธารณประโยชน์ 
คือมีชาวบา้นในพื้นท่ีบา้นโนนสูง หมู่ 10 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จ านวน 53 ราย เขา้ไป
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บุกรุกแผว้ถางป่า เพื่อปลูกออ้ยและมนัส าปะหลงั รวมพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก กว่า 382 ไร่ ซ่ึงสาเหตุ
หลกัมาจากชาวบา้นไม่เกรงกลวัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้(ข่าวสด, 2553) จงัหวดัมหาสารคามจึงไดข้อให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อราษฎรกลุ่มดงักล่าว และให้ท าการฟ้ืนฟู
สภาพป่าใหคื้นความสมบูรณ์ดว้ยการปลูกป่าหลากหลายชนิดภายใตก้ารมีส่วนร่วมของประชาชน 

 คณะอนุกรรมการการป้องกนัการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าจงัหวดัมหาสารคามจึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการไกล่เกล่ียเพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดินแดง-วงักุง โดย
คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งไดท้  าการตรวจสอบและเจรจากบัผูบุ้กรุกดว้ยสันติวิธีกบัราษฎรจ านวน 53 
ราย ท่ีครอบครองท ากินบนพื้นท่ีสวนป่าของทางราชการ เน้ือท่ี 382 ไร่ ผลการเจรจาไกล่เกล่ีย
ราษฎรทั้ง 53 ครอบครัวยินยอมออกจากพื้นท่ีหลงัเก็บเก่ียวผลผลิตในเดือน เมษายน 2555 ท่ีผา่นมา 
ราษฎรท่ียนิยอมออกจากพื้นท่ีสวนป่าทั้ง 53 ครอบครัวไดข้อให้ทางราชการท าการปลูกตน้ไมฟ้ื้นฟู
ความสมบูรณ์ในบริเวณท่ีพวกตนออกจากพื้นท่ีในรูปแบบของประชาอาสา คือ ประชาชนใน
หมู่บา้นมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษา จงัหวดัมหาสารคามพิจารณาเห็นวา่เพื่อเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพป่าตน้น ้ าบริเวณท่ีถูกบุกรุกท าลายและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศจึงจดักิจกรรมข้ึน ใน
โครงการประกอบดว้ย การจดัพิธีรับมอบคืนผืนป่าจากราษฎรผูบุ้กรุก 53 ราย เน้ือท่ี 382 ไร่ จดัพิธี
มอบเกียรติบตัรแก่ราษฎรผูคื้นผืนป่าทั้ง 53 ราย พร้อมกับร่วมกบัราษฎรทั้ง 53 ครอบครัว 
ประชาชนในพื้นท่ีบา้นโนนสูง, ราษฎรหมู่บา้นใกลเ้คียงจะร่วมกนัปลูกตน้ไมจ้  านวน 80,000 ตน้ 
ในพื้นท่ีรับคืนในรูปแบบของประชาอาสา ร่วมกับส่วนราชการและทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
       หลงัจากนั้นจงัหวดัจะจดัตั้งกรรมการป่าชุมชนข้ึนมาดูแลรักษาป่าและบริหารจดัการ โดยให้
ราษฎรในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบร่วมกนัเพื่อสนองพระราชด าริของ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมาย ุ60 พรรษา (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) 

 
2.9.2  ข้อพพิาทเร่ืองกู้ยมืเงินของชาวบ้าน อ าเภอกนัทรวชัิย จังหวดัมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคามมีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระดบัอ าเภอจ านวน 2 แห่ง คือ ศูนยไ์กล่

เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอเมือง และศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชัย ซ่ึงศูนยไ์กล่
เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชัยเป็นศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทแรกท่ีได้ตั้งข้ึนในจงัหวดั
มหาสารคาม มีกรณีพิพาทในชุมชนท่ีสามารถไกล่เกล่ียส าเร็จหลายกรณี หน่ึงในกรณีพิพาทท่ีส าเร็จ
คือ เร่ืองการกูย้ืมเงินของชาวบา้นในชุมชนเดียวกนั เน่ืองจากผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อนจากการท่ี
ลูกหน้ีทั้ง 8 ราย ของภรรยาผูร้้องท่ีเสียชีวิตไปแลว้เพิกเฉยต่อการช าระหน้ี ผูร้้องจึงมีความประสงค์
ท่ีจะไกล่เกล่ียเพื่อให้ลูกหน้ีรับผิดชอบในการช าระหน้ีโดยไม่ตอ้งการเขา้สู่กระบวนการฟ้องร้อง
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ด าเนินคดี ซ่ึงผูถู้กร้องหนึงในจ านวน 8 รายท่ีอา้งไวข้า้งตน้เป็นชาวบา้นในชุมชนเดียวกนั ใน
ขณะเดียวกนัผูถู้กร้องหรือลูกหน้ีรายดงักล่าวมีความยินดีท่ีจะเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียหลงัจาก
แจง้ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยประธานกรรมการบริหารศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเป็นผูรั้บ
เร่ืองราวร้องทุกข์จากผู ้ร้องและประสานขอความช่วยเหลือจากส านักงานยุติธรรมจังหวัด
มหาสารคามในการอ านวยความสะดวกในการส่งผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีมีความรู้ทั้ง
ทางดา้นกฎหมายและการเขียนสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาท เน่ืองจากกรณีพิพาทดงักล่าวตอ้งใช้
ความละเอียดรอบคอบในการใชภ้าษากฎหมาย  

ประธานกรรมการบริหารศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัไดท้  างานร่วมกบั
คณะกรรมศูนยฯ์ หาแนวทางในการไกล่เกล่ีย โดยมีประธานกรรมการบริหารศูนยไ์กล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวชิยัท าหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย ผลการไกล่เกล่ียคือ ผูถู้กร้องหรือลูหน้ีตอ้งช าระ
เงินเดือนละ จ านวน 1,500 บาท เป็นเวลา 24 เดือน เพื่อให้ครบเพียงเงินตน้ เม่ือทุกฝ่ายรับทราบตาม
ขอ้ตกลงดงักล่าว เจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย จึงน า
เอกสารสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาทใหคู้่กรณีทั้งสองฝ่ายไดล้งนามร่วมกบัผูไ้กล่เกล่ียและพยาน
ผูเ้ข้าร่วมไกล่เกล่ีย มีการจบัมือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและร่วมถ่ายรูปกับเจา้หน้าท่ีส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัและคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเพื่อสร้างความสมานฉนัทข์องทุกฝ่าย 

 

2.10  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย และปกรณ์ สิงห์สุริยา (2551) ศึกษาเร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการส านกังานยุติธรรมจงัหวดั จากการศึกษาเชิงลึกพบวา่ ในทางปฏิบติันโยบายท่ีเป็น
รูปธรรมของผูบ้ริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัเก่ียวกบัภารกิจหลกัยงัไม่ชดัเจนการน าไปปฏิบติั
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงวดัผลไม่ได้ และ “โครงสร้างส านักงานยุติธรรมจงัหวดั” ท าให้งาน
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัยงัไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร ส่วนปัญหาท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
เผชิญคือ การขาดหน่วยงานเจา้ภาพหลกัท าให้ไม่อาจด าเนินการบูรณาการทั้งในดา้นการวางแผน
และด้านการบริหารงานด้านอ่ืนได้เหล่าน้ีแสดงว่าส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเป็นองค์กรท่ีขาด
เง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการจดัองค์กร (Organize) ตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถก าหนด
เป้าหมาย ก ากบัการด าเนินงานสู่เป้าหมาย และประเมินผลงานเพื่อน ามาปรับปรุงเป้าหมายหรือการ
ด าเนินงานได ้ส าหรับการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์รไดมี้การเสนอแนะให้มียุทธศาสตร์ “สร้าง
ระบบและกลไกการบริหารงาน” น าไปสู่ขอ้เสนอแนะการวิจยั 2 ประการไดแ้ก่ 1) ใชรู้ปแบบการ
จดัองคก์รเดิมโดยปรับเปล่ียนให้มีลกัษณะถูกตอ้งตามหลกัการแมททริกซ์เพื่อสร้างความสามารถ
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ในการจดัองคก์รอยา่งแทจ้ริง หรือ 2) เปล่ียนรูปแบบเป็นองคก์รประสานงาน โดยมีบุคลากรประจ า
และสถานท่ีของตนเองและด าเนินงานดา้นการรับ/ส่งต่อ/ติดตามเร่ืองท่ีประชาชนขอความช่วยเหลือ 
รวมถึงการให้ค  าปรึกษาด้านกฎหมายและประสานงานระหว่างภาครัฐและประชาชนหรือเป็น
ตวักลางระหวา่งกลุ่มประชาชนเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขความขดัแยง้เบ้ืองตน้ 

กลดัเพชร บญัชาพฒันศกัดา (2548: 49) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมการประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชน: กรณีศึกษา สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นมา รูปแบบ วธีิการ และขั้นตอนของการประชุมกลุ่มครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และเพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุง
งานการประชุมฯให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยศึกษาจากผูท่ี้เคยเขา้ร่วมประชุมฯ ทั้งเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐบาลและประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาโดยรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจในดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน คุณภาพการปฏิบติังาน และดา้น
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัในระดบัมาก ส่วนดา้นระยะเวลาในการด าเนินงานมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง 

ณฐันนัท ์รู้จ  า (2548: 49-50) ศึกษาเร่ืองการพฒันาบทบาทการปฏิบติังานของผูป้ระสานการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
บทบาท การปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพฒันาบทบาทการปฏิบติังานของผู ้
ประสานการประชุมฯ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระสานไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด โดยมีบทบาทก่อนการประชุมสูงกวา่ระหวา่งและหลงัการประชุม โดย
ก่อนการประชุมผูป้ระสานไดใ้ช้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกระท าผิดของเด็ก/เยาวชน/  ทกัษะ
การประสานงานและมีทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรค คือ การติดต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในกระบวนการ ในระหวา่งการประชุมนั้นผูป้ระสานไดใ้ชค้วามรู้เก่ียวกบัทฤษฎีความขดัแยง้และ
ความเป็นกลาง ทกัษะการไกล่เกล่ียประนีประนอม และทศันคติในการท างานเร่ืองความอดทน 
ปัญหาและอุปสรรค คือ การเป็นผูไ้กล่เกล่ียประนีประนอมในกรณีท่ีเกิดปัญหาความขดัแยง้ ส่วน
บทบาทหลงัการประชุม ผูป้ระสานไดใ้ชค้วามรู้ดา้นสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ทกัษะการติดตาม
ประเมินผล และตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องาน ปัญหาและอุปสรรคคือ การติดต่อประสานงานในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการประชุม การสร้างความเขา้ใจกบัเด็ก/เยาวชนและ
ผูเ้สียหายอย่างชัดเจน การท าหน้าท่ีเป็นคนกลางเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี การติดตามและประเมินผล
ภายหลงัการประชุมอย่างสม ่าเสมอ ในส่วนของการพฒันาบทบาทตอ้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนการเขา้รับการฝึกอบรมดา้นวิชาการท่ีทนัสมยั การปรับแนวคิดและกระบวน
ทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอดว้ย 
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จิตรา วีรบุรีนนท ์และคณะ (2547: 50) วิจยัเร่ือง การประเมินผลโครงการการน ากระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยใชก้ระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาบงัคบัใชใ้นประเทศ
ไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานต่างๆของการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวว่า 
เป็นวิธีการแก้ไขและพฒันาเด็ก/เยาวชนท่ีกระท าผิดทั้ งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมในโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข รวมทั้ง
การแกไ้ขปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรคู่มือการพฒันาบุคลากร รูปแบบวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวฯ 
ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงานตามโครงการน้ี ผล
การศึกษาในส่วนของการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีผูป้ระสานการประชุมฯ พบว่าหลงัจากผ่านการ
ฝึกอบรมไปแลว้ สามารถด าเนินงานประสบผลส าเร็จร้อยละ 73.7 โดยสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีอุปสรรคในการด าเนินงานร้อยละ 52.3 ซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองปรัชญาแนวคิดท่ี
แตกต่างกนั ปัญหาระบบรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวฯ ปัญหาขอ้กฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ปัญหาบุคลากรมีจ ากดั ปัญหาเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน ปัญหาการฝึกอบรมบุคลากร ปัญหาความ
ไม่เขา้ใจของบุคลากรในเร่ืองการประชุมกลุ่มครอบครัวฯ ปัญหาดา้นความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และ
ประสบการณ์ของบุคลากร ปัญหาความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน
ต่างๆและผูเ้ก่ียวข้อง ปัญหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาในการบ าบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟูเด็ก/เยาวชน ปัญหาเง่ือนไขขอ้ตกลงในการประนีประนอม ชดใชท้ดแทนความเสียหาย 

สุกญัญา เสรีนนทช์ยั (2550) ศึกษาเร่ืองการส่ือสารในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์
ศึกษากรณีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน เพื่อแกไ้ขและฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการประชุม การส่ือสารท่ีใช้ในการประชุม ปัจจยัด้านการ
ส่ือสารท่ีมีผลต่อการสมานฉนัทแ์ละความสอดคลอ้งกบันโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ผล
การศึกษาพบวา่ การประชุมจะประกอบดว้ย ขั้นตอนเตรียมการประชุม ระหวา่งประชุม และติดตาม
ความประพฤติเด็ก/เยาวชนหลังการประชุม การส่ือสารท่ีใช้ในการประชุมครอบคลุม จ านวน 
องค์ประกอบ และบทบาทของผูเ้ขา้ร่วมการประชุม สถานท่ีและระยะเวลาการประชุม รวมถึงการ
เลือกใชค้  าสรรพนาม ประโยคค าถาม น ้าเสียง การฟัง และการเขียน ส าหรับปัจจยัดา้นการส่ือสารท่ี
มีผลต่อการสมานฉันท์ได้แก่ การเขา้ถึงขอ้เท็จจริง ความคิด ความรู้สึก และความตอ้งการอย่าง
แทจ้ริงของผูก้ระท าผดิและผูเ้สียหาย จ านวน องคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมประชุม รูปแบบการส่ือสาร 
และการจดัท่ีนัง่ บทบาทของผูป้ระสานงาน พนกังานอยัการ และนกัจิตวิทยา การพูด การฟัง และ
การเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม ตลอดจนบรรยากาศการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ ทั้งน้ีการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวฯจะเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคมไทยได้ ต่อเม่ือ
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สอดคล้องกบัลกัษณะ 4 ประการ คือ เป็นการประชุมอย่างสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั สร้างเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง และขยายผลเพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหา
ความขดัแยง้ทุกระดบั 

จิตฤดี วีระเวสส์ (2549: 168) ศึกษาเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม: 
การศึกษาตวัแบบท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพ
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 2) ศึกษาถึงความจ าเป็นในการน าความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในคดีความรุนแรงในครอบครัวในศาลยุติธรรมไทย 3) ศึกษาถึงตัวแบบท่ี
เหมาะสมของการพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัวในศาลยุติธรรมไทยวา่ควรเป็นไป
ในลักษณะไหน อย่างไร และควรใช้กับความผิดประเภทใดบา้ง 4) เพื่อศึกษาถึงมาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกนัและแกไ้ขมิให้จ  าเลยผูก้ระท าผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัวกลบัมา
กระท าผิดซ ้ าอีก ผลการศึกษาพบว่า มีเหตุผลในการน าความยุติธรรมมาใช้กบัคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว และควรเป็นความผดิอนัยอมความกนัได ้ลกัษณะการใชค้วามรุนแรงตอ้งเป็นกรณีท่ีสามี
หรือฝ่ายภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเจตนากระท าต่ออีกฝ่ายหน่ึงจนเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพ หรือการใช้ก าลงัอ านาจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายบงัคบัจนอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งจ ายอม 
ควรอนุญาตให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี เพื่อให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือผู ้
พิพากษาในการไกล่เกล่ียและลงโทษจ าเลยตามความเหมาะสม มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกนัมิ
ให้จ  าเลยกลบัมาใช้ความรุนแรงในครอบครัวซ ้ าอีก ไดแ้ก่ การรอการลงโทษ การรอการก าหนด
โทษ การท าทณัฑบ์น และการคุมความประพฤติ รวมทั้งใหจ่้ายค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือผูเ้สียหายดว้ย 
และสุดท้ายศาลท่ีเหมาะสมในการพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัวควรเป็นศาล
เยาวชนและครอบครัว 

เมธาพร กาญจนเตชะ (2553) สรุปถึงกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทไ์วว้า่ ยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทเ์ป็นระบบยติุธรรมแห่งอนาคต เน่ืองจากกระแสสังคมโลกพฒันาไปสู่อีกยุคอีกสมยัหน่ึง
ท่ีอ านาจไม่ไดอ้ยูท่ี่รัฐอีกต่อไป แต่อ านาจจะกลบัมาอยู่ท่ีประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมแทน 
เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้รัฐเล็กลงไปและไร้อ านาจการควบคุมความคิดและ
แบบแผนพฤติกรรมความสัมพนัธ์ของคนในรัฐเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั พฒันาการการเปล่ียนแปลงท่ีทาง
ของอ านาจในลกัษณะน้ี ท าให้ประชาสังคมท่ีโยงใยสัมพนัธืกนัเป็นเครือข่ายต่างๆ มีความส าคญัเพิ่มา
กข้ึน ดงันั้นการมีเครือข่ายเชิงยุติธรรมท่ีเกาะเก่ียวกนัไวด้ว้ยกิจกรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ยอ่มท า
ใหเ้กิดพลงัท่ีเขม้แขง็ในการควบคุมสังคมไปสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมไดท้นัเวลากบัการท่ีรัฐตอ้ง
สูญเสียพลงัอ านาจในการควบคุมสังคมลงไปในท่ีสุด ระบบความยุติธรรมท่ีแทจ้ริงยอ่มน าผูค้นให้
บรรลุถึงความสันติสุขสมานฉันท์ และการท่ีจะไปสู่ระบบความยุติธรรมท่ีดีในความคาดหวงั ใน
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อนาคตนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัยุทธวิธีท่ีส่ือความหมายและสร้างความศรัทธาแก่ประชาชนในลกัษณะ
เดียวกนั รวมทั้งมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยผสมผสานอยู่ดว้ย ซ่ึง ยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ เป็นหน่ึง
ในยุททธศาสตร์เชิงสันติวิธีแห่งระบบยุติธรรมในอนาคตของไทยท่ีผูกโยง รัฐ ชุมชน คู่กรณี และ
กลไกการจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัทร์วมเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งแนบเนียน 

อุทยั ปริญญาสิทธินนัท ์(2556: 207-221) ศึกษาเร่ืองยุติธรรมเชิงสมานฉนัทข์องชุมชนควน
โส มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษายุติธรรมเชิงสมานฉนัท์กบัการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนควนโส 
ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา พบวา่ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นส่วนหน่ึงในแนวคิด
พื้นฐานยุติธรรมชุมชน (Community Justice) เป็นการจดัการความขดัแยง้ของคนในชุมชน ให้
ความส าคญัในการสร้างเครือข่ายเพื่อจดัการความขดัแยง้ในชุมชน พร้อมทั้งลดระดบัความรุนแรงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดโ้ดยให้ชุมชนเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเอง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนมา
จดัการในระบบยุติธรรมซ่ึงมีฐานทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทุนทางสังคมเป็นปัจจยัร่วม ผลการศึกษา
คร้ังน้ีแดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถจัดการความขัดแยง้ได้ด้วยตนเอง ลดคดีความท่ีต้องเข้าสู่
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั  สร้างความเขา้ใจระหวา่งคู่กรณี ทั้งยงัสามารถอยูร่่วมกนัไดแ้ละ
ร่วมกนัพฒันาชุมชนต่อไป 

สุทธิพล ทวีชยัการ (2555: 19) ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา 
กล่าววา่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) เป็นแนวคิดท่ีสามารถน ามายุติ
ความขดัแยง้ ระงบัขอ้พิพาท ใชว้ธีิการไกล่เกล่ีย ประนีประนอม พร้อมทั้งสามารถท าให้คู่พิพาทเกิด
ความพอพึงพอใจ พร้อมให้อภยัและยอมรับผิด ซ่ึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ร่วมป้องกนั 
เยียวยา เพื่อน าไปสู่การส่งเสริม การเขา้ถึงความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นปกติสุขในชุมชน 
โดยมีรูปแบบ ลกัษณะส่วนใหญ่เป็นการเจรจาไกล่เกล่ียระหวา่งคู่กรณี หรือผูมี้ผลประโยชน์ อาทิ 1) 
Victim-Offender Mediation (VOM) เป็นการประชุมระหว่างผูก้ระท าความผิดกบัผูเ้สียหาย 2) 
Family Group Conferences (FGCs) เป็นการประชุมระหวา่งผูก้ระท าความผิดกบัผูเ้สียหาย และ
ครอบครัวของคู่กรณี 3) Sentencing Circles เป็นการประชุมของคู่กรณีกบัสมาชิกในชุมชน เช่น 
บุคคลท่ีเคยดารงตาแหน่งผูพ้ิพากษา อยัการ หรือตารวจ เป็นตน้ 4) Community Reparative Boards 
เป็นการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อเยยีวยาความเสียหาย 

กรมควบคุมความประพฤติ (2551: 2-3) ศึกษาเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการเปล่ียนแนวคิดและวิธีคิดจากเดิมท่ีเห็นว่า
อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีต่อตา้นหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ รัฐตอ้งเขา้มาด าเนินการ ในขณะท่ี
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์มองวา่อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีต่อตา้นหรือเป็นปฏิปักษ์
ระหว่างบุคคล ผูก้ระท าผิดและเหยื่อหรือผูเ้สียหาย จึงอาจสรุปโดยรวมไดว้่ากระบวนการยุติธรรม
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เชิงสมานฉนัทมุ์่งแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยให้ผูก้ระท าผิดรับผิดในการกระท าของตนเอง โดยให้
การช่วยเหลือ บรรเทาเหยื่อหรือผูเ้สียหาย ซ่ึงมีเป้าหมายสุดทา้ยคือให้ผูก้ระท าผิดยอมรับผิดของ
ตนเอง และคู่กรณีเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกว่าปัญหาความขดัแยง้ได้ยุติลงแล้วรวมทั้ ง
สามารถใช้หลักการบูรณาการระหว่างชุมชนและคู่กรณีในการปรับพฤติกรรมให้เป็นผูเ้คารพ
กฎหมาย โดยกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะไดม้าจากขอ้ตกลงและการพดูคุยร่วมกนั 

เพลินตา ตนัรังสรรค ์(2553: 61-62) ศึกษาเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทก์บัการ
กระท าความผดิอาญาของเด็กหรือเยาวชน ไดก้ล่าวโดยสรุปวา่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
ก่อประโยชน์ให้กบัสังคมหลายประการ อาทิ การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การสนับสนุนให้
ผูก้ระท าผิดกลบัคืนสู่สังคม ส่งเสริมให้เกิดการมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามกระบวนการสมานฉนัทอ์าจส่งผลต่อการเกิดรายไดต่้อรัฐ เพราะรัฐอาจสูญเสียรายได ้
และสามารถส่งผลกระทบต่อรัฐ จ านวนรายไดท่ี้ตอ้งเยยีวยาผูเ้สียหายอาจจะลดลง ส่งผลต่อสิทธิต่อ
ผูเ้สียหาย ทั้งยงัไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกกรณี เพราะยงัคงมีขอ้จ ากดัในการใช ้ในขณะเดียวกนัความ
เป็นจริงท่ีเกิดในสังคมไทยยงัคงมีกระบวนการแกแ้คน้ทดแทน มีวิธีคิดวา่ผูก้ระท าผิดตอ้งไดรั้บการ
ลงโทษ ดงันั้นกระบวนการยอมความ การไกล่เกล่ียอาจท าให้มองไดว้่ากฎหมายไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
ส่งผลต่อการเกิดกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทอ์ยา่งแทจ้ริง 

ภูริชญา กนัทะเนตร (2552: 1-3) ศึกษาเร่ืองกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative 
Justice) ไดก้ล่าวว่า กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์
สูญเสียไป ให้ความส าคญักบัความรู้สึกของผูไ้ดรั้บความเสียหายและผูก้ระท าผิด สามารถท าให้
ผูก้ระท าผิดสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าผิดได ้โดยการชดใช ้เยียวยาความเสียหาย
นั้นๆ ซ่ึงตอ้งมีคนกลาง (Mediator) ท่ีไดรั้บการฝึกฝน มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัรู้ และมีทกัษะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนและหลกัการของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทต่์อไป โดยขอ้สรุปของเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทน์ั้นคือ การให้อภยักนั (Forgiveness) ซ่ึงไม่ไดเ้กิดข้ึนทุกกรณี แต่ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีเพื่อน
มนุษย์จะมีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ทั้ งยงัต้องผ่านกระบวนการส านึกของอีกฝ่ายท่ี
เปรียบเสมือนเป็นค ามัน่สัญญาท่ีจะไม่ผดิอีกต่อไปในอนาคต   

พรณรงค ์ศรีตระกลู (2555: 32) ศึกษาเร่ืองการน าแนวคิดความยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใช้
บริหารจดัการคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น ไดส้รุปไวว้่า ความยุติธรรม
เชิงสมานฉนัทเ์ป็นแนวคิดใหม่ในสังคมไทย มองมิติเชิงซ้อนของปัญหาอาชญากรรมท่ีไม่เพียงแต่
มุ่งลงโทษผูก้ระท าผิดท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบของรัฐตามกระบวนการยุติธรรม ท่ีมุ่งเน้นการแก้แคน้
ทดแทน (Retribution) สร้างความข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrent) ตดัโอกาสไม่ให้ท าอีก (Incapacitation) 
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ในขณะท่ีแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มุ่งเน้นถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จะท าอย่างไรจึง
สามารถกลบัสู่สภาวะเดิม สามารถเยียวยา แกไ้ข โดยใชว้ิธีการอยา่งไร ทั้งน้ีเป้าหมายของแนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ ท าให้ผูเ้สียหายยอมรับผลการกระท าของตนเอง มีโอกาส
ในการท าผิดน้อยลง ผูเ้สียหายมีความรู้สึกโกรธแคน้เบาบางลง ซ่ึงสามารถน าความสุขสงบมาสู่
สังคมได ้ซ่ึงรูปแบบในการด าเนินการในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกนัออกไป 

สุวิช ปนุตติกร (2555: 32-35) ศึกษาเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการ
ด าเนินคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว ไดส้รุปไวว้า่ ในคดีบางประเภทท่ีมีโทษเล็กนอ้ย อาจ
เกิดจากความประมาท ซ่ึงมีระยะเวลาการลงโทษจ าคุกในระยะเวลาอนัสั้น กลบักลายเป็นผลเสียท่ี
สามารถให้ผูก้ระท าผิดได้สามารถเรียนรู้วิธีการท าผิดและมีทกัษะในการประกอบอาชญากรรม
เพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงควรมีมาตรการกนัคดีออกจากระบบโดยรวดเร็ว และหาวิธีการจดัการกบัผูก้ระท า
ผิดดว้ยรูปแบบอ่ืน นั่นก็คือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ท่ีมีความ
แตกต่างกบักระบวนการยุติธรรมในรูปแบบเก่า (Retributive Justice) ท่ีมุ่งเนน้การแกแ้คน้ทดแทน 
ซ่ึงไม่ได้แก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดอย่างได้ผล ทั้งยงัมุ่งลงโทษ ในขณะท่ีกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (Restorative Justice) มุ่งแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดในสังคม โดยมองว่าการกระท าผิดไม่
เพียงแต่เป้นเร่ืองของรัฐเท่านั้น แต่สังคมตอ้งร่วมรับผิดชอบ ดงันั้นวิธีการท่ีจะน าไปสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูแกไ้ขผูก้ระท าผดิ จึงตอ้งค านึงถึง เหยือ่ จ  าเลย ชุมชน เพื่อท าการไกล่เกล่ีย เยียวยาผูเ้สียหาย ซ่ึง
จะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได ้รวมไปถึงการเกิดประโยชน์ให้ทั้ง
สามฝ่ายคือผูก้ระท าผิดได้ส านึกผิด มีโอกาสชดใช้ความเสียหายกับผูเ้สียหาย ผูเ้สียหายได้รับ
ความส าคญั ไม่ถูกเมินเฉย และได่รับชดใชค้วามเสียหาย ชุมชนไดมี้โอกาสแกไ้ขผูก้ระท าความผิด 
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าซ ้ าซาก ซ่ึงจะน ามาสู่ความสงบในสังคม  

จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2551: 3-5) ศึกษาเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์ซ่ึงเป็น
กระบวนการยติุธรรมทางเลือกท่ีใชจ้ดัการกบัความขดัแยง้อาชญากรรม (บางประเภท) ค านึงถึงการ
เยยีวยา ชดใชผู้เ้สียหาย เรียกร้องความส านึกผดิ ความรับผดิของผูก้ระท าผดิ ใหค้วามส าคญักบัการมี
ส่วนร่วของชุมชน มุ่งใหเ้กิดผลลพัธ์แห่งความสมานฉนัท ์มีหลกัการคือมองปัญหาอาชญากรรมดว้ย
มุมมองใหม่ โดยมองวา่ 1) อาชญากรรมหรือความขดัแยง้เป็นการกระท าท่ีละเมิดสัมพนัธภาพส่วน
บุคคลและละเมิดกฎหมายตามมา ดงันั้นหลกัการแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งเปล่ียนมุมมองวา่การกระท าผิด
สามารถท าลายสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลได้อย่างไร 2) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัทุกฝ่าย ตอ้ง
ก าหนดให้ชดัเจนวา่มีผูใ้ดบา้ง (เหยื่ออาชญากรรม-ตวัเอง-พ่อแม่-โรงเรียน-ชุมชน ฯลฯ) 3) ใครจะตอ้ง
เป็นผูช้ดใช ้โดยใหผู้ก้ระท าผดิระบุการชดใชแ้ละวธีิการเยยีวยา 
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ยศวนัต ์บริบูรณ์ธนา และพรประภา แกลว้กลา้ (2553: 103) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีมีต่อผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิด มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์ด าเนินการโดยกรมคุมประพฤติ ผลกระทบของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีมีต่อผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิดในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ 
ความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม ทัศนคติท่ีมีต่อกันระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิด การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้สียหาย การแสดงความรับผิดชอบของผูก้ระท าผิด การชดใชข้อง
ผูก้ระท าผิดต่อผูเ้สียหายและชุมชน และการกระท าผิดซ ้ า และเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยท า
การเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิด ระหว่างผูท่ี้เขา้ร่วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มทดลอง) กับผูท่ี้ไม่ได้เข้าร่วม (กลุ่มเปรียบเทียบ) ซ่ึงเป็นคดีท่ี
ด าเนินการโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบปกติ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นคดีท่ีศาลจะลงโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี และอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจเก็บขอ้มูล มีการสัมภาษณ์ตาม
แบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากส านกังานคุมประพฤติจ านวน 25 แห่งจากภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ 
โดยการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีถูกตอ้งตาม
กระบวนการ ผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิดย่อมไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุด
ของกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ซ่ึงก็คือการฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ของผูเ้สียหายและผูก้ระท า
ผิด ให้สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดโ้ดยสงบสุข ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถบ่งช้ีถึงขอ้มูลยืนยนั
วา่ผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผดิ มีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ 

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2550: 61) ไดก้ล่าวถึงกลไกวิธีการท่ีสามารถยุติความขดัแยง้ลงได ้
เน่ืองจากมีการใชว้ฒันธรรมจารีตประเพณี ใช้ความอาวุโสของผูน้ าเขา้มาจดัการ โดยวิธีเหล่าน้ีถูก
คน้พบจากการท าโครงการพลงัเครือข่ายยติุธรรมชุมชนแกปั้ญหายาเสพติดของกรมคุมประพฤติเม่ือ 
3 ปีท่ีผา่นมา และยงัไดก้ล่าวถึงการกระจายอ านาจจากภาครัฐไปสู่ทอ้งถ่ินและชุมชน โดยตอ้งการ
ให้ประชาชนทุกระดบัเขา้ถึงความยุติธรรม (Acess to Justice) การถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วย
ภูมิภาค การบูรณาการงานภาคประชาชนของกระทรวง เป็นตน้ โดยเร่ิมตน้จากการให้ความรู้ในดา้น
ต่างๆ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของส านกังานยติุธรรมจงัหวดั ในดา้นวธีิการเขา้ท างานในชุมชน เสริมพลงัให้
ชุมชน สร้างเครือข่ายในชุมชน คิดอยา่งเป็นระบบ ท างานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
เหมือนพื้นฐานในการท่ีจะเขา้ท างานและกลมกลืนกบัประชาชน เพื่อสร้างความไวใ้จและเกิดความ
ร่วมมือ นอกจากน้ียงัเสริมสร้างศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีดว้ยการติดอาวุธทางความคิดดว้ยหลกัสูตร
ด้านการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท ์ท่ีจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมีทั้งความรู้และเคร่ืองมือท่ีจะกระตุน้และ
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เสริมพลงัใหก้บัประชาชนท่ีเป็นเครือข่าย ท าใหป้ระชาชนท่ีเป็นเครือข่ายสามารถไกล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทได ้ใหส้ามารถใชว้ธีิการเชิงสมานฉนัทก์รณีมีเร่ืองคดีความเล็กนอ้ย ให้สามารถจดัระบบการ
ป้องกนัปัญหาอาชญากรรมต่างๆในชุมชนได ้
 กระทรวงยติุธรรม (2550: 63) ไดก้ล่าวถึงความส าเร็จขั้นตน้ของการสร้างเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน อนัเป็นรากฐานส าคญัของ “ชุมชนเขม้แข็ง” เพื่อสร้างสังคมท่ีมีแต่สันติสุขและสมานฉนัท์
ทัว่ทั้งประเทศไทยโดยการรวบรวมความคิดเห็นจากผูท่ี้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียไวว้่า การท่ีกระทรวง
ยุติธรรมเชิญผูน้ าทอ้งถ่ินไปอบรมถือวา่คุม้ค่าเพราะท าให้ไดเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทท าให้ชาวบา้นมีความเช่ือมัน่และการไกล่เกล่ียก็ท าไดง่้ายข้ึน การเขา้อบรมวิธีการไกล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพาทในโครงการยุติธรรมชุมชนท าให้รู้เทคนิคหลายอยา่งท่ีน ามาใชไ้ดจ้ริงๆ โดยเฉพาะ
การน าจุดแข็งของความเป็นเครือญาติ และวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถ่ินมาเป็นประโยชน์เพื่อให้
ทั้งสองฝ่ายประนีประนอม รวมทั้งการท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัไดพ้าเครือข่ายไปศึกษา
ดูงานร่วมกบัตวัแทนชุมชนในจงัหวดัอ่ืนๆเพื่อมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ท าให้มีแนวคิดในการ
น ามาแกไ้ขปัญหาในชุมชน 
 กระทรวงยติุธรรม (2550: 64-65) ไดก้ล่าวถึงการขยายเครือข่ายเพื่อเขา้ไปสร้าง “ระบบไกล่
เกล่ีย” ในโรงเรียน จนประสบความส าเร็จสามารถลดปัญหาทะเลาะวิวาทในโรงเรียนได้  โดยมี
นกัเรียนกลุ่มหน่ึงมีโอกาสไดเ้ขา้อบรมในโครงการ “เยาวชนพลยุติธรรม” ของกระทรวงยุติธรรม
รวมถึงการไดรั้บการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและขจดัความขดัแยง้ดว้ยวิธี
สมานฉันท์จากคณะกรรมการศูนยย์ุติธรรมชุมชนท่ีท าให้เด็กในโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพใน
การไกล่เกล่ีย นอกจากน้ียงักล่าวถึงความส าเร็จในกระบวนการไกล่เกล่ีย วา่ คือการใหคู้่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายพูดคุยกนัโดยไม่มีอาจารยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ีส าคญัในการลดความรุนแรงในหมู่เด็ก
และเยาวชน คือ การสร้างบรรยากาศดีๆในโรงเรียนและการปลูกฝังกระบวนการคิดเชิงบวก หรือ 
Positive Thinking  

