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This study of “Social Capital in Restorative Justice: Case Study of Phanom Sarakham 
Community Justice Centre” has the following objectives: 1) To investigate the types of the social 
capital in restorative justice. 2) To study way to use social capital throughout considering the 
problems and issues,  3) To study guidelines for building the empowerment of restorative justice 
which are from the Phranom Sarakham Community Justice Centre context. The population 
considered in this research was a group of 24 Community Justice Centre officers, police officers 
and participators which were drawn using a qualitative research for data collection.  
 The findings of the research can be summarized as follows: 
 The types of the social capital in restorative justice is divided in 3 types by following: 1) 
Social Capital, 2) Human Capital, 3) Culture Capital. According to these types of capital, the 
capitals are the main components for social justice process. In reconciliation procedure will be 
success or fail, depending on how good in applying the capital components. 
 Regarding the problems and limitations in using social capital in restorative justice was 
found in 4 issues as follows: 1) The psychological problem of reconciler, 2) The human resources 
in the center is not enough for efficient service. 3) The financial problem 4) The public 
information problem 
 With regard to the suggestion from the study 1) To inform with the public information 
method to give the community knows about the Social Justice Centre. 2) The government should 
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consider about financial fund to the volunteers and participators in the center.  
 Regarding the guidelines for developing the social justice center by following: 1) The 
officers in the center should collaborate the knowledge about social justice to the education 
system such as students and educators, moreover, empowering the students to be a part of social 
justice center. 2) It has many of data about social justice which are precisely written. The 
universities or other social institutes should provide the opportunity to an academic conference.  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 

ปัจจุบนัตวัเลขอาชญากรรมภายในประเทศก าลงัทวีคูณข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลเสียทั้งใน
ดา้นของสังคมสูญเสียความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น หน่วยงานภาครัฐสูญเสียงบประมาณใน
การปราบปรามสูง ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางดา้นเศรษฐกิจสูญเสียโอกาสในการพฒันาดา้น
ต่างๆ ของสังคม (รัตนชาติ เยน็ใจมา, 2550: 1) สาเหตุส าคญัหลกัๆ มาจากสถาบนัครอบครัว ขาด
การอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เน่ืองจากไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดูตอ้งท างานหาเงินเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค่าแรง
ท่ีจะได้ใช้ชีวิตได้วนัต่อวนั ในขณะเดียวกนัด้านส่ือในประเทศบางกลุ่ม ยงัช้ีน าประชาชนไปสู่
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีละครท่ีคิดแต่จะเรียกเรตต้ิงจากคนดู โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อ
พฤติกรรม ท่ีผูช้มในการเลียนแบบพฤติกรรมจากตวัอยา่งในละคร ซ่ึงผิดจริยธรรมและประเพณีท่ีดี
งามของประเทศ อีกทั้งส่ือบางกลุ่มท่ีน าเขา้จากต่างประเทศยงัขาดการคดักรองท่ีดีท่ีจะคดัเลือก
น ามาให้ผูช้มไดบ้ริโภคโดยส่ิงเหล่าน้ีท่ีไดรั้บมานั้นขาดการคดักรอง จึงท าให้ผูท่ี้ไดรั้บค่านิยมหรือ
เสพส่ือเหล่าน้ีเข้ามาจึงเกิดพฤติกรรมเรียนแบบตามตวัอย่างท่ีได้รับมา จึงท าให้คุณธรรมและ
จริยธรรมของคนไทยลดลง ประกอบสถาบนัทางการเมืองในประเทศขาดความเอาจริงเอาจงัในการ
แกไ้ขปัญหาโดยไม่มีการแกปั้ญหาในการควบคุมแหล่งอบายมุขท่ีมีอยู่จ  านวนมากจึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการกระท าผิดต่างๆ 
(กระทรวงยติุธรรม. ส านกังานกิจการยติุธรรม, 2552) 

ต่อเน่ืองจากปัญหาขา้งตน้มนุษยน์ั้นเป็นสัตวส์ังคม ซ่ึงมนุษยจ์ะชอบอยูร่่วมกนัดงันั้นเม่ือมี

การรวมกลุ่มกนัมากข้ึนท าให้ในบางคร้ังก็มีทั้งการทะเลาะวิวาทกนั หรือ การเกิดอาชญากรรม ซ่ึง

การลงโทษผูก่้อคดีความผดิ  ก็จะแตกต่างกนัไปตามความผิดท่ีกระท าในการทะเลาะวิวาทกนัสังคม

