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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เครือข่ายยติุธรรชุมชน 2) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน  

3) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

4) คน้หาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดความเขม้แข็งและย ัง่ยืน ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี

สําคญั รวมจาํนวน 14 คน โดยทาํการศึกษาจาก 1) คณะกรรมการประจาํศูนยย์ุติธรรมชุมชน          

2) เจา้หน้าท่ีจากกรมคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรี และ 3) ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายยุติธรรมชุม

ตาํบลบา้นฆ้องโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลัก ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็น

วิธีการหลกัในการรวบรวมขอ้มูลโดยมีแนวประเด็นคาํถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้

ขอ้มูลตามขอบเขตแนวทางศึกษาเบ้ืองตน้ และใชก้ารสนทนากลุ่ม 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

ประกอบด้วย (1) การรับรู้และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนชุมชน เน่ืองจากชุมชนได้

ประสบปัญหาสังคม และความขดัแยง้ต่างๆ ซ่ึงปัญหาได้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนเอง      

(2) การระดมความร่วมมือและถูกชักชวนจากผูน้าํชุมชน เน่ืองจากการดาํเนินกิจกรรมด้านงาน

ยุติธรรมตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน และผูน้าํชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

(3) การรับรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีต่อชุมชน โดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ป้องกนั 

และให้ความช่วยเหลือ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ไดแ้ก่ 

(1) การมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การท่ีผูน้าํชุมชนไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญั 

และได้ชักชวนสมาชิกในชุมชนให้รับรู้และเขา้ใจเหมือนกับตนด้วย (2) การมีส่วนร่วมในการ



(4) 
 

วางแผน เม่ือประชาชนในชุมชนมีความตระหนกัถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาแลว้ จึงหารือกนั

เพื่อหาแนวทางและร่วมกนัวางแผนในการรับมือและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน (3) การมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินการ ของเหล่าคณะกรรมการแนวร่วมเยาวชนและสามาชิกในชุมชน ทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จ (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การประเมินผลการปฏิบติังานโดยตวั

ของคณะกรรมการเองและจากตวัแทนสมาชิกในหมู่บา้น 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชนมีดงัน้ี (1) ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยการ

กาํหนดโยบายสนบัสนุนกิจกรรมการสร้างช่องทางการเขา้มามีส่วนร่วม และการติดตามผล (2) ดา้น

ผูน้าํ จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้มีประสบการณ์ มีความเป็นผูน้าํ มีความน่าเช่ือถือ มีศกัยภาพสามารถ

รวมกลุ่มชาวบา้นเพื่อหาหนทางแกไ้ขปัญหา มีความจริงใจและมีความเป็นผูน้าํในทอ้งถ่ิน (3) ดา้น

ประชาชน จะตอ้งมีความรู้ความใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนของตน เป็นฝ่ายตดัสินใจเร่ิม

กิจกรรม และ(4) ดา้นแรงจูงใจ จะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา 

โครงการพฒันาตอ้งสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

 ปัญหาอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึน พบวา่ (1) ปัญหาการดาํเนินงานของการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

ชุมชน ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีแทจ้ริงของศูนยย์ุติธรรมชุมชน(2) ปัญหา

ดา้นสถานท่ีตั้งของศูนยย์ุติธรรมชุมชน การยา้ยท่ีตั้งทาํให้เกิดปัญหาการเมืองข้ึน เน่ืองมาจากการ

แข่งขนัอาํนาจกนัระหวา่งนกัการเมืองในทอ้งท่ีซ่ึงมี 2 ฝ่ายซ่ึงส่งผลต่อระบบการดาํเนินงาน  และ  

(3) อุปสรรคดา้นการท่ีนกัการเมืองผูมี้อิทธิพลเขา้มาแทรกแซงการดาํเนินงานของยติุธรรมชุมชน 

ผูศึ้กษาขอเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขและพฒันา ดงัน้ี 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย (1) ภาครัฐและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอด

ความรู้สู่ประชาชนในเร่ืองยุติธรรมชุมชน และให้ความสําคญักับการบูรณาการความรู้ระหว่าง

ชุมชนกบัภาครัฐ (2) กระทรวงยุติธรรม ควรมีนโยบายแยกสถานท่ีตั้งของศูนยย์ุติธรรมชุมชน

ออกมาเป็นเอกเทศน์เพื่อความไม่สับสนกบัฝ่ายการเมืองทอ้งถ่ิน (3) กระทรวงยุติธรรมควรมี

นโยบายส่งเสริมทศันคติของอาสามคัรให้มีความตระหนกัถึงผลเสียของการเขา้มาแทรกแซงการ

ดาํเนินงานของเครือข่ายยติุธรรมชุมชน และส่งสริมใหค้วามรู้ในการการสร้างเครือข่ายกระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 2) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ (1) ควรให้ความสําคญักบักระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชน โดยการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและ

ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ (2) ตอ้งมีการประชุมหรือกนัระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเพื่อหาท่ีตั้งท่ี

เหมาะสมในการตั้งศูนยย์ติุธรรมชุมชน (3) กระบวนการปฏิบติังาน ควรมีความรัดกุมและมีแผนการ

ในการดาํเนินงานอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน 
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 This research aimed at the followings: (1) the study of people’s motive to 

participate in the community justice network in Tambon Bannkhong of Potharam 

District in Ratchaburi Province; (2) the study of people’s participation process in the 

community justice network; (3) the examining of factors leading to the achievement 

of people’s participation in the community justice network; and (4) the discovering of  

problems and obstacles in the community justice network participation, and their 

solutions. These findings will help strengthen and sustain the people’s participation 

process. The research made use of qualitative methods as its research methodology 

which included the in-depth interview and focus group. Fourteen key informants 

were: (1) the committee of community justice center; (2) the Ratchaburi Province’s 

probation officers; and (3) the people participating in the community justice network.   

 The research found that the grounds for the people’s participation in the 

community justice network were: (1) the people’s perception and realization about the 

problems in their community, including social problems and conflicts that affected 

their livelihoods; (2) the mobilization for cooperation and persuasion made by 

community leader who realized that the community justice could not be achieved 

without the community cohesion; (3) the people’s perception about their rights and 

obligations in the community, that are their contributions to prevent community 

problems, and to solve problems. 



 (6) 

Referring to the approaches for people’s participation in the community justice 

network, there were four methods: (1) the participation in problem identifications – 

originated from the community leader’s realization about the problems and his 

attempt to bring others around to his view; (2) the participation in planning process 

for finding the solutions -- taking place after the people has realized about the 

problems; (3) the participation in co-operations, particularly among the community 

committee, the group of youth, and the community members; and (4) the participation 

in monitoring and evaluating the operations, done by the representatives from the 

community committee and the community members.   

According to the factors leading to the achievement of people’s participation 

in the community justice, there were four causes: (1) the government’s supports 

through its policy to provide activities for people’s participation; (2) the knowledge, 

experience and leadership of the community’s head which includes the public 

confidence in the leader, his sincerity and capability to solve problems; (3) the 

people’s knowledge and understanding in the problems, and their own decisions to 

initiate activity for solving problems; and (4) the motivation for people’s participation 

in the developmental activities and projects, particularly the needs of the people in 

such activities and projects.   

 Problems and obstacles of the people’s participation in the community justice 

network were: (1) the people’s unclear understanding about the operation of the 

community justice center; (2) the community justice center site that was frequently 

moved – deriving from the political competition between two influential groups in the 

community – and ultimately affected the center’s operation; and (3) the politicians’ 

interference in the community justice operations.    

Regarding on solutions for the above problems and obstacles, there were three 

policy recommendations: (1) the government and relevant agencies should have 

policy and strategies for transmit information and knowledge about community justice 

to the people, including the integration of local and state knowledge; (2) the Ministry 

of Justices should have a plan for separating community justice center from the local 

administrative office; (3) the Ministry of Justice should have policy to convince the 

volunteers about the negative results driving from their interferences in the 

community justice, and the ministry should educate people about the establishment of 



 (7) 

community participation process. In addition, there are three operational 

recommendations: (1) the government agencies should focus on the people’s 

participation process through regularly creating of activities for upholding the good 

relationship between the community and the government; (2) there should be 

discussion between the government agencies and the people in the community about 

the appropriate community justice center site; and (3) the operations of the 

community justice center should be cautious with concrete plan, transparency and 

accountability.    
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บา้นฆอ้งทุกท่าน ตลอดจนพนกังานคุมประพฤติสํานกัคุมประพฤติราชบุรี ท่ีให้กรุณาให้ขอ้มูลและ

ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดีเพื่อนาํมาศึกษาในคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิชา เป้าอารีย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร และ พนัตาํรวจโท ดร.พงษธ์ร ธญัญสิริ คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้คาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการทาํวิทยานิพนธ์จนสําเร็จ

ลุล่วง ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนให้

ความรู้แก่ผูเ้ขียนจนนาํมาซ่ึงความสาํเร็จน้ี 

 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนของผูเ้ขียน สําหรับทุกๆ ความช่วยเหลือ และกาํลงัใจ 

ท่ีมีใหผู้เ้ขียนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไดดี้เสมอมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบแด่มารดา และน้องสาว อนัเป็นท่ีรัก  
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ในปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนของจาํนวนคดีท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัท่ีมีภาครัฐ

รับผิดชอบดาํเนินการเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวซ่ึงยงักระทบไปถึงความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อ

กระบวนการยุติธรรมของภาครัฐท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัญหาน้ีไม่เพียงเกิดข้ึนกบัประเทศไทย

เท่านั้น แต่ในหลายๆ ประเทศทัว่โลกก็ประสบกบัปัญหาน้ีเช่นกนั 

ดว้ยเหตุน้ี ปัญหาน้ีจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีหลายประเทศทัว่โลกให้ความสนใจ และคิด

หาวิธีการต่างๆ เพื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาและแบ่งเบาภาระของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั

ข้ึนจากบทเรียนท่ีผา่นมาในอดีตของระบบยุติธรรมไทยท่ีละเลยหรือไม่ให้ความสําคญักบัชุมชนซ่ึง

เป็นภาคประชาสังคม และการใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัมีนอ้ยมาก โดยการ

อาํนวยความยุติธรรมส่วนใหญ่นั้นจะเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัอนัเป็นกระบวนการ

อาํนวยความยุติธรรมตามตวับทกฎหมาย ท่ีเน้นกระบวนการดาํเนินงานเชิงคดี (Case-Processing) 

ซ่ึงลว้นแล้วแต่เป็นบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นตาํรวจ ศาล รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ   

ในสังกดักระทรวงยุติธรรม โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกันั้นจะใช้เวลานาน      

มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้แนวคิดความยุติธรรมเชิงการลงโทษ (Punitive Justice) เพื่อยบัย ั้งผูก้ระทาํ

ความผดิ ป้องกนัสังคม และเพื่อแกแ้คน้ทดแทน อีกทั้งยงัละเลยไม่ใส่ใจชดเชยหรือเยียวยาผูต้กเป็น

เหยื่อของอาชญากรรม ผลกระทบตามมาคือปัญหาคดีล้นศาล ผูก้ระทาํผิดถูกส่งเข้าคุมขังจน        

ลน้เรือนจาํ และ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นปรากฎการณ์ทางสังคมท่ีวา่ภาคประชาชนมีบทบาทในการรักษา

ความสงบและปลอดภัยในสังคมน้อยมากหรือแทบไม่มีบทบาทเลยภายหลังการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ     

กระจายอาํนาจและการปกครองส่วนท้องถ่ินไวอ้ย่างชัดเจน สืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงสนันสนุนการกระจายอาํนาจชัดเจนมากข้ึน ด้วยเหตุน้ี

กระทรวงยุติธรรมผูมี้ภารกิจหลักในการอาํนวยความยุติธรรมจึงเล็งเห็นว่ายงัมีภารกิจด้านงาน
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ยุติธรรมของสังคมอีกมากท่ีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐจะสามารถดาํเนินการได้

สาํเร็จครบถว้น ครอบคลุม และไดผ้ลดียิง่ข้ึนหากไดด้าํเนินการเพิ่มมิติใหม่ๆ ไดแ้ก่ มิติความร่วมมือ

ขา้มกระทรวง หรือ ขา้มสังกดัหน่วยงาน ซ่ึงหมายถึงการทาํงานร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเร่ืองเก่ียวกบัการอาํนวยความยุติธรรมในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีเราเรียกวา่ “ยุติธรรมชุมชน” (จุฑารัตน์ 

เอ้ืออาํนวย และคณะ, 2551: 17-18) เพื่อเป็นการสอดคลอ้งการเปิดรับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กระทรวงยุติธรรมจึงจดัตั้งโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เปิดให้ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรท่ี

สนใจ และสมคัรใจท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวงัปัญหา

อาชญากรรม ตลอดจนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการ และเสริมสร้างความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน (สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั

ขอนแก่น, 2556) 

         ตาํบลบา้นฆอ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของอาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เขตพื้นท่ีภาค

กลางของประเทศไทย ตาํบลบา้นฆอ้งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้น

ฆอ้ง หมู่ 2 บา้นฆอ้ง หมู่ 3 บา้นฆอ้ง หมู่ 4 บา้นดีบอน หมู่ 5 บา้นเก่า หมู่ 6 บา้นทุ่งเจริญ หมู่ 7 บา้น

บ่อมะกรูด หมู่ 8 บา้นบ่อมะกรูด และหมู่ 9 บา้นแจ่มใส ซ่ึงใน 9 หมู่บา้นมีการผสมผสานกนั

ระหว่างวฒันธรรมลาวเวียง 6 หมู่บา้น หมู่บา้นอ่ืนๆ จะเป็นวฒันธรรมญวนและไทยกลาง ซ่ึงใน

ปัจจุบนัไดมี้การผสมผสานกนัของเช้ือชาติภายในชุมชน แต่ยงัคงหลงเหลือประเพณีและวฒันธรรม

ท่ีดีงามอยู่มากมาย อีกทั้ง การคมนาคมเขา้สู่ตวัอาํเภอ ตวัจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร มีความ

สะดวกรวดเร็วทาํใหค้นในชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย และเกิดการอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา

อาศยัของคนต่างถ่ินเพิ่มมากข้ึน ชุมชนมีการพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ ดึงดูดความเจริญในดา้น

ต่างๆ เขา้มาสู่ชุมชน เห็นไดจ้ากความเจริญดา้นการศีกษาท่ีมีวิทยาลยัเทคนิคโพธาราม (หมู่3) และ

ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง (หมู่ 4) นอกจากนั้น ยงัมีความเจริญดา้นเศรษฐกิจ เช่น มี

โรงงานผกักาด (หมู่ 4) โรงงานกงัวานการทอ และโรงงานทาํตุ๊กตา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามท่ามกลาง

ความเจริญดา้นต่างๆ ท่ีไหลรินเขา้มาสู่ชุมชน ยงันาํพาปัญหาต่างๆ และความขดัแยง้เขา้มาสู่ชุมชน

มากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ท่ีได้ระบาดเขา้ไปสู่ในกลุ่มบุคคลชนชั้นแรงงาน เด็ก และเยาวชน 

ไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงการเสพติด แต่ยงัรุนแรงไปถึงการคา้ยาเสพติดจากบุคคลภายนอกชุมชนอีกดว้ย 

ปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ในดา้นท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัท่ีลุกลํ้าท่ีดิน ดา้นสาธารณูปโภค ปัญหา

ความขดัแยง้ในครอบครัว และปัญหาความขดัแยง้กนัดา้นอ่ืนๆ อีกท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ตาํบลบา้นฆอ้งถือเป็นตาํบลหน่ึงท่ีมีประวติัศาสตร์มาอย่างยาวนาน คนใน

ชุมชนมีความรัก เคารพนบัถือผูอ้าวุโส รวมไปถึงคนในชุมชนมีความสมคัรสมานสามคัคีกนั ซ่ึง

เป็นหัวใจสําคญัของความสําเร็จในการอาํนวยความยุติธรรมและสร้างความสงบสุขให้กบัชุมชน       
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โดยสอดคลอ้งกบันโยบายการขยายการอาํนวยความยุติธรรมสู่ชุมชนของกระทรวงยุติธรรม ตาม

หลกัการ “ยติุธรรมถว้นหนา้ ประชามีส่วนร่วม” (Justice for All, All for Justice) ทั้งน้ีภาครัฐนาํโดย 

กระทรวงยุติธรรมไดส้นบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอาํนวยความยุติธรรมใน

ลกัษณะ “หุน้ส่วน” เพื่อคนในชุมชนซ่ึงมีความใกลชิ้ด และมีส่วนไดเ้สีย ไดดู้แลความสงบเรียบร้อย

และรักษาผลประโยชน์ของชุมชนนั้นๆ จึงทาํใหเ้กิดเป็นเครือข่ายยติุธรรมชุมชนของตาํบลบา้นฆอ้ง 

ท่ีสามารถบริหารจดัการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ดาํเนินการคล่ีคลายความขดัแยง้ในชุมชนของตน

จนประสบความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความเขม้แข็งจนสามารถเป็นแบบอยา่งให้กบัชุมชน

อ่ืน ๆ ไดใ้นปัจจุบนั (ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นบ่อมะกรูด, 2556) 

         ดว้ยเหตุน้ีเองการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของตาํบลบา้นฆอ้ง 

จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการมีส่วนร่วม

ในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนกระบวนการ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมไปถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นประโยชน์ต่อการพฒันายติุธรรมชุมชนในชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์การศึกษา 

 

 1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา 

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

กรณีศึกษา ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

        1.2.3  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน กรณีศึกษา ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

        1.2.4 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 

1.3.1 ด้านเนือ้หาสาระ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

โดยเน้ือหาในการศึกษามีดงัน้ี 

1) ศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยติุธรรชุมชน  

2) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ ของประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน  

3) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน 

4) ค้นหาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 

  1.3.2 ด้านพืน้ที ่

          พื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

ซ่ึงเป็นยุติธรรมชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจดัการยุติธรรมชุมชน มีผลงานเป็นท่ี

รูปธรรมเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ชุมชนอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มาศึกษาดูงาน  

 

1.3.3 ด้านเวลา 

              การศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษา ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 30 เมษายน 

พ.ศ. 2558  

       

1.3.4 ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

              กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายยุติธรรมชุมตาํบลบา้นฆอ้ง ซ่ึงเป็นตวัแทน

ชาวบา้น 

2) กลุ่มคณะกรรมการศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

และขา้ราชการทอ้งถ่ินของตาํบลบา้นฆอ้งท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งชาวบา้นกบัภาครัฐ  

3) เจ้าหน้าท่ีจากกรมคุมประพฤติจังหวดัราชบุรี ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อศูนย์

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1.4.1 ทราบถึงสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา 

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง 

 1.4.2 ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

กรณีศึกษา ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง 

 1.4.3 ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน กรณีศึกษา ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง 

 1.4.4 ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

       1.4.5 ผลจากการศึกษาสามารถนาํไปเป็นแนวทางสําหรับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการพฒันา

ยติุธรรมชุมชนในชุมชนของตนเองต่อไป 



 

บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษายุติธรรม

ชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง เป็นการศึกษาถึงบทบาท  กระบวนการ องค์ประกอบของการเขา้มามีส่วน

ร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมไปถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ โดยการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบกาํหนดประเด็นในการศึกษาไว ้ดงัน้ี  

2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.2 แนวคิดยติุธรรมชุมชน 

2.3 แนวคิดเครือข่าย 

2.4 แนวคิดกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

2.5 แนวคิดการไกล่เกล่ียประนีประนอมขอ้พิพาท 

2.6 แนวคิดกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั (โครงสร้างระบบยติุธรรมไทย) 

2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 

  ในปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหัวใจและเป็นหลักการสากลท่ีนานา

ประเทศให้ความสําคญั อีกทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงของระบบประชาธิปไตย โดยภาครัฐตอ้งเปิดโอกาส

ให้ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับรู้ 

เพื่อความโปร่งใส และยงัสร้างการยอมรับร่วมกันทุกๆ ฝ่ายจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีมีการรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งดา้นสิทธิและ

เสรีภาพ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและ

การตรวจสอบทางการเมืองตามแนวคิดท่ีให้การยอมรับการมีส่วนร่วมและเป็นสิทธิโดยชอบธรรม

ในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดเอาความเห็นคิดเห็นของประชาชนเป็นหลกั ท่ีเรียกว่า 

“อํานาจอธิปไตยของประชาชน” และยงัรวมไปถึงด้านการพัฒนาตามแผนพื้นฐานของรัฐ              

(ศิริกาญจน์ โกสุมภ,์ 2542 อา้งถึงใน ศิริพร พรรณพฒัน์กุล, 2555: 28) 
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         อย่างไรก็ตามการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหาร

ประเทศดา้นต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมกบักระบวนการยุติธรรมในลกัษณะต่างๆ การรวมกลุ่มเป็น

อาสาสมคัร การใหข้อ้มูลหรือเบาะแสแก่เจา้หนา้ท่ี การร่วมในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน เป็น

ตน้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกฝังให้ประชาชนไดรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของร่วมกนั 

เกิดการยอมรับ ลดการต่อตา้น ซ่ึงจะทาํให้การพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ท่ีมีความเขม้แข็งและ

ย ัง่ยนืต่อไป 

 

        2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

               Reeder (1974 อา้งถึงใน วีรกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ, 2551: 7) นิยาม การมีส่วนร่วม

ของประชาชนไวว้่า เป็นการร่วมกนัในการปะทะสังสรรคท์างสังคม ซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วมของ

ปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่ม 

               WHO/UNICEF (1978 อ้างถึงใน วีรกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ, 2551: 7) ให้

ความหมายวา่ การมีส่วนร่วมคือการท่ีกลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตวัท่ีสามารถจะกระทาํ

การตดัสินใจใชท้รัพยากรใดๆ และมีความรับผดิชอบในกิจกรรมท่ีกระทาํในกลุ่ม 

               Goodman (1980 อา้งถึงใน วรีะกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ, 2543: 7) ให้ความหมายของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 

1)  กระบวนการซ่ึงมวลชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรม

ของส่วนรวม 

 2) มวลชนท่ีเข้า ร่วมได้ใช้ความพยายามส่วนตัว เช่น ใช้ความคิด ความรู้ 

ความสามารถแรงงาน และทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้นๆ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ การเก่ียวขอ้ง

ของกิจกรรมต่างๆ ของมวลชน ในกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

       (1)   ดา้นความคิดหรือกาํหนดนโยบาย แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

      (1.1)  มวลชนเป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลข่าวสาร ขอ้คิดเห็น (Information Input) 

   (1.2)  มวลชนมีส่วนแบ่งในอาํนาจตดัสินใจ (Share Decision Making) 

   (1.3)  มวลชนเป็นผูก้าํหนดนโยบาย (Policy Formulation) 

     (2)  ดา้นทาํหรือดา้นดาํเนินการตามนโยบาย แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

(2.1) ร่วมกาํหนดเป้าหมายแผนงาน (Participation on Formulating 

Objective and Plan) 

(2.2) ร่วมดํา เนินการในกระบวนการจัดการ (Participating on 

Management Resources) 
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 (2.3) ร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริหาร (Supporting on Management  

Resources) 

               ยวุฒัน์ วฒิุเมธี (2526 อา้งถึงใน ศิริพร พรรณพฒัน์กุล, 2555: 29) นิยามการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึง การให้โอกาสประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ 

การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผดิชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชน และนาํมาซ่ึงสภาพ

ความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีดีข้ึน  

               ปรัชญา เวสารัชช์  (2528 อา้งถึงใน วีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ์และคณะ, 2543: 37) นิยาม

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยการใช้

ความพยายามหรือใชท้รัพยากรบางอยา่งส่วนของตน ในกิจกรรมซ่ึงมุ่งสู่การพฒันาของชุมชน 

               สัญญา สัญญาวิวฒัน์  (2528 อา้งถึงใน วีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ์และคณะ, 2543: 37) ให้

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ไวว้่า พฤติกรรมอนักอรปดว้ยการร่วมและสมยอม

ตามพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของกลุ่มทางการและไม่ใช่ทางการ หรือในความหมายก็คือ การท่ี

ประชาชนก่อใหเ้กิดส่ิงต่างๆ ร่วมกนันัน่เอง 

               ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2547: 6) นิยามวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวน 

การท่ีรัฐบาลดาํเนินการส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้ ง

รูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคก์ารอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆ ให้เขา้มามี

ส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั 

               ชีรวฒัน์ นิจเนตร (2528 อา้งถึงใน ศิริพร พรรณพฒัน์กุล, 2555: 30) อธิบายความหมาย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ การท่ีประชาชนมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผกูพนักบักิจกรรมสาธารณะ 

ในการตดัสินใจดา้นต่างๆ ในทุกระดบั โดยมีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ  

               นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2527 อา้งถึงใน วีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ์และคณะ, 2551: 37) ให้

ความหมาย การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional 

Involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้ง

ดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งทาํให้

เกิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 

               โดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีภาครัฐส่งเสริม สนับสนุน 

ร่วมมือ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเขา้มารับรู้ แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงร่วมตดัสินใจใน

การดาํเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองร่วมกนั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพฒันาและ

ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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2.1.2 การเกลีย้กล่อมมวลชน (Mass Persuation) 

Maslow (1970  อา้งถึงใน อคิน รพีพฒัน์, 2527: 7-8) กล่าววา่ การเกล้ียกล่อม หมายถึง การ

ใช้คาํพูด เพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือถือและการกระทาํ ซ่ึงการเกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไข

ปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติังานและถา้จะให้เกิดผลดีผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้าง

ความสนใจในเร่ืองท่ีจะเกล้ียกล่อม 

             โดยเฉพาะในเร่ืองความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว่าสําดบัขั้น 

ความตอ้งการ (Hierarchy of  Needs) คือ ความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามลาํดบัจากนอ้ยไปมาก 

มีทั้งหมด 5 ระดบั ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการ 

ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์(Survival Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นอาหาร ยา เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 

2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของชีวิต (Safety and Security Needs) 

ได้แก่ ความต้องการท่ีอยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภยัจากการถูกทาํร้ายร่างกาย หรือถูกขโมย

ทรัพยสิ์น หรือความมัน่คงในการทาํงานและการมีชีวติอยูอ่ยา่งมัน่คงในสังคม 

3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรัก 

ความตอ้งการท่ีจะใหส้ังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

4) ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self-Esteem Needs) ได้แก่ ความ

ภาคภูมิใจ ความตอ้งการดีเด่นในเร่ืองหน่ึงท่ีจะให้ไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการดา้น

น้ีเป็นความตอ้งการระดบัสูงท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตวัเองในเร่ืองความสามารถ และความสําคญั

ของบุคคล 

5) ความตอ้งการความสําเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความ 

ตอ้งการในระบบสูงสุด ท่ีอยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความนึกคิดของตนเอง

เพื่อจะพฒันาตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ ความตอ้งการน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบุคคลท่ี

จะพยายามผลกัดนัชีวติของตนเองใหเ้ป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด  

 

2.1.3 ประเภทและระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

            นักวิชาการมองประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวเ้ป็น 2 แบบด้วยกันได้แก่       

1)  การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง (Genuine Participation) 2)  การมีส่วนร่วมไม่แทจ้ริง (Non Genuine 

Participation) ซ่ึง “การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง” หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่จบโครงการ โดยเร่ิมตั้งแต่ร่วมทาํการศึกษา คน้ควา้ปัญหาและ
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ความต้องการ ร่วมคิดและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อร่วมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ รวมถึงการวาง

นโยบาย แผนงาน โครงการ ร่วมตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อชุมชน ตลอดจนร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมถึงการ

ติดตามประเมินผล ในขณะท่ี “การมีส่วนร่วมท่ีไม่แทจ้ริง” หมายถึง การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน 

บางขั้นตอน โดยเฉพาะการเขา้ร่วมในการปฏิบติัตามโครงการท่ีภาครัฐกาํหนดไวแ้ล้ว (พีรพนัธ์ุ 

สังขเ์รือง, 2549: 9-10)  

               ระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งออกเป็น 7 ระดบั ซ่ึงเรียงลาํดบัจาก

นอ้ยไปหามาก ดงัต่อไปน้ี 

               ระดบัท่ี 1 ถูกบงัคบั ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการเพราะถูกบงัคบั โดยไม่มีทาง

หลีกเล่ียง 

               ระดบัท่ี 2 ถูกล่อ การเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะน้ีประชาชนจะถูกล่อใจดว้ยผลประโยชน์ 

ในรูปของค่าจา้งหรือความสะดวกสบายบางอยา่ง แต่แทจ้ริงแลว้เป็นการหาเสียงของนกัการเมือง   

ผูห้ยบิยืน่โครงการมาล่อเท่านั้น 

               ระดบัท่ี 3  ถูกชกัชวน การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ี ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีทางราชการคิด

ข้ึนเองเรียบร้อยแล้วและพยายามชักชวนประชาชนให้ร่วมมือทุกรูปแบบ โดยอาศยัระบบการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ วา่เป็นโครงการท่ีดี และขอความร่วมมือจากประชาชน 

               ระดบัท่ี 4  สัมภาษณ์และวางแผนให้ การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ี จะปรากฎว่าปัญหาความ

ตอ้งการและเสียงเรียกร้องของประชาชนจะไดรั้บการเอาใจใส่ข้ึนบา้ง กล่าวคือ ผูท่ี้จะวางโครงการ

จะสํารวจปัญหาความตอ้งการดว้ยการเรียกประชุม สอบถาม สัมภาษณ์ แต่การตดัสินใจว่าปัญหา

ของชาวบา้นคืออะไร ควรจะแกว้ิธีใด จะวางแผนอยา่งไร และจะปฏิบติัตามแผนอยา่งไร ยงัคงเป็น

เร่ืองของทางราชการ 

               ระดบัท่ี 5 มีโอกาสเสนอความเห็น การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ี ประชาชนจะเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการวางโครงการและการดาํเนินตามโครงการ แต่การ

ตดัสินใจยงัเป็นของส่วนราชการอยู ่

               ระดบัท่ี 6 มีโอกาสเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีทางราชการกบัประชาชนจะมี

การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด ประชาชนอาจจะมีโอกาสตดัสินใจวา่ ปัญหาของตนคืออะไร จะ

แกอ้ยา่งไร วธีิใดดีท่ีสุด จนกระทัง่มีสิทธ์ิเสนอโครงการและเขา้ร่วมปฏิบติัดว้ย 

               ระดบัท่ี 7 มีโอกาสตดัสินใจ ในระดบัน้ีประชาชนจะเป็นหลกัสาํคญัในการตดัสินใจในทุก

เร่ือง ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการประเมินโครงการ 
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       2.1.4   องค์ประกอบและยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน 

             การวเิคราะห์ลกัษณะการทาํงานร่วมกนัตามแนววฒันธรรมระหวา่งนกัพฒันากบัประชาชน

ของ กาญจนา แกว้เทพ (2538 อา้งถึงใน ศิริพร พรรณพฒัน์กุล, 2555: 31) พบวา่เป็นความสัมพนัธ์

แบบ “หุน้ส่วน” โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั (Interdependence) เป็นลกัษณะท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนั

และกนั รับผดิชอบร่วมกนั เพราะมิฉะนั้นหากผลออกมาไม่ดีก็ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบทั้ง 2 ฝ่าย 

                2)  ดุลยภาพ (Balance) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนัเสมอภาคกนั 

3)  หุ้นส่วน (Partner) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่ขดัแยง้กัน 

หากแต่สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

               ทั้งน้ี นเรศ สงเคราะห์สุข (2548 อา้งถึงใน ศิริพร พรรณพฒัน์กุล, 2555: 31-32) นาํเสนอ

ยุทธศาสตร์ของการมีส่วนร่วมโดยการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) แบ่งออกเป็น        

4 วธีิดงัน้ี 

1)  จดัเวทีสถานการณ์เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรู้ร่วมกนัในประเด็นต่างๆ  

2)  จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ จัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ 

ภายในชุมชนหรือระหวา่งชุมชน 

3)  ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ 

4)  ลงมือปฏิบติั 

      

        2.1.5 ข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

              กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินกิจกรรมใดๆข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบ

หลายประการ เช่น การมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ มีความเสมอภาคในการร่วมกิจกรรม 

รวมไปถึงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้ขา้ร่วมให้มีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอ เพื่อสามารถเขา้ร่วม

กิจกรรมในประเด็นนั้นๆ  

                Arnstein (1969 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2549: 19) กล่าวถึง มุมมองการมีส่วน

ร่วมของพลเมือง โดยพิจารณาเก่ียวกบัฐานของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างประชาชนและ

หน่วยงานในพื้นท่ี ควบคู่ไปกบัการพิจารณาโอกาสของประชาชนในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายต่างๆ โดยอา้งอิงขอ้มูลเก่ียวกบัสัดส่วนของ 

อาํนาจ ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ระดบัดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.1 บนัไดแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

แหล่งทีม่า: Arnstein, 1969 and White, 1994 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2549: 20 

 

            ขั้นท่ี 1 การจดัการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมกัทาํหน้าท่ี

จดัการกบัเร่ืองราวต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จาํเป็นตอ้งให้ประชาชนรับรู้เร่ืองราว

เก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            ขั้นท่ี 2 การบาํบดัรักษา (Therapy) หน่วยงานมกัทาํหนา้ท่ีเชิญชวนประชาชนให้เขา้ร่วมรับ

ฟัง ร่วมรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และร่วมตดัสินใจต่างๆ อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานมิไดใ้ห้ความสําคญั

กบัการตอบขอ้สงสัยหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยา่งจริงจงั 

            ขั้นท่ี 3 การร่วมให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญตวัแทนประชาชนท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แต่หน่วยงานไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัความรู้สึก หรือ

ทศันะต่างๆของประชาชนอยา่งแทจ้ริง หลงัจากท่ีประชาชนไดใ้หข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ แก่หน่วยงาน

แลว้ โดยหน่วยงานต่างๆ มกัพิจารณาเลือกสรรขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ดาํเนินโครงการต่างๆ ท่ีตามหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนต่อไป 

             ขั้นท่ี 4 การร่วมให้คาํปรึกษา (Consultation) ประชาชนมกัทาํหนา้ท่ีให้ขอ้มูลและนาํเสนอ

ขอ้คิดเห็นต่างๆ ตามความตอ้งการของหน่วยงาน อยา่งไรก็ตาม อาํนาจในการตดัสินใจจะยงัอยูใ่น

มือของหน่วยงานราชการ 

8. การควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) 

7. การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใชสิ้ทธ์ิในการตดัสินใจ (Delegrated Power) 

6. การเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตร (Partnership) 

5. การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น (Placation) 

4. การร่วมใหค้าํปรึกษา (Consultation) 

3. การร่วมใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing) 

2. การบาํบดัรักษา (Therapy)  

1. การจดัการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) 

การมีส่วนร่วม

อยา่งแทจ้ริง 

 

 

การมีส่วนร่วม

แบบเทียม 
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             ขั้นท่ี 5 การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น (Placation) ประชาชนเร่ิมมีโอกาสในการจุดประเด็น

เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตนเห็นว่าสําคญั รวมถึงการกา้วเขา้มามีบทบาทในการให้ขอ้คิดเห็นและ

นาํเสนอขอ้มูลต่างๆ จากมุมมองและจุดยืนของตน อยา่งไรก็ตามหน่วยงานยงัคงสงวนสิทธ์ิในการ

ตดัสินใจใวเ้ป็นภารกิจขององคก์ร 

             ขั้นท่ี 6 การร่วมเป็นพนัธมิตร (Partnership) ประชาชนเร่ิมทาํงานใกลชิ้ดกบัหน่วยงานและ

เร่ิมมีอาํนาจในการนาํเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ ตลอดจนทาํหนา้ท่ีกระตุน้ให้หน่วยงานในการ

ตดัสินใจบนพื้นฐานการพิจารณาขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

              ขั้นท่ี 7 การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใชสิ้ทธ์ิในการตดัสินใจ (Delegrated Power) ประชาชนส่วน

หน่ึงไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ไปทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน เพื่อออกความคิดเห็น นาํเสนอขอ้โตแ้ยง้และ

มีสิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตดัสินใจเชิงนโยบายต่างๆ 

            ขั้นท่ี 8 การควบคุมการตดัสินใจของพลเมือง (Citizen Control) อาํนาจในการตดัสินใจ

ทั้งหมดอยูใ่นมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่างๆ มกัทาํหนา้ท่ีดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร

ประกอบการตดัสินใจของประชาชน (Arnstein, 1969 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2549: 20-

21) 

             White (1994 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2549: 21) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาสามารถแยกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง (Genuie 

Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Paticipation) 

            White ไดน้าํแนวคิดซ่ึงสะทอ้นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจบักลุ่มใหม่โดย

สะทอ้นให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Genuie Participation) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงท่ี Arnstein เรียกวา่ การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น การเป็นพนัธมิตร โดยการส่งตวัแทนเขา้

ไปมีส่วนร่วมใช้สิทธิในการตดัสินใจ และควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง ทั้งน้ี White กล่าวว่า 

ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทั้งหมดเป็นการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง แต่ยงัมีกิจกรรมในเชิงความร่วมมือของ

ประชาชนกบัองคก์รต่างๆ มีลกัษณะเป็นการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Paticipation)  

           อย่างไรก็ตาม White นั้นมองว่าการมีส่วนร่วมแบบเทียมเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับส่ิงท่ี 

Arnstein เรียกวา่ การจดัการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง การบาํบดัรักษา การร่วมให้ขอ้มูลข่าวสารและ

การร่วมใหค้าํปรึกษา  

             Cohen (1996 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2549: 21) กล่าววา่การมีส่วนร่วมในงาน

พฒันาสามารถอธิบายไดใ้น 4 ลกัษณะ คือ  

                 1)  การมีส่วนร่วมในเชิงการกระทาํ เก่ียวขอ้งกบัการท่ีบุคคลต่างๆ ในชุมชนได้

อุทิศแรงกายในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
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                2)  การมีส่วนร่วมในเชิงเงินตรา คือ การท่ีชุมชนไดอุ้ทิศเงินในการทาํกิจกรรม

ต่างๆ  

                 3)  การมีส่วนร่วมในเชิงความรับผิดชอบ เก่ียวขอ้งกบัการ “กระจายภารกิจและ

ความรับผิดชอบ” โดยผูป้ระสานงานหลกัมกัเป็นผูด้าํเนินการแบ่งสรรภารกิจหนา้ท่ีให้กบัคนกลุ่ม

ต่างๆ ท่ีมีความสําคัญในพื้นท่ี อาทิ การพัฒนาความร่วมมือกับผู ้นําในท้องถ่ินในการขอคํา

สนับสนุนเก่ียวกับโครงการ การตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริมการดาํเนินของโครงการการ

จดัการและการติดตามดาํเนินงานของโครงการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านการ

ฝึกอบรม และการใชเ้คร่ืองสนบัสนุนต่างๆ  

                 4)  การมีส่วนร่วมในเชิงการตดัสินใจ เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอาํนาจในการ

ตดัสินใจ ซ่ึงนัน่หมายถึงการสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัสมาชิกในชุมชน ผา่นการออกแบบกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนไดร่้วมในการวางแผนและการตดัสินใจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ      

             ทั้งน้ี ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551 อา้งถึงใน เปรมศิริ เปรมประเสริฐ, 2555: 22) แบ่ง

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

            ขั้นท่ี 1  การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบดว้ยการรับ การเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ

วางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

            ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั หรือการดาํเนินการ ประกอบดว้ยการดาํเนินการใน

กิจกรรมต่างๆ และการตดัสินใจ 

             ขั้นท่ี 3 มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์

จากกิจกรรมหรือผลของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน 

             ขั้นท่ี 4 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการติดตามผล

ตรวจสอบความโปร่งใสในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  

           ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527 อา้งถึงใน วีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ, 2551: 10-11) ได้

กล่าวถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์และนโยบายการพฒันาท่ี

กาํหนดไว ้7 ประการดงัน้ี 

                1) ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 

              2) ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาขององค์การ 

หรือเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร หรือสนองความตอ้งการขององคก์าร 

 3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจดัหรือแกไ้ข

และสนองความตอ้งการขององค์การร่วมตดัสินใจการใช้ทรัพยากรท่ีมีจาํกดัให้เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
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                 4) ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

                5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

                6) ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของ

หน่วยงาน 

             7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ี

วางไว ้ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีทาํไว ้ทั้งภาครัฐ

และเอกชนใหเ้กิดประโยชน์ไดต้ลอดไป 

 ทศันีย ์ ไทยาภิรมย ์(2526: 15) ไดแ้บ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น  4 ขั้นตอน 

ดงัน้ี                   

                 1) ร่วมคิด: สภาพปัญหาท่ีมีอยู ่และสาเหตุปัญหา 

 2) ร่วมวางแผน: วิเคราะห์สาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของปัญหาพิจารณา

ทางเลือก 

 3) ร่วมดาํเนินการ: การดาํเนินงานตามโครงการและกาํหนดโครงการและ

แผนงาน 

 4) ร่วมติดตามประเมินผล: ประเมินผลความสําเร็จหรือลม้เหลวเป็นระยะๆ และ

แกไ้ข 

 

         2.1.6  เง่ือนไขและองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

           2.1.6.1  เง่ือนไขการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2527: 39) กล่าวไวว้า่ เง่ือนไขการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่  

     1) ประชาชนตอ้งมีอิสระท่ีจะมีส่วนร่วม  

     2) ประชาชนตอ้งสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม  

     3) ประชาชนตอ้งเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม  

   อีกทั้งยงัมีเง่ือนไขยอ่ยอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

                  1)  ประชาชนตอ้งมีเวลา  

    2)  ประชาชนตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลคืนกลบัมา  

     3)  ประชาชนตอ้งมีความสนใจ  

     4)  ประชาชนตอ้งสามารถส่ือสารดว้ยความเขา้ใจต่อกนัทั้ง 2 ฝ่าย   
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     5)  ประชาชนตอ้งไม่รู้สึกวา่เป็นผลกระทบกระเทือนต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 

หรือสถานภาพทางสังคม 

                  2.1.6.2  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                  Robin (1996 อา้งถึงใน ศิริพร พรรณพฒัน์กุล, 2555: 40) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมี

ผลใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกลุ่มนั้น ประกอบดว้ยหลายปัจจยั ดงัน้ี 

     1) องค์ประกอบด้านความมั่นคง ลดความมั่นคง ความเหงา ความ

ตอ้งการรู้สึกเขม้แขง็ข้ึน กลา้เผชิญการข่มขู่มากข้ึน 

    2) องคป์ระกอบดา้นสถานภาพ การไดร่้วมเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีสําคญั 

ส่งผลใหส้มาชิกมีช่ือเสียง และเป็นท่ีนบัหนา้ถือตา 

    3) องค์ประกอบดา้นการนิยมยกย่องตนเอง การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกทาํ

ใหรู้้สึกมีคุณค่าในตวัเองและยงัเพิ่มสถานะของตนเองใหเ้ป็นท่ีนิยมชมชอบของบุคคลภายนอก 

    4) องคป์ระกอบดา้นความผูกพนัทางสังคม การเขา้กลุ่มเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการทางสังคม 

    5) องคป์ระกอบดา้นอาํนาจ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถทาํไดเ้พียงลาํพงั แต่จะ

เป็นไปไดข้ึ้นอยูก่บัปริมาณและจาํนวนสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ  

    6) องค์ประกอบด้านการประสบความสําเร็จ การดาํเนินงานตอ้งการ

คนทาํงานมากกวา่ 1 คน เพื่อการระดมกาํลงัทางปัญญา หรือเป็นขมุความคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจทาํ

ไดใ้นลกัษณะการร่วมกลุ่มแบบเป็นทางการ 

    7) องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํท่ีนบัวา่มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรมพฒันาของประชาชนอีกดว้ย โดยผูน้าํมีส่วนในการริเร่ิมกิจกรรม ชกัชวนให้ประชาชนเขา้

ร่วมและดาํเนินการใหกิ้จกรรมบรรลุผลสาํเร็จ 

                  ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543 อา้งถึงใน นาตยา แท่นนิล, 2555: 29) กล่าววา่ 

องคป์ระกอบท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันามี 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

    1) องคป์ระกอบดา้นกลไกของรัฐ โดยรัฐตอ้งกาํหนดนโยบายสนบัสนุน

กิจกรรม การสร้างช่องทางการเขา้มามีส่วนร่วม และการติดตามประเมินผล 

     2) องค์ประกอบด้านประชาชน โดยประชาชนในชุมชนตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ เป็นฝ่ายตดัสินใจริเร่ิมกิจกรรมและรับผลประโยชน์หรือเป็นกลุ่ม

สมาชิกทางสังคม  

    3) องคป์ระกอบดา้นนกัพฒันา โดยนกัพฒันาตอ้งศึกษาชุมชน มีความรู้

ความเขา้ใจในเน้ือหาของกระบวนการมีส่วนร่วม คน้หาผูน้าํท่ีมีศกัยภาพ รวมกลุ่มชาวบา้นเพื่อหา
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หนทางแก้ไขปัญหา เป็นผูส้นับสนุนในทุกๆ ด้าน มีความจริงใจและมีความผูกพนักับท้องถ่ิน 

เพื่อให้ประชาชนเช่ือถือศรัทธา ดาํเนินงานพฒันาท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

ทอ้งถ่ิน 

    4) องค์ประกอบจูงใจ โดยประชาชนได้รับประโยชน์จากการเขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา โครงการพฒันาตอ้งสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

     

  2.1.7   การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

         สาํนกังานกิจการยุติธรรม (2552: 128-131) ไดอ้ธิบายแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการยติุธรรม ไวด้งัน้ี 

            ยติุธรรมชุมชน (Community Justice) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความยุติธรรมโดยเป็น

การทาํงานร่วมกนัแบบเป็น “หุ้นส่วน” ใดๆ ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กบัชุมชน การทาํงานร่วมกนัแบบเป็นหุ้นส่วนนั้น เป็นการทาํงานโดยยึดชุมชนเป็นศูนยก์ลางเพื่อ

การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมทางตรงและทางออ้มในระดบัเพื่อนบา้นหรือในระดบัชุมชน 

อย่างไรก็ตามในการอาํนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรม และความสงบสุขในทุกพื้นท่ี

ทุกระดบัจะไม่สามารถบรรลุผลอยา่งย ัง่ยนืได ้หากภาครัฐเป็นผูด้าํเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว  

           ดงันั้น กระทรวงยุติรรมจึงผนวกแนวคิดของยุติธรรมชุมชน เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการ

ดาํเนินงานภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุติรรมถว้นหนา้ประชามีส่วนร่วม (Justice for all, All for justice) อนั

จะนาํไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วน โดยรัฐจะส่งเสริมการรวมกนัของประชาชน

ในลกัษณะ “เครือข่าย” เพื่อดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัการอาํนวย

ความยุติธรรม และจดัตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชน เป็นท่ีฝึกอบรมแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อเป็นกลไกใน

การสร้างสังคมท่ียติุธรรมภายในชุมชนของตนเอง 

 

2.2  แนวคดิยุติธรรมชุมชน 

 

        ยติุธรรมชุมชน (Community Justice) คือ นวตักรรมในการอาํนวยความยุติธรรมท่ีมีแนวคิด

และกลวิธีแบบร่วมสมยั เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมเป็นหุน้ส่วนในการป้องกนัควบคุมจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัทใ์นชุมชนนั้นๆ  
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        2.2.1  ความหมายของยุติธรรมชุมชน 

             McCold and Wachtel (1997 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 15) ไดก้ล่าววา่ ยุติธรรม

ชุมชน คือ วิธีการในการขับเคล่ือนชุมชนให้เป็นหุ้นส่วนในการดําเนินกิจกรรมการควบคุม

อาชญากรรมและแกปั้ญหาความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยนิยามน้ีให้ความหมายของ

ชุมชนตามหนา้ท่ีท่ีเกิดจากเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคม 

Karp and Clear (2000 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 15) นิยามไวว้่า ยุติธรรม

ชุมชน คือ การกระทาํระดบัรากแกว้ท่ีประชาชน องค์กรชุมชน และระบบยุติธรรมจะสามารถใช้

ควบคุมอาชญากรรมและความไร้ระเบียบของสังคมได ้

               Roman and Group (2002 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 15) ให้ความหมายของคาํ

วา่ ยติุธรรมชุมชน  ดงัน้ี 

 

ยติุธรรมชุมชน หมายถึง มาตรการหรือยุทธวิธีในการลดและป้องกนัอาชญากรรม

โดยมีลักษณะท่ีสร้างหรือเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ขณะท่ี

แนวนโยบายแบบยุติธรรมชุมชนจะเน้นให้ความสําคัญกับการเผชิญหน้า

อาชญากรรมและการกระทาํผดิดว้ยวิธีเชิงรุก แกปั้ญหาทางปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผล

ในการป้องกนั ควบคุม ลด และเยียวยาความรุนแรงท่ีเกิดจากอาชญากรรม โดยมี

เป้าหมายเพื่อสร้างและรักษาความปลอดภยั ความเขม้แข็งและความยุติธรรมใน

ชุมชน รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน 

 

              กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์และ จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย (2547 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 

16) ใหค้วามหมาย ยติุธรรมชุมชน ดงัน้ี   

 

ยติุธรรมชุมชนเป็นแบบแผนของกลยทุธ์เชิงรุกท่ีเนน้ป้องกนัอาชญากรรมดว้ยการ

ทาํงานร่วมกนัของชุมชนในลกัษณะของ ‘หุ้นส่วน’ ท่ีเขม้แข็งระหว่าง องค์กร

ภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อความปลอดภยัของสาธารณะกบัชุมชน เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรม ปลอดภยั และมีคุณภาพชีวติท่ีดีในชุมชนนั้นๆ 

 

               สมชาติ เอ่ียมอนุพงษ์ (2547 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 16) ให้ความหมาย 

ยติุธรรมชุมชน ดงัน้ี   
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ยุติธรรมชุมชน คือ การทาํงานแบบหุ้นส่วนใดๆ ระหว่างหน่วยงานในกระบวน 

การยุติธรรมทางอาญา (และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ) กบัชุมชน การทาํงานร่วมกนั

แบบหุ้นส่วนนั้นเป็นการทาํงานโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อป้องกันหรือ

ควบคุมอาชญากรรมโดยตรงและโดยออ้มในระดบัเพื่อนบา้นหรือในระดบัชุมชน 

               

องัคณา บุญสิทธ์ิ (2549 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 16) กล่าววา่ ยุติธรรมชุมชน  

มีรูปแบบ ดงัน้ี 

 

ยุติธรรมชุมชนมี 2 รูปแบบ คือ 1) ยุติธรรมชุมชนในกระบวนทศัน์ความยุติธรรม

อาญา ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือรัฐอนุญาติให้เขา้มามีส่วน

ร่วมและรัฐเป็นผู ้ก ําหนดว่าจะให้ใครในชุมชนใด เข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น 

อาสาสมคัรคุมประพฤติ และ 2) ยติุธรรมชุมชนในกระบวนทศัน์ความยุติธรรมเชิง

สมานฉนัท ์คือ การท่ีชุมชนเป็นตวัหลกัในการจดัการกบัปัญหาอาชญากรรม ส่วน

รัฐเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูอ้าํนวยความยุติธรรมหรือเป็นเจา้ของอาํนาจเป็น

ผูใ้ห้ความสนับสนุนให้ชุมชนทาํหน้าท่ีได้ โดยชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน

รูปแบบน้ี มีบทบาทหน้าท่ีสําคญั 3 ประการ คือ การแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดใน

ชุมชน การระงบัขอ้พิพาทในวธีิทางความยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์และการป้องกนั

ปัญหาอาชญากรรม 

 

               กระทรวงยติุธรรม (2549 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 17) ไดก้าํหนดนิยามคาํวา่  

ยติุธรรมชุมชน ดงัน้ี 

 

ยติุธรรมชุมชน หมายถึง ยทุธศาสตร์และยทุธวธีิส่งเสริมสนนัสนุนหรือกระตุน้ให้

ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนในการป้องกนั ควบคุม 

จดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์ลดและเยยีวยาความเสียหายหรือความรุนแรงท่ี

เกิดจากอาชญากรรม หรือการกระทาํผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคมดว้ยการฟ้ืนฟูระบบ

ยุติธรรมเชิงจารีตและ/หรือพฒันาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรมและเพื่อให้ชุมชนมี

ศกัยภาพและความสมานฉันท์ และมีกลไกการทาํงานในระบบยุติธรรมชุมชนท่ี
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เช่ือมโยงกบัระบบยุติธรรมหลกัผา่นการผสานงานของหน่วยงานยุติธรรมจงัหวดั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

            จากความหมายขา้งตน้ จึงสามารถสรุปไดว้า่ ยุติธรรมชุมชน หมายถึง ความร่วมมือในดา้น

การอาํนวยความยุติธรรมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในลกัษณะ หุ้นส่วน โดยมีชุมชนเป็น

ศูนยก์ลางเพื่อให้ประชาชนผูเ้ป็นผูไ้กล้ชิดกับชุมชนมีส่วนได้ร่วมในการป้องกนั ควบคุม ดูแล

จดัการความขดัแยง้ในชุมชนโดยยึดหลกัยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์รวมไปถึงรักษาผลประโยชน์ของ

ชุมชนนั้นๆ  

 

        2.2.2 หลกัการของยุติธรรมชุมชน 

               หลกัการสําคญัเปรียบไดก้บัหลกัปรัชญา การริเร่ิมใดๆ เก่ียวกบัยุติธรรมชุมชนต่างอาศยั

หลกัการหรือหลกัปรัชญาดงัท่ีกล่าวต่อไปน้ี  

 ถวลิ นิลใบ และสมรักษ ์รักษาทรัพย ์(2548 อา้งถึงใน ณฏัฐพงศ ์สุวรรณพานิชย,์ 2550: 30)

ไดก้ล่าวถึง หลกัการหรือหลกัปรัชญายุติธรรมชุมชนว่าประกอบดว้ยหลกัการ หรือหลกัปรัชญา 7 

หลกั ซ่ึงสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 กลุ่มปรัชญา คือ หลกัปรัชญาท่ีเก่ียวกบั “หลกัการประชาธิปไตย” 

(Democratic Principles) กับหลักปรัชญาเก่ียวกับ “หลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม” 

(Egalitarian Principles) 

                  1) หลกัประชาธิปไตยประกอบดว้ยหลกัปรัชญาย่อยๆ 3 หลกั ไดแ้ก่ หลกัการ

ตอกย ํ้ าปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน (Norm Affirmation) หลักการชดใช้ทดแทน 

(Restoration) และหลกัคุม้ครองความปลอดภยัสาธารณะ (Public Safety) 

                2) หลกัความเสมอภาคประกอบดว้ยหลกัปรัชญายอ่ยๆ 4 หลกั ไดแ้ก่ หลกัความ

เท่าเทียม (Equality) หลกัการถกัทอสายสัมพนัธ์ (Inclusive) หลกัการทาํงานร่วมกนัแบบหุ้นส่วน 

(Mutuality) และหลกัความเป็นผูน้าํแบบจิตสาธารณะ (Stewardship)  

   3) ชุมชน รวมทั้งผูเ้สียหาย และผูก้ระทาํผิด เป็นทั้งลูกคา้ของระบบยุติธรรม (ใช้

บริการจากระบบยุติธรรม) และเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม หลักคิดสําคัญ

ประการหน่ึงของตวัแบบยุติธรรมชุมชน คือ อาชญากรรมไม่ใช่เป็นปัญหาแต่เฉพาะกับระบบ

ยุติธรรม แต่อาชญากรรมเป็นปัญหาของชุมชนดว้ย ภายใตต้วัแบบยุติธรรมชุมชนจึงถือว่า ชุมชน

เป็นลูกคา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือองค์การของรัฐดา้นยุติธรรมตอ้งรับรู้และมุมมองจากแนวคิดของตนเอง

ในฐานะท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ตอ้งกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาของชุมชน ดว้ยวิธีการเป็นหุ้นส่วนหรือ
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ร่วมมือกบัชุมชน เพื่อกาํหนดแนวปฏิบติัเพื่อให้ผูก้ระทาํผิดตอ้งรับผิดชอบการกระทาํท่ีผิดของ

ตนเอง ช่วยเหลือผูเ้สียหายรวมทั้งสนบัสนุนและสร้างเสริมความปลอดภยัใหชุ้มชน 

                  4) ชุมชนเป็นแหล่งท่ีใช้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการช่วยแก้ไขปัญหา และ

ป้องกนัไม่ใหค้นตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ และสร้างความสงบ

สุขสู่ชุมชนอีกดว้ย ภายใตห้ลกัการน้ีระบบยุติธรรมชุมชนจึงสนบัสนุนให้ภาคประชาสังคมเขา้มามี

ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ก่อนศาลตดัสิน ระหวา่งศาลพิจารณา 

และภายหลงัจากท่ีศาลมีการตดัสิน รวมทั้งสนบัสนุนให้ใช้วิธีการบาํบดัและปรับพฤติกรรมของ

ผูก้ระทาํผิดภายใต้ชุมชน (Community Treatments) แทนท่ีจะบาํบดัในสถานท่ีคุมขงัของรัฐ 

(Institutional Treatments)   

                5) อาชญากรต้องรับผิดชอบต่อผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อหรือผูเ้สียหายและต่อชุมชน 

ภายใต้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั กระบวนการยุติธรรมจะเป็นเร่ือง

ระหวา่งรัฐกบัผูก้ระทาํผดิ และเนน้เร่ืองการลงโทษผูก้ระทาํผิดในรูปแบบต่างๆ แต่มกัจะละเลยต่อ

ผูเ้สียหายซ่ึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงและชุมชนซ่ึงมีผลกระทบในทางออ้ม     

 

2.2.3 องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชน 

            จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย (2550: 19-22) ไดร้วบรวมองคป์ระกอบหลกัๆ ของยุติธรรมชุมชนวา่

มีอยู ่5 ประการ ดงัน้ี  

1) ยุติธรรมชุมชนเน้นการให้ความสําคัญแก่เพื่อนบ้านท่ีระดับรากหญ้า จาก

ขอบเขตของประมวลกฎมายอาญาซ่ึงถูกโยงไวก้ับอาํนาจทางการเมือง ซ่ึงสําหรับวีถีคนเมือง

กฎหมายทาํหน้าท่ีควบคุมสังคมให้เข้ารูปเข้ารอยเพื่อสังคมส่วนรวม แต่บางคร้ังพบว่าบรรดา

กฎหมายบา้นเมืองเหล่าน้ีปราศจากความหมายหรือมีนยัสําคญัต่อวิถีชีวิตคนในทอ้งถ่ินโดยส้ินเชิง 

ดงันั้น องค์ประกอบประการแรกของแนวคิดยุติธรรมชุมชนตามฐานคติน้ี  คือ  เพิกถอนกิจกรรม

ต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมท่ียึดติดกับฐานท่ีตั้ ง และแทนท่ีด้วยการประยุกต์กิจกรรมการ

อาํนวยความยติุธรรมใหเ้หมาะสมกบัวถีิชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

2) ยุติธรรมชุมชนให้ความสําคญักบัการแก้ปัญหา ภายใตก้รอบทรรศนะแบบ

ยุติธรรมชุมชนนั้น อาชญากรรมไม่ใช่การต่อสู้ชิงความเป็นผูช้นะระหวา่งสองฝ่าย “แต่เป็นชุดของ

ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข” และให้ความสําคญักบัปัญหาทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นความปลอดภยัท่ีตอ้งแกไ้ขเพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และอีกดา้นหน่ึงคือพลงัสมรรถนะของผลท่ีเกิดมาจากกระบวนการแกไ้ข

ปัญหาเหล่าน้ีไดส้ําเร็จ กล่าวไดว้่า องค์ประกอบสําคญัของยุติธรรมชุมชนขอ้น้ีเป็นเร่ืองของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนร่วมกนัแบ่งปันค่านิยมและความเอ้ืออาทรเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 
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3) การพึ่งพิงผูมี้อาํนาจและลดการผลกัความรับผิดชอบให้สถาบนักระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลกัมีลกัษณะเป็นการปกครองแบบลาํดบัขั้น เป็นการรายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชา 

ในลกัษณะความสัมพนัธ์แนวด่ิง ขณะท่ีแนวคิดแบบยติุธรรมชุมชนไม่ใชรู้ปแบบองคก์รแนวตั้งตาม

ธรรมนียมแบบดั้งเดิม แต่ใชเ้ครือข่ายความสัมพนัธ์แบบแนวราบแทน ซ่ึงผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบั

การอํานวยความยุติธรรมอาจรายงานไปยังประชาชนท่ีเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแทน 

ขณะเดียวกนัตวัแทนจากองค์กรย่อยในชุมชนอาจร่วมกนัทาํงานกบัตวัแทนจากหน่วยอ่ืนโดยใช้

รูปแบบแมททริกซ์ (Matrix) ได ้เพื่อเกิดการปรับปรุงความร่วมมือประสานงานและเพิ่มพูนแนวคิด

และแนวทางปฏิบติัในลกัษณะภาคตดัขวางใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 

4) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน ยุติธรรมกระแสหลักนั้ นเก่ียวข้องกับการ

กล่าวหาปัจเจกบุคคลว่ากระทาํความผิดฐานใดฐานหน่ึงต่อเหยื่ออาชญากรรม อาจเรียกไดว้่าเป็น 

“การอาํนวยความยติุธรรมเฉพาะราย” ยุติธรรมชุมชนตระหนกัดีวา่การอาํนวยความยุติธรรมเฉพาะ

รายน้ีเป็นเร่ืองสําคญั แต่หากตอ้งยอมให้กบัเป้าหมายท่ีมีความสําคญัยิ่งกว่า ซ่ึงก็คือ การเพิ่มพูน

คุณภาพชีวิตชุมชน ซ่ึงเป็นการอาํนวยความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณชน เช่น โครงการ

คุม้ครองสิทธ์อยัการเพื่อนบา้น (Neighborhood Prosecution Initiatives) ทั้งน้ี ภายใตท้ฤษฎียุติธรรม

ชุมชน เช่ือว่า “เป้าหมายของอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ” (Crime-Related 

Process) กล่าวคือ การจดัการกบัอาชญากรรมควรเป็นการสร้างความเขม้แข็งเพิ่มพูนให้แก่ชุมชน

มากข้ึนและมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะกาํหนดชุดกฎเกณฑค์วบคุมชุมชนไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้น ยุติธรรม

ชุมชนจึงไม่ควรจะเป็นเร่ืองประสบการณ์ส่วนบุคคลเฉพาะตวัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมคดี

หน่ึงๆ สามารถรับรู้ไดเ้ท่านั้น แต่ควรเป็นประสบการณ์ร่วมของกลุ่มชนท่ีสามารถเขา้ถึง เรียนรู้ 

และรับรู้ร่วมกนัทั้งชุมชน 

5) เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมยุติธรรมชุมชน ประชาชนสามารถ

มีบทบาทท่ีหลากหลายในการริเร่ิมกิจกรรมยติุธรรมชุมชน แต่ทุกบทบาทลว้นเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพ

ของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต่อการอาํนวยความยติุธรรมในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เป็นเร่ือง

ของการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือเก่ียวกบัประเด็นอาชญากรรมและจดัการจดัระเบียบชุมชน

ของตน ในดา้นของกิจกรรมอ่ืน อาทิเช่น การอุทิศตนเป็นอาสาสมคัรในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ให้การ

สนบัสนุนเสริมพลงัเหยื่ออาชญากรรม ช่วยเหลือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดกลบัคืนสู่ชุมชน และการ

ดาํเนินกิจกรรมป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน เป็นตน้  
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        2.2.4  โครงสร้างระหว่างชุมชนกบัการอาํนวยความยุติธรรม 

            กลไกและเป้าหมายท่ีเช่ือมโยง 3 ประการท่ีสนับสนุนชุมชนให้เขา้มามีบทบาทในการ

พฒันากระบวนการยติุธรรม ไดแ้ก่ 

             1) สถานท่ี ยติุธรรมชุมชนจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีสถานท่ีเฉพาะหรือชุมชนท่ีผูค้น

ในชุมชนนั้นๆ รู้สึกว่าตนมีส่วนไดเ้สีย มีจุดมุ่งหมาย มีชะตากรรม และรวมไปถึงมีผลประโยชน์

ร่วมกนั หรือรู้สึกวา่ตนเป็นสมาชิกของชุมชนนั้นๆ  

          2) การเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน ยุติธรรมกระแสหลักมุ่งสร้างความสงบสุขให้

สังคมหรือชุมชน โดยการกกักนัผูก้ระทาํผิดออกจากสังคม (Adding by Subtracting) โดยเช่ือวา่เป็น

การสร้างมูลค่าให้สังคมเกิดความสงบสุข ยุติธรรมชุมชนกลบัมองว่าการสร้างความสุขให้สังคม

อย่างแทจ้ริง คือการทาํอย่างไรให้ผูก้ระทาํผิดพน้โทษแล้วสามารถอยู่ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน

สังคมได ้ดงันั้น ยุติธรรมชุมชนจึงตอ้งมุ่งยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี ควบคู่ไปกบัการบาํบดัฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิด ยุติธรรมชุมชนจะเป็นส่วนช่วยยุติธรรมกระแสหลกัใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีนาํไปสู่อาชญากรรม และส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีปลอดภยั

ต่อไป 

            3) ความปลอดภยัของชุมชน หน่ึงในเป้าหมายหลกัของยุติธรรมชุมชน คือ ความ

ปลอดภยัของชุมชน รวมไปถึงความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของคนในชุมชน    

อีกทั้ง การทาํใหค้นในชุมชนสามารถใชชี้วติประจาํวนัโดยปราศจากความรู้สึกหวาดกลวัเป็นสาํคญั 

 

        2.2.5  แบบจําลองยุติธรรมชุมชน (Community Justice Model) 

             แบบจาํลองยุติธรรมชุมชนสามารถจาํแนกได้ 4 แบบ ดงัน้ี ซ่ึงใช้วิธีการและเป้าหมายท่ี

แตกต่างกนัดงัภาพท่ี 2.2  
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เป้าหมาย 
 

       การป้องกนัอาชญากรรม       การส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน 
 

แบบหุ้นส่วน 

(partnership model) 

แบบตวักลาง 

(intermediary model) 

 

แบบการมส่ีวนร่วม 

(involvement model) 

แบบระดมพล 

(mobilization model) 

 

       

ภาพที ่2.2  แบบจาํลองยติุธรรมชุมชน 

แหล่งทีม่า: จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย และคณะ, 2551: 39 

 

                1) เป้าหมายของยติุธรรมชุมชน แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

                (1) ลกัษณะท่ี 1 เนน้การป้องกนัอาชญากรรม การจาํแนกประเภทของปัญหา

อาชญากรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เช่น ปัญหาลกัขโมย ปลน้จ้ี ปัญหาโสเภณี ปัญหายาเสพติด 

หรือแก๊งอาชญากรในพื้นท่ี ฯลฯ หลงัจากนั้นก็มุ่งป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเหล่านั้น 

ขณะเดียวกนัก็คิดวธีิการแกปั้ญหาสังคมอ่ืนๆ ดว้ย 

 (2) ลกัษณท่ี 2 เน้นการส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน การปรับปรุงหน้าท่ีของ

สังคม เช่น การส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงานร่วมกนัของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นสถานท่ีๆ 

ปลอดภยั 

                2) วธีิของยติุธรรมชุมชน แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 (1) ลักษณะโชว์เด่ียว คือ การท่ีองค์กรหน่ึงๆ เป็นผูริ้เร่ิมผลักดันและ

ดาํเนินการดา้นยติุธรรมชุมชนโดยลาํพงั ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีวา่ทาํให้องคก์รของรัฐท่ีเป็นตน้เร่ืองสามารถนาํ

นโยบายและกระบวนการท่ีตนกาํหนดมาใช้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งปรึกษาหารือกบัองค์กรอ่ืนหรือ

ชุมชน ทั้งน้ีหากมีขอ้ผดิพลาดในการดาํเนินการก็จะทราบวา่ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ แต่ก็มีขอ้เสียและ

มีขอ้จาํกดัเม่ือตอ้งแกปั้ญหาท่ีมีความซบัซอ้น 

วธีิการ 

 ร่วมมือ 

 โชวเ์ด่ียว 
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 (2) ลกัษณะแบบร่วมมือ เป็นการท่ีองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและชุมชนร่วมมือ

กนัในรูปแบบของ “หุ้นส่วน” เพื่อขยายขอบเขตองค์กร เพื่อองค์กรสามารถรับผิดชอบต่อปัญหา

เดียวกนัหรือปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานดว้ยกนัง่ายข้ึน 

        จากเป้าหมายและวธีิการดาํเนินการดงัท่ีกล่าวมา สามารถจาํแนกแบบจาํลองยุติธรรมชุมชน

ไดเ้ป็น 4 แบบ คือ (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย และคณะ, 2551: 40-41) 

             แบบท่ี 1  แบบการมีส่วนร่วม (Involvement Model)  

            ลกัษณะการดาํเนินการ คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นผูริ้เร่ิมเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนในการรักษาความปลอดภยัของชุมชน เช่น การส่งเสริมให้

ประชาชนร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการแกไ้ขปัญหาอาญากรรมชุมชนของตนเอง 

            เป้าหมาย คือ ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมน้ี มีเป้าหมายเพื่อมุ่งป้องกันปัญหา

อาชญากรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจําแนกปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความ

ปลอดภยัของชุมชน รวบรวมขอ้มูล กาํหนดวธีิการแกไ้ข และนาํวิธีการเหล่านั้นมาปฏิบติั อยา่งไรก็

ตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีตั้ งแต่การปรึกษาหารือไปจนถึงวิพากษ์วิจารณ์

ประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการป้องกนัอาชญากรรม 

            ขอ้ดี คือ เจา้หน้าท่ีมีการทาํงานใกลชิ้ดกบัชุมชนมากข้ึน สามารถรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  

           ขอ้จาํกดั คือ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอาจถูกกีดกนัออกจากกระบวนการแกปั้ญหา เช่น 

หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ งานพินิจ เป็นตน้ ทั้งน้ี ประชาชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมอาจไม่ไดรั้บ

การสนองความตอ้งการและหมดความเช่ือถือในกระบวนการยติุธรรมชุมชนได ้

      แบบท่ี 2  แบบหุน้ส่วน (Partnership Model) 

ลักษณะการดาํเนินการ คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนร่วมมือกบัภาคประชาชนในการระบุปัญหาและแนวทางป้องกนัอาชญากรรม  

          เป้าหมาย ยุ ติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมแบบน้ีมีเป้าหมายเพื่อมุ่งป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

          ขอ้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยุติธรรมชุมชนในการแกปั้ญหา โดยการใชส้หวิชาชีพหรือ

ใชห้ลายภาคส่วนหลายวธีิการแกปั้ญหาไปพร้อมๆ กนั ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นไดดี้ยิง่ข้ึน 

           ขอ้จาํกัด หน่วยงานต่างๆ อาจเกิดการแย่งงบประมาณ ความไม่ไวว้างใจกัน หรืออาจมี

วิธีการทาํงานท่ีขดัแยง้กนั นอกจากน้ี ขอ้จาํกดัในดา้นของชุมชนทั้งในแง่ของศกัยภาพท่ีจะเขา้มามี

ส่วนร่วมดาํเนินการและความรู้สึกไม่มัน่ใจในศกัยภาพของหน่วยงานรัฐท่ีจะเขา้มาแกปั้ญหาก็มีผล

ต่อการดาํเนินการเช่นกนั 
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            แบบท่ี 3  แบบระดมพล (Mobilization Model) 

            ลกัษณะการดาํเนินการ ยุติธรรมชุมชนรูปแบบน้ีเหมาะสําหรับชุมชนยากจนท่ียงัไม่มีการ

รวมตวัเป็นชุมชนอยา่งแทจ้ริง ทาํไดโ้ดยการชกัชวนหรือจดัให้ประชาชนมารวมตวักนัแกปั้ญหาใน

ชุมชนของตนเองในลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูข่องชุมชนนั้นๆ  

          เป้าหมาย ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมแบบน้ีมีเป้าหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมศกัยภาพของ

ชุมชน 

         ขอ้ดี สามารถทาํใหชุ้มชนเร่ิมหนัมาสนใจปัญหาและเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการ 

           ขอ้จาํกดั ความสนใจของคนในชุมชนท่ีจะมาทาํกิจกรรมร่วมกนันั้นอาจไม่ย ัง่ยืน เน่ืองจาก

การแกปั้ญหาไม่อาจเห็นผลไดโ้ดยเร็ว แต่ก็สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยอาจประสานงานกบัหน่วยงาน

ภายนอกต่างๆ และเช่ือมโยงทรัพยากรภายนอกชุมชนกบัความตอ้งการภายในชุมชน 

            แบบท่ี 4 แบบตวักลาง (Intermediary Model)  

ลกัษณะการดาํเนินการให้ผูน้าํชาวบา้นหรือคณะกรรมการชุมชนมาเป็นตวักลางในการ

จดัการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัของคนในชุมชน โดยทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัภาครัฐและเอกชน

เพื่อพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ ตามท่ีเคยทาํอยู่และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานยุติธรรม เพื่อหา

วิธีการและแนวคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงการทาํงานของหน่วยงานเหล่าน้ีในการแก้ไขปัญหาความ

ปลอดภยัของชุมชน ฉะนั้น ยุติธรรมชุมชนรูปแบบน้ีจึงไม่มีการสร้างหน่วยงานใหม่ และไม่ไดม้า

จากการริเร่ิมของหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม แต่เป็นการพฒันาวธีิการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง

กลุ่มผูแ้ทนชุมชนและหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม 

           เป้าหมาย ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมแบบน้ีมีเป้าหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมศกัยภาพของ

ชุมชน 

           ขอ้ดี ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างหน่วยงานใหม่ เพียงแต่ปรับเปล่ียนแนวทางการทาํงานและใช้

หน่วยงาน ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

            ขอ้จาํกดั การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ใหล้งไปทาํงานในระดบัพื้นท่ีอาจประสบปัญหา

ความมีเอกภาพในการทาํงานและผูท่ี้พร้อมทาํงานจริงจงัอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง อาจขาดงบประมาณ

สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
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ตารางที ่2.1 ตารางเปรียบเทยีบกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกักบักระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 

ยุตธิรรมกระแสหลกั ยุตธิรรมชุมชน 

1. มีพ้ืนฐานจากการใช้อาํนาจของรัฐในการ

ควบคุม เพ่ือไม่ให้มีการทาํผิดกฎเกณฑ์ หรือ

กติกาท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือความสงบเรียบร้อยของ

สงัคม 

2. มีกระบวนการทัศน์ในการอาํนวยความ

ยุติธรรมตามกรอบความยุติธรรมทางอาญา 

(Criminal Justice) 

3. พ้ืนท่ีในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความ

สงบเรียบร้อยจะเน้นในหน่วยท่ีตั้งของภาครัฐ

เป็นส่วนใหญ่ 

4. ร ะ เ บี ย บ  ก ฎ เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ก ติ ก า ใ น ก า ร

ดาํเนินการจะเป็นการกาํหนดโดยรัฐตามตวับท

กฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. รูปแบบในการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหา   

อาชญากรรมมีลกัษณะเป็นการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ

ระหว่างผูก้ระทาํความผิดฝ่ายหน่ึงและรัฐอีก  

ฝ่ายหน่ึง โดยมีผูเ้สียหายเป็นตวัประกอบ 

6. การอํานวยความยุติธรรมมีลักษณะเป็น 

“ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น เ ชิ ง ค ดี ”                

(Case-Processing) 

7. การจัดองค์กรมีลกัษณะเป็นความสัมพันธ์

แนวด่ิงและเป็นรูปแบบท่ีแน่นอน 

8. มองความยุติธรรมเป็นเร่ืองประสบการณ์

ส่วนบุคคลเฉพาะตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรม

ในคดีหน่ึงๆ 

1. มีพ้ืนฐานมาจากการสร้างพลงัของคนในชุมชนท่ี 

ตอ้งการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้เกิดในชุมชนของตนจาก

ความศรัทธา ความเช่ือมัน่ การให้อภัย การยกย่องให้

เกียรติ และการคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

2. มีกระบวนการทัศน์ในการอํานวยความยุติธรรม

ภายใต้กรอบความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมทาง

สงัคม (Social Justice) 

3. การดาํเนินกิจกรรมจะใชพ้ื้นท่ีของชุมชนท่ีเกิดปัญหา

อาชญากรรม ปัญหาความไม่สงบ เป็นพ้ืนท่ีรองรับใน

การแกปั้ญหานั้นๆ โดยใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชุมชน 

4. ระเบียบ กฎเกณฑแ์ละกติกาในการดาํเนินการจะเป็น

การกําหนดร่วมกันโดยประชาชนในชุมชนนั้น โดย

คาํนึงถึงความสอดคลอ้งตามประเพณีวฒันธรรมและ

ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมร่วมกนัของชุมชน 

5. การแกปั้ญหาไม่เนน้การต่อสู้เพ่ือแพช้นะ แต่จะเน้น

การหาทางออกท่ีทุกฝ่ายรับได้ โดยให้ความสําคัญ

ผูก้ระทาํผิด  และผูเ้สียหาย โดยมีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

6. การอํานวยความยุติธรรมเน้นท่ี “การแก้ปัญหา”

(Problem-Solving) ท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม 

7. การจดัองคก์รใชค้วามสมัพนัธ์ในลกัษณะเครือข่ายใน

แนวราบ  และมีรูปแบบท่ีมีความยืดหยุน่สูง 

8. มองความยุติธรรมเป็นประสบการณ์ร่วมของกลุ่มชน

ท่ีสามารถเขา้ถึง เรียนรู้ และรับรู้ร่วมกนัทั้งชุมชน 

 

แหล่งทีม่า:  วรีะกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ, 2551: 26 
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       2.2.6  ภารกจิและเป้าหมายของยุติธรรมชุมชน 

               จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย (2550: 61-64) กล่าวว่า ภารกิจหลกัท่ีชุมชนสามารถอาํนวยความ

ยติุธรรมแก่กนัและกนัไดมี้ 4 ประการ ดงัน้ี 

                1) การป้องกนัควบคุมอาชญากรรมและการกระทาํผิด (Crime Control and 

Crime Prevention) คือ การกระทาํเชิงรุกใดๆ อนัเป็นการยบัย ั้งหรือชะลอเวลาหรือสถานการณ์มิให้

นาํไปสู่การเกิดอาชญากรรมและการกระทาํผิด ดว้ยการควบคุมจดัระเบียบชุมชนเล็งเห็นผลและทาํ

การป้องกนัก่อนเกิดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคคล เวลา และสถานท่ี ทั้ งท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงในการ

กระทาํผิดและกลุ่มเส่ียงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เช่น บุคคล: กลุ่มวยัรุ่นชาย วยัรุ่นหญิง, 

เวลา: ยามวกิาล รุ่งสาง และสถานท่ี: ตึกร้าง ซอยเปล่ียว หมู่บา้นท่ีการตรวจตราของเจา้หนา้ท่ีเขา้ไม่

ถึง 

                2) การจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice and Conflict 

Management) คือ การทาํให้ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ยุติลงหรือบรรเทาความรุนแรงลงดว้ย

การประสานงานดาํเนินการเองหรือส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคนในชุมชนเป็นผูด้าํเนินการ

ตามรูปแบบวธีิการเชิงสมานฉนัทห์รือวธีิการท่ีไม่ใชค้วามรุนแรงหรือสันติวธีิ 

                3) การเยียวยาและเสริมพลงั (Community and Victim Empowerment) คือ การ

ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงท่ีเกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทาํผิด กิจกรรม

เก่ียวกบัการเยียวยาและเสริมพลงั ไดแ้ก่ การติดตามการปฏิบติัตามสัญญาขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้

วิธีการจดัการ ความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ของผูก้ระทาํผิดและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กิจกรรมต่างๆ ท่ี

เป็นการเยยีวยาหรือเสริมพลงัเหยือ่อาชญากรรม เช่น กลุ่มเพื่อนหญิง  

                4) การคืนคนดีกลับสู่ชุมชน (Reintegration) คือ การท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติและจิตใจของผูก้ระทาํผิดกลุ่มท่ีได้รับความหันเหออกจาก

กระบวนการยุติธรรมหลักมาใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคุมความ

ประพฤติกิจกรรมการคืนคนดีกลบัสู่สังคม ไดแ้ก่ กิจกรรมการแกไ้ขฟ้ืนฟูดา้นพฤติกรรมและดา้น

จิตใจของผูก้ระทาํผิดท่ีถูกคุมความประพฤติทั้งท่ีเป็นเด็กเยาวชน ผูใ้หญ่ และผูไ้ด้รับการพกัการ

ลงโทษให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด รวมทั้งการทาํงานบริการสังคมรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การ

ทาํงานบริการสังคมแทนการกกัขงัแทนค่าปรับ การทาํงานบริการสังคมตามคาํสั่งศาล การทาํงาน

บริการสังคมเพื่อชดเชยความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม และการทาํงานบริการสังคมตามความ

สมคัรใจตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเช่ือมโยงรับคืนผูก้ระทาํผดิกลบัสู่ชุมชน 

               เป้าหมายของยติุธรรมชุมชน มี 2 ประการ ไดแ้ก่  
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                1) ประชาชนรู้สึกมัน่คงปลอดภยัและเข้าถึงความยุติธรรม คือ ผลลพัธ์ท่ีเป็น

เป้าหมายเฉพาะ โดยพิจารณาท่ีประชาชนในชุมชนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

           (1) ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเม่ืออยู่ในชุมชน รวมถึง

ความรู้สึกหวาดกลวัอาชญากรรมของประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

           (2) ความรู้สึกวา่เขา้ถึงหรือไดรั้บความยติุธรรม 

           (3) ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเม่ือมีการดาํเนินกิจกรรมยุติธรรม

ชุมชน อนัเป็นความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะบุคคล 

                2) ชุมชนมีศกัยภาพและความสมานฉันท์ คือ ผลลพัธ์ท่ีเป็นเป้าหมายรวม โดย

พิจารณาท่ีชุมชนวา่มีความสามารถในการพฒันาระบบยุติธรรมชุมชน โดยสามารถระดมพลและใช้

ทรัพยากรมาบริหารการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีขีดความสามารถของชุมชน

ในการแกปั้ญหาของตนเองไดเ้พิ่มข้ึน อนันาํไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ความสมานฉนัทข์องชุมชน      

  

2.3 แนวคดิเครือข่าย 

 

         2.3.1  ความหมายของเครือข่าย 

            กาญจนา แกว้เทพ (2530 อา้งถึงใน อญัชลี หารฤทธ์ิ, 2547: 12) กล่าววา่ เครือข่ายประชาชน

เป็นรูปแบบหน่ึงของการประสานงานบุคคล กลุ่ม หรือหลายองคก์ร ต่างก็มีทรัพยากรของตนเองมี

เป้าหมาย วิธีการดําเนินงานและมีกลุ่มเป้าหมายของตนเอง กลุ่มหรือองค์กรเหล่าน้ีได้เข้าไป

ประสานกันอย่างมีระยะเวลาพอสมควร แม้อาจไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเสมอๆ แต่จะมีการ

วางรากฐานเอาไวเ้ผื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความตอ้งการขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือเพื่อ

แกปั้ญหา ก็สามารถจดัการได ้ 

 พิมพว์ลัย ์ปรีดาสวสัด์ิ (2536 อา้งถึงใน อญัชลี หารฤทธ์ิ, 2547: 12-13) กล่าวถึงเครือข่าย

สังคมไวว้่า เป็นสายสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้มระหว่างบุคคลหน่ึงกบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 

โดยตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเคร่ืองใชไ้มส้อย การบริการระหวา่งบุคคลทั้งท่ี

เป็นกลุ่มไม่เป็นทางการ เครือข่ายสังคมเป็นรูปแบบหน่ึงของการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อาจเป็นการประสานระหว่างระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน

เอกชน โดยเง่ือนไขท่ีสําคญัท่ีทาํให้มีความมัน่คง เหนียวแน่น และเขม้แข็ง คือ การเผชิญหน้ากบั

ปัญหา และความกดดนัร่วมกนัจนทาํใหทุ้กคนท่ีเขา้ร่วมเกิดสาํนึกร่วมเห็นถึงประโยชน์ และศรัทธา

ต่อการรวมตวัเป็นเครือข่าย อย่างไรก็ตามเครือข่ายจะมีพลงัข้ึนมาไดจ้ะตอ้งมีข่ายโยงใยระหว่าง

ชุมชนยอ่ยๆ หลายชุมชนท่ีมีลกัษณะการแลกเปล่ียนกนัของคนในชุมชน  
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 อญัชลี หารฤทธ์ิ (2547: 13-14) ได้กล่าวว่าการจาํแนกลักษณะเครือข่ายทางสังคมแบ่ง

ออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงัน้ี  

            1) ความสัมพนัธ์เชิงซอ้น หรือความสัมพนัธ์ท่ีมีความหลากหลายอนัเน่ืองมาจาก

บทบาทท่ีมีอยูใ่นสังคม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่

ซ่ึงแต่ละคนจะมีหลายบทบาทซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกนัและกนั เพราะแต่ละบทบาทมีบรรทดัฐาน

และความคาดหวงัทางสังคมท่ีช้ีนาํแนวทางพฤติกรรม 

             2) ความสัมพนัธ์ท่ีมีการแลกเปล่ียน การตดัสินใจในการแลกเปล่ียนอาจเกิดข้ึน

ในบางส่ิงบางอยา่งซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมหรือความพอใจท่ีไดจ้ากการ

แลกเปล่ียนนั้น ๆ ดว้ย จึงจาํเป็นท่ีตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ ความสัมพนัธ์ของการจดัการทรัพยากรชุมชน

นั้นไดมี้การแลกเปล่ียนส่ิงใด ส่ิงหน่ึง หรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

              3) ความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะการให้และการรับ ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่ง

บุคคลตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการแลกเปล่ียนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีอาจสมดุลหรือไม่สมดุลกนั 

หากฝ่ายใดมีอาํนาจเหนือกวา่ เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั สถานภาพหรือทรัพยากร

ของบุคคลเอง ความไม่สมดุลกนัทางอาํนาจ การเปล่ียนแปลงทางสังคมจะส่งผลต่อลกัษณะของ

ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพของบุคคลและกลุ่ม ทาํให้มีความสัมพนัธ์ไม่คงท่ีและ

เปล่ียนแปลงได ้

             4) ความถ่ีและระยะเวลาของความสัมพนัธ์เครือข่ายสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ เน่ืองจากมีการรู้จกักนัมากข้ึน แต่ความถ่ีของความสัมพนัธ์นั้นเป็นปัจจยันาํไปสู่คุณภาพของ

ความสัมพนัธ์ ในลกัษณะของการเกิดความสัมพนัธ์เชิงซอ้นและการยอมรับในการจดัการดา้นต่างๆ 

รวมทั้งอิทธิพลต่อกนัและกนัในดา้นพฤติกรรม 

           5) ความเก่ียวพนักนัภายในเครือข่าย ในเครือข่ายสังคมท่ีมีความเก่ียวพนักนัสูงจะ

มีหลายช่องความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสาร ดงันั้น ภายในเครือข่ายจะมีความคิด

เห็นและการกระทาํของบุคคลต่างๆ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัสูง ดงันั้น ความเช่ือและพฤติกรรมดา้น

การจดัการทรัพยากรในกลุ่มคนท่ีเป็นเครือข่ายสังคมแบบเหนียวแน่น จะคิดเห็นและมีพฤติกรรมท่ี

เหมือนกนั 

                จากความหมายขา้งตน้ เครือข่ายทางสังคมเป็นรูปแบบหน่ึงของการประสานความร่วมมือ

กนัไม่ว่าจะเป็นระหวา่งบุคคล องคก์ร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งแบบซบัซ้อนและไม่ซับซ้อน มีการ

แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสารและในดา้นทรัพยากร เพื่อนาํไปสู่ความร่วมมือกนั

ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ   
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2.3.2  เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

             เครือข่ายยติุธรรมชุมชน (Community Justice Network) คือ ประชาชน กลุ่ม หรือองคก์รท่ีมี

ความสนใจท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวงัปัญหา

อาชญากรรม รวมไปถึงการเขา้มามีส่วนร่วม และมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม 

โดยมีบทบาทในดา้นต่างๆ เช่น การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม การคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพ การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิในชุมชน และการระงบัขอ้พิพาทในชุมชน เป็นตน้  

             คู่มือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (2549 อา้งถึงใน พชัราภรณ์ สุขร่องช้าง, 2551: 11-12) ได้

กล่าวถึง บทบาทของเครือข่ายยติุธรรมชุมชน ไวด้งัน้ี  

              1) บทบาทในการเป็นแนวร่วมของกระทรวงยุติธรรมในชุมชนท่ีจะร่วมมือกบั

กระทรวงยติุธรรมในการดาํเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นการเสริมสร้างความยติุธรรม ความเป็น

ธรรม และความสงบสุขในชุมชน 

               2) บทบาทในการช่วยดูแลให้คาํแนะนาํและแกปั้ญหาเบ้ืองตน้กบัผูท่ี้ถูกละเมิด

สิทธิและเสรีภาพหรือตอ้งการคาํแนะนาํเบ้ืองตน้ทางดา้นกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

             3) บทบาทในการลดขอ้พิพาทความขดัแยง้ในชุมชน 

               4) บทบาทในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน 

              5) บทบาทการป้องกนัสถานท่ีเกิดเหตุและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัศพ ช้ินส่วนของศพ 

และพยานหลกัฐาน 

          6) บทบาทในการเฝ้าระวงัแจง้ข่าวแจง้เบาะแสทางคดีความหรือการกระทาํผิด

กฎหมายใดๆ  

            7) บทบาทในการใหโ้อกาส แกไ้ข ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผูก้ระทาํผดิ 

              8) บทบาทในการให้ความช่วยเหลือดูแลผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายและผลกระทบ

จากอาชญากรรม 

               9) บทบาทในการจัดตั้ งและดําเนินการในศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อเป็นจุด

เช่ือมโยงของหน่วยงานของกระทรวงยติุธรรมในพื้นท่ี 

            10) บทบาทอ่ืนท่ีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนร่วมกบักระทรวงยุติธรรมเห็นเหมาะสม

ในการดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
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2.4 แนวคดิกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 

        2.4.1 ทฤษฎกีระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Justice) 

         ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของแนวคิดเร่ือง

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทฤษฎีน้ีถือกาํเนิดข้ึนในประเทศนอร์เวย ์โดย Nils Christie   

(1977 อา้งถึงใน สุวิช ปนุตติกร, 2555: 19) ตามความคิดวา่ กฎหมายและวิธีคิดทางกฎหมายจะมี

ขอ้จาํกดัตามปัจจยัของเวลาและสถานท่ี ดงันั้น จึงควรมีการบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการ

ควบคู่ไปกบักระบวนการยติุธรรมตามกฎหมาย โดยนาํระบบของกระบวนการยุติธรรมอยา่งไม่เป็น

ทางการมาใช้เป็นทางเลือกเพื่อลดการต่อสู่คดีท่ีอิงอยู่กบัความสามารถของนกักฎหมาย กระจาย

อาํนาจ ลดการประทบัตราบาป รวมถึงการลดการใชม้าตราการบงัคบัขู่เขญ็แก่ผูก้ระทาํความผดิ 

               ทั้งน้ี ในปี ค.ศ. 1977 Christie ไดก้ล่าววา่ ท่ีจริงแลว้ความขดัแยง้ไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายท่ีตอ้ง

ทาํใหห้มดไป หากแต่เป็นส่ิงท่ีอาจนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้และยงัอธิบายวา่การขดัแยง้ทางคดีความก็

ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหน่ึง เม่ือรัฐเขา้มาจดัการระบบกระบวนการยุติธรรมถือว่ารัฐแย่งเอา

ประโยชน์จากความขดัแยง้ของผูเ้สียหายและชุมชนไป ตวัอยา่งคือ ทาํให้ผูเ้สียหายสูญเสียโอกาสท่ี

จะปรับความเขา้ใจกบัผูก้ระทาํผดิ ชุมชนเสียโอกาสท่ีจะไดเ้ขา้มาทบทวนกฎหมายซ่ึงเป็นกติกาของ

ชุมชนว่ามีจุดประสงค์อย่างไร และตรงตามความตอ้งการของคนในชุมชนหรือไม่ เช่น ความผิด

ฐานลกัทรัพยใ์นความรู้สึกของชุมชนคืออะไร ควรลงโทษผูก้ระทาํผิดอยา่งไร ระบบกระบวนการ

ยุติธรรมตามกฎหมายไม่ได้เอ้ือท่ีจะให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ หากแต่ให้นัก

กฎหมายดาํเนินการแทน ทาํให้แมแ้ต่คู่ความก็ไม่ไดโ้อกาสในการร่วมกนัคิดว่าควรจดัการกบัคดีท่ี

เกิดข้ึนกบัตนเองอยา่งไร 

              Christie อธิบายไวว้่า รัฐได้สร้างขอบเขตและลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชาเพื่อการจดัการ

ระบบกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงจะใช้เวลานาน และยงัไม่เอ้ือให้มีการพูดคุยกนัระหว่างคู่กรณีท่ี

ขดัแยง้ ทั้งน้ี Christie ไดส้นบัสนุนแนวความคิด เร่ืองกระบวนการยุติธรรมอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึง

ทาํให้เกิดความร่วมมือกันของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทาํความผิด มีการส่ือสารโดยตรง

ระหว่างคู่พิพาท อนัจะนาํไปสู่การชดใชค้วามเสียหาย ซ่ึงแนวคิดของ Christie ดงักล่าวมีอิทธิพล

อยา่งมากต่อทฤษฎีกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทท์ั้งในยโุรปและสหรัฐอเมริกา 

 

         2.4.2  ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

            นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายและคาํนิยามของยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ไว ้ ดงัน้ี 

             กิตติพงษ์ กิติยารักษ์ (2545 อา้งถึงใน อญัธิชา มัน่คง, 2551) ไดใ้ห้ความหมายของความ

ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ว ้ดงัน้ี 
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สําหรับคาํภาษาไทยท่ีเรียกว่า “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” นั้นเพราะมองว่า

เป้าหมายสุดทา้ยของ Restorative Justice นัน่คือ ตอ้งการทาํให้ทุกฝ่ายท่ีไดรั้บ

ผลกระทบไดก้ลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิมอนัเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 

ต่อไปคาํว่า “Restorative Justice” หรือ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” 

เป็นคาํท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสังคมโลก โดยสหประชาชาติ ไดเ้สนอให้ใชค้าํน้ี

ในการประชุม UN Expert Meeting on Restorative Justice ท่ีรัฐบาลแคนาดาจดั

ข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 หมายถึง “การอาํนาจความยุติธรรมท่ีตอ้งการทาํ

ให้ทุกฝ่ายซ่ึงได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมไดก้ลบัคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม อนั

เป็นการสร้างความสมานฉนัทใ์นสังคม เป็นเป้าหมายสุดทา้ย 

                

จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย (2550: 2) กล่าววา่ กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์คือ 

 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีใช้จดัการกับความขดัแยง้อาชญากรรม (บาง

ประเภท) และการกระทาํผิดด้วยกระบวนวิธีการท่ีคาํนึงถึงการชดใช้เยียวยา

ผูเ้สียหาย เรียกร้องความสํานึกผิดและความรับผิดชอบของผูก้ระทาํผิด และให้

ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลลพัธ์แห่งความ

สมานฉนัทข์องสังคม  

 

              Sharpe (1998 อา้งถึงใน สมรพรรณ ทองนาค, 2552: 35) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉนัท ์ดงัน้ี  

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นแนวความคิดท่ีมีรากฐานแตกต่างจาก

การอาํนวยความยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน โดยมุ่งให้ความสําคัญกับส่ิงซ่ึง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการเยยีวยา (สาํหรับเหยื่ออาชญากรรม) ส่ิงซ่ึงควรแกไ้ขปรับปรุง 

(สําหรับผูก้ระทาํผิด) และส่ิงซ่ึงควรเรียนรู้เม่ือมีอาชญากรรมเกิดข้ึนในสังคม 

(สําหรับชุมชน) แนวคิดน้ีทาํให้ ‘เหยื่ออาชญากรรม’ เป็นศูนย์กลางของ

กระบวนการให้คาํนิยามเก่ียวกบัอนัตรายและการชดใช้เยียวยา กล่าวคือ เหยื่อ

อาชญากรรมเป็นผูก้าํหนดว่าอนัตรายท่ีตนไดรั้บคืออะไรและการชดใช้เยียวยาท่ี

เหมาะสมสาํหรับตนจะมีขนาดเท่าใด ขณะท่ี ‘ชุมชน’ สามารถเขา้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในกิจกรรมการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผูก้ระทาํผิดให้การสนบัสนุนเหยื่อ

อาชญากรรม และประกนัโอกาสในการแกไ้ขฟ้ืนฟูตนเองของผูก้ระทาํผดิ 
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นอกจากน้ี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ดส้ะทอ้นความเช่ือท่ีวา่ “ความยุติธรรม” 

เป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงไดแ้ละบรรลุถึงไดม้ากท่ีสุด หากสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวา่ 

              1) มีการเห็นพอ้งตอ้งกนัเกิดข้ึนระหวา่ง “เหยือ่อาชญากรรม-ผูก้ระทาํผิด-ชุมชน” 

ในเวทีท่ีจดัใหทุ้กฝ่ายไดแ้สดงการมีส่วนร่วมกนัต่อ “อาชญากรรม” ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

              2) ส่ิงท่ีแตกร้าว สะเทือนใจไดรั้บการเยยีวยา 

            3) ไดบ้รรลุถึงการแสดงความรับผดิชอบและสาํนึกผดิต่อการกระทาํผดิท่ีเกิดข้ึน 

             4) โยงยึดผูกพนัส่ิงท่ีแตกแยกให้กลบัคืนสมานฉันท์กนัอีกคร้ังและสร้างความ

เขม้แขง็ใหชุ้มชนในการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในคร้ังต่อๆ ไป 

 Marshall (1998 อา้งถึงใน สมรพรรณ ทองนาค, 2552: 35) นกัวิชาการในสหราชอาณาจกัร 

ไดก้ล่าววา่ กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์หมายถึง กระบวนการซ่ึงคู่ความทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการกระทาํความผิดมาพบกนั เพื่อร่วมกนัแกไ้ขวา่จะจดัการอยา่งไรกบัการกระทาํความผิดท่ีได้

เกิดข้ึนและส่ิงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 

Braithwaite (1998 อา้งถึงใน อญัธิชา มัน่คง, 2551) ให้ความหมายว่า การอาํนวยความ

ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ดงัน้ี 

 

การอาํนวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การบรรเทาความเสียหายแก่

เหยื่ออาชญากรรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม ทําให้เหยื่อเป็นศูนย์กลางของ

กระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกนัก็บูรณาการผูก้ระทาํผิดและสังคมเขา้ดว้ยกนั 

โดยส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็นประการแรก คือ การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่อ ซ่ึง

หมายถึงการท่ีเหยื่อไดรั้บการชดใชท้ดแทนมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเสียหายรวมทั้ง

ความเสียหายส่วนบุคคลอ่ืนๆ กลับคืน โดยรวมแล้ว หมายถึง การเยียวยา

สมานฉนัทค์วามรู้สึกมัน่คงปลอดภยัใหก้ลบัคืนมาอีกคร้ัง 

 

        2.4.3  วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

            ในกระบวนทศัน์ของความยุติธรรม ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นดงัแนวคิดใหม่ ท่ีมีแนว

ทางการอํานวยความยุติธรรมโดยมุ่ง เยียวยา และฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู ้เ สียหาย                   

กบัผูก้ระทาํผิด รวมไปถึงการสร้างความสมคัรสมานสามคัคีข้ึนในชุมชนอีกคร้ัง กระบวนการ

ยติุธรรมสมานฉนัทป์ระกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี (สมรพรรณ ทองนาค, 2552: 39) 

            1) ผูเ้สียหายไดรั้บความพึงพอใจ เม่ือเทียบกบักระบวนการยุติธรรมเชิงแกแ้คน้

ทดแทน ซ่ึงไม่ไดใ้หค้วามสําคญัแก่ผูเ้สียหายและการเยียวยาต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็น

การจ่ายค่าเสียหาย หรือการบรรเทาความสูญเสียดา้นจิตใจ และความรู้สึกภาคภูมิใจของผูเ้สียหาย 
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ซ่ึงจะทาํให้รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความยุติธรรมอยา่งแทจ้ริง แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์

จะให้ความสําคญัแก่ผูเ้สียหายให้ไดรั้บความดูแลมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสท่ีจะไดร้ะบายความ

เดือดร้อนของตนและผลกระทบจากอาชญากรรม การไดรั้บการบรรเทาความเสียหาย ทั้งทางวตัถุ 

และจิตใจ อนัทาํใหรู้้สึกวา่ไดรั้บความเป็นธรรม 

            2) ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าโดยการบูรณาการผูก้ระทาํผดิกบัชุมชน 

           3) ประโยชน์ต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ปัญหาการจดัการระบบ

กระบวนการยุติธรรม คือ ความร่วมมือของคนในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของกระบวนการ

ยติุธรรมต่างๆ แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะทาํให้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บความร่วมมือมากข้ึน 

เพราะผูเ้สียหายและผูเ้ก่ียวขอ้งต่างมีแรงจูงใจในเร่ืองการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการกระทาํความผดิ  

           4) ประหยดัค่าใช้จ่าย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะช่วยประหยดั

งบประมาณ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการกระบวนการยุติธรรมภายหลงัปรากฎการ

กระทาํผิด เช่น ภาระการพิสูจน์คดี และควบคุมนักโทษในเรือนจาํ อนัจะทาํให้สามารถนาํเงิน

ดงักล่าวไปใชใ้นโครงการส่ิงสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์เชิงป้องกนัอาชญากรรม 

 

        2.4.4  หลกัการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

            ยุติธรรมเชิงเป็นการมองปัญหาอาชญากรรมเดิมดว้ยมุมมองใหม่ ซ่ึงมองว่าอาชญากรรม

หรือความขดัแยง้เป็นการกระทาํท่ีละเมิด “สัมพนัธภาพส่วนบุคคล” และ “ละเมิดกฎหมาย” การ

แกไ้ขปัญหาจึงตอ้งฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลก่อนและรับการลงโทษตามกฎหมายตามมา 

โดยมีหลกัการ ดงัน้ี (อญัธิชา มัน่คง, 2551: 16-17) 

                1) อาชญากรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้สียหาย ชุมชน และตวัผูก้ระทาํผิด

เอง และตอ้งสร้างภาระหนา้ท่ีในการกระทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

                2) คู่ความทุกฝ่ายตอ้งมีส่วนในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง

ผูเ้สียหาย ชุมชน และผูก้ระทาํผดิ 

                3) ความเห็นหรือทศันะของเหยือ่เป็นความเห็นหลกัท่ีจะตดัสินวา่จะแกไ้ขผลร้าย

จากอาชญากรรมอยา่งไร 

                4) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ของผูก้ระทาํผิดแสดงให้เห็นโดยการ

ยอมรับผดิและทาํการแกไ้ขผลร้ายจากอาชญากรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 

                5) ชุมชนต้องสร้างความมัน่ใจว่ากฎหมายซ่ึงเป็นบรรทดัฐานในการควบคุม

พฤติกรรมของพลเมืองนั้นให้ความคุม้ครองทุกคนโดยเสมอภาค โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างใน
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เร่ืองวฒันธรรมและภูมิหลงัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเช้ือชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ อายุ สถานภาพ ครอบครัว 

ความสามารถและภูมิหลงัอ่ืนๆ 

                6) อาชญากรรมเป็นการละเมิดต่อบุคคลไม่ใช่การละเมิดต่อรัฐ ดงันั้น รัฐจึงตอ้ง

แกไ้ขปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นตวัหลกั (Main Player) ในการแก้ปัญหา แต่เป็นความรับผิดชอบของ

ผูก้ระทาํผดิในการทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งต่อผูเ้สียหายและชุมชนในฐานะเป็นผูเ้สียหายทางตรงและทางออ้ม 

ไม่ใช่ต่อรัฐ 

                7) การแกไ้ขผลร้ายจากอาชญากรรมและการสร้างความสัมพนัธ์ใหม่ (Rebuild 

Relationship) แทนการลงโทษเป็นจุดมุ่งหมายลาํดบัแรกของงานยุติธรรมการชดใชค้วามเสียหาย

เป็นกฎ (Rule) ไม่ใช่ขอ้ยกเวน้ 

                8) การวดัผลลพัธ์ตอ้งดูวา่ไดมี้การแกไ้ขผลร้ายจากอาชญากรรมอยา่งไร ไม่ใช่ดู

วา่จะลงโทษใหไ้ดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งไร 

                9) การควบคุมอาชญากรรมต้องทาํโดยชุมชนและสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก

ระบบงานยุติธรรมมีความสําคญันอ้ยมากเพราะระบบงานยุติธรรมจะทาํได ้ก็ต่อเม่ือมีอาชญากรรม

เกิดข้ึนแลว้ 

                10) ความรับผิดของผูก้ระทาํผิดจาํกดัอยู่เพียงแค่ทางเลือกของบุคคล (Individual 

Choices)                      

 

        2.4.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

           ชุมชนหรือสังคมท่ีใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการกับปัญหา

อาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งของเด็ก

และผูใ้หญ่ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี (อญัธิชา มัน่คง, 2551: 17-18) 

          1) ผูเ้สียหายและครอบครัวไดรั้บความช่วยเหลือ 

            2) ถ้าผูเ้สียหายต้องการ ย่อมมีโอกาสท่ีจะช่วยกาํหนดว่าผูก้ระทาํผิดจะแก้ไข

ผลร้ายจากการกระทาํผดิไดอ้ยา่งไร 

            3) การชดใช ้(Restitution) ของผูก้ระทาํผิดมีความสําคญัมากกวา่ภาระผกูพนัทาง

การเงิน 

           4) การระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํผิด เป็นการประชุมร่วมกนั

ระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระทาํผิด ทาํให้ผูก้ระทาํผิดรับรู้ว่า การกระทาํผิดของเขาก่อให้เกิดผล

อะไรบา้งและจะบรรเทาผลร้ายนั้นได้อย่างไร การระงับขอ้พิพาทต้องดาํเนินการโดยคนกลาง 

(Mediator) ท่ีไดรั้บการฝึกฝนใหรู้้สึกไวต่อการรับรู้ความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้สียหายและครอบครัว

ของเขา 
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            5) อาสาสมคัรในชุมชนตอ้งทาํงานร่วมกบัผูก้ระทาํผดิ 

            6) ชุมชนตอ้งเตรียมงานเพื่อใหผู้ก้ระทาํผดิสามารถชดใชผ้ลร้ายแก่ผูเ้สียหาย 

            7) ผูก้ระทาํผดิมีส่วนร่วมในโครงการบริการสังคมซ่ึงถูกกาํหนดคุณค่าโดยชุมชน 

              8) โปรแกรมการศึกษาสําหรับผูก้ระทาํผิดตอ้งทาํให้ผูก้ระทาํผิดรับรู้วา่ผูเ้สียหาย

รู้สึกอย่างไรและสามารถหยัง่รู้ในอารมณ์ของผูเ้สียหายได้ การศึกษาดงักล่าว ช่วยให้ผูก้ระทาํผิด

รับรู้ความรับผิดของเขาในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคมผูก้ระทาํผิดเผชิญกบัผลร้ายจาการกระทาํ

ของเขาโดยผ่านการระงบัขอ้พิพาทระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระทาํผิด และโดยการยอมรับฟังจาก

กลุ่มของผู ้เสียหายหรือสมาชิกในสังคมท่ีได้พูดคุยประสบการณ์เก่ียวกับอาชญากรรม และ

ผลกระทบท่ีไดรั้บจากอาชญากรรม 

           9) คาํสั่งให้ทําการแก้ไขเพื่อบรรเทาผลร้ายจากอาชญากรรมมีความสําคัญ

มากกวา่คาํสั่งใหล้งโทษ 

          10) ศาลและองคก์รราชทณัฑต์อ้งจดัทาํรายงานประจาํปีวา่จะมีการแกไ้ขอยา่งไร 

            11) สมาชิกในชุมชนต้องให้ค ําแนะนําแก่ศาลและราชทัณฑ์ ในฐานะท่ีเป็น

คณะกรรมการท่ีปรึกษา  

           12) กลุ่มชุมชนและกลุ่มธุรกิจท่ีทาํงานกบัผูก้ระทาํผิดจะเป็นผูน้าํเขากลบัสู่ชุมชน

เม่ือเขากระทาํความดีตามภาระผกูพนัแลว้ 

            13) ชุมชนมีศรัทธาและความเช่ือมัน่ท่ีจะช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนุนผูก้ระทาํผิด

ท่ีพยายามเปล่ียนแปลงชีวติ 

           14) ทาํใหผู้ก้ระทาํผดิมีทกัษะในการดาํรงชีวติมากกวา่การส่งเขา้สู่ระบบเรือนจาํ 

 

2.5  แนวคดิการไกล่เกลีย่ประนีประนอมข้อพพิาท 

 

        2.5.1  ววิฒันาการของการระงับข้อพพิาทโดยการไกล่เกลีย่ 

            ในอดีตสังคมไทยไดมี้การนาํวธีิการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียมาใชเ้ป็นเวลานาน ซ่ึง

ต่างก็มีรูปแบบและวธีิการดาํเนินการท่ีเปล่ียนไปต่างยุคตามสมยั เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของมนุษย์

ท่ีจะใชข้นบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของทอ้งถ่ินของตน ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพื่อรักษา

ความสงบเรียบร้อยในสังคมท่ีตนอาศยัอยู ่ตั้งแต่สมยัลา้นนาไทย และสมยัสุโขทยัเป็นตน้มา วงัและ

วดัจะมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคมไทย กษตัริยแ์ละพระสงฆจึ์งมีบทบาทในการ

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของประชาชนในอดีตเป็นอยา่งมาก 

          ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวมีการปฏิรูปกฎหมายและระบบศาล

ยติุธรรม โดยทรงตั้งกระทรวงยติุธรรม มีการปรับปรุงวิธีพิจารณาอยา่งตะวนัตกทาํให้กฎหมายท่ีใช้
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แต่พระธรรมศาสตร์หมดไปเขา้สู่ระบบประมวลกฎหมายท่ีเท่าทนัอารยประเทศการประนอมขอ้

พิพาทไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพว่าดว้ย เอกเทศสัญญามาตรา 8502 

ในเร่ืองสัญญาประนีประนอมยอมความอนัเป็นบทบญัญติัท่ีตราไว ้เป็นวิธีการหน่ึงในระบบการ

ระงบัขอ้พิพาทท่ีทาํใหคู้่ความตกลงผอ่นผนัใหแ้ก่กนั (สมรพรรณ  ทองนาค, 2552: 11) 

               ปัจจุบนัแมว้า่ประเทศไทยจะใชก้ฎหมายหรืออาศยักระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัเป็น

เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามบริบทของสังคมในขณะน้ีแลว้ก็

ตาม แต่ดว้ยสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทาํให้เกิดปัญหาคดีความท่ี

เพิ่มมากข้ึน และขณะเดียวกนัการดาํเนินการในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีขั้นตอนและวิธีการท่ี

ซบัซอ้นและกินเวลานาน ส่งผลให้คู่พิพาทตอ้งส้ินเปลืองเวลาและค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก ดงันั้น เพื่อ

ลดปัญหาคดีล้นศาลและช่วยคู่พิพาทในการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ศาลยุติธรรมจึงแสวงหา

เคร่ืองมือและกลไกการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนนาํคดีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั ข้ึนมา

เพื่อใช้ระงบัขอ้พิพาทให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวก

รวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อช่วยแกปั้ญหาอีกทางหน่ึง 

 

        2.5.2  ความหมายของการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

               การไกล่ เก ล่ีย (Mediation)  เป็นวิธีระงับข้อพิพาทท่ีได้รับความนิยมมาก สําหรับ

ความหมายของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้น มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

           Christopher (1996 อา้งถึงใน วชิราพรรณ นามโลมา, 2549: 6) ให้ความหมายวา่ การไกล่

เกล่ีย คือ การแทรกแซงของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นกลางในการ

เจรจาหรือแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยผูไ้กล่เกล่ียไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ แต่จะเป็นผูช่้วยเหลือ

คู่กรณีดว้ยความสมคัรใจ และสามารถตกลงกนัในปัญหาความขดัแยง้ร่วมกนัได ้

             Brow และ Arthur (1999 อา้งถึงใน วชิราพรรณ นามโลมา, 2549: 6) ให้ความหมายวา่ การ

ไกล่เกล่ีย คือ กระบวนการท่ีส่งเสริมช่วยเหลือคู่กรณี ดว้ยบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง ท่ีเรียกวา่ผูไ้กล่

เกล่ีย (Mediation) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีช่วยให้คู่กรณีสามารถตกลงแกปั้ญหาขอ้พิพาทของตนได ้โดยผู ้

ไกล่เกล่ียไม่มีอาํนาจในการกระทาํการตัดสินใดๆ ท่ีจะมีผลผูกพนัคู่กรณี แต่ผูไ้กล่เกล่ียจะใช้

กระบวนการ เทคนิค และความรู้ความเช่ียวชาญต่างๆ ในการช่วยให้คู่กรณีเจรจาตกลงกนัไดใ้นขอ้

พิพาทท่ีมีอยูโ่ดยปราศจากการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล 

           สาํนกัระงบัขอ้พิพาท สาํนกังานศาลยติุธรรม (2547 อา้งถึงใน สุทิตา ใจบุญมา, 2552: 11) มี

เน้ือหาอธิบายว่า การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้

ความหมายคาํวา่ “ไกล่เกล่ีย” ไวว้า่ พูดจาให้ปรองดองกนั พูดจาให้ตกลงกนั ทาํให้เรียบร้อย ทาํให้
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เสมอกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ บทบาทของผูไ้กล่เกล่ียหรือคนกลางนั้นไม่ไดเ้ป็นผูช้ี้ขาดตดัสินให้ฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึง เป็นฝ่ายแพห้รือฝ่ายชนะ ผูไ้กล่เกล่ีย หรือคนกลางเป็นเพียงผูช่้วยเหลือให้คู่พิพาทตกลง

ระงบัขอ้พิพาทดว้ยตวัของคู่พิพาทเอง 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (2544 อา้งถึงใน สมรพรรณ ทองนาค, 2552: 13) ได้

ให้ความหมายวา่ การไกล่เกล่ีย คือ กระบวนการระงบัขอ้พิพาทท่ีมีบุคคลท่ีสามเขา้มาช่วยเหลือให้

คู่ความเจรจาต่อรองกนัไดส้ําเร็จ ซ่ึงการไกล่เกล่ียจะช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายสามารถ

บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัจากกรณีท่ีมีการพิพาทกนันั้นไดโ้ดยผูไ้กล่เกล่ียจะคอยเป็นผูก้ระตุน้ แนะนาํ 

โน้มน้าว เสนอแนะ แปลความหรือช้ีแนะหนทางท่ีเป็นไปได้ในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทให้แก่

คู่ความ 

           ปรัชญา อยูป่ระเสริฐ (2548 อา้งถึงใน สุทิตา ใจบุญมา, 2552: 11) ให้ความหมายวา่การไกล่

เกล่ียหรือการประนีประนอมขอ้พิพาท (Mediation or Conciliation) คือ การท่ีคู่พิพาท ตกลงยินยอม

ให้บุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นคนกลางท่ีมีความอิสระและความเป็นกลางแต่ไม่มีอาํนาจช้ีขาดขอ้พิพาททาํ

การช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมลดหยอ่นผอ่นปรนให้แก่กนัจน

กระทั้งสามารถตกลงกนัได ้โดยทาํสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงบัขอ้พิพาทกนัต่อไป 

            ภาณุ รังสีสหสั (2550 อา้งถึงใน สมรพรรณ ทองนาค, 2552: 14) ให้ความหมายวา่ การไกล่

เกล่ีย ดงัน้ี  

 

การไกล่เกล่ีย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีมีบุคคลท่ีสามมาช่วยเหลือให้

คู่ความเจรจาต่อรองกนัไดส้าํเร็จ โดยเป็นผลิตผลประการหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนจากความ

ล้มเหลวของการเจรจาต่อรอง แต่มิใช่เป็นส่ิงเข้ามาแทนท่ีการเจรจาต่อรอง 

กระบวนการดงักล่าวมีประโยชน์ในการช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่าย

สามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัจากกรณีท่ีมีการพิพาทกนันั้นได ้ผูไ้กล่เกล่ียจะเป็น