ชลทั ประเทืองรัตนา (2555) ได้อธิบายถึงปัจจยัท่ีท าให้การจดัการความขดัแยง้ด้วยการ
เจรจาไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ ว่าประกอบไปดว้ยหลายๆ ปัจจยั 
ไม่ไดมี้เพียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเท่านั้น มีการน าเสนอถึงปัจจยัท่ีหลากหลายของความส าเร็จท่ีส าคญั
บางประการ ประกอบด้วย 1) คนกลางท่ีมีคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ ทกัษะในการฟัง ทกัษะในการ
คน้หา ทกัษะในการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ การช้ีใหเ้ห็นความส าคญัในการไกล่เกล่ีย ทกัษะการ
ด าเนินการเป็นขั้นตอน และตอ้งมีความรู้ ทกัษะในการส่ือสารอยา่งเป็นระบบ ความรู้เหล่าน้ีอาจได้
จากการฝึกอบรมหรือจากประสบการณ์ และบางคร้ังอาจเป็นพรสวรรคห์รือความสามารถพิเศษตาม
ธรรมชาติ การเอ้ืออ านวยช่วยเหลือคู่กรณีในการแสวงหาผลลพัธ์ท่ีสนองความตอ้งการของแต่ละ



56 

ฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม มีบารมีอนัจะท าให้คนในชุมชนยอมรับ 2) 
คู่กรณี การท่ีคู่กรณีพร้อมท่ีจะให้มีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยการเจรจาหรือการไกล่เกล่ียคนกลาง
เม่ือคู่กรณีตระหนกัวา่สถานการณ์สุกงอม (Ripeness) นอกจากน้ี จ  านวนของคู่กรณีท่ีไม่มาก มีความ
มุ่งมัน่และตั้งใจในการแกปั้ญหามาก ประเด็นความขดัแยง้มีความส าคญันอ้ยต่อคู่กรณี และคู่กรณีมี
ความตั้งใจท่ีจะใชอ้  านาจอย่างเสมอภาคและอยา่งยุติธรรม น าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการความ
ขดัแยง้ได ้3) นอกจากน้ีความเคารพเช่ือฟังของคู่กรณี จากงานวิจยักรณีการจดัการความขดัแยง้ของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุภาคเหนือโดยระบบคนกลางท าใหท้ราบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมีความเคารพเช่ือฟังผูน้ าสูง
ทั้งผูน้  าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถา้เกิดขอ้พิพาทแลว้ผูน้ าตดัสินใจอยา่งไรก็มกัจะกระท า
ตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าไม่ปฏิบติัตามก็อาจจะถูกมาตรการทางสังคมกดดนัท าให้ใช้ชีวิตใน
ชุมชนอยา่งยากล าบาก เช่น ชาวกะเหร่ียงมีความเคารพเช่ือฟังผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและทางประเพณี
สูงมาก ซ่ึงเป็นธรรมชาติของชาวกะเหร่ียงท่ีมีอุปนิสัยเช่นนั้น ชาวมง้มีความเคารพในผูน้ าตระกูล
ของตนมกัจะปฏิบติัตามค าแนะน าของผูอ้าวโุสประจ าตระกูลของตน ชาวลาหู่ก็เช่นกนัเม่ือผูน้ าตาม
ประเพณี และผูน้ าของหมู่บา้นให้ค  าแนะน าหรือตดัสินแกไ้ขปัญหาให้ เร่ืองท่ีขดัแยง้ก็มกัจะยุติลง
ในหมู่บา้น 4) บริบทสภาพแวดลอ้ม บริบทสภาพแวดลอ้ม หมายรวมถึง สถานท่ีในการไกล่เกล่ีย 
ซ่ึงมีส่วนในการท าใหก้ารเจรจาไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จ สถานท่ีเจรจาตอ้งมีความเป็นกลางไม่
ท าใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบ ตอ้งไม่มีการกดดนัใด ๆ ระหวา่งการเจรจา เช่น ไม่มี
การการชุมนุมประทว้งอยู่นอกห้องเจรจา แมแ้ต่โต๊ะเจรจาก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้มีลกัษณะของความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนั ท่ีนิยมใชคื้อโต๊ะกลม (Round Table) เพื่อมองเห็นหนา้กนัทุกๆ คน ส าหรับ
หอ้งประชุมควรมีขนาดพอเหมาะ และมีพื้นระดบัเดียวกนัท่ีไม่ใช่หอ้งประชุมแบบเวทีฟังบรรยาย  

วนัชยั วฒันศพัท์ (2550)  เห็นวา่สถานท่ีในการเจรจา ไม่ควรท าให้ให้เกิดการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบ และควรท าให้รู้สึกสบายใจในการพูดคุย อาจเป็นสถานท่ีเป็นกลางในการพูดคุย จะเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม ถ้ามีความเป็นทางการเช่น ในห้องประชุม 
หรือไม่เป็นทางการเช่น ในภคัตาคาร  

ธวชัชัย สุวรรณพาณิช  อธิบายถึง การระงับขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียว่า มีหลักการท่ี
ส าคญัคือ เป็นการเจรจาท่ีมีบุคคลท่ีสามช่วยเหลือในการเจรจา ซ่ึงตอ้งเป็นความสมคัรของคู่พิพาท 
และการด าเนินการเป็นความลบั ซ่ึงความส าเร็จจะอยูท่ี่ประสบการณ์ของผูไ้กล่เกล่ีย โดยคุณสมบติั
ของผูไ้กล่เกล่ียมีดงัน้ี ตอ้งมีความอดทน วิเคราะห์ความตอ้งการของคู่พิพาทไดดี้ แกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดต้ลอดเวลา วางตวัเป็นกลาง ไม่ก าหนดความตอ้งการของคู่พิพาทเอง รวมถึงผูไ้กล่เกล่ียตอ้ง
มีจรรยาบรรณของผูไ้กล่เกล่ีย เช่น วางตวัเป็นกลาง ไม่เรียกทรัพยจ์ากคู่พิพาท สุภาพ ประพฤติตน
ในศีล ไม่บีบบงัคบัใหคู้่พิพาทตอ้งยอมรับขอ้เสนอใดๆ มีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย 
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ระเบียบวธีิการวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ : กรณีศึกษา ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบใชก้รณีศึกษา (Case Study) ซ่ึงมี
วธีิการศึกษา 2 วธีิ คือ การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาจากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structures Interview) โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบ
สัมภาษณ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์และสรุปตามประเด็นค าถามในการศึกษา โดยจะน าเสนอ
หวัขอ้ตามล าดบัดงัน้ี 

3.1  แนวคิดในการศึกษา 
3.2  วธีิการศึกษา 
3.3  นิยามปฏิบติัการ 
3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  แนวคดิในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ได้แนวคิดเพื่อเป็นกรอบ
การศึกษาถึงเง่ือนไขความส าเร็จของกระบวนการไกล่เกล่ีย ไว ้5 เง่ือนไข ดงัน้ี 

1)   ด้านการสมัครใจของคู่กรณี หมายถึง การยินยอมและสมคัรใจท่ีจะเข้าร่วม
กระบวนการไกล่เกล่ีย ซ่ึงสอดคล้องกับ อังคณา บุญสิทธ์ิ (2549: 212) ขั้นตอนการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทข์องการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นไปดว้ย
ความสมคัรใจ ผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิดเท่านั้นท่ีจะมีอ านาจในการตดัสินใจวา่จะใช้กระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทห์รือไม่  

2)   ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย ท่ีมีคุณสมบติัความเป็นกลาง และตรงตามลกัษณะผูไ้กล่
เกล่ียท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชลทั ประเทืองรัตนา (2555) และ ภูริชญา กนัทะเนตร (2552) คนกลางท่ี
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มีคุณสมบัติ ท่ีส าคัญ คือ ทักษะในการฟัง ทักษะในการค้นหา ทักษะในการเปล่ียนแปลง
ความสัมพนัธ์ การช้ีใหเ้ห็นความส าคญัในการไกล่เกล่ีย ทกัษะการด าเนินการเป็นขั้นตอน และตอ้ง
มีความรู้ ทักษะในการส่ือสารอย่างเป็นระบบ ความรู้เหล่าน้ีอาจได้จากการฝึกอบรมหรือจาก
ประสบการณ์ และบางคร้ังอาจเป็นพรสวรรคห์รือความสามารถพิเศษตามธรรมชาติ การเอ้ืออ านวย
ช่วยเหลือคู่กรณีในการแสวงหาผลลพัธ์ท่ีสนองความตอ้งการของแต่ละฝ่ายไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึง
การมีคุณธรรมจริยธรรม มีบารมีอนัจะท าใหค้นในชุมชนยอมรับ  

3)   ดา้นบริบท หรือประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความเช่ือของชุมชนบางอย่าง เช่น 
การเช่ือฟังผูใ้หญ่ ความเช่ือในบาปบุญคุณโทษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชลทั ประเทืองรัตนา (2555) และ 
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2550) เร่ืองท่ีขดัแยง้มกัจะยติุลงในหมู่บา้นไดเ้พราะคนในชุมชนมีความเคารพ
เช่ือฟังผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและทางประเพณีสูง และกลไกวิธีการท่ีสามารถยุติความขดัแยง้ลงได ้
เน่ืองจากมีการใชว้ฒันธรรมจารีตประเพณี ใชค้วามอาวโุสของผูน้ าเขา้มาจดัการ 

4)   ดา้นการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดั ท่ีมีส่วน
ช่วยในการอ านวยความสะดวกให้กระบวนการไกล่เกล่ียขบัเคล่ือนไปไดด้้วยดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2550) และ กระทรวงยุติธรรม (2550) การถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยภูมิภาค 
การบูรณาการงานภาคประชาชนของกระทรวง ท าให้มีการเสริมสร้างศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัดว้ยหลกัสูตรด้านการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจดัการความขดัแยง้เชิง
สมานฉนัท ์กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ท่ีจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมีทั้ง
ความรู้และเคร่ืองมือท่ีจะกระตุน้และเสริมพลงัให้กบัประชาชนท่ีเป็นเครือข่าย ท าให้ประชาชนท่ี
เป็นเครือข่ายสามารถไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทได ้และการท่ีกระทรวงยุติธรรมเชิญผูน้ าทอ้งถ่ินไป
อบรมท าใหไ้ดเ้ทคนิคต่างๆท่ีใชใ้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท าให้ชาวบา้นมีความเช่ือมัน่และการไกล่
เกล่ียก็ท าไดง่้ายข้ึน 

5)   ดา้นสถานท่ีไกล่เกล่ีย สถานท่ีใชใ้นการจดัเวทีไกล่เกล่ีย เช่น วดั โรงเรียน บา้น 
หรือศูนยไ์กล่เกล่ียฯ ซ่ึงสอดคล้องกบั วนัชัย วฒันศพัท์ (2550) และ กระทรวงยุติธรรม (2550) 
สถานท่ีในการเจรจา ไม่ควรท าใหใ้หเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ และควรท าให้รู้สึกสบายใจในการ
พูดคุย อาจเป็นสถานท่ีเป็นกลางในการพูดคุย จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสม รวมถึงปัจจัยท่ีส าคัญในการลดความรุนแรงในหมู่ เด็กและเยาวชน คือ การสร้าง
บรรยากาศดีๆในโรงเรียน  
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3.2  วธิีการศึกษา 
 
3.2.1  ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ท าการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือเอกสาร

ทางวิชาการ บทความ วารสาร ส่ิงพิมพ์และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง รวมทั้ งค้นควา้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์โดย
ศึกษาจากห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

3.2.2  ศึกษาการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
บุคลากรและคู่กรณีท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมในการกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท โดยมีการจด
บนัทึกและการบนัทึกเทปร่วมดว้ย 
 
3.3  นิยามเชิงปฏบิัติการ 

 
3.3.1   ส านกังานยติุธรรมจงัหวดั หมายถึง ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
3.3.2   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) หมายถึง วิธีปฏิบติัต่อ

ความขดัแยง้ด้วยการค านึงถึงผูเ้สียหายและผูท่ี้ได้รับผลกระทบเป็นศูนยก์ลาง โดยมีส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและเครือข่ายเป็นช่องทางในการเขา้ถึงความยุติธรรมของทุกฝ่ายให้
สะดวกรวดเร็ว และร่วมกนัจดัการเยียวยาความเสียหายทั้งทางร่างกาย ทรัพยสิ์นและความสัมพนัธ์
ของคู่พิพาท 

3.3.3   การไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท หมายถึง (Conciliation) หมายถึง การแกปั้ญหาความ
ขัดแย้งโดยมีบุคคลท่ีสามมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องในการให้ค  าปรึกษาแนะน ารวมถึงเป็นผู ้จ ัด
กระบวนการไกล่เกล่ียไปพร้อมกนั 

3.3.4   ผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) หมายถึง เครือข่ายของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
ท่ีท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียในจงัหวดัมหาสารคาม 

3.3.5   คู่กรณี หมายถึง ผูร้้อง ผูถู้กร้องและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนและเขา้
มามีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทท่ีด าเนินกระบวนการโดยส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในจงัหวดัมหาสารคาม 

3.3.6   สถิติการไกล่เกล่ีย หมายถึง จ านวนเร่ืองราวร้องทุกข์และจ านวนการไกล่เกล่ียคดี
หรือขอ้พิพาทท่ีไกล่เกล่ียส าเร็จและไม่ส าเร็จ 

3.3.7   สถานท่ีไกล่เกล่ีย หมายถึง สถานท่ีใชใ้นการจดัเวทีไกล่เกล่ีย เช่น วดั โรงเรียน บา้น 
หรือศูนยไ์กล่เกล่ียฯ 
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3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตาม

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
3.4.1   ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการไกล่เกล่ีย

ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดแ้ก่  1) ประธานกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม 2) คณะกรรมการส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 3) นักวิชาการ
ยุติธรรม 4) พนกังานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 5) ผูช่้วยปฏิบติังานสนบัสนุนภารกิจส่งเสริมการ
ระงบัขอ้พิพาท 6) ท่ีปรึกษากฎหมาย 7) นิติกร 8) เครือข่ายผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 

3.4.2   คู่กรณีท่ีเคยเขา้ร่วมกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยวธีิการไกล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทโดยส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามหรือศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทในจงัหวดั
มหาสารคาม 4 กรณี ไดแ้ก่ ผูร้้อง ผูถู้กร้อง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนและเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
 

3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์: 
กรณีศึกษา ส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม คือแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงข้อค าถามจะมีความ
สอดคลอ้งกบัค าถามในการศึกษาและสนบัสนุนต่อการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการสรุปผล
การศึกษาตามตรงวตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี โดยแบบสัมภาษณ์ยึดหลกัจากทฤษฎีและ
การทบทวนวรรณกรรมจากบทท่ี 2 มาเป็นกรอบเบ้ืองตน้ในการตั้งค  าถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ชุดแนวค าถามการสัมภาษณ์ บุคลากรส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
ชุดแนวค าถามการสัมภาษณ์ ผูร้้อง ผูถู้กร้องและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน

และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
 

3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.6.1  ติดต่อขอความร่วมมือจากส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อขออนุญาต
ท าการศึกษาและเก็บขอ้มูล ตลอดจนช้ีแจงแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 

3.6.2   ติดต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา เพื่อนดัสัมภาษณ์ 
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3.6.3  สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในประเด็นท่ีศึกษา พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลต่างๆจาก
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อความครอบคลุมในทุกประเด็น 

3.6.4  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มาวเิคราะห์และสรุปตามประเด็นค าถามและ
ค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ซ่ึง
จะเป็นการน าขอ้มูลท่ีเป็นหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
มาเทียบเคียงกบัขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาจากเอกสารต่างๆของส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีได้จะน ามาวิเคราะห์และสรุปตามประเด็นค าถามใน
การศึกษา โดยผลการศึกษาจะน าเสนอแบบพรรณนา 



 
 
 

 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

ในการวจิยัเร่ือง กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ : กรณีศึกษา ส านกังานยติุธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
เป็น 7 ตอน ไดแ้ก่ 

4.1  ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
4.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
4.3  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
4.4  กรณีศึกษา 
4.5  เง่ือนไขความส าเร็จในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
4.6  ปัญหาและอุปสรรค 
4.7  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
4.1  ส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 
 

ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ส านกังาน
ปลดักระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรม
ประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงการด าเนินงานเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณียใ์นการประสานส่งต่อ
เร่ืองราวร้องทุกขแ์ละอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม พร้อมทั้ งเป็นหน่วยงานท่ีเช่ือมส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ 
ส านักงานบงัคบัคดี เรือนจ าจงัหวดั สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และส านักงานคุม
ประพฤติ โดยหวัหนา้ส่วนทั้ง 4 หน่วยงานน้ีท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัร่วมกนั ซ่ึงปัจจุบนั (2557) ประธานกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
คือผู ้อ  านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวดัมหาสารคาม ทั้ งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานมีความ
สอดคล้องเป็นกลุ่มเดียวกันสามารถรับรู้ข้อมูลภารกิจเบ้ืองต้นของแต่ละหน่วยงานและมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรระหวา่งหน่วยงานมากข้ึน 
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การด าเนินงานของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะถูกขบัเคล่ือนโดยมี 3 กลุ่มงาน
ท่ีส าคญัคือ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์ กลุ่มงานบริการประชาชน ซ่ึงมี
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังานประจ าส านกังานจ านวน 7 คน ซ่ึงมีการแบ่งงานแบบยืดหยุน่ ทุกกลุ่มงาน
สามารถปฏิบติังานแทนกนัไดเ้น่ืองจากมีการเรียนรู้งานซ่ึงกนัและกนั โดยกลุ่มงานบริการทัว่ไป
ดูแลในเร่ืองการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพนัธ์ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเอกสาร งานพสัดุ การจดัซ้ือ จดัจา้ง เป็นตน้ กลุ่มงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์มีนกัวชิาการยติุธรรมรับผดิชอบดา้นโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นของส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมท่ีมีการก าหนดร่วมกนัระหวา่งส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดั รวมถึงรับผดิชอบในส่วนของเครือข่ายยติุธรรมชุมชนท่ีถูกโอนมาจากส านกังานคุม
ประพฤติเดิม ส าหรับกลุ่มงานบริการประชาชนจะมีนิติกรและท่ีปรึกษากฎหมายให้บริการ
ประชาชนในดา้นกฎหมายและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ นอกจากน้ียงัมีตวัแทนจากกรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพท่ีถูกดึงมาประจ าส านกังานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามเพื่อให้ความช่วยเหลือในดา้น
สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ประชาชนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการจดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามมีโครงสร้างบุคลากรแบบบูรณาการ ดงัภาพท่ี 4.1 โครงสร้าง
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
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ภาพที ่4.1 โครงสร้างผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
แหล่งทีม่า: ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม, 2556. 
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นายราชนั ธรรมขนัธ์ 
(นกัวชิาการยติุธรรม) 

นายภูริบูรณ์ ไกวลันาโรจน์ 
(พนกังานคุมประพฤติ

ช านาญการ) 
 

ผูช่้วยเลขานุการ 
นายถวลิ ศรีพลมาตย ์
(นกัทณัฑวทิยาช านาญ

การ) นายจิรัฏฐ ์จ ารูญหิน 
(พนกังานคุมประพฤติ

ปฏิบติัการ) 
 

นายมานะ อุ่นจงัหาร  
(นกัวชิาการเงินและบญัชี 

ช านาญการ) 
นายฟ้าใส ดีรักษา  

(พนกังานคุม้ครองสิทธิ 
และเสรีภาพ) 

 
นางสาวดารุณี อินไชยา 

(นิติกร) 

นางสาวนฤมล ธนูสา 
(นกัวชิาการเงินและ

บญัชี) 

จุฑามาศ รัตนวงศ ์ 
(นกัวชิาการยติุธรรม) 

นายวีระ เหล่าลงอินทร์ 
(นกัจดัการงานทัว่ไป 

ช านาญการ) 

 
นายคงศกัด์ิ เนตรวงอินทร์ 
(พนกังานคุมประพฤติ

ปฏิบติัการ) 
 

นายยทุธนา ภาษีเนตร 
(นิติกร) 

นายทรงยศ ขนัโยธา 
(พนกังานคุมประพฤติ) 

พ.ต.อ. วชัรินทร์ ชาวงศกร 
(ท่ีปรึกษาก าหมาย) 

พ.ต.อ. พฒันศกัด์ิ ปุยฝ้าย 
 (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

นางสาวกนกวรรณ นอ้ยเสนา
(นิติกร) 

นางสาววภิาพร แวดอุดม 
(ผูช่้วยปฏิบติังาน 

สนบัสนุนภารกิจ 

ส่งเสริมการระงบัขอ้พิพาท) 
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4.1.1  ผลการด าเนินงานส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 
4.1.1.1   ผลการด าเนินงานดา้นการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทหรือความขดัแยง้ 

1)   ผลการด าเนินงานประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2557  

(1)   มีขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนกบัเอกชนจ านวน 10 เร่ือง 
- รับเร่ืองราวเพื่อไกล่เกล่ียกรณีพิพาทโดยส านักงานยุติธรรม

จงัหวดั ไกล่เกล่ียส าเร็จ 1 เร่ือง 
- รับเร่ืองราวเพื่อไกล่เกล่ียกรณีพิพาทโดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้

พิพาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 9 เร่ือง 
2)   ผลการด าเนินงานประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

(1)   มีขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนกบัเอกชนจ านวน 2 เร่ือง  
- รับเร่ืองราวเพื่อไกล่เกล่ียกรณีพิพาทโดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้

พิพาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 2 เร่ือง 
(2)   มีขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนกบัหน่วยงานรัฐ 2 เร่ือง  

- รับเร่ืองราวเพื่อไกล่เกล่ียกรณีพิพาทโดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 2 เร่ือง 

3)   ผลการด าเนินงานประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
(1)   มีขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนกบัเอกชนจ านวน 1 เร่ือง  

- รับเร่ืองราวเพื่อไกล่เกล่ียกรณีพิพาทโดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 1 เร่ือง 

4.1.1.2   ประโยชนจ์ากการจดัตั้งส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
การจดัตั้งส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพื่ออ านวยความสะดวกและอ านวย

ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมหลายประการ ทั้งประโยชน์ต่อ
ชุมชนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู ้
ท่ีเขา้ร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัถึงผลการ
ด าเนินงานของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามท าใหท้ราบถึงประโยชน์ดงัน้ี 

1)   ปัจจุบนัมีประชาชนเขา้มารับบริการท่ีส านกังานยุติรรมจงัหวดัเพิ่มมาก
ข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการรับรู้และเข้าถึงความยุติธรรมท่ีเพิ่มข้ึนด้วย กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกนั้นถือวา่เป็นทางเลือกใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงความยติุธรรมท่ีหลากหลายแนวทาง 
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2)   ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการบริการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามมากข้ึนกว่าในอดีต เน่ืองจากเดิมทุกหน่วยงานท่ีสังกดักระทรวงยุติธรรมจะ
ท างานแยกส่วนไม่ไดเ้รียนรู้งานซ่ึงกนัและกนั และไม่ไดเ้ป็นช่องทางในการรับเร่ืองราวร้องเรียน
เช่นปัจจุบนัน้ี แต่เม่ือมีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามข้ึนท าใหแ้ต่ละหน่วยงานรับรู้เร่ืองราว
ของหน่วยงานอ่ืนแลว้สามารถเป็นช่องทางใหป้ระชาชนมาขอรับบริการเพิ่มได ้

3)   การมีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามนั้นช่วยให้เครือข่ายและผู ้
ไกล่เกล่ียมีความมั่นใจได้ว่ามีผู ้ดูแลและเป็นท่ีปรึกษาให้ชุมชนและช่วยประสานส่งต่อการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามถือเป็นพี่เล้ียงเพื่อเสริมแรงใน
ดา้นกฎหมายเม่ือมีการไกล่เกล่ียในชุมชน 
 

4.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 
ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

การสมรส และอาชีพ จ านวนรวม 18 คน ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี เพศ ตวัแทนผูส้ัมภาษณ์เพศชาย 10 คน 
(ร้อยละ 55.6) เพศหญิง 8 คน (ร้อยละ44.4) กลุ่มอายุแบ่งออก 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุต ่ากวา่ 30 ปี 3 
คน (ร้อยละ 16.7) กลุ่มอาย ุ30-40 ปี 3 คน (ร้อยละ 16.7) กลุ่มอาย ุ40-60 ปี 6 คน (ร้อยละ 33.3) และ
กลุ่มอายุ 60 ปี ข้ึนไป 5 คน (ร้อยละ 27.8) กลุ่มการศึกษาแบ่งออก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี 
16 คน (ร้อยละ 88.9) ระดบัปริญญาโท 1 คน (ร้อยละ5.6) และระดบัปริญญาเอก 1 คน (ร้อยละ5.6) 
กลุ่มสถานภาพสมรส ไดแ้ก่ สถานภาพโสด 2 คน (ร้อยละ 11.1) สถานภาพสมรส 17 คน (ร้อยละ 
94.4) อาชีพ ไดแ้ก่ รับราชการ 12 คน (ร้อยละ 66.7) ขา้ราชการเกษียณ 5 (ร้อยละ 27.8) คา้ขาย 1 คน 
(ร้อยละ 5.6)  
 
ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน (n=18) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 10 55.6 
หญิง  8 44.4 
อายุ   
ต ่ากวา่ 30 ปี 3 16.7 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน (n=18) ร้อยละ 
30-40 ปี 3 16.7 
40-60 ปี 6 33.3 
60 ปีข้ึนไป  5 27.8 
ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 16 88.9 
ปริญญาโท 1 5.6 
ปริญญาเอก 1 5.6 
สถานภาพสมรส   
โสด 2 11.1 
สมรส 17 94.4 
อาชีพ   
รับราชการ 12 66.7 
ขา้ราชการเกษียณ 5 27.8 
คา้ขาย 1 5.6 
 

4.3  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์คร้ังน้ี พบว่าส านกังานยุติธรรมจงัหวดั

มหาสารคามใชรู้ปแบบกระบวนการไกล่เกล่ีย โดยมีผูป้ระสานงานหรือคนกลางท าหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่
เกล่ีย การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามมี
ส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการ 3 ส่วน ไดแ้ก่ เครือข่ายภาคประชาชนท่ีสามารถท าหนา้ท่ี
เป็นทั้งผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข์และท าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย เจา้หน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงหมาย
รวมถึงเจา้หน้าท่ีในส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงยุติธรรม และชาวบา้นในชุมชน การปฏิบติังาน
และการประสานงานร่วมกนัอย่างบูรณาการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมนั้นท าให้ช่องทาง
ในการเขา้รับบริการดา้นความยติุธรรมมีหลายช่องทาง ไดแ้ก่ ช่องทางจากส านกังานยติุธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม และช่องทางจากเครือข่าย สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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4.3.1  การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จากช่องทางส านักงานยุติธรรม
จังหวดัมหาสารคาม 

ในอดีตเคยมีการจดักระบวนการไกล่เกล่ียโดยส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามและมี
กรณีข้อพิพาทหลายกรณีแม้แต่ข้อพิพาทในส่วนราชการด้วยกันเองก็ตาม ซ่ึงอดีตประธาน
กรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามได้ดึงกรณีพิพาทเหล่านั้นมาไกล่เกล่ียท่ี
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามโดยเชิญผูรู้้หรือผูท่ี้มีความสามารถมาร่วมกระบวนการ แต่
หลงัจากนั้นประธานกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามมีการทบทวนและมอง
ว่าควรจะส่งเสริมภารกิจการไกล่เกล่ียน้ีกลับไปท่ีชุมชนให้ชาวบา้นในชุมชนมีบทบาทในการ
จดัการขอ้พิพาทกนัเองเพราะถ้าหากส านักงานยุติธรรมจงัหวดัดึงกรณีขอ้พิพาทมายงัส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามก็จะมีค่าใช้จ่ายท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพิ่มข้ึน เป็น
การส้ินเปลืองทั้งสองฝ่าย ควรให้มีการจดัการไกล่เกล่ียในชุมชนโดยให้ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามเป็นเพียงพี่เล้ียงลงพื้นท่ีไปร่วมสังเกตกระบวนการและช่วยสรุปประเด็นต่างๆให้ (นาม
สมมติ 1, 2557) 

แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบนัในกรณีท่ีประชาชนเขา้มารับบริการและต้องการให้ส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามจดักระบวนการไกล่เกล่ียให้นั้นก็ยงัคงมีอยู ่ซ่ึงประชาชนจะทราบวา่มี
หน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายเช่นน้ีจากการลงพื้นท่ีของเจา้หน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามและการลงพื้นท่ีกับโครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี โดยโครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ีเป็น
โครงการของจงัหวดัมหาสารคามท่ีจะให้หน่วยงานราชการทั้งหมดรวมตวักนัเพื่อประชาสัมพนัธ์
ตนเองให้ประชาชนไดท้ราบ ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามท าการประชาสัมพนัธ์ตนเอง
โดยการน าแผ่นพบัและซีดีท่ีมีรายละเอียดการขอรับบริการและข้อมูลเบ้ืองต้นของส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามมาแจกประชาชน และยงัเปิดช่องทางในการเขา้ถึงเจา้หน้าท่ีท่ีสะดวก
ยิ่งข้ึนอยา่งการปรึกษาร้องเรียนทางโทรศพัท์ รวมถึงส่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายนิติกรและท่ีปรึกษากฎหมาย
เพื่อให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่ประชาชนท่ีมีความเดือดร้อนหรือขอ้สงสัยทางคดีหรือกฎหมาย ท าให้
ประชาชนท่ีทราบขอ้มูลของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะเขา้มารับบริการทั้งการเขา้มา
ติดต่อโดยตรงท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ดงัท่ีเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามกล่าววา่ 

 
“ส่วนมากเวลาท่ีประชาชนเขา้มาติดต่อขอรับบริการท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดั 
นิติกรจะถามวา่รู้จกัส านกังานไดอ้ยา่งไร ส่วนใหญ่ประชาชนจะตอบวา่ บุคคลแนะ
น ามาบา้ง รู้จากส่ือวทิย ุและวซีีดีท่ีผูใ้หญ่บา้นประกาศตอนเชา้บา้ง บางทีประชาชน
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ก็เขา้มาปรึกษาเฉยๆแต่ก็มีคนท่ีอยากให้เจา้หนา้ท่ีช่วยไกล่เกล่ียกบัคู่กรณีให้เพราะ
ไม่อยากจะสู้คดี” (นามสมมติ 9, 2557) 
 

4.3.1.1  การรับเร่ืองราวร้องทุกข์และสอบขอ้เท็จจริง ในเบ้ืองตน้ทั้งสองช่องทาง 
คือ การเขา้มารับบริการโดยตรงท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและการปรึกษาร้องเรียน
ทางโทรศพัท ์เม่ือมีกรณีท่ีประชาชนเกิดขอ้พิพาทหรือคดีความท่ีตอ้งการค าปรึกษาและหาทางออก 
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะเนน้ไปท่ีบุคลากรส าคญัอยา่งนิติกรและท่ีปรึกษากฎหมาย
ให้ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการพูดคุยต่อไป นิติกรท าหน้าท่ีรับเร่ืองไวอ้าจมีการพูดคุยกันใน
รายละเอียดยอ่ยแต่จะขอหมายเลขติดต่อของผูร้้องไวเ้พื่อกลบัมาปรึกษาภายในส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนรายนั้นว่าสามารถจะใชก้ระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัทใ์นการยุติความขดัแยง้และไม่ให้คดีข้ึนสู่ศาลไดห้รือไม่ (นามสมมติ 10, 2557) เม่ือ
สรุปแนวทางท่ีจะจดัการความขดัแยง้ได้แล้วจึงจะติดต่อไปยงัผูร้้องอีกคร้ังเพื่อสอบถามความ
สะดวกในการเข้ามาพูดคุยกับทางส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามถึงรายละเอียดและ
ขอ้เทจ็จริงอ่ืนๆ รวมถึงการพดูคุยเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์เป็นทางเลือกในการ
จดัการข้อพิพาทคร้ังน้ีให้ผูร้้องได้ทราบแล้วตดัสินใจว่าต้องการข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทห์รือไม่ หากผูร้้องยินดีท่ีจะเขา้ร่วมกระบวนการนิติกรจะเป็นผูติ้ดต่อไปยงัผูถู้กร้องโดย
พดูคุยทางโทรศพัทก่์อนเพื่อใหผู้ถู้กร้องไดเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่หากไม่สามารถติดต่อผู ้
ถูกร้องทางโทรศพัทไ์ด้ฝ่ายธุรการและนิติกรจะร่วมกนัท าหนงัสือเชิญผูถู้กร้องหรือคู่กรณีให้เขา้สู่
กระบวนการไกล่เกล่ียซ่ึงมีการนดัวนั เวลา และระบุหมายเลขติดต่อของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามไวห้ากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีการตอบตกลง
จากผูถู้กร้องนิติกรจะด าเนินการท าหนังสือเชิญผูเ้ข้าร่วมกระบวนการตามค าสั่งจากประธาน
กรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามว่าตอ้งเชิญบุคคลใดเขา้ร่วมกระบวนการ
บา้งและควรเชิญในรูปแบบใด จากนั้นจะเตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ีโดยยืมพื้นท่ีห้องประชุม
ของส านกังานคุมประพฤติเพื่อใหมี้ความเป็นส่วนตวัในการพดูคุย 

4.3.1.2  ขั้นตอนการไกล่เกล่ีย 
1)   ก่อนการไกล่เกล่ีย ก่อนท่ีจะเขา้สู่เวทีการไกล่เกล่ีย นิติกรจะเตรียม

ความพร้อมของสถานท่ีโดยใช้พื้นท่ีห้องประชุมของส านักงานคุมประพฤติเป็นเวทีไกล่เกล่ีย 
ขั้นตอนน้ีคู่กรณีและนิติกรมีการเตรียมความพร้อมจากการพูดคุยนอกรอบถึงรายละเอียดท่ีเป็น
สาระส าคญัในการไกล่เกล่ียกนัมาพอสมควรแล้ว ซ่ึงรูปแบบการไกล่เกล่ียท่ีจดัโดยส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามส่วนใหญ่จะไม่มีรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือรูปแบบตายตวั เพราะคดี
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ความหรือขอ้ขดัแยง้ไม่ไดมี้ความซับซ้อนหรือร้ายแรงมาก ดงันั้นอาจจะไม่มีพิธีการในการกล่าว
เปิดการไกล่เกล่ีย ท่ีเป็นทางการแต่จะเร่ิมการพูดคุยดว้ยความเป็นกนัเองรับฟังปัญหาและร่วมหา
ทางออกท่ีดีให้ โดยนิติกรจะเชิญคู่กรณีเขา้มาสนทนาไกล่เกล่ียทีละฝ่าย ฝ่ายผูร้้องจะถูกเชิญเขา้พบ
เพื่อพูดคุยถึงความเดือดร้อนและความตอ้งการของตนก่อน จากนั้นจึงเชิญผูถู้กร้องเขา้ไปพูดคุย
เพื่อให้ได้อธิบายและตระหนกัถึงความเดือดร้อนของผูร้้องและให้มีส่วนร่วมในการหาทางออก
ร่วมกนัจนกวา่จะไดข้อ้สรุปท่ีทั้งสองฝ่ายจะยอมรับกนัได ้(นามสมมติ 9, 2557)  

2)   ระหวา่งการไกล่เกล่ีย นิติกรจะใหคู้่กรณีทั้งสองฝ่ายเสนอทางเลือกให้
กนัและกนัมากกวา่หน่ึงทางเลือก และนิติกรจะเป็นตวัเช่ือมสร้างความตกลงร่วมกนัของแต่ละฝ่าย 
ซ่ึงการสร้างทางเลือกท่ีมากกวา่หน่ึงทางเลือกนั้นจะท าให้ความขดัแยง้มีทางออกมากข้ึน นอกจากน้ี
นิติกรยงัมีการยกเอาค าสอนจากศาสนามาประกอบการไกล่เกล่ียด้วย และมีการกล่าวช่ืนชมและ
พดูคุยถึงเร่ืองอ่ืนๆกบัคู่กรณี ดงัท่ีนิติกรกล่าววา่ 