พยายามท่ีจะหาทางระงบัขอ้พิพาทมาโดยตลอด ดงันั้นการท่ีมนุษยจ์ะอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม  
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ไดอ้ยา่งสุขกายสบายใจแลว้นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎของกลุ่มเพื่อเป็นการลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท า
ผิดเพื่อท่ีกลุ่มจะได้เกรงกลัวและยึดถือในแนวทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการในการลงโทษ
ผูก้ระท าผิดอยู ่2 แนวทาง คือ กระบวนการยุติธรรมหลกั ซ่ึงจะเนน้ให้บุคคลท่ีกระท าผิดไดรั้บการ
ลงโทษใหห้ลาบจ าจากโทษท่ีตวัเองก่อ โดยอาจจะใชส้ถานท่ีในการกกัขงัควบคุมและไม่ใชส้ถานท่ี
ควบคุมก็ไดต้ามวิธีการด าเนินงาน เช่นการให้ติดคุกโดยกระบวนการเร่ิมตน้จากการกระท าผิดแลว้
ส่งเร่ืองไปยงัต ารวจ ต ารวจก็สืบสวนสอบสวนการกระท าผิดแล้วส่งต่อไปยงัอยัการจนถึงศาล
ตดัสินคดีความผดิ ซ่ึงจากกระบวนการดงักล่าวนั้นจะเห็นไดว้า่กระบวนการยติุธรรมหลกันั้นจะเนน้
การน าผู ้กระท าผิดมาลงโทษให้หลาบจ าเป็นส าคัญ กระบวนการยุติธรรมหลักนั้นไม่ได้ให้
ความส าคญักบัเหยือ่อาชญากรรม และชุมชนซ่ึงไดรั้บผลกระทบเท่าท่ีควร (พชัราภรณ์ สุขร่องชา้ง, 
2551: 1; วรพรรณ กระต่ายทอง, 2551: 27) โดยกระบวนการยุติธรรมหลกัเช่ือวา่หากท าแบบน้ีแลว้
คนท่ีกระท าผิดจะไม่กลา้กระท าผิดอีกเพราะกลวัการลงโทษ อีกแนวทางคือ กระบวนการยุติรรม
ทางเลือก โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซ่ึงเน้นการให้ความส าคญัต่อความตอ้งการ
ของผูเ้สียหาย ประกอบกบัการท่ีผูก้ระท าผิดไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน ในการ
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นจะเน้นไปในทางท่ีเป็นมิตรต่อกนั(ส านัก
พฒันาคุมการประพฤติ. กลุ่มสืบเสาะและพินิจ, 2549ก: 1) โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
นั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเยียวยาในความแตกร้าวระหว่างคู่กรณีน าไปสู่ความสมานฉันท์
กนั กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทถื์อไดว้า่เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการแกปั้ญหา
ปริมาณคดีท่ีหลั่งไหลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก เพราะการน า กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ์มาใชจ้ะช่วยแกปั้ญหาของกระบวนการยุติธรรมท่ีรากเหงา้ของปัญหาคือการแกปั้ญหา
ตั้งแต่ชั้นแรกท่ีเกิดอาชญากรรมโดยการเพิ่มบทบาทของชุมชนในการดูแลกนัเองมากข้ึน และการ
อบรมสั่งสอนผูท่ี้กระท าผิด เพื่อให้ส านึกผิดในส่ิงท่ีกระท าลงไป  และรับผิดชอบต่อการกระท าผิด
ของตน    (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2550: 30-31) 

การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบางคร้ังท่ีเกิดข้อพิพาทหรือการกระท า
ความผิดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนสามารถคล่ีคลายข้อพิพาทนั้นๆหรือการกระท าผิดนั้นๆลงได้อย่าง
ง่ายดายอาจเป็นไปไดว้่าจะเกิดจากทุนของสังคมในชุมชน เช่น ทุนทางสังคม ทางทางวฒันธรรม 
ทุนมนุษย ์เป็นตน้ ท่ี มีระบบความสัมพนัธ์ ปทสัถาน วฒันธรรมและระบบคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัและ
เป็นไปไดว้่าเม่ือเกิดขอ้พิพาท ผูน้ าชุมชนหรือผูท่ี้เป็นท่ีเคารพจากในชุมชนจะเป็นผูท่ี้เขา้มาไกล่
เกล่ีย (ชุตินนัท ์โคตรทศัน์, 2551: 11-12) ซ่ึงจะท าให้คู่พิพาทสามารถส่ือสารและยอมความกนัไดดี้ 
อีกทั้งทุนของสังคมจะตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เม่ือเกิดการกระท าผิดก็
เป็นไปได้ว่าจะเกิดความเข้าใจกันเพราะเคยร่วมแรง ร่วมคิดด้วยกันมาจึงอาจท าให้ข้อพิพาท
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สามารถคล่ีคลายลงไดไ้ม่ยากเยน็นกั และในการใชห้ลกัของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทซ่ึ์ง
ถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาถึงรากเหง้าของปัญหาและน าคนท่ีกระท าผิดคืนสู่สังคมเพราะ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะไม่มองคนท่ีกระท าความผิดเป็นอาชญากรท่ีจะเน้นการ
ลงโทษเพียงอยา่งเดียวแต่จะเนน้ในการท่ีจะน าคนท่ีกระท าผิดให้กลบัตวักลบัใจมาเป็นคนดีและให้
ผูท่ี้กระท าผิดชดใช้เยียวยาต่อผูเ้สียหายโดยตรง (ฐิดาภรณ์ อุเทนสุด, 2547: 28-29 อา้งถึงใน 
ณฐันนัท ์รู้จ  า, 2548: 34-35) เม่ือเกิดการชดใชเ้ยียวยาแก่ผูเ้สียหายโดยตรงก็จะเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้แก่การกลบัคืนสู่สังคมซ่ึงมีทุนของสังคมเป็นท่ีตั้งโดยมีรากฐานของ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว (Cohesion) กนัอยูแ่ลว้จะสามารถท าให้ผูก้ระท า
ผิดกลบัคืนเขา้สู่สังคมไดแ้ละเม่ือมีคนท่ีกระท าผิดกลบัตวัเป็นคนดีคืนสู่สังคมก็จะท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงต่อทุนทางสังคมในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งข้ึนเน่ืองจากมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพเขา้มาในชุมชนเพิ่มข้ึนมา 

จากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมาในฐานะท่ีกระทรวงยุติธรรมท่ีเป็นองค์กรหลกัในการอ านวย
ความยุติธรรม การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การจดัท านโยบายและการพฒันาระบบ
กฎหมาย การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพยติ์ด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
เครือข่ายยติุธรรมชุมชน จึงมีหนา้ท่ีท่ีจะเขา้มารับผดิชอบในปัญหาเหล่าน้ีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และ
ให้ประชาชนเขา้ถึงความยุติธรรมอยา่งเสมอภาค จะท าให้สังคมมีความสงบสุขอย่างย ัง่ยืน (พรชุลี 
อาชวอ ารุง และคณะ, 2549: 4-5) แต่ในบางกรณีการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคม ท าให้ในบาง
กรณีกระทรวงยุติธรรมเขา้ท าหน้าท่ีได้ไม่ถึงตน้ตอของสาเหตุดว้ยเหตุน้ีจึงได้จดัตั้ง “ส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดั” ท่ีน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใช ้โดยมีหนา้ท่ีภารกิจหลกั 5 ดา้น
ไดแ้ก่ 1) เช่ือมโยงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมกบัประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เขา้ถึง
ยติุธรรมไดโ้ดยง่ายรวมเร็ว เสมอภาค และประหยดัตามแนวทางยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน
และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) 2) เป็นผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรมในการขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวดัเชิงบูรณาการการร่วมกันกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 3) ปฏิบติัหน้าท่ีแทนส่วนราชการระดบักรมสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีไม่มีหน่วยงาน
สังกดั ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 4) ประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่มีหน่วยงาน
สังกดั ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการพฒันาบริหารงานยุติธรรม 5) ศูนยบ์ริการขอ้มูล
งานบริการของส่วนราชการ สังกดักระทรวงยุติธรรมระดบัจงัหวดั และรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนดา้นความยุติธรรม โดย “ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั” มีอ านาจหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนกระทรวง
ยุติธรรมในการบริหารงานและประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรม
ระดบัจงัหวดั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวัโดยสามารถเช่ือมโยงการท างานในมิติภาค
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ส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัได ้ ท าใหส้ามารถรองรับความตอ้งการในการแจง้ปัญหาของประชาชนให้เกิด
ความสะดวกสบายข้ึน และท าให้ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัสามารถเขา้ไปแก้ไขสถานการณ์ได้
ทันท่วงที ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการใน ปี พ.ศ. 2545 ของส านักงาน
ปลดักระทรวงยติุธรรม กระทรวงยุติธรรม นั้นไม่สามารถบรรลุผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง ในระดบัภูมิภาค 
ดงันั้น กระทรวงยุติธรรมจึงไดแ้กปั้ญหาดว้ยการจดัตั้งส านกังานยุติธรรมจงัหวดั (สยจ.) ข้ึนในทุก
จงัหวดั โดยมีการน าร่องเปิดจ านวน 5 จงัหวดั ใน 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2548 
ไดแ้ก่ สยจ.ฉะเชิงเทรา สยจ.เชียงใหม่ สยจ.นครราชสีมา สยจ.อุบลราชธานี สยจ.ภูเก็ต (ส านกังาน
ยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2555) 