คนกระตุน้ให้คู่ความตกลงกนัไดง่้ายข้ึน แต่ไม่มีอาํนาจในการกาํหนดขอ้ตกลง

ให้แก่คู่ความแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่มีอาํนาจในการตดัสินขอ้พิพาทเหมือนดงั

อนุญาโตตุลาการหรือผูพ้ิพากษา เพียงสามารถแปลขอ้ความ แนะนาํ เสนอแนะ 

ล่อใจเกล้ียกล่อมหรือช้ีแนะหนทางท่ีเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทให้แก่

คู่ความเท่านั้น เป้าหมายของการไกล่เกล่ียโดยทัว่ไปไม่ใช่เพื่อท่ีจะช้ีแนะขอ้ตกลง

ให้คู่ความแต่ค่อนไปในทางท่ีจะช่วยทาํให้การเจรจาต่อรองง่ายและทาํความ

สะดวกให้แก่การติดต่อเจรจาระหว่างคู่ความจนกระทัง่ได้รับข้อตกลงร่วมกัน 

หรือมองเห็นทางออกของปัญหา (ท่ีแต่เดิมเป็นทางตัน) ผู ้ไกล่เกล่ีย คือ ผู ้ท่ี
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พยายามนาํทางให้คู่ความ เพื่อท่ีพวกเขาจะไดพ้บกบัทางออกของปัญหาท่ีเป็นท่ี

พอใจของทุกฝ่าย 

 

            สมรพรรณ ทองนาค (2552: 14) ให้ความหมายไวว้า่ การไกล่เกล่ีย หมายถึง วิธีระงบั ขอ้

พิพาทโดยมีคนกลางเป็นผูเ้สนอแนะ ทาํหน้าท่ีช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองระหว่างคู่กรณีหรือคู่

คาวมเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งให้บรรลุข้อตกลงอันเหมาะสม โดยข้อเสนอแนะของ              

ผูไ้กล่เกล่ียไม่ถือเป็นขอ้ผกูพนัท่ีบงัคบัใหคู้่กรณีหรือคู่ความตอ้งปฏิบติัตามแต่อยา่งใด 

            ดงันั้น จากความหมายของการไกล่เกล่ียขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การไกล่เกล่ีย คือ กระบวนการ

ระงบัพิพาทระหวา่งคู่พิพาท ซ่ึงมีคนกลาง คือ ผูไ้กล่เกล่ีย ทาํหนา้ท่ีแนะนาํ เสนอแนะ เกล้ียกล่อม 

ช้ีแนะหนทางท่ีเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขขอ้พิพาท โดยผูไ้กล่เกล่ียไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจให้แก่

คู่พิพาท แต่จะใหคู้่พิพาทเจรจาตกลงระงบัขอ้พิพาทกนัไดเ้อง 

 

      2.5.3  การระงับข้อพพิาทอย่างมีทางเลอืก 

          วธีิการระงบัขอ้พิพาทสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดงัน้ี 

           1) กา รระงับข้อพิ พา ทโดย วิ ธี กา รเ ดิม  ( Traditional/Conventional Dispute) 

หมายถึง การระงบัขอ้พิพาททัว่ๆ ไปท่ีใช้กนัมาเป็นเวลานานในสังคมนบัตั้งแต่ชุมชนแรกของ

ประวติัศาสตร์มนุษยชาติ การระงบัขอ้พิพาทดว้ยวธีิการเดิม ประกอบไปดว้ย 

             (1) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นการระงับข้อพิพาทท่ีเป็นธรรม 

ประหยดั รวดเร็ว อีกทั้ง ยงัสามารถรักษาความลบัและสัมพนัธภาพระหวา่งคู่ความท่ีมีสภาพบงัคบัท่ี

ไดผ้ลท่ีสุด เน่ืองจาก เป็นการตกลงกนัระหวา่งคู่ความดว้ยกนัเอง และต่างก็เป็นผูเ้ลือกผลแห่งการ

เจรจาต่อรองโดยไม่มีบุคคลอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง คู่ความมีความพึงพอใจในขอ้ตกลงและมีความรู้สึก

วา่ต่างฝ่ายต่างเป็นผูช้นะ (Win/Win Solution) ไม่ใช่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็นผูช้นะหรือแพ ้(Win/Lost 

Solution) จากผลท่ีเกิดจากการพิพากษาของศาลหรือการพิจารณาช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ การ

บงัคบัตามสัญญาประนีประนอมก็ไม่มีขอ้ขดัขอ้ง เพราะคู่ความต่างสมคัรใจทาํสัญญากนัเอง แต่การ

ระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีน้ีจะสามารถทาํไดต่้อเม่ือคู่ความยอมผอ่นผนัให้แก่กนั และตกลงยอมเจรจา

เท่านั้น (วรศิริ จนัทร์ทร, 2550: 25) 

                 (2) การพิจารณาพิพากษาโดยศาล (Litigation) มีคาํกล่าวว่า “ศาลเป็นท่ีพึง

สุดทา้ย ของประชาชน” ฉะนั้น ศาลจึงควรเป็นทางเลือกสุดทา้ยในการระงบัขอ้พิพาท แต่ในปัจจุบนั

เม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึนศาลจะเป็นท่ีแรกท่ีประชาชนทัว่ไปนึกถึง ทั้งน้ีเพราะในเวลาโกรธและมีโทสะ

คนทัว่ไปจะไม่นึกถึงเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งสูญเสียในการนาํคดีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมในชั้น
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ศาล แต่ดว้ยการเจริญเติบโตของสังคมท่ีส่งผลใหมี้จาํนวนคดีเขา้สู่ศาลเพิ่มมากข้ึนอีกทั้งจาํนวนของ

ศาลและอตัรากาํลังของผูพ้ิพากษาท่ียงัมีจาํนวนน้อยเม่ือเทียบกบัจาํนวนคดีความ ส่งผลให้เกิด

ปัญหาความล่าชา้ในศาล และมีคดีลน้ศาลในท่ีสุด (วรศิริ จนัทร์ทร, 2550: 25) 

          2) การระงบัขอ้พิพาทอยา่งมีทางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ปัญหา

คดีล้นศาลนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาท่ีหลายๆ ประเทศต่างก็ประสบกับปัญหาน้ี เน่ืองจากการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดความขดัแยง้และคดีความข้ึน

เป็นเงาตามตวั และอาจเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา หลายประเทศจึงไดมี้การนาํวธีิ “การยุติขอ้พิพาทโดย

ทางอ่ืนนอกจากการพิพากษา” (Alternative Dispute Resolution: ADR) มาใช้ อาจเห็นได้จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีตรากฎหมายให้มีการบริหารคดี (Case Management) ก่อนการนาํคดีเขา้สู่

กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล (Pre-Trial-Conference) ใน The Federal Rules of Civil Procedure 

ใน ปี ค.ศ. 1983 แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขความล่าช้า และจาํนวนคดีท่ีเขา้สู่ศาลเป็นจาํนวนมากได ้

และต่อมารัฐสภาสหรัฐอเมริกา จึงไดอ้อกกฎหมาย Civil Justice Reform Act เป็นการปฏิรูป

พิจารณาคดีแพ่ง และ ปี ค.ศ. 1996 รัฐสภาจึงไดอ้อกกฎหมายวา่ดว้ยการยุติขอ้พิพาท โดยทางเลือก

อ่ืนนอกจากการพิพากษา หรือ Alternative Dispute Resolution Act of 1998 ข้ึน เพื่อกาํหนดให้มี

การระงบัขอ้พิพาท โดยทางเลือกอ่ืน โดยหมายถึงการนาํกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมาเป็น

ทางเลือกหน่ึงในการนาํมาใช้ก่อนนาํคดีข้ึนสู่ศาลหรือก่อนเขา้สู่กระบวนการพิจารณาคดีในศาล

อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดปัญหาความล่าช้า และจาํนวนคดีท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล 

(วรศิริ จนัทร์ทร, 2550: 26) 

 

        2.5.4  วตัถุประสงค์ของการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

          การไกล่เกล่ีย เป็นทางเลือกหน่ึงของคู่ความท่ีจะระงบัขอ้พิพาทในกระบวนการยติุธรรม ซ่ึง

มีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั ดงัต่อไปน้ี (สมรพรรณ ทองนาค, 2552: 16-17) 

           1) เพื่อรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งคู่ความ (Preserve the Relationship) เป็นการ

รักษาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลหลายฝ่ายหรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพาท ส่ิงน้ีเป็น

ความสําคัญท่ีคู่พิพาททั้ งสองฝ่ายจะต้องดําเนินการต่อกันบนหลักพื้นฐานของความต่อเน่ือง 

(Ongoing Basis) โดยคาํนึงถึงคุณภาพของการตดัสินใจ (Quality of Decision) และผลท่ีจะเกิดข้ึน

ตามมา (Outcomes) ถ้ามีโอกาสใช้เคร่ืองมือในการจดัการแก้ปัญหาขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่

เหมาะสม 
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           2) เพื่อความเป็นธรรม (Fairness) เน่ืองจากความไม่สมดุลของอาํนาจระหว่าง

คู่ความอาจสร้างกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีเขา้มาช่วยใหเ้กิดผลชยัชนะต่อคู่ความทั้งสองฝ่ายไดใ้นการ

ท่ีจะยอมรับในเร่ืองการจดัการอยา่งหน่ึงซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงธรรมเนียมปฏิบติัและความเป็นอยูใ่นสังคม 

          3) เพื่อให้เกิดความชดัเจนในประเด็นขอ้พิพาท (Clarification of the Issues) 

กระบวนการระงบัขอ้พิพาทควรเอ้ืออาํนวยในความชดัเจนของประเด็นต่างๆ ในขอ้พิพาทเพื่อท่ีจะ

แยกแยะผลท่ีเกิดข้ึนของคุณภาพท่ีสูงสุด ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํให้เกิดความชดัเจนใน

ประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อลดหรือขจดัปัญหาในการตีความหมายอยา่งผดิๆ ไประหวา่งคู่ความทั้งสอง

ฝ่ายจึงเปิดโอกาสใหมี้การสนทนากนัก่อน 

          4) เพื่อสร้างให้เกิดความริเร่ิมเขา้ใจกนัระหวา่งคู่ความ (Creativity) ความริเร่ิมจะ

เกิดจากอิทธิพลของคุณภาพข้อมูลท่ีจดัหามาได้ เม่ือประเด็นปัญหาความจริงได้ถูกสํารวจและ

แยกแยะปัญหาใหช้ดัเจนข้ึนแลว้ 

          5) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาขอ้พิพาทร่วมกนั (Participation) เน่ืองจาก

การมีส่วนร่วมของคู่ความในการแกปั้ญหาควรจะมีความเขา้ใจในปัญหาอยา่งเปิดเผย จริงใจ มีความ

ริเร่ิม เขา้ใจกนัและมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาของตน 

          6) เพื่อให้เกิดความพอใจระหว่างคู่พิพาท (Mutual Satisfaction) การตดัสินใจ

ของคู่ความแต่ละฝ่ายนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วม ความชอบธรรมหรือยุติธรรมความชดัเจนในการ

วเิคราะห์ปัญหา และความริเร่ิมท่ีเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

          7) เพื่อรักษาศกัด์ิศรีของคู่ความแต่ละฝ่ายไว ้(Dignity) การใชว้ิถีทางท่ีถูกตอ้งใน

การระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนนั้น คู่ความแต่ละฝ่ายควรจะให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัในการยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายดว้ย 

           8) เพื่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีตํ่าท่ีสุด (Cost Effective) ทางเลือกในการระงบัขอ้พิพาท

ท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนท่ีตํ่าทางดา้นค่าใชจ่้ายซ่ึงคู่ความแต่ละฝ่ายจะตอ้งผกูพนั 

 

        2.5.5  องค์ประกอบทีท่าํให้การเจรจาไกล่เกลีย่ประสบความสําเร็จ 

           ชลทั ประเทืองรัตนา (2556) ไดร้วบรวมองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัต่อความสําเร็จในการ

เจรจาไกล่เกล่ีย ประมวลสรุปได ้ดงัน้ี  

1) คนกลาง 

           คนกลางท่ีจะมาทาํหน้าท่ีดาํเนินการเจรจามีความสําคญัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในบรรยากาศท่ียงัมีความตึงเครียดระหว่างคู่กรณีอยูม่าก โดยคนกลางจะตอ้งเป็นท่ียอมรับ

ของคู่กรณี และไม่มีส่วนไดเ้สียกบัเร่ืองนั้นๆ  
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2) คู่กรณี 

          การท่ีคู่กรณีมีความพร้อมท่ีจะเขา้สู่การเจรจาไกล่เกล่ียหรือการไกล่เกล่ียคนกลาง

เม่ือตระหนกัว่าสถานการณ์สุกงอม (Ripeness) ไม่สามารถเอาชนะกนัด้วยวิธีใช้ความรุนแรงอีก

ต่อไป และตน้ทุนของการใชค้วามรุนแรงมีสูงกวา่การยุติความรุนแรง จะใชก้ารสนบัสนุนผท่ีูอยาก

ใหเ้กิดสันติภาพข้ึน เพื่อใหส่้งผลต่อการจดัการความขดัแยง้ ทั้งน้ีจาํนวนของคู่กรณีท่ีไม่มาก มีความ

มุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะแกปั้ญหามาก ประเด็นความขดัยงัมีความสําคญันอ้ยกบัคู่กรณี และคู่กรณีความ

ความตั้งใจมากท่ีจะใช้อาํนาจอย่างเสมอภาคและยุติธรรม จะนาํสู่ความสําเร็จในการจดัการความ

ขดัแยง้ 

3) การสร้างความไวว้างใจ 

          สัมพนัธภาพระหวา่งกนัมีความสําคญัมาก หากความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณียงัไม่

ดี เป็นเร่ืองยากท่ีจะสามารถนาํคู่กรณีมาหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ความสัมพนัธ์เป็นปัจจยัท่ีสําคญัของการ

เกิด หรือไม่เกิดความขดัแยง้ Furlong (2005 อา้งถึงใน ชลทั ประเทืองรัตนา, 2555: 99) เนน้พิจารณา

ความขดัแยง้ให้ครบทั้ ง 3 ด้าน ด้านเน้ือหา (Substance) ด้านวิธีการ (Procedure) และด้าน

ความสัมพนัธ์ (Relationship) ซ่ึงเห็นวา่ทั้งวธีิการและความสัมพนัธ์ท่ีใชมี้ความสาํคญัมาก ดงันั้น จึง

ไม่ควรคาํนึงถึงแต่เน้ือหาหรือเป้าหมายเท่านั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณีอาจช่วยเอ้ืออาํนวยให้

การจดัการความขดัแยง้เป็นไปไดม้ากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั มอริส (2004 อา้งถึงถึงใน ชลทั ประเทือง

รัตนา, 2555: 99) ท่ีเนน้ในการจดัการความขดัแยง้อนัเป็นเร่ืองธรรมดา ความปรารถนาส่วนลึกความ

สนใจในประเด็นเฉพาะ ความกลวั ความกงัวล ฯลฯ รวมทั้ง เนน้วา่การแกปั้ญหาจะไม่สามารถแยก

เน้ือหา วิธีการและความสัมพนัธ์ออกจากกนัไดอ้ย่างเด็ดขาด แต่ตอ้งพิจารณาไปอย่างคาํนึงถึงทุก

องคป์ระกอบดว้ย 

4) บริบทสภาพแวดลอ้ม 

            บริบทสภาพแวดลอ้ม หมายรวมถึง สถานท่ี การนดัหมาย และกฎกติกา ซ่ึงมีส่วน

ทาํใหก้ารเจรจาไกล่เกล่ียประสบความสาํเร็จ 

              (1) สถานท่ีและการนดัหมาย สถานท่ีตอ้งมีความเป็นกลางไม่ให้ฝ่ายใด ฝ่าย

หน่ึงไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบ และตอ้งไม่มีความกดดนัใดๆ ระหว่างการเจรจา สถานท่ีเจรจาควร

ทาํใหรู้้สึกสบายในใจ โตะ๊เจรจาก็จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะของความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ท่ีนิยมใชคื้อ 

โต๊ะกลม (Round Table) เพื่อมองเห็นหนา้กนัทุกคน และห้องประชุมควรมีขนาดพอเหมาะ และมี

ระดบัเดียวกนั การพูดคุยอาจเป็นสถานท่ีกลาง จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการข้ึนอยู่กบัความ

เหมาะสม หากเป็นทางการ เช่น ห้องประชุม หากไม่เป็นทางการ เช่น ภตัตาคาร สําหรับการนัด
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หมายและเวลาในการเจรจา จะเร่ิมเม่ือใด ใชเ้วลายาวนานเพียงใด เม่ือใดจะยุติการเจรจา การพกัการ

เจรจาอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจและขอ้ตกลงร่วมจากทั้งสองฝ่ายเป็นสาํคญั 

                    (2) กฎ กติกาในการพูดคุย เม่ือคนกลางและคู่กรณีเขา้สู่งโต๊ะเจรจา ขั้นตอน

แรกคือ การกล่าวทกัทาย แนะนาํตวัโดยสังเขป จากนั้นคนกลางกล่าวเปิดการเจรจา พูดถึงเป้าหมาย

ของการมาเจรจาร่วมกนั เช่น ใช้วิธีการส่ือสารกนัอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบติัต่อกนัด้วยความเคารพ 

หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ี จะนาํมาซ่ึงความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั การพูดคุยตอ้งผลดักนัพูด 

เม่ือคนหน่ึงพูดอีกฝ่ายควรเป็นผูฟั้ง โดยไม่ด่วนตดัสิน พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกคนมีความ

เท่าเทียมกนั ไม่มุ่งเน้นเอาชนะกนั การมุ่งสร้างทางเลือกหลายๆ ทางเลือกร่วมกนั มองหาจุดร่วม

มิใช่เน้นจุดต่าง โดยกฎกติกาดังกล่าวควรมาจากการมีส่วนร่วมท่ีคู่กรณีเป็นผูเ้สนอแนะด้วย

ความเห็นพอ้งตอ้งกนั  

          5) การส่ือสารท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง  

            การส่ือสารต้องเร่ิมท่ีคู่เจรจาบอกถึงข้อมูลของตนเองอย่างชัดเจน โดยบอกว่า

ตนเองตอ้งการอะไร เหตุผลท่ีตนเองตอ้งการอยา่งขดัเจน และคู่กรณีควรจะเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเราส่ือสาร

ไป การใชก้ารส่ือสาร 2 ทางจะเป็นประโยชน์ ทั้ง 2 ช่องทางท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 

ในช่วงพกัด่ืมกาแฟ การพบกนัอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งผูเ้จรจาระดบัรองลงไปหรือเม่ือฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงมีโอกาสในการครอบงาํการเจรจา อาจตอ้งสร้างกฎเกณฑ์ให้ทุกคนไดพู้ด เช่น คนละไม่

เกิน 5 นาที (Lewicki, 2001 อา้งถึงใน ชลทั ประเทืองรัตนา, 2555: 102) 

 6) กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงานและเครือข่าย 

 กรณีผ่าตดัตอ้กระจกติดเช้ือ ผูบ้ริหารและบุคคลทุกฝ่ายในโรงพยาบาล ร่วมแรง

ร่วมใจในการฝ่าฟันวกิฤตใหผ้า่นพน้ไปได ้ตั้งแต่การร่วมกนัวิเคราะห์หาท่ีสาเหตุท่ีเกิดข้ึน การแบ่ง

งานเป็นทีมต่างๆ ทั้งทีมรักษาพยาบาล ทีมเยียวยา ทีมสอบสวนสาเหตุ มีการประชุมติดตามอย่าง

ต่อเน่ือง และยงัไดเ้ชิญบุคลากรท่ีเช่ียวชาญทางการแพทยจ์ากภายนอกมาร่วมดาํเนินการวิเคราะห์

สาเหตุ นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีช่วยรับผูป่้วยไปทาํการรักษาต่ออย่างรวดเร็วและ

ต่อเน่ือง 

          7) ทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

           ทรัพยาการท่ีเพียงพอ หมายรวมถึงงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และบุคคล กรณี

ผา่ตดัตอ้กระจกติดเช้ือ ใชเ้กณฑ์ มาตรา 41 ของพระราชบญัญติัประกนัสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2545 

จ่ายเงินช่วยเหลือให้กบัผูรั้บบริการท่ีไดรั้บความเสียหายจาการใชบ้ริการในสถานพยาบาล สําหรับ

บุคคลท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวหรือหากมีปัญหาเงินชดเชยไม่เพียงพอ ได้ใช้เงินกองทุนของ

โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น เงินช่วยเหลือเยียวยาให้กบัผูเ้สียหายทาํให้ช่วยเหลือคนไขไ้ดร้ะดบัหน่ึง 
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ประกอบกับเม่ืองบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ คนไข้ต้องการมากกว่าท่ีกฎหมายให้ได้ ทาง

โรงพยาบาลก็ไดใ้ชง้บประมาณจากกองทุนของโรงพยาบาลเขา้มาสมทบเพิ่มเติมให้ปัญหาลุล่วงไป

ได ้

        8) ระบบความเช่ือดา้นจิตวญิญาณ 

            การแกไ้ขปัญหาโดยยดึโยงระบบความเช่ือและจิตวิญญาณ จะใชไ้ดดี้ยิ่งข้ึนภายใต้

กลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั เน่ืองจากมีการนบัถือเทพ วญิญาณเหมือนกนั ซ่ึงการประยุกตใ์ชก้นัในสังคม

ทัว่ไปอาจปรับใช้กับเร่ืองความคิด ความเช่ือท่ีคนในชุมชนนั้นให้ความเคารพและมีความเห็น

สอดคลอ้งกนั 

       9) ระบบเครือญาติ 

     จากงานวจิยักรณีการจดัการความขดัแยง้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุภาคเหนือโดยคนกลาง 

ทาํใหท้ราบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ จะมีลกัษณะความเป็นเครือญาติท่ีแตกต่างกนัออกไป มีทั้งลกัษณ์

ท่ีเนน้เฉพาะความสัมพนัธ์ตามระบบตระกลูแซ่ คือ เนน้เฉพาะญาติพี่นอ้งของตน ในขณะท่ีบางกลุ่ม

เน้นวา่ทุกคนในหมู่บา้นเป็นพี่นอ้งกนัทุกคน จึงทาํให้ลกัษณะและผลของการแกไ้ขปัญหามีความ

แตกต่างกนั หากชาติพนัธ์ุท่ีเนน้ตระกลูแซ่ การแกปั้ญหาจะเนน้ไปท่ีผูน้าํตระกูลแต่ละตระกูลเขา้มา

มีส่วนร่วม หากเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเนน้วา่ทุกคนในหมู่บา้นเป็นพี่นอ้งกนัหมด การแกปั้ญหาจะเนน้

การรวมศูนยไ์วท่ี้ผูน้าํหมู่บา้น ผูน้าํท่ีเป็นทางการในหมู่บา้นท่ีมีความเขา้ใจธรรมชาติดงักล่าวก็มกัจะ

เชิญผูอ้าวโุสของแต่ละตระกูลเขา้มาร่วมแกไ้ขปัญหา ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุเดียวกนัมกัจะประสบความสําเร็จ ดว้ยความเป็นเครือญาติเดียวกนัมีเช้ือสายเดียวกนั เม่ือผู ้

อาวโุสจากตระกลูเดียวกนัไกล่เกล่ียเร่ืองก็จึงยติุลงได ้(ชลทั ประเทืองรัตนา, 2555: 104-105) 

                สรุปไดว้า่ การไกล่เกล่ียจะสามารถประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัหลายองคป์ระกอบ 

โดยมีผูไ้กล่เกล่ียเขา้มาเป็นคนกลางช่วยใหคู้่กรณีทั้งสองฝ่ายหนัหนา้เขา้หากนั และร่วมกนัหาขอ้ยุติ

ของความขดัแยง้ ช่วยให้การเจรจาดาํเนินต่อไปไดไ้ม่สะดุด และการส่ือสารระหวา่งคู่กรณีเป็นไป

อยา่งไดผ้ล และประสบความสาํเร็จในการเจรจาต่อรอง 

 

         2.5.6  คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลีย่ 

               การจะช้ีชดัลงไปว่าบุคคลใดสมควรจะเป็นผูไ้กล่เกล่ียไดดี้นั้นเป็นเร่ืองยาก เพราะความ

เป็นจริงเร่ืองท่ีจะทาํการไกล่เกล่ียนั้นมีอยู่มากมาย แต่ละเร่ืองขอ้เท็จจริงก็ต่างกนั ขอ้กฎหมายก็

ต่างกนั คู่ความท่ีจะทาํการไกล่เกล่ีย ก็มีหลายประเภท มีพื้นฐานและความเป็นมาต่างกนั ซ่ึงจะตอ้ง

อาศยัเทคนิคในการไกล่เกล่ียต่างกันเป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตามคุณสมบัติท่ีสําคัญอันเป็น

ประโยชน์ช่วยใหก้ารไกล่เกล่ียใหผ้ลดียิง่ข้ึน ประกอบดว้ย (กระทรวงยติุธรรม, 2556) 
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             1) มีความเป็นกลาง และรักษาความเป็นกลางไดส้มํ่าเสมอ 

           2) รู้กฎหมาย มีความเขา้ใจ และสามารถอธิบายให้คู่ความฟังไดท้ั้งความยุติธรรม

ทางกฎหมาย และความยติุธรรมตามธรรมชาติ 

           3) เขา้ใจในกระบวนการของการระงบัขอ้พิพาท 

           4) มีความอดทน มีความสามารถในการสํารวมความคิดติดต่อกันเป็นระยะ

ยาวนาน 

           5) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารท่ีดีมีความสามารถในการเจรจาแบบการทูตมี

ความสามารถในการรับฟังท่ีดี ถูกตอ้ง วอ่งไว ประกอบไปดว้ยเชาวป์ฏิญาณ 

           6) ยดืหยุน่สูงหลีกเล่ียงการมองส่ิงต่างๆ เฉพาะแต่ในแง่ของความผดิถูกเท่านั้น 

           7) มีความรู้ในเน้ือหาหรือสาขาวชิาท่ีพิพาทกนั 

           8) มีความสามารถในการรักษาความลบั 

           9) มีความสามารถท่ีจะจดัการกบัส่ิงท่ีไม่แน่นอน 

           10) ความเมตตา เป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัท่ีสุด และเป็นคุณสมบติัท่ีผูไ้กล่เกล่ียตอ้งมี

ก่อนเป็นลาํดบัแรก ความเมตตาท่ีหวงัจะให้คู่ความกลบัมาคืนดีกนัให้ได ้ปลดเปล้ืองทุกขท่ี์เกิดจาก

กรณีพิพาทกนัได ้ความเมตตาจะเป็นพลงัสําคญั เม่ือประกอบดว้ยคุณสมบติัอ่ืนๆ แลว้ จะทาํให้การ

ไกล่เกล่ียบรรลุผลสาํเร็จลงไดใ้นท่ีสุด 

 

        2.5.7  บทบาทและหน้าทีข่องผู้ไกลเกลีย่ 

         สมรพรรณ ทองนาค (2552: 24-25) กล่าวถึง บทบาทโดยรวมของผูไ้กล่เกล่ีย คือ การเป็น

คนกลาง ท่ีช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหันหน้าเขา้หากนั และสามารถแก้ปัญหาท่ีพิพาทกนัได้ใน

ลกัษณะท่ีคู่ความทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับได ้โดยนาํคู่ความทั้งสองฝ่ายมาพบปะกนั ซ่ึงทาํหน้าท่ีเพื่อ

เจรจากนัเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารติดต่อกนั ช่วยขจดัความเป็นศตัรูท่ีมีต่อกนั เสาะหาขอ้มูลท่ีจะ

ช่วยให้การเจรจาสําเร็จขจดัความยุ่งยากต่างๆ ท่ีขดัขวางการเจรจา แปลและตีความในเร่ืองเจรจา

ให้แก่คู่ความโดยให้แน่ใจวา่คู่ความแต่ละฝ่ายเขา้ใจส่ิงท่ีคู่ความฝ่ายตรงขา้มกาํลงัพูด ช่วยเพิ่มการ

รับรู้และความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างคู่ความ รวมทั้ง ทาํให้แน่ใจว่าคู่ความแต่ละฝ่ายเขา้ใจ

ตรงกนักบัส่ิงท่ีคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงรับรู้และเขา้ใจสอนคู่ความเก่ียวกบัการเจรจาต่อรองวา่จะเจรจา

ต่อรองให้ไดผ้ลดีไดอ้ยา่งไร และอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการเจรจา เช่น ดาํเนินการประชุมให้

เรียบร้อย ทาํให้การเจรจาราบร่ืนเห็นได้ถึงความเป็นกลางทาํให้การไกล่เกล่ียเป็นกระบวนท่ีไม่

ยุง่ยาก คอยระวงัมิใหก้ารเจรจาลม้เหลวลงกลางคนั ขอแรงสนบัสนุนจากบุคคลภายนอกท่ีมีอิทธิพล

ต่อคู่ความทั้งสองฝ่ายกระตุน้ให้คู่ความพิจารณาดูว่าคู่ความฝ่ายตรงขา้มมองปัญหาอย่างไร ทาํให้
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คู่ความแต่ละฝ่ายคิดถึงปัญหาไดถ่ี้ถว้น ใหคู้่ความแสดงเหตุผลเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ขอ้เรียกร้อง ความ

คิดเห็นและจุดยืนของตน แนะนาํและช่วยเหลือคู่ความในการประเมินค่าใช้จ่ายความเสียหายและ

เวลาท่ีตอ้งเสียไปซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินคดีทางศาลและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ี

ทาํการไกล่เกล่ียได้สําเร็จเปรียบเทียบกนั พูดโตเ้ถียงคู่ความด้วยการยกขอ้สงสัยต่างๆ เช่น การ

ประชุมฝ่ายเดียว เพื่อให้คู่ความสะดวกใจในการเปิดภาวะชะงกังนัในการเจรจาหรือเพื่อหาขอ้มูล

เพิ่มเติม เป็นตน้ 

               สรุปได้ว่า การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทผูไ้กล่เกล่ียไม่มีอาํนาจในการกาํหนดขอ้ตกลงให้แก่

คู่ความแต่อยา่งใด ไม่มีอาํนาจในการตดัสินขอ้พิพาท เช่น ผูพ้ิพากษา ทั้งน้ีผูไ้กล่เกล่ียจะเขา้มาเป็น

กลางเพื่อเขา้มาช่วยในการเจรจาต่อรองง่ายข้ึน เกิดความสะดวกในการเจรจา และช่วยให้คู่ความ

คน้พบทางออกของปัญหาท่ีเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย 

 

        2.5.8  ประโยชน์ของการไกล่เกลีย่ 

          การไกล่เกล่ียท่ีประสบความสําเร็จจนคู่ความตกลงประนีประนอมยอมความกันได ้

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ สรุปไดด้งัน้ี (ศาลแขวงพระนครศรีอยธุยา, 2556) 

            1) คู่ความหนัหนา้เขา้หากนัอยา่งเป็นมิตร 

            2) ในบางกรณีคู่ความสามารถดาํเนินธุรกิจต่อกนัไดอี้ก 

          3) คู่ความไดรั้บความพึงพอใจ 

            4) ประหยดัค่าใช้จ่ายหากเป็นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสําหรับคดีท่ีมีการฟ้องร้อง

ต่อศาลแลว้ หากการไกล่เกล่ียประสบผลสาํเร็จจะทาํใหค้่าใชจ่้ายในคดีของคู่ความถูกลง 

           5) คู่ความไม่ตอ้งประสบกบัการบงัคบัคดีท่ียุง่ยากในศาล 

          6) ช่วยลดปริมาณคดีท่ีคา้งในศาลทาํให้คดีอ่ืนๆ สามารถย่นระยะเวลาพิจารณา

ไดเ้ร็วข้ึน 

           7) ลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลอุทธรณ์ และศาลฏีกา 

           8) รัฐประหยดังบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการจา้งผูพ้ิพากษา และผูป้ฏิบติัหน้าท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึน 

           9) เป็นการก่อใหเ้กิดความสงบสุขในสังคม 

          10) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคดีท่ีมีคู่ความจาํนวนมาก เช่น คดีฟ้องขบัไล่ซ่ึงปกติจะเป็น

กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นโจทก์ฟ้องชาวบา้นเป็นจาํนวนมาก เป็นจาํเลย และเน่ืองจากจาํเลยแต่ละราย           

มีข้อต่อสู่ต่างๆ กัน อนัทาํให้ไม่สามารถรวมพิจารณาได้เพราะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย          

วิธีพิจารณาความแพ่ง แต่การไกล่เกล่ียไม่ถูกจาํกดัโดยขอ้ห้ามเช่นวา่นั้น ดงันั้น การไกล่เกล่ียเพียง
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คร้ังเดียวซ่ึงรวมคดีท่ีถูกฟ้องไวเ้ป็นจาํนวนมาก หากกระทําได้สําเร็จย่อมเป็นประโยชน์แก่           

การพิจารณาคดีของศาลเป็นอยา่งยิง่ 

 

2.6  แนวคดิกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั 

 

        ทุกสังคมต่างมีระเบียบแบบแผนธรรมเนียมปฏิบติั บรรทดัฐานความประพฤติไวเ้ป็น

แนวทางปฏิบติัสําหรับสมาชิกในสังคม ขณะเดียวกนัสังคมไดก้าํหนดบทลงโทษรูปแบบต่างๆ ไว้

ตอบโตห้รือปฏิบติัต่อผูก้ระทาํการล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อให้หลาบจาํและไม่กระทาํผิด

อีกโดยการยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลัต่อพฤติกรรมท่ีพึงปราถนาของสังคม ดงันั้น กลไกของสังคม

ท่ีรับผิดชอบต่อการบังคับใช้กฎหมายจึงเกิดข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ีประสานเช่ือมโยงกันเป็นระบบ

เครือข่าย โดยเรียกวา่ “กระบวนการยติุธรรม” (Criminal Justice Process) หรือ “ระบบงานยุติธรรม” 

(Criminal Justice System)  

 

         2.6.1  แนวคิดการจัดการความขัดแย้งและอาชญากรรมตามกฎหมาย 

           แนวความคิดการจัดการความขัดแย้งและอาชญากรรมตามกฎหมาย หรือแนวคิด

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั คือ กระบวนการท่ีปฎิบติัต่อผูก้ระทาํผิด โดยเนน้การปฎิบติัตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด จนกระทั่ง มีค ํากล่าวว่า (จุฑารัตน์ เ อ้ืออํานวย, 2548: 102) “ไม่มี

อาชญากรรมท่ีใดท่ีไม่มีกฎหมายกาํหนดไวว้า่การกระทาํนั้นไม่เป็นความผิด” ซ่ึงหมายความวา่การ

กระทาํใดๆ จะเป็นความผดิก็ต่อเม่ือมีบทบญัญติัของกฎหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ท่านั้น ดงันั้น

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัจึงมองความขดัแยง้และอาชญากรรมวา่เป็นการละเมิดกฎหมาย

ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ของรัฐ รัฐจงัเป็นผูเ้สียหาย ส่วนผูก้ระทาํผิดต้องถูกลงโทษเพื่อให้ได้รับความ

เจ็บปวด ทั้งน้ี วนัชยั รุจนวงค์ (2548 อรพินธ์ สุวณัณปุระ และคณะ, 2551: 9-10) อธิบายถึงทศันะ

ของการจดัการความขดัแยง้และอาชญากรรมของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัไว ้ดงัน้ี 

         1) อาชญากรรมเป็นการกระทาํท่ีล่วงละเมิดกฎหมายและต่อรัฐ 

           2) การล่วงละเมิดนั้นก่อใหเ้กิดความผดิ 

           3) ความยุติธรรมต่อการให้รัฐเขา้ไปกาํหนดผูท่ี้ตอ้งถูกตาํหนิ (ผูก้ระทาํผิด) และ

ทาํใหผู้น้ั้นไดรั้บความเจบ็ปวด (เป็นการลงโทษ)  

          4) ศูนยก์ลางความสนใจอยูท่ี่ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งสาสมกบัการ

กระทาํผดิเม่ือกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัมีทศันะเป็นเช่นน้ี การดาํเนินการจึงเนน้การนาํตวัผู ้

กระผดิมาลงโทษโดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ  
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          (1) เพื่อใหผู้ก้ระทาํผดิเกิดความหลาบจาํและไม่กระทาํความผดิซํ้ าอีก 

           (2) เพื่อป้องกนัสังคมโดยการนาํตวัผูก้ระทาํผิดไปจาํคุกเพื่อให้ตดัขาดออก

จากสังคมๆ ก็จะปลอดภยั 

          (3) เพื่อการแกแ้คน้ทดแทน ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บการลงโทษท่ีเหมาะสมกบั

การกระทําผิด โทษท่ีใช้กันแพร่หลายคือการจําคุก และในกระบวนการพิจารณาคดีจะให้

ความสาํคญักบัผูก้ระทาํผดิมากกวา่ ขณะท่ีผูเ้สียหายหรือเหยือ่อาชญากรรมซ่ึงเป็นผูรั้บผลประโยชน์

โดยตรงจากการกระทาํผิดไม่มีโอกาสไดบ้อกกล่าวความรู้สึกหรือบอกความตอ้งการ และถูกลด

ความสาํคญัลงเป็นเพียงพยาน ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกันั้นละเลย

ผูเ้สียหายหรือผูเ้ป็นเหยือ่อาชญากรรม 

          จะเห็นไดว้่าจากแนวคิดความยุติธรรมตามกฎหมายหรือยุติธรรมกระแสหลกั เป็นการใช้

กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนมาจดัการความขดัแยง้และอาชญากรรมโดยเนน้การปฎิบติัตามหลกักฎหมาย

อย่างเคร่งครัดและให้ความสําคญักับการนําตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษเพื่อให้เกิดความหลาบจาํ 

ขณะเดียวกนัก็ละเลยไม่ให้ความสําคญักบัผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม (อรพินธ์ สุวณัณปุระ 

และคณะ, 2551: 9-10) 

 

      2.6.2  โครงสร้างกระบวนการยุติธรรมไทย 

             ระบบกระบวนการยติุธรรมของแต่ละประเทศทัว่โลก ส่วนใหญ่แลว้มีความคลา้ยคลึงกนั  

คือ ประกอบดว้ยกระบวนการออกกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย การพิพากษาอรรถคดี และการ

ปฏิบัติต่อผูก้ระทาํผิด ซ่ึงมีหลายหน่วยงานท่ีเข้ามามีบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กันใน

กระบวนการยุติธรรม ดงันั้น โครงสร้างกระบวนการยุติธรรม เป็นภาพรวมขั้นตอนและวิธีการใน

การดาํเนการต่อผูก้ระทาํผิด ซ่ึงจะมีผูมี้อาํนาจหน้าท่ีเฉพาะในการควบคุมขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้

ดาํเนินไปตามกฎหมาย โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานอยัการสุงสุด ศาลยติุธรรม และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

อ่ืนๆ (สาํนกังานกิจการยติุธรรม, 2552: 1-2) 

           กระบวนการยติุธรรมของไทย แบ่งจาํแนกตามประเภทของกฎหมายได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) ในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่ง

เอกชนกบัเอกชนดว้ยกนั หน่ยวงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศาลยติุธรรม และกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ 

2) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) ในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาท

ระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง หรือกรณีท่ีมีผูล้ะเมิดกฎเกณฑ์ของกฎหมายอาญา เกิดเป็นขอ้พิพาท
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ระหวา่งประชาชนกบัรัฐข้ึน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตาํรวจ อยัการ ศาล ราชทณัฑ์ กรมพินิจ และ

กรมคุมประพฤติ เป็นตน้  

3) กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice) ในกรณีท่ีเกิดขอ้

พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน และระหวา่งหน่วยงานของรัฐหรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนัเอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ศาลปกครอง  

         ทั้งน้ี กระบวนการยติุธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) จะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความ

สงบเรียบร้อยของสังคมมากท่ีสุด ซ่ึงมีองคป์ระกอบพื้นฐาน 4 ประการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 

ผูก้ระทาํผิดหรืออาชญากร (Offender) เหยื่ออาชญากรรม (Victim) หน่วยงานยุติธรรมทางอาญา 

(Criminal Justice Process) สังคม (Society) (สาํนกังานกิจการยติุธรรม, 2552: 2-3) 

 

        2.6.3  ระบบกฎหมายของไทยในปัจจุบัน 

          ระบบกฎหมายในประเทศไทยนั้นมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง นบัแต่สมยักรุงศรีอยุธยา 

จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และต่อมาไดเ้ปล่ียนแปลงนาํระบบกฎหมายสากลมาใช้ ทั้งน้ีระบบ

กฎหมายไทยหากแบ่งตามกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากกฏหมายนั้นๆ จะแบ่งได้

เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (สาํนกังานกิจการยติุธรรม, 2552: 3-5) 

           2.6.3.1 กฎหมายเอกชน (Private Law) เป็นข้อบงัคับทั้งหลายท่ีกล่าวถึง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันเองในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน เรียกความสัมพนัธ์

ระหว่างเอกชนน้ีว่า นิติสัมพนัธ์ โดยกฎหมายเอกชนในประเทศไทยท่ีสําคัญ ได้แก่ ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําว ัน อาจเกิดจาก

ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ            

2.6.3.2 กฎหมายมหาชน (Public Law) คือ กฎหมายท่ีกาํหนดสถานะความ 

สัมพนัธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ กบัเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน กฎหมายท่ีถือว่าเป็น

กฎหมายมหาชน ไดแ้ก่  

                1) รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดท่ีวางระเบียบของประเทศ กาํหนด

รูปแบบของรัฐ รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพและหนา้ท่ีของปวงชน เป็นตน้ กฎหมายอ่ืนจะขดัแยง้ไม่ได ้

โดยศาลรัฐธรรมนูญจะทาํหนา้ท่ีพิจรณาและช้ีขาด 

                   2) กฎหมายปกครอง คือกฎหมายท่ีกาํหนดกฎระเบียบในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน อีกทั้งยงัเป็นกฎหมายควบคุมการใช้อาํนาจของฝ่ายปกครองต่อประชาชน โดยมี

ศาลปกครองทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะ 
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                   3) กฎหมายอาญา คือกฎหมายท่ีกาํหมดวา่การกระทาํใดเป็น หรือไม่เป็น

ความผิดทางอาญาและกาํหนดโทษของความผิดนั้นๆ ไว ้โดยกาํหนดโทษไว ้5 ประเภท ดังน้ี 

ประหารชีวติ จาํคุก กกัขงั ปรับ และริบทรัพยสิ์น 

                   4) กฎหมายวิ ธีพิจารณาความทางอาญา เป็นกฎหมาย ท่ีกําหนด

รายละเอียดและขั้นตอนในกระบวนการดาํเนินคดีอาญา 

                   5) กฎหมายพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยรายละเอียดและ

ขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาและดาํเนินคดีแพ่งในศาล ตลอดจนบงัคบัคดีให้เป็นไปตามคาํ

พิพากษาของศาล 

                   6) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ์ว่าศาล

ยุติธรรมประกอบดว้ยศาลใดบา้ง และแต่ละศาลนั้นมีอาํนาจเพียงใดในการพิจารณาพิพากษาอรรถ

คดี 

           2.6.2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) คือ กฎหมายต่างๆ ท่ี

กาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยกฎหมายระหว่างประเทศอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และ

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีอาญา  

 

     2.6.4  ระบบศาลของไทย 

         ในอดีตระบบศาลของไทยเป็นแบบศาลเด่ียว คือ ศาลยุติธรรม ต่อมาได้เกิดการปฏิรูป

องคก์รตุลาการคร้ังใหญ่มาใชแ้บบระบบศาลคู่ ซ่ึงแต่ละศาลแยกกนัทาํหนา้ท่ีเป็นอิสระต่อกนั และมี

อาํนาจเด็ดขาดเฉพาะของแต่ละศาล ระบบศาลคู่ในปัจจุบนั ประกอบด้วย (สํานักงานกิจการ

ยติุธรรม, 2552: 6-8) 

  2.6.4.1 ศาลยุติธรรม มีอาํนาจพิจารณาคดีทั้งปวง เวน้แต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติั

ให้อยู่ในอาํนาจของศาลอ่ืน โดยมีรูปแบบการพิจารณาคดีดว้ย ระบบกล่าวหา มีผูพ้ิพากษาเป็นคน

กลางตดัสินคดีความ ศาลยติุธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน้ ศาลอุธรณ์ และศาลฎีกา 

                   1) ศาลชั้นตน้ ประกอบดว้ย 

                    (1) ศาลทัว่ไป ไดแ้ก่ ศาลแพง่ ศาลอาญา ศาลจงัหวดั และศาลแขวง 

                    (2) ศาลเฉพาะ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชน

และครอบครัวจงัหวดั และศาลเยาวชนและครอบครัวในศาลจงัหวดั 

                    (3) ศาลชาํนาญพิเศษ ได้แก่ ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากรกลาง ศาล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ และศาลลม้ละลายกลาง 
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                   2) ศาลอุธรณ์ ประกอบดว้ย ศาลอุธรณ์ และศาลอุธรณ์ภาค 1-9 คดีใดท่ี

ศาลชั้นตน้ทัว่ไป และศาลเฉพาะพิพากษาแลว้ หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงพร้อมทั้ง 2 ฝ่ายไม่พอใจ

ในคาํพิพากษาก็จะอุธรณ์ต่อไปยงัศาลอุธรณ์ หรือศาลอุธรณ์ภาค 1-9 ได ้

                    คดีท่ีศาลชาํนาญพิเศษพิพากษาแล้วหากคู่ความไม่พอในคาํพิพากษา ก็

สามารถยืน่ต่อศาลฎีกาไดเ้ลย 

                   3) ศาลฎีกา เป็นศาลสูงสุดของศาลยุติธรรม แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่

ตามลกัษณะคดี ดงัน้ี 

                   (1) ศาลฎีกา สาํหรับคดีแพง่ คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว 

                   (2) ศาลฎีกาแผนกคดีชาํนาญพิเศษต่างๆ  

                   (3) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

นกัการเมืองและขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงถูกฟ้องโดยอยัการสูงสุด 

  2.6.4.2 ศาลปกครอง เป็นศาลท่ีมีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ท่ีเป็นข้อ

พิพาทระหว่างหน่วยงานราชกา รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีรัฐกับ

ประชาชน รูปแบบการพิจารณาคดีใช ้ระบบไต่สวน ศาลปกครองมี 2 ชั้น ไดแ้ก่ 

                   1) ศาลปกครองชั้นตน้ ได้แก่ ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองใน

ภูมิภาค 

                   2) ศาลปกครองสูงสุด  

        2.6.4.3 ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีวินิจฉัยช้ีขาดกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ วา่ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญหรือไม่ อยา่งไร 

       2.6.4.4 ศาลทหาร มีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีทหารกองประจาํการ

กระทาํความผดิ ตามกฎหมายพระราชธรรมนูญศาลทหาร 

 

        2.6.5  บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรม 

         เม่ือกระบวนการยติุธรรมทางอาญาเร่ิมตน้ กฎหมายไดก้าํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมไวต้ามขั้นตอน และมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา ดงัน้ี (สาํนกังานกิจการยติุธรรม, 2552: 8-12) 

           2.6.5.1 ผูเ้สียหาย คือ ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากการกระทาํความผิดฐานใด

ฐานหน่ึง รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีอาํนาจในการจัดการแทนตามกฎหมาย บุคคลเหล่าน้ีถือเป็น

ผูเ้สียหายและมีสิทธิตามกฎหมาย ดงัน้ี 
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 1) ร้องทุกข ์

                   2) เป็นโจทกฟ้์องคดีอาญา  

                   3) เป็นโจทกฟ้์องคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองคดีอาญา 

                   4) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีอาญา 

                   5) ยอมความในคดีความผิดส่วนตวั และถอนคาํร้องทุกขใ์นคดีความผิด

ต่อส่วนตวั 

         2.6.5.2 ผูก้ระทาํผดิ คือ บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่ไดก้ระทาํความผิด แต่ยงัไม่ถูกฟ้อง

ต่อศาล บุคคลผูถู้กกล่าวหานั้นจะมีฐานะเป็น ผูต้อ้งหา 

          2.6.5.3 จาํเลย คือ บุคคลซ่ึงถูกฟ้องยงัศาลแล้ว โดยขอ้หาว่าได้กระทาํความผิด

ฐานใดฐานหน่ึง บุคคลดงักล่าวจะมีฐานะเป็นจาํเลย 

           2.6.5.4 ตาํรวจ หรือ พนักงานฝ่ายปกครอง หมายถึง เจ้าพนักงานท่ีกฎหมาย

กาํหนดให้มีอาํนาจในการสืบสวนสอบสวนและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งน้ี 

รวมถึงพสัดี เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจา้ท่า พนกังานตรวจคนเขา้เมือง และเจา้

พนกังานอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไวด้ว้ย  

          2.6.5.5 พนกังานสอบสวน หมายถึง เจา้พนกังานซ่ึงกฎหมายใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีใน

การกระทาํการสืบสวนสอบสวนในคดี ตามประมวลวธีิพิจารณาความอาญา  

           2.6.5.6 พนักงานอยัการ หมายถึง เจา้พนักงานผูมี้หน้าท่ีฟ้องและดาํเนินการกบั

ผูต้อ้งหาต่อศาล โดยเป็นขา้ราชการอยัการในสาํนกัอยัการสูงสุด 

   2.6.5.7 ศาล หมายความถึง ศาลยุติธรรมหรือผูพ้ิพากษาซ่ึงมีอาํนาจพิจารณา

เก่ียวกบัคดีแพง่และอาญา 

         2.6.5.8 เจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ คือ เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคุมผูต้อ้งหา และ

ปฏิบติัตามสั่งศาลหรือคาํสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมายรวมทั้งการประหารชีวิต นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีให้

การอบรมฟ้ืนฟูผูถู้กคุมขงัใหก้ลบัมาเป็นคนดี เพื่อให้ผูต้อ้งขงัสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมภายนอก

ไดภ้ายหลงัการปล่อยตวั 

        2.6.5.9 ทนายความ คือ ผูป้ระกอบอาชีพกฎหมายอิสระ มีหน้าท่ีให้คาํปรึกษา

ในทางคดี วา่ความแกต่้าง หรือดาํเนินคดีแทนลูกความไม่วา่โจทกห์รือจาํเลย 

         2.6.5.10 ล่าม เน่ืองจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 

กาํหนดใหก้ารสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีในศาลจะตอ้งทาํเป็นภาษาไทย ดงันั้น

ในกรณีท่ีผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา จาํเลยหรือพยานไม่สามารถพูดหรือเขา้ใจภาษาไทย หรือสามารถพูด

หรือเขา้ใจเฉพาะภาษาไทยทอ้งถ่ิน และไม่มีล่าม ให้พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล
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จดัหาล่ามในการแปลคาํแถลง คาํให้การหรือคาํเบิกความ และนอกจากล่ามแปลแลว้ ยงัมีล่ามอีก

ชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ ล่ามภาษามือ ซ่ึงจะใชใ้นกรณีท่ีผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา จาํเลย หรือพยานไม่สามารถ

พดูหรือไดย้นิหรือส่ือความหมายทางอ่ืนไดน้อกจากภาษามือ โดยก่อนทาํหนา้ท่ีล่ามจะตอ้งปฏิญาณ

ตนวา่จะทาํหนา้ท่ีโดยสุจริต และตอ้งลงช่ือในบนัทึกท่ีศาลจดไวด้ว้ย 

        2.6.5.11 นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษา แนะนํา 

ผูเ้สียหายพยาน หรือผูต้อ้งหาท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี ทั้งน้ีคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดเก่ียวกบัชีวิต

และร่างกาย การสอบสวนสอบปากคาํเด็กเป็นหนา้ท่ีพนกังานสอบสวนตอ้งแจง้นกัจิตวิทยาหรือนกั

สังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการ และบุคคลท่ีเด็กร้องขอให้เข้าร่วมทาํการสอบสวนคดีตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาคดีอาญา 

          2.6.5.12 เจา้หน้าท่ีคุมประพฤติ คือ ผูมี้อาํนาจสืบเสาะและพินิจความประพฤติ 

รวมถึงการสอดส่องผู ้ถูกคุมความประพฤติ หน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติหน้าท่ีคุมประพฤติมี 2 

หน่วยงาน ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ และเจา้หน้าท่ีคุมประพฤติของกรม

พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

          

          ชูสวสัด์ิ จนัทร์โรจนกิจ (2541: 1-2) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกป้อง

อาชญากรรมในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของ สถานีตาํรวจนครบาลห้วยขวาง พบวา่ ประชาชนใน

พื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของ สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวาง มีส่วนร่วมในการป้องกัน

อาชญากรรมในระดบัปานกลาง และลกัณะสนบัสนุนการปราบปรามอยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงปัจจยัของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ การให้ความสําคญักบัปัญหาอาชญากรรม และความศรัทธาต่อ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

          พีรพนัธ์ุ สังขเ์รือง (2549: ง) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาํเนินงาน

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลแม่ริม อาํเภอแม่ริม จงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลและเศรษฐกิจ เช่น ระดับการศึกษา และระดับรายได้ของ

ประชาชน มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาํเนินโครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตาํบลแม่ริมมาก เน่ืองจาก ประชาชนส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ตํ่ากวา่อนุปริญญา และมีอาชีพเกษตรกรรม รับจา้งทัว่ไป ดงันั้น ช่วงเวลาของการเขา้ร่วมโครงการ

ต่างๆ จึงตรงกบัเวลาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งออกไปทาํงาน เพื่อหารายไดใ้นการจุนเจือครอบครัว 

ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางเทศบาลตาํบลแม่ริมจดัข้ึนได ้  
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         วชัรพงศ์ พุ่มช่ืน (2549: ง-จ) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน

เครือข่ายชุมชนป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติด กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนอีสานลา้นนา จงัหวดั

เชียงราย พบว่า ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนมีความซับซ้อนและผูกโยงไปกบัทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน การผกูโยงของปัญหาเหล่าน้ีเป็นผลให้ชุมชนร้ือฟ้ืนรูปแบบความสัมพนัธ์บางประการของ

ชุมชนท่ีมีมาเป็นแนวทางหรือกลวธีิในการแกปั้ญหา นัน่คือ การใชแ้นวคิดแบบวฒันธรรมชุมชนมา

เป็นส่วนสําคญัในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยทั้ง 14 ชุมชนไดร้วมตวักนัเป็นเครือข่ายอีสาน

ลา้นนาตา้นยาเสพติด ดงันั้น การดาํเนินงานของเครือข่ายอีสานล้านนาจึงเกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเป้าหมายจะยงัมีอยู่แต่กลวิธีและ

กระบวนการของเครือข่ายก็สามารถเฝ้าระวงัและจัดการกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดท่ี

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี ส่ิงสําคญัประการหน่ึงคือ เครือข่ายอีสานล้านนานั้นมี

องค์กรพี่เล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงทาํให้กระบวนการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพในการ

แกปั้ญหาเป็นอยา่งดี 

          วิโรจน์ ชาํนาญการ (2549: ง) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการแกปั้ญหายา

เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในตาํบลเหมืองง่า อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน พบวา่ ผูน้าํชุมชนส่วน

ใหญ่มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในระดบัมาก อีกทั้งความเห็นของ

ผูน้าํชุมชนเก่ียวกบัมาตรการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในการ

จะช่วยแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทาํให้ผลการดาํเนินงาน การมีส่วนร่วมของ

ผูน้าํชุมชนและองค์กรต่างๆ สามารถดาํเนินการปราบปรามยาเสพติดในปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้การ

แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง จาํนวนผูค้า้ และผูเ้สพมีจาํนวนลดลง และทาํให้เด็กและเยาวชนไม่

เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในเขตพื้นท่ีอีก 

          พิริยาภรณ์ รุกขชาติกุล (2552: ง-ฉ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํหน้าท่ีของสมาชิก

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 1) ด้านโครงสร้างทางสังคมของ

สมาชิกยงัคงประสบกบัปัญหาการประสานงาน ไม่มีเวลาเพียงพอเน่ืองจากงานประจาํ รวมถึง

ปัญหาความซับซ้อนของพื้นท่ี หากพนักงานคุมประพฤติและผูน้าํไม่เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็น

อุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี 2) ดา้นการบริหารจดัการภาครัฐ สมาชิก พนกังานคุมประพฤติและ

ผูน้าํ เห็นพอ้งกนัวา่ ตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน ส่งเสริมดา้นค่าตอบแทน การจดัตั้งกองทุน

มูลนิธิ รวมถึงกฎหมายรองรับการปฏิบติังาน 3) ด้านทัศนคติต่องานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

สมาชิกยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกักการและวตัถุประสงค์ของงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

เท่าท่ีควร พนักงานคุมประพฤติมองว่าทศันคติต่องานเป็นเร่ืองสําคญั 4) ด้านทัศนคติต่องาน

อาสาสมคัรเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เห็นว่าตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาจึงจะเกิดความสงบสุขใน
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ชุมชน และสมาชิกในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตอ้งเป็นผูท่ี้ปรารถนาจะช่วยเหลืองานส่วนร่วมอยา่ง

แทจ้ริง 

          ชยัรัตน์ เฉลิมโชคชยั (2553: 1-2) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลตาํบลปากนํ้ าประแส อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบวา่ 

1) ระดบัการมีส่วนร่วมของของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านสนับสนุนการปราบปราม 

รองลงมาได้แก่ ด้านการป้องกนัทรัพยสิ์น ด้านแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ด้านการแจ้ง

ข่าวสาร และดา้นการประเมินผลการปราบปรามตามลาํดบั 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม พบวา่ ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบล

ในภาพรวมและปัจจยัด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความรู้ ความเข้าใจ และ

ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน ท่ีต่างกนัเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตพื้นท่ี 3) ปัญหา อุปสรรค ของประชาชนดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ประชาชนส่วนใหญ่คิดวา่เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ประชาชนไม่มีส่วนรับผิดชอบ 

รองลงมาไดแ้ก่ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลามาเขา้ร่วมเน่ืองจากมีอาชีพท่ีต่างกนั และประชาชนยงั

ไม่มีความเช่ือมัน่และไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ         

  สุรศกัด์ิ ธนกิจอมร (2553: 1-2) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีมีผลต่อยุติธรรมชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยย์ุติธรรมชุมชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พบว่า ประชาชนในศูนยย์ุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 31-40 ปี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่ 12 ปีข้ึนไป 

และส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในกามีส่วนร่วมในยุติธรรมชุมชน จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วน

ใหญ่มีความพร้อม มีวฒิุภาวะ มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในยุติธรรมชุมชน ดา้นระดบัการมี

ส่วนร่วมท่ีมีผลต่อยุติธรรมชุมชน อนัดบัท่ี 1 คือ ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัท่ีมีผลอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (=4.53)  รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนท่ีมีผลอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด (=4.13) ระดบัการมีส่วนร่วมด้านตรวจสอบท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (=2.97) และ

ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผลท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (=2.79) ตามลาํดบั  

               พชัราภรณ์ สุขร่องชา้ง (2551: ง-จ) ศึกษาเร่ือง เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในตาํบลหนองตอง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า เครือข่าย

ยุติธรรมชุมชนยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง อีกทั้งยงัมีความกงัวลเร่ืองของความรู้ด้าน

กฎหมาย ทาํให้มีผลต่อความเช่ือมัน่ ทั้งน้ีด้านผูบ้ริหารสํานักงานคุมประพฤติ และพนักงานคุม

ประพฤติมองวา่ เครืออข่ายยติุธรรมน่าจะมีความพร้อมในการทาํหนา้ท่ี แต่ตอ้งให้ภาครัฐดาํเนินการ
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สนบัสนุน ดา้นศกัยภาพและความพร้อม เครือข่ายขุติธรรมชุมชนมีความพร้อมในการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทในชุมชน หากแต่ระบบเครือญาติอาจมีผลต่อการทาํหนา้ท่ี ทาํใหย้งัขาดความสมบูรณ์  

            วิสวาจี จิตอารีย์ (2555: 1-2) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน จังหวดักาํแพงเพชร พบว่า 1) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน จงัหวดักาํแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายดา้น  ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ บทบาทการเป็นแนวร่วมของกระบวนยุติธรรมในชุมชนในการ

ดาํเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  เป็นการเสริมสร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรมและความสงบสุข

ในชุมชนมีการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการลดขอ้พิพาท ความขดัแยง้ใน

ชุมชน การป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งการจดัตั้งและดาํเนินการในศูนยย์ุติธรรมชุมชน 

การจดัการให้ความช่วยเหลือดูแลผูท่ี้ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม มีการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากตามลาํดบั ส่วนด้านท่ีค่าเฉล่ียตํ่าสุดได้แก่ การให้โอกาส แกไ้ข ฟ้ืนฟู 

ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผูก้ระทาํผิด 2) ปัจจยัจูงใจ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้น ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ 

และดา้นความสาํเร็จ ตามลาํดบั 3) ปัจจยัสนบัสนุน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้น ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นสวสัดิการ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการอบรมให้ความรู้และการสนบัสนุนใน

การปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหารงานดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน และด้านความมั่นคงในการทาํงานตามลําดับ 4) ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ปัจจยัจูงใจด้านลกัษณะของงาน ปัจจยัจูงใจด้านการ

ยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์ทางดา้นบวกในระดบัตํ่า และปัจจยัสนบัสนุนดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัการปฏิบติังานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จงัหวดั

กาํแพงเพชร 

 เรียวรุ้ง บุญเกิด (2557: 3-4) ศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท:์ กรณีศึกษา 

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า  มีขั้นตอนในการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัทท่ี์สาํคญั คือ 1) การเขา้สู่กระบวนการ 2) การจดัเวทีไกล่เกล่ีย 3) การประสานส่งต่อกรณี

พิพาท ส่วนเง่ือนไขความสาํเร็จในการไกล่เกล่ียท่ีสําคญัมี 5 เง่ือนไข ดงัน้ี คือ 1) ความสมคัรใจของ

คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 2) ตอ้งมีผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีความเป็นกลางและมีลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี 3) การ

ไกล่เกล่ียท่ีเกิดข้ึนในบริบทชุมชนหรือพื้นท่ีมีวฒันธรรมประเพณีในการเคารพผูใ้หญ่ 4) การไดรั้บ

การสนบัสนุนทั้งความรู้ความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 5) การ

เลือกเวทีไกล่เกล่ียท่ีมีความเป็นธรรมชาติและคู่กรณีคุน้เคย  จะทาํให้การไกล่เกล่ียสามารถดาํเนิน

ไปอยา่งราบร่ืนและสาํเร็จได ้
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 ศศิวิมล สู่วรฤทธ์ิ (2557: 3-5) การศึกษาเร่ืองการศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริม

และคุม้ครองสิทธิเด็กภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน พบวา่ 1) ในส่วนของ

มาตรการแต่ละกระทรวงท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการรับผิดชอบเสาหลักประชาคมสังคมและ

วฒันธรรมอาเซียนดา้นสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมไดมี้การจดัทาํมาตรการการเตรียมความ

พร้อมเขา้สู่อาเซียนในเร่ืองการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กไวเ้ป็นอย่างดีแลว้ยกเวน้ สํานกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ 2) ในส่วนของกลไกทางด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐได้มีการจดัทาํแผนงาน

ยทุธศาสตร์ มาตรการ กิจกรรม ในเร่ืองการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้ และ

ในส่วนของกลไกทางด้านสถาบนั ควรมีการส่งเสริมให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบเร่ืองการ

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กเกิดความรู้ความเขา้ใจในแผนงานท่ีตนรับผิดชอบและจะตอ้งขยาย

ขอบเขตใหภ้าคเอกชนและประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจดว้ย  

 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นประชาคมอาเซียน 1) เด็กไทยเสียเปรียบทางด้านภาษา

เน่ืองมาจากการไม่เห็นความสําคญัในการใชภ้าษาองักฤษและการขาดทกัษะการนาํไปใชเ้ม่ือมีการ

เปิดเป็นประชาคมจะมีแรงงานประเทศเพื่อนบา้นหลัง่ไหลเขา้มาทาํงานเป็นจาํนวนมา  2) เน่ืองจาก

ประเทศเพื่อนบา้นโดยเฉพาะ พม่า กมัพูชา ลาว ซ่ึงเป็นประเทศท่ีดอ้ยพฒันากวา่ประเทศไทยจะเขา้

มาแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าภายในประเทศไทยและคนภายในประเทศไทยเองก็ออกไปหาโอกาสท่ี

ดีกว่าในประเทศอ่ืนเช่นเดียวกนัจึงทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยขา้มชาติข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อจาํนวนเด็ก

เคล่ือนยา้ยท่ีจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจะมีการทวีความ

รุนแรงมากข้ึน เด็กอาจถูกข่มขู่ ล่อลวงเขา้สู่วงจรการคา้มนุษยไ์ด ้3) การส่ือสารอยา่งไร้พรมแดน

ส่งผลกระทบต่อเด็กท่ีย ังขาดประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตตกเป็นเหยื่อของผู ้ท่ีแสวงหา

ผลประโยชน์จากเด็กได ้และ 4) เด็กจะไดรั้บการถูกละเมิดจากสถานการณ์การชุมทางการเมือง 

 



 

บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน:

กรณีศึกษา ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) โดยการศึกษาสาเหตุ กระบวนการการมีส่วนร่วม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมประชาชนในดาํเนินกิจกรรมของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมถึง

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ซ่ึงการศึกษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 แนวทางในการศึกษาเบ้ืองตน้ 

 3.2 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 3.3 วธีิการศึกษา 

 3.4 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

 3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.6 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.7 การตรวจสอบขอ้มูล 

 3.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  แนวทางในการศึกษาเบือ้งต้น 

 

 การศึกษาเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษาได้สร้างจากการรวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวข้องจากการทบทวน

วรรณกรรม ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของแนวทางในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งในคร้ังน้ี แนวทางในการศึกษาแสดงวา่  การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน มีสาเหตุหลกั 3 ประการไดแ้ก่  

1) การรับรู้และตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

2) การระดมความร่วมมือและถูกชกัชวนจากผูน้าํ  

3) การรับรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ี 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ท่ีจะขบัเคล่ือนเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชนให้เกิดข้ึนและสามารถแกไ้ขปัญหาในชุมชนของตนได ้ตามแนวคิดขั้นตอนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอนของทศันีย ์ไทยาภิรมย ์(2526: 15)  ประกอบดว้ย 

1) การมีส่วนร่วมวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

3) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินและติดตามผล 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

ตามแนวคิดเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา ปัจจยั 4 ของ ปาริชาติ  วิลยัเสถียร  

และคณะ (2543 อา้งถึงใน นาตยา แท่นนิล, 2555: 29) ปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นตวัสนบัสนุนให้เครือข่าย

ยติุธรรมชุมชนประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ 

1) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

2) ผูน้าํชุมชน 

3) ประชาชน 

4) แรงจูงใจ 

 

 

 
 

ภาพที ่3.1  แนวทางในการศึกษาเบ้ืองตน้ 

สาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยติุธรรม

ชุมชน 

-การรับรู้และตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

-การระดมความร่วมมือและถูกชกัชวนจากผูน้าํ 

-การรับรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ี 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

-การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

-ผูน้าํชุมชน 

-ประชาชน 

-แรงจูงใจ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน 

-การมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

-การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

-การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

การมีส่วนร่วมในการประเมินและติดตามผล 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

เครือข่ายยุตธิรรมชุมชน 

ตาํบลบ้านฆ้อง  

อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 
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3.2  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

          ชุมชน  หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงกนั อยูใ่นละแวกเดียวกนั  

และเป็นท่ีรับรู้ร่วมกนัว่าตนเองอาศยัอยู่ในกลุ่มคนนั้นๆ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ชุมชนบา้นฆอ้ง อาํเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

         ผูน้าํชุมชน  หมายถึง  ผูท่ี้มีศกัยภาพต่อการชกันาํความคิด ความเห็นของชุมชน ไปสู่การ

ตดัสินใจแกปั้ญหาของชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ยประธานชุมชนและกรรมการชุมชน 

         ประชาชน  หมายถึง สมาชิกท่ีอยูใ่นสังคมในชุมชน ในท่ีน้ีหมายถึงสมาชิกท่ีอยู่ในชุมชน

บา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

         การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน ทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏิบติังาน และร่วมรับผลประโยชน์จากการดาํเนินงาน 

         ยุติธรรมชุมชน หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมของชุมชนโดยชุมชนร่วมกนัเองหรือร่วมกบั

ภาครัฐในลกัษณะหุ้นส่วน โดยนาํทุนทางสังคมทีดีงามและศกัยภาพของชุมชนมาใช้ เพื่อสร้าง

ภูมิคุม้กนัและความปลอดภยัจากอาชญากรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขของชุมชน 

         เครือข่ายยุติธรรมชุมชน  หมายถึง ประชาชน กลุ่มคน หรือองค์กรท่ีสมัครใจเข้ามา

ประสานความร่วมมือกบักระทรวงยุติธรรมในการป้องกนั แกไ้ข และเฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรม

ในชุมชน  และไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นสมาชิกเครือข่ายโดยกรมคุมประพฤติ 

         อาสาสมคัรไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น

ผูไ้กล่เกล่ียในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนนั้นๆ  เพื่อช่วยเหลือให้คู่ความสามารถประนีประนอมยอม

ความกนัได ้เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูท่ี้ประชาชนในชุมชนใหก้ารนบัถือ 

         สมาชิกเครือข่ายยติุธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชนผูส้นใจในงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ของกระทรวงยติุธรรม และไดผ้า่นการอบรม “หลกัสูตรเครือข่ายยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม” เพื่อ

เขา้ร่วมกบักระทรวงยุติธรรม ในฐานะหุ้นส่วนท่ีจะดาํเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างความยติุธรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขในชุมชน 

         ผูป้ระสานงานยติุธรรมชุมชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีไดรั้บคดัเลือกให้

เป็นตวัแทนของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และประชาชนในชุมชน ในการประสานงานระหว่าง

ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชน 

นอกจากน้ียงัเป็นผูบ้ริหารจดัการและดาํเนินงานในศูนยย์ติุธรรมชุมชน 

         คณะกรรมการประจาํศูนยย์ุติธรรมชุมชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือ

ประชาชนในชุมชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้ทาํหนา้ท่ีพิจารณา วินิจฉยั แกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน

ในชุมชนในกรณีท่ีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หรือผูป้ระสานงานยุติธรรมชุมชนไม่สามารถ
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แก้ไขได ้และพิจารณาส่งเร่ืองท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ให้สํานักงานยุติธรรมจงัหวดั ต่อไปโดยมีผู ้

ประสานงานยติุธรรมชุมชนเป็นเลขานุการคณะกรรมการประจาํศูนยย์ุติธรรมชุมชน และเป็นฝ่าย

ธุรการ 

         ศูนยย์ุติธรรมชุมชน หมายถึง สถานท่ีท่ีอยู่ในชุมชน และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

ตลอดจนประชาชนเห็นชอบให้จดัตั้งเป็นศูนยย์ุติธรรมชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีดาํเนินงานของ

คณะกรรมการประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชนหรือดาํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนั้นๆ  

         ศูนยป์ระสานงานยุติธรรมชุมชน หมายถึง ศูนยท่ี์ทางกระทรวงยุติธรรมจดัตั้งข้ึนอยู่ใน

สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัภายในกลุ่มงานบริการประชาชน โดยให้เป็นกลไกเช่ือมต่อการทาํงาน

ระหวา่งภาครัฐกบัประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซ่ึงศูนยป์ระสานงานยุติธรรม

ชุมชนมีหนา้ท่ี ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จดัวางระบบฐานขอ้มูลและ

เช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกลไกในชุมชนกบัสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัและกระทรวงยุติธรรม เพื่อ

ทาํงานร่วมกนัตลอดจนติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานของเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

 

3.3  วธีิการศึกษา 

 

          แหล่งขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง ดงัน้ี 

 

         3.3.1  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

เป็นการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล

จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรวบรวมขอ้มูลจากตาํรา หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความ รายงาน 

วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

          

3.3.2  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

โดยท่ีเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นท่ีการศึกษา ใช้การสัมภาษณ์เแบบไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Interview) ซ่ึงเป็นระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ดาํเนินการสัมภาษณ์

ผูรั้บผิดชอบโดยตรง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) Krittendorff 

(1980 อา้งถึงใน วรีะกิตต์ิ  หาญปริพรรณ์ และคณะ, 2551: 40) 
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3.4   กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั (Key - Informant) 

 

         การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้เทคนิค Snow Ball ในความสัมพนัธ์

ของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ด้วยการคดัเลือกจากคณะกรรมการประจาํศูนยย์ุติธรรม

ชุมชนและถามหาผูมี้ส่วนร่วมรายถัดไปเพื่อให้ได้ตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับแนวทางการศึกษา 

จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ประชากรเป้าหมายจึงประกอบดว้ย 

           1)   คณะกรรมการประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน  จาํนวน 6 คน 

        2)  เจา้หนา้ท่ีจากกรมคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 2 คน 

         3)  ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายยติุธรรมชุมตาํบลบา้นฆอ้ง จาํนวน  6 คน 

                   

3.5  เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

         3.5.1  สัมภาษณ์ (Interview)  

การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นวธีิการหลกัในการรวบรวมขอ้มูลโดย

มีแนวประเด็นคาํถามท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ลว้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับแนวประเด็นคาํถามสําหรับการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้มูลในรายละเอียดกบัผูท่ี้ให้ขอ้มูล ประเด็น

คาํถามได้กําหนดตามขอบเขตเน้ือหาการศึกษา การสัมภาษณ์มีลักษณะการพูดคุยอย่างเป็น

ธรรมชาติตามความเหมาะสมและเป็นกนัเอง ตามความเหมาะสมกบัเวลาและโอกาส โดยให้ผูต้อบ

เล่าเร่ืองต่างๆ ของตนเองตามประเด็นคาํถามอย่างยืดหยุ่น ซ่ึงจะเป็นการสัมภาษณ์คณะกรรมการ

ของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง จาํนวน 6 คน และเจา้หน้าท่ีจากกรมคุมประพฤติประจาํ

จงัหวดัราชบุรีท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 2 คน 

 

         3.5.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

เป็นเทคนิคท่ีประยุกต์มาจากการสัมภาษณ์ท่ีนิยมนาํมาใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการ

เชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม และสนทนาแลกเปล่ียนทศันะกนัอย่างกวา้งขวางในประเด็น

ต่างๆ  เป็นการจดัการสนทนากลุ่มสําหรับประชาชนผูมี้ส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาํบล

บา้นฆอ้ง จาํนวน 6 คน 
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3.6  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

         ในการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและทาํการ

ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) นําหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยท่ีออกโดย คณะพฒันาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นาํส่งไปยงัหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อขออนุญาตเก็บ

รวมรวมข้อมูล ในการลงพื้นท่ีไปสัมภาษณ์ผูน้ําชุมชนและประชาชนผูมี้ส่วนร่วมในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

2) สร้างความสัมพนัธ์ เขา้แนะนาํตวักบัผูน้าํชุมชนและประชาชน เพื่อทาํความรู้

จกัและอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการเขา้มาในพื้นท่ี ตลอดจนการขอความร่วมมือให้ขอ้มูลในการ

ศึกษาวจิยั จากนั้นไดห้าโอกาสเขา้พบปะพดูคุยกบัผูน้าํชุมชนเพื่อสร้างความคุน้เคย  

3) การเก็บขอ้มูลรายละเอียดแบบเชิงลึก เม่ือผา่นช่วงการสร้างความสัมพนัธ์และ

ปรับตวัไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ เร่ิมเก็บขอ้มูลส่วนรายละเอียดในแต่ละประเด็น โดยเขา้พบปะพูดคุยกบั

กลุ่มเป้าหมาย ตามเง่ือนไขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

4) การหาขอ้มูลเพิ่มเติม เม่ือไดร้วบรวมวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของขอ้มูลและ

สรุปผลแลว้ หากพบวา่ขาดรายละเอียดขอ้มูลบางส่วน ก็ไดเ้ขา้ไปเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมตลอดช่วงของ

การเขียนรายงานการวจิยั 

 

3.7  การตรวจสอบข้อมูล 

 

         เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยเพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งมาก

ท่ีสุด  จึงได้มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ตาม

วตัถุประสงค์ของการวิจยั และหากพบว่ายงัขาดความสมบูรณ์ในส่วนใด ก็จะเขา้ไปเก็บข้อมูล

เพิ่มเติมในพื้นท่ีอีกคร้ัง 

 

3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

        นาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาดาํเนินการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ทั้งระหว่างการวิจยัและ

ส้ินสุดการวจิยั มีการจดัหมวดหมู่ตามประเภทของขอ้มูล ทาํการประมวลผลขอ้มูลและเขียนสรุปผล

การศึกษาบรรยายเชิงพรรณนา  



 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรม

ชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี จากการทบทวนเอกสาร งานวิจยั รวมถึงการ

เก็บขอ้มูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการเก็บขอ้มูลจากการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมและเรียบเรียงนาํเสนอผลการศึกษาเป็นดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

 4.1 ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

 4.2 ศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

 4.3 สาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

 4.4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

 4.5 กรณีศึกษา 

 4.6 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน 

 4.7 ปัญหา อุปสรรค ในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน และขอ้เสนอแนะ 

 4.8 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

4.1  ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

  

 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

การสมรส อาชีพ เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 14 คน ซ่ึงแบ่งออกได ้ดงัน้ี เพศชาย 10 คน (ร้อยละ 71.4) 

เพศหญิง 4 คน (ร้อยละ 28.6) กลุ่มอายุแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุต ํ่ากวา่ 30 ปี 3 คน (ร้อย

ละ 21.4) กลุ่มอาย ุ30-40 ปี 2 คน (ร้อยละ 14.2) กลุ่มอายุ 40-60 ปี 8 คน (ร้อยละ 57.1) และกลุ่มอาย ุ

60 ปีข้ึนไป 1 คน (ร้อยละ 7.1) 
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ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