 
“วธีิการท่ีจะพดูใหคู้่กรณีคลอ้ยตามก็ใชห้ลายอยา่งมาประกอบกนั เช่น บอกคู่กรณี
วา่การท าความดีการใหอ้ภยั การท าบุญใหท้านและมีเมตตาต่อกนัจะท าใหชี้วิต
รุ่งเรือง แลว้ก็ชวนคุยนอกเร่ืองไปบา้ง คู่กรณีก็ผอ่นคลายข้ึน” (นามสมมติ 9, 2557) 

 
3)   การสรุปผลการไกล่เกล่ีย ในกรณีท่ีการไกล่เกล่ียสามารถตกลงกนัได้

หรือไกล่เกล่ียส าเร็จ นิติกรจะเชิญคู่กรณีทั้งสองเข้าพบพร้อมกันเพื่อแจ้งให้คู่กรณีทั้งรับทราบ
ร่วมกนัว่าการไกล่เกล่ียคร้ังน้ีขอ้ตกลงคืออะไรบา้ง และให้ลงนามในสัญญาประนีประนอมข้อ
พิพาทวา่ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียในเร่ืองดงักล่าวโดยมีขอ้ตกลงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเพื่อ
เป็นหลกัฐานอา้งอิงในการน าไปปฏิบัติตาม โดยมีพยานลงนามร่วมคือนิติกรส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม (นามสมมติ 9, 2557) 

4.3.1.3   การประสานส่งต่อกรณีพิพาท กรณีพิพาท คดีความหรือความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนมีความรุนแรงและละเอียดอ่อนต่างกัน บางกรณีสามารถท่ีจะไกล่เกล่ียโดยส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามได ้บางกรณีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัเห็นวา่ควรประสานไปไกล่เกล่ีย
ท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระดบัอ าเภอ และบางกรณีอาจตอ้งประสานไปยงัหน่วยงานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมากกว่าและมีการจดัการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ การประสานเพื่อส่งต่อกรณีพิพาทจาก
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1)   การประสานส่งต่อกรณีพิพาทไปยงัศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท
ระดบัอ าเภอ ในขั้นตอนของการสอบขอ้เท็จจริงนั้นนอกจากเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
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มหาสารคามจะสอบถามถึงรายละเอียดของข้อพิพาทนั้นแลว้ยงัตอ้งสอบถามถึงภูมิล าเนา ชุมชน 
หมู่บ้าน หรืออ าเภอท่ีผูร้้องอาศัยอยู่ และน ากลับมาปรึกษากับทางส านักงานยุติธรรมจังหวดั
มหาสารคามอีกคร้ังวา่สามารถจะประสานไปยงัศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทไดห้รือไม่ เพราะการ
ท่ีผูร้้องเป็นชาวบา้นในชุมชนท่ีมีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอยูน่ั้นทางส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามจะแนะน าให้ผูร้้องเขา้ไปด าเนินการต่อท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท (นามสมมติ 9, 
2557) โดยเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานกบัทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในพื้นท่ีนั้นๆให้หากผูร้้องตกลงท่ีจะด าเนินการ
ต่อ จากนั้นคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจะเป็นผูด้  าเนินการจดัเวทีไกล่เกล่ียให้ บาง
กรณีท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทตอ้งการเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทดงักล่าว
เขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียก็จะมีการประสานไปยงัส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเพื่อให้อ านวย
ความสะดวกในการส่งผู ้รู้และผู ้เ ก่ียวข้องลงมาเข้า ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียด้วย  และ
คณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระดบัอ าเภอจะร่วมกนัท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการจดัเวที
ไกล่เกล่ียและรายงานผลการไกล่เกล่ียมายงัส านกังานยติุธรรมจงัหวดั (นามสมมติ 5, 2557) 

2)   การประสานส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามพิจารณาแลว้วา่ขอ้พิพาทท่ีไดรั้บมามีความซบัซ้อนและมีขอ้กฎหมาย
มาเก่ียวขอ้งเกินกวา่ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะจดัเวทีไกล่เกล่ียให้ได ้ทางส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะประสานงานติดต่อกบัส านกังานอยัการจงัหวดัมหาสารคามเพื่อให้
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในชั้นอัยการ และจะช่วยเหลือในการประสานกับทาง
ส านักงานอยัการจงัหวดัมหาสารคามให้ เน่ืองจากส านักงานอยัการในจงัหวดัมหาสารคามจะมี
กระบวนการไกล่เกล่ียโดยนิติกรท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นระบบอยูแ่ลว้ เม่ือประสานส่งต่อไปยงั
ส านักงานอยัการจงัหวดัมหาสารคาม นิติกรของส านักงานอยัการจงัหวดัมหาสารคามจะเป็นผู ้
ด าเนินกระบวนการต่างๆต่อไปจนเสร็จส้ิน โดยท่ีนิติกรของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
จะคอยติดตามผลการไกล่เกล่ียจากส านักงานอยัการจงัหวดัมหาสารคามว่าสามารถตกลงกนัได้
หรือไม่ ซ่ึงส่วนใหญ่การประสานงานระหวา่งหน่วยงานจะใชก้ารติดต่อพูดคุยปรึกษาทางโทรศพัท์
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน แต่อย่างไรก็ตามนิติกรส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามจ าเป็นท่ีจะต้องท าเอกสารการส่งต่อข้อพิพาทไปยังส านักงานอัยการจังหวัด
มหาสารคามเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบทางราชการ ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดักล่าววา่ 
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“เวลาท่ีจะประสานส่งต่อคดีความไปทีอยัการจงัหวดั จะใชค้วามสนิทสนมคุน้เคย
ระหวา่งนิติกรสองฝ่ายพดูคุยผา่นทางโทรศพัทใ์หอี้กฝ่ายไดรั้บรู้เร่ืองราวเบ้ืองตน้วา่
จะสามารถช่วยเหลือไดห้รือไม่ ถา้ทางอยัการจงัหวดัรับเร่ืองไวเ้ราก็จะท าหนงัสือ
ส่งต่อกรณีพิพาทไปทางนิติกรของส านกังานอยัการอีกคร้ังให้ถูกตอ้ง” (นามสมมติ 
10, 2557) 
 
4.3.2  การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จากช่องทางส านักงานเครือข่าย 
จากการศึกษาพบวา่กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเร่ิมตน้จากเครือข่ายน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพื่อเนน้ชุมชนเป็นผูป้ฏิบติั โดยมีส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
เป็นเพียงพี่เล้ียงในการช้ีแนะช้ีช่องทางให้ชุมชนไดมี้การจดัการปัญหาในชุมชนโดยผูท่ี้อาศยัใน
ชุมชนและเป็นผูท่ี้ชาวบา้นนบัถือซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย โดยท่ีผูไ้กล่เกล่ียทั้งหมดจะถือเป็น
เครือข่ายของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามดว้ย เครือข่ายเหล่าน้ีมาจากหลากหลายอาชีพ
และเป็นผูท่ี้มาด้วยจิตอาสา บทบาทหน้าท่ี เครือข่ายนอกจากจะเป็นผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข์จาก
ชาวบา้นในชุมชนแลว้ยงัท าหน้าท่ีเป็นผู ้ไกล่เกล่ีย ดงันั้นการท าหน้าท่ีของเครือข่ายจะตอ้งมีการ
ติดต่อประสานกบัเจา้หน้าท่ีในส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เช่น การเขา้ร่วมการอบรม
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ีย วิธีและหลกัการในการไกล่เกล่ียเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงการ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างเครือข่ายเพื่อทบทวนบทเรียนท่ีด าเนินกิจกรรมและการด าเนิน
โครงการร่วมกนัมาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปเป็นบทสรุปในการจดักิจกรรม
และโครงการคร้ังต่อไป (นามสมมติ 5, 2557) ซ่ึงศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในจงัหวดัมหาสารคามมี
ทั้งหมด 2 ศูนย ์ไดแ้ก่ศูนยไ์กลเกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยั และศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทแต่ละศูนยจ์ะมี
ประธานกรรมการและคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
ชาวบา้นในพื้นท่ีว่ามีความเหมาะสมท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการหรือเป็นผูไ้กล่เกล่ีย และ
ไดรั้บการแต่ตั้งอยา่งเป็นทางการจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพื่อให้มีหน่วยงานมา
รองรับในการปฏิบติัหนา้ท่ีและท าใหมี้ความน่าเช่ือถือในตวัผูไ้กล่เกล่ียมากข้ึน 

4.3.2.1  การรับเร่ืองราวร้องทุกข์และสอบขอ้เท็จจริง ชาวบา้นจะทราบว่ามีศูนย์
ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอยูใ่นชุมชนจากการประชาสัมพนัธ์ในหมู่บา้นและจากปากต่อปากของคน
ในชุมชนท่ีเคยเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียหรือผูท่ี้ทราบถึงการไกล่เกล่ียท่ีส าเร็จในชุมชน เม่ือ
ชาวบา้นเกิดปัญหาขอ้พิพาทและตอ้งการขอความช่วยเหลือในเร่ืองคดีความหรือตอ้งการไกล่เกล่ีย
กบัคู่กรณี ชาวบา้นจะเขา้ไปติดต่อกบัเครือข่ายหรือผูท่ี้เป็นคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
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พิพาท คณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจะรับเร่ืองและพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาจากชาวบา้น
เพื่อให้ทางคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทสามารถทราบสถานการณ์และมีข้อมูล
เบ้ืองตน้ในการท่ีจะเขา้ไปพบหรือพดูคุยกบัอีกฝ่ายไดต้รงกนั (นามสมมติ 14, 2557) 

การสอบขอ้เท็จจริงจากคู่กรณีอีกฝ่ายนั้นคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัข้อ
พิพาทจะติดต่อพดูคุยโดยการเขา้ไปพบในลกัษณะเยี่ยมเยียน แลว้สอบถามถึงรายละเอียดขอ้พิพาท
อีกดา้นจากผูถู้กร้องเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทั้งสองฝ่าย และจะถามความสมคัรใจในการจะเขา้
สู่กระบวนการไกล่เกล่ียโดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 

4.3.2.2  ขั้นตอนการไกล่เกล่ีย เม่ือศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทได้รับเร่ืองจาก
ชาวบา้นและพิจารณาว่าตกลงร่วมกบัคู่กรณีทั้งสองฝ่ายว่าจะจดัเวทีการไกล่เกล่ียเพื่อแกปั้ญหาขอ้
พิพาทคร้ังน้ี การด าเนินการขั้นตอนต่อไปมีดงัน้ี 

1)   ปรึกษาหารูปแบบการไกล่เกล่ีย โดยประธานกรรมบริหารและคณะ 
กรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจะร่วมกนัหาแนวทางหรือรูปแบบในการไกล่เกล่ียร่วมกนั
อีกคร้ัง รวมถึงการก าหนดวนัเวลา สถานท่ี และผูท่ี้มาเขา้ร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ีย เม่ือสรุป
แนวทางไดแ้ลว้คณะกรรมการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจะพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นผูไ้กล่
เกล่ียในกรณีดงักล่าวหากผูร้้องและผูถู้กร้องไม่ไดเ้สนอมา โดยคณะกรรมศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทจะเลือกผูไ้กล่เกล่ียท่ีเห็นว่าเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมไกล่เกล่ียกรณีดงักล่าว ตามท่ี
ตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียกล่าววา่ 

 
“การท างานของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทก็จะท าร่วมกนักบัคณะกรรมการศูนย์
ท่ีมีอยู ่7-8 คน พอมีเร่ืองเขา้มาจากชาวบา้น เราก็จะน ามาปรึกษาหารือหาแนวทางท่ี
จะไกล่เกล่ียร่วมกนั เพราะจะตอ้งมีคณะกรรมการของศูนยไ์กล่เกล่ียเขา้ไปร่วมเป็น
พยานในกระบวนการดว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน” (นามสมมติ 14, 2557) 

 
2)   เตรียมความพร้อมของเวทีไกล่เกล่ีย ก่อนการไกล่เกล่ียจะเร่ิมข้ึน

คณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทตอ้งร่วมมือกนัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การไกล่เกล่ีย เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี กระดาษเพื่อใช้ในการบนัทึก เคร่ืองพิมพ ์น ้ าด่ืม เป็นตน้ และจดัเวที
ไกล่เกล่ียใหใ้กลเ้คียงกบัหลกัในการไกล่เกล่ียมากท่ีสุด คือ พยายามจดัให้เกา้อ้ีหนัเขา้หากนัให้เป็น
วงกลม (นามสมมติ 14, 2557) 

3)   การกล่าวเปิดการไกล่เกล่ีย ขั้นตอนน้ีผูท่ี้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียจะเป็น
ผูด้  าเนินการทั้งหมด ส่วนผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียท่านอ่ืนๆจะเป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น
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ผูไ้กล่เกล่ียจะกล่าวย  ้าอีกคร้ังถึงขอ้ปฏิบติัในการไกล่เกล่ีย แนะน าตวัและบทบาทหนา้ท่ีของผูไ้กล่
เกล่ีย ยืนยนัความเป็นกลางของตวัผูไ้กล่เกล่ียเองเพื่อให้คู่กรณีคลายความกงัวล แนะน าผูเ้ขา้ร่วม
กระบวนการ และอธิบายถึงวิธีการขั้นตอนของการไกล่เกล่ีย รวมถึงการสร้างความน่าเช่ือถือจาก
ความส าเร็จในการไกล่เกล่ียท่ีผา่นมา ซ่ึงบางคร้ังการกล่าวเปิดการไกล่เกล่ียไม่ใช้รูปแบบท่ีตายตวั
เน่ืองจากกรณีพิพาทแต่ละคร้ังมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัการประเมินสถานการณ์และ
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ของผูไ้กล่เกล่ียดว้ย 

4)   ระหว่างการไกล่เกล่ีย เม่ือกล่าวเปิดการประชุมเสร็จส้ิน ผูไ้กล่เกล่ีย
จะเร่ิมให้ผูร้้องหรือผูเ้สียหายไดเ้ร่ิมการบรรยายถึงเหตุการณ์ ความเดือดร้อนและยกขอ้เสนอท่ีตน
ตอ้งการไดรั้บก่อน หลงัจากนั้นจึงจะให้ผูถู้กร้องไดอ้ธิบายถึงเหตุการณ์ดงักล่าวและถามถึงความ
ยินยอมท่ีจะรับขอ้เสนอขอ้งผูถู้กร้องได้หรือไม่ หากไม่ไดก้็จะให้ผูถู้กร้องกล่าวถึงขอ้จ ากดัท่ีตน
สามารถจะยินยอมให้ได้ การพูดคุยจะท าเช่นน้ีสลับกันไป ในขณะเดียวกันผูไ้กล่เกล่ียจะเป็น
ตวักลางในการย  ้าถึงขอ้เสนอของทั้งสองฝ่ายจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจและใช้ความรู้และทกัษะท่ีมีมา
ควบคุมบรรยากาศสถานการณ์ให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยดว้ยการใช้หลกัธรรมะเขา้มาสอนหรือ
ประกอบการไกล่เกล่ีย ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียกล่าววา่ 

 
“เน่ืองจากผมเป็นคณะกรรมการของวดัในชุมชนด้วย และเขา้วดัฟังเทศน์
เป็นประจ า ผมเลยเอาหลกัธรรมค าสอนดีๆมาใชใ้นการไกล่เกล่ียดว้ย” (นาม
สมมติ 14, 2557) 

 
แต่ในกรณีท่ีอาจเกิดปัญหาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไดผู้ไ้กล่เกล่ีย

จะประเมินสถานการณ์และกล่าวระงบัการไกล่เกล่ียไวช้ัว่คราวเพื่อให้สถานการณ์ดีข้ึนโดยการเขา้
ไปพูดคุยกบัฝ่ายท่ีมีปัญหาเพื่อให้เกิดการพูดคุยกนัอีกคร้ังหน่ึง หากการไกล่เกล่ียไม่สามารถยุติลง
ได ้อาจจะเน่ืองดว้ยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่พอใจในขอ้ตกลงหรือไม่พอใจในการไกล่เกล่ียและ
เดินออกจากเวทีไกล่เกล่ียไปก็ถือวา่การไกล่เกล่ียคร้ังนั้นไม่ส าเร็จ และหากคู่กรณีมีความประสงค์
จะไกล่เกล่ียอีกคร้ังก็สามารถท าได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมเขา้สู่กระบวนการ
อีกคร้ัง (นามสมมติ 14, 2557) 

5)   การท าขอ้ตกลง หมายถึงการบนัทึกสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาท
เม่ือการไกล่เกล่ียท่ีคู่กรณีสามารถตกลงกนัได้ กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการบนัทึกร่วมกนัทุกฝ่ายว่า
คู่กรณีไดต้กลงและสัญญาวา่จะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีเห็นชอบร่วมกนัโดยทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูร้้อง ผูถู้ก
ร้อง ผูไ้กล่เกล่ีย พยานผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย ตอ้งลงนามร่วมกนัเพื่อเป็นหลกัฐาน 
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4.3.2.3  การประสานส่งต่อกรณีพิพาท 
1)   การประสานส่งต่อไปยงัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม จาก

การศึกษาพบว่าในกรณีท่ีเครือข่ายไดพ้ิจารณากบัทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทแลว้วา่เร่ืองราว
ขอ้พิพาทหรือคดีท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความละเอียดอ่อนเกินกวา่ทางชุมชนจะจดัเวทีไกล่เกล่ียให้ได ้จึงจะ
มีการติดต่อพูดคุยและประสานไปยงัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือแนะน าการจดัการขอ้พิพาทต่อไป ซ่ึงส่วนมากกรณีพิพาทท่ีเครือข่ายจะส่งต่อไปยงัส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามนั้นจะมีจ านวนไม่มาก เพราะการไกล่เกล่ียในชุมชนสามารถไกล่เกล่ีย
ไดส้ าเร็จ (นามสมมติ 1, 2557) 

2)   การประสานส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาพบว่า
เครือข่ายมีการประสานเพื่อจะส่งต่อกรณีพิพาทในชุมชนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ด าเนิน
กระบวนการไกล่เกล่ียให้ เช่น การติดต่อไปยงัศูนยไ์กล่เกล่ียระดบัอ าเภอเพื่อตอ้งการให้ขอ้พิพาท
ไดเ้ขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียของอ าเภอซ่ึงมีความน่าเช่ือถือ มีบุคลากรและมีสถานท่ีท่ีพร้อมซ่ึงจะ
ท าใหคู้่กรณีเกิดความเกรงใจและยนิยอมท่ีจะเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียไดง่้ายกวา่ รวมถึงทราบ
ว่าการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทก็เป็นภารกิจของทางอ าเภอเช่นกัน 
(นามสมมติ 14, 2557) 
 

4.4  กรณศึีกษา 
 

4.4.1  กรณศึีกษาที ่1 
กรณีพิพาทระหวา่งรัฐกบัประชาชน เร่ืองการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง บา้น

วงัขอนจิก ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม สามารถไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จ 
นามสมมติ 16 ผูใ้หญ่บา้น บา้นหนองเหล็กพฒันา หมู่ 14 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุม

พิสัย จงัหวดัมหาสารคาม จิตอาสาสักขีพยานในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท กล่าวว่า ได้เขา้สู่
กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เน่ืองจากนามสมมติ 16 เป็นผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีต าบลหนอง
เหล็ก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดขอ้พิพาทข้ึนและยงัเป็นหน่ึงในสักขีพยานในกระบวนการไกล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาทคร้ังน้ี ซ่ึงชาวบา้นชุมชนบา้นหนองจิก หมู่ 10 และ บา้นโนนสูง จงัหวดัมหาสารคามไดบุ้ก
รุกถางป่าเพื่อท าท่ีท ากินแบ่งกันตามอ าเภอใจมีทั้ งการปลูกมนัส าปะหลังและพืชอ่ืนๆ ท าให้
ผูใ้หญ่บา้นบา้นโนนสูง คือ นามสมมติ 23 (ในอดีตก่อนท่ีนามสมมติ 23 จะมาเป็นผูใ้หญ่บา้นไดมี้
การอบรมเร่ืองการรักษาป่าและไดเ้สนอนโยบายรักษาป่าดินแดง-วงักุง และดว้ยนโยบายน้ีจึงท าให้
ไดรั้บเลือกมาเป็นผูใ้หญ่บา้น) นามสมมติ 23 ไดไ้ปด าเนินการจา้งเอารถไถนาไปไถมนัส าปะหลงั
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ของชาวบา้นทิ้ง โดยท่ียงัไม่ไดพ้ดูคุยกบัชาวบา้นในพื้นท่ีก่อนและยงัด าเนินการท าหนงัสือแจง้ไปยงั
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามเพื่อให้ด าเนินการขอพื้นท่ีท่ีถูก
บุกรุกคืน ในกระบวนการไกล่เกล่ียนั้นบรรยากาศในเวทีการประชุมจะมีชาวบา้นท่ีบุกรุกผืนป่า
จ านวน 53 คน นัง่รวมกนัอยู่ฝ่ังหน่ึงของเวที โดยนามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) มีการแนะน าตนเอง
โดยอา้งวา่ตนก็เป็นลูกหลานคนมหาสารคามเช่นกนั นามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) เล่าในความเป็น
จริงว่าจะท าอย่างไรให้ป่าไมไ้ม่แห้งแลง้ และอธิบายว่าถ้าเราไม่มีตน้ไมม้นัก็แห้งแล้งพื้นท่ีโล่งๆ
หากชาวบา้นหรือสัตวเ์ดินออกไปก็จะเกิดอนัตรายจากฟ้าผา่ชาวบา้นตอ้งเดินทางล าบาก นามสมมติ 
13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) พดูยกตวัอยา่งพื้นท่ีผนืป่าท่ีตนเองรักษาอยูว่า่มีความอุดมสมบูรณ์ดี ไม่อดอยากของ
ป่า เช่นเห็ด นามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) กล่าวกบัชาวบา้นวา่ “ทุกคนรักป่าแต่ไม่รักเท่าผม ผมตาย
แทนป่าได”้ ถึงตอนน้ีชาวบา้นยงัไม่ยอมรับยงัมีขอ้ขดัแยง้มาวา่นามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) ท าไดแ้ต่
พวกตนท าไม่ได ้

จากนั้นนามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) เปิดค าถามกบัชาวบา้นว่าพอใจจะคืนผืนป่าให้กบัรัฐ
หรือไม่ ชาวบา้นบางคนกล่าวเสียดายมนัส าปะหลงัท่ีปลูกไว ้ทางส านักทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมหาสารคามจึงอนุโลมให้โดยการขอสับท่ีว่างในการลงต้นกล้ากับมนัของ
ชาวบา้นแซมกนัไปจะเป็น 4-5 ปีหรือยืดหยุ่นได้จนกว่าจะเก็บเก่ียวหมด เพราะในการปลูกมนั
ส าปะหลงัจะมีร่องกลางเหลือมากพอลงตน้กลา้ได ้และขอให้ชาวบา้นช่วยรักษาตน้ไมใ้ห้กบัป่าไม้
จงัหวดัดว้ย และรัฐแบ่งสันปันส่วนให้ชาวบา้นมีท่ีท ากิน ส่วนรัฐก็ไดพ้ื้นท่ีผืนป่าคืน ถือว่าไม่บอบ
ช ้ าทั้งสองฝ่าย รัฐมีการขอคืนผืนป่าจาก 500 ไร่ ขอคืนทั้งหมด 400 ไร่ อีก 100 ไร่ ท่ีเหลือก็แบ่งให้
ชาวบา้นไดท้  ากิน แต่เป็นท่ี ส.ป.ก.๔-o๑ มีสิทธิแค่ท ากินเท่านั้น ขายไม่ได ้ผืนป่าท่ีคืนทุกแปลงจะ
น าไปปลูกป่าถาวรใหลู้กหลานต่อไป 

แมว้่าชาวบา้นท่ีมาร่วมการไกล่เกล่ียนั้นยินยอมรับขอ้ตกลงดงักล่าวแต่บางส่วนก็คืนดว้ย
ความจ าใจ และมีชาวบา้นบางส่วนท่ีไม่ยอมมาร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย เน่ืองจากโกรธเคืองและ
ไม่ยอมรับท่ีตอ้งคืนผืนป่า ซ่ึงในวนัท่ีรัฐมาขอคืนผืนป่าและน าเอากลา้ไมม้าลงนั้นมีการขอความ
ร่วมมือจากชาวบา้นมาร่วมกนัปลูก แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าชุมชนบา้นหนองจิกมาร่วมดว้ยหรือไม่ 
เพราะจากการสอบถามพูดคุยกนัของผูใ้หญ่บา้นสองฝ่ายท าให้ทราบวา่ชาวบา้นชุมชนหนองจิกดึง
ตน้กลา้ทิ้ง การท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ยอมรับขอ้ตกลงเพราะไดรั้บแบ่งท่ีท ากินอยูแ่ลว้ และท่ีตอ้งเขา้
มาเพราะเป็นกระบวนการทางเลือกท่ีสามารถจะต่อรองกับรัฐได้บ้าง หากไม่เข้าร่วมก็ถือว่ามี
ความผิดและโทษท่ีบุกรุกผืนป่าสงวนตามกฎหมาย จนปัจจุบนัน้ีก็ไม่มีชาวบา้นมีบุกรุกอีกเพราะ
ทางส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามไดก้ั้นแนวเขตเรียบร้อยแลว้ 

นามสมมติ 15 (ต าแหน่ง เจา้พนกังานป่าไมอ้าวุโส ผูอ้  านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคาม) กล่าววา่ ไดเ้ขา้สู่กระบวนการ
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ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเน่ืองจากเป็นหน่ึงในคณะกรรมการเพื่อจดัการปัญหาการบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง ซ่ึงพื้นท่ีน้ีเป็นท่ีทราบกนัว่าเป็นปัญหาสะสมซ ้ าซากมาแต่เดิมอยู่แลว้ มี
ชาวบ้านสองฝ่ายท่ีอยากอนุรักษ์และอีกฝ่ายอ้างว่าเป็นพื้นท่ีท่ีเคยอยู่อาศยัและท ากินมาก่อนไม่
ตอ้งการคืนผืนป่าให้กบัรัฐ เม่ือมีชาวบ้านในพื้นท่ีส่วนหน่ึงร้องเรียนและร่วมลงนามเพื่อยื่นต่อ
จงัหวดัมหาสารคามว่ามีการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน ทางจงัหวดัมหาสารคามจึงส่งเร่ืองต่อมาให้ท่ี
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามเพื่อหาวิธีการแกไ้ขตามอ านาจ
หนา้ท่ี ซ่ึงผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารขณะนั้นมีความเห็นเก่ียวกบัการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นปัญหาของมวลชล 
จึงตดัสินใจท่ีจะเขา้ไปสู่กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบั
ประชาชนท่ีอาจเพิ่มข้ึน แรกเร่ิมนั้ นจังหวดัมหาสารคามเป็นหน่วยงานประสานส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามซ่ึงเป็นตวัแทนกระทรวงมหาดไทยในพื้นท่ี
จึงตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาในองคร์วม ท าใหมี้การน าปัญหาการบุกรุกผนืป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-
วงักุง เขา้สู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาระดบัจงัหวดัเขา้สู่คณะกรรมการและอนุกรรมการป้องกนัการ
ตดัไม้ท าลายป่าระดับจงัหวดั ซ่ึงนโยบายในขณะนั้นให้แก้ปัญหาในภาพรวมในระดับจงัหวดั
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมหาสารคามจึงน าปัญหาการบุกรุกผืนป่า
สงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง เข้าสู่ท่ีประชุมเพื่อปรึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ีได้อย่างไร 
ระหว่าง 2 แนวทางคือ ใช้มาตรการทางกฎหมายหรือวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการถกถียงกนัในท่ีประชุมอย่างมาก ในท่ีประชุมนั้นคณะกรรมการส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามจะมีตวัแทนภาคประชาชนอยูด่ว้ย ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีทางจงัหวดัแต่งตั้งมา 3-4 ท่าน เป็นตวัแทนเครือข่ายภาคประชาชน หรือพดูง่ายๆคือกลุ่มต่างๆท่ีจะ
มีส่วนเขา้มาร่วมตดัสินใจในการแกปั้ญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง ดว้ย ท าให้มี
การเขา้มาพูดคุยกนัถึงกระบวนการและมองปัญหาขอ้พิพาทน้ีว่าการท่ีชาวบา้นบุกรุกผืนป่าสงวน 
400-500 ไร่ น้ี จะเข้าไปจบัประชาชนเพื่อด าเนินคดีอาจจะมีปัญหามวลชลตามมา ท าให้ภาค
ประชาชนมองวา่ถา้เป็นเช่นนั้นน่าจะจดัการในลกัษณะของการไกล่เกล่ียโดยอาศยัทางมวลชนและ
ลองไปศึกษาวธีิแกปั้ญหา โดยใหท้างภาคประชาชนไปปรึกษากนัก่อนวา่จะสามารถท าไดห้รือไม่ มี
การน าทีมโดยคณะกรรมการไกล่เกล่ียส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
มหาสารคามไปไกล่เกล่ีย โดยลงไปในพื้นท่ีและมีการเชิญตวัแทนท่ีเป็นฝ่ายบุกรุกผืนป่าสงวน
แห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง มายืนยนัพูดคุยและขอร้องเพื่อจะด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทดงักล่าว การไกล่เกล่ียโดยนามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) 

นามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) (ต าแหน่งประธานเครือข่ายอาสาสมคัรคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของจงัหวดัมหาสารคาม และคณะกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทชุมชนระดบัอ าเภอทั้ง 2 
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ศูนย ์คือ ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอเมือง กบัศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยั 
นอกจากนั้นยงัเป็นประธานผูสู้งอายตุ  าบลเก้ิง ประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลเก้ิง ประธานภยัพิบติั
ของจงัหวดัมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการจดัการท่ีดินแนวใหม่ของพื้นท่ีต าบลเก้ิง เป็น
คณะกรรมการสภาฮบัแพงเบ่ิงแยงคนมหาสารคาม ของจงัหวดัมหาสารคาม) กล่าวว่า เข้าร่วม
กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเน่ืองจาก เม่ือปี พ.ศ. 2547 มีการตั้งส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามข้ึน นามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) จึงไดเ้ขา้ไปท างานร่วมกบัส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม และในปีนั้นนามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย)ไดเ้ป็นประธานอาสาสมคัร เน่ืองด้วยทาง
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามทราบกิตติศพัทข์องนามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) จากการเป็น
อาสาสมคัรดูแลเร่ืองดิน น ้ า ป่า ขยะ ซ่ึงในขณะนั้นยงัไม่ได้เก่ียวกบัเร่ืองการไกล่เกล่ียระงบัข้อ
พิพาทแต่อยา่งใด เพียงแค่เคยไปร่วมสัมมนาระดบัชาติและมีการเสนอแนวทางท่ีหลากหลายไวใ้น
ทุกเวทีและมีผลงานรางวลัมากมาย และก่อนหนา้นั้นนามสมมติ 13 (ผูไ้กล่เกล่ีย) เคยเป็นผูใ้หญ่บา้น
โขงกุดหวาย ในปี พ.ศ. 2451 เป็นท่ีนบัถือของชาวบา้นและเคยไกล่เกล่ียเร่ืองราวหรือคดีความใน
หมู่บา้นทั้งหมดไม่ใหข้ึ้นโรงข้ึนศาล กรณีเร่ืองบุกรุกผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุงนั้นมีการ
จดัการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆจากภาครัฐมานาน ส่วนใหญ่การเจรจาจากทางภาครัฐนั้นท าให้
ประชาชนต่อตา้น เพราะเม่ือผูว้า่ราชการลงพื้นท่ีไปก็ถูกต่อตา้น ด่าทอ ตะคอก และไล่ออกจากพื้นท่ี 
แม้แต่นายอ าเภอก็เช่นกัน จนกระทัง่ได้เข้ามารับบทบาทผูไ้กล่เกล่ียในกรณีน้ี ในการประชุม
วางแผนในการวางแผนเพื่อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกบัหน่วยงานต่างๆนั้นไม่เคยรู้จกัทั้งสองฝ่ายท่ีเป็น
ขอ้พิพาทกนัและไม่ทราบเร่ืองว่าท่ีดินท่ีเป็นป่าสงวนนั้นอยูบ่ริเวณใด จึงไดถ้ามถึงสถานการณ์ขอ้
พิพาทท่ีเกิดข้ึนกบันายอ าเภอ ในการประชุมนายอ าเภอยงัไม่มัน่ใจในตวัผูไ้กล่เกล่ียวา่จะสามารถเขา้
มาท าหน้าท่ีน้ีไดอ้ย่างไรเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสม แต่เน่ืองดว้ยเป็นค าสั่งของผูว้่าราชการจงัหวดั
แต่งตั้งลงมาทุกฝ่ายจึงตอ้งด าเนินกระบวนการตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมาย มีการเสนอแนว
ทางการแกไ้ขไวใ้นท่ีประชุม คือ 1) ตอ้งก าหนดวนัเวลาและสถานท่ี โดยหาสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการ
ไกล่เกล่ียและอยู่ในความสงบเรียบร้อยท่ีดี เช่น ศาลาวดั สถานศึกษา ห้องประชุมองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหรือท่ีใดตามแต่ชุมชนสะดวกโดยให้ก านนัผูใ้หญ่บา้นเลือก 2) เม่ือเลือกสถานท่ีแลว้
ก านนัผูใ้หญ่บา้นในนามคณะกรรมการร่วมจะตอ้งนดัหมายพี่นอ้งมาในเวทีนั้น เม่ือไดส้ถานท่ีแลว้
มีการนดัหมายกบัชาวบา้นกนัมาไดจ้ะให้เจา้หน้าท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัมหาสารคามจดัท าเป็นถ่ายภาพผืนป่าทั้งหมดท่ีบุกรุกแผว้ถาง บริเวณท่ีไม่โดนบุกรุกว่าผืน
ป่าตรงน้ีมีก่ีไร่ และพื้นท่ีท่ีโดนบุกรุกไปเท่าไหร่ เม่ือปีไหน พ.ศ. อะไร จะตอ้งฉายวีดีทศัน์ส่วนน้ี
ข้ึนก่อนเพื่อให้พี่น้องได้เห็นร่วมกนั จากนั้นให้ทางเจา้หน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมหาสารคามเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวนัเพื่อร่วมรับประทานกบัพี่น้อง
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ทั้งหมด เม่ือฉายวดีีทศัน์จบ จึงจะข้ึนไปท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย ถา้หากไกล่เกล่ียไม่จบในคร้ังแรกใหน้ า
เร่ืองท่ีคา้งคาและติดไวก้ลบัมาพูดคุยกนัอีกในคร้ังหน้า โดยทางคณะกรรมการทั้งหมดตอ้งศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองนั้นๆ และติดต่อนดัหมายเพื่อร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียกนัอีกคร้ัง 