ส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงเร่ิมมีโครงการน าร่องในการจดัตั้งเม่ือ 21 มีนาคม 
2548 โดยเนน้การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานการขบัเคล่ือนศูนยย์ุติธรรมชุมชน/ศูนยไ์กล่
เกล่ียระงบั ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม 2) ดา้นลดขอ้ขดัแยง้ 3) ดา้นดูแลเหยื่อ/
ผูเ้สียหาย 4) ดา้นคืนคนดีสู่สังคม 5) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยมีจุดประสงค์ในการดูแลและ
ช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและเขา้ใจในสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของทุกๆ พื้นท่ีใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2555) โดยลกัษณะในการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการภายใต้นโยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยผ่าน ส านักงานยุติธรรม จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ถ่ายทอด นโยบายสู่  ศูนยย์ุติธรรม อ.พนมสารคาม มีวตัถุประสงคน์ าความยุติธรรมสู่
ประชาชน “ยุติธรรมถว้นหนา้ ประชามีส่วนร่วม” นัน่หมายความวา่   กระทรวงยุติธรรม ยอ่ขนาด
มาตั้งไวใ้นชุมชนแต่ละชุมชน  

อย่างไรก็ตามปัญหาในการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มกัจะเกิดข้ึนจากการไม่
ยอมกนั ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกและมีอารมณ์ตอ้งการชนะเขา้มาเป็นใหญ่อีกทั้งไม่มี
บุคคลท่ีเหมาะสมทั้งในดา้นความรู้และความสามารถเขา้มาท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียก็จะท าให้การไกล่
เกล่ียไม่สามารถตกลงกนัได ้แต่กระนั้นยงัมีส านกังานยุติธรรมชุมชนบางแห่งท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากผูน้ าระดบัประเทศ โดย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยติุธรรม พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ซ่ึงกล่าวถึง
ส านักงานยุติธรรมชุมชนในอ าเภอพนมสารครามว่าเป็นส านักงานยุติธรรมท่ีเป็นต้นแบบและ
ประสบความส าเร็จในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ทีมงานข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐ, 2556)   
อีกทั้งยุติธรรมชุมชนพนมสารคามยงัได้รับ รางวลัศูนยย์ุติธรรมดีเด่น ล าดบัท่ี 1 ประจ าปี 2548, 
2549 และ 2550 ถึง 3 ปีซ้อน ศูนยย์ุติธรรมชุมชน อ าเภอพนมสารคาม ได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์โดยภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามโครงการ อบรมเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ตลอดจนนกัเรียน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเยาวชนตน้แบบในกระบวนการถ่ายทอด ในการแกปั้ญหา
เชิงสมานฉันท์ท่ีมีตน้ทุนต ่าสุด แต่ผลสัมฤทธิ  สูง และในความเป็นไปได้ก็ชดัเจน จึงด าเนินการ
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อบรมเยาวชนเพิ่มเติมตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย จากส านกังานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพ และการเรียนรู้เพิ่มเติม จึงด าเนินการอบรม โครงการ “การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเชิง
สมานฉันท์ในสถานศึกษา” ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระกระบวนเรียนรู้งานดา้นกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก แก่เยาวชนในสถานศึกษา ภาคประชาสังคมซ่ึงสามารถเป็นศูนยท่ี์ให้ค  าปรึกษา และการ
อ านวยความยุติธรรมได้เป็นอย่างดี และเป็นท่ียอมรับของประชาชนในชุมชุน และขยายผลอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการป้องกนัภยั และป้องกนัปัญหาอาชญากรรมอีกหนทางหน่ึง (ศูนยย์ุติธรรมชุมชน
พนมสารคาม, 2554) 