  

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคัญ จํานวน 

(n=14) 

ร้อยละ 

เพศ 

             ชาย 

หญิง 

อายุ 

ตํ่ากวา่ 30 ปี 

30-40 ปี 

40-60 ปี 

60 ปีข้ึนไป 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

อาชีพ 

รับราชการ 

รับจา้ง 

ธุรกิจส่วนตวั 

นกัศึกษา 

วา่งงาน 

 

10 

4 

 

3 

2 

8 

1 

 

3 

8 

3 

 

7 

2 

3 

1 

1 

 

71.4 

28.6 

 

21.4 

14.2 

57.1 

7.2 

 

21.4 

57.2 

21.4 

 

50 

14.4 

21.4 

7.1 

7.1 

 

4.2  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านฆ้อง อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 

 

 4.2.1 ความเป็นมาของชุมชน ตําบลบ้านฆ้อง อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี  

 เทศบาลตาํบลบา้นฆอ้ง เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ท่ี 10 ตาํบล 

บา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี อยู่ทางทิศตะวนัออกของอาํเภอโพธาราม อยู่ห่างจาก

อาํเภอโพธาราม ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีรวม 13.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,468.75 ไร่ 
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 องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นฆอ้ง ไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบลบา้นฆอ้งและมี

ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 เม่ือ

วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2549 นายประเสริฐ ทองสาด ดาํรงตาํแหน่งนายกเทศมนตรีตาํบลบา้นฆอ้ง 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบนั ทิศเหนือติดต่อกบัตาํบลบา้นเลือก ทิศใตติ้ดต่อกบั 

ตาํบลบา้นสิงห์ ทิศตะวนัออกติดต่อกบัตาํบลวดัแก้ว ทิศตะวนัตกติดต่อกบัตาํบลตลองตาคต มี

ประชากรทั้งส้ิน 8,523 คน มีจาํนวนครัวเรือน 2,926 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดย

เฉล่ีย 629 คน/ตารางกิโลเมตร (เทศบาลตาํบลบา้นฆอ้ง, 2557) 

 

 4.2.2  การแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนก่อนสู่งานยุติธรรมชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆ้อง อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี พบวา่  

 4.2.2.1  สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของชุมชน 

 ชาวบา้นเร่ิมสัมผสักบัปัญหายาเสพติดท่ีเขา้มาภายในชุมชน “...ครูในโรงเรียนก็ขาย 

เด็กวิ่งซ้ือกนัเหมือนขนม ไม่มีใครอยากยุ่งกลวัเดือดร้อน เด็กท่ีอ่ืนก็วิ่งมาซ้ือท่ีโรงเรียน...” จากคาํ

บอกเล่าของแกนนาํบา้นบ่อมะกรูด สะทอ้นให้เห็นความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยา

เสพติดท่ีทุกคนรู้จกัมนัดีในนาม “ยาบา้”  ช่วงปี พ.ศ.2528-2540 หน่วยงานราชการประเมินวา่บา้น

บ่อมะกรูดเป็นพื้นท่ีสีแดง มีการเสพ ซ้ือ และขายยาบา้กนัอยา่งแพร่หลาย แมแ้ต่ครูซ่ึงเคยไดช่ื้อว่า

เป็นแม่พิมพข์องชาติก็ยงัขาย เด็กในโรงเรียน ผูค้นทัว่ไป ตลอดจนเด็กจากพื้นท่ีขา้งเคียงก็วิ่งมาซ้ือ

กนัอยา่งไม่เกรงกลวัอาํนาจรัฐ ไม่มีใครกลา้ลุกข้ึนมาแกไ้ข เน่ืองจากเกรงกลวัผูมี้อิทธิพล นาํมาซ่ึง

ความวติกกงัวลร่วมของชุมชนวา่มนัไดก้ลายเป็นปัญหาหลกัของหมู่บา้นไปแลว้ 

 4.2.2.2  การสร้างความคิดแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ทาํให้คนจาํนวนมากกลบัถ่ินฐานบา้นเกิดของ

ตนเอง และตน้ปี พ.ศ.2541 คุณธมัมสัญญ ์ อุ่มเอิบ เป็นอีกคนหน่ึงท่ีตดัสินใจกลบัมาตั้งหลกัท่ีบา้น

เกิด “บา้นบ่อมะกรูด” แต่ตอ้งพบกบัสภาพปัญหาในพื้นท่ี คุณธมัมสัญญไ์ดก้ล่าววา่ “ตอนกลบัมา

เจอลูกหลาน ญาติพี่นอ้งติดยา คนมีหนา้มีตาก็คา้ยา มนัเกิดอะไรข้ึนในบา้นเกิดของผม” จากความ

ตั้งใจท่ีจะกลบัมาปลูกบา้น ทาํมาหากิน เพื่อรอจงัหวะท่ีจะกลบัไปดาํเนินธุรกิจต่อ ก็ตอ้งพบกบั

ปัญหายาเสพติดทุกหย่อมหญา้ เม่ือผูน้าํในชุมชนเล็งเห็นความสําคญัของปัญหา จึงได้มีการจุด

ประกายให้ชาวบา้นเล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนวา่ส่งผลกระทบ

ต่อลูกหลานของตน และพร้อมจะลุกข้ึนมารวมพลงัจดัการกบัปัญหาของชุมชนดว้ยตนเอง 
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4.2.2.3  การก่อเกิด “คณะผูน้าํธรรมชาติ” และ “เวทีประชาคม” ในการก่อตั้งกลไก 

สร้างชุมชนเขม้แขง็ 

 เม่ือแกนนาํชาวบา้นตระหนกัถึงปัญหา และเห็นดีร่วมกนัวา่จาํเป็นตอ้งสร้างแนว

ร่วมชาวบา้นทุกคนเพื่อแสวงหาทางออกดว้ยกนัแลว้ ซ่ึงเป็นช่วงเดียวกบัท่ี อาจารยท์องสุข ลาลาด 

ตดัสินใจเกษียณจากชีวิตราชการครู ก่อนกาํหนด ในปีเดียวกนั และพบเห็นปัญหาเร่ืองยาเสพติด

เช่นกนั ดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะเห็นบา้นบ่อมะกรูดกลบัมาสงบสุขอีกคร้ัง แกนนาํทั้งสองจึงตดัสินใจ

เป็นแกนนําหลักในการรวมคน สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี

ร่วมกนั  ในเร่ืองการบริหารจดัการมาติดขดัเร่ืองการปกครองพื้นท่ี เน่ืองจากบา้นบ่อมะกรูดมีผูใ้หญ่ 

2 คน เพราะเป็นพื้นท่ี 2 หมู่บา้น แต่ตอ้งการให้สองหมู่รวมกนั หลงัจากผูใ้หญ่บา้นทั้งสองจึงตั้ง

อาจารยท์องสุข ลาลาด เป็นประธาน ส่วนกรรมการเลือกเฉพาะคนท่ีสมคัรใจ เน่ืองจากปัญหายา

เสพติดเป็นปัญหาท่ีตอ้งต่อสู้กบัอิทธิพล จึงไม่โยนภาระให้แต่ผูน้าํทางการ แต่ใช้ทีมทาํงานในรูป

ของอาสาสมคัรของหมู่บา้นซ่ึงจะเป็นผูน้าํทางการ หรือผูน้าํธรรมชาติก็ได ้แต่มีเง่ือนไขวา่ตอ้งไม่ยุง่

เก่ียวกับยาเสพติด หลังจากช้ีแจงทาํความเข้าใจร่วมกันแล้วจึงได้อาสาสมัคร 15 คน เป็น

คณะกรรมการ และทุกคนในชุมชนจึงมีความเห็นตรงกันว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

ร่วมกนัเป็นลาํดบัแรก  

 เพื่อให้การดาํเนินงานของชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีการแบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 8 เขต โดยมีอาสาสมคัรประจาํในแต่ละเขต ทาํหน้าท่ีเป็นคนประสานงาน เป็น

กลไกท่ีเช่ือมต่อกบัศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้ยาเสพติดของชุมชน 

 ได้มีการจดัการประชุมข้ึนในชุมชน โดยจดัประชุมชาวบ้านทั้ งหมู่บ้านมีการ

ประสานผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูใ้หญ่ กาํนัน เขา้ร่วมประชุม มีการประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าวว่า 

“บา้นเมืองอยู่ไม่ได ้ขอความร่วมมือบา้นไหนมีหกให้มาห้า บา้นไหนมีเจ็ดให้มาหก เหลือเฝ้าบา้น

คนเดียว วนัน้ีมีเร่ืองความเป็นความตายของบา้นเรา ตอ้งมาคุยกนัท่ีเมรุ วดับ่อมะกรูด” ดว้ยวิธีการน้ี

ทาํให้มีชาวบา้นเขา้ร่วมประชุมกว่า 500 คน ชุมชนเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชน 

ชุมชนตอ้งการแกไ้ขปัญหาเอง แต่อยากใหส่้วนราชการมารับรู้ดว้ย จึงเชิญนายอาํเภอ ผูก้าํกบั มานัง่

ฟังการประชุมดว้ย โดยนาํสภาพปัญหาของหมู่บา้นมาปรึกษา หารือ หยิบยกขอ้มูลเร่ืองยาเสพติดมา

วเิคราะห์ “ในหมู่บา้นของเรามีผูค้า้ 41 ราย ผูติ้ดยาเสพติด 85 คน จะทาํอยา่งไรกนัดี”  ปัญหาเร่ืองยา

เสพติดถูกเลือกเป็นอนัดบัหน่ึงท่ีจะแกไ้ขร่วมกนั หลงัจากพูดคุย หาขอ้ตกลง แนวทางดาํเนินงาน 

จึงเกิด  “ยุทธศาสตร์ 3 หยุดย ั้ง”  ข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์หยุดย ั้งผูค้า้ ยุทธศาสตร์หยุดย ั้งผู ้

เสพ และยทุธศาสตร์หยดุย ั้งการติดเพิ่ม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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                1) หยดุย ั้งผูค้า้ โดยการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้ยาเสพติดรับแจง้ขอ้มูล

จากเขตต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากตาํรวจชุมชนเจรจากบัผูค้า้ในชุมชนทุกรายท่ีมี

ขอ้มูล ขอร้องให้หยุดการกระทาํ มีกระบวนหาข่าวจากผูเ้สพ และคนทัว่ไป แลว้ประสานงานกบั

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้จบักุม มีกิจกรรมเฝ้าระวงั พบเห็นส่ิงผิดปกติแจง้ศูนยฯ์ เช่น เห็นคนแปลกหน้า 

รถแปลกๆ คนท่ีพฤติกรรมแปลกๆ ก็ให้มาแจง้ตาํรวจ มีการกดดนัผูค้า้นอกชุมชนไม่ให้มาคา้ยาใน

เขตบา้นบ่อมะกรูดตั้งด่านตรวจทาํการล่อซ้ือ  

 2) หยุดย ั้งผูเ้สพ สํารวจขอ้มูลผูเ้สพ พูดคุยทาํความเขา้ใจกบัผูป้กครอง 

และคนในบา้นของผูเ้สพ ให้ยอมรับความจริง และให้ความร่วมมือในการนาํเด็กไปรักษาบาํบดั จดั

ให้มีการข้ึนทะเบียนผูเ้สพ ประสานงานโรงพยาบาลโพธาราม ออกบตัรผูป่้วยให้กบัผูเ้สพท่ีมา

รายงานตวั จะไดรั้บการยกเวน้จากตาํรวจหากตรวจพบปัสสาวะเป็นสี มีการนาํผูเ้สพไปบาํบดัและ

คนกลุ่มน้ีจะไม่มีใครกล้าขายยาให้ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลกัในการตดัวงจรของยาเสพติดใน 

หลงัจากไดรั้บการบาํบดักลบัมาอยูใ่นชุมชน จดัหางานให้ทาํ ให้นาํผูท่ี้เลิกยาเสพติดไดก้ลบัมาเป็น

วทิยากรในการอบรมใหก้บัผูเ้สพ/กลุ่มเส่ียง 

 3) หยุดย ั้ งการติดเพิ่มสร้างลานกีฬา มีกิจกรรมเล่นกีฬาจัดตั้ งกลุ่ม

กิจกรรมกลองยาวจดักิจกรรมศึกษาดูงานคนในบา้นเป็นหูเป็นตา ช่วยกนัดูแลคนในชุมชน 

 มีการวางข้อตกลง กฎระเบียบชุมชนร่วมกัน ทุกสถานท่ีบ้านบ่อมะกรูดหลัง

ตะวนัตกดินตอ้งไม่มีเยาวชนมัว่สุม ถา้ละเมิดจะใช้วิธี “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ตลอดระยะเวลาท่ี

ชุมชนเอาจริงเอาจังกับยาเสพติดมีการติดป้ายประกาศยุทธศาสตร์ทั้ ง 3 ตามแยก ริมคลอง

ชลประทาน ในบริเวณชุมชน แต่เน่ืองจากในช่วงแรกชุมชนไม่มีงบประมาณเขา้มาสนบัสนุน จึงใช้

วสัดุท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาเขียนป้ายรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ส่วนรางวลัท่ีแจกในการแข่งกีฬาชุมชนจะ

ใช้วิธีขอบริจาคจากคนในชุมชน และนอกชุมชนหลงัจากไดแ้นวทางแกไ้ขปัญหาช่วงกลางเดือน

มีนาคม ปี พ.ศ.2542 งานช่วงแรกชุมชนใช้วิธีประนีประนอม ทาํป้ายรณรงค ์รอให้มารายงานตวั 

ในช่วงเดือนเมษายนมีประเพณีสงกรานตท์าํให้ขบัเคล่ือนงานไดไ้ม่เต็มท่ี มาขบัเคล่ือนเต็มท่ีตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 ทาํให้แกนนาํตอ้งเผชิญหน้ากบัอาํนาจ และอิทธิพล มีการยิงขู่ ขวา้ง

ระเบิด ถูกใส่ร้าย โปรยใบปลิวโจมตีคนทาํงาน เสียงปืน เสียงระเบิดดงัทัว่เต็มถนน แต่แกนนาํหรือ

ทีมอาสาของชุมชนก็ยงัยืนหยดัปฏิบติัหน้าอย่างเต็มท่ีการเคล่ือนไม่หยุดน่ิงแมแ้ต่นาทีเดียว ดงัท่ี

กรรมการศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ระหว่างการดําเนินการ มีเร่ืองของความขัดแยง้ระหว่างผูป้กรองเด็ก 

เยาวชน และผูค้า้เป็นอย่างมาก เพราะผลประโยชน์ท่ีเกิดจากยาเสพติด 
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ส่งผลให้กระบวนการชุมชนแหลกเหลว ลม้เหลว และล่มสลาย เม่ือเกิด

การล่มสลายลงของวฒันธรรมลาวเวยีงท่ีเรามีมาแต่ดั้งเดิม คณะแกนนาํใน

ขณะนั้นจึงเร่ิมดาํเนินการส่งผูเ้สพเขา้กระบวนการบาํบดั ซ่ึงมีจาํนวน 85 

คน หรือเกือบทั้งหมู่บา้น สําหรับผูค้า้เราดาํเนินการล่อซ้ือ ผูค้า้ทั้งหมดจึง

เกิดความขดัแยง้กนัอย่างมาก เม่ือไดด้าํเนินการจบัผูค้า้ และนาํผูเ้สพไป

บาํบัด ในเวลาเดียวกันเราก็ดูและประชาชนเยาวชนในหมู่บ้านไม่ให้

กลบัมาติดเพิ่มอีก การทาํงาน 3 ส่วนน้ีเป็นอะไรท่ีหนกัหนามาก แกนนาํ

ถูกลอบยิงเป็นว่าเล่น เฉพาะตัวผมเองโดนทั้ งหมด  12 คร้ัง จาก

กระบวนการท่ีเราได้ทาํมาทั้งหมดทาํให้เราเห็นถึงอาํนาจอิทธิพลเถ่ือน 

รวมทั้งอาชญากรท่ีเกิดข้ึนภายในบา้นบ่อมะกรูด เห็นแลว้วา่ไม่มีทางท่ีจะ

แกไ้ขได ้เราจึงไดร่้วมมือกนัสร้างความยุติธรรมข้ึนเองภายในชุมชน จึง

จะสามารถท่ีจะหยุดย ั้งกระบวนการคา้ยาเสพติด และความขดัแยง้ลงได้

ในระดบัหน่ึง (นามสมมติท่ี 12, 2558) 

 

  ไดมี้การรณรงค์ให้ผูค้า้ยาเสพติดและผูเ้สพมารายงานตวัท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้ยา

เสพติด ปรากฏว่ามีมารายงานตวั 8 ราย ส่วนท่ีเหลือมีการเขา้ไปขอความร่วมมือถึงบา้นให้มา

รายงานตวัโดยนาํขอ้มูลรายช่ือลูกคา้ท่ีเคยมาซ้ือข้ึนมาอา้ง ผูค้า้ส่วนใหญ่ยอมรับวา่คา้แต่ไม่ยอมหยุด 

ตอ้งการลองอาํนาจกบัแกนนาํของชุมชน ดงันั้น แกนนาํชุมชนจึงมาเนน้ยุทธศาสตร์หยุดย ั้งการติด

เพิ่มเป็นตวัประเมินผล ถือว่าเป็นตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์หยุดย ั้งผูค้า้ หยุดย ั้งผูเ้สพด้วย การติดตามใช้

ระบบเครือญาติ สังเกตพฤติกรรม  ชาวบ้านช่วยกันเฝ้าระวงั  คอยหาข่าวให้ มีการประเมิน

สถานการณ์ทุกเดือน หรือถา้มีขอ้มูลท่ีน่าสงสัยจะเรียกประชุมหมู่บา้นทนัที เพื่อขอมติท่ีประชุมใน

การจดัการ จากความเอาจริงเอาจงัของผูน้าํในชุมชน ประกอบกบัความร่วมไมร่้วมมือของคนใน

ชุมชน และการสนบัสนุนของภาคีเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ทาํให้ให้บา้นบ่อมะกรูด

ค่อยๆ ปลอดยาเสพติดทีละเขต จนครบ 8 เขต ชุมชนประสบความสําเร็จและสามารถจดัการกบัยา

เสพติดในพื้นท่ีไดใ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 และประกาศวา่เป็นชุมชนปลอดยาเสพติดอยา่งเป็น

ทางการในวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2544 โดยอาศยัขอ้มูลจากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุด

ใหญ่ของบา้นบ่อมะกรูด และทีมเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ซ่ึงลงเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีอย่างละเอียด เพื่อให้

แน่ใจวา่ “บา้นบ่อมะกรูด” ปลอดยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
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 4.2.2.4 การรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็สร้างภูมิคุม้กนัสู่การพฒันาย ัง่ยนื 

 ปัญหายาเสพติดคล่ีคลายได้ ด้วยวิธีการปราบปราม  เร่ิมจากการท่ีผู ้นําเห็น

ความสาํคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้ร่วมกนักบัคนในชุมชนแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั และเม่ือปัญหา

ทั้งหมดสามารถหาแนวทางแกไ้ขไดแ้ลว้ ผูน้าํจึงมีแนวคิดในการสร้างภูมิคุม้กนัอยา่งไรถึงจะไปสู่

การพัฒนาย ัง่ยืนโดยการเห็นความสําคัญกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ร้ือฟ้ืนความสัมพันธ์ 

วฒันธรรม ความเป็นเช้ือสายเดียวกนั คือ วฒันธรรมลาวเวียงและการนบัถือศาสนาพุทธเหมือนกนั 

ทาํใหมี้ความเขา้ใจกนัเป็นพื้นฐาน ขอความร่วมมือกนัง่าย ใชห้ลกัธรรมในพุทธศาสนาเพื่อปรับวิธี

คิด นาํไปสู่การปรับพฤติกรรม รักษาประเพณีท่ีดีงาม เพื่อเป็นเกราะป้องกนัไม่ใหค้นในชุมชนไปยุง่

เก่ียวกบัยาเสพติดได้อย่างย ัง่ยืน ได้มีการสํารวจปัญหาของชุมชน กาํหนดเป้าหมาย ร่วมกนัวาง

แผนการดาํเนินงานร่วมกนัอย่างชัดเจน และได้ตระหนกัว่าเม่ือก่อนส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัเช่ือมคนใน

ชุมชนไวด้ว้ยกนั โดยเฉพาะการพฒันาดา้นสังคมจากกิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้คนในชุมชนมีโอกาสมา

พบเจอกนั มีการพดูคุยกนัวา่มีลูก หลานติดยาไหม รู้วา่มีใครคา้ยาไหม ทาํให้คนภายในชุมชนพูดคุย

คุยกนัเอง จนเกิดเป็นการร่วมกนัเฝ้าระวงัผสานเขา้ไปในวิถีชีวิตของชุมชน ทุกคนรู้สึกเป็นเจา้ของ

ปัญหา และตอ้งการแกปั้ญหาร่วมกนัทั้งชุมชน  

 

 4.2.3  การจัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านฆ้อง อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 

 การอาํนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม เป็นภารกิจ

หลกัท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดข้ึนแก่ประชาชนในทุกพื้นท่ีและทุกระดบั แต่ภารกิจดงักล่าวหากรัฐ

เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลอยา่งย ัง่ยืนได ้หวัใจสําคญัของ

ความสําเร็จในการดาํเนินภารกิจดงักล่าวจึงอยูท่ี่คนในชุมชน ซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดไดส้ัมผสั มีส่วน

ไดส่้วนเสียกบัความยุติธรรม ความเป็นธรรมและความสงบสุขในชุมชนนั้นๆ ไดมี้โอกาสและมี

ช่องทางท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการแกปั้ญหาของชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีโอกาสในการ

เขา้ร่วมคิดร่วมวางแผน รวมดาํเนินการและร่วมรับประโยชน์จากการแกปั้ญหาร่วมกนัในลกัษณะ

ของการเป็น “หุน้ส่วน” 

 “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน”  เป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของกระทรวงยุติธรรมภายใต้

ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถว้นหนา้ ประชาชนมีส่วนร่วม” (Justice For All, All For Justice) อนัจะเป็น

กุญแจสําคญัท่ีจะนาํไปสู่จุดหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกบัชุมชน ในการ

อาํนวยความยติุธรรม สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกนั โดยภาครัฐจะส่งเสริม

การรวมตวักนัของประชาชนลกัษณะของ “เครือข่าย” เพื่อทาํงานเคียงบ่าเคียงไหล่กบัภาครัฐในการ

ดาํเนินภารกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของชุมชน และจะส่งเสริมให้เครือข่ายมีความ
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เขม้แข็ง สามารถจดัตั้ง “ศูนยย์ติุธรรมชุมชน” ของตนเองข้ึน เพื่อเป็นกลไกในการร่วมกนัสรรหา

แนวทางท่ีจะทาํใหภ้าครัฐและภาคประชาสังคมร่วมกนัสร้าง “สังคมท่ียติุธรรม” กล่าวคือ เป็นสังคม

ท่ีประชาชนไดรั้บความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคภายใตก้ฎหมายอย่างถว้นทัว่ และเป็นสังคมท่ีมี

ความสงบสุข ปราศจากอาชญากรรมอนัจะเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและ

สังคมอยา่งย ัง่ยนื (เทศบาลตาํบลบา้นฆอ้ง, 2557) 

 สถานการณ์ของชุมชนท่ีเต็มไปดว้ยยาเสพติด ท่ีมีทั้งเด็ก และเยาวชนติดยาเสพติด มีทั้งผู ้

ซ้ือ และผูจ้าํหน่าย ทั้งท่ีเป็นคนในชุมชน และมาจากนอกชุมชน จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนผูน้าํชุมชน

จึงรวมตวักบัผูท่ี้ตอ้งการเขา้มาแกไ้ขปัญหาของชุมชน ทาํให้เกิดเป็นคณะทาํงานเพื่อแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในชุมชน เร่ิมจากการการพดูคุยกบัสมาชิกในหมู่บา้นผสมผสานกบั 3 ยทุธศาสตร์หยุดย ั้ง ซ่ึง

เป็นการประสานงานกบัส่วนราชการ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ปกครอง อาํเภอ  มีอาสาสมคัรของชุมชนตาม

หมู่บา้นท่ีคอยเป็นหูเป็นตาให้เจา้หนา้ท่ี และยงัมีการพูดคุยขอร้องให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเลิกยุง่เก่ียวกบัยา

เสพติด และเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหลกัสูตรเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

กับการแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผูก้ระทาํผิด ในโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวง

ยุติธรรม ท่ีบา้นบ่อมะกรูด หมู่ 7-8 โดยมีผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลจงัหวดัราชบุรี และผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานคุมประพฤติภาค 7 ไดร่้วมใหค้วามรู้ ดา้นขอ้กฎหมาย รวมถึงประสบการณ์การเป็นผูไ้กล่

เกล่ียข้อพิพาท รวมไปถึงการให้ข้อมูลงบประมาณของกรมคุมประพฤติอย่างเต็มเป่ียม ทาํให้

ชาวบา้นตาํบลบา้นฆอ้งเกิดความรู้ความเขา้ใจต่อกระบวนการยุติธรรมชุมชน จึงไดมี้การเปิดศูนย์

ยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ข้ึนในวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2550  

เป็นแห่งแรกในจงัหวดัราชบุรี ณ ศูนย ์กศน. ภาคกลาง ชุมชนบา้นบ่อมะกรูดอยา่งเป็นทางการข้ึน 

 การดาํเนินงานของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

ประกอบด้วยคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน มีการแบ่งแยกหน้าท่ี ดงัภาพท่ี 4.1 คณะกรรมการ

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  
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ภาพที ่4.1 คณะกรรมการยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นบ่อมะกรูด, 2556 

 

4.3  สาเหตุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

 

 จากการศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนคร้ังน้ี พบว่า 

ศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากภาครัฐทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ความรู้แก่ผูน้าํชุมชนและประชาชน

ในชุมชน การจดัตั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชนประกอบดว้ยส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนงานยุติธรรม

ชุมชน 3 ส่วน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีในสังกดักระทรวงยุติธรรม ผูน้าํชุมชนและประชาชนท่ีเขา้ร่วมเป็น

อาสาสมคัรยติุธรรมชุมชน ทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข ์ทาํหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย เม่ือเกิดความ

ขดัแยง้ข้ึนในชุมชน โดยสาเหตุการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจาก

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม พบวา่มีดงัน้ี 

 

 

นายทองสุข ลาลาด 

ประธานกรรมการศูนยย์ติุธรรมชุมชน 

กาํนลัสยาม มุกดา 

รองประธานกรรมการศูนยย์ติุธรรมชุมชน 

นางพาวณีิ สามคัค ี

เลขานุการ 

นางหทยัรัตน์ อุ่มเอิบ 

ผูช่้วยเลขานุการ/ประชาสัมพนัธ์ 
นางสาวปทุมวดี สีใส 

เหรัญญิก 

นายธมัมสัญญ ์อุ่มเอิบ 

กรมการ/ฝ่ายนโยบายและแผน 

นายสุวรรณ ศรีนาค 

กรรมการ/ฝ่ายยทุธศาสตร์การเมืองการปกครอง 
 

นายคาํตา หาญกลา้ 

กรรมการอาสาสมคัรชุมชน 
 

นายวิโรจน์ ยงักิจการ 

กรรมการ 
 

นางเครือวลัย ์สุฉันทบุตร 

กรรมการ 

นางสมคิด โสธิสงค ์

กรรมการ 
 

นายโกศล ลกัษิตานนท ์

กรรมการ 
 

นางสุนนัทา รักงาม 

กรรมการ 
 

นายจาํเริญ เกิดชา้ง 

กรรมการ 
 

นางอุไร นิลสาริกา 

กรรมการ 
 

นายสวา่ง ลินลา 

กรรมการ 
 

นายนางแต๋ม นามถาวร 

กรรมการ 
  

 
 



74 
 
 4.3.1  การรับรู้และตระหนักถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

 เน่ืองจากชุมชนไดป้ระสบปัญหาร้ายแรงในเร่ืองการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความ

ขดัแยง้อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากปัญหาไดส่้งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนเอง เช่น ยาเสพติดท่ีระบาด

ไปสู่เด็กและเยาวชน ทั้งยงัระบาดเขา้สู่สถานศึกษา รวมไปถึงสมาชิกชุมชนผูใ้ชแ้รงงาน และปัญหา

ท่ีสืบเน่ืองมาจากปัญหายาเสพติด คือ เกิดการลกัขโมยข้ึนภายในหมู่บา้น มีการทะเลาะเบาะแวง้

ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน รวมทั้ งปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ความขัดแย้งด้านการแบ่งเขตแดน 

สาธารณูปโภค ทาํใหผู้น้าํชุมชน ประชาชนในชุมชน ไดร่้วมกนัจดัตั้งเครือข่ายอาํนวยความยุติธรรม

ในชุมชนและดาํเนินกิจกรรมการควบคุมอาชญากรรมและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชน โดยมีภาครัฐบาลเขา้มาดาํเนินการส่งเสริม สนบัสนุน ชกันาํ และเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในรูปแบบส่วนบุคคล ชมรม สมาชิก และองค์กร จึงทาํให้ชุมชนสามารถ

บรรเทา แกไ้ข ปัญหา ความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัท่ีกรรมการศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้น

ฆอ้งไดก้ล่าวไวว้า่  “เม่ือผูน้าํชุมชนมีการผสานความร่วมมือกนั ผูน้าํแต่ละคนก็จะมีกลุ่มการทาํงาน

ของตนเองส่งผลไปถึงการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน” (นามสมมติท่ี 1, 2558) 

 ผูน้าํชุมชนมองเห็นวา่นอกจากปัญหายาเสพติดแลว้  ชุมชนก็ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ อีกรอบดา้น 

หากชุมชนมีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายเพื่อดาํเนินงานยุติธรรมชุมชน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

มากข้ึนอีก แต่ในการเขา้มาทาํงานเป็นอาสาสมคัรจะไม่มีการบงัคบั ใช้ความสมคัรใจ และมีส่วน

ร่วมในการคิดตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา ไม่มีรางวลัหรือส่ิงตอบแทนใดๆ มีเพียงแต่ความประทบัใจ

เท่านั้น  

 

 4.3.2  การระดมความร่วมมือและถูกชักชวนจากผู้นําชุมชน 

 เน่ืองจาก การดาํเนินกิจกรรมดา้นงานยุติธรรมจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชน

ผูมี้ส่วนได-้เสีย ผูน้าํซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด จึงประชาสัมพนัธ์

เพื่อระดมความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และร่วมกนัคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งปัญหา

เก่ียวกบัยาเสพติดและปัญหาความขดัแยง้อ่ืนๆ ก็คล่ีคลายลงตามลาํดบั  

 เกิดเป็นความประทบัใจต่อยุติธรรมชุมชนท่ีเขา้มาช่วยกนัแกไ้ขปัญหาลูกหลานในหมู่บา้น

ท่ีเคยติดยาเสพติด  และมีความประพฤติท่ีเสียหาย ก็สามารถกลบัมาเป็นเด็กดีของพ่อแม่และของ

ชุมชนได้ ในภายหลังจึงชักชวนให้มาเป็นแกนนําระดับเยาวชนและเป็นแนวร่วมสําคัญของ

เครือข่ายยติุธรรมชุมชนอีกดว้ย  
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 4.3.3  การรับรู้ถึงสิทธิและหน้าทีต่่อชุมชน 

             เน่ืองจากประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนต่างรับรู้และเห็นถึง

ความสาํคญัของการช่วยเหลือ ดูแล ป้องกนัชุมชนของตนเองจากปัญหายาเสพติด และความขดัแยง้

ท่ีเกิดข้ึน อีกทั้ง ตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเองในฐานะสามาชิกของชุมชนซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบ

โดยตรง ประกอบกบันโยบายกระจายการอาํนวยความยุติธรรมสู่ชุมชนของกระทรวงยุติธรรม โดย

ตอ้งการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมตามหลกัท่ีวา่ “ยุติธรรมถว้นหนา้ ประชา

มีส่วนร่วม” จุดประสงคต์อ้งการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ดูแล ป้องกนั และให้

ความช่วยเหลือดา้นการอาํนวยความยติุธรรม เพื่อความสงบสุขของชุมชนนั้นๆ   

 

4.4  กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านฆ้อง 

       อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 

  

 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมใน

เครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง มีดงัต่อไปน้ี 

  

 4.4.1  การมีส่วนร่วมวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 เร่ิมจากการท่ีผูน้ําชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนภายใน

ชุมชน และไดช้กัชวนสมาชิกในชุมชนท่ีเห็นถึงผลเสียหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัญหา

ยาเสพติดท่ีขณะนั้นส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนในชุมชน ซ่ึงปัญหาน้ีอาจนาํไปสู่ความล่มสลาย

ของชุมชนก็เป็นไปได ้ดงัท่ีกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งได้

กล่าวไวว้า่ 

 

ในตอนนั้นทั้งชุมชน มีจาํนวนเด็กท่ีรอดจากการติดยาจาํนวน 12 เปอร์เซนต์

เท่านั้น นอกนั้นติดยากนัหมด ในชุมชนจะมีนกัเลงหัวไมป้ระจาํหมู่บา้นพวกน้ีก็

ติดยา มีการเสพและคา้ขายยาเสพติดกนัในท่ีสาธารณะ และระหวา่งท่ีคณะแกนนาํ

ดําเนินการปฏิบัติการต่อสู้กับยาเสพติด  ก็มีเ ร่ืองของความขัดแย้งระหว่าง

ผูป้กครองกบัคณะแกนนาํดว้ย เน่ืองมาจากผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการคา้ยาเสพ

ติด โดยคณะแกนนาํเองก็เล็งเห็นว่าความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตวัการทาํให้

กระบวนการชาวบา้นล่มสลาย ไม่มีความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ในการแก้ไข
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ปัญหา ดังนั้ น จึงได้มีความคิดว่ากระบวนการแก้ไขท่ีแท้จริงควรต้องมาจาก

สมาชิกในชุมชนเอง (นามสมมติท่ี 12, 2558) 

 

และกรรมการอาสาสมคัรชุมชน ไดก้ล่าวเสริมวา่ 

  

หมู่บา้นเกิดวิกฤติการณ์ยาเสพติดสําคญัอยู่ท่ีหมู่บา้นน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเราเกิด และ

จะตอ้งอยูอ่าศยัไปจนถึงวนัตาย แลว้ตอนน้ีมาเกิดปัญหาภายในหมู่บา้น เรากาํลงัดู

วา่จะรอใหใ้ครมาเป็นแกนนาํช่วยเหลือในเร่ืองน้ี (นามสมมติท่ี 14, 2558) 

 

จากคํากล่าวด้านบนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักของสมาชิกในหมู่บ้านท่ี เห็น

ความสําคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนของตนเอง แต่ชาวบา้นเป็นเพียงประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ภายในชุมชน ไม่ไดมี้อาํนาจเกียรติยศ หรือความน่าเช่ือถือใดๆ ไม่ไดมี้ความรู้มาก ไม่ได้มีฐานะ

ร่ํารวย จึงไม่สามารถท่ีจะจดัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเป็นปัญหาท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตตนเอง และ

ครอบครัวไดเ้อง จึงตอ้งพึ่งพาผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นผูน้าํชุมชน คือ เป็นคนท่ีเป็นตน้แบบท่ีดีทั้ง

ทางดา้นความประพฤติ การวางตน ความกาํลงัทรัพย ์ มีความจริงใจ มีความรู้ เป็นท่ีนบัหน้าถือตา

สมาชิกในชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือ ท่ีสําคญัจะตอ้งมีความเสียสละ เขา้มาช่วยริเร่ิมและเป็นแกน

นาํของประชาชน 

 

4.4.2  การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

 เม่ือประชาชนในชุมชนมีความตระหนกัถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาแลว้ ขั้นตอนต่อไป

ก็คือการท่ีคณะกรรมการท่ีอาสาเขา้มามีส่วนร่วมในงานยุติธรรมชุมชนคร้ังน้ี จึงหารือกนัเพื่อหา

แนวทางและร่วมกนัวางแผนในการรับมือและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ีกรรมการฝ่ายนโยบาย

และแผนไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

 เรารวมพลงักนัทั้ง 15 คน ในการต่อสู้กบัยาเสพติดชนิดท่ีเรียกวา่ประกาศสงคราม

กบัยาเสพติด เม่ือเกิดการประกาศสงครามกบัยาเสพติดข้ึน ผูค้า้ ผูท่ี้ติดยาไดรั้บการ

บาํบดั...โดยวิธีการใช้วิธีพูดคุยกบัพี่น้องภายในหมู่บา้น และใช้ 3 ยุทธศาสตร์

หยุดย ั้ง เพื่อประกาศให้หมู่บา้นเราเป็นหมู่บา้นปลอดยาเสพติด (นามสมมติท่ี 12, 

2558) 
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ในเร่ืองการบริหารจดัการ เน่ืองจากบา้นบ่อมะกรูดมีผูใ้หญ่บา้น 2 คน เพราะเป็นพื้นท่ี 2 

หมู่บา้น แต่เพื่อความสะดวกในกระบวนการตดัสินใจในแกไ้ขปัญหา ภายหลงัจากท่ีประชุมเร่ือง

ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีบา้นบ่อมะกรูด  ผูใ้หญ่ทั้งสองและชาวบา้นจึงตกลงท่ีจะแต่งตั้ง อาจารย์

ทองสุข  ลาลาด  ข้ึนเป็นประธานของศูนย์เพื่อความสะดวกต่อขั้ นตอนการตัดสินใจ  ส่วน

คณะกรรมการเลือกเฉพาะคนท่ีสมคัรใจ เน่ืองจาก ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีตอ้งต่อสู้กบัอิทธิพล 

จึงไม่โยนภาระใหแ้ต่ผูน้าํทางการ แต่ดาํเนินงานโดยใชที้มทาํงานในรูปของอาสาสมคัรของหมู่บา้น 

เลือกเฉพาะคนท่ีสมคัรใจและตอ้งการเข้าร่วมอย่างจริงจงั โดยมีเง่ือนไขว่าคณะกรรมการหรือ

อาสาสมคัรท่ีจะเขา้มาร่วมปฏิบติังานนั้นจะตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

 นอกจากนั้น มีการนาํเอาพื้นฐานความเช่ือของคนในหมู่บา้นท่ีมีมากกวา่ 200 ปี เขา้มาช่วย

ในการวางแผนการจดัการปัญหาชุมชน ซ่ึงไดแ้นวคิดน้ีสืบเน่ืองมาจากมาจากการท่ีไดค้ณะอาสาใน

การขจดัปัญหายาเสพติดเป็นคนพื้นท่ีท่ีอาศยัอยู่ภายในชุมชนตั้งแต่เกิด จึงมีความรู้ในส่วนของ

ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมภายในชุมชนเป็นอยา่งดี และนาํเอาคติความเช่ือในชุมชนเหล่าน้ีมาปรับ

ใชร่้วมกบัแผนการดาํเนินงานท่ีไดก้าํหนดข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน ตามคาํกล่าวท่ีว่า 

คนท่ีจะเป็นหลกัในการแกปั้ญหายาเสพติดของหมู่บา้น ตอ้งไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด ไม่อย่างนั้น