บรรยากาศในเวทีการประชุมจะมีชาวบา้นท่ีบุกรุกผืนป่าจ านวน 53 คน นัง่รวมกนัอยู่ฝ่ัง
หน่ึงของเวที และยงัคงไม่เห็นพื้นท่ีท่ีถูกชาวบา้นบุกรุกว่าอยู่บริเวณใด เม่ือไปถึงศาลาวดัซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีผูใ้หญ่บา้นไดน้ดัหมายไวก้็เร่ิมการไกล่เกล่ีย และเร่ิมการสนทนาดว้ยแนะน าตวัว่าตนคือ
ผูใ้หญ่บา้นในอดีตอาศยัอยู่ในพื้นท่ีติดล าแม่น าชี มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านการประกอบอาชีพ
การเกษตร สามารถประกอบอาชีพไดต้ลอดฤดูกาล แต่เม่ือเดินทางมาต าบลหนองเหล็กแห่งน้ีมองดู
แล้วแห้งแลง้ น ้ าในบ่อในสระก็ไม่เพียงพอ ซ่ึงใช้การสังเกตจากการนัง่รถผ่านไปและอธิบายถึง
ปัญหาในอนาคตว่าถ้าชาวบ้านจะยงัไปถือครองหรือใช้ประโยชน์อยู่อย่างน้ี ปัญหาตามก็คือ
ลูกหลานจะตอ้งเขา้ไปท าอีก และกล่าววา่ตนมาในฐานะท่ีเป็นพี่นอ้งมาดว้ยความรักความผกูพนักบั
ชาวบา้นไม่ไดเ้ป็นศตัรู ให้ชาวบา้นไดห้าแนวคิดแนวทางร่วมกนักบัผมว่าผืนป่าแห่งน้ี ถา้ถึงเวลา
ตอ้งจะส่งมอบให้กับรัฐคืนแล้วชาวบ้านอยากได้อะไรหรืออยากให้รัฐเขา้มาดูแลชาวบ้านเร่ือง
ใดบา้ง โดยตนจะเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงระหว่างเจา้หน้าท่ีรัฐกบัพี่น้องภาคประชาชน ซ่ึง
ชาวบา้นไดถ้ามถึงการดูแลชาวบา้นหลงัจากการส่งมอบผนืป่าจากรัฐวา่จะดูแลช่วยเหลือชาวบา้นใน
เร่ืองใดท่ีจะท าใหช้าวบา้นมีอาชีพมีรายไดจุ้นเจือครอบครัวแบบยัง่ยืน เม่ือชาวบา้นถามเสร็จส้ินเม่ือ
ชาวบา้นกล่าวจบมีการกล่าวชมว่าเป็นค าถามท่ีดีพร้อมทั้งให้ชาวบา้นปรบมือให้ตนเอง ซ่ึงการ
ชมเชยเช่นน้ีตนเห็นวา่เป็นการสร้างบรรยากาศเป็นการสร้างความสมานฉนัท์ แลว้จึงเชิญส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามตอบค าถามชาวบา้น ตวัแทนของส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาชาวบา้นหลงัจากคืนผืนป่า 
กล่าวว่า หลังจากท่ีท่านส่งมอบผืนป่าให้กับรัฐแล้วจะให้ก านันผูใ้หญ่บา้นเป็นผูส้ ารวจรายช่ือ
เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีท ากินว่ามีก่ีรายจะจดัหาพื้นท่ีเป็นท่ีดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ให้กบัชาวบา้นไดม้าท ากิน
อย่างอิสระ และจะจดัโครงการท าแผนงานไวแ้ลว้ในวงเงิน 500,000 บาท ส าหรับพี่นอ้ง 52-53 
ครัวเรือนเพื่อท าเป็นศูนยเ์พาะช ากลา้ไมใ้ห้ชาวบา้นเพาะช ากลา้ไมเ้ศรษฐกิจขายหมุนเวียนให้เกิด
รายไดก้บัครอบครัวของท่านตลอดไปแบบยัง่ยนื 

การสนทนาใช้วิธีการสลบัระหวา่งชาวบา้นกบัตวัแทนส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามไปเร่ือยๆไม่เร่งรัด โดยถามถึงความพอใจของชาวบา้นเป็นหลกั  
เม่ือไดถ้ามความพึงพอใจในขอ้เสนอของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
มหาสารคามแล้วชาวบา้นส่วนใหญ่ยินยอมในขอ้เสนอดงักล่าว เม่ือพูดคุยกนัไประยะหน่ึงจึงได้
กล่าวก่อนจบการสนทนาถึงขอ้เสนอแนะหรือค าถามเพิ่มเติมทั้งสองฝ่ายว่ามีส่ิงใดอีกหรือไม่ ซ่ึง
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ตวัแทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมหาสารคาม เพิ่มเติมในส่วนของ
ตน้ไมท่ี้จะตอ้งเอามาปลูกนั้นจะตอ้งไม่เป็นยคูาลิปตสั เพราะวา่ไปอยูแ่นวแดนรอยต่อระหวา่งพื้นท่ี
ของราษฎรตน้ยคูาจะร่วงไปท าใหพ้ืชพรรณของชาวบา้นไม่สามารถเติบโตได ้ให้ปลูกไมธ้รรมชาติ
แทน ชาวบ้านในท่ีประชุมได้ตกลงตามการเสนอแนะของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคาม สุดทา้ยไดถ้ามถึงความพร้อมของชาวบา้นในการคืนผืนป่ารวมถึง
ระยะเวลาท่ีปลูกพืชของชาวบา้นว่าตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่จึงจะไดเ้ก็บเก่ียว เพื่อค านวณระยะเวลาใน
การคืนผืนป่าให้แก่รัฐ และได้ย  ้าถึงขอ้ตกลงและระยะเวลาท่ีแน่นอนในการคืนผืนป่าอีกคร้ังกบั
ชาวบา้น เม่ือทุกฝ่ายไม่มีขอ้สงสัยและยอมรับขอ้ตกลงแลว้จึงกล่าวปิดทา้ยถึงการไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ี
ผูไ้กล่เกล่ียในคร้ังน้ี โดยการขอบคุณชาวบา้นท่ีให้เกียรติได้มาพูดมาคุยด้วยและได้ขอ้ตกลงโดย
สันติวิธี แลว้จึงขอความกรุณาให้ชาวบา้นลงนามตามบนัทึก (สัญญาประนีประนอมขอ้พิพาท) ซ่ึง
บนัทึกน้ีจะให้เจา้หน้าท่ีอ่านให้ชาวบา้นฟังถึง 2 คร้ัง และหากมีขอ้ความท่ีไม่พึงพอใจชาวบา้น
สามารถทกัทว้ง คดัคา้นหรือโตแ้ยง้ได้ แต่ชาวบา้นก็ไม่มีขอ้ขดัขอ้งอะไร ทุกคนมาลงนามร่วมกนั
และได้มีการน าบันทึกข้อตกลงน้ีส่งไปถึงผูว้่าราชการจังหวดั การไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทน้ี
สามารถตกลงกนัไดใ้นเวลา 2 ชัว่โมง 

ในกรณีข้อพิพาทเร่ืองการบุกรุกผืนป่าสงวนน้ี แม้ว่าทางส านักงานยุติธรรมจังหวดั
มหาสารคามจะไม่ได้เขา้ร่วมกระบวนแต่จ าเป็นตอ้งมีการแจง้เร่ืองท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามถึงการไปท าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียในกรณีดงักล่าว ซ่ึงเป็นเพียงการส่งรายงานอย่าง
คร่าวๆใหส้ านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามทราบวา่ไดไ้ปด าเนินการมาเท่านั้น ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 
ตอ้งท ารายงานข้ึนไปถึงกระทรวงยุติธรรมโดยผ่านส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงตอ้ง
น าทั้งภาพถ่าย ขอ้ความท่ีบนัทึกส่งไปยงัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม แต่อย่างไรก็ตาม
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัก็มีความส าคญัและเป็นผูส้นบัสนุนใหเ้ครือข่ายในทุกดา้น โดยเฉพาะการ
ค าแนะน าซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์มาเสริมในเร่ืองของขอ้กฎหมายและเกิดความรู้และความเขา้ใจ
เพิ่มข้ึนจนสามารถน ามาใชใ้นกระบวนการไกล่เกล่ียอ่ืนๆได ้

นามสมมติ 5 (นกัวชิาการยติุธรรม) เจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เป็นผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทกรณีปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดินแดง-วงักุง กล่าววา่ แมว้า่ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่ไดร่้วมลงไปสังเกตการณ์กบั
ผูไ้กล่เกล่ีย แต่ผูไ้กล่เกล่ียได้แจง้ปัญหาและการเขา้ไปมีบทบาทในขอ้พิพาทการบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง ให้ทางส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามทราบ เพราะการขอความ
ช่วยเหลือนั้นทางจงัหวดัติดต่อในระดบับุคคลไม่ได้จึงติดต่อผ่านทางส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามให้ส่งบุคลากรไปช่วยเหลือในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท ซ่ึงระบุว่าตอ้งเป็นนาม
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สมมติ 13 เหตุผลท่ีต้องเลือกนามสมมติ 13 มาเป็นผู ้ไกล่เกล่ียนั้ นเพราะว่าทางส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามเคยร่วมงานกบัส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามมาระยะหน่ึง ทราบถึงบทบาทของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามวา่มีบทบาท 
อยา่งไรและมีบุคคลท่ีสามารถจะด าเนินบทบาทน้ีไดห้รือไม่ ซ่ึงผูบ้ริหารส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามในขณะนั้นเป็นอาสาสมคัรในกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ถือเป็นภาคีกนัท าใหท้ราบกิตติศพัทข์องนามสมมติ 13 และถือวา่นามสมมติท่ี 13เป็นเครือข่ายไดรั้บ
การส่งเสริมทางดา้นวิชาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจากส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม และยงัมีประสบการณ์ไกล่เกล่ียมามาก รวมถึงการเป็นผูใ้หญ่บา้นและการคลุก
คลีกบัชาวบา้นมานานท าให้มีความเหมาะสมท่ีจะมาท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทใน
กรณีปัญหาบุกรุกผนืป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงักุง น้ี 

จากการท่ีนามสมมติท่ี 13 ตอบรับการเชิญเพื่อไปเป็นผูไ้กล่เกล่ียในกรณีพิพาทดงักล่าว ทาง
เจา้หน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคามได้น าเร่ืองเรียนผูว้่า
ราชการจงัหวดั จากนั้นผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคามจึงมีค าสั่งแต่งตั้งลงมาเพื่อให้นามสมมติ 13 
เป็นคณะกรรมการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทกรณีปัญหาการบุกรุกผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดง-วงั
กุง มีการไปประชุมวางแผนท่ี อ าเภอโกสุมพิสัย โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน นามสมมติ 13 และ
เจา้หน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมหาสารคามเป็นเลขา รวมถึงมี
ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและตวัแทนศูนย์
ประสานงานป่าไม้เขตขอนแก่น ตัวแทนศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวดัมหาสารคาม ก านัน
ผูใ้หญ่บา้นบา้นวงัขอนจิก การท่ีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเคยด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นมาก่อนและเคย
ท างานเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียท าให้มีประสบการณ์และมีหลกัการในการพูดท าให้ชาวบา้นเกิดความ
ไวใ้จและยอมท่ีจะรับฟัง และแมว้า่ในกรณีดงักล่าวผูไ้กล่เกล่ียจะไม่ไดเ้ป็นคนในชุมชน แต่การท่ี
อาศยัในจงัหวดัเดียวกนัมีวฒันธรรมประเพณีวิถีชีวิตท่ีคล้ายกันท าให้ผูไ้กล่เกล่ียสามารถเขา้ถึง
ความรู้สึกชาวบา้นไดไ้ม่ยาก และเกิดความเป็นกนัเองมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน อีกทั้งทกัษะการคุม
สถานการณ์และบรรยากาศในเวทีการไกล่เกล่ียของผูไ้กล่เกล่ียนั้นมีการใช้ทกัษะต่างๆ อย่างสี
หนา้ท่ียิม้แยม้ การปรบมือให้ก าลงัใจชาวบา้น เม่ือมีชาวบา้นบางรายใชค้  าพูดท่ีรุนแรงตา้นข้ึนมาผู ้
ไกล่เกล่ียก็สามารถคุมสติตนเองและใชท้กัษะในการพดูเพื่อใหช้าวบา้นรายนั้นสงบอารมณ์ลงได ้
 

4.4.2  กรณศึีกษาที ่2 
กรณีพิพาทระหวา่งชาวบา้นในชุมชน เร่ืองกูย้มืเงิน สามารถไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จ 
นามสมมติ 18 (ผูร้้อง) อายุ 82 ปี อดีตปลดัอ าเภอ กล่าววา่ เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียของ

ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัเน่ืองจากภรรยานามสมมติ 18 ไดใ้ห้ลูกหน้ีหลายราย
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กูเ้งิน หน่ึงในนั้นคือนางนามสมมติ 17 (ผูถู้กร้อง) ทั้งนามสมมติ 18 และนามสมมติ 17 เป็นชาวบา้น
ในชุมชนเดียวกนั ซ่ึงบา้นของทั้งสองฝ่ายอยูไ่ม่ห่างจากกนัมากและยงัอยูใ่กลก้บัศูนยไ์กล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชัยอีกด้วย และตนเคยเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกล่ียระงบัข้อ
พิพาทอ าเภอกนัทรวิชัยมาก่อน โดยมีความประสงค์ท่ีจะไกล่เกล่ียกบันามสมมติ 17 เหตุผลท่ีขอ
ความช่วยเหลือไปทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทนั้นเพราะวา่ลูกหน้ีจ านวน 8 ราย รวมนามสมมติ 
17 ไดกู้เ้งินกบัภรรยาของตน โดยมีหลกัฐานสัญญาเงินกูว้า่จะส่งเงินกูท้ ั้งเงินตน้และเดอกเบ้ียมาตาม
ก าหนดสัญญา 1 ปี แต่เม่ือครบก าหนดแลว้ผูกู้ท้ ั้งหมดไม่ส่งเงินตน้และดอกเบ้ีย ประกอบกบัภรรยา
ของตนไดถึ้งแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2553 ผูกู้ทุ้กรายจึงเพิกเฉย ในกรณีของผูกู้น้ามสมมติ 17 
ตนต้องการเรียกร้องเงินคืน จึงมีการไปทวงเงินหลายคร้ังเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลกัน แต่กลับถูก 
เพิกเฉยและอา้งวา่ไดใ้ชห้น้ีหมดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แต่ไม่มีหลกัฐานการช าระหน้ี ซ่ึงนามสมมติ 18 
มีหลกัฐานเอกสารการกูย้ืมจากลูกหน้ีทุกราย จึงคิดหาวิธีท่ีจะให้ไดเ้งินคืนโดยท่ีไม่ตอ้งข้ึนโรงข้ึน
ศาลเพราะตนไม่ตอ้งการท่ีจะมีประวติัในการเป็นคดีความ เน่ืองจากเคยเป็นขา้ราชการท่ีไม่เคยมี
ประวติัเสียจนกระทัง่เกษียณ และไม่ตอ้งการเสียเวลาเสียค่าทนายความเป็นจ านวนมาก จึงไดติ้ดต่อ
ไปยงัศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยั เน่ืองจากเคยเป็นคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทอ าเภอกันทรวิชัยท าให้ทราบถึงกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีจะสามารถ
ช่วยเหลือขอ้พิพาทได้และรู้จกักบัประธานกรรมการบริหารศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอ
กันทรวิชัยคนปัจจุบัน โดยท าหนังสือขอความช่วยเหลือและความยุติธรรมไปถึงประธาน
กรรมการบริหารศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยั ซ่ึงไดแ้นบรายละเอียดของการกูย้ืม
เงินจากภรรยาโดยลูกหน้ี 8 รายดว้ยกนั เม่ือทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัไดรั้บ
เร่ืองไวแ้ลว้กลบัไม่ด าเนินการให้ โดยละทิ้งการด าเนินการไวเ้ป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ปี พ.ศ. 2554 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2556 และสุดทา้ยไดด้ าเนินการให้เพียงรายเดียว คือกรณี
ของนามสมมติ 17 

แม้ว่าการไกล่เกล่ียสามารถตกลงกันได้แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะใน
ระหวา่งการไกล่เกล่ียผูไ้กล่เกล่ียไดพ้ดูในลกัษณะถามน าเพื่อใหย้อมรับในขอ้ตกลง ซ่ึงในความเป็น
จริงแลว้ตนตอ้งไดด้อกเบ้ียเม่ือตกเป็นฝ่ายท่ีอยูใ่นฐานะเสียเปรียบจึงยอมตกลงเพื่อจะให้เงินตน้คืน 
และบนัทึกสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาททุกฝ่าย เม่ือผ่านไปหน่ึงเดือนทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทไดส้อบถามติดตามผลการด าเนินงานว่ามีการชดใช้เงินให้หรือไม่ ซ่ึงในเดือนแรกมีการชดใช้
เงินให้จริงแต่สุดทา้ยเม่ือถึงก าหนดการช าระหน้ีเดือนท่ีสองกลบัไม่ส่งเงินให้ บุตรชายของตนจึงส่ง
หนงัสือขอความช่วยเหลือมายงัประธานศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัอีกคร้ัง แต่ทาง
ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัปฏิเสธการรับเร่ืองเพื่อจะเขา้กระบวนการไกล่เกล่ียซ ้ า 
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เพียงแต่ช่วยเหลือโดยการท าหนงัสือเตือนไปยงันามสมมติ 17 แต่ก็กลบัถูกเพิกเฉยและไม่ส่งเงินเช่น
เคย ประธานศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชัยจึงแนะน าให้ เขา้สู่กระบวนการกระแส
หลกัคือฟ้องร้อง ซ่ึงตนไม่ตอ้งการท่ีจะฟ้องร้องแต่ไม่มีหนทางท่ีจะไกล่เกล่ียกนัไดอี้ก 

นามสมมติ 17 (ผูถู้กร้อง) อาชีพคา้ขาย กล่าววา่ ไดเ้ขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียของศูนยไ์กล่
เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัเน่ืองจากถูกกล่าวหาวา่ไดกู้เ้งินจากภรรยาของนามสมมติ 18 
โดยทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัติดต่อมาเพื่อแจง้ถึงสถานการณ์ดงักล่าวและ
เชิญให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ซ่ึงตนก็มีความยินดีและประสงค์ท่ีจะเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ีย และเห็นวา่การด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียคร้ังน้ีมีขั้นตอนท่ีดีตั้งแต่ตน้จน
จบและมีความตอ้งการท่ีจะยอมตกลงอยูแ่ลว้ แต่การท่ีสองฝ่ายจะยอมตกลงกนัไดก้็ข้ึนอยูก่บัคู่กรณี
ดว้ยวา่ใหค้วามร่วมมือมากนอ้ยแค่ไหน 

นามสมมติ 14 (ตวัแทนผูไ้กล่เกล่ีย) กล่าววา่ ไดเ้ขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
เน่ืองจากไดรั้บหนงัสือขอความช่วยเหลือจากนามสมมติ 18 ให้ด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียกบั
นามสมมติ 17 จึงไดติ้ดต่อไปทางนามสมมติ 17 เพื่อพูดคุยเล่าถึงเหตุการณ์และถามความประสงค์
ในการไกล่เกล่ีย ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับ จึงมีการตกลงนดัวนัเวลาและสถานท่ีเพื่อไกล่เกล่ียโดยใช้
ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยั ระหวา่งการไกล่เกล่ียนั้นจะมีคณะกรรมการบริหาร
ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอีก 6-7 ท่าน คอยท าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียร่วมกนั โดยท่ีตนเป็นตวั
หลกัในการท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย การไกล่เกล่ียก็ส าเร็จและตกลงกนัได ้แต่หลงัจากนั้นไม่นานนาม
สมมติ 17 ไดผ้ดิขอ้สัญญา เม่ือนามสมมติท่ี 18 มาขอความช่วยเหลือให้ไกล่เกล่ียอีกจึงไดป้ฏิเสธไป
เพราะคิดว่าถ้าผิดสัญญาแลว้คร้ังหน่ึงก็ไม่ควรท่ีมาพูดคุยกนัให้เสียเวลาอีก เพราะไม่สามารถจะ
เช่ือถือในค าพดูไดอี้กแลว้ เม่ือเป็นเช่นน้ีถือวา่เขา้ข่ายตามขอ้ตกลงหากคู่กรณีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง
นามสมมติ 18 มีสิทธิฟ้องร้องศาล 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม นามสมมติ 7 (ต าแหน่งพนกังานคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า เจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดเ้ขา้สู่กระบวนการ
ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทอ าเภอกันทรวิชัย เ น่ืองจากใน
กระบวนการไกล่เกล่ียกรณีน้ี เป็นกรณีท่ีตอ้งมีความละเอียดรอบคอบเพราะเป็นคดีเก่ียวกบัคดีอาญา 
มีความเก่ียวโยงกบัขอ้กฎหมายอยู่หลายประการดังนั้นทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพาทอ าเภอ
กนัทรวิชยัจึงเชิญเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามมาร่วมสังเกตการณ์ บรรยากาศ 
บริบท รับฟัง ใหค้  าปรึกษาและสังเกตผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียให้กบัส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามว่าผูไ้กล่เกล่ียมีปฏิกิริยาอย่างไร โอนเอียงไปทางหน่ึงทางใดหรือไม่ ในอนาคตหรือ
การไกล่เกล่ียคร้ังต่อไปจะได้แนะน าเสนอแนะแนวทางได้ถูกตอ้ง เพราะถ้าส านักงานยุติธรรม
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จงัหวดัมหาสารคามไม่เขา้ไปร่วมในกรณีน้ีคู่กรณีอาจไม่มีความเกรงใจเน่ืองดว้ยคู่กรณีมีการพูดคุย
ตกลงกนัเองหลายรอบแต่นามสมมติ 17 ไม่ท าตามท่ีตกลงกนัไวแ้ละเพื่อให้การไกล่เกล่ียคร้ังน้ีมี
ความน่าเช่ือถือทั้งเร่ืองการร่างสัญญาประนีประนอมท่ีต้องเขียนถ้อยความท่ีถูกต้องตามภาษา
กฎหมาย ดงันั้นจึงตอ้งมีนิติกรเขา้มาร่วมกระบวนการดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่มีสิทธ์ิตดัสินใจหรือออกความคิดเห็นเพื่อโน้มน้าวให้คู่กรณียอม
ความและตกลงกนัตามความเห็นตน เพราะในกระบวนการไกล่เกล่ียดงักล่าวจะมีผูท่ี้ท  าหน้าท่ีอยู่
แลว้ซ่ึงเป็นผูท่ี้คู่กรณียอมรับนบัถือของแต่ละฝ่าย 

เม่ือทุกฝ่ายมาเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย โดยใชศู้นยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทร
วชิยัแลว้ ทุกฝ่ายต่างนัง่ลอ้มวงกนัในบริเวณศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยั โดยนาม
สมมติ 17 น าลูกนอ้งมาเป็นพยานร่วมดว้ย 1 คน และนามสมมติ 18 ก็นัง่ถดัไป การเปิดการสนทนา
เร่ิมจากผูไ้กล่เกล่ียแนะน าตนเองและให้นามสมมติ 18 ไดเ้ร่ิมเล่าสถานการณ์และความประสงคใ์น
การไกล่เกล่ียก่อน หลงัจากนั้นก็ให้นามสมมติ 17 ได้แสดงความรู้สึกและความประสงค์ของตน 
โดยมีผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูด้  าเนินกระบวนการสนทนา ซ่ึงการพูดคุยระหว่างกนัมีลกัษณะราบร่ืนไม่มี
ปัญหา เพียงแค่นามสมมติ 17 ต่อรองวา่ ตอ้งการจ่ายเงินจ านวน 1,000 บาทต่อเดือน แต่นามสมมติ 
18 ขอเพิ่มจ านวนเงินเป็น 1,500 บาท เป็นเวลา 24 เดือน เพื่อให้ครบเพียงเงินตน้เท่านั้น เม่ือทุกฝ่าย
ต่างยนิยอมจึงมีการร่างสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาทโดยนิติกรและร่วมกนัลงลายมือ แต่หลงัจาก
กระบวนการไกล่เกล่ียเสร็จส้ินไปนามสมมติ 17 ส่งใชห้น้ีให้แก่นามสมมติ 18 เดือนละ 1,500 บาท 
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพียงคร้ังเดียว เพราะเม่ือถึงเดือนมิถุนายน กลบัไม่ส่งเงินให ้

 
4.4.3  กรณศึีกษาที ่3  
กรณีพิพาทระหวา่งประชาชน เร่ืองกูย้มืเงิน ไม่สามารถด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียได ้
เจ้าหน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม นามสมมติ 5 (ต าแหน่งนักวิชาการ

ยุติธรรม) 10 กล่าวว่า ไดเ้ขา้สู่กระบวนการเน่ืองจากมีผูเ้สียหายทั้งหมด 11 ราย ซ่ึงไดรั้บความ
เดือดร้อนจากการท่ีไดใ้ห้นามสมมติ 22 (ผูถู้กร้อง) กูย้ืมเงินโดยอา้งว่าจะน าเงินดงักล่าวไปรักษา
บิดาท่ีเป็นมะเร็งและสัญญาวา่จะน ามาเงินมาคืนภายใน 2เดือน เพราะขณะน้ีตนไดก้ าลงัท าเร่ืองขอ
กูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน แต่หลงัจากท่ีไดรั้บเงินกูแ้ลว้กลบัไม่น าเงินมา
ช าระหน้ีกบัผูร้้องทั้ง 11 รายท าใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูร้้อง รวมถึงผูร้้องมาทราบภายหลงัวา่บิดา
ของนามสมมติ 22ไม่ไดเ้ป็นโรคมะเร็งตามท่ีอา้งไว ้ผูร้้องจึงมาขอให้นามสมมติ 22 มาช าระหน้ีให้
เพราะได้ตกลงกันไวใ้นสัญญา โดยติดต่อขอพบท่ีส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอเมืองจังหวดั
มหาสารคามซ่ึงเป็นท่ีท างานของนามสมมติ 22 หลายคร้ังแต่ไม่พบ เน่ืองจากหลบเล่ียงและไม่เขา้
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ท างานเป็นเดือนรวมถึงไม่รับโทรศพัทแ์ละยื่นใบลาออกจากราชการ สุดทา้ยไดห้ลบหนีไปซ่ึงไม่มี
ผูใ้ดทราบวา่อยูท่ี่ไหนจนปัจจุบนัน้ี 

เม่ือติดต่อนามสมมติ 22 (ผูถู้กร้อง)ไม่ได ้ผูร้้องจึงไดด้ าเนินการท าหนงัสือร้องเรียนเขียนค า
ร้องขอความเป็นธรรมไปยงัศูนย์ด ารงธรรมมหาสารคามถึงผูว้่าราชการจังหวดั โดยกล่าวถึง
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งแนบบญัชีรายช่ือผูเ้สียหายทั้งหมด หนงัสือสัญญาเงินกูแ้ละขอให้ทาง
ศูนยด์ ารงธรรมมหาสารคามหาทางแกไ้ขใหแ้ละพิจารณาวา่ให้ด าเนินการทางวินยักบันามสมมติ 22 
โดยหนงัสือท่ีส่งค าร้องไปยงัจงัหวดักบัหนงัสือลาออกจากราชการของนามสมมติ 22 สวนทางกนั
พอดี ดงันั้นหนงัสือค าร้องไปจงัหวดัจึงถึงช้ากว่าหนังสืออนุมติัใบลาออกจากต าแหน่งของนาม
สมมติ 22 เม่ือเป็นเช่นน้ีผูร้้องทั้ง 11 ราย จึงส่งหนงัสือไปยงักระทรวงส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร 
แจง้วา่ผูท่ี้ลาออกไปนั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยา่งไรบา้งใหพ้ิจารณา แต่ทางจงัหวดัมหาสารคาม
เห็นวา่คดีน้ีมีปัญหาทางแพ่งจึงส่งเร่ืองต่อมายงัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาทางแพง่วา่จะสามารถไปเรียกร้องเงินคืนมาไดอ้ยา่งไร 

ในขั้นตอนแรกนั้นนิติกรติดต่อผูร้้องทั้ง 11 ราย ทางโทรศพัท์โดยเชิญผูร้้องเขา้มาพูดคุย
ปรึกษาในเบ้ืองตน้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามก่อนวา่ สถานการณ์เป็นอยา่งไร มีล าดบั
เหตุการณ์และเกิดการโกงกนัอยา่งไร เพื่อมาร่วมกนัหาทางออกวา่จะประสงคจ์ะจดัการกนัอยา่งไร 
มีความประสงคท่ี์จะให้ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง เม่ือผูร้้อง 11 
ราย เขา้พบกบัเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามตามวนัเวลาท่ีนดัหมายไดน้ าเอกสาร
และเล่าถึงเหตุการณ์และความประสงค์ว่าต้องการท่ีจะฟ้องร้อง แต่ประธานกรรมการบริหาร
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามแนะน าวา่ให้เขา้มาพูดคุยกนัก่อนโดยให้เชิญนามสมมติ 22 
มาตกลงกนัว่าประสงค์ท่ีจะไกล่เกล่ียหรือไม่หรือจะสามารถหาเงินมาช าระให้แก่ผูร้้องทุกคนได้
หรือไม่ เพื่อผูร้้องจะไดไ้ม่ตอ้งไปฟ้องร้องกนัให้ยืดยาว เพราะวา่การฟ้องร้องตอ้งใชเ้วลานานตอ้ง
ใชเ้งินกวา่กระบวนการจะเสร็จส้ิน ดงันั้นส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจึงท าหนงัสือเชิญ 
นามสมมติ 22 ไปตามท่ีอยูท่ี่อา้งอิงจากผูร้้อง แต่สุดทา้ยไม่มีการตอบรับกลบัมา ในจดหมายเชิญให้
เขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียนั้นจะแจง้วา่ถา้หากสมคัรใจท่ีจะมาไกล่เกล่ียให้ติดต่อกลบัมาหรือให้
โทรศพัท์มาบอกเจา้หน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม หรือให้มาพบในวนัเวลาท่ีนัด
หมายไว ้แต่หากผูถู้กร้องไม่มีการติดต่อกลบัมาถือวา่กรณีดงักล่าวเสร็จส้ินแต่ไม่ส าเร็จ ส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่สามารถจะไปด าเนินคดีอะไรกบันามสมมติ 22 ได ้

ในกรณีน้ีเป็นการส่งต่อเร่ืองจากจงัหวดัมหาสารคามลงมายงัส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม ดงันั้นส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามตอ้งส่งรายงานการด าเนินกระบวนการ
ไปยงัจงัหวดัมหาสารคามโดยเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามตอ้งท ารายงานส่งต่อ
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จงัหวดัมหาสารคามโดยมีรายละเอียดวา่ ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดด้ าเนินการเชิญ
คู่กรณีมาไกล่เกล่ียแลว้แต่ทางฝ่ายนามสมมติ 22 (ผูถู้กร้อง) ไม่ติดต่อกลบัมา ดงันั้นผูร้้องทั้ง 11 ราย
จึงประสงคท่ี์จะด าเนินตามคดี 

 
4.4.4  กรณศึีกษาที ่4 
กรณีพิพาทระหวา่งประชาชน เร่ืองขายฝากท่ีดิน ไม่สามารถไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จ 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม นามสมมติ 5 (ต าแหน่งนักวิชาการ

ยติุธรรม) 10 กล่าววา่ เขา้สู่กระบวนการโดย นามสมมติ 21 (ผูร้้อง) ไดร้้องขอความช่วยเหลือในการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินไปท่ีส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) และส านักงานเศรษฐกิจการคลงัส่ง
ต่อมายงัศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม
เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีของผูร้้องอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานน้ี ทางศูนยใ์ห้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมได้ส่งเร่ืองต่อมายงั
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเน่ืองจากอยูใ่นเขตพื้นท่ีของผูร้้อง ซ่ึงนามสมมติไดน้ าท่ีดิน
ไปฝากขายไวก้บันายหนา้ขายท่ีในราคา 272,000 บาท มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี เม่ือครบก าหนดไถ่
ถอน นามสมมติ 21 ประสบปัญหาทางการเงิน จึงให้นามสมมติ 19 (ผูถู้กร้องล าดบัท่ี 1) ไถ่ถอน
ท่ีดินไวก่้อนและทั้งสองไดท้  าค ามัน่วา่จะซ้ือขายท่ีดินดงักล่าวเป็นหนงัสือลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 
วา่จะขายคืนให้แก่นามสมมติ 21 ภายใน 6 เดือน ต่อมานามสมมติ 19 กลบัน าท่ีดินนั้นไปขายให้แก่
นามสมมติ 20 (ผูถู้กร้องล าดบัท่ี 2) ในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2555 ซ่ึงยงัไม่ครบก าหนดสัญญา ท าให้นาม
สมมติ 21 ไดรั้บความเดือดร้อนไม่สามารถซ้ือท่ีดินคืนได ้นามสมมติ 21 อยากจะไปซ้ือท่ีดินคืนจาก
นามสมมติ 20 (ผูถู้กร้องล าดบัท่ี 2) และมีความคิดอยากจะฟ้องนามสมมติ 19 (ผูถู้กร้องล าดบัท่ี 1) 
แต่ก็อยากลองไกล่เกล่ียกนัก่อนเพื่อใหน้ามสมมติ 19 ทราบวา่ผิดสัญญาและจะร่วมกนัคิดหาวิธีท่ีจะ
ด าเนินการอยา่งไรโดยท่ีไม่ตอ้งฟ้องร้อง ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามให้ค  าแนะน าตาม
ความประสงค์ของนามสมมติ 21 โดยให้ไปด าเนินการไกล่เกล่ียท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท
อ าเภอกนัทรวชิยั ประธานกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัไดด้ าเนินการโดย
ไปยื่นเร่ืองท่ีอ าเภอกนัทรวิชยัเพื่อให้ทางอ าเภอช่วยด าเนินการหรือส่งหนงัสือเรียกไปทางคู่กรณีทั้ง
สอง โดยเหตุผลท่ีประธานกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัไม่ใช้ศูนยไ์กล่
เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยัก่อนเพราะตอ้งการให้ทางอ าเภอเป็นผูท้  าหนงัสือเรียกคู่กรณี 
ซ่ึงเป็นภารกิจของอ าเภออยู่แล้ว อีกทั้งทางอ าเภอจะมีห้องส าหรับการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะซ่ึงมี
หลกัเกณฑ์มีความน่าเช่ือถือมากกว่าศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทอ าเภอกนัทรวิชยั แต่ทางอ าเภอ
ปฏิเสธท่ีจะด าเนินการให ้โดยอา้งวา่ทางอ าเภอมีภารกิจมากและหากไกล่เกล่ียกนัคงไม่ส าเร็จ ดงันั้น
นามสมมติ 21 จึงกลบัมาท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม และเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรม
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จงัหวดัมหาสารคามแนะน าวา่ถา้ตอ้งการไกล่เกล่ียกนัอยู่ให้ไปด าเนินการติดต่อท่ีส านกังานอยัการ
จงัหวดัมหาสารคามเพราะจะมีเทคนิคในการไกล่เกล่ียไดม้ากกวา่และคู่กรณีน่าจะเกรงใจ การไกล่
เกล่ียได้เกิดข้ึนท่ีส านักงานอัยการจังหวดัมหาสารคามมาถึงขั้นเจรจาไกล่เกล่ียได้เพราะทาง
ส านกังานอยัการจงัหวดัมหาสารคามส่งหนงัสือเชิญให้คู่กรณีทั้งสองมาไกล่เกล่ีย แต่เม่ือไกล่เกล่ีย
กนัไประยะหน่ึงก็ไม่สามารถตกลงกนัไดเ้พราะคู่กรณีไม่ยอมลงลายมือช่ือในสัญญาประนีประนอม
ข้อพิพาทท าให้คดีเสร็จส้ิน เจ้าหน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามไม่ได้เข้าร่วม
กระบวนการไกล่เกล่ียดงักล่าว จึงไม่ทราบว่าในกระบวนการมีการเจรจากนัอย่างไรบา้งแต่ทราบ
จากเจา้หนา้ท่ีไกล่เกล่ียส านกังานอยัการจงัหวดัมหาสารคามวา่นามสมมติ 20 ไม่ยอมลงลายมือช่ือ
ในสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาทและไม่ประสงค์จะเจราอีก แต่นามสมมติ 19 มีการไกล่เกล่ียแต่
ตกลงกนัไม่ได ้
 

4.5  เงื่อนไขความส าเร็จในการไกล่เกลีย่ระงับข้อพพิาท 
 
กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทถือเป็นกระบวนการทางเลือก ซ่ึงถือเอาความสมคัรใจ

ของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในการเขา้ร่วมกระบวนการ ในการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียจะมีหลาย
ฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่ใช่ทุกขอ้พิพาทท่ีเม่ือเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียแลว้จะสามารถเสร็จส้ิน
และส าเร็จดว้ยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย จากการศึกษากรณีพิพาททั้ง 4 กรณี โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้
เขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทนั้น พบว่าความส าเร็จของการไกล่เกล่ียมีเง่ือนไข
มากมาย ได้แก่ 1) เง่ือนไขด้านการสมคัรใจของคู่กรณี 2) เง่ือนไขด้านลักษณะผูไ้กล่เกล่ีย 3) 
เง่ือนไขดา้นบริบท 4) เง่ือนไขดา้นการท างานของคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม 5) เง่ือนไขดา้นสถานท่ีไกล่เกล่ีย  
 