อีกทั้ งยงัมีการสร้างเยาวชนต้นแบบจากชุมชนข้ึนมาเพื่อพฒันาศกัยภาพ มีการดึงเอา
วฒันธรรมไทย เช่น การร า การร้องเพลง มาสอนแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนพร้อมทั้งสนบัสนุนใน
การส่งเขา้ประกวดและไดรั้บรางวลักลบัมาแก่ชุมชนดว้ย (ศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคาม, 2554) 
ซ่ึงในความส าเร็จอาจจะเกิดข้ึนจากการน าเอาทุนของสังคมในชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย ทุนมนุษย ์ซ่ึง
เป็นทุนในตวัของมนุษย ์อนัไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะความสามารถ คุณลกัษณะทางอารมณ์ของมนุษยผ์ู ้
นั้น ทุนทางสังคมคือ สายสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัร่วมคิด ร่วมท าบนรากฐานของ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ จึงก่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และทุนวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิต ท่ี
สมาชิกในสังคมเดียวกนัสามารถเขา้ใจ ยอมรับ และปฏิบติัร่วมกนัได ้โดยทุนวฒันธรรมจะท าให้
เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสังคม และมนุษยก์บัธรรมชาติ โดยทั้ง 3 ทุน
นั้นในชุมชนพนมสารครามน าออกมาใช้อย่างเป็นประโยชน์ ซ่ึงอาจจะเป็นตวัแปรท่ีท าให้เกิด
ความส าเร็จหรือลม้เหลว 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ์
กรณีศึกษา ศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคาม และประเภทของทุนของสังคมในการแกไ้ขปัญหาขอ้
พิพาทโดยสมานฉนัทแ์ละองคป์ระกอบในการขบัเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ปสู่
ความส าเร็จ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาประเภทของทุนของสังคมในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
1.2.2 เพื่อศึกษาการใชทุ้นของสังคมในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละแนวทาง

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนสังคมเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทตาม
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ  
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทุนของสังคมในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซ่ึงในท่ีน้ีจะศึกษาประเภทของทุนในสังคมท่ีส่งผลให้การด าเนินการใน
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทป์ระสบความส าเร็จ ซ่ึงทุนในการศึกษาประกอบดว้ย 3 ทุน คือ 
1) ทุนสังคม 2) ทุนมนุษย ์และ 3) ทุนวฒันธรรม เพื่อน ามาใช้ในการแกปั้ญหาในกระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์เกิดข้ึนในพื้นท่ีต่อไป 

1.3.2 ขอบเขตประชากรและแหล่งข้อมูล ในการศึกษาในคร้ังน้ีขอบเขตประชากรใน
ชุมชนพนมสารคาม และ ประชากรท่ีขอรับความช่วยเหลือจากศูนยย์ติุธรรมชุมชนพนมสารคาม 

1.3.3 ขอบเขตพื้นท่ี ในการศึกษาในคร้ังน้ีขอบเขตพื้นท่ี ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์
ยติุธรรมชุมชนพนมสารคาม และ ชุมชนพนมสารคาม 

1.3.4 ขอบเขตเวลา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
ศูนยย์ติุธรรมชุมชน พนมสารคาม จะเร่ิมเก็บขอ้มูลวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2557-30 ตุลาคม 2557 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 เพื่อทราบถึงประเภทของทุนของสังคมและองคป์ระกอบท่ีมีส่วนท าให้กระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทป์ระสบความส าเร็จ 

1.4.2 เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้ระทรวงยติุธรรมไดน้ าผลจากการศึกษาประเภทของทุนของสังคม

ท่ีท าให้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถประสบความส าเร็จได ้สามารถน าไปต่อยอด

ความรู้เพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถประยกุตใ์ชทุ้นเหล่านั้นกบัชุมชนอ่ืนๆ เพื่อท าให้เกิดการน าไปสู่ความ

สมานฉนัทก์นัในชุมชนได ้



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษา ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี งานวิจยัเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึง
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและสมมุติฐานงานวจิยัเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาไวด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดทุนของสังคม 
2.2 แนวคิดชุมชนเขม้แขง็ 
2.3 แนวคิดกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั 
2.4 แนวคิดกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
2.5 แนวคิดการไกล่เกล่ียและประนีประนอม 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิทุนของสังคม 
 