ชาวบา้นเขาไม่เช่ือ ไม่ใหค้วามร่วมมือ (นามสมมติท่ี 12, 2558) 

 

 4.4.3  การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

 จากการศึกษาถึงการดาํเนินการของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง พบว่า เม่ือมีผูน้าํ

ชุมชนท่ีเขม้แขง็แลว้ ยงัมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนท่ีเห็นถึงความสําคญัในการแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดภายในชุมชนบา้นบ่อมะกรูด  

 การดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตั้ งแต่ริ เ ร่ิมจากชุมชนบ้านบ่อมะกรูด  เ ม่ือ

คณะกรรมการและฝ่ายราชการท่ีสนับสนุนให้ความช่วยเหลือมองเห็นถึงความสําเร็จใน

ความสามารถแกปั้ญหาในพื้นท่ีไดจ้ริงแลว้ ภายหลงัจึงชกัชวนโนม้นา้วสมาชิกในหมู่บา้นอ่ืนๆ ใน

ตาํบลบา้นฆอ้งทั้ง 9 หมู่บา้นเขา้มาร่วมเครือข่าย เกิดเป็นยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอ       

โพธาราม จงัหวดัราชบุรีในปัจจุบนั ศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งในปัจจุบนั ดาํเนินการเป็น

ศูนยก์ลางการไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน โดยผลงานท่ีผ่านมาได้มีการไกล่

เกล่ียมาแลว้มากกวา่ 1,000 ขอ้พิพาท โดยการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการไกล่เกล่ียแก่อาสาสมคัรผูเ้ป็น

ท่ีน่าเช่ือถือในชุมชน อีกทั้ง มีการดาํเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการเป็นศูนยรั์บ

รายงานตวัสาํหรับผูก้ระทาํผดิท่ีอยูร่ะหวา่งการรายงานตวัของสังกดักรมคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรี 

โดยเปิดเป็นศูนย์รับรายงานตัวท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆ้อง เพื่ออาํนวยความสะดวก          
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ร่นระยะทางให้กบัผูก้ระทาํผิด รวมไปถึงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อไปรายงานตวัอีกดว้ย ใน

ดา้นของการจดัการดา้นยาเสพติดศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งมีการจดักิจกรรมตา้นยาเสพติด

มาอยา่งต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์ 3 หยุดย ั้ง ท่ียึดถือเป็นแนวทางการปฏิบติัมาตั้งแต่ริเร่ิมและยงัคง

ยึดถือปฏิบัติตามจนถือปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์หยุดย ั้งผูค้ ้า ยุทธศาสตร์หยุดย ั้งผูเ้สพ และ

ยุทธศาสตร์หยุดย ั้งการติดเพิ่ม โดยมีแนวทางดาํเนินการตามยุทธศาสตร์หยุดย ั้งผูค้า้ คือ สมาชิกใน

ชุมชนทุกคนช่วยกนัติดตามสอดส่องดูแลความผิดปกติในชุมชน หากมีขอ้มูลผูใ้ดคา้ยาเสพติดใน

พื้นท่ีก็จะแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบและทางศูนยย์ุติธรรมชุมชนจะดาํเนินการสืบสวนและจบักุม

ต่อไป ดา้นแนวทางการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์หยดุย ั้งผูเ้สพ ไดแ้ก่ การเขา้ไปเจรจากบับุคคลนั้น

ท่ีได้รับแจง้ว่าอาจติดยาเสพติดรวมทั้งครอบครัวเพื่อให้ยอมรับการบาํบดั โดยในขั้นตอนในการ

บาํบดัศูนยย์ติุธรรมชุมชนจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดโดยไม่เดือดร้อนครอบครัวของผูเ้สพ 

โดยงบประมาณนั้นก็มาจากเงินหมุนเวียนในหมู่บา้นท่ีสมาชิกในชุมชนร่วมกนับริจาคหรือเต็มใจ

แบ่งส่วนแบ่งบางส่วนจากกองทุนอ่ืนๆ ของหมู่บา้นมาเพื่อเป็นงบประมาณช่วยเหลือบาํบดัผูติ้ดยา

เสพติดของชุมชน  สําหรับยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์หยุดย ั้ง การติดเพิ่มแนวทางการดาํเนินงาน

เน้นให้การส่งเสริม สร้าง สนบัสนุน สมาชิกในชุมชนตั้งแต่ระดบัเด็ก เยาวชน และสมาชิกทัว่ไป

ของชุมชน โดยยดึแนวทาง 3 ก. มีการสร้างลานกีฬาสาํหรับเด็ก เยาวชน และสมาชิกในหมู่บา้นให้มี

พื้นท่ีสาํหรับออกกาํลงักาย และห่างไกลจากยาเสพติด มีการจดัตั้งคณะกลองยาว ซ่ึงเป็นขนมธรรม

เนียมวฒันธรรมดั้งเดิมของลาวเวยีง โดยมีการรวมกลุ่มฝึกฝนเด็ก เยาวชน และสมาชิกทัว่ไปท่ีสนใจ

เขา้มาร่วมในคณะกลองยาวของชุมชน ในปัจจุบนัมีการพฒันาไปเป็นการออกแสดงตามงานต่างๆ 

ท่ีมีการว่าจา้ง เป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ อีกทางหน่ึงให้กบัเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อ

สามารถช่วยเหลือครอบครัวไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงรายไดน้ี้ถือเป็นผลพลอยไดอี้กทางหน่ึงของการจดั

กิจกรรมใหส้มาชิกในชุมชนเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมกบัทางชุมชนยึดให้ห่างไกลจากการมัว่สุมเสพยา

เสพติด นอกจากนั้นทางคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งยงัคาํนึงถึงการเขา้ร่วม เออีซี 

ของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล ้จึงมีการปรึกษาและมอบหมายหัวหนา้กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นแนว

ร่วมของอาสาสมคัรยติุธรรมชุมชนท่ีจบการศึกษาและมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เปิด

เป็นการสอนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ การพูดคุย การเขียนให้กบัเด็ก และเยาวชนในชุมชนทุกๆ วนั

อาทิตย ์เพื่อหวงัวา่จะสามารถพฒันาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนในชุมชนในอนาคต 

 จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานต่างๆ ของเหล่าคณะกรรมการแนวร่วม

เยาวชนและสมาชิกในชุมชนท่ีกล่าวมาแล้ว ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านฆ้องได้รับความ

ช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาคเอกชนอ่ืนๆ และหน่วยงานราชการ เช่น เทศบาลตาํบลบ้านฆ้อง 

ตาํรวจในพื้นท่ี เจา้หน้าท่ีกรมคุมประพฤติสังกดัจงัหวดัราชบุรี และขา้ราชการฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเขา้มามี
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ส่วนร่วมในการดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี จนประสบความสาํเร็จเป็นชุมชนตวัอยา่งดา้นการจดัการความยุติธรรมในชุมชน   

 

 4.4.4  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการยุติธรรมชุมชน

ตาํบลบา้นฆอ้ง พบวา่ การประเมินผลการดาํเนินการชุมชนจะมีการจดัการประชุมคณะปฏิบติังาน

กนัทุก วนัท่ี 10 ของเดือน หรือ 2 เดือน 1 คร้ัง เป็นการประชุมคณะกรรมการการปฏิบติังานของแต่

ละหมู่บา้น ว่ามีความขดัแยง้อะไรเกิดข้ึนบา้ง มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานอย่างไรบา้ง รวม

ไปถึงการประเมินผลการปฏิบติังานโดยตวัของคณะกรรมการเองและจากตวัแทนสมาชิกในหมู่บา้น

วา่มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานอยา่งไรบา้ง การประเมินผลจะเป็นการบอกกล่าว พูดคุยกนัใน

ท่ีประชุมแต่ละคร้ัง 

       

4.5  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรม 

 ชุมชน  

 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน ตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สามารถอธิบายได ้4 ปัจจยั ดงัน้ี 

  

 4.5.1  ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  

 ภาครัฐไดก้าํหนดโยบายสนบัสนุนกิจกรรมการสร้างช่องทางการเขา้มามีส่วนร่วม และการ

ติดตามประเมินผล ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “มีหน้าท่ีในการควบคุมดูแล และสอดส่องผูถู้กคุมความ

ประพฤติตามท่ีศาลสั่ง และพกัโทษลดหลัน่ตอ้งโทษจากเรือนจาํ” (นามสมมติท่ี 5, 2558) 

 จากคาํกล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีเขา้มาทาํงานตามนโยบาย

ของรัฐ คือ การเขา้มาทาํงานท่ีศูนยย์ุติธรรมชุมชน เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูต้อ้งหาท่ีตอ้งมา

รายงานตวัตามท่ีศาลกาํหนดไว ้และเจา้หน้าท่ียงัคอยให้คาํปรึกษาเม่ือประชาชนมีปัญหาเก่ียวกบั

ดา้นกฎหมาย เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็ใหก้ารช่วยเหลือเป็นอยา่งดี ดงัท่ีประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

การมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่ท่ีน่ีดี สร้างความสะดวกสบายให้สมาชิกในชุมชน 

โดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปรายงานตวัท่ีตวัจงัหวดั และเจา้หน้าท่ีก็ให้ความช่วยเหลือ
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แนะนาํเป็นอยา่งดี บริการดีรวดเร็ว ชุมชนมีความสงบสุข รวมทั้งการให้คาํแนะนาํ 

และให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมายรวมถึงการปฏิบติัตวั (นามสมมติท่ี 6, 2558; นาม

สมมติท่ี 7, 2558; นามสมมติท่ี 8, 2558) 

 

เจ้าหน้าท่ีก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการไกล่เกล่ียความขัดแยง้ระหว่าง

สมาชิกในชุมชน เม่ือเกิดการพิพาทระหวา่งประชาชนกบัประชาชน เร่ืองการบุก

รุกศาลเจา้ท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้จึงตอ้งมีการเชิญคู่พาททั้ง 2 ฝ่ายไปทาํการไกล่

เกล่ียกนัต่อท่ีศาลจนประสบความสาํเร็จ (นามสมมติท่ี 12, 2558) 

 

 4.5.2  ด้านผู้นําชุมชน  

 ผูน้ําชุมชนจะต้องเป็นผูมี้ความรู้มีประสบการณ์ มีความเป็นผูน้ํา มีความน่าเช่ือถือ มี

ศกัยภาพสามารถรวมกลุ่มชาวบา้นเพื่อหาหนทางแกไ้ขปัญหา มีความจริงใจและมีความเป็นผูน้าํใน

ทอ้งถ่ิน จากคาํกล่าวของกรรมการฝ่ายยทุธศาสตร์การเมืองการปกครองท่ีกล่าวไวว้า่  

 

กรรมการฝ่ายนโยบายและแผนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆ้องเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถ อยู่เป็นแกนหลกัในการแกปั้ญหา และเป็นคนท่ีชาวบา้นให้

ความเคารพศรัทธา สามารถประสานงานดา้นเครือข่ายไดดี้ อย่างมีปัญหาเกิดข้ึน

ในชุมชนท่านก็จะคอยชวนแกนนาํในหมู่บา้นมาช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน (นาม

สมมติท่ี 13, 2558) 

 

 4.5.3  ด้านประชาชน  

 โดยประชาชนในชุมชนตอ้งมีความรู้ความใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนของตน มี

ประสบการณ์ เป็นฝ่ายตดัสินใจเร่ิมกิจกรรมและรับผลประโยชน์ ดงัท่ีกรรมการเหรัญญิกศูนย์

ยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2548-2549 ได้มีนโยบายจากทางภาครัฐ ท่ีจดัให้กรมคุม

ความประพฤติท่ีมีในทุกจงัหวดัจะต้องเขา้มาทาํความรู้จกักบัคนภายในชุมชน 

ไม่ใช่จะอยู่เพียงแค่ภายในสํานกังาน จึงไดมี้การจดัอบรมให้แก่คนภายในชุมชน

ทุกสาขาอาชีพข้ึน แต่ความคาดหวงัของเจา้หนา้ท่ี และสมาชิกภายในชุมชน คือคิด

วา่จะไดรั้บความรู้ทางกฎหมาย เพื่อจะนาํมาปรับใชภ้ายในชุมชนของตน แต่ส่ิงท่ี



81 
 

เจา้หน้าท่ีกรมฯ เขา้มาอบรม คือ เร่ืองการทาํงานของกรมประพฤติเพื่อถ่ายทอด

ความรู้ในการดาํเนินงานของกรมสู่ประชาชนในชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน

ผูอ้าสาเป็นตวัแทนในการดาํเนินกิจกรรมของกรมคุมประพฤติในระดบัของชุมชน

เองได ้โดยกรมคุมประพฤติจะเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน ซ่ึงจากการอบรมเดือนละ 1 

คร้ังทาํใหก้รมฯ จะไดผู้ท่ี้มีความสนใจเขา้ร่วมประชุมในทุกๆ คร้ัง เพื่อท่ีจะนาํเอา

ความรู้มาพฒันาชุมชนของตนเอง (นามสมมติท่ี 2, 2558) 

 

 จากการท่ีประชาชนให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมการอบรมในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพของคนภายในชุมชนท่ีมีความกระตือรือร้นท่ีจะนาํเอาความรู้มาปรับใชใ้นการพฒันาชุมชน

ของตนเอง แมว้า่ตามความเขา้ใจของอาสาสมคัรในเบ้ืองตน้คาดวา่เจา้หน้าท่ีจะเขา้มาให้การอบรม

ให้ความรู้ด้านกฎหมาย  แต่แท้จริงแล้วการอบรมน้ีเป็นการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ 

วตัถุประสงค ์และกระบวนการทาํงานของกรมคุมประพฤติสู่อาสาสมคัรในชุมชนและแสดงให้เห็น

ถึงการสนับสนุนและส่งเสริมศกัยภาพของบุคคลจากทางภาครัฐให้สมาชิกในชุมชนให้บริหาร

จดัการดา้นงานยุติธรรมของชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในการอบรมแต่ละคร้ัง

ภาครัฐควรมีการจดัส่งเอกสารเชิญเขา้ร่วมการอบรมพร้อมกบัแนบเอกสารท่ีเป็นหมายกาํหนดการ

ในการอบรมอยา่งละเอียดให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรู้้จุดประสงคท่ี์แทจ้ริง

ของการฝึกอบรม และทางชุมชนเองจะคดัผูมี้ความสนใจท่ีแทจ้ริงเพื่อเขา้มารับการฝึกอบรม จะ

ส่งผลใหส้มาชิกท่ีเขา้รับการอบรมไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะใหม่ เพื่อนาํไปพฒันาปรับใช้

ภายในชุมชนต่อไป 

 

 4.5.4  ด้านแรงจูงใจ  

 โดยประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา โครงการ

พฒันาตอ้งสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  ดงัท่ีกรรมการอาสาสมคัรชุมชน ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ตอนแรกชาวบา้นไม่ค่อยใหก้ารเช่ือถือ อยู่ๆ  ก็ลุกข้ึนมาจดัการกบัปัญหา ชาวบา้นก็

คิดกนัวา่ คนพวกน้ีจะลุกกนัข้ึนมาทาํงานเพื่อชาวบา้นทาํไม จนกระทัง่ชาวบา้นได้

เห็นความพยายามในการทาํงาน และประสบความสําเร็จในการจดัการปัญหายา

เสพติด และท่ีสําคญัไดช่้วยให้ลูกหลานของพวกเขา กลบัมาเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่

ไดอี้กคร้ังหน่ึง จึงเป็นแรงจูงใจใหช้าวบา้นเขา้มาร่วมกิจกรรมท่ี ยุติธรรมชุมชนได้

จดัข้ึนดว้ยความเตม็ใจ (นามสมมติท่ี 14, 2558) 
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 เม่ือไดส้ร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัสมาชิกภายในชุมชนไดแ้ลว้ ต่อไปหากมีการขอความ

ร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆข้ึนภายในชุมชนชาวบา้นก็จะมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วม และ

ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ด้วยความเต็มใจ และตั้งใจ เพราะพวกเขารู้แล้วว่า

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากกิจกรรมต่างๆ ยอ่มส่งผลดีต่อชุมชน ลูกหลาน และตนเองอยา่งแน่นอน 

 

4.6  กรณศึีกษา 

 

 จากการสนทนากลุ่มแลกเปล่ียนกรณีศึกษาของประชาชนผูเ้ข้ามารับบริการของศูนย์

ยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งในการรายงานตวัระหว่างการคุมประพฤติ และกรณีศึกษาเร่ืองการ

ไกล่เกล่ียท่ีได้รับการบอกเล่าจากกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีผ่านมา พบว่ามีกรณีศึกษาท่ี

น่าสนใจ ดงัน้ี 

 

 4.6.1 กรณทีีศึ่กษาที ่1 

 คดีรับซ้ือของโจร โดยซ้ือรถสิบลอ้ท่ีถูกขโมยมาอีกที ตอนน้ีอยูใ่นระหวา่งการคุมประพฤติ  

ได้มีความคิดเห็นต่อเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีว่า ได้สร้างความสะดวกสบายให้สมาชิก

ภายในชุมชนโดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปรายงานตวัท่ีตวัจงัหวดั และเจ้าหน้าท่ีก็ให้ความช่วยเหลือ

แนะนาํเป็นอยา่งดี  

 การมีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน คือ การเขา้มารายงานตวัระหวา่งการคุมประพฤติ

จากการแนะนาํจากสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัราชบุรี 

 ความประทบัใจท่ีไดรั้บจากการบริการของทางศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง รู้สึก

ประทบัใจมากท่ีมียุติธรรมชุมชนในตาํบลบา้นฆอ้ง เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีให้บริการและให้คาํแนะนาํ

เป็นอย่างดี แมว้่าบางคร้ังจะมีผูเ้ขา้มารายงานตวัหลายราย อีกทั้ง หลงัจากส้ินสุดเวลาของการ

รายงานตวัแลว้ ยงัมีการติดตามใหค้าํแนะนาํดา้นการกลบัมาเขา้สังคมอีกคร้ัง 

 แนวทางท่ีตอ้งการแนะนาํ เน่ืองจากการเขา้มาเป็นอาสาสมคัรในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนน้ี

ยงัเป็นการทาํงานอาสาแบบไม่มีค่าตอบแทน ดงันั้น สมาชิกเห็นวา่อยากให้ภาครัฐมีการพิจารณาให้

งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่อาสาสมัคร เช่น สวสัดิการค่านํ้ ามัน ค่า

โทรศพัท์ เพื่อเป็นขวญัและกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรท่ีปฏิบติังานและเป็นแรงจูงใจ

สาํหรับอาสาสมคัรรุ่นใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาดาํเนินงานสืบต่อไป 
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 4.6.2 กรณทีีศึ่กษาที ่2 

 กรณีพิพาทระหว่างประชาชนกบัประชาชน เร่ืองการบุกรุกศาลเจา้ สามารถไกล่เกล่ียได้

สาํเร็จ 

 นามสมมติท่ี 12 (2558) ผูร่้วมเร่ิมก่อตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชน กล่าววา่ ไดเ้ขา้สู่กระบวนการ

ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เน่ืองจากนามสมมติท่ี 12 เป็นผูน้าํชุมชนท่ีชาวบา้นตาํบลบ่อมะกรูดให้การ

เคารพนบัถือ รวมทั้ง ไดเ้ชิญคณะกรรมการชุมชน ผูใ้หญ่บา้น และคนสําคญัในหมู่บา้นเขา้มาร่วม

กนัไกล่เกล่ีย ขอ้พิพาทคร้ังน้ีเกิดจากการท่ีมีผูเ้ขา้มาซ้ือท่ีดินบริเวณศาลเจา้และได้ทาํการบุกรุก 

เน่ืองจาก ไม่มีการขีดเส้นแดนแบ่งเขตไวต้ั้งแต่อดีต เพราะศาลเจา้ไดมี้มากวา่ 200 ปีแลว้ เม่ือมีผูซ้ื้อ

รายใหม่เขา้มาเขาก็ได้ทาํการสร้างบา้นบุรุกเขา้มาในศาลเจา้ประมาณ 20 ตารางวา ได้ปิดถนน

ทางเขา้ออกของหมู่บา้นดา้นในดว้ย เม่ือเกิดเหตุการแบบน้ีข้ึน นามสมมติท่ี 12 กบัคณะกรรมการ

ชุมชน ผูใ้หญ่บา้น จึงไดเ้ชิญเขามาทาํการไกล่เกล่ียในช่วงแรกเขาไม่ยอม เม่ือยงัไม่ยอมนามสมมติท่ี 

12 จึงได้เชิญไปไกล่เกล่ียท่ีศาล แต่ยงัไม่ได้เป็นคดีความกนั โดยเชิญให้ศาลมาเป็นผูไ้กล่เกล่ีย

พิจารณา เพื่อยอมความกนัเพื่อใหเ้ห็นแก่บา้นแก่เมือง ผลสุดทา้ย ทางยุติธรรมชุมชนบา้นบ่อมะกรูด 

กบัตาํบลบา้นฆอ้ง จึงไดต้กลงกบัคู่กรณี คือ ขอเป็น 2 เร่ือง 1) ขอให้กลบัไปเป็นท่ีเดิม เคยเป็นมา

อยา่งไรก็ขอใหม้นัเป็นอยา่งนั้นเหมือนเดิม หรือการท่ีขอคืนท่ีดินท่ีเป็นส่วนของศาลเจา้คืน และให้

ทาํการเปิดถนนทางเข้าออกหมู่บ้านเหมือนเดิม 2) ขอให้เขาออกค่าใช้จ่ายในการทาํให้เป็น

เหมือนเดิมเอง ถา้ตกลงจะไม่มีกรณีพิพาทใดๆ อีกและไดม้าขอขอ้ 3) เพิ่มเติมท่ีหลงั คือขอให้เขาขีด

เส้นแบ่งแยกใหช้ดัเจนวา่  เป็นถนนทางเดินหรือเป็นเขตศาลเจา้   

 จากการท่ีนามสมมติท่ี 12 ตอบรับการเชิญเพื่อไปเป็นผูไ้กล่เกล่ียในกรณีพิพาทดงักล่าว 

แสดงให้เห็นถึงความสําคัญ และคุณสมบัติของการเป็นผูน้ําชุมชนท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่ งให้กับ

ชาวบา้นได ้อีกทั้ง ยงัเคยทาํงานเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียทาํใหมี้ประสบการณ์และมีหลกัการในการพูด

ทาํใหช้าวบา้นเกิดความไวใ้จและยอมท่ีจะรับฟัง แมว้า่ในกรณีดงักล่าวคู่กรณีเป็นสมาชิกหนา้ใหม่ท่ี

เพิ่งเขา้มาอาศยัในหมู่บา้น แต่เน่ืองจากผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่เกิด จึงทาํให้รับรู้

ถึงวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติความเป็นอยูภ่ายในชุมชนเป็นอยา่งดี  

 อีกทั้ง ยงัมีทกัษะการควบคุมสถานการณ์และบรรยากาศในการไกล่เกล่ีย เม่ือคู่กรณีไม่

ยนิยอมจึงใชผู้มี้ความรู้ความเช่ียวชาญทางกฎหมายเขา้มาช่วยอีกแรงหน่ึง จึงทาํให้คู่กรณียินยอมทาํ

ตามขอ้ตกลงของทางชุมชนโดยดี 

  

 4.6.3 กรณทีีศึ่กษาที ่3 

 กรณีพิพาทระหวา่งชาวบา้นในชุมชน เร่ืองภรรยาแทงสามี สามารถไกล่เกล่ียกนัได ้
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 นามสมมติท่ี 14 (2558) คณะกรรมการศูนยย์ุติธรรมชุมชน กล่าวว่า ในเร่ืองปัญหา

ครอบครัวเราก็ได้ใช้ความยุติธรรมเขา้ไปแกไ้ข เป็นกรณีของสามีภรรยาคู่หน่ึงไดมี้ปากเสียงกนั

จนกระทัง่ภรรยาใช้มีดแทงท่ีขาสามีจนทะลุ โดยเหตุเกิดท่ีบา้นในตอนกลางคืน เม่ือเหตุเกิดก็ไดมี้

ชาวบ้านช่วยกันพาสามีไปส่งท่ีโรงพยาบาล ส่วนภรรยาก็ได้เดินทางมาหลบอยู่ท่ีศูนย์ยุติธรรม

ชุมชน ซ่ึงนามสมมติท่ี 12 ไดม้าพบตวัภรรยาในตอนเช้าของวนัรุ่งข้ึน คณะกรรมการจึงให้อาสา

ศูนยย์ุติธรรมชุมชน ไปพาตวัสามีมาทาํการไกล่เกล่ีย ในตอนแรกชาวบา้นในชุมชน ตกใจว่ามีศาล

หมู่บา้นเกิดตั้งแต่เม่ือไหร่ และสามารถทาํการไกล่เกล่ียเร่ืองน้ีไดด้ว้ย หรือในการไกล่เกล่ียก็เป็นการ

พูดคุยกนัแบบพี่ๆ นอ้งๆ ขอ้สรุปในกรณีน้ี คือ ความผิดท่ี 1 เน่ืองจากภรรยาเป็นคนอารมณ์ร้อนจึง

ใช้มีดแทงสามี ถ้าหากภรรยาไม่แทงสามีก็จะไม่มีขอ้พิพาทน้ีเกิดข้ึน ส่วนความผิดท่ี 2 ซ่ึงเป็น

ความผิดของสามี เน่ืองจากสามีชอบกินเหล้าจนเมา และมกัจะทาํร้ายภรรยาอยู่เป็นประจาํ ซ่ึงใน

กรณีน้ีคณะกรรมการใหค้าํตดัสินว่าภรรยาผิด เพราะใช้มีดแทงสามี แต่เพื่อให้เป็นการไกล่เกล่ียท่ี

ยุติธรรม ดงันั้น สามีตอ้งให้อโหสิกรรมแก่ภรรยาและจะตอ้งมีคาํขอโทษดว้ย และจะตอ้งแสดง

ความรักกนัสารภาพผดิซ่ึงกนัและกนั สืบเน่ืองจากเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ขณะน้ีครอบครัวน้ีก็เป็นครอบครัว

หน่ึงท่ีรักกนัมากท่ีสุดในหมู่บา้น ดงัท่ีกรรมการอาสาสมคัรศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ได้

กล่าวไวว้า่ 

 

แมว้่าปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยเขา้ไปยุ่งเก่ียว เน่ืองจากเช่ือว่าเป็น

ปัญหาภายในครอบครัว ครอบครัวจะต้องจัดการปัญหากันเอง แต่เม่ือปัญหา

ดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะขยายตวัหรือส่งผลกระทบต่อชุมชน ผูน้าํชุมชนท่ีเป็นท่ี

น่าเช่ือถือก็จะเสนอเขา้ไปไกล่เกล่ียเพื่อป้องกนัให้ไม่ให้ความขดัแยง้นั้นขยายตวั

เป็นปัญหาใหญ่ต่อไป และทาํใหชุ้มชนเกิดความสงบสุข (นามสมมติท่ี 14, 2558) 

 

4.7  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในกระบวนการมส่ีวนร่วมในเครือข่ายยุติธรรม 

 ชุมชนตําบลบ้านฆ้อง อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 

 

 4.7.1  ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการศึกษาในเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พบว่า มีปัญหา

และอุปสรรคส่วนใหญ่อยู่ในส่วนการดาํเนินการในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซ่ึงมาจากหลายดา้น

ดว้ยกนั ทั้งจากสมาชิกในชุมชน คณะกรรมการศูนยย์ติุธรรมชุมชน เจา้หนา้ท่ีกรมคุมความประพฤติ

จงัหวดัราชบุรีปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ ไดแ้ก่  
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  4.7.1.1 ปัญหาการดาํเนินงานของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สมาชิกใน

ชุมชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีแทจ้ริงของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้น

ฆอ้ง สมาชิกบางคนยงัขาดความเช่ือถือ ไม่เช่ือมัน่ในกระบวนการทาํงานของศูนยย์ุติธรรมว่าจะ

สามารถแกไ้ขปัญหาของตนไดจ้ริง จึงไม่ให้ความร่วมมือ เม่ือมีการขอความร่วมมือจากทางศูนย์

สมาชิกเหล่าน้ีจะเมินเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ลูกหลานของตนเขา้ร่วมกิจกรรม ทั้งน้ีอาจ

เกิดจากการท่ีบุคคลเหล่าน้ียงัไม่ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเคยเกิดข้ึนภายในชุมชน ไม่เปิดใจ ไม่ได้

คาํนึงถึงสิทธิของตนอนัพึงจะไดรั้บในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน อีกทั้งยงัไม่ตระหนกั

ถึงหน้าท่ีท่ีตนจะตอ้งรับผิดชอบร่วมกนักบัสมาชิกในชุมชนคนอ่ืนๆ จึงมองวา่ศูนยย์ุติธรรมชุมชน

ไม่ไดใ้หป้ระโยชน์กบัตน ดงัท่ีพนกังานคุมประพฤติสาํนกัคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“อุปสรรค คือ การท่ีประชาชนไม่เข้าใจในจุดประสงค์ท่ีแทจ้ริงของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

เท่าท่ีควร เพราะขาดการอบรมในชุมชน คอยให้ความรู้แก่คนในชุมชน” (นามสมมติท่ี 5, 2558) 

และท่ีเคยเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ไดก้ล่าวไวว้า่ “ประชาชนเป็น

ส่วนนอ้ยอาจจะยงัไม่เขา้ใจ คาํวา่ยติุธรรมชุมชน เพราะเขายงัไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในศูนยย์ุติธรรม

ชุมชน” (นามสมมติท่ี 9, 2558) 

 4.7.1.2 ปัญหาด้านสถานท่ีตั้ งศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆ้อง ในอดีตศูนย์

ยุติธรรมตาํบลบา้นฆอ้งไดก่้อตั้งข้ึนท่ีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนตาํบลบา้นบ่อมะกรูดเป็นท่ีแรก 

ต่อมาทางเทศบาลตาํบลบา้นฆอ้งตอ้งการท่ีจะยา้ยศูนยย์ุติธรรมชุมชนจากท่ีตั้งเดิมให้ไปอยูท่ี่ตั้งของ

เทศบาลตาํบลบา้นฆอ้งแทน จึงทาํให้เกิดปัญหาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองข้ึน เน่ืองมาจากการแข่งขนั

อาํนาจกนัระหว่างนกัการเมืองในทอ้งท่ีซ่ึงมี 2 ฝ่าย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบการดาํเนินงานของ

ศูนยย์ติุธรรมชุมชนท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนดว้ยความมุ่งมัน่ ความเสียสละของแกนนาํและอาสาสมคัรภายใน

ชุมชนเอง จากท่ีเป็นเครือข่ายสมาชิกชุมชนเพื่อการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนให้

หมดไปท่ีเคยเขม้แข็งเป็นหน่ึงเดียวกนั แต่เม่ือมีการขยายจากระดบัชุมชนออกไปสู่ระดบัตาํบล 

เครือข่ายท่ีเคยเข้มแข็งกลับอ่อนด้อยลง ดงัท่ีฝ่ายยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองประจาํศูนย์

ยติุธรรมชุมชน ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ศูนยย์ุติธรรมชุมชนตรงน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะวา่เราทาํดว้ยตวัของเราเอง ดว้ย

ความเสียสละของแกนนาํในชุมชน จนทางส่วนราชการเห็นความสําเร็จ

ของกระบวน การยุติธรรมชุมชนท่ีเกิดจากชุมชนจดัการกนัเอง จึงเขา้มา

จดัตั้งศูนยย์ติุธรรมชุมชนบา้นฆอ้งข้ึนท่ีชุมชนบา้นบ่อมะกรูด (นามสมมติ

ท่ี 13, 2558) 
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ตามท่ีกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน ไดอ้ธิบายไวว้า่ 

 

หลงัจากท่ีเราสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ ทางตาํบลบา้นฆอ้งก็เกิดการ

ต่ืนตวัข้ึน เพราะว่าแต่ละคน เช่น นายกเทศมนตรีคนเก่า กบั กาํนันคน

ปัจจุบัน ได้มองเห็นความสําคัญว่ายุติธรรมชุมชนมันโตขนาดน้ีแล้ว 

น่าจะยา้ยไปอยู่ท่ีตาํบลได้แล้ว โดยลืมนึกไปว่าสถานท่ีก่อตั้งมาแต่เดิม 

เป็นตวัอยา่งของคนท่ีสนใจมาศึกษาดูงานทัว่ประเทศไปแลว้ คนท่ีไม่ได้

เก่ียวขอ้งน่าจะอยูเ่ป็นเครือข่ายท่ีใหก้ารสนบัสนุน โดยให้ตั้งของศูนยอ์ยูท่ี่

เดิม มีความเข้มแข็งของมัน อีกทั้ งคณะกรรมการคนเก่าๆ ก็ยงัคงอยู่

ทาํงาน ยงัไม่มีใครหนีหายไปจากยุติธรรมชุมชนเลย เทศบาลตาํบลบา้น

ฆอ้ง เป็นการเมือง 2-3 ฝ่าย เม่ือยา้ยไปตั้งยอ่มมีปัญหาในเร่ืองการแต่งตั้ง

คณะ ทาํงานในแต่ละตาํแหน่ง  หากฝ่ายหน่ึงไดรั้บการแต่งตั้งในตาํแหน่ง

ท่ีมีอาํนาจ หรือไดรั้บผลประโยชน์มากกวา่ อีกฝ่ายยอ่มไม่ยินยอมแน่นอน 

น่ีเองท่ีเป็นจุดอ่อนทาํให้ยุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆ้องอ่อนล้าลงใน

ปัจจุบนัน้ี (นามสมมติท่ี 12, 2558) 

 

  การจะสร้างความเขม้แข็งของยุติธรรมชุมชน ท่ีได้ขยายงานออกไปสู่ตาํบลให้

กลบัคืนมาเหมือนเดิมอีกคร้ัง จะตอ้งผสานความร่วมมือกนัระหวา่งฝ่ายการเมืองในพื้นท่ี ซ่ึงมีความ

เป็นไปไดย้าก ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาในจุดน้ีก็ควรท่ีจะใชว้ิธีเดียวกนักบัชุมชนบ่อมะกรูดท่ีไดท้าํ

การหาตวัแทนชุมชนท่ีมีความเป็นกลาง แต่ก็ต้องเป็นท่ีเคารพเช่ือถือของทั้ งนักการเมืองและ

ประชาชนดว้ย แต่ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ขจดัปัญหาน้ีออกไป ก็คือการท่ีทุกคนไม่ว่าจะอยูฝ่่าย

การเมืองใดก็ตามจะต้องยอมรับคาํตดัสินของประชาชนในพื้นท่ีในการออกเสียง และจะต้อง

คาํนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสําคญั จึงจะสามารถทาํให้ศูนยย์ุติธรรมชุมชนกลบัมาเขม้แข็ง 

และสามารถเป็นท่ีพึ่งของประชาชนในชุมชนไดต้่อไป ดงัท่ีกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนประจาํ

ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ไดก้ล่าวไวว้า่  “ความยุติธรรมอยูท่ี่ไหน ความเจริญอยูท่ี่นัน่” (นามสมมติท่ี 12, 

2558) 

 

 4.7.1.3 อุปสรรคด้านการท่ีนักการเมืองเข้ามามีอิทธิพลในการดําเนินงาน

ปราบปรามยาเสพติดของชุมชน ดงัท่ีกรรมการประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชนไดก้ล่าวไวว้า่ “เม่ือเปล่ียน

รูปคดีจากเสพเป็นการพนนัปุ๊บ ไม่นานนกัการเมืองก็โทรไปขอกบัตาํรวจ ไม่นานสักพกัก็ออกมา” 

(นามสมมติท่ี 2, 2558) 
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จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงอาํนาจของนกัการเมือง ผูมี้อิทธิพลภายใน

พื้นท่ี เขา้มาแทรกแซงการทาํงานของเจา้พนกังาน การท่ีตาํบลบา้นฆอ้งไม่มีคดียาเสพติดเพิ่มข้ึนไม่

สามารถเป็นตวัช้ีวดัได้ว่า ตาํบลไม่มีคนเสพ ไม่มีคนขาย แต่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของรูปคดี 

เน่ืองจาก กฎหมายเปล่ียนแปลงเป็นเอ้ือใหผู้ก้ระทาํความผดิ กรรมการประจาํศูนยย์ุติธรรมชุมชนได้

อธิบายวา่ 

 

เม่ือก่อนผูท่ี้เสพยา ตาํรวจก็จะจบัในขอ้หาเสพยาเสพติด แต่ตอนน้ีได้มี

การเปล่ียนกฎหมายใหม่ วา่จากท่ีจะตอ้งเป็นผูเ้สพ แต่ถูกเปล่ียนรูปคดีให้

เป็นคดีการพนันเลย เน่ืองมาจากหากถูกจบัในฐานเป็นผูเ้สพยาเสพติด 

เม่ือถูกจบัจะเสียเงิน 10,000 บาท ภายใน 45 วนั ผูท่ี้ถูกจบัฐานผูเ้สพก็จะ

ไดเ้งินคืน แต่ถา้เปล่ียนเป็นคดีการพนนัเงินจาํนวนน้ีก็จะถูกปรับเขา้หลวง 

(นามสมมติท่ี 2, 2558) 

    

  ต่อไปทุกตาํบลก็จะถูกปรับให้ใช้รูปแบบน้ีกันหมด อาจจะเกิดจากท่ีคุมขงัไม่

เพียงพอต่อการกักขังผูท้าํผิด แต่ทั้งน้ีทังนั้ นก็ส่งผลเสียต่อชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหาก

ผูก้ระทาํผิดถูกจบัและไม่ไดรั้บการลงโทษเพื่อให้เกิดความหลาบจาํก็จะกลายเป็นทาํให้เกิดกระทาํ

ผิดซํ้ าๆ เพราะไม่เห็นถึงผลท่ีร้ายแรงท่ีตนจะตอ้งไดรั้บเม่ือตนจะกระทาํความผิดในคร้ังต่อไป เม่ือ

เป็นเช่นน้ี การควบคุมกนัเองตามยุทธศาสตร์ท่ีชุมชนเคยกาํหนดข้ึน และวางรากฐานการปฏิบติักนั

มาอยา่งเขม้งวดเขม้แขง็อาจล่มสลายลง 

 

 4.7.2   ข้อเสนอแนะ 

 4.7.2.1 สมาชิกในชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีแทจ้ริง 

คณะกรรมการควรจดัการประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศูนยย์ุติธรรมชุมชนใน

สมาชิกในชุมชนได้รับทราบ การท่ีจะตอ้งรู้และเขา้ใจถึงจุดประสงค์ของการก่อตั้งศูนยย์ุติธรรม

ชุมชน เม่ือสมาชิกในชุมชนมีความเขา้ใจในวตัถุประสงค์การดาํเนินงานของศูนยย์ุติธรรมชุมชน

แลว้สมาชิกในชุมชนก็จะใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมของเครือข่ายมากข้ึน หากเม่ือมีเหตุเกิดข้ึนกบั

สมาชิกในอนาคต สมาชิกจะกลา้หรือเลือกท่ีจะเขา้มาขอความช่วยเหลือจากศูนยย์ุติธรรมชุมชนได ้