4.5.1  เงื่อนไขความส าเร็จในการไกล่เกลีย่ระงับข้อพพิาท 
4.5.1.1  ดา้นการสมคัรใจของคู่กรณี จากการศึกษาพบว่ากรณีพิพาทหรือคดีความท่ี

สามารถไกล่เกล่ียกนัไดส้ าเร็จนั้น เพราะคู่กรณีมีความยนิดีและสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมกระบวนการไกล่
เกล่ีย เน่ืองจากหลายเหตุผลดว้ยกนั เช่น ไม่ตอ้งการข้ึนศาลหรือฟ้องร้องให้เสียเวลา เสียประวติั และ
เสียทรัพยสิ์น บางรายรู้ดีวา่ตนเป็นผูก้ระท าผิดจึงมีความเกรงกลวัท่ีจะตอ้งข้ึนศาลและถูกตดัสินโทษ 
เป็นตน้ แต่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตามท่ีท าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมคัรใจในการเขา้กระบวนการก็ย่อม
ส่งผลดีต่อการไกล่เกล่ียและถือว่ากระบวนการไกล่เกล่ียได้ก้าวสู่ความส าเร็จและสามารถด าเนิน
กระบวนการไกล่เกล่ียต่อไปได ้ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดก้ล่าวไวว้า่ 
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“ถา้หากคู่กรณียอมมาร่วมในเวทีการไกล่เกล่ียก็ถือว่ามีชยัไปแลว้คร่ึงหน่ึง เพราะ
แสดงวา่คู่กรณีมีจิตใจท่ีจะตอ้งการไกล่เกล่ีย ไม่อยากเป็นคดีความ และตอ้งการจบ
เร่ืองราวขอ้พิพาทไวท่ี้ชุมชนหรือด้วยเหตุผลอ่ืนๆ ดงันั้นการท าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย
และการด าเนินกระบวนการก็จะมีความเป็นไปไดท่ี้จะไกล่เกล่ียส าเร็จมากข้ึน”  
(นามสมมติ 5, 2557) 

 
4.5.1.2   ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียในกระบวนการไกล่

เกล่ียระงบัขอ้พิพาทนั้นถือวา่เป็นผูท่ี้มีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้การไกล่เกล่ียส าเร็จ เพราะผูท่ี้
ท  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียจะเป็นผูด้  าเนินกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงจากการศึกษาเง่ือนไขความส าเร็จ
ในการไกล่เกล่ียดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ียสามารถแบ่งประเด็นไดด้งัน้ี 1) ประสบการณ์ในการไกล่
เกล่ีย 2) ศิลปะในการไกล่เกล่ีย 3) อุปนิสัยของผูไ้กล่เกล่ีย 

1)  ประสบการณ์ในการไกล่เกล่ีย ผู ้ไกล่เกล่ียหลายท่านท่ีเข้ามาเป็น
เครือข่ายและเป็นคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทของจงัหวดัมหาสารคามนั้นมาจาก
หลากหลายอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีต าแหน่งทางสังคม เช่น ต ารวจ ผูใ้หญ่บา้น พฒันาการ
อ าเภอ เป็นตน้ แต่มีเพียงไม่ก่ีท่านท่ีเคยท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียในระดบัชุมชนมาก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้
จะเป็นผูน้ าชุมชนนั้นๆ ดว้ยเหตุน้ีเองผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงในการท างานระดบัชุมชนจะเป็นท่ีนบั
ถือของชาวบา้นและสามารถใช้ทกัษะท่ีเคยเรียนรู้มาปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์ไดดี้กว่าผูท่ี้ไม่มี
ประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียหรือมีประสบการณ์น้อย ดงัค ากล่าวของประธานกรรมการบริหาร
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 

 
“แมว้า่ผูไ้กล่เกล่ียบางท่านจะไม่มีความรู้ทางดา้นกฎหมายแต่จะใชค้วามนบัถือจาก
ชาวบา้นจากการเป็นผูใ้หญ่บา้น หรือเป็นพ่อเฒ่าพ่อแก่ท่ีชาวบา้นเคารพ และอาศยั
ความรู้และประสบการณ์จากการไกล่เกล่ียภายในชุมชน” (นามสมมติ 1, 2557) 
 

จากการศึกษายงัพบวา่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นเครือข่ายและเป็นผูไ้กล่เกล่ียบางท่าน
ยงัเป็นเครือข่ายของหลายองค์กรหลายหน่วยงานท่ีท างานเพื่อสังคม ซ่ึงถือว่าการไดผู้ท่ี้มีต าแหน่ง
และบทบาททางสังคมท่ีผ่านการท างานร่วมกบัองค์กรท่ีหลากหลายมาเป็นเครือข่ายนั้นยิ่งท าให้
ได้รับความเช่ือถือทั้งหลกัการในการพูดและยงัท าให้ชาวบา้นให้ความเกรงใจมากข้ึนด้วย ดงัค า
กล่าวของเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 
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“ในบริบทจงัหวดัมหาสารคามผูไ้กล่เกล่ียส่วนใหญ่จะเป็นขา้ราชการเกษียณหรือ
ผูน้ าชุมชนท่ีสวมหมวกหลายใบ ท าให้คู่กรณีมีความเคารพนบัถือมากกวา่ท่ีจะเป็น
ชาวบา้นทัว่ไป เพราะถา้ให้ตาสีตาสาหรือชาวบา้นมาไกล่เกล่ียก็จะไม่เหมาะสม 
และไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากชาวบา้น” (นามสมมติ 8, 2557) 
 

2)   ศิลปะในการไกล่เกล่ีย เน่ืองจากผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูท่ี้ด าเนินกระบวนการ
และตอ้งเผชิญหน้ากบัทุกฝ่าย ท าให้วิธีการพูด ท่าทางและทกัษะต่างๆของผูไ้กล่เกล่ียย่อมเป็นแรง
ผลกัใหคู้่กรณีเกิดความเขา้ใจและยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงกนัโดยสันติได ้ศิลปะในการไกล่เกล่ีย
เป็นอีกศาสตร์ท่ีผูไ้กล่เกล่ียแต่ละท่านจะน ามาใชแ้ตกต่างกนัออกไป จากการศึกษาพบว่าศิลปะใน
การไกล่เกล่ียของผูไ้กล่เกล่ียท่ีท าใหก้ารไกล่เกล่ียส าเร็จแทบทุกคร้ัง คือ 

(1)  การยกตวัอย่าง ดว้ยการอธิบายขอ้ดีในการเขา้สู่กระบวนการไกล่
เกล่ียและขอ้เสียหากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัหรือการฟ้องร้องและข้ึนศาล เพื่อให้
คู่กรณีหรือชาวบา้นเห็นภาพตามไดอ้ย่างชดัเจน เขา้ใจและสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมกระบวนการไกล่
เกล่ียเอง ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียไดก้ล่าววา่ 

 
“ผมจะพยายามช้ีแจงถึงขอ้ดีท่ีจะใชก้ระบวนการเชิงสมานฉนัท ์เช่น หากคดีหรือขอ้
พิพาทจบลงท่ีชุมชนก็ไม่ตอ้งข้ึนโรงข้ึนศาล ไม่ล าบากเสียทรัพยสิ์นเพื่อจา้งทนาย 
ไม่มีฝ่ายใดแพห้รือชนะ เม่ืออยูชุ่มชนเดียวกนัอาจมีโอกาสท่ีตอ้งพึงพาดูแลกนั เม่ือ
พบปะกันความสัมพันธ์จะได้คงอยู่พี่ เป็นน้องกัน เป็นญาติและไปมาหาสู่กัน
เช่นเดิมได”้ (นามสมมติ 14, 2557) 

 
นอกจากนั้ นเ ม่ือเข้า สู่กระบวนการไกล่เก ล่ีย การยกตัวอย่างถึง

สถานการณ์ท่ีผูไ้กล่เกล่ียเคยประสบเช่นเดียวกบัคู่กรณีก าลงัประสบอยูก่็สามารถท าให้คู่กรณีเกิด
ความรู้สึกคล้อยตามและเกิดการยอมรับในตวัผูไ้กล่เกล่ียมากข้ึน เน่ืองจากการยกตวัอย่างใน
สถานการณ์เดียวกนัจะท าใหเ้กิดความเขา้อกเขา้ใจระหวา่งผูไ้กล่เกล่ียและคู่กรณีเพิ่มข้ึน ดงัค ากล่าว
ของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย กล่าววา่ 

 
“นามสมมติ 13 เล่าในความเป็นจริงว่าจะท าอย่างไรให้ป่าไมแ้ห้งแลง้ ถา้เราไม่มี
ตน้ไมม้นัก็แห้งแลง้ พื้นท่ีโล่งๆหากชาวบา้นหรือสัตวเ์ดินออกไปก็จะเกิดอนัตราย
จากฟ้าผ่าชาวบา้นตอ้งเดินทางล าบาก นามสมมติ 13 พูดยกตวัอย่างพื้นท่ีผืนป่าท่ี
ตนเองรักษาอยู่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดี ไม่อดอยากของป่า เช่น เห็ด (นามสมมติ 
16, 2557) 
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(2)   การใช้ภาษถ่ิน จากการศึกษาพบว่าในบริบทจงัหวดัมหาสารคาม
นั้นการส่ือสารระหว่างบุคคลมกัจะใช้ภาษาถ่ินหรือภาษาอีสาน ซ่ึงการใช้ภาษาเดียวกนัในการ
ส่ือสารนั้นจะท าใหทุ้กฝ่ายเป็นหน่ึงเดียวไม่แปลกแยกในการร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย เช่นเดียวกบั
การพูดคุยกนัในวงญาติ สามารถตีความในการส่ือความหมายของประโยคไดช้ดัเจนและเขา้ใจกนั
มากกวา่การใช้ภาษท่ีเป็นทางการ ซ่ึงประธานกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
กล่าวไวว้า่ 

 
“การใช้ภาษาเดียวกนัในการไกล่เกล่ียก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะไกล่เกล่ียส าเร็จ เพราะ
การพูดภาษเดียวกนันั้นจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนบา้นเดียวกนั 
เกิดความเช่ือมัน่ในตวับุคคลและจะพดูคุยกนัง่ายข้ึน” (นามสมมติ 1, 2557) 

 
(3)   การใชห้ลกัธรรมะ เป็นหลกัท่ีสามารถใชไ้ดดี้กบัชาวบา้นในชุมชน

ท่ีมีวถีิชีวติประเพณีอยา่งชาวพุทธ การใชห้ลกัธรรมะจะช่วยให้คู่กรณีมีท่าทีผอ่นหนกัเป็นเบา มีการ
ตระหนกัถึงผูอ่ื้นมากข้ึนและสามารถจะยอมรับฟังผูอ่ื้นได ้ท าให้เกิดความกลวัในการท าผิดศีลหรือ
บาปบุญคุณโทษจากการกระท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน ในทางตรงกนัขา้มฝ่ายท่ีเป็นผูเ้สียหายจะลดความ
โกรธแคน้ลงไดแ้ละรู้จกัใหอ้ภยัมากข้ึน ดงัท่ีประธานบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
ไดก้ล่าววา่ 

 
“นอกจากผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นผูมี้จิตอาสา รับฟังผูอ่ื้น เป็นผูฟั้งท่ีดีแลว้ การใช้หลกั
จิตวทิยา หลกัโนม้นา้ว หลกัธรรมะ วิถีชุมชน ยึดหลกัตามธรรมชาติ เรียนรู้วิถีของ
หลกัธรรมชาติอยา่งการยกหลกัศีลธรรม เวรกรรม มาพูดก็ช่วยให้คู่กรณีเกิดความ
สบายใจและรู้จกัให้อภยัผูอ่ื้น ลดความเห็นแก่ตวัของตนเองได้” (นามสมมติ 1, 
2557) 

(4)   หาขอ้ตกลงร่วม โดยทัว่ไปแลว้เรามกัจะเห็นว่าเกิดความยุติธรรมก็
ต่อเม่ือมีการตดัสินเพื่อให้ฝ่ายตนเป็นฝ่ายถูกตอ้ง ซ่ึงในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัจะมีเพียง
ฝ่ายเดียวเท่านั้นท่ีจะเป็นผูช้นะซ่ึงจะไดรั้บความพอใจจากการตดัสินนั้นดว้ย ดงันั้นความส าเร็จใน
การใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์จึงตอ้งหาขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจมาก
ท่ีสุด โดยไม่ติดสินว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดหรือถูก รวมถึงในบางกรณีอาจไม่ต้องชดใช้กันด้วย
ทรัพยสิ์นแต่อาจเป็นเพียงค าขอโทษ เพราะถือเป็นการแสดงความส านึกผิดในการกระท าของตนต่อ
อีกฝ่าย ดงัท่ีคณะกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัอธิบายวา่ 
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 “ความสมานฉันท์ตอ้งบวกรวมเอาทั้งความถูกต้องด้วย เช่น ถ้าพูดคุยหรือไกล่
เกล่ียกนัไดแ้ต่ขอ้ตกลงท่ีสัญญากนัยงัผดิกฎหมายอยูก่็ท  าใหต้กลงกนัล าบากมากข้ึน 
การไกล่เกล่ียหากขอ้ตกลงเกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบอะไรก็ตามแต่ถา้พอใจทั้ง
สองฝ่ายก็สามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัได”้ (นามสมมติ 3, 2557) 

 
3)   อุปนิสัยของผูไ้กล่เกล่ีย แมว้า่ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียจะเป็นผูท่ี้ชาวบา้นนบั

ถือหรือมีต าแหน่งบทบาททางสังคมและเคยท างานดา้นไกล่เกล่ียมาก่อน ก็ไม่ไดห้มายความวา่ผูท่ี้
เขา้มาเป็นผูไ้กล่เกล่ียจะมีลกัษณะนิสัยเช่นเดียวกนั จากการศึกษาพบวา่การท างานในต าแหน่งสาขา
อาชีพท่ีต่างกนั วิถีชีวิตท่ีต่างกนั ท าให้บุคลิกและการส่ือสารทางสีหน้าอารมณ์ต่างกนัไป การใช้
ทกัษะประสบการณ์หรือต าแหน่งหนา้ท่ีใหก้ระบวนการไกล่เกล่ียส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งใชค้วามใจเยน็ 
เป็นผูมี้คุณธรรม มีไหวพริบปฏิภาณในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าและตอ้งมีความอดทนอย่างมาก 
เพราะในบางกรณีอาจเป็นเร่ืองท่ีรุนแรงมีความขดัแยง้กนัมากท าให้ตอ้งใช้ความเขา้ใจและเขา้ถึง
สถานการณ์ความทุกขข์องทั้งสองฝ่าย โดยผูไ้กล่เกล่ียตอ้งท าตวัเป็นคนกลางท่ีมีความเป็นกลางมาก
ท่ีสุด รวมถึงผูไ้กล่เกล่ียตอ้งใช้ค  าพูดและน ้ าเสียงท่ีไม่เป็นไปในลกัษณะข่มขู่ เพื่อไม่ให้คู่กรณีเกิด
ความกงัวลในการหาทางออกร่วมกนัว่าจะถูกเอาเปรียบหรือไม่ ดงัท่ีเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามกล่าวไวว้า่ 

 
“คนท่ีท าหน้าท่ีตอ้งเก่ง การเป็นผูไ้กล่เกล่ียตอ้งใจเยน็ ตอ้งมีคุณธรรม ตอ้งมีไหว
พริบ ตอ้งมีปฏิภาณ ตอ้งมีความอดทน เพราะเราไปไกล่เกล่ียเร่ืองของคนอ่ืน ดงันั้น
เราจึงตอ้งมีความเขา้ใจผูอ่ื้นในเร่ืองนั้นๆทั้งสองฝ่ายเท่าๆกนั ไม่ได้เอนเอียงฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดแลว้ท าหน้าท่ีให้สวยงามทั้งค าพูดค าจาและทุกอย่าง คนท าหน้าท่ีจึงมี
ความส าคญัในการไกล่เกล่ีย” (นามสมมติ 5, 2557) 

 
4.5.1.3  ดา้นบริบท ในสังคมปัจจุบนัแตกต่างจากสังคมในอดีตมาก เน่ืองจากสังคม

ปัจจุบนัเป็นปัจเจกมากข้ึนความส านึกผิดชอบชัว่ดีนอ้ยลง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเครือญาติก็นอ้ยลง
ไปดว้ย ดงันั้นความเคารพนบัถือผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่ตามประเพณีวฒันธรรมวิถีชีวิตเหมือนในอดีตก็ไม่
สามารถน ามาใช้กับคนในปัจจุบนัได้ โดยเฉพาะคนเมืองท่ีมีความเป็นปัจเจกมากกว่าคนชนบท 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคมเดียวกนัแทบไม่มี แต่สังคมชนบทยงัหลงเหลือความสัมพนัธ์
แบบเครือญาติอยู ่ท  าใหเ้ม่ือคดีความต่างๆเกิดข้ึนในชุมชน ผูท่ี้เป็นผูน้ าชุมชน เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น
หรือผู ้ท่ีชาวบ้านนับถือจะสามารถตักเตือนและไกล่เกล่ียให้คดีนั้ นจบลงในชุมชนได้ ดังท่ี
คณะกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามกล่าววา่ 
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 “บริบทประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีส่วนท่ีจะท าใหก้ารไกล่เกล่ียส าเร็จ เช่น ความ
เช่ือเร่ืองการเคารพผูใ้หญ่ เช่น เม่ือเวลาผูน้อ้ยเกิดขอ้ขดัแยง้กนัผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายคุย
กนัเป็นเพื่อนกนัสามารถคุยกนัได ้คนท่ีเป็นลูกหลานก็ยอมตามคุยกนัไดง่้ายข้ึน ซ่ึง
บริบทของจงัหวดัมหาสารคามเป็นเช่นน้ี ในขณะท่ีบริบทเมืองมกัจะเจรจาไม่
ส าเร็จเพราะความสัมพนัธ์ในชุมชนไม่ค่อยมี คู่ขดัแยง้มาจากการไม่รู้จกักนัมาก่อน 
ซ่ึงลกัษณะน้ีเจรจากนัล าบาก” (นามสมมติ 3, 2557) 

 
อีกประการหน่ึงคือเ ม่ือว ัฒนธรรมประเพณีท้อง ถ่ินหรือบริบทของจังหวัด

มหาสารคามเป็นแบบเครือญาติ มีความเช่ือเร่ืองเคารพผูใ้หญ่อยู่ รวมถึงผูไ้กล่เกล่ียหรือเครือข่ายมี
ความสัมพนัธ์กนัยาวนานจากการท างานร่วมกนักบัเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
จึงไม่เกิดปัญหาในการประสานงานหรือการด าเนินงาน มีการให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กระบวนการต่างๆเป็นอย่างดีและคอยช่วยเหลือแนะน าระหว่างกนัไดต้ลอดเวลา เม่ือการท างาน
ร่วมกนัระหวา่งชุมชนและรัฐไม่เกิดปัญหาก็ส่งผลให้การด าเนินกระบวนการต่างๆมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สามารถขบัเคล่ือนกระบวนการต่างๆไปสู่ความส าเร็จได้ง่าย ดงัท่ีคณะกรรมการบริหาร
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามกล่าววา่ 

 
“วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินหรือบริบทของจงัหวดัมหาสารคามเป็นแบบเครือญาติ
มีความเช่ือเร่ืองเคารพผูใ้หญ่อยูจึ่งท าให้การท างานร่วมกนัระหวา่งผูไ้กล่เกล่ียและ
คณะกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคามไม่เกิดปัญหา 
เน่ืองจากรู้จกัมกัคุน้และท างานร่วมกนัมานาน ผูท่ี้อาวุโสกวา่จะไดรั้บความเคารพ
และให้ เ กียรติในการท างาน รวมทั้ ง เจ้าหน้า ท่ีส านักงานยุ ติธรรมจังหวัด
มหาสารคามในระดบัท่ีปฏิบติังานกบัผูไ้กล่เกล่ียและเครือข่ายทุกท่านเป็นบุคลากร
ชุดเดิมท่ีไม่ไดโ้ยกยา้ยไปประจ าท่ีอ่ืน ท าให้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดสนิทสนมกนั” 
(นามสมมติ 3, 2557) 

 
4.5.1.4   ด้านการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจงัหวดั

มหาสารคาม ในการด าเนินกระบวนการต่างๆเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียนั้นแมว้า่คณะกรรมการบริหาร
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะไม่ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามความส าเร็จ
ของกระบวนการไกล่เกล่ียซ่ึงมีหลายเง่ือนไขนั้นก็มีความเช่ือมโยงถึงกนั อย่างเช่น การก าหนด
คุณสมบติัของบุคลากรและแผนงาน รวมถึงการจดัการอบรมให้แก่เครือข่าย ก็เป็นส่วนหน่ึงในการ
เพิ่มศกัยภาพผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียใหก้า้วสู่ความส าเร็จได ้ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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1)   การก าหนดคุณสมบติับุคลากรและแผนงาน หมายถึงการก าหนด
คุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและคณะกรรมการประจ าศูนยไ์กล่
เกล่ียระงับข้อพิพาทระดับอ าเภอท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนในการเขา้มาท าหน้าท่ีให้กระบวนการ
ด าเนินงานและกระบวนการไกล่เกล่ียเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมทั้งการก าหนดแผนการด าเนินงาน
ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและการก าหนดการจดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท
และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจงัหวดัมหาสารคาม เป็นต้น ดังท่ีคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดก้ล่าววา่ 

 
“การบริหารงานของคณะกรรมการชุดน้ี มีบทบาทในการก าหนดทิศทางความส าเร็จ
ในกระบวนการท างานต่างๆของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั เช่น ก าหนดวา่จะไปตั้ง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทท่ีใด หรือจะคดัเลือกคน
ประเภทใดมาเป็นผูไ้กล่เกล่ีย ซ่ึงจะประชุมก าหนดคดัเลือกและเสนอระหว่าง
คณะกรรมการด้วยกัน เป็นเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามชุดน้ีจะมีบทบาทในการเขา้ไปก าหนดคุณสมบติั” (นามสมมติ 3, 
2557) 

 
2)   การจัดการอบรมให้ผู ้ไกล่เกล่ีย การเป็นผู ้น าท้องถ่ินหรือแม้แต่

ขา้ราชการของรัฐหลากหลายสาขาอาชีพท่ีได้เขา้มาเป็นเครือข่ายและผูไ้กล่เกล่ียนั้น จ  าเป็นตอ้ง
ทราบถึงกระบวนการไกล่เกล่ีย ทกัษะการพูดการแสดงออก ขั้นตอน การจดัเวทีไกล่เกล่ีย และขอ้
กฎหมายส าคัญๆบางอย่าง ดังนั้ นส านักงานยุติรรมจังหวดัมหาสารคามจึงให้ความส าคัญกับ
เครือข่ายท่ีท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียโดยการเพิ่มการจดัอบรมท่ีเก่ียวเร่ืองของกฎหมายและกระบวนการ
ไกล่เกล่ียทกัษะต่างๆในการไกล่เกล่ีย เช่น การพูด การใช้ภาษา การแสดงสีหน้าท่าทาง ดงัเช่น
ค าอธิบายเพิ่มเติมของประธานกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 

 
“จะมีการจดัฝึกอบรมให้เครือข่ายท่ีท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียเหล่าน้ีโดยอบรมเพิ่มเติมใน
มิติของกฎหมายและวิธีการแนวคิดต่างๆจากคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามบา้ง โดยอธิบายถึงแนวทาง วิธีการพูดคุยอยา่งไรเพื่อ
ใหผ้ลส าฤทธ์ิ ท าใหใ้นการจดัอบรมผูถ่้ายทอดหรือวทิยากรมีความส าคญัมากเพราะ
เม่ือเครือข่ายเขา้อบรมจะไดแ้นวคิดของผูถ่้ายทอด ดงันั้นการถ่ายทอดตอ้งค านึงถึง
การพดูจาภาษาชาวบา้น เพราะเครือข่ายหลายท่านไม่ไดจ้บการศึกษาในระดบัท่ีสูง
หรือจบการศึกษาด้านกฎหมายต่างๆ การใช้ค  าศพัท์ท่ีเป็นทางการหรือวิชาการ
เกินไปอาจท าใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจและตีความหมายผดิได”้ (นามสมมติ 1, 2557) 
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ซ่ึงจากการจดัอบรมในแต่ละคร้ังก็เพื่อให้เครือข่ายไดเ้ขา้มาพบเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัและเครือข่ายท่านอ่ืนๆดว้ย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่างๆ และสามารถน าหลกัและวิธีการท่ีเรียนรู้ร่วมกนัในการจดัอบรมไปปรับใช้ในแต่ละ
สถานการณ์เพิ่มความน่าเช่ือถือมากข้ึน ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียกล่าววา่ 

 
“ส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม ให้ค  าแนะน าดีมาก ท าให้ ผมน าเอา
ค าแนะน าน้ีมาวิเคราะห์มาเสริมในเร่ืองของขอ้กฎหมายวา่ ความผิดอยา่งน้ีมนัผิด
ถึงชั้นไหน มีโทษเช่นไรท าให้ผมเกิดความรู้และความเขา้ใจเพิ่มข้ึนจนสามารถ
น ามาใชใ้นกระบวนการไกล่เกล่ียอ่ืนๆได”้ (นามสมมติ 13, 2557) 

 
4.5.1.5  ด้านสถานท่ีไกล่เกล่ีย จากการศึกษากรณีท่ีไกล่เกล่ียส าเร็จมานั้นเม่ือ

วิเคราะห์ดา้นสถานท่ีในการไกล่เกล่ียพบวา่ ขอ้พิพาทท่ีด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียในชุมชนท่ีมี
บรรยากาศเป็นธรรมชาติและคู่กรณีมีความคุน้เคย เปิดโล่งไม่ได้จ  ากดัอยู่ในห้องส่ีเหล่ียมจะเกิด
ความส าเร็จมากกว่ากรณีท่ีตอ้งด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียในห้องท่ีปิดทึบของส านกังานต่างๆ 
ทั้งน้ีผูไ้กล่เกล่ียและเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัช่วยสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเป็นกนัเองดว้ย ให้
เหมือนการเขา้มาพดูคุยกนัระหวา่งเครือญาติ เน่ืองจากสถานท่ีและบรรยากาศในการไกล่เกล่ียท่ีเป็น
ธรรมชาติจะท าใหจิ้ตใจของคู่กรณีรู้สึกผอ่นคลายและกดดนันอ้ยลง ในทางกลบักนัถา้ขอ้พิพาทนั้น
เป็นเร่ืองท่ีท าใหคู้่กรณีมีความเครียดสูง เม่ือมาเจอกบับรรยากาศท่ีอึดอดัและร้อน ก็จะท าให้ทุกฝ่าย
เกิดความกดดนัและเพิ่มความเครียด การแสดงออกทั้งท่าทีและการพูดจาจะยิ่งกา้วร้าวและรุนแรง 
ดว้ยเหตุน้ีเองการไกล่เกล่ียจึงถูกผลกัดนัให้เกิดข้ึนในชุมชนท่ีมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติและการ
จดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทก็จะตอ้งตั้งในชุมชนเช่นกนั ดงัค าอธิบายของเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 

 
“ถา้ควบคุมบรรยากาศให้มีความผ่อนคลาย และเลือกสถานท่ีไกล่เกล่ียในหมู่บา้น
หรือชุมชน เช่น ศาลาวดั ศาลาโรงเรียน ในชุมชนท่ีคู่กรณีอาศยัอยู่เขาก็จะรู้สึก
ปลอดภยั แต่ถา้เร่ืองร้อนๆ มาเจอบรรยากาศร้อนๆไม่มีอะไรสบายหูสบายตา เวที
การไกล่เกล่ียก็จะยิง่ร้อน เวลาท่ีเลือกเวทีจดัการไกล่เกล่ียตอ้งพยายามเลือกสถานท่ี
ท่ีเป็นธรรมชาติ ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทและศูนยย์ุติธรรมชุมชนต่างๆเลยเนน้
ไปท่ีชุมชน จะไม่เอาห้องส่ีเหล่ียมของส านกังานหรือของศาลเพราะบรรยากาศดู
หดหู่และอาจรู้สึกวา่จะตอ้งแพจ้ะตอ้งเสียเปรียบ” (นามสมมติ 5, 2557) 
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4.5.2  เงื่อนไขความล้มเหลวในการไกล่เกลีย่ระงับข้อพพิาท 
จากการศึกษาเ ง่ือนไขความส าเ ร็จในการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทท าให้ทราบถึง

องคป์ระกอบท่ีจะท าใหก้ารไกล่เกล่ียเกิดความลม้เหลว ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
4.5.2.1  ดา้นลกัษณะคู่กรณี จากการศึกษาพบวา่เง่ือนไขท่ีมีส่วนท าให้กระบวนการ

ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จนั้นมาจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างมาก ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะคู่กรณีไดด้งัน้ี 1) 
การใหข้อ้มูลของคู่กรณี 2) การเขา้ถึงขอ้มูลของคู่กรณี 3) จุดยนืของคู่กรณี 4) จิตส านึกของคู่กรณี 

1)   การให้ขอ้มูลของคู่กรณี ในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทนั้นทางศูนย์
ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท ผูไ้กล่เกล่ีย หรือแมแ้ต่เจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัเองจ าเป็นตอ้งมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้พิพาท อนัจะท าให้ทราบถึงท่ีมาท่ีไปและสามารถประเมินสถานการณ์ความรู้สึก
ของคู่กรณีเพื่อจะน าไปปรับใชใ้นวธีิการไกล่เกล่ียวา่ควรจะพดูในลกัษณะใด แต่เน่ืองจากคู่กรณีบาง
รายไม่ให้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้พิพาทนั้นๆ และเขา้ขา้งตนเองวา่เป็นฝ่ายถูกตอ้ง ท าให้การด าเนิน
กระบวนการเพื่อหาขอ้ตกลงและขอ้สรุปเป็นไปไดย้าก เพราะทั้งสองฝ่ายจะไม่ยอมรับในขอ้ตกลงท่ี
อีกฝ่ายเสนอ ดงัท่ีคณะกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามอธิบายวา่ 

 
“อุปสรรคท่ีท าใหก้ารไกล่เกล่ียเป็นไปอยา่งล าบาก คือการท่ีคู่กรณีไม่ไห้ขอ้เท็จจริง 
การพูดเข้าข้างตนเองว่าไม่ผิดหรือตนเองดีกว่า ท าให้การสืบหาขอ้เท็จจริงของ
เจา้หน้าท่ีท าไดย้ากและใช้เวลานานข้ึน อาจจะตอ้งไปสืบพยานหรือหาหลกัฐาน
เพิ่มเติมซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย” (นามสมมติ 1, 2557) 

 
2)   การเขา้ถึงขอ้มูลของคู่กรณี ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่ การไกล่เกล่ีย

จะส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือสองฝ่ายพร้อมและยินยอมสมคัรใจในการเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย หากมี
เพียงฝ่ายเดียวท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียก็ไม่สามารถด าเนินกระบวนการใดๆได ้แมว้า่
มีเจา้หนา้ท่ีมาพร้อมทุกฝ่ายก็ตาม ความลม้เหลวในการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียอีกประการคือ
การไม่สามารถเข้าถึงขอ้มูลของคู่กรณีอีกฝ่ายได้เลย เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขติดต่อ สถานท่ีท างาน 
ต าแหน่ง อาชีพ เป็นตน้ เพื่อใช้ในการส่งเอกสารหรือติดต่อเชิญให้เขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย 
เพราะหากไม่มีขอ้มูลท่ีแน่ชดัการกา้วสู่กระบวนการขั้นต่อไปคงเกิดข้ึนไม่ไดห้ากคู่กรณีไม่ไดรั้บ
เอกสารเพื่อตดัสินใจว่าจะเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามกล่าวไวว้า่ 
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“เจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่สามารถทราบไดว้า่ท่ีอยู่ท่ีส่ง
หนงัสือเชิญไปยงัผูถู้กร้องเป็นท่ีอยูท่ี่ผูถู้กร้องอาศยัจริงหรือไม่ ท าให้ไม่แน่ชดัวา่ผู ้
ถูกร้องไดรั้บจดหมาย รวมถึงไม่มีหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถจะติดต่อผูถู้กร้อง
ได”้ (นามสมมติ 10, 2557) 

 
3)   จุดยืนของคู่กรณี จากการศึกษาพบอีกว่าในกรณีท่ีถือว่าไกล่เกล่ียไม่

ส าเร็จเพราะคู่กรณีอีกฝ่ายไม่ยอมเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียนั้นไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดัวา่เหตุใด
บุคคลจึงไม่ตอ้งการเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย เน่ืองจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
ยงัไม่เคยไดล้งส ารวจเพื่อหาขอ้เท็จจริงในประเด็นน้ี แต่ในทศันะของเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามนั้นกล่าวว่าอาจมีหลายเง่ือนไข เช่น คู่กรณีอาจเคยพูดคุยหรือเจรจามามาก
พอแลว้ และพดูคุยในเง่ือนไขท่ีไม่สามารถจะยอมกนัได ้ต่างฝ่ายต่างยึดมัน่ในเง่ือนไขของตน ไม่มี
การปรับเง่ือนไขเพื่อมาออมชอมหรือลดเง่ือนไขของแต่ละฝ่ายให้กนัและกนัได ้และคู่กรณีมกัมอง
วา่การจะเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียใดๆก็ตามตอ้งมีหมายศาลท่ีสามารถเช่ือถือไดเ้ท่านั้นจึงจะเขา้
ร่วม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่ 

 
“อาจเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนของตนเองวา่ไม่สามารถยอมกนัไม่ได ้และคิด
ว่าว่าถ้าไม่มีหมายศาลเรียกก็จะไม่ยอมเขา้ร่วมกระบวนการใดๆ เช่น กรณีเร่ือง
ท่ีดินท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามส่งไปไกล่เกล่ียท่ีส านักงานอยัการ
จงัหวดัมหาสารคาม สุดทา้ยก็ฟ้องร้องกนั เน่ืองจากตกลงกนัไม่ไดแ้ละไม่ยอมท า
ตามกฎกติกาของการไกล่เกล่ีย” (นามสมมติ 5, 2557) 

 
4)   จิตส านึกของคู่กรณี จากการศึกษาพบวา่ในกรณีท่ีไกล่เกล่ียส าเร็จแต่

คู่กรณีไม่มีสัจจะ ไม่รับผิดชอบในค ามัน่ท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาประนอมขอ้พิพาท เม่ือเกิดการผิด
สัญญาบ่อยคร้ังท าให้กระบวนการไกล่เกล่ียไม่น่าเช่ือถือ รวมถึงผูไ้กล่เกล่ียเองอาจถูกมองว่าไม่มี
ความสามารถในการไกล่เกล่ียไดจ้ริง แมแ้ต่ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามก็จะถูกลดความ
น่าเช่ือถือลงดว้ย ส่วนคู่กรณีท่ีมีความสมคัรใจเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียแล้วเม่ือเกิดการผิด
สัญญาข้ึนก็ตอ้งเสียทั้งเวลาในการเร่ิมตน้ใหม่และเสียความรู้สึก หากเกิดเหตุการณ์พิพาทกนัอีกหรือ
มีคดีความอ่ืนๆในอนาคต อาจท าให้ประชาชนตดัสินใจไม่เขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียอีกเลย 
ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ 
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“เม่ือมีการผิดสัญญาในการไกล่เกล่ียอีกผูร้้องจะตอ้งมาเร่ิมต้นใหม่ เสียเวลาไป
เร่ิมตน้กระบวนการใหม่อีก การท่ีคู่กรณีไม่มีมโนธรรม ไม่มีสัจจะในการท าตาม
ขอ้ตกลงและปฏิบติัตามระเบียบในการไกล่เกล่ียจริงก็จะเป็นตวัอย่างแก่ขอ้พิพาท
อ่ืนๆในทางลบ จนชาวบา้นเกิดความไม่เช่ือถือในกระบวนการ หน่วยงานและผู ้
ไกล่เกล่ีย อาจกล่าวไดว้า่การไกล่เกล่ียนอกศาลมีไวเ้พื่อเป็นทางเลือกให้คนอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีมีจิตส านึกท่ีดีก็ได้ ดังนั้ นผู ้ท่ี มีความคิดเช่นน้ีก็เลือกจะข้ึนศาลไปเลย 
ประชาชนจะมองเห็นผลส าเร็จส่วนน้ีว่าน่าจะดีกว่าการไกล่เกล่ียโดยทางเลือก” 
(นามสมมติ 5, 2557) 