ทุนของสั งคม  คือ ทุน ท่ี เ ป็นท รัพยากร ท่ี มีอยู่สั งคมนั้ นๆ  ไม่ ว่ า จะ เ ป็น ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางศีลธรรม ทุนทางทรัพยากร ทุนทางปัญญา และทุนทางวฒันธรรมเป็น
ตน้ โดยสังคมหรือชุมชนจะหยิบน าเอาทุนของสังคมออกมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตนเองได ้เช่น วิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม จารีตประเพณีของชุมชน ใน
สังคมส่วนใหญ่ เม่ือมีคนอยูร่วมกนัเยอะๆปัญหาท่ีหนีไม่พน้คือ การเกิดขอ้พิพาท หรือ ทะเลาะเบาะ
แวง้กนัของคนในสังคมแล้วไม่สามารถคล่ีคลายปัญหาได้จนตอ้งไปจบท่ีกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก แต่ในอีกสังคมอาจสามารถคล่ีคลายปัญหาได้ด้วยดีเพราะสังคมมีความเอ้ืออาทร
ช่วยเหลือกนั ร่วมมือกนัในการด าเนินการต่างๆ ท าให้คู่กรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทกนัสามารถปรองดอง
กนัไดเ้หมือนเดิม ซ่ึงสาเหตุของความส าเร็จหรือลม้เหลวในการคล่ีคลายปัญหานั้นโดยหลกัๆ ข้ึนอยู่
กบัทุนของสังคมท่ีมีส่วนช่วยในการคล่ีคลายซ่ึงสามารถจ าแนกทุนของสังคมท่ีมีส่วนในการท าให ้  
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เกิดความสมานฉันท์ได ้3 ทุนดงัต่อไปน้ี (ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2543: 286: สุพรรณี ไชยอ าพร, 
2546: 59-60) 
 

2.1.1 ทุนทางสังคม 
ผูท่ี้กล่าวถึงทุนทางสังคมเกิดไดก้ล่าวข้ึนคร้ังแรกในทางวิชาการคือ นกัรัฐศาสตร์ ซ่ึงเป็น

อาจารยส์อนท่ีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ช่ือ Robert Putnum ท่ีไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัชุมชนเขม้แข็ง ใน
ประเทศอิตาลี โดยในการท าวจิยันั้น Putnum ไดต้ั้งขอ้สังเกตุวา่ ในประเทศอิตาลีไดมี้ขอ้แตกต่างกนั
อยา่งมากระหว่าง ทางเหนือและทางใต ้โดยทางใตเ้ต็มไปดว้ยมาเฟีย แต่ทางเหนือกลบัเต็มไปดว้ย
ประชาธิปไตย โดยหลงัจากการศึกษาไดพ้บวา่ความแตกต่างท่ีส าคญัระหวา่ง ทางเหนือและทางใต ้
ของประเทศอิตาลีนั้น  คือ ทางเหนือของประเทศอิตาลีมีชุมชนเขม้แข็ง มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
(Trust) ในขณะท่ีทางใต้สังคมเป็นไปอย่างไร้ระเบียบ ฉะนั้นทุนทางสังคมในความหมายของ 
Putnum (1996 อา้งถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2549) มองว่าทุนสังคมเป็นคุณลกัษณะชีวิตสังคม
ประกอบดว้ยเครือข่าย บรรทดัฐาน ความเช่ือใจและความไวว้างใจ ท่ีช่วยให้สมาชิกร่วมท ากิจกรรม
เพื่อเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเขาเช่ือว่าทุนสังคมมีบทบาทส าหรับการ
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างและรักษาเครือข่าย ส่วนบรรทดัฐานสังคม และความเช่ือใจและความ
ไวใ้จ คือวิธีการท่ีน าไปสู่เป้าหมาย (อภิชยั พนัธเสน, 2546: 1-2, Putnum, 1996 อา้งถึงใน อมรา 
พงศาพิชญ,์ 2549: 3)   