ก่อนท่ีตอ้งไปพึ่งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

 4.7.2.2 ดา้นการบริหารจดัการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ผูท่ี้มี

อาํนาจการบริหารจดัการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ควรหันหน้าเขา้หากนัและร่วมกัน

วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจนเป็นเหตุใหศู้นยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ท่ีเคยเขม้แข็งในอดีต เกิด
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ปัญหาหาความขดัแยง้ภายในข้ึนและในขณะน้ีเครือข่ายอ่อนแอลง เม่ือสามารถค้นหาปัญหาท่ี

แทจ้ริงไดแ้ลว้จึงร่วมกนัระดมความคิดเพื่อหาทางแกไ้ขและเสริมสร้างให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี กลบัมาเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีเขม้แข็ง เพื่อ

เป็นพลงัในการปกป้องดูแลชุมชน และเป็นตวัอยา่งในการศึกษาดูงานดา้นงานยุติธรรมชุมชนให้กบั

ชุมชนอ่ืนๆ  ต่อไปในอนาคต 

 

4.8  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  

  

4.8.1  สาเหตุการมีส่วนร่วมทางประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษายุติธรรม

ตําบลบ้านฆ้อง อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี   

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆ้อง  

เจา้หน้าท่ีกรมคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรีและประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง  พบวา่มีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

ตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ไดป้ระสบปัญหายาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยู่

ในชุมชนทาํให้ประชาชนเกิดความตระหนกัถึงปัญหาท่ีชุมชนประสบและตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัชุมชนของตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดยุติธรรมชุมชน แนวคิดยุติธรรมชุมชนของ  

Roman and Group (2002 อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2550: 15) ประกอบกบัการท่ีกระทรวง

ยุติธรรมท่ีมีการส่งเสริมการกระจายอํานาจด้านงานยุติธรรมเข้าสู่ระดับภาคประชาชนตาม

ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมกา้วหนา้  ประชาชนมีส่วนร่วม” (Justice for All, All for Justice) อนัจะเป็น

การร่วมมือกนัเสริมสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขร่วมกนัระหว่างภาครัฐและประชาชน 

สร้างเสริมความเขม้แขง็ใหชุ้มชนต่อไป 

การระดมความร่วมมือและชักชวนจากผู ้นําชุมชนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยุวฒัน์ วุฒิเมธี (อา้งถึงใน 

ศิริพร พรรณพฒัน์กุล, 2555: 29) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้โอกาส

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบใน

เร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนเองท่ีจะนาํมาซ่ึงสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีดีข้ึน  

ความรับผิดชอบต่อชุมชนมีความสอดคล้องกบัแนวคิดเครือข่ายของ กาญจนา แก้วเทพ 

(2530 อา้งถึงใน อญัชลี หารฤทธ์ิ, 2547: 12) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ เครือข่ายประชาชนเป็นรูปแบบหน่ึงของ

การประสานงานกนัระหวา่งบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงอาจ

เป็นการวางรากฐานไวเ้พื่อฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดตอ้งการความร่วมมือ ทุกๆ ฝ่ายก็จะช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนัโดยสมาชิกในชุมชน เร่ิมจากผูน้าํชุมชนบา้นบ่อมะกรูดเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
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ในชุมชนขณะนั้น จึงริเร่ิมรวมตวักนัระหวา่งสมาชิกในชุมชนเองร่วมกนัระดมความคิดวางแผนเพื่อ

ร่วมกนัปราบปรามปัญหายาเสพติดและไกล่เกล่ียปัญหาความขดัแยง้ท่ีแพร่ระบาดในพื้นท่ีด้วย

ความมุ่งมั่นและร่วมมือกันของอาสาสมัครและผู ้เ ก่ียวข้องจึงทําให้ยุติธรรมชุมชนประสบ

ความสาํเร็จโดยมีภาครัฐไดเ้ขา้มาส่งเสริม และสนบัสนุนกิจกรรมดา้นงานยุติธรรมให้แก่ชุมชนและ

เปิดเป็น “ศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี” และได้ขยายจาก

ยติุธรรมชุมชนบา้นบ่อมะกรูด โดยชกัชวนสมาชิกหมู่บา้นอ่ืนๆ ในตาํบลบา้นฆอ้งอีก 9 หมู่บา้นเขา้

มาร่วมด้วยและเกิดเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีเข้มแข็ง เป็นเครือข่ายด้านงานยุติธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพในปัจจุบนั  

 

 4.8.2  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านฆ้อง 

 ผลการศึกษาพบว่า  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ตาํบลบา้นฆอ้งมีดงัน้ี 

 1) การมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา เร่ิมจากการท่ีผูน้าํชุมชน

ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของปัญหาจากนั้นก็รวบรวมความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนท่ีตระหนกั

ถึงปัญหาเช่นเดียวกนัเพื่อร่วมกนัวเิคราะหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา  

 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน เม่ือทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาแลว้ 

ขั้นตอนต่อไปก็คือการท่ีคณะกรรมการท่ีอาสาเขา้มามีส่วนร่วมในงานยติุธรรมชุมชนคร้ังน้ี จึงหารือ

กนัเพื่อหาแนวทางและร่วมกนัวางแผนในการรับมือและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 3) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ยุติธรรมตาํบลบา้นฆอ้งมีการดาํเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์หยุดย ั้งการติดเพิ่ม การจดัอบรมอาสาสมคัรไกล่เกล่ียชุมชนเพื่อ

ดาํเนินงานไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน การดาํเนินงานเนน้ให้การส่งเสริม สร้าง สนบัสนุน สมาชิก

ในชุมชนตั้งแต่ระดบัเด็ก เยาวชน และสมาชิกทัว่ไปของชุมชน โดยยดึแนวทาง 3 ก. มีการสร้างลาน

กีฬาสาํหรับเด็ก เยาวชน และสมาชิกในหมู่บา้นให้มีพื้นท่ีสําหรับออกกาํลงักาย และห่างไกลจากยา

เสพติด มีการจดัตั้งคณะกลองยาว โดยมีการรวมกลุ่มฝึกฝนเด็ก เยาวชน และสมาชิกทัว่ไปท่ีสนใจ

เขา้มาร่วมในคณะกลองยาวของชุมชน ในปัจจุบนัมีการพฒันาไปเป็นการออกแสดงตามงานต่างๆ 

ท่ีมีการว่าจา้ง เป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ได้ น้ีถือเป็นผลพลอยได้อีกทางหน่ึงของการจดั

กิจกรรมใหส้มาชิกในชุมชนเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมกบัทางชุมชนยึดให้ห่างไกลจากการมัว่สุมเสพยา

เสพติด นอกจากนั้นทางคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งยงัคาํนึงถึงการเขา้ร่วม เออีซี 

ของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล ้จึงมีการปรึกษาและมอบหมายหัวหนา้กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นแนว

ร่วมของอาสาสมคัรยติุธรรมชุมชนท่ีจบการศึกษาและมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เปิด
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เป็นการสอนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ การพูดคุย การเขียนให้กบัเด็ก และเยาวชนในชุมชนทุกๆ วนั

อาทิตย ์เพื่อหวงัวา่จะสามารถพฒันาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนในชุมชนในอนาคต 

 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินการยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง จะมีการจดัการประชุมคณะปฏิบติังานกนัทุกวนัท่ี 10 ของ

เดือน หรือ 2 เดือน 1 คร้ัง เพื่อใหส้มาชิกไดซ้กัถาม ประเมิน และตรวจสอบการดาํเนินงานของศูนย์

ยติุธรรมชุมชนเพื่อความถูกตอ้งโปร่งใส 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ขั้นตอนของ ทศันีย ์

ไทยาภิรมย ์(2526: 15) ดงัน้ี  

  1) ร่วมคิด โดยประชาชนในชุมชนร่วมกนัคิดถึงสภาพปัญหาท่ีมีอยู ่และสาเหตุ

ปัญหา  

  2) ร่วมวางแผน คือ ประชาชนร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุ และจดัลาํดบัความสําคญั

ของปัญหาเพื่อพิจารณาทางเลือก  

  3) ร่วมดําเนินการ ขั้นน้ีประชาชนในชุมชนจะร่วมมือกันดําเนินงานตาม

โครงการและกาํหนดโครงการและแผนงาน 

  4) ร่วมติดตามประเมินผล เป็นการประเมินผลความสําเร็จหรือล้มเหลวเป็น

ระยะๆ เพื่อหาแนวทางแกไ้ข ทั้งยงัเป้นการตรวจสอบความโปร่งใสในการดาํเนินงานอีกดว้ย 

 

4.8.3  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรม   

          ชุมชนตําบลบ้านฆ้อง  

ผลการคน้ควา้พบว่า  ปัจจยัหลกัในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ท่ีขบัเคล่ือน

ยติุธรรมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็มี ดงัน้ี   

1) การสนับสนุนจากภาครัฐ จากนโยบายกระจายความยุติธรรมสู่ชุมชนของ

กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดเ้ขา้มาจดัการอบรมถ่ายทอดความรู้ดา้นงานยุติธรรม

ให้กบัประชาชนผูส้นใจในชุมชน ในช่วงแรกกลไกภาครัฐเขา้มาเพื่อส่งเสริม ชกัชวน ให้ความรู้  

และสนบัสนุนกิจกรรมดา้นงานยุติธรรมให้แก่อาสาสมคัรในชุมชนจนสมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจ

และสามารถดาํเนินงานและบริหารจดัการยุติธรรมชุมชนได้ด้วยตนเอง บทบาทภาครัฐจะลดลง

เหลือเพียงค่อยเป็นท่ีปรึกษาและผูป้ระสานงาน 

2) ดา้นผูน้าํ ผูน้าํของยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งไดรั้บการยกยอ่ง จากสมาชิก

ว่าเป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจ มีความเสียสละ และเป็นท่ีเช่ือถือของคนในชุมชน เป็นผูน้ําท่ีมี

ศกัยภาพในการระดมความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน และภาคส่วนต่างๆ สร้างความเขม้แข็งให้

เครือข่าย ผูน้าํมีความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชนข้ึนในตาํบลบา้นฆอ้ง
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และประชาสัมพนัธ์บอกกล่าวให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรับรู้ความเขา้ใจตอ้งงานยุติธรรม และรู้

ถึงสิทธิท่ีตนพึ่งไดรั้บในฐานะสมาชิกของชุมชน ทาํให้ยุติธรรมชุมชนท่ีตั้งข้ึนไดใ้ห้ประโยชน์แก่

ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

3) ดา้นประชาชน สมาชิกในชุมชนมีความต่ืนตวัต่อปัญหา เน่ืองจากปัญหานั้น

ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองและชุมชนอย่างเห็นไดช้ัด และตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน สมาชิกไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี

ของยุติธรรมชุมชน เปิดใจยอมรับและเขา้มาร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนยย์ุติธรรม

ชุมชนท่ีจดัข้ึนในท่ีสุด สมาชิกบางรายเกิดความประทบัใจในผลการปฏิบติังานของศูนยย์ุติธรรม

ชุมชนท่ีสามารถทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนจนเห็นได้เป็นรูปธรรม  และขอเข้ามาร่วมเป็น

คณะกรรมการเพื่อปฏิบติังานเพื่อชุมชนด้วยความสมคัรใจ ดว้ยเหตุน้ีสามารถเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัในชุมชน 

 4) ดา้นแรงจูงใจ จากการผลงานท่ีผา่นมาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง

ไดแ้สดงให้สมาชิกไดเ้ห็นแลว้ว่ายุติธรรมชุมชนไดส้ร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนอย่างแทจ้ริง ดว้ย

เหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจต่อสมาชิกในชุมชนไดมี้สิทธิรับประโยชน์ดา้นความยุติธรรมให้เขา้มามีส่วน

ร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อีกทั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชนยงัมีการจดักิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมให้

ลูกหลาน เยาวชน และสมาชิกในชุมชนไดรั้บการพฒันาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น การจดักิจกรรม

ลานกีฬาตา้นยาเสพติด กิจกรรมฝึกกลองยาว และการสอนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ให้แก่เด็ก และ

เยาวชนในชุมชนในวนัอาทิตย  ์เป็นตน้ จากกิจกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้สมาชิกในชุมชนเกิด

ความสนใจเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งมากข้ึน เน่ืองจากเห็นแลว้วา่

ยติุธรรมชุมชนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง  

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา        

4 ปัจจยั ของ ปาริชาติ วิลยัเสถียร และคณะ (2543 อา้งถึงใน นาตยา แท่นนิล, 2555: 29) ไดแ้ก่       

1) ปัจจัยด้านกลไกของรัฐ 2) ปัจจัยด้านประชาชน 3) ปัจจัยด้านนักพฒันา และ 4) ปัจจยัด้าน

แรงจูงใจ ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาของเครือข่ายและกลายเป็นเครือข่ายยติุธรรมชุมชนท่ีเขม้แขง็ 

 

 4.8.4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมทางประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา

ยติุธรรมตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบวา่ปัญหา อุปสรรคของยุติธรรมชุมชนมี

ดงัน้ี  

1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ปัญหา และอุปสรรคท่ีพบส่วนใหญ่ คือ 

สมาชิกในชุมชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีแทจ้ริงของศูนยย์ุติธรรมชุมชน
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ตาํบลบา้นฆอ้ง บางส่วนยงัไม่เปิดใจ เพราะยงัไม่เห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บ

จากการเขา้มามีส่วนร่วมกบัศูนยย์ติุธรรมชุมชน 

 2) อุปสรรคด้านด้านสถานท่ีตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆอ้ง ท่ียา้ยศูนย์

ยุติธรรมชุมชนจากท่ีตั้งเดิมให้ไปอยู่ท่ีตั้งของเทศบาลตาํบลบา้นฆอ้ง จึงทาํให้เกิดปัญหาเก่ียวขอ้ง

กบัการเมืองทอ้งถ่ินข้ึน เน่ืองมาจากการแข่งขนัอาํนาจกนัระหวา่งนกัการเมืองในทอ้งท่ีซ่ึงมี 2 ฝ่าย 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบการดาํเนินงานของศูนยย์ติุธรรมชุมชน  

 3) อุปสรรคด้านอิทธิพลของนักการเมืองท้องถ่ินหรือเจ้าหน้า ท่ี  ท่ี เข้ามา

แทรกแซงการดาํเนินงานปราบปรามยาเสพติดของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตั้ งแต่การขอให้

คณะกรรมการเครือข่ายยติุธรรมชุมชนให้เห็นแก่ตนเอง หรือในระดบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจให้เปล่ียนรูป

คดีจากยาเสพติดเป็นคดีการพนนัท่ีมีโทษน้อยกว่า ซ่ึงเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการดาํเนินงานปราม

ปราบยาเสพติดในทอ้งท่ี และทาํใหเ้ครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งอ่อนแอลง 

 แนวทางการแกไ้ขดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน

วตัถุประสงค์ของศูนยย์ุติธรรมชุมชน คณะกรรมการควรจดัการประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัศูนยย์ุติธรรมชุมชนให้แก่สมาชิกในชุมชนไดรั้บทราบ จดัการประชาสัมพนัธ์

ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกเปิดใจและอยากเขา้มามีส่วนร่วมกบัเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชนมากข้ึน 

 ด้านท่ีตั้ งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาํบลบ้านฆ้อง ควรมีการตกลงกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ใน

เครือข่ายให้ชดัเจน เพื่อเป็นการเห็นพอ้งตอ้งกนัและลดความขดัแยง้ควรจดัให้มีการออกเสียงเลือก

วา่ควรใหศู้นยย์ติุธรรมตั้งอยูท่ี่ใด เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและความราบร่ืนในการปฏิบติังาน  

 สําหรับการแก้ไขด้านการปฏิบติังานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ควรมีการสร้างความ

เขา้ใจร่วมกนัในด้านการปฏิบติังานระหว่างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และฝ่าย

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ใหท้ราบถึงบทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปแบบ

ช่วยเหลือเก้ือหนุนกนั และหลีกเล่ียงความขดัแยง้ภายในจากความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินงานดา้นงานยุติธรรมชุมชน และสร้างความเขม้แข็งให้เครือข่าย

ยติุธรรมชุมชนต่อไป   



 

บทที ่5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรม

ชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ดว้ยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 2) เพื่อศึกษากระบวนการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และ 4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดความเขม้แข็งและย ัง่ยืน ผูศึ้กษาได้

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั รวมทั้งหมด  

14 คน โดยใชแ้นวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1  สาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

จากการศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษา 

ยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่า สาเหตุการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน ประกอบดว้ย  

1) การรับรู้และตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เน่ืองจากชุมชนไดป้ระสบ

ปัญหาร้ายแรงเร่ืองการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความขดัแยง้อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากปัญหาได้

ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนเอง 

    2) การระดมความร่วมมือและถูกชกัชวนจากผูน้าํชุมชน เน่ืองจากการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นงานยุติธรรมจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชนผูมี้ส่วนได-้เสีย ผูน้าํซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด จึงประชาสัมพนัธ์เพื่อระดมความร่วมมือของ
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ประชาชนในชุมชน และร่วมกนัคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติดและปัญหา

ความขดัแยง้อ่ืนๆ ก็คล่ีคลายลงตามลาํดบั 

 3) การรับรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีต่อชุมชน เน่ืองจาก นโยบายกระจายการอาํนวย

ความยุติธรรมสู่ชุมชนของกระทรวงยุติธรรมตอ้งการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ยติุธรรมตามหลกัท่ีวา่ “ยติุธรรมถว้นหนา้ ประชาชนมีส่วนร่วม” ดว้ยจุดประสงคต์อ้งการให้ชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ดูแล ป้องกนั และให้ความช่วยเหลือผูก้ระทาํผิดในชุมชนเพื่อให้

คนเหล่านั้นสามารถกลบัมาเป็นคนดีของชุมชน และสังคมต่อไป 

 

 5.1.2  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรม 

 จากการศึกษาในเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พบวา่มี แนวทาง

ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การท่ีผูน้าํชุมชนไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหายาเสพ

ติดท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน และไดช้กัชวนสมาชิกในชุมชนท่ีเห็นถึงผลเสียหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

โดยตรงจากปัญหายาเสพติดท่ีขณะนั้นส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนในชุมชน 2) การมีส่วนร่วมใน

การวางแผน เม่ือประชาชนในชุมชนมีความตระหนกัถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาแลว้ ขั้นตอน

ต่อไปก็คือการท่ีคณะกรรมการท่ีอาสาเขา้มามีส่วนร่วมในงานยุติธรรมชุมชนคร้ังน้ี จึงหารือกนัเพื่อ

หาแนวทางและร่วมกนัวางแผนในการรับมือและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 3) การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการ การเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานต่างๆ ร่วมกนัของเหล่าคณะกรรมการแนวร่วม

เยาวชนและสมาชิกในชุมชน ศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้งและการท่ีได้รับความช่วยเหลือ 

สนบัสนุนจากภาคเอกชนอ่ืนๆ และหน่วยงานราชการ ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการกิจกรรม

ต่างๆ ของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี จึงส่งผลให้ประสบ

ความสาํเร็จเป็นชุมชนตวัอยา่งดา้นการจดัการความยติุธรรมในชุมชน   

  

 5.1.3   ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชน  

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

ตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี สามารถอธิบายได ้4 ปัจจยั ดงัน้ี 

  1) ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐไดก้าํหนดโยบายสนบัสนุนกิจกรรมการ

สร้างช่องทางการเขา้มามีส่วนร่วม และการติดตามประเมินผล 
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  2) ดา้นผูน้าํชุมชน ผูน้าํชุมชนจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้มีประสบการณ์ มีความเป็น

ผูน้าํ มีความน่าเช่ือถือ มีศกัยภาพสามารถรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา มีความ

จริงใจและมีความเป็นผูน้าํในทอ้งถ่ิน 

  3) ด้านประชาชน โดยประชาชนในชุมชนต้องมีความรู้ความใจในปัญหาท่ี

เกิดข้ึนภายในชุมชนของตน มีประสบการณ์ เป็นฝ่ายตดัสินใจเร่ิมกิจกรรมและรับผลประโยชน์ 

  4) ด้านแรงจูงใจ โดยประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพฒันา โครงการพฒันาตอ้งสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

 

 5.1.4  ปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

 จากการศึกษาในเร่ืองการมีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พบว่ามีปัญหาและ

อุปสรรคส่วนใหญ่อยูใ่นส่วนการดาํเนินการในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซ่ึงมาจากหลายดา้นดว้ยกนั 

ทั้ งจากสมาชิกในชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าท่ีจากภาครัฐปัญหาและ

อุปสรรคท่ีพบ ไดแ้ก่ 

  1) ปัญหาการดาํเนินงานส่วนของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สมาชิกใน

ชุมชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีแทจ้ริงของศูนยย์ุติธรรมชุมชนตาํบลบา้น

ฆอ้ง สมาชิกบางคนยงัขาดความเช่ือถือ ไม่เช่ือมัน่ในกระบวนการทาํงานของศูนยย์ุติธรรมว่าจะ

สามารถแกไ้ขปัญหาของตนไดจ้ริง จึงไม่ใหค้วามร่วมมือ เม่ือมีการขอความร่วมมือ 

  2) ปัญหาดา้นสถานท่ีตั้งศูนยย์ติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ในอดีตศูนยย์ุติธรรม

ตาํบลบา้นฆอ้งไดก่้อตั้งข้ึนท่ี ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนตาํบลบา้นบ่อมะกรูดเป็นท่ีแรก ต่อมาทาง

เทศบาลตาํบลบา้นฆอ้งตอ้งการท่ีจะยา้ยศูนยย์ุติธรรมชุมชนจากท่ีตั้งเดิมให้ไปอยูท่ี่ตั้งของเทศบาล

ตาํบลบา้นฆอ้งแทน จึงทาํให้เกิดปัญหาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองข้ึน เน่ืองมาจาก การแข่งขนัอาํนาจกนั

ระหวา่งนกัการเมืองในทอ้งท่ีซ่ึงมี 2 ฝ่าย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบการดาํเนินงานของศูนยย์ุติธรรม

ชุมชน 

  3)  อุปสรรคดา้นการท่ีนกัการเมืองเขา้มามีอิทธิพลในการดาํเนินงานปราบปรามยา

เสพติดของชุมชน กล่าวคือ อาํนาจของนกัการเมือง ผูมี้อิทธิพลภายในพื้นท่ี ท่ีเขา้มาแทรกแซงการ

ทาํงานของศูนยย์ุติธรรมชุมชน และเจา้พนกังาน การท่ีตาํบลบา้นฆอ้งไม่มีคดียาเสพติดเพิ่มข้ึน ไม่

สามารถเป็นตวัช้ีวดัได้ว่า ตาํบลไม่มีคนเสพ ไม่มีคนขาย แต่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของรูปคดี 

เน่ืองจากกฎหมายเปล่ียนแปลงเป็นเอ้ือใหผู้ก้ระทาํความผดิ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

  

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษา  

ยุติธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางการแกไ้ข

และพฒันา ดงัน้ี 

 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 5.2.1.1 สมาชิกในชุมชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีแทจ้ริง

ของศูนยย์ติุธรรม ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ

ประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในเร่ืองยติุธรรมชุมชน และให้ความสําคญักบัการบูรณา

การความรู้ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ เพื่อแสวงหาแนวทางในการขจัดความขัดแยง้ สามารถ

ประนีประนอมความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

5.2.1.2 กระทรวงยุติธรรม ควรมีนโยบายแยกสถานท่ีตั้งของศูนยย์ุติธรรมชุมชน

ออกมาเป็นเอกเทศน์เพื่อความไม่สับสนกบัฝ่ายการเมืองทอ้งถ่ิน เพื่อศูนยย์ุติธรรมชุมชนจะสามารถ

เป็นสถานท่ีอาํนวยความยติุธรรมใหแ้ก่ชุมชนอยา่งแทจ้ริงไม่ปะปนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  

5.2.1.3 อิทธิพลของนักการเมืองท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้ามาแทรกแซงการ

ดาํเนินงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรมควรมีนโยบายส่งเสริมทศันคติของ

อาสามัครให้มีความตระหนักถึงผลเสียของการเข้ามาแทรกแซงการดาํเนินงานของเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชนรวมทั้งของประชาชนต่อความเช่ือมัน่ในการอาํนวยความยุติธรรมของเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน โดยการเขา้มาพฒันาองคค์วามรู้ หรือแนวทางในการดาํเนินงานให้แก่ผูน้าํในชุมชน 

และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ภาครัฐควรให้การส่งสริมให้ความรู้ในการการสร้างเครือข่าย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จดัการรณรงคป์ระชาชนเห็นถึงเสียท่ีจะส่งผลกระทบกลบัมายงั

ชุมชน หากยงัมีการเขา้แทรกแซงจากผูมี้อิทธิพล และรณรงคต์่อตา้น ไม่เพียงแต่ส่งเสริมในชุมชนท่ี

มีความเขม้แข็งของยุติธรรมชุมชนแล้วเท่านั้น แต่ควรขยายพื้นท่ีไปยงัทุกชุมชนในจงัหวดั เพื่อ

ส่งเสริมใหทุ้กชุมชนสามารถจดัการปัญหาในชุมชนของตนเองได ้หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นการแกไ้ข

แบบ “คนในชุมชนจดัการคนในชุมชนกนัเอง” และจะไดเ้ป็นการลดคดีความท่ีเขา้สู่กระบวนการ

ศาลดว้ย 

 

 5.2.2   ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

5.2.2.1 ความเข้าใจในกระบวนการทํางานท่ีแท้จริงของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ประชาชนบางส่วนยงัไม่เปิดใจ เพราะยงัไม่เห็นถึงความสําคญัและประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บจาก



97 
 

การเขา้มามีส่วนร่วมกบัศูนยย์ุติธรรมชุมชน ควรให้ความสําคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน

อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจ สร้างจิตสํานึกร่วมกนั ทั้งยงัสามารถนาํไปสู่ความ

ย ัง่ยืนการสร้างและพฒันาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อีกทั้ง ศูนยย์ุติธรรมชุมชนควรวางแผนการ

จดัการงบประมาณเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ในการทาํกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน และควรจะมีการ

จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่ผูท่ี้เขา้มาเป็นอาสาคณะทาํงานในศูนยย์ุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นขวญัและ

กาํลงัใจในการทาํงาน 

5.2.2.2 สถานท่ีตั้งของศูนยย์ุติธรรมชุมชนนั้น หากจะไม่ให้เกิดความขดัแยง้กนั

ของแต่ละฝ่าย ตอ้งมีการประชุมหรือกนัระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเพื่อหาจุดท่ีเหมาะสมร่วมกนั 

โดยไม่เอ้ือประโยชน์ใหฝ่้ายไดฝ่้ายหน่ึง โดยภาครัฐโดยกระทรวงยติุธรรมอาจเขา้มาเป็นคนกลางใน

การประชุมหารือ เน่ืองจากแต่ละฝ่ายอาจมองว่าฝ่ายตนก็มีอาํนาจ อย่างไรก็ตามการก่อตั้งศูนย์

ยุติธรรมชุมชนน้ีเพื่อเป็นสถานท่ีในการอาํนวยความยุติธรรมให้กบัชุมชน ก็ควรคาํนึงถึงความ

สะดวก และประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมมาเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การ

ดาํเนินงานดา้นยติุธรรมชุมชนราบร่ืนและเขม้แขง็ 

5.2.2.3 กระบวนการปฏิบติังานของเครือข่ายยติุธรรมชุมชน ควรมีความรัดกุมและ

มีแผนการในการดําเนินงานอย่างโปร่งใส ให้มีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ในทุก

ขั้นตอน เน่ืองจากการดาํเนินงานอย่างโปร่งใสจะลดอตัราการเขา้แทรกแซงการปฏิบติังานจากผูมี้

อิทธิพลเพราะสมาชิกคนอ่ืนๆ จะเป็นผูค้า้นไม่ใหเ้กิดการใชอิ้ทธิพลเขา้แทรกแซงอยา่งไม่ถูกตอ้ง 

  

 5.2.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 

5.2.3.1 ควรมีการศึกษาวจิยัการมีส่วนร่วมของชุมชนในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

โดยทาํการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณภายในพื้นท่ีชุมชนและหมู่บา้นท่ีมีการดาํเนินงานยุติธรรมชุมชน

เพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย และเกิดประโยชน์ในการพฒันางานยติุธรรมชุมชนต่อไป 

5.2.3.2 ควรมีการศึกษาเง่ือนไขการจดัการศูนยย์ติุธรรมชุมชนเม่ือมีการขยายตวัเขา้

สู่ในระดบัเทศบาล ตาํบล และจงัหวดั เพื่อนาํความรู้มาปรับใชใ้นการดาํเนินงานในพื้นท่ีอ่ืนๆ  

5.2.3.3 ควรมีการศึกษาวจิยัเปรียบเทียบระหวา่งการดาํเนินกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกบัชุมชนอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและ

นาํมาปรับใชใ้นการพฒันางานยติุธรรมชุมชนต่อไป 
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  uploadfiles/6260_4174.pdf  

กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์และคณะ.  2550.  ยุติธรรมชุมชน บทบาทการอาํนวยความยุติธรรม โดย 

ชุมชนเพือ่ชุมชน.  กรุงเทพฯ: โครงการพฒันาระบบกฎหมายไทย สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั (สกว.).   

โครงการกาํลงัใจในพระดาํริ พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา.  2556.  ระบบกระบวนการ 

ยุติธรรมของประเทศไทยมีประวตัิและความเป็นมา.  คน้วนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 จาก 

http://www.kamlangjai.or.th/ewt_news.php?nid=219&filename=index  

จินตวีร์ เกษมศุข.  2554.  การส่ือสารกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม.  คน้วนัท่ี 3 มิถุนายน 2556                  

จาก http://www.edupol.org/pknow/Course/C2/document/10/10_8.pdf 

จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย.  2547.  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท:์ ทางเลือกในการยติุขอ้ขดัแยง้                  

ทางอาญาสาํหรับคนไทย.  ดุลพาห.   2, 51 (พฤษภาคม-สิงหาคม). 

จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย.  2548.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: การคืน ‘อาํนาจ’ แก่เหยือ่

อาชญากรรมและชุมชนจุฑารัตน์ เอือ้อาํนวย.  กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน    

การวจิยั (สกว.). 

จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย.  2549.  โครงการวจัิยยุติธรรมชุมชน: การเปิดพืน้ทีข่องชุมชนในการอาํนวย                  

ความยุติธรรม (รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์).  กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.). 

จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย.  2550.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม                 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย  และคณะ.  2551.  ยุติธรรมชุมชน: การเปิดพืน้ทีข่องชุมชนในการอาํนวย

ความยุติธรรม.  กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 

ชลทั ประเทืองรัตนา.  2555.  ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการเจรจาไกล่เกลีย่.  คน้วนัท่ี 30 ตุลาคม 

2556 จาก http://elib.coj.go.th/Article/courtP6_2_4.pdf  

http://www.moj.go.th/upload/mini%20121_other/
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ชลทั ประเทืองรัตนา.  2556.  การไกล่เกลีย่คนกลางและการแก้ไขความขัดแย้ง (Mediation and 

Conflict Resoulution).  คน้วนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 จาก http://elib.coj.go.th/Article 

/court P6_3_4.pdf 

ชยัรัตน์ เฉลิมโชคชยั.  2553.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลตําบลปากนํา้ประแส อาํเภอแกลง จังหวดัระยอง.                   

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 

ชูสวสัด์ิ จนัทร์โรจนกิจ.  2541.  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกป้องอาชญากรรมในพืน้ที ่                 

เขตความรับผดิชอบของ สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวาง.   การคน้ควา้อิสระคณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ณฏัฐพงศ ์สุวรรณพาณิชย.์  2550.  การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน ศึกษากรณ ี 

                  สํานักงานอยัการสูงสุด.  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ทศันีย ์ ไทยาภิรมย.์  2526.  การพฒันาชุมชน: วธีิการระดมการมีส่วนร่วมของชุมชน.  นิตยสารกรม  

                  ประชาสงเคราะห์.  26, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม). 

เทศบาลตาํบลบา้นฆอ้ง.  2557.   เทศบาลตําบลบ้านฆ้อง ราชบุรี.  คน้วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2557 จาก

http://www.baankhong.go.th/site/ 

นาตยา  แท่นนิล.  2555.  รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัด

การเกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวดัสงขลา.  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบนัฑิต  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

นามสมมติท่ี  1.  กรรมการประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน.  2558 (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  2.  กรรมการประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน.  2558 (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์.  

นามสมมติท่ี  3.  กรรมการประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน.  2558 (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  4.  พนกังานคุมประพฤติสาํนกัคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรี.  2558 (6 กุมภาพนัธ์).    

การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  5.  พนกังานคุมประพฤติสาํนกัคุมประพฤติจงัหวดัราชบุรี.  2558 (6 กุมภาพนัธ์). 

  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  6.  สมาชิกท่ีเคยเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง.  2558          

  (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  7.  สมาชิกท่ีเคยเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง.  2558 

   (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 
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นามสมมติท่ี  8.  สมาชิกท่ีเคยเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง.  2558  

  (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  9.  สมาชิกท่ีเคยเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง.  2558  

  (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  10.  สมาชิกท่ีเคยเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง.  2558  

  (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  11.  สมาชิกท่ีเคยเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง.  2558 

  (6 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมติท่ี  12.  กรรมการฝ่ายนโยบายและแผนประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน.  2558 (4 เมษายน).  

  การสัมภาษณ์. 

นามสมมุติท่ี  13.  กรรมการฝ่ายยทุธศาสตร์การเมืองการปกครองประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน.  2558 

  (4 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 

นามสมมุติท่ี  14.  กรรมการอาสาสมคัรชุมชนประจาํศูนยย์ติุธรรมชุมชน.  2558  (4 เมษายน).  

  การสัมภาษณ์. 

นิรันดร์ จงวฒิุเวศย.์  2527.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา.  กรุงเทพฯ: ศกัด์ิโสภาการ

พิมพ.์ 

ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ.  2543.  กระบวนการและเทคนิคการทาํงานของนักพฒันา.                 

กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว). 

ปาริชาต สถาปิตานนท2์.  2549.  การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน.  กรุงเทพฯ:  

        สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.). 

เปรมศิริ เปรมประเสริฐ.  2555.  การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง

ทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัตก พืน้ทีต่ําบลบางแก้ว อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม.                   

การคน้ควา้อิสระคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์.  

พชัราภรณ์ สุขร่องชา้ง.  2551.  เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ในตําบลหนองตอง อาํเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่.  การคน้ควา้แบบอิสระคณะ

รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   

พิริยาภรณ์ รุกขชาติกุล.  2552.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการทาํหน้าทีข่องสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน                  

อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั  

เชียงใหม่.      

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%20%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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พีรพนัธ์ุ สังขเ์รือง.  2549.  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการป้องกนัและ 

                   แก้ไขปัญหายาเสพติด กรณศึีกษาเทศบาลตําบลแม่ริม อาํเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่.        

                   การคน้วา้แบบอิสระบณัฑิตวิทยาลยั สาขาเศษฐศาสตร์การเมือง มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่. 

  ไพรัตน์ เตชะรินทร์.  2547.  นโยบายและกลวธีิการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพฒันา 

                   ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา.  กรุงเทพฯ: ศกัด์ิโสภาการพิมพ.์  

เรียวรุ้ง บุญเกิด.  2557.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: กรณีศึกษา สํานักงานยุติธรรมจังหวดั

มหาสารคาม.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

วชิราพรรณ นามโลมา.  2549.  ปัญหาการไกล่เกลี่ยของพิพาทของศาลจังหวดัร้อยเอด็. การศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

วรศิริ จนัทร์ทร.  2550.  การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทแบบ Facilitive Approach สําหรับคดีครอบครัว.  

                   วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

วชัรพงศ ์พุม่ช่ืน.  2549.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานเครือข่ายชุมชนป้องกนั 

                   และแก้ปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนอสีานล้านนา จังหวดัเชียงราย.      

                   การคน้วา้แบบอิสระคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน.  2554.  รายงานการวิจัยโครงการนําร่องเพือ่เตรียมความพร้อม

ในการขยายบทบาทและภารกจิงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: วทิยาลยัพฒันาการ

ปกครองทอ้งถ่ิน. 

วสิวาจี จิตอารีย.์  2555.  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวดั 

                   กาํแพงเพชร.  กาํแพงเพชร: สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

ราชภฏักาํแพงเพชร. 

วโิรจน์ ชาํนาญการ.  2549.  การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและ                  

เยาวชน ในตําบลเหมืองง่า อาํเภอเมือง จังหวดัลาํพูน.  การคน้วา้แบบอิสระคณะ

รัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วรีะกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ.  2551.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุตธิรรมชุมชน:                   

กรณีศึกษาชุมชนคลองจรเข้น้อย ตําบลเกาะไร่ อาํเภอบ้านโพธ์ิ จังหวดัฉะเชิงเทรา.  

                   รายงานวจิยั กระทรวงยติุธรรม.  

ศศิวมิล  สู่วรฤทธ์ิ.  2557.  การศึกษาเร่ืองการศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
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แนวประเดน็คาํถามในการสัมภาษณ์ 

แนวประเดน็คาํถามในการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) 
 

แนวท่ีจะใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1)  สาํหรับคณะกรรมการยติุธรรมชุมชน 

2)  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายยติุธรรมชุมชน  

โดยคาํถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 

- ช่ือ - สกุล  

- เพศ   

- อาย ุ  

- อาชีพ/หน่วยงานท่ีสังกดั  

- ความรับผดิชอบต่อยติุธรรมชุมชน   

ส่วนท่ี 2  เพื่อศึกษาสาเหตุและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

- ประวติั ท่ีมาและความสาํคญัของยติุธรรมชุมชน 

- จุดเร่ิมตน้ในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

- แนวทางและกระบวนการในการดาํเนินงานมีอยา่งไร 

- ความรับผดิชอบท่ีมีต่อการดาํเนินงานยติุธรรมชุมชนมีอยา่งไร 

- ผลท่ีได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน             

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

ส่วนท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วน

ร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน และแนวทางการแกไ้ข 
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แนวประเดน็คาํถามในการสัมภาษณ์ 

แนวประเดน็คาํถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

         แนวคาํถามท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มกบัประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชนตาํบลบา้นฆอ้ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

       ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 

- ช่ือ - สกุล  

- เพศ   

- อาย ุ   

- อาชีพ   

- ทศันคติเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในยติุธรรมชุมชน 

         ส่วนท่ี 2  เพื่อศึกษาสาเหตุ และกระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาํบล

บา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

- ความรับรู้เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

- ความรับรู้เก่ียวกบัความสาํคญั การจดัตั้ง กระบวนการดาํเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมของ

ยติุธรรมชุมชน 

- กระบวนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน รวมถึงระดบัของการมีส่วนร่วมในเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน 

- ผลท่ีไดรั้บจากการเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

         ส่วนท่ี 3  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วน

ร่วมในเครือข่ายยติุธรรมชุมชน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

- ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เครือข่ายยติุธรรมชุมชน 

- ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชน และแนวทางการแกไ้ข 
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