 
4.5.2.2   ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ผูท่ี้เขา้มาท าหนา้ท่ีเป็น

ผูไ้กล่เกล่ียนั้นมาจากอาสาสมคัรท่ีหลากหลายอาชีพ เช่น ข้าราชการครู ผูใ้หญ่บา้น พฒันาการ
อ าเภอ ต ารวจ เป็นตน้ การคดัเลือกผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียในขอ้พิพาทหน่ึงๆนั้นคู่กรณี
มกัจะไม่ไดเ้ป็นผูเ้ลือกเอง แต่เป็นการตดัสินใจเลือกกนัเองในคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาท ในบางกรณีท่ีมีต ารวจหรือผูท่ี้ศึกษาทางวิชาการดา้นกฎหมายเป็นผูไ้กล่เกล่ียก็จะใช้วิธีของ
กระบวนการกฎหมายในการไกล่เกล่ีย ทั้งทกัษะในการพูด การกล่าวอา้งถึงขอ้กฎหมายต่างๆ ซ่ึง
ชาวบา้นมกัจะไม่พอใจถึงการอา้งในกฎหมายและไม่เขา้ใจในขอ้กฎหมายและภาษาของกฎหมาย 
รวมถึงการใชน้ ้าเสียงท่ีดุดนัของผูไ้กล่เกล่ียอาจท าใหบ้รรยากาศของเวทีการไกล่เกล่ียยิ่งรุนแรงและ
ถึงขั้นยติุการไกล่เกล่ียกลางครันได ้ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียไดก้ล่าวไวว้า่ 

 
“จากการท างานร่วมกบัหลายหน่วยงานและเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียหลาย
คร้ัง เคยสังเกตการสนทนาของนิติกร ท่ีปรึกษากฎหมาย ต ารวจหรือแม้แต่
เจา้หน้าท่ีรัฐเอง จะใช้วิธีการพูดเป็นกระบวนการของกฎหมายข้ึนมาและจะถูก
ต่อตา้นจากชาวบา้นทนัทีซ่ึงไม่สามารถจะท าให้การไกล่เกล่ียส าเร็จได้” (นาม
สมมติ 13, 2557) 

 

4.6  ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
4.6.1  ปัญหาและอุปสรรค 
จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด

มหาสารคาม พบวา่ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
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มีหลายดา้นดว้ยกนั ทั้งจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและการไกล่เกล่ียโดยศูนยไ์กล่
เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในจงัหวดัมหาสารคาม ปัญหาอุปสรรคท่ีพบมีหลายดา้นตามมุมมองของแต่ละ
ฝ่ายดงัน้ี 

4.6.1.1   ด้านสถานท่ีตั้งส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เน่ืองจากสถาน
ท่ีตั้ งของส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามในบริบทของจังหวดัมหาสารคามนั้นตั้ งอยู่ท่ี
ส านกังานคุมประพฤติ ซ่ึงท าให้การท างานไม่เป็นเอกเทศ ไม่เป็นสัดส่วนและสับสนแก่ประชาชน
และเจา้หนา้ท่ีส่วนต่างๆ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีและภารกิจของส านกังานคุมประพฤติก็เพิ่มข้ึนจึงไม่มีท่ี
ส าหรับเจา้หน้าท่ีและประชาชนท่ีมาติดต่อ เม่ือประชาชนเขา้มาปรึกษาหรือร้องทุกขใ์นส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม การพูดคุยหารือกนัในบางเร่ืองท่ีท าให้เกิดความอบัอายหรือไม่ควร
เปิดเผยก็ไม่สามารถท าได ้เพราะสถานท่ีแต่ละฝ่ายของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่ได้
ถูกปิดกั้นเป็นสัดส่วน เจา้หน้าท่ีทุกท่านจะไดย้ินการสนทนาซ่ึงกนัและกนั และเม่ือมีคู่กรณีหรือ
ประชาชนมาปรึกษาพร้อมๆกนัหลายรายก็ท าให้เกิดความวุ่นวายในส านกังาน ดงัท่ีคณะกรรมการ
บริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามกล่าววา่ 
 

“ดว้ยภารกิจงานท่ีเพิ่มมากข้ึนและบุคลากรก็เพิ่มมากข้ึนแต่ว่าสถานท่ีท่ีจะรองรับ
ประชาชนท่ีจะมาใช้บริการยงัมีขนาดเท่าเดิม ขณะน้ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามอาศยัส านกังานคุมประพฤติอยู ่ท  าให้มีเสียงดงัรบกวนการท างานซ่ึง
กนัและกนั และเวลาท างานก็ไม่เต็มท่ีไม่เป็นเอกเทศ อีกประการหน่ึงคือ ผูเ้สียหาย
บางกรณีมาปรึกษาเป็นเร่ืองท่ีไม่อยากเปิดเผยหรือเปิดเผยไม่ได ้อยา่งเช่น เร่ืองเพศ 
บางคร้ังมีประชาชนรายอ่ืนนัง่อยูด่ว้ย ท าใหไ้ม่สะดวกในการพดูคุย” (นามสมมติ 8, 
2557) 

4.6.1.2   ดา้นการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม ปัญหาอุปสรรคในมุมมองของคณะกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวดั
มหาสารคามนั้นมองวา่เม่ือมีการสลบัหมุนเวยีนประธานกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม ทุก 2 ปี อาจมีผลกระทบต่องานหลกับา้งแต่ไม่มากนกัเพราะสามารถท่ีจะจดัการและ
บริหารไดเ้น่ืองจากตวัแทนท่ีคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดเ้ลือก
ให้เข้ามาท างานในส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามนั้นส่วนใหญ่ถูกคดัมาแล้วในแต่ละ
หน่วยงานวา่สามารถมาปฏิบติังานน้ีได ้แต่ส าหรับการท่ีคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามตอ้งร่วมใหก้ารอนุมติัเร่ืองต่างๆ จ าเป็นตอ้งน าเอกสารมาให้ผูท่ี้อยูใ่นโครงสร้าง
ของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามตรวจสอบเพื่ออนุมติั แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริหาร
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ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามนั้นมีภารกิจประจ าท่ีลน้มืออยู่แลว้ ท าให้การด าเนินงานไม่
คล่องตวัเท่าท่ีควร ดงัท่ีคณะกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดก้ล่าววา่ 

 
“หากมีงานตรวจรับตรวจจา้งก็ตอ้งส่งเร่ืองมาให้คณะกรรมการในส านักงานคุม
ประพฤติท าเร่ืองอนุมัติให้ บางคร้ังทางคณะกรรมการไม่ได้ไปทราบเร่ืองท่ี
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามตอ้งการให้อนุมติัดว้ยเลยแต่ตอ้งด าเนินการ
ให้ ผูท่ี้อยู่ในโครงสร้างของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามรู้สึกล าบากใจ 
เพราะความจริงแลว้คณะกรรมการร่วมท่ีถูกแต่งตั้งให้มาปฏิบติังานกบัส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามนั้นไม่ไดรั้บรู้และด าเนินกิจกรรมในรายละเอียดย่อย
ร่วมกนัจริงๆ เพราะต่างคนต่างมีภารกิจงานของตนเอง” (นามสมมติ 4, 2557) 

 
4.6.1.3   ดา้นบุคลากรส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ปัญหาดา้นบุคลากร

เป็นปัญหาหน่ึงท่ีประธานกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามเห็นว่ามี
ความส าคญั โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นนิติกรในส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามนั้นมีประสบการณ์
และความรู้ไม่มากพอ รวมถึงมีอายุยงัน้อยส่งผลต่อความน่าเช่ือถือในตวัเจา้หน้าท่ีและส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เน่ืองจากนิติกรถือไดว้า่เป็นบุคลากรส าคญัในการด าเนินกระบวนการ
เพราะเป็นฝ่ายแรกท่ีตอ้งรับหน้ากบัประชาชนเพื่อให้ค  าปรึกษาและวิเคราะห์เร่ืองราวและปัญหา
ต่างๆและใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายเป็นส าคญั รวมถึงปัญหาความขดัแยง้ภายในส านกังานท่ีเกิดจาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกส่งมาจากส่วนกลางอยา่งพนกังานราชการท่ีมาจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ใน
หลายจงัหวดัเกิดปัญหาคลา้ยๆ กนัเพราะพนกังานราชการท่ีมาจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
มองว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงส่วนใหญ่
โครงสร้างของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัเป็นเช่นน้ี ดงันั้นจึงท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติังาน ดว้ย
การมีศักด์ิและสิทธ์ิต่างกันท าให้ผูท่ี้เป็นตัวแทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากดดัน
เจา้หน้าท่ีในส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและเกิดความขดัแยง้แบ่งพรรคพวกข้ึน เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีไม่มีความสุขท่ีจะปฏิบติังาน ผลงานท่ีได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพใน
หน่วยงาน ดงัค ากล่าวของประธานกรรมการบริหารส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 

 
“นิติกรของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามอายุยงัน้อยขาดประสบการณ์ 
ท างานและมีแต่ลูกจ้าง ดังนั้นการท างานท าให้ไม่มีใครยอมท่ีจะฟังใคร และมี
ปัญหาในเร่ืองการท างานเพราะมีผูท่ี้เป็นพนักงานราชการเพียงคนเดียว ท่ีมาจาก
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กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ท าให้เกิดการข่มกนัเร่ืองต าแหน่ง กลายเป็นว่าการ
ท างานมีปัญหาขดัแยง้กนัอยูต่ลอด ทั้งน้ีเพราะวา่หวัหนา้ส่วนปฏิบติังานอยูค่นละท่ี 
ไม่ไดม้าดูแลส านกังานโดยตรง” (นามสมมติ 1, 2557) 

 
4.6.1.4   ด้านการประชาสัมพนัธ์ จากการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่

ทราบว่าส านักงานยุติธรรมจังหวดัมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร ตั้ งอยู่ท่ีใด และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนในดา้นใดไดบ้า้ง เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานยงัอยูใ่นวงแคบ 
การเข้าถึงชุมชนมีน้อย มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก แม้แต่ในตัวจังหวัด
มหาสารคามเองก็ไม่ได้มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีเข้าถึงประชาชนโดยตรง มีเพียงแค่การลงพื้นท่ี
ร่วมกบัโครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ีท่ีมีเดือนละคร้ัง และการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโทรทศัน์วิทยุท่ีใช้
เวลาเพียงไม่นาน ท าให้ข่าวสารต่างๆของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจึงไม่ถูกกระจาย
ออกไปอยา่งทัว่ถึง ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดอ้ธิบายวา่ 

 
“ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามถือเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนกบัส่วนกลางไม่ได้
ข้ึนกบัจงัหวดั และการประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง ท าให้ภาพรวมประชาชนจ านวน
ไม่นอ้ยท่ีไม่รู้จกัวา่ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามตั้งอยูท่ี่ใดและท าหนา้ท่ี
อะไร” (นามสมมติ 4, 2557) 

 
นอกจากน้ีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระดบัอ าเภอก็

ไม่เป็นท่ีรู้จกัในชุมชน อาศยัเพียงการบอกต่อหรือกล่าวถึงศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจากคนรู้จกั
กนัในชุมชนบางส่วนเท่านั้น การส่งเสริมจากส านกังานยุติรรมจงัหวดัมหาสารคามเป็นเพียงการจดั
กิจกรรมในวงแคบซ่ึงไม่ท าให้การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทกระจายไป
ทัว่ชุมชน ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์วา่ 

 
“ส่วนใหญ่คณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจะพูดกล่าวกบัชาวบา้นว่า
หากมีเร่ืองมีราวก็สามารถบอกกนัได ้อาศยัความเป็นคนรู้จกักนัในหมู่บา้นเท่านั้น 
ท าใหข้อ้มูลรายละเอียดต่างๆของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทยงัไม่กระจายไปทัว่
ชุมชน และส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามมีการรณรงค์ในวงแคบๆ เช่น 
ใหน้กัเรียนถือป้ายเดินประชาสัมพนัธ์ในชุมชนซ่ึงระยะทางไม่ทัว่ถึง” (นามสมมติ 
14, 2557) 
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4.6.1.5   ด้านการเก็บสถิติการไกล่เกล่ีย จากการศึกษาพบว่าในการไกล่เกล่ีย
ส่วนมากจะเกิดข้ึนในชุมชนและในบางกรณีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่ทราบถึงขอ้
พิพาทและการจดัเวทีการไกล่เกล่ีย มีเพียงบางกรณีท่ีศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเชิญเจา้หน้าท่ี
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียดว้ยนั้นจึงจะมีขอ้มูลรายงานท่ี
ตรงกนั ซ่ึงกรณีพิพาทเหล่าน้ีจะมีลกัษณะท่ีตอ้งใชผู้รู้้เก่ียวกบัขอ้กฎหมายหรือผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย 
แต่ส าหรับขอ้พิพาทเล็กนอ้ยทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจะสามารถจดัเวทีไกล่เกล่ียไดเ้องและ
ก็ไม่มีการบนัทึกผลการด าเนินงาน รวมถึงเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเองก็
ไม่ได้มีการประสานกบัศูนย์ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเพื่อขอข้อมูลการไกล่เกล่ียมาท าเป็นสถิติ
รายงานผูบ้ริหารและส่วนกลาง ดว้ยเหตุน้ีผูไ้กล่เกล่ียจึงไม่ไดมี้การท ารายงานอยา่งจริงจงัถึงจ านวน
คดีท่ีไกล่เกล่ียส าเร็จและไม่ส าเร็จเพื่อรายงานไปยงัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามทุกคร้ัง 
ท าให้สถิติการไกล่เกล่ียจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่ตรงกนั ดงัท่ีประธานกรรมการบริหาร
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามกล่าววา่ 

 
 “การไกล่เกล่ียแต่ละคร้ังส่วนใหญ่จะท าอยูใ่นชุมชน ส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
มหาสารคามเป็นเพียงพี่เล้ียงท่ีคอยช่วยเหลือใหค้  าปรึกษามากกวา่ ดงันั้นการเก็บ 
สถิติการไกล่เกล่ียวา่มีกรณีใดท่ีไกล่เกล่ียส าเร็จหรือไม่จะถูกบนัทึกไวท่ี้ชุมชน 
โดยผูไ้กล่เกล่ียในกรณีนั้นๆ แต่บางคร้ังก็ไม่มีการบนัทึกใชเ้พียงความจ าของผู ้
ไกล่เกล่ียและไม่มีการส่งรายงานดงักล่าวมายงัส านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
มหาสารคาม ท าใหท้างส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบั 
เร่ืองน้ี” (นามสมมติ 1, 2557) 
 

4.6.1.6   ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย โดยลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียท่ีจะเป็นอุปสรรคใน
การด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียนั้น จะประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)   ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ไกล่เกล่ียกับคู่กรณี ในบางกรณีท่ีเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียและสามารถไกล่เกล่ียได้ส าเร็จเกิดจากการท่ีคู่กรณีกับผูไ้กล่เกล่ียเคยมี
ความสัมพนัธ์กนัทางสังคม และความสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆน้ีเองท าให้คู่กรณีบางราย
เกิดความเกรงใจจากความสัมพนัธ์นั้นๆ จึงยอมยุติและยอมรับขอ้ตกลงท่ีผูไ้กล่เกล่ียเสนอหรือ
คู่กรณีเสนอมา ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ีย ไดก้ล่าววา่ 
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 “ชาวบา้นบางรายยอมจ านนต่อสังคมเม่ือเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย โดยมีผูไ้กล่
เกล่ียเป็นคนรู้จกั ท าให้เกิดความกดดนัและรู้สึกเกรงใจผูท่ี้เคยมีความนบัถือกนัมา
ก่อน เช่น คู่กรณีเคยเป็นลูกศิษยข์องผูไ้กล่เกล่ีย หรือผูไ้กล่เกล่ียเคยช่วยเหลือเก้ือกูล
ในเร่ืองการเงินและการงาน” (นามสมมติ 14, 2557) 

 
2)   ศิลปะในการไกล่เกล่ีย จากการศึกษาพบวา่เม่ืออยูใ่นระหวา่งการไกล่

เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียบางท่านมีการใช้ค  าถามเพื่อถามน าให้การไกล่เกล่ียจบลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่
ค  านึงถึงความพึงพอใจและความเป็นธรรมของคู่กรณี ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีแกปั้ญหาไดย้าก
ในหน้างาน เน่ืองจากผูไ้กล่เกล่ียมีอ านาจท่ีจะจดักระบวนการไกล่เกล่ียเพียงผูเ้ดียว โดยผูเ้ขา้ร่วม
กระบวนการท่านอ่ืนๆ เป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์และเป็นร่วมพยานเท่านั้น การท าหน้าท่ีโดยไม่
ค  านึงถึงหลกัท่ีดีในการไกล่เกล่ียท าให้การไกล่เกล่ียอาจจะสามารถจบลงไดแ้ต่ไม่มีความเป็นธรรม
อยา่งท่ีประชาชนคาดหวงั ดงัท่ีตวัแทนผูร้้องไดอ้ธิบายวา่ 

 
“ผูไ้กล่เกล่ียมีการพูดในลกัษณะถามน ามากกวา่ท่ีจะถามถึงความพึงพอใจของผม 
เพราะในกรณีน้ีผมตอ้งไดด้อกเบ้ียดว้ย แต่เม่ือมีการถามน าเพื่อตกลงให้ใชห้น้ีแค่
เงินตน้เท่านั้น เพื่อให้ขอ้พิพาทจบโดยง่ายผมจึงตกลงตามนั้นและไม่ตอ้งการไป
ทวงอีก” (นามสมมติ 18, 2557) 

 
4.6.1.7   ดา้นค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ในการด าเนินการ เน่ืองจากส านกังานยุติธรรม

จงัหวดัมหาสารคามเป็นส านกังานตั้งใหม่ยงัไม่เป็นรูปธรรมมาก ดงันั้นจึงมีปัญหาหลายประการ
เก่ียวกบัดา้นค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ เช่น พาหนะในการลงพื้นท่ีของเจา้หน้าท่ีส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียของศูนยไ์กล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พพิาท ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามอธิบายวา่ 

 
“ปัญหาคือ พาหนะในการใช้ไปราชการต้องอาศยัหน่วยงานท่ีอยู่ในกระทรวง
ยุติธรรมดว้ยกนัใชก่้อน เช่น ส านกังานบงัคบัคดี สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนมหาสารคาม ส านกังานคุมประพฤติ ตอ้งขอยมืบ่อยคร้ัง ท าใหไ้ม่สะดวกใน
การเดินทาง เม่ือตอ้งการจะเขา้ถึงประชาชนจริงๆและมีเร่ืองด่วนตอ้งออกไปสอบ
คดีก็จะไปไม่ถึงตวัประชาชนท าให้ไดข้อ้มูลไม่ชดัและบางคดีเกิดความล่าช้า เช่น
เม่ือจะขอความช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวดั
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มหาสารคามตอ้งสอบคดีและตอ้งรู้ขอ้เทจ็จริงวา่ประชาชนรายน้ียากจนจริงหรือไม่ 
ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นเร่ืองจริงหรือเปล่า หรือว่าเป็นการโกหกเจ้าหน้าท่ี 
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจ าเป็นตอ้งไปสอบพยาน เช่น ผูน้ าชุมชน
และบุคคลท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง ตอนน้ีส่วนมากก็จะน ารถเจา้หนา้ท่ีไปเอง” (นาม
สมมติ 8, 2557) 
 

ในขณะเดียวกันปัญหาส่วนใหญ่ของผูไ้กล่เกล่ียหรือเครือข่าย คือ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กระดาษ เคร่ืองพิมพ์ เป็นตน้ เพราะ
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะใหก้ารสนบัสนุนในเง่ือนไขของโครงการเท่านั้น เช่น การ
ให้ค  าปรึกษาและจดัการอบรม เป็นตน้ ดงันั้นอุปกรณ์ต่างๆเหล่าน้ีจึงตอ้งตกเป็นภาระของผูไ้กล่
เกล่ียหรือเครือข่าย” ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ีย กล่าววา่ 

 
“ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะสนบัสนุนเครือข่ายในเง่ือนไขเท่านั้น 
แต่ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการบางอย่าง เช่น โต๊ะ เก้า อ้ี กระดาษ 
เคร่ืองพิมพ ์ไม่มีการสนบัสนุน แต่จะท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาและจดัการอบรมแบบ
ง่ายๆโดยขอความร่วมมือเครือข่ายจากศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทมารับฟัง 
นอกจากนั้นจะให้โล่และเกียรติบตัรเพื่อเป็นรางวลัและเป็นก าลงัใจให้กบัผูไ้กล่
เกล่ียและเครือข่าย” (นามสมมติ 14, 2557) 
 

4.6.1.8   ดา้นความร่วมมือ จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาส าคญัเม่ือประชาชนบางราย
มาขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท หลงัจากมีการรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์จากประชาชนแล้วกลับไม่ด าเนินการให้ในทันที และละเลยค าร้องของประชาชนเป็น
ระยะเวลาหลายปี โดยไม่มีการแจง้ไปยงัผูร้้องให้ทราบถึงการด าเนินการแต่อย่างใด ปัญหาด้าน
ความร่วมมือจากเครือข่ายน้ีสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างมาก เพราะเครือข่ายถือเป็น
ตวักลางและเป็นท่ีพึ่ งล าดับแรกท่ีคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด รวมถึงไม่มีการให้
ค  าแนะน า ช้ีช่องทางในการหาวิธีแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดการผิดสัญญาข้ึนหลงัจากกระบวนการไกล่
เกล่ียไดส้ าเร็จลง ดงัท่ีตวัแทนผูร้้อง กล่าววา่ 
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“ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทไม่ให้ความสนใจในคดีความเท่าท่ีควร การ
ด าเนินการล่าชา้ มีการรับเร่ืองไวแ้ต่เพิกเฉยละเลยเป็นเวลานาน รวมถึงการเขา้ไป
ปรึกษาเพื่อไม่อยากมีคดีความท่ีตอ้งข้ึนศาล แต่กลบัได้ค  าแนะน าให้ไปฟ้องร้อง
เพียงอยา่งเดียว” (นามสมมติ 18, 2557) 

 
อุปสรรคในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีความ

ร่วมมือของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งด้วย ซ่ึงในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นมีการท า
ความร่วมมือกบัหลายหน่วยงานเพื่อให้การประสานงานและขอความช่วยเหลือในดา้นขอ้มูลหรือ
เอกสารส าคญัต่างๆ เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว แต่เม่ือมาถึงในระดบัปฏิบติังานกลบัไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ อยา่งจริงจงั เพราะบางหน่วยงานไม่ตอ้งการเสียเวลากบัคดีเล็กๆนอ้ยๆ
และไม่คิดว่าเป็นหนา้ท่ีของตนในการประสานงานหรือช่วยเหลือ จึงท าให้กระบวนการไกล่เกล่ีย
ด าเนินไปไดล้ าบากและเสียเวลาเพิ่มข้ึน เม่ือประชาชนรับรู้ถึงความล่าชา้ก็ท  าให้หมดความเช่ือมัน่
และไม่ตอ้งการเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย และยงัพบอีกว่าบางหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง
เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละการช่วยเหลือบริการประชาชนในการเขา้ถึงความ
ยติุธรรมนั้นมีความเช่ือในแง่ลบวา่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยการใชก้ระบวนการไกล่
เกล่ียไม่สามารถท าได้ส าเร็จ เม่ือมีการประสานงานจากศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทหรือจาก
ประชาชนเขา้มาจึงปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ ซ่ึงตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียกล่าววา่ 

 
“ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทนั้นมีหลายหน่วยงานท่ีท าสัญญาความร่วมมือกนั แต่
ไม่ไดมี้การประสานงานกนัมากนกั เพราะหน่วยงานอ่ืนๆไม่อยากท่ีจะยุง่เก่ียวกบั
กระบวนการของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือก็ไม่ได้
รับความร่วมมือ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าทั้งขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ปัญหาใน
การประสานงานอาจจะข้ึนอยู่นิสัยบุคคลในองค์กรนั้นๆมากกว่า ถือเป็นปัญหา
ความร่วมมือ เช่น ในบางกรณีพิพาทผมไม่ใช้ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทก่อน
และไปติดต่อทางอ าเภอเพราะตอ้งการใหอ้ าเภอเป็นผูท้  าหนงัสือเรียกคู่กรณี ซ่ึงเป็น
ภารกิจของอ าเภออยู่แลว้ ทางอ าเภอจะมีห้องส าหรับการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะซ่ึงมี
หลักเกณฑ์มีความน่าเช่ือถือมากกว่าศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท แต่กลับถูก
ปฏิเสธท่ีจะด าเนินการให้ โดยอา้งวา่ทางอ าเภอมีภารกิจมากและหากไกล่เกล่ียกนั
คงไม่ส าเร็จ” (นามสมมติ 14, 2557) 
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4.6.1.9   ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน จากการศึกษาพบปัญหาในการด าเนิน
กระบวนการไกล่เกล่ีย เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการไปแลว้ ทางส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
และศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเองไม่ไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ในหลาย
กรณีมีการผิดสัญญาเกิดข้ึนโดยผูถู้กร้องละเลยการปฏิบติัตามสัญญาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู ้
ร้องหรือผูเ้สียหายเช่นเคย ท าใหปั้ญหาขอ้พิพาทหรือคดีความไม่ถูกยติุลงจริงๆ ดงัท่ีตวัแทนผูร้้องได้
กล่าววา่ 

 
“หลังจากเสร็จส้ินการไกล่เกล่ียไปแล้ว เจ้าหน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจังหวดั
มหาสารคามก็โทรมาถามว่าผูถู้กร้องไดส่้งเงินให้ตามสัญญาหรือไม่ แต่ก็เป็นการ
ติดตามผลแค่คร้ังเท่านั้ น เพราะหลังจากนั้ นลูกหน้ีก็ไม่ได้ส่งเงินตามสัญญา 
เจา้หนา้ท่ีและศูนยไ์กล่เกล่ียก็ไม่ไดส้นใจท่ีจะถามไถ่อีกเลย” (นามสมมติ 18, 2557) 
 
4.6.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักงาน

ยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้นั้น

ล้วนแต่มีความส าคญัท่ีต้องได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งส้ิน เพราะปัญหาแต่ละด้านส่งผลกระทบ
เช่ือมโยงถึงกนัและกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการเขา้ถึงความ
ยติุธรรม เช่น ความสะดวกในการขอรับบริการ ความล่าชา้ในการด าเนินกระบวนการ การไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม เป็นต้น การศึกษาการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จึงพบ
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัททุ์กดา้นไวด้งัน้ี 

4.6.2.1   ดา้นสถานท่ีตั้งส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม จากการศึกษาคณะ
กรรมการบริหารเละเจา้หน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม พบข้อเสนอแนะในทาง
เดียวกนัเก่ียวกบัด้านสถานท่ีตั้งของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามว่า ในอนาคตควรตั้ง
ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามให้เป็นเอกเทศเหมือนส านักงานระดบัจงัหวดัโดยเฉพาะ 
และควรหาสถานท่ีเพื่อตั้งส านักงานโดยตรงไม่ควรจดัตั้งอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเช่น
ปัจจุบนั นอกจากน้ีควรจดัสถานท่ีให้เป็นสัดส่วนเพื่อการท างานของบุคลากรแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน 
ดงัท่ีตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 
 

“ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามตอ้งมีท่ีตั้งส านกังานของตนเอง ไม่อาศยั
สถานท่ีของส านกังานคุมประพฤติ และตอ้งแยกส่วนการท างานของเจา้หนา้ท่ีแต่
ละฝ่ายให้ชัดเจน ถ้ากั้นห้องได้จะดีจะได้เป็นสัดส่วนมากข้ึน การติดต่อและ
ใหบ้ริการก็จะสะดวกยิง่ข้ึน:” (นามสมมติ 11, 2557) 
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4.6.2.2   ดา้นคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เน่ือง 
จากส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่มีหัวหน้าส่วนเป็นของตนเอง จึงท าให้การด าเนิน
กระบวนการในหลายขั้นตอนเกิดความไม่คล่องตวั ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจึงควรมี
ผูน้ าหรือขา้ราชการประจ าในต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและ
การเงินเองได ้จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามรวดเร็วข้ึน
และยิ่งจะไดผ้ลในการบริการประชาชนไดม้ากข้ึน ซ่ึงผูบ้ริหารไม่ควรเป็นผูท่ี้รับสองบทบาท เช่น
ปัจจุบนั มิเช่นนั้นส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะไม่ก้าวหน้า และท่ีส าคญัผูท่ี้จะมา
บริหารส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามต้องไม่นั่งประจ าในส านักงานเพียงอย่างเดียว 
กล่าวคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้เนน้งานชุมชน ลงพื้นท่ีเป็นประจ าร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี เป็นรู้เร่ืองของชุมชนและ
ต้องอาศัยชุมชนและชาวบ้านในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อกระจายข้อมูลต่างๆอย่างทัว่ถึง ดังท่ี
เจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 

 
“การด าเนินงานต่างๆจะไม่ได้ผลหากไม่ลงพื้นท่ี การน าเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามไปลงพื้นท่ีร่วมกบัชาวบา้น อาจเร่ิมจากการเขา้ร่วมใน
ประเพณีวฒันธรรมในพื้นท่ีนั้นๆก่อนอยา่งการลงแขกเก่ียวขา้ว เพราะการท่ีเขา้ร่วม
ประเพณีทุกอยา่งถือเป็นการเขา้ถึงชาวบา้นเขา้ถึงชุมชนชาวบา้นก็จะเกิดความไวใ้จ
หน่วยงาน ซ่ึงในอดีตประธานกรรมการส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเคย
ท าเช่นน้ี แต่ปัจจุบนัไม่มีเพราะเปล่ียนประธานคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ยติุธรรม” (นามสมมติ 6, 2557) 

 
4.6.2.3   ดา้นบุคลากรส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เน่ืองจากบุคลากรท่ี

ส าคญัอยา่งนิติกรในส านกังานมีอายุนอ้ย ดงันั้นคณะกรรมการบริหารท่ีเป็นผูค้ดัสรรนิติกรท่ีจะมา
ท าหน้าท่ีในส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามนั้ นจ าเป็นต้องตัดสินใจและสรรหาผูท่ี้มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม เช่น การก าหนดอายุและประสบการณ์ในการท างานดา้นไกล่เกล่ียหรืองานท่ี
เก่ียวขอ้งใหม้ากพอ ควรมีการแบ่งหนา้ท่ีภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัส าหรับเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน 
เพื่อไม่ให้การท างานซ ้ าซ้อนและแต่ละฝ่ายสามารถใช้อ านาจในการตดัสินเก่ียวกบังานของตนได ้
รวมถึงคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามตอ้งมีส่วนเช่ือมหรือประสาน
สร้างความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการปฏิบติังานร่วมกนัของเจา้หน้าท่ีส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดมหาสารคามเพื่อลดความขัดแย้ง ดังท่ีเจ้าหน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจังหวัด
มหาสารคาม กล่าววา่ 
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 “หากจา้งลูกจา้งในต าแหน่งนิติกรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นกฎหมายและการ
ไกล่เกล่ียท่ีเก่งๆ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีนิติกรในส านกังานถึงสองคนและยงัมีท่ีปรึกษา
กฎหมายอีกสองคน ซ่ึงดูเกินความจ าเป็น และในลกัษณะการท างานร่วมกนัเป็น
องค์กร ตอ้งมีค าสั่งการท างานแบบชดัเจน ตอ้งให้เกียรติกนัในต าแหน่งนั้นๆดว้ย 
ตอนน้ีหนา้ท่ีแต่ละคนในการท างานเป็นลกัษณะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเรียกไดว้า่
เป็นงานจบัฉ่าย มีต าแหน่งแต่ยงัไม่มีอ านาจชัดเจนจึงท าให้ไม่มีความเช่ือถือกนั” 
(นามสมมติ 8, 2557) 

 
รวมถึงในอนาคตการท่ีประเทศกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อาจจะท าให้คดีความ

หรือข้อพิพาทต่างๆเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ อาจมีข้อพิพาท
ระหวา่งลูกจา้งนายจา้ง หรือคดีอ่ืนๆ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวควรไดรั้บการรับมือเตรียมความพร้อมไว้
ล่วงหนา้ โดยการฝึกฝนเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามทั้งการฝึกภาษาเพิ่มเติม ขอ้
กฎหมายและประเพณีวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น และการประสานงานติดต่อกบัหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศเพื่อนบา้นเหล่าน้ี ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
อธิบายวา่ 

 
“ควรรับเจา้หนา้ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพิ่ม เพราะเม่ือประเทศไทย
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนจ านวนประชากรท่ีเขา้ออกจะเพิ่มข้ึน ทั้งคนในประเทศและ
เพื่อบ้าน อาจมีเ ร่ืองราวหรือคดีท่ีมากข้ึน ดังนั้ นส านักงานยุติธรรมจังหวัด
มหาสารคามตอ้งเตรียมพร้อม” (นามสมมติ 7, 2557) 

 
4.6.2.4   ดา้นการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้ประชาชนได้รับ

ข่าวสารโดยแทจ้ริง เจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามตอ้งร่วมกบัเครือข่ายศูนยไ์กล่
เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในจงัหวดัมหาสารคามตอ้งเขา้ถึงประชาชนมากกว่าน้ี โดยการลงพื้นท่ีตาม
ชุมชน หมู่บา้นต่างๆ เพื่อเขา้ไปประชาสัมพนัธ์ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและอธิบาย
รายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือและขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ การท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามลงไปพบประชาชนในพื้นท่ีจริงจะช่วยใหป้ระชาชนไดรั้บค าตอบเม่ือมี
ขอ้สงสัย และเจา้หนา้ท่ีเองก็จะไดรั้บรู้ปัญหาของชุมชนนั้นๆเพื่อน ามาจดักิจกรรมโครงการหรือการ
จดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในอนาคตต่อไปได ้ดงัท่ีคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสาราคาม กล่าววา่ 
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 “เจ้าหน้าท่ีของส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามต้องเข้าถึงประชาชน
มากกวา่น้ี อาจจะจดักิจกรรมเพื่อขบัเคล่ือนงานเครือข่ายให้บ่อยข้ึน ซ่ึงเครือข่ายถือ
เป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการเป็นกระบอกเสียงของรัฐให้ประชาชนในพื้นท่ีใน
ชุมชนไดรั้บรู้จกัหน่วยงานและถึงการเขา้รับบริการต่างๆ” (นามสมมติ 4, 2557) 

 
นอกจากน้ีการประชาสัมพนัธ์ควรมีการยกตวัอยา่งกรณีท่ีไกล่เกล่ียส าเร็จจากการ

ด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในจงัหวดัมหาสารคามและน าไป
เผยแพร่ในเอกสาร หนงัสือ และจดัอยู่ในสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น ห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน นักศึกษา หรือบุคคลทัว่ไปได้รับรู้ ดังท่ี
ตวัแทนเครือข่ายกล่าววา่ 

 
“ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ทั้งศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทและส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและทัว่ถึงมากวา่น้ี ควรมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีได้
ประโยชน์จริงๆ คือ ให้ระดับจังหวัดมีหนังสือประสานไปหน่วยงานต่างๆ 
อยา่งเช่น ทอ้งถ่ิน ก านนัผูใ้หญ่บา้นใหเ้ปิดเสียงตามสายประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้น
รับรู้ มีแผน่พบัเอกสารต่างๆไปตามหอ้งสมุด กรณีใดท่ีประสบความส าเร็จก็ควรยก
ไปเป็นตวัอยา่ง” (นามสมมติ 14, 2557) 