2.1.1.1 ความหมายของทุนทางสังคม ทุนทางสังคม (Social Capital)  หมายถึง 
ปทสัถาน ระบบความสัมพนัธ์ สถาบนัทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าบนรากฐาน
ของความไวเ้น้ือเช่ือใจ จึงก่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Cohesion) ดงันั้น ทุนทางสังคม
จึงเป็นรากฐานของสังคมนั้นๆ ท่ีจะเป็นตวับ่งบอกวา่สังคมนั้นๆ ก าลงัเดินไปในทิศทางท่ีดีหรือเลว 
ทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรทางศีลธรรม (Moral Resource) ท่ีใชแ้ลว้ไม่มีวนัหมดมีแต่เพิ่มข้ึนเพราะ
เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัมากข้ึน ทุนทางสังคมจะเกิดข้ึนต่อเม่ือมีเครือข่าย (Network) ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนัระหวา่งตวับุคคลกบับุคลหรือบุคคลกบักลุ่มบุคคลในลกัษณะความสัมพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงมี
ทั้ งในลักษณะความสัมพนัธ์แบบเพื่อน ความสัมพนัธ์แบบผูร่้วมงานและเช่ือมโยงน าไปสู่
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีกวา้งขวางท่ีสุด (ภณัฑิกา สหายมิตร, 2551: 7) 
Bourdieu (1992: 119 quoted in Field, 2008: 17) ไดใ้ห้ความหมายของทุนทางสังคมวา่ ทุนทาง
สังคมคือผลรวมของทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มโดยอาศยั
อ านาจของเครือข่ายท่ีมีและความสัมพนัธ์ของกลุ่มจะมากข้ึนหรือนอ้ยลงข้ึนอยูก่บัความใกลชิ้ดและ
การรับรู้ร่วมกนัมีมากหรือนอ้ยแค่ไหน 
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Breiger (2004 quoted inSon, 2013: 2) ไดใ้หค้วามหมายของความสัมพนัธ์ของสังคม
วา่ความสัมพนัธ์ทางสังคมไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เป็นการรวมกนัของแต่ละบุคคลแต่ในการรวมตวัของ
บุคคลเหล่านั้นก็จะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อการท่ีจะเขา้ใจทุนทางสังคมให้มากยิ่งข้ึน
เราตอ้งท าความเขา้ใจกบัเครือข่ายทางสังคมซ่ึงมีความเช่ือมโยงกนักบัทุนทางสังคมซ่ึง (Temple, 
2009: 1) กล่าวถึงเครือข่ายของทุนทางสังคมวา่ ทุนทางสังคมอาจจะถูกก าหนดให้เป็นเครือข่ายทาง
สังคมและเป็นบรรทดัฐานของความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัรวมถึงความไวว้างใจท่ีเกิดข้ึนโดยการ
ประยกุตใ์ชทุ้นทางสังคมเหล่าน้ีในการบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

อภิชัย พันธเสน (2546: 1) กล่าวถึงทุนทางสังคมโดยกล่าวว่า ทุนในทาง
เศรษฐศาสตร์นั้นเป็นส่ิงท่ีใช้แลว้สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก แต่ถา้อะไรก็ตามท่ีใชแ้ลว้หมดไปจะ
ไม่ถือวา่เป็นทุน โดยผูค้นมกัจะใชส้ับสนกนัระหวา่ง “ทุน” และ “ตน้ทุน” ซ่ึงความหมายจะต่างกนั
โดยส้ินเชิง โดยตน้ทุนนั้นมาจากความหมายของค าวา่ “Cost” หมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการท า
กิจกรรมใดๆก็แลว้แต่ โดยทุนในทางเศรษฐศาสตร์เราจะนึกถึงท่ีเป็นทุนทางกายภาพเช่นเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร ท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตรวมถึงเงินท่ีเอามาลงทุนในการผลิตอนัน้ีเราเรียกวา่ทุน 

Halpern (2005: 2) กล่าวถึงทุนทางสังคมวา่ ทุนทางสังคมคือการติดต่อส่ือสาร การ
ร่วมมือร่วมใจ การเล่นกีฬากบัเพื่อนกบักลุ่ม การไปงานปาร์ต้ี การท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน
กบัเจา้นาย การใชชี้วติอยูใ่นครอบครัว การอยูร่่วมกบัเพื่อนบา้น แมแ้ต่การใชเ้งินสกุลเดียวกนั ทุกๆ 
ส่ิงทุกๆอยา่งเป็นทุนทางสังคม 

Kroll (2008: 58) กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมไม่ไดเ้นน้ท่ีเงินแต่ทุนทาง
สังคมเป็นมิตรภาพและความไวว้างใจระหว่างบุคคลในการเป็นสมาชิกในเครือข่าย โดยทุนทาง
สังคมจะส่งผลใหบุ้คคลมีความสุขโดยท่ีความสุขท่ีไดรั้บจากทุนทางสังคมนั้นไม่ใช่เงินแต่เป็นเร่ือง
ของ มิตรภาพ ความไวว้างใจ และ ความเป็นเครือข่ายท่ีท าใหค้นมีความสุข 

Coleman (1988 อา้งถึงใน บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง, 2546: 14-15 ) กล่าวถึง ทุนทาง
สังคมวา่เป็นเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมโดยสามารถนิยามโดยหนา้ท่ีของมนั 3 ประการ คือ ประการแรก 
ทุนทางสังคมอาจจะปรากฏในรูปของความคาดหวงัและภาระผกูพนั  (Expectation and Obligation) 
ประการท่ีสอง ทุนทางสังคมท าหน้าท่ีในการเป็นช่องทางของการไหลผา่นของขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึง
ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวน้ีมีความส าคญัต่อการกระท าของปัจเจก และมีความส าคญัต่อการพฒันา
โดยรวม ประการสุดทา้ย ทุนทางสังคมอาจจะปรากฏในรูปของกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท าให้การ
ปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