 
4.6.2.5   ดา้นการเก็บสถิติการไกล่เกล่ีย ควรท าสถิติเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองวา่ทาง

เครือข่ายและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาททุกศูนยมี์การจดัเก็บสถิติอยา่งไรบา้ง ควรจดัท าเคร่ืองมือ
ให้เป็นระบบในการเก็บรวมรวมสถิติว่าในบริบทของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามนั้น
ส่วนใหญ่เร่ืองราวร้องทุกข์หรือคดีความเป็นเร่ืองใด รวมถึงควรให้ความรู้ในการท าสถิติแก่
บุคลากรของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามหรือแมแ้ต่เครือข่ายเอง อีกทั้งการเก็บสถิติตอ้ง
ใชภ้าษาท่ีแยกกนัให้ชดัเจน เช่น การรายงานวา่สถิติการไกล่เกล่ียเสร็จมีก่ีเร่ือง และการไกล่เกล่ียท่ี
ส าเร็จมีก่ีเร่ือง เพราะเน่ืองจากบางกรณีเม่ือเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียอาจด าเนินไปไม่ถึงขั้นตอน
สุดทา้ยคือไม่สามารถขอ้ตกลงกนัได ้แต่ถือวา่การไกล่เกล่ียนั้นเสร็จส้ินแต่ไม่ส าเร็จ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ในทิศทางเดียวกนัทุกฝ่าย มีความเขา้ใจตรงกนัเม่ือน าสถิติไปใช้ประโยชน์ ดงัค าอธิบายของ
ประธานส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม กล่าววา่ 
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“เม่ือมีการส ารวจเง่ือนไขท่ีท าใหก้ารไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จในกรณีท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามลงไปติดตามผลการไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียจะแจง้วา่ส่วนใหญ่ท่ีด าเนินการไกล่
เกล่ียไม่ส าเร็จเพราะคู่กรณีไม่มาเขา้ร่วมกระบวนการ กรณีเช่นน้ีถือว่าคดีเสร็จส้ินแต่ไม่
ส าเร็จ ดงันั้นควรแยกประเด็นให้เขา้ใจตรงกนัจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน” (นามสมมติ 1, 
2557) 

 
4.6.2.6   ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย สามารถแยกประเด็นไดด้งัน้ี 

1)   ด้านสิทธ์ิในการเลือกผูไ้กล่เกล่ียของคู่กรณี จากการศึกษาพบว่า
คู่กรณีตอ้งการให้ตนมีสิทธ์ิในการเลือกผูท่ี้จะเขา้มาท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียในขอ้พิพาทหรือคดีของ
ตนเอง เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณีและผูไ้กล่เกล่ียรวมถึงเพื่อให้แน่ใจวา่ผู ้
ไกล่เกล่ียจะไม่มีผลประโยชน์จากการเขา้มาท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียในขอ้พิพาทนั้นๆ ดงัท่ีตวัแทนผูร้้อง
ไดก้ล่าววา่ 

 
“ควรให้ผูร้้องไดมี้โอกาสเลือกผูท่ี้จะมาเป็นผูไ้กล่เกล่ียเอง และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีควร
ปฏิบติังานให้สมกบัท่ีได้รับเกียรติเป็นท่ีไวว้างใจของชุมชนท่ีได้เป็นผูมี้หน้าท่ี
ประนีประนอมไกล่เกล่ีย โดยต้องด า เนินการอย่างจริงจังไม่ควรเข้ามาหา
ผลประโยชน์จากการมารับบทบาทน้ี เพราะเน่ืองดว้ยการไกล่เกล่ียบางรายมีเงิน
ค่าตอบแทนอาจท าให้มีผูเ้ขา้มารับบทบาทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และท าหนา้ท่ี
ไม่จริงจงั หากเป็นเช่นน้ีประชาชนท่ีเดือดร้อนจะยิง่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม” (นาม
สมมติ 18, 2557) 

 
2)   ศิลปะในการไกล่เกล่ีย ลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียท่ีดีควรมีศิลปะในการ

ไกล่เกล่ียท่ีเป็นกลาง นอกจากจะตอ้งมีวธีิการพดูท่ีดีกวา่การใชก้ารสนทนาในเชิงถามน าแลว้ควรน า
หลกัการต่างๆท่ีเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียมาปรับใชใ้นสถานการณ์ขอ้พิพาทท่ีแตกต่างกนัไป เน่ืองจากผู ้
ไกล่เกล่ียส่วนใหญ่จะเคยไดรั้บการอบรบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นหากมีการปรับปรุงเร่ืองการใชภ้าษาและทกัษะในการ
ไกล่เกล่ีย เช่น การใช้ค  าพูดท่ีไม่ท าให้เกิดความกดดนั การเป็นตวักลางในการย  ้าถึงขอ้เสนอหรือ
ขอ้ตกลงท่ีแต่ละฝ่ายพอใจโดยไม่เร่งเร้าทั้งสองฝ่าย เป็นตน้ ก็จะท าให้กระบวนการไกล่เกล่ียเกิด
ความเป็นธรรมอยา่งกวา่น้ี ดงัท่ีตวัแทนผูร้้องกล่าววา่ 
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“วิธีการพูดของผูไ้กล่เกล่ียไม่ควรพูดในลกัษณะถามน า ควรมีหลกัการในการพูดดีๆ อยา่ง
การถามว่าพอใจกบัขอ้เสนอน้ีหรือไม่ ถา้ไม่พอใจตอ้งการเสนออยา่งไร เป็นตน้ ผมเห็นว่าไม่เป็น
ธรรมในการไกล่เกล่ียคร้ังน้ี แต่มีความคิดท่ีจะยอมเสียประโยชน์ส่วนนอ้ยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ 
ซ่ึงผมอยูใ่นฐานะเสียเปรียบ” (นามสมมติ 18, 2557) 

 
4.6.2.7   ดา้นค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์ในการด าเนินการ จากการศึกษาพบวา่เจา้หนา้ท่ี

ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัและตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียต่างก็มีขอ้เสนอแนะในดา้นค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์
ในการด าเนินกระบวนการต่างๆ ซ่ึงในส่วนของส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคามควรมี
พาหนะในการลงพื้นท่ี เช่น รถยนตเ์พื่อลงพื้นท่ีเชิงรุก เพราะการลงพื้นท่ีนั้นถือวา่เป็นกิจกรรมหลกั
และส าคญัในการเขา้ถึงปัญหาและเขา้ถึงประชาชนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นการมีพาหนะในการเดินทาง
เพื่อไปปฏิบติังานจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ีพาหนะควรจะเป็นของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามโดยตรงและตอ้งมีเพียงพอต่อการใชง้าน เพื่อการปฏิบติังานท่ีรวดเร็วและคล่องตวัไม่
ตอ้งหยบิยมืพาหนะจากหน่วยงานอ่ืน ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดักล่าววา่ 

 
“การลงพื้นท่ีถือวา่เป็นกิจกรรมหลกัของเจา้หนา้ท่ี การมีพาหนะของส านกังานเอง
นั้นจะช่วยให้ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไม่ตอ้งมาพึ่งพาหน่วยงานอ่ืน
ซ่ึงรถยนต์จะต้องเป็นพาหนะท่ีอยู่ในสังกัดของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
มหาสารคามโดยตรง” (นามสมมติ 7, 2557) 

 
อีกทั้งควรมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ในการด าเนินการ

ของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เช่น กระดาษ เคร่ืองพิมพ์ ค่าเดินทางในการประสานงาน โต๊ะ 
เกา้อ้ี ในการเวทีการไกล่เกล่ีย เป็นตน้ เพื่อช่วยเหลือและเป็นการเสริมแรงในการปฏิบติังานให้กบัผู ้
ไกล่เกล่ียไดมี้ก าลงัใจ ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ียไดก้ล่าววา่ 

 
“หากตอ้งการให้ระดบัอาสาสมคัรท างานอยา่งเขม้ขน้มีประสิทธิภาพคงเป็นไปได้
ยากเพราะไม่มีงบประมาณเพื่อสนับสนุน คณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทควรไดรั้บค่าตอบแทนบา้ง เพราะปัจจุบนัคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาทตอ้งพิมพร์ายงานเอง จดัหาน ้ าด่ืมเอง ด าเนินการจดัท าหนงัสือเพื่อเชิญทุก
ฝ่ายใหเ้ขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียเอง” (นามสมมติ 14, 2557) 
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4.6.2.8   ดา้นความร่วมมือ ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรให้ความร่วมมือแก่ประชาชน
คือเครือข่ายและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เพราะเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีอยูใ่นชุมชน และยงัเป็น
การอ านวยความเป็นธรรมขั้นแรกแก่ชาวบา้น ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาททุกศูนย์ในจงัหวดั
มหาสารคามจึงควรมีการปรับปรุงในดา้นการประสานงานระหว่างเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม โดยตอ้งมีการประสานงานกนัเป็นประจ าเพื่อให้มีการรับรู้เร่ืองราวร้องทุกข์
ของชาวบา้นร่วมกนัและหาแนวทางในการช่วยเหลืออย่างจริงจงัไม่ละเลยและทิ้งภาระหน้าท่ี เม่ือ
รับเร่ืองการขอความช่วยเหลือจากชาวบา้นแลว้ไม่ควรละเวน้การด าเนินการต่อเป็นระยะเวลานาน 
เพราะอาจจะท าใหช้าวบา้นเสียสิทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีควรได ้ดงัค ากล่าวของตวัแทนผูร้้อง กล่าววา่ 

 
“เม่ือรับเร่ืองแลว้ควรท่ีจะด าเนินการให้โดยเร็วไม่จ  าเป็นวา่คู่กรณีจะตกลงหรือไม่ 
โดยตอ้งอ านวยความสะดวกให้ประชาชนมากกว่าน้ี ช้ีช่องทางให้ทราบว่าควร
ด าเนินการต่อไปอยา่งไร เพราะชาวบา้นท่ีเขา้มาขอความช่วยเหลือก็ตอ้งการความ
ช่วยเหลือท่ีเร่งด่วน ถา้หากใหช้าวบา้นตั้งหลกัคิดทบทวนคดีวา่ถา้ฟ้องร้องอาจชนะ 
จะท าให้ชาวบา้นเลือกท่ีจะเขา้สู่กระบวนการกระแสหลกัก็เป็นได ้ดงันั้นทั้งทาง
เครือข่ายท่ีอยู่ในชุมชนและเจา้หน้าท่ีของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัตอ้งช่วยกนั
ผลกัดนัช่วยเหลือชาวบา้นอยา่งกระตือรือร้นเพื่อท่ีคดีจะไดจ้บอยา่งรวดเร็ว” (นาม
สมมติ 18, 2557) 
 

ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจังทั้ งด้าน
ค าปรึกษาและงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการเขา้ถึง
ความยุติธรรมของประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะหากจะให้ชุมชนจะด าเนิน
กระบวนการไกล่เกล่ียกนัเองอาจเป็นไปไดล้ าบาก เน่ืองจากคดีและขอ้พิพาทในปัจจุบนัจะมีความ
รุนแรงและซบัซ้อนเพิ่มข้ึน โดยเร่ิมจากการสร้างความเขา้ใจให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถึง
การปฏิบัติหน้าท่ีหรือให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ ประสานงานทั้ งด้านข้อมูลและการ
ปฏิบติังานดา้นต่างๆกบัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทและ
เครือข่าย ดงัท่ีตวัแทนผูไ้กล่เกล่ีย กล่าววา่ 

 
“เม่ือส่วนกลางของทุกฝ่ายในระดบัเจา้กรมและอธิบดีมีขอ้ตกลงวา่จะตอ้งประสาน
ทุกหน่วยงานให้เป็นเครือข่าย มีการลงนามสัญญาเรียบร้อยก็จะตอ้งร่วมมือให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากกวา่น้ี ตอ้งมีการพบปะประชุมปรึกษาหารือกนัใน
งานส่วนน้ีเป็นระยะดว้ย” (นามสมมติ 14, 2557) 
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4.6.2.9   ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทโ์ดยวธีิการไกล่เกล่ียนั้นไม่สามารถเป็นผลบงัคบัตามกฎหมายไดท้  าให้เกิดการละเลยไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงกนัมาก ดงันั้นควรให้มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยการ
ร่วมมือกนัระหวา่งทั้งเจา้หนา้ท่ีของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและคณะกรรมการศูนย์
ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท ควรให้ค  าแนะน าผูร้้องหากมีการผิดสัญญาควรจะมีวิธีแนะน าช่วยเหลือ
อยา่งไร และควรมีการแจง้ตกัเตือนไปยงัผูถู้กร้องให้ตระหนกัในสัญญาเช่นกนั ตามท่ีตวัแทนผูร้้อง
กล่าววา่ 

 
“ในกรณีท่ีเกิดการผิดสัญญาระหวา่งคู่กรณีอยากให้ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัหรือ
ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง คอยให้ค  าปรึกษา
แนะน าวิธีช่วยเหลือด้วยต่อไป ว่าสามารถจะไกล่เกล่ียได้อีกหรือไม่หรือควรจะ
ปฏิบติัอยา่งไรหากไม่ตอ้งการฟ้องร้อง” (นามสมมติ 18, 2557) 

 
จากการศึกษาในกรณีพิพาทยงัพบอีกวา่ หากเป็นกรณีท่ีรัฐมีขอ้พิพาทกบัมวลชล

จ านวนมาก ไม่ควรให้เจา้หน้าท่ีรัฐเขา้ไปจบักุมหรือใช้อ านาจและขอ้กฎหมายเขา้ไปข่มขู่เพื่อให้
มวลชนยอมจ านน เพราะความจริงแลว้การท าเช่นน้ีในขอ้พิพาทท่ีมีชาวบา้นจ านวนมากเป็นจ าเลย 
ไม่สามารถจะยุติความขดัแยง้ระหว่างเจา้หน้าท่ีและชาวบา้นได ้และบางคร้ังอาจท าให้เร่ืองราวยิ่ง
รุนแรงข้ึนจากการต่อตา้นของมวลชลจ านวนมากก็เป็นได ้ดงันั้นทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้พิพาท
นั้นๆตอ้งช่วยกนัผลกัดนัให้เกิดการแก้ปัญหาท่ีจะบรรเทาความรุนแรงและท าร้ายความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลให้มากท่ีสุด อย่างเช่นใช้การไกล่เกล่ียโดยหาผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีให้เหมาะสมกว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อนัจะท าให้ฝ่ายท่ีรู้สึกเสียเปรียบและไม่มีอ านาจต่อรองใดๆสามารถยอมใน
ขอ้ตกลงเพื่อการอยูร่่วมกนัระหว่างรัฐกบัประชาชนไดเ้ช่นเดิม ดงัท่ีตวัแทนผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ
ไกล่เกล่ียกล่าววา่ 

 
“การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเม่ือเห็นประชาชนกระท าผิดต่อรัฐ ก็คิดเพียงแต่จะเขา้ไปจบักุม
และใชอ้ านาจทางกฎหมายเท่านั้น หากลองเปล่ียนวิธีคิดในการจดัการความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึนโดยใช้การเขา้ไปพูดคุยแบบพี่แบบน้อง ให้ชาวบา้นไดมี้ส่วนร่วมในการ
หาทางออกน่าจะเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด” (นามสมมติ 15, 2557) 
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4.7  อภิปรายผลการศึกษา 
 
4.7.1  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 
จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษา ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั

มหาสารคาม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
และเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและเครือข่าย พบวา่ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามใช้รูปแบบการไกล่เกล่ีย ซ่ึงกระบวนการ
เร่ิมตน้นั้นมาจาก 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ช่องทางจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและช่องทาง
จากเครือข่าย  

4.7.1.1  ช่องทางจากส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม จากการศึกษาพบว่า
กระบวนการไกล่เกล่ียภายในจงัหวดัมหาสารคามในปัจจุบนันั้นมีเพียงไม่ก่ีกรณี เพราะคดีต่างๆ ถา้
หากเกิดข้ึนระหวา่งชาวบา้นในชุมชนเดียวกนัจะถูกผลกัดนัให้เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทในศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทท่ีใกล้เคียงกับชุมชนนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทราบกระบวนการ วิธีการและ
หลกัการในการไกล่เกล่ีย เพราะประชาชนบางส่วนยงัไม่ทราบว่ามีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
ด้านความยุติธรรมอย่างส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามอยู่ ท  าให้เม่ือมีคดีความหรือข้อ
พิพาทเกิดข้ึนประชาชนจึงมกัจะขอความช่วยเหลือไปยงักระทรวงยติุธรรมหรือหน่วยงานส่วนกลาง
ท่ีไม่ไดมี้อยูใ่นจงัหวดัของตน ซ่ึงหากเป็นกรณีเช่นน้ี เม่ือหน่วยงานจากส่วนกลางพิจารณาแลว้เห็น
ว่าภูมิล าเนาของผูร้้องอยู่ในจงัหวดัมหาสารคามก็จะส่งหนังสือประสานขอความช่วยเหลือมายงั
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเพื่อให้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนต่อไป โดยนิติกรจะ
เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการงาน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1)   การสอบขอ้เท็จจริง นิติกรจะเป็นทั้งผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข์และท าหน้าท่ี
สอบขอ้เทจ็จริงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดยการติดต่อและท าหนงัสือถึงคู่กรณี การสอบขอ้เท็จจริงถือ
เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัในการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์เน่ืองจากประชาชนท่ีเขา้
มาขอค าปรึกษาหลายรายมีความตอ้งการท่ีจะฟ้องร้องกนั ดงันั้นนิติกรจึงมีความส าคญัในการโน้ม
น้าวเพื่อให้คู่กรณีตดัสินใจท่ีจะเลือกเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมากโดยตอ้ง
ค านึงถึงความประสงคข์องคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นอนัดบัแรก 

2)   ขั้นตอนการไกล่เกล่ีย ขั้นตอนไกล่เกล่ียจะเกิดข้ึนหลงัจากคู่กรณียิน 
ยอมท่ีจะเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดแลว้ นิติกรจะท าหนา้ท่ีจดัเวที
ไกล่เกล่ียเองซ่ึงไม่มีรูปแบบท่ีตายตวัและไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการในการไกล่เกล่ีย การไกล่
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เกล่ียจะถูกด าเนินไปอยา่งเรียบง่ายโดยการสนทนาจะเร่ิมจากการพดูคุยแบบแยกฝ่ายซ่ึงให้ผูเ้สียหาย
เขา้ไปพูดคุยในประเด็นท่ีสามารถจะออมชอมกนัไดก่้อน ซ่ึงถือเป็นการลดความขดัแยง้และความ
ไม่พร้อมจากการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่าย เม่ือไดข้อ้เสนอจากผูเ้สียหายแลว้นิติกรจึงจะเรียกอีก
ฝ่ายเขา้มาพูดคุยจนกวา่ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับในขอ้เสนอของกนัและกนัได ้ โดยนิติกรจะมีวิธีและ
ศิลปะท่ีประกอบในการไกล่เกล่ียโดยการอา้งถึงหลกักฎหมายเพื่อให้คู่กรณีเล็งเห็นในขอ้เท็จจริง
ดว้ยว่าขอ้พิพาทของตนสามารถท่ีจะฟ้องร้องไดห้รือไม่ หากฟ้องร้องแลว้ตอ้งเสียอะไรบา้ง เช่น 
เวลาและทรัพยสิ์น แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวอา้งเก่ียวกบัขอ้กฎหมายน้ีจะใชเ้พียงเล็กน้อยเท่านั้น
เพื่อไม่ใหเ้กิดความกดดนัในการสนทนา รวมถึงการใชห้ลกัธรรมะและการกล่าวช่ืนชมในตวับุคคล 
และสนทนาในเร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้เพียงเร่ืองขอ้พาทเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะท าให้คู่กรณีรู้สึกผอ่น
คลายความกงัวลและความโกรธเคืองได้ ขั้นตอนสุดทา้ยของการไกล่เกล่ียจะอยู่ท่ีการเชิญคู่ไกล่
เกล่ียทั้งสองฝ่ายเขา้มาในเวทีไกล่เกล่ียพร้อมกนัเพื่อย  ้าถึงขอ้ตกลงท่ีสองฝ่ายพอใจและร่วมกนัลง
นามในสัญญาประนีประนอมท่ีมีนิติกรร่วมเป็นพยาน 

3)   การประสานส่งต่อกรณีพิพาท จากการศึกษาพบว่าการประสานส่งต่อ
กรณีพิพาทเม่ือส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามไดรั้บเร่ืองจากประชาชนโดยตรงจะมีการ
พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนวา่ควรเป็นไปในทิศทางใดซ่ึงพบวา่มีการประสานไปยงั
ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1) การประสานส่งต่อกรณี
พิพาทไปยงัศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทระดับอ าเภอ ซ่ึงข้อพิพาทนั้นได้รับการพิจารณาจาก
ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามแล้วว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นคนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เดียวกนัและขอ้พิพาทนั้นสามารถยอมความกนัได ้รวมถึงชุมชนหรือชุมชนใกลเ้คียงมีศูนยไ์กล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพาทอยูแ่ลว้ จึงจะประสานทางคณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทเพื่อให้รับเร่ือง
และด าเนินการต่อไป 2) การประสานส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากการประสานไปยงั
ศูนยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพาทระดบัอ าเภอซ่ึงถือว่ามีความใกล้ชิดในการปฏิบติังานร่วมกันแล้ว 
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัยงัมีการประสานส่งต่อกรณีพิพาทท่ีมีความซับซ้อนและตอ้งการความ
รัดกุมในขอ้กฎหมาย เช่น ขอ้พิพาทท่ีมีคู่กรณีตั้งแต่สามฝ่ายข้ึนไป จึงตอ้งมีการส่งต่อกรณีพิพาทไป
ยงัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่และมีความพร้อมความเป็นระบบในการจดัเวที
ไกล่เกล่ีย เช่น ส านกังานอยัการจงัหวดั เป็นตน้ 

4.7.1.2   ช่องทางจากเครือข่าย จากการศึกษาพบวา่กระบวนยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ท่ี
เร่ิมตน้จากเครือข่ายนั้น เป็นการสร้างพลงัจากประชาชนหรือชาวบา้นในชุมชนเพื่อให้ชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมในการจดัการปัญหาความขดัแยง้กนัเอง โดยมีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัท าหนา้ท่ีเสมือนพี่
เล้ียงในการอ านวยความสะดวกด้านความยุติธรรมอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือรัฐในการลด
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ปัญหาคดีความท่ีจะข้ึนสู่ศาลอีกทางหน่ึง ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายส าคญัหน่ึงในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เครือข่ายจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี 2 บทบาท ไดแ้ก่ ผูรั้บเร่ืองราว
ร้องทุกข์จากชาวบา้นในชุมชนและยงัท าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียร่วมดว้ย ผูท่ี้เป็นเครือข่ายจะเป็นท่ี
รู้จกัของคนในชุมชนอยูแ่ลว้ ดงันั้นเม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึนชาวบา้นจึงสามารถเขา้ไปพบหรือพูดคุยกบั
เครือข่ายไดท้นัที การพูดคุยปัญหาความขดัแยง้ผ่านเครือข่ายก่อนน้ีจะเป็นการพูดคุยในลกัษณะ
เครือญาติโดยเครือข่ายจะสามารถให้ค  าแนะน าหรือให้ค  าปรึกษาในเบ้ืองตน้ได ้นอกจากน้ีเครือข่าย
ยงัเป็นตวักลางในการเช่ือมระหวา่งศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระดบัอ าเภอและส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัเพื่อประสานส่งต่อขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยมีขั้นตอนในการไกล่เกล่ียท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกบัขั้นตอนของการไกล่เกล่ียโดยส านักงานยุติธรรมจงัหวดัแต่มีหลายขั้นตอนและเป็น
แบบแผนมากกว่า ซ่ึงสรุปเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ปรึกษาหารูปแบบการไกล่เกล่ียร่วมกบั
คณะกรรมการศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบขอ้เท็จจริงของคู่กรณีมา
ทบทวนเพื่อสรุปแนวทางการไกล่เกล่ียร่วมกนันั้นเป็นการสร้างทิศทางในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแนวทางอนัจะส่งผลใหไ้ม่ส้ินเปลืองเวลาหรือการยดืเยื้อจากการไกล่เกล่ียและมีวธีิการรับมือกบั
สถานการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้2) เตรียมความพร้อมของเวทีไกล่เกล่ีย เพื่อช่วยให้เวที
การไกล่เกล่ียมีความพร้อมทั้งดา้นบรรยากาศ สถานท่ีและมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คู่กรณีหรือ
แมแ้ต่ผูไ้กล่เกล่ียเอง 3) การกล่าวเปิดการไกล่เกล่ีย กล่าวไดว้า่เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของตวัผู ้
ไกล่เกล่ียในการอธิบายบทบาทผูไ้กล่เกล่ียและไดช้ี้แจงการปฏิบติัตนตามกฎกติกาในการไกล่เกล่ีย
ให้คู่กรณีไดท้ราบอยา่งชดัเจนอีกคร้ัง 4) เม่ืออยูร่ะหว่างการไกล่เกล่ีย วิธีการประเมินสถานการณ์
และควบคุมเวทีไกล่เกล่ียใหเ้รียบร้อย ผูไ้กล่เกล่ียสามารถท าไดโ้ดยใชท้กัษะหรือศิลปะในไกล่เกล่ีย
เพื่อไม่ให้คู่กรณีเกิดความกดดนัอยา่งเช่น การใชว้ิถีธรรมชาติและหลกัธรรมะในการไกล่เกล่ียร่วม
ดว้ย 5) การท าขอ้ตกลงหรือการบนัทึกสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาทจะเป็นขอ้ผูกมดัระหวา่งใน
การปฏิบติัระหว่างคู่กรณีเท่านั้น กล่าวได้ว่าหากเกิดการผิดสัญญาข้ึนคู่กรณีสามารถท่ีจะเข้าสู่
กระบวนการฟ้องร้องไดห้รือหากประสงค์จะไกล่เกล่ียอีกคร้ังก็ท าไดเ้ช่นกนัทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความ
สมคัรใจจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

ส าหรับการประสานส่งต่อกรณีพิพาทไปยงัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการด าเนินการเช่นเดียวกับการประสานส่งต่อข้อพิพาทของ
ส านักงานยุติธรรมจังหวดั ทั้ งน้ีเน่ืองจากการขบัเคล่ือนหรือด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามมีส่วนส าคญั 3 ส่วน ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดคือชุมชนและเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด แต่การด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้รูปแบบการไกล่เกล่ียนั้น ชุมชนไม่อาจด าเนินกระบวนการได้ทุก
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กรณีเน่ืองจากความซับซ้อนและความไม่น่าเช่ือถือจากคนบางกลุ่ม ท าให้ศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้
พิพาทจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม ศูนยไ์กล่เกล่ียระดบัอ าเภอ เป็นตน้ 

 
4.7.2  เงื่อนไขความส าเร็จในกระบวนการไกล่เกลีย่ระงับข้อพพิาท  
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและศึกษากรณีศึกษา 4 กรณี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

4.7.2.1   เง่ือนไขความส าเร็จในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท มี 5 ปัจจยัท่ีส าคญัคือ 
1)   ดา้นการสมคัรใจของคู่กรณี จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีสามารถไกล่

เกล่ียส าเร็จทั้ง 2 กรณี มีความความเหมือนกนัตรงท่ีคู่กรณีหรือคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตอ้งการท่ีจะเขา้สู่
กระบวนการไกล่เกล่ีย โดยผูเ้สียหายหรือผูร้้องเป็นฝ่ายการเสนอแนวทางเพื่อจดัการไกล่เกล่ียก่อน 
เน่ืองจากตอ้งการใหผู้ถู้กร้องชดใชใ้นการกระท าท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูร้้องข้ึน เพราะยงัคงมี
ความกลัวในการข้ึนศาล และอาจต้องเสียช่ือเสียงรวมถึงทรัพย์สินในการฟ้องร้อง เพราะการ
ฟ้องร้องอาจท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอย่างเช่น การท าลายความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความโกรธแคน้ท่ีอาจจะก่อให้เกิดคดีอ่ืนๆ ตามมาไดใ้นทางกลบักนัการท่ีผูถู้กร้องหรือผูก้ระท าผิด
ยนิยอมและสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียทั้ง 2 กรณี เน่ืองจากทราบดีวา่ฝ่ายตนกระท า
ความผดิจริง ถา้หากคู่กรณีจะเขา้สู่กระบวนการกระแสหลกัโดยฟ้องร้องตอ้งถูกตดัสินโดยท่ีฝ่ายตน
จะตอ้งเสียผลประโยชน์ทั้งหมดเพียงอยา่งเดียว จึงยินดีและยินยอมท่ีจะลองเขา้สู่กระบวนการไกล่
เกล่ีย 

2)   ด้านลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย จากการศึกษาพบว่าผูไ้กล่เกล่ียเป็นตวักลาง
ส าคญัท่ีสุดในการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เพราะการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท
ตอ้งอาศยัตวักลางในการเช่ือมความเขา้ใจและการพูดคุยระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดังนั้นหาก
ตอ้งการให้การไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทส าเร็จจะตอ้งเลือกผูท่ี้ท  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ขอ้พิพาทนั้นๆดว้ย โดยผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียตอ้งเป็นผูท่ี้มีลกัษณะหรือคุณสมบติั
ดงัน้ี 

(1)   มีประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียมาก่อน ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา
นานของผูไ้กล่เกล่ียจะท าใหต้วัผูไ้กล่เกล่ียเองเขา้ใจในกระบวนการ วิธีการในการไกล่เกล่ียมากกวา่
ผูท่ี้ไม่เคยผา่นการไกล่เกล่ียมาเลย รวมถึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัคู่กรณีวา่ผูไ้กล่เกล่ียท่ีเคย
ผา่นการไกล่เกล่ียมานั้นจะสามารถเป็นคนกลางในการสร้างความยติุธรรมใหแ้ก่ตนได ้

(2)   มีศิลปะในการไกล่เกล่ีย ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ในการท าให้คู่กรณี
คลอ้ยตามได ้อาจกล่าวไดว้า่เป็นการใชจิ้ตวทิยาเพื่อให้คู่กรณีมีความเห็นในทางเดียวกนั โดยเฉพาะ 
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1) การยกตวัอย่าง ซ่ึงการยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนคลา้ยกนัจะท าให้คู่กรณีเห็นภาพตาม
และท าความเขา้ใจไดง่้าย เช่น การยกตวัอยา่งถึงขอ้ดีขอ้เสียในการเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาทเปรียบเทียบกับการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั หรือแมแ้ต่การยกตวัอย่าง
สถานการณ์ท่ีผูไ้กล่เกล่ียเคยประสบพบเจอมาเพื่อให้คู่กรณีรู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจในเร่ือง
เดียวกนัระหวา่งผูไ้กล่เกล่ียและคู่กรณี 2) การใชภ้าษาถ่ิน ท าให้บรรยากาศในการไกล่เกล่ียรู้สึกเป็น
กนัเอง และสามารถช่วยให้การส่ือสารเขา้ใจกนัไดง่้ายข้ึน 3) การใช้หลกัธรรมะในการไกล่เกล่ีย 
เป็นการใชจิ้ตวทิยาเสริมนอกเหนือจากการยกตวัอยา่งท่ีเป็นเหตุเป็นผล โดยการกล่าวถึงบาปบุญคุณ
โทษกบัผูท่ี้มีความเช่ือในเร่ืองของเวรกรรม ท าให้ผูท่ี้ไดฟั้งมีการระลึกตามไม่มากก็น้อย ดงันั้นผู ้
ไกล่เกล่ียจึงมกัจะใช้หลกัธรรมะในการไกล่เกล่ียร่วมด้วย เน่ืองจากชาวบา้นส่วนใหญ่ในบริบท
จงัหวดัมหาสารคามนบัถือศาสนาพุทธและมีวิถีแห่งพุทธอยู่ มีการเขา้วดัตกับาตรและเช่ือในบาป
บุญคุณโทษจึงสามารถใช้หลักธรรมะเพื่อให้สติสอนวิธีระงับข้อพิพาทด้วยการให้อภัยไม่
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ประการสุดทา้ยคือ 4) การหาขอ้ตกลงร่วม กล่าวไดว้า่ส่ิงท่ีคู่กรณีตอ้งการ
มากท่ีสุดคือความพึงพอใจจากการไกล่เกล่ีย แต่อยา่งไรก็ตามการไกล่เกล่ียนั้นย่อมไม่ไดรั้บความ
พึงพอใจทั้งหมด การหาขอ้ตกลงร่วมกนัคร่ึงทางจึงเป็นหนทางในการสร้างความพึงพอใจท่ีคู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายจะรับได ้โดยผูไ้กล่เกล่ียมีส่วนช่วยประเมินสถานการณ์เป็นตวักลางในการหาขอ้ตกลง
ร่วมใหก้บัคู่กรณีทั้งสองฝ่ายใหเ้ป็นธรรม 

(3)   มีอุปนิสัยของผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้การไกล่
เกล่ียส าเร็จเน่ืองจากอุปนิสัยของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันด้วยสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต 
การศึกษา หรือแม้แต่อาชีพ ซ่ึงผูไ้กล่เกล่ียท่ีจะสามารถท าให้การไกล่เกล่ียส าเร็จได้จะเป็นผูมี้
คุณธรรม มีธรรมะในใจ มีการใชว้ิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า
ไดดี้ มีความอดทนและใจเยน็ สามารถท่ีจะยอมรับฟังผูอ่ื้นได ้อุปนิสัยทั้งหมดน้ีจะท าให้ผูไ้กล่เกล่ีย
มีความเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยแ์ละการใช้ชีวิตร่วมกนัในชุมชนและสังคมมากข้ึน รวมถึงการมี
ทศันะคติท่ีดีต่อกระบวนการไกล่เกล่ียวา่มีประโยชน์ต่อชาวบา้นในชุมชนและไดท้ าความดีเป็นผู ้
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและช่วยเหลือสังคมอีกทางหน่ึงดว้ย 

3)   ดา้นบริบท เง่ือนไขดา้นบริบทและประเพณีวฒันธรรมนั้น มีส่วนส าคญั
อยา่งมากในการไกล่เกล่ียหรือแมก้ระทัง่การท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ระบวนการส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
เน่ืองจาก การมีความเช่ือเร่ืองการเคารพผูใ้หญ่เช่นในอดีต ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเหนียว
แน่นเช่นเครือญาติ การพูดคุยหรือการท างานร่วมกนัก็ท าได้ง่ายกว่าความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลจะไม่ห่างเหินเช่นบริบทเมือง การสมคัรใจท่ีจะเขา้สู่กระบวนการไกล่
เกล่ียระงบัขอ้พิพาทก็เป็นไปไดม้าก อีกทั้งการพูดคุยไกล่เกล่ียก็สามารถท าไดง่้ายกวา่บริบทเมืองท่ี
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ท่ีความเป็นปัจเจก เห็นไดว้่ากระบวนการไกล่เกล่ียในระดบัชุมชนยงัคงรูปแบบการไกล่เกล่ียใน
อดีตกลบัมาใชอี้กคร้ัง โดยให้ชาวบา้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการคดัสรรผูไ้กล่เกล่ียท่ีชุมชนนบัถือ 
ซ่ึงอาจจะเป็นผูใ้หญ่บา้น ก านนั ปราชญช์าวบา้น หรือขา้ราชเกษียณก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนกบัความเห็นชอบ
ของคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมในการเลือกผูไ้กล่เกล่ียจะท าใหชุ้มชนมีความมัน่ใจในการเขา้สู่
กระบวนการมากข้ึนดว้ย 

4)   ดา้นการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารก็ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสามารถจะท าให้
กระบวนการไกล่เกล่ียส าเร็จได ้ซ่ึงส่วนส าคญัท่ีคณะกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามชุดน้ีมีบทบาทในการด าเนินงานคือ 

(1)   การก าหนดคุณสมบติับุคลากรและแผนงาน กล่าวได้ว่าคณะ 
กรรมการส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามชุดน้ีจะก าหนดคุณสมบติับุคลากรท่ีจะเขา้มาท า
หนา้ท่ีแทนหวัหนา้ส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดัมหาสารคามทั้งหมด ผูท่ี้เขา้มา
ท าหน้าท่ีในกระบวนการจึงเปรียบเสมือนตวัแทนของแต่ละส่วน ซ่ึงมีคุณสมบติัและความสมารถ
เพียงพอในการท าใหก้ระบวนการขบัเคล่ือนไปไดดี้และประสบความส าเร็จ รวมถึงการวางแผนงาน
ร่วมกนัในการปฏิบติังานหรือก าหนดการจดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียระงับขอ้พิพาทท่ีเน้นไปยงัชุมชน
รวมถึงความพร้อมของชุมชนเป็นหลกัเพื่อใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการตั้งศูนยต่์างๆไดจ้ริง ซ่ึง
การก าหนดสถานท่ีตั้งของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทยงัมีความสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขความส าเร็จ
ดา้นสถานท่ีไกล่เกล่ียอีกดว้ย 

(2)   การจดัการอบรมให้ผูไ้กล่เกล่ีย แมว้า่การประสบการณ์ในการไกล่
เกล่ียของผูไ้กล่เกล่ียจะมีมาก แต่อยา่งไรก็ตามคดีหรือขอ้พิพาทในปัจจุบนัมีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน 
ส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถพฒันาศกัยภาพของผูไ้กล่เกล่ียได้โดยคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ยุติธรรมคือการให้ความรู้ สนับสนุนทั้งด้านการอบรม แนวคิดทฤษฎี ความรู้ด้านกฎหมายและ
ทกัษะดา้นไกล่เกล่ียอ่ืนๆ เน่ืองจากการใชค้วามรู้ความสามารถเดิมท่ีมีนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะรับมือ
กบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได้ เม่ือผูไ้กล่เกล่ียได้รับการการอบรมและมีการแลกเปล่ียน
ความรู้และปัญหาในการไกล่เกล่ียหรือขอ้พิพาทบ่อยคร้ังก็สามารถเป็นตวัช่วยหรือเป็นหลกัไวป้รับ
ใชใ้นสถานการณ์ขอ้พิพาทหรือคดีต่างๆ ในอนาคตได ้

5)   ดา้นสถานท่ีไกล่เกล่ีย กล่าวไดว้า่บุคคลจะเกิดความกงัวลหากไปอยูใ่น
ท่ีท่ีไม่คุน้ชิน หากมาเผชิญหน้ากนัในสถานท่ีท่ีคบัแคบอึดอดัไม่มีความเป็นส่วนตวัก็จะท าให้การ
ไกล่เกล่ียด าเนินไปโดยล าบาก โดยเฉพาะชาวบ้านท่ีเคยอาศัยในบริบทชุมชนท่ีมีความเป็น
ธรรมชาติ เม่ือเขา้ไปสู่สถานท่ีราชการท่ีมีห้องส่ีเหล่ียมคบัแคบหรือในบริบทเมืองก็จะเกิดความ
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กงัวลใจรู้สึกไม่ปลอดภยั สถานท่ีไกล่เกล่ียน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัและศูนยไ์กล่
เกล่ียระงบัขอ้พิพาทใหค้วามใส่ใจในการเลือกสถานท่ีจดัเวทีไกล่เกล่ีย โดยส่วนมากคู่กรณีจะเป็นผู ้
มีสิทธิเลือกสถานท่ีไกล่เกล่ียและเป็นสถานท่ีในชุมชน การใช้ศาลาวดั ศาลาโรงเรียน บา้นก านนั 
หรือแม้แต่ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทท่ีอยู่ในชุมชนนั้ น ท าให้คู่กรณีลดความกดดันและ
ความเครียดในการเผชิญหนา้ เพราะสถานท่ีเป็นท่ีท่ีคุน้เคยและอยูใ่กลบ้า้นของตนเอง 

4.7.2.2   เง่ือนไขความลม้เหลวในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท 
1)   ดา้นลกัษณะคู่กรณี จากการศึกษาท าให้ทราบวา่ลกัษณะคู่กรณีถือเป็น

เง่ือนไขส าคญัในการท าให้การไกล่เกล่ียจะส าเร็จไดแ้ละลม้เหลวไดเ้ช่นกนั แต่เน่ืองจากการไกล่
เกล่ียท่ีเกิดข้ึนโดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทและส านกังานยุติธรรมจงัหวดัยงัไม่มีขอ้มูลการไกล่
เกล่ียท่ีไม่ส าเร็จ แต่สามารถอา้งถึงเง่ือนไขท่ีไม่สามารถท าให้การไกล่เกล่ียด าเนินต่อไปได้จาก
ลกัษณะคู่กรณีดงัน้ี การท่ีคู่กรณีให้ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ท่ีเป็นเท็จหรือบิดเบือนจากเหตุการณ์จริงกบั
เจา้หน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามท าให้การประเมินสถานการณ์และการหาแนว
ทางการช่วยเหลือหรือไกล่เกล่ียนั้นเป็นไปดว้ยความยากล าบากและไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้หรือ
เจา้หน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและเครือข่ายศูนย์ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของคู่กรณีหรือผูถู้กร้องเพื่อติดต่อในการเชิญเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียได ้
รวมถึงการท่ีคู่กรณีมีจุดยืนท่ีจะให้อีกฝ่ายท าตามเง่ือนไขของตนเพียงอยา่งเดียว ประการสุดทา้ยคือ
การท่ีคู่กรณีไม่มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขในการไกล่เกล่ีย
จนท าใหคู้่กรณีตอ้งเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัเช่นเดิม 

2)   ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย เม่ือคู่กรณีมีความสมคัรใจและยนิยอมท่ีจะเขา้สู่
การไกล่เกล่ียแลว้ จึงถือวา่ขั้นตอนต่อไปผูไ้กล่เกล่ียมีความส าคญัอยา่งมากในการท่ีจะเป็นตวัเช่ือม
หรือคนกลางท่ีจะท าให้คู่กรณีสามารถตกลงกนัไดแ้ละอยูร่่วมกนัในชุมชนและสังคมดงัเดิม แต่ใน
บริบทจงัหวดัมหาสารคามนั้นเครือข่ายท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียมากจากหลากหลายสาขาอาชีพ 
รวมถึงขอ้พิพาทหรือคดีในแต่ละคร้ังมีความละเอียดอ่อนแตกต่างกนั ท าให้ในบางกรณีท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนสูงแลว้เลือกใชผู้ไ้กล่เกล่ียท่ีมีบุคลิกท่ีแข็งกร้าว มีการใชน้ ้ าเสียงในเชิงข่มขู่ การยกขอ้
กฎหมายมาอา้งในการไกล่เกล่ียท าให้คู่กรณีเกิดความกดดนัและไม่ตอ้งการจะด าเนินการไกล่เกล่ีย
ต่อไป 

 
4.7.3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

4.7.3.1   ปัญหาอุปสรรค 
ในการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัทข์องส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
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1)   ดา้นสถานท่ีตั้งส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม การไม่มีสถาน
ท่ีตั้งเป็นเอกเทศน์ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามส่งผลต่อการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี
และการเขา้รับบริการของประชาชน ซ่ึงตามหลกัของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นผูท่ี้
เป็นตวัเช่ือมในการเขา้ถึงความยุติธรรมซ่ึงในท่ีน้ีคือส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามตอ้งมี
การช่วยเหลือและสามารถด าเนินการแบบบูรณาการจากจุดเดียว แต่เม่ือส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามมีการจดัตั้งหน่วยงานภายในส านกังานคุมประพฤติท าให้ประชาชนเห็นวา่ส านกังาน
ยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานเดียวกัน รวมกับปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัท่ีดี กล่าวคือไม่มีการประชาสัมพนัธ์แบบเชิงรุก การ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่กระจายทัว่ถึงทั้งในชุมชนและตวัเมืองจงัหวดัมหาสารคามเก่ียวกบักระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เม่ือผนวกปัญหาสองด้านเขา้ด้วยกนัประชาชนจึงไม่ทราบทั้งสถานท่ีตั้ง 
บทบาทหน้าท่ีและการรับการช่วยเหลือดา้นความยุติธรรมและทางเลือกในการเขา้สู่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั ส่งผลให้เม่ือประชาชนมีคดีความหรือขอ้
พิพาทมกัจะมุ่งสู่กระบวนการยติุธรรมกระแสก่อน เช่น การแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เป็นตน้ 

2)   ด้านคณะกรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 
จากการศึกษาพบวา่อุปสรรคในการด าเนินงานของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเกิดจาก
โครงสร้างของบุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามท่ีเป็นมีผูป้ฏิบติังาน
เก่ียวกบังานในส านักงานจริงเพียงไม่ก่ีคน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารทั้งหมดท่ีถูกดึงมาจากส่วน
ราชการท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวดัมหาสารคามไม่สามารถด าเนินงานในส่วนของ
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัไดอ้ย่างจริงจงั การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการของส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัจึงไม่สามารถขบัเคล่ือนหรือกา้วหนา้ไปไดม้ากเท่าท่ีควร 

3)   ดา้นบุคลากร ปัญหาดา้นบุคลากร กล่าวถึงปัญหาในการปฏิบติังาน
ร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีในส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงความขดัแยง้การจากเป็น
บุคลากรในส านกังานยติุธรรมจงัหวดัท่ีข้ึนตรงต่อหน่วยงานหลกัท่ีต่างกนัรวมถึงการไดรั้บศกัด์ิและ
สิทธิท่ีต่างกันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดความขัดแยง้และแยกส่วนท าให้
หน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพซ่ึงเป็นปัญหาดา้นบุคลากรส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึง นอกจากน้ีอุปสรรคในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์อีก
ประการคือการขาดความน่าเช่ือถือจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความส าคญัอยา่งนิติกรซ่ึงมี
ประสบการณ์และคุณวุฒิไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานจึงไม่อาจสร้างความน่าเช่ือถือและความ
ถูกตอ้งในการอ านวยความรู้ทางกฎหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4)   ด้านการเก็บสถิติการไกล่เกล่ีย จากการศึกษาพบว่าการเก็บสถิติ
เร่ืองราวร้องทุกข์และการไกล่เกล่ียท่ีส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นไม่มีการจดัการท ากนัอย่างจริงจงัทั้ง
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ระดบัชุมชนและระดบัส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน
ในการเก็บสถิติเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้และเม่ือไม่มีการรายงานข้ึนไปยงัส่วนกลาง จึง
ท าให้เกิดปัญหาท่ีท าให้การก าหนดนโยบายไม่ตรงกบัความตอ้งการและปัญหาของชุมชนอย่าง
แทจ้ริง 

5)   ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย จากการศึกษาพบวา่ในการไกล่เกล่ียบางกรณี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณีและผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีท าให้การไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท
ส าเร็จได ้แต่ความส าเร็จดงักล่าวไม่ไดม้าพร้อมความพอใจของคู่กรณีเสมอไป เพราะการยินยอมใน
ขอ้ตกลงนั้นเป็นการยนิยอมจากความกดดนัจากสังคมหรือความเกรงใจของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
สังคมมกกวา่ รวมถึงเม่ือเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียผูไ้กล่เกล่ียขาดทกัษะในการไกล่เกล่ียและไม่น า
ความรู้จากการอบรมมาใชป้ระโยชน์ การใชก้ารถามน าเพื่อให้การไกล่เกล่ียจบลงอยา่งรวดเร็วโดย
ไม่ค  านึงถึงความพึงพอใจและความเป็นธรรมของคู่กรณีส่งผลต่อความเช่ือถือทั้งตวัผูไ้กล่เกล่ียและ
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์ประชาชนมองวา่ไม่มีความเป็นธรรม 

6)   ดา้นค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์ในการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคดา้น
ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ในการด าเนินการท่ีเก่ียวกบักิจกรรมและโครงการของส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัเน่ืองจากการสนบัสนุนท่ีมีขอ้จ ากดัจากกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงในการปฏิบติังานในพื้นท่ีหรือ
กรณีต่างๆ ลว้นแต่มีค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์ในการด าเนินงานทั้งส้ิน เม่ือเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามหรือแมแ้ต่เครือข่ายถูกจ ากดัในส่วนน้ีจึงตอ้งใช้ทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์ส่วนตวั
และท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพและจริงจงั 

7)   ดา้นความร่วมมือ ปัญหาน้ีนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
แล้วเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสาครามหรือแมแ้ต่เครือข่ายเองตอ้งปฏิบติังานด้วย
ความล าบากมากข้ึน ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ล่าช้า โดยมี 2 ส่วนท่ีส าคญัตั้งแต่ความร่วมมือจากเครือข่ายท่ีไม่ด าเนินการให้แก่
ประชาชนโดยเร็ว และความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีขาดความเข้าใจในเร่ืองของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และส านักงานยุติธรรมจงัหวดั รวมถึงทศันะคติในแง่ลบต่อ
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทห์รือแมแ้ต่หน่วยงานดว้ยกนัเอง 

8)   ดา้นการติดตามผลการด าเนินงาน การไม่ติดตามผลการด าเนินของ
เจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและเครือข่ายรวมถึงการมีทศันะคติท่ีเห็นพอ้งกนั
วา่เม่ือไกล่เกล่ียส าเร็จในคร้ังแรกหากเกิดผิดสัญญาถือวา่คู่กรณีไม่มีสัจจะในการปฏิบติัตามกฎของ
กระบวนการและไม่ตอ้งการท่ีจะไกล่เกล่ียเร่ืองๆเดิมๆซ ้ าๆเพราะอาจจะผิดสัญญาอีกคร้ังไดน้ั้น ท า
ใหป้ระชาชนไม่มีทางเลือกในการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทอี์ก ความช่วยเหลือท่ีไม่
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มีการติดตามผลการด าเนินงานหากน ากรณีท่ีเกิดการผิดสัญญาและตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้องร้อง
ในท่ีสุดก็เท่ากบัวา่รัฐและชุมชนตอ้งสูญเสียทรัพยากรเพิ่มข้ึนหลายเท่า 

4.7.3.2  ขอ้เสนอแนะ 
การศึกษาขอ้มูลจากคณะกรรมการบริหารและเจา้หนา้ท่ีส านักงานยุติธรรมจงัหวดั

มหาสารคามพบวา่ ควรมีการจดัตั้งส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามให้เป็นเอกเทศ โดยแยก
สถานท่ีตั้งออกจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และควรจดัสถานท่ีให้เป็นสัดส่วนเพื่อการท างานของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน รวมถึงควรควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร โดยการให้
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเป็นเอกเทศอยา่งแทจ้ริง การตดัสินใจในการปฏิบติังานของ
ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามทั้งหมดควรข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารส านักงานยุติธรรมจงัหวดั
โดยตรง ไม่ตอ้งมีคณะกรรมการร่วมเพื่อรอการอนุมติัจะท าให้การปฏิบติังานไม่คล่องตวัเช่นเดิม 
อีกทั้งควรแยกกลุ่มงานในส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามให้ชัดเจนเป็นสัดส่วนเพื่อการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซ ้ าซ้อน และควรมีผูน้ าหรือขา้ราชการประจ าในต าแหน่งผูบ้ริหารของส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามท่ีมีอ านาจท่ีสามารถตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมดา้นต่างๆของส านกังาน
เองได ้เพราะการมีหัวหน้าหรือผูบ้ริหารโดยตรงจะท าให้การบริหารงานดา้นต่างๆของส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ควรมีการเตรียมความพร้อมในการปรับขนาดบุคลากรในส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคามให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมรับกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ี
อาจจะเกิดความวุ่นวายทั้ งเร่ืองของแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศ โดยการปรับ
โครงสร้างให้เจา้หน้าท่ีไดเ้ป็นพนกังานราชการเพื่อความน่าเช่ือถือในการปฏิบติังานมีอ านาจและ
สิทธ์ิในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายต่างๆ รวมถึงควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ี
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและเครือข่ายศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทในการฝึกภาษา
พื้นฐานของประเทศเพื่อนบา้น ขอ้กฎหมายและประเพณีวฒันธรรมเพื่อใชใ้นการประสานงานกบั
ประชาชนหรือติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ได ้รวมถึงตอ้งเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท โดยการปฏิบติังานเชิงรุก 
กล่าวคือ มีการลงพื้นท่ีให้มากข้ึนเพื่อการเขา้ถึงปัญหาของประชาชนในชุมชนหรือแมก้ระทัง่ในตวั
เมืองเองก็ตาม ควรลงพื้นท่ีตามชุมชน หมู่บา้น ต่างๆ เพื่อเขา้ไปพูดคุย แนะน าส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัมหาสารคาม สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่ หรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในพื้นท่ีนั้นๆ 
อธิบายรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือและขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ ท่ีนอกเหนือจาก
แจกแผ่นพบั การออกรายการโทรทศัน์และวิทยุ หรือหาแนวทางการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ
ใหม่ๆใหป้ระชาชนสนใจในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์พิ่มข้ึน รวมถึงการน ากรณีพิพาทท่ี
ไกล่เกล่ียส าเร็จมาเผยแพร่เป็นตวัอยา่งแก่ชาวบา้นเพื่อเสริมความเช่ือมัน่ให้แก่กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนั 
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ส าหรับการเก็บสถิติการไกล่เกล่ีย ควรจดัหาเคร่ืองมือในการเก็บสถิติขอ้มูลคดี
และข้อมูลการไกล่เกล่ียของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทให้มีมาตรฐานและอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการเก็บสถิติแก่เจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัรวมทั้งเครือข่ายและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาทเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

ส าหรับในกระบวนการไกล่เกล่ียนั้น ผูร้้องและผูถู้กร้องตอ้งมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกผูไ้กล่
เกล่ียไดเ้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่กรณี และผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียตอ้งสามารถตรวจสอบ
ไดว้่าไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการท าหนา้ท่ีดงักล่าว รวมถึงระหวา่งท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียนั้นผู ้
ไกล่เกล่ียตอ้งมีหลกัการในการพดูไกล่เกล่ีย โดยใชห้ลกัของการไกล่เกล่ียท่ีเคยไดรั้บการอบรมจาก
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามร่วมด้วย โดยค านึงถึงความพอใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้
กระบวนการไกล่เกล่ียเกิดความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง เม่ือกระบวนการไกล่เกล่ียส าเร็จและมีการลง
นามสัญญาประนีประนอมขอ้พิพาทแลว้ทางศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทควรช่วยติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยการสอบถามทางผูร้้องวา่ผูถู้กร้องไดท้  าตามสัญญาหรือไม่จนครบสัญญาหรือมีการ
ตกัเตือนผูถู้กร้องในกรณีท่ีผดิสัญญา 

ควรมีการสนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์ในการด าเนินการ ส าหรับส านกังาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามควรมีพาหนะในการลงพื้นท่ีเช่น รถยนต์เพื่อไวล้งพื้นท่ีเชิงรุกเพื่อให้
การปฏิบติังานสะดวกรวดเร็ว และในส่วนของศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทควรมีเบ้ียเล้ียงตามความ
เหมาะสม รวมทั้ งต้องอ านวยความสะดวกและสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
กระบวนการไกล่เกล่ียใหแ้ก่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานให้มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางในการแกปั้ญหาดา้นความร่วมมือเพื่อให้กระบวนการต่างๆ รวดเร็วข้ึน 
ควรสร้างความเขา้ใจร่วมกนัทั้งหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้รับรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีและการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน หรือแมแ้ต่ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามและศูนยไ์กล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพาทเองก็ตามเม่ือมีการรับเร่ืองราวร้องทุกข์มาจากประชาชนแลว้ตอ้งด าเนินการให้ทนัที 
แต่หากไม่สามารถด าเนินการให้ไดค้วรช่วยเหลือในการให้ค  าแนะน าเพื่อให้ประชาชนไดติ้ดต่อใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงช่วยประสานหน่วยงานอ่ืนๆเท่าท่ีจะสามารถปฏิบติัใหไ้ด ้

นอกจากน้ีดา้นการติดตามผลการด าเนินการ ทั้งศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทและ
ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามควรมีการร่วมกนัติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงให้ค  าแนะน าประชาชนหากเกิดขอ้ผิดพลาดหรือปัญหาหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการไกล่
เกล่ียไปแล้ว เช่น เม่ือเกิดการผิดสัญญาข้ึนควรมีการตกัเตือนไปยงัคู่กรณีท่ีผิดสัญญาหรือการให้
ค  าแนะน าอ่ืนๆ หากคู่กรณีไม่ตอ้งการท่ีจะฟ้องร้องวา่สามารถจะไกล่เกล่ียใหไ้ดอี้กหรือไม่ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ : กรณีศึกษา ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม ดว้ยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื่อ
ศึกษากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ศึกษาเง่ือนไข
ความความส าเร็จของกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท และศึกษาปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสาร
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัรวมทั้งหมด 18 คน โดยใช้แนวการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งตามตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักงานยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 
การศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม

ไดน้ าแนวคิดเร่ืองรูปแบบการใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ซ่ึงเนน้การศึกษากระบวนการ
ไกล่เกล่ียท่ีมาจากกระบวนการเร่ิมตน้โดยผา่น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางจากส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามและช่องทางจากเครือข่าย กระบวนการท่ีเร่ิมตน้จากทั้งสองช่องทาง จะมีขั้นตอนใน
การด าเนินกระบวนการท่ีส าคัญ  คือ 1) เครือข่ายและเจ้าหน้าท่ีส านักงานยุติธรรมจังหวัด
มหาสารคามจะท าหน้าท่ีเป็นผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข์และเป็นผูส้อบขอ้เท็จจริงและอ านวยความ
สะดวกในการให้ข้อมูล แนะน าการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่ประชาชน 2) 
เครือข่ายและเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามสามารถเป็นผูจ้ดัเวทีไกล่เกล่ียให้แก่
ชาวบ้านในชุมชนของตนหรือประชาชนโดยใช้หลักในการไกล่เกล่ียท่ีไม่เป็นทางการและใช้
หลกัการในการไกล่เกล่ียท่ีคล้ายกนั คือ การใช้หลกัธรรมะและการช้ีให้เห็นถึงขอ้ดีในการเขา้สู่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นส าคญั 3) มีการประสานส่งต่อกรณีพิพาทไปยงัหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในการปฏิบติังานร่วมกนัมากข้ึน 
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5.1.2  เงื่อนไขความความส าเร็จในการไกล่เกลีย่ระงับข้อพพิาท 
จากการศึกษาเง่ือนไขความส าเร็จในการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท พบวา่ มีปัจจยัท่ีส าคญั 5 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) ด้านการสมคัรใจของคู่กรณี ซ่ึงการท่ีชาวบา้นสมคัรใจท่ีจะเขา้สู่กระบวนการไกล่
เกล่ียเกิดจาก ความกลัวท่ีจะเสียประวติั ความตอ้งการท่ีจะยอมเสียประโยชน์ส่วนน้อยและได้
ประโยชน์ส่วนใหญ่คืนมา ความกลวัท่ีจะเสียทรัพยสิ์นในการเขา้สู่กระบวนการฟ้องร้อง ความกลวั
ในการกระท าผิดของตน และความกลวัในการท าลายความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 2) ดา้นลกัษณะผู้
ไกล่เกล่ีย ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ เป็นผูมี้อุปนยัส่วนตวัท่ีมีคุณธรรม ใจเยน็ มีจิต
อาสาในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียมาก่อน อาจจะเคยเป็น
ผูไ้กล่เกล่ียใหค้นในชุมชนบ่อยคร้ัง และตอ้งมีศิลปะในการไกล่เกล่ียอยา่งการยกตวัอยา่งเพื่อให้ทุก
ฝ่ายเห็นภาพตาม การใช้ภาษาทอ้งถ่ินทั้งน้ีข้ึนกบับริบทของพื้นท่ีนั้นๆ และมีใชห้ลกัธรรมค าสอน
เขา้มาสอดแทรกในการไกล่เกล่ียร่วมดว้ย การมีอารมณ์ข าขนัและแสดงท่าทีท่ีเป็นมิตรในเวทีไกล่
เกล่ียก็เป็นศิลปะในการไกล่เกล่ียท่ีสร้างความผอ่นคลายให้กบัทุกฝ่ายได ้โดยไม่ลืมท่ีจะร่วมกนัหา
ขอ้ตกลงท่ีทุกฝ่ายสามารถจะยอมรับและพึงพอใจได้ดว้ย 3) ด้านบริบทหรือประเพณีวฒันธรรม
ความเช่ือของจงัหวดัมหาสารคามท่ีเคารพผูใ้หญ่และมีเช่ือเร่ืองบาปบุญคุณโทษนั้นเป็นตวัเช่ือมทั้ง
ความสัมพนัธ์และการจดัการความขดัแยง้ไดดี้ เพราะการไกล่เกล่ียจะยงัอยู่ในรูปแบบการตกัเตือน
หรือสอนสั่งของคนในเครือญาติ 4) ด้านการด าเนินการของคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามพบว่ามีส่วนช่วยและมีบทบาทในการวางรากฐานของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อนัได้แก่ การก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรอย่างเจา้หน้าท่ีส านักงาน
ยติุธรรมจงัหวดั เสริมสร้างศกัยภาพในการท างานให้แก่เครือข่ายและเจา้หนา้ท่ีโดยการอบรมศึกษา
ดูงาน และวางแผนงานให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 5) ด้านสถานท่ีไกล่เกล่ียมีความ
สอดคล้องกบัการผลกัดันด้านนโยบายของหน่วยงานรัฐท่ีให้มีการจดักระบวนการไกล่เกล่ียใน
ชุมชน เน่ืองดว้ยเป็นสถานท่ีท่ีคู่กรณีคุน้เคยและมีความเป็นธรรมชาติสูงกวา่ในบริบทเมือง และลด
การผา่นกระบวนการยุง่ยากจากกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัไดอี้กดว้ย 

นอกจากน้ีการศึกษา 4 กรณีศึกษายงัพบองค์ประกอบท่ีท าให้กระบวนการไกล่เกล่ียไม่
สามารถด าเนินต่อไปไดแ้ละไม่สามารถยุติลงได ้ซ่ึงสามารถอา้งถึงเง่ือนไขท่ีส าคญั 2 ประการ ดงัน้ี 
1) ดา้นลกัษณะคู่กรณี พบวา่ในทศันะของเจา้หนา้ท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม เห็นว่า
การไดข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงจากคู่กรณี การไม่ทราบถึงขอ้มูลส่วนตวัหรือไม่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลของคู่กรณีได ้การไม่ยอมเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียเพราะมีจุดยืนท่ีไม่ตอ้งการออมชอม 
และการไม่มีจิตส านึกในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงเม่ือเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียแล้ว ล้วนสร้าง
ความลม้เหลวใหแ้ก่กระบวนการไกล่เกล่ียทั้งส้ิน 2) ดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย ซ่ึงเห็นไดว้า่การเลือกผู ้
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ไกล่เกล่ียหรือผูท่ี้เขา้มาท าหนา้ท่ีน้ีตอ้งมีความรอบคอบ ซ่ึงผูไ้กล่เกล่ียตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตรง
ขา้มกบัผูไ้กล่เกล่ียท่ีดีในขา้งตน้ เช่น ไม่เคยมีประสบการณ์ไกล่เกล่ียมาก่อน เป็นคนใจร้อน ชอบใช้
ภาษาทางกฎหมายทุกคร้ัง เป็นตน้ 

 
5.1.3  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักงาน

ยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 
ปัญหาของส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคามต่อการด าเนินกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประกอบดว้ย 9 ดา้น ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกนัดงัน้ี 1) ปัญหาดา้นสถานท่ีทั้ง
ของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 2) ปัญหาดา้นการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 3) ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีขาดความรู้ความสามารถและความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดในหน่วยงาน 4) ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ 5) ปัญหาของการเก็บสถิติการไกล่เกล่ีย 
6) ปัญหาดา้นลกัษณะผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคู่กรณี 7) ปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายและ
อุปกรณ์ในการด าเนินการ 8) ปัญหาดา้นความร่วมมือ จากหน่วยงานท่ีอยูใ่นกระกบวนการยุติธรรม
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ 9) ปัญหาจากการไม่ติดตามผลการด าเนินการไกล่เกล่ียให้แก่
ประชาชน 

 
5.1.4  ข้อเสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยส านักงาน

ยุติธรรมจังหวดัมหาสารคาม 
จากการศึกษาท าให้ทราบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการเข้าถึงความ

ยติุธรรมของประชาชนโดยส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามจะมีประสิทธิภาพมากกวา่น้ี ตอ้ง
เร่ิมปรับท่ีโครงสร้างการบริหารส านกังานยุติธรรมจงัหวดัให้เป็นเอกเทศน์อย่างแทจ้ริง ไม่ตอ้งมี
คณะกรรมการร่วมในการอนุมติัตดัสินใจในการด าเนินงานของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั รวมถึง
ควรแยกสถานท่ีตั้ งส านักงานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามออกจากหน่วยงานอ่ืน และควรจัด
สถานท่ีให้เป็นสัดส่วนเพื่อการท างานของบุคลลากรแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน โดยมีผูบ้ริหารส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคามโดยตรงเพื่อการตดัสินใจและการด าเนินงานต่างๆอยา่งคล่องตวั ซ่ึงใน
อนาคตควรมีการเตรียมความพร้อมให้กบับุคลากรในการรับมือกบัปัญหาขอ้พิพาทและคดีความท่ี
เพิ่มข้ึนจากการเปิดประเทศเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อไม่ให้คดีล้นศาลมากข้ึนจึงควรส่งเสริม
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ให้มีอ านาจและกฎหมายรองรับในการปฏิบติังานและจดัการอบรมให้ความรู้ใน
งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นอกจากน้ีควรหารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหม่ๆในการประชาสัมพนัธ์ส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัและศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ให้ความสนใจและ
สามารถเขา้ถึงไดจ้ริง เช่น การลงพื้นท่ี หรือการจดักิจกรรมให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม มีการน า
กรณีพิพาทท่ีไกล่เกล่ียส าเร็จมาเผยแพร่เป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านเพื่อเสริมความเช่ือมั่นให้แก่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พาทและส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคามและควรมีการร่วมมือกนัสร้างเคร่ืองมือในการเก็บสถิติท่ีมีมาตรฐานระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามทุกฝ่ายและเครือข่ายทุกคนจากการเขา้สู่กระบวนการไกล่
เกล่ียของประชาชนว่ามีกรณีใดบา้งท่ีเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียแล้วสามารถไกล่เกล่ียได้ส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จหรือเสร็จส้ินอย่างไร และส่งไปยงัส่วนกลางให้เป็นขอ้มูลเดียวกนัเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

ส าหรับการไกล่เกล่ียโดยศูนยไ์กล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทนั้นนอกจากคู่กรณีควรจะมีสิทธ์ิ
เลือกผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียไดแ้ลว้ ผูไ้กล่เกล่ียเองควรใชห้ลกัในการไกล่เกล่ียท่ีไดอ้บรมจาก
ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคามเขา้มาร่วมดว้ย โดยตอ้งค านึงถึงความพอใจจากคู่กรณีเป็น
ส าคญั มีการการติดตามผลการด าเนินงานจากการจดัเวทีไกล่เกล่ียให้แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
และควรมีแนวทางปฏิบติัในการแก้ไขปัญหาจากการผิดสัญญาประนีประนอมข้อพิพาทไวเ้พื่อ
ไม่ใหก้ารจดักระบวนการไกล่เกล่ียตอ้งสูญเสียเวลา งบประมาณ และความรู้สึกของทุกฝ่ายท่ีจะตอ้ง
ยอ้นกลบัไปเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัอีกคร้ัง ตลอดจนการสร้างแรงกระตุน้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีส านกังานยุติธรรมจงัหวดัและเครือข่ายโดยการให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสนบัสนุนอยา่งจริงจงัทั้งดา้นค าปรึกษาและงบประมาณ รวมถึงให้ทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีรัฐและเครือข่ายมีการประสานซ่ึงกันและท าความเข้าใจในการ
ปฏิบติังานท่ีตรงกนั เพื่อใหก้ารสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานเป็นผลในทางปฏิบติัดว้ย 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษา ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
มหาสารคาม ผูว้จิยัเสนอแนวทางการแกไ้ขและพฒันา ดงัน้ี 

 
5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.2.1.1  ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์ท่ีให้ความส าคญักบักระบวนการมี
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ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อหาแนวทางในการขจดัความขดัแยง้ท่ีไม่เป็นเพียงการแก้แค้นทดแทน
เท่านั้น แต่ยงัเล็งเห็นถึงคุณค่าระหวา่งผูก้ระท าผดิท่ีสามารถส านึกผดิไดแ้ละผูเ้สียหายไดรั้บความพึง
พอใจในการชดใช้และเยียวยาความเสียหายนั้น สามารถประนีประนอมความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนและ
กลบัมาใชชี้วติร่วมกนัอยา่งเป็นปกติสุขในสังคม 

5.2.1.2  ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานท่ี
เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้ความส าคญัในกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียท่ี
เหมาะสมในกรณีพิพาท ไม่วา่จะเป็นระดบับุคคล กลุ่มคน ฯลฯ และพฒันาแนวทางในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉนัทใ์ห้สามารถใชไ้ดก้บักรณีพิพาททุกรณี เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการ
ใหโ้อกาส และเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์

5.2.1.3  ในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทค์วรให้
ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้กระบวนการสามารถด าเนินไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย สืบเน่ืองให้กระบวนการยุติธรรมของไทยขจดัความขดัแยง้และมุ่งไปสู่การใช้
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทท์างสังคมไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 

 
5.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

5.2.2.1   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านักยุติธรรมจังหวดัควรให้
ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหน่วยงานและชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน าไปสู่การสร้างความเขา้ใจ สร้างจิตส านึกร่วมกนั 
ทั้งยงัสามารถน าไปสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนยุติธรรมสมานฉันท์ ลดปัญหาความขดัแยง้ท่ีเป็น
ภาระกบัภาครัฐ ส่งผลใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็และพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5.2.2.2  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทข์องส านกัยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม
ควรให้ความส าคญัในบทบาทของผูเ้จรจาไกล่เกล่ียไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคประชาชน จดั
กระบวนการฝึกอบรมการเจรจาท่ีน าไปสู่การไกล่เกล่ียท่ีเกิดผลส าเร็จมุ่งไปสู่กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์อย่างแท้จริง วางแผนการจัดการงบประมาณเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เก่ียวกับ
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กบับุคลากรในองค์กรให้
เล็งเห็นถึงศกัยภาพของตนเอง และไม่ละเลยกระบวนการภาคประชาชน 

5.2.2.3   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัควรให้
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ม่เพียงแต่ในพื้นท่ีท่ีเกิดกรณี
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พิพาทเท่านั้น แต่ยงัมุ่งเนน้การป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ข้ึนในทุกพื้นท่ีของจงัหวดั เพื่อลดปัญหา
การเกิดคดีความท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมท่ีต้องได้รับการลงโทษแบบแก้แค้นทดแทนทาง
กฎหมาย สนบัสนุนให้เกิดการให้อภยั (Forgiveness) ท่ีแทจ้ริงในสังคมไทย เพื่อให้เกิดสังคมแห่ง
การใหโ้อกาสท่ีจะใชศ้กัยภาพของคนมาพฒันาความเจริญสู่ประเทศชาติต่อไป   

   
5.2.3  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 

5.2.3.1   ควรท าการวิจยัแบบมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียระงบั
ขอ้พิพาททั้งระดบัชุมชนและระดบัจงัหวดั เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในการน ามาวเิคราะห์มากข้ึน 

5.2.3.2   ควรมีการศึกษาเง่ือนไขความลม้เหลวของการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทจาก
ประชาชนจากกลุ่มท่ีไม่สามารถไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จและกลุ่มท่ีไม่ยนิยอมเขา้ร่วมกระบวนการ 

5.2.3.3   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทโ์ดยส านกังานยุติธรรมจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและน ามาปรับใช้
ในบริบทของจงัหวดันั้นๆ 
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