Putnam (1995 อา้งถึงใน ไกรวุฒิ วฒันสิน, 2549: 34) กล่าวถึงทุนทางสังคมวา่ ทุน
ทางสังคมเป็นเร่ืองความไวว้างใจ (Trust) โดย Putnum ไดถื้อวา่เร่ืองของความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีจะ
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ช่วยเช่ือมโยงส่วนย่อยๆ ของชุมชนเขา้ด้วยกนั รวมทั้งการเช่ือมต่อความแตกแยกของสังคมเขา้
ด้วยกนัในลกัษณะดังกล่าวทุนทางสังคมจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ท่ีหลากหลายในชุมชน และเป็นการเปิดกวา้งส าหรับทุกๆคน แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้นการเปิดกวา้งก็ตอ้งอยูใ่นกรอบของสังคมนั้นๆ เพื่อเป็นการก าหนดถึงขอบเขตส าหรับการเปิด
กวา้ง 

Fukuyama (2002 quoted in On-Uma Rattanasripanya, 2011: 15) กล่าววา่ ทุนทาง
สังคมเป็นเร่ืองของความไวว้างใจกนัและการร่วมมือกนัในการท างานต่างๆภายใตก้รอบของการ
ท างานทางเศรษฐกิจ ซ่ึง Fukuyama ได้ช้ีให้เห็นว่า ทุนทางสังคมนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีอยู่แล้วโดย
ธรรมชาติของสังคมนั้นๆ ในแต่ละสังคมจะก่อให้เกิดการท าประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงได้แก่ข้อมูล
ข่าวสาร การไวว้างใจ และจารีตประเพณีท่ีเก่ียวกบัการพึ่งพิงกนั 

ในปัจจุบนั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 นั้นไดก้ าหนดทิศทาง
ในการพฒันาประเทศในดา้นทุนของสังคมไวเ้พื่อการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ เพื่อให้การพฒันา
ประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน โดยการเสริมสร้างทุนสังคมโดยมุ่งให้ความส าคญักบัการพฒันา
คนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพโดยน าทุนของประเทศท่ีศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน พร้อมทั้ ง เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ในทิศทางของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
ในมิติทางดา้นทุนสังคมนั้นไดต่้อยอดมาจาก แผนพฒันาฉบบัท่ี 10 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 นั้น
ไดก้ล่าวว่า “ทุนทางสังคม” เกิดจาก “การรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท า บนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
สายใยความผกูพนั และวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยผา่นระบบความสัมพนัธ์ในองค์ประกอบ
หลกั ไดแ้ก่ คน สถาบนั วฒันธรรม และองคค์วามรู้ซ่ึงจะเกิดเป็นพลงัในชุมชนและสังคม” 

โดยสรุปทุนทางสังคม คือ สามารถอธิบายไดใ้นทั้ง 2 สาย ระหวา่งสายสังคมและ
สายเศรษฐศาสตร์โดยทางเศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายไดว้า่ ทุนทางสังคมคือทุนท่ีมีอยู่ท่ีมีอยู่ใน
สังคมและโดยเป็นทุนท่ีใชแ้ลว้ไม่มีวนัหมดไปและสามารถน าทุนท่ีใชไ้ปแลว้สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้เป็นทุนทางการผลิตไม่วา่จะเป็นเคร่ืองจกัร เงิน ในทางสังคมสามารถอธิบายค าวา่ ทุนทาง
สังคมไดว้่า เป็น ความสัมพนัธ์ ทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าบนรากฐานของ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ จึงก่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและทุนทางสังคมท่ียิ่งใชเ้ท่าไรก็จะยิ่ง
มีความผกูพนัแน่นแฟ้นกนัมากข้ึน 

กรอบแนวคิดมิติต่างๆของทุนทางสังคม  สามารถแบ่งกรอบแนวคิดเป็นตวัมิติต่างๆ
ซ่ึงแบ่งเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่ (ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2548: 24-45) 
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1) มิติกลุ่มและเครือข่าย เป็นแหล่งท่ีปัจเจกชนจะเขา้มาด าเนินการร่วมกนั
ภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงในระหวา่งท างานร่วมกนัจะมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัตลอดจนมีการ
สร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้เกิดเป็นเครือข่ายระหวา่งกลุ่ม ซ่ึงถา้มีการรวมตวักนัเป็น
เครือข่ายก็จะมีการขยายโอกาสในการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือกนัมากข้ึนทั้งในดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ทรัพยากร ซ่ึงจะส่งเสริมใหก้ลุ่มมีความเขม้แข็งโดยกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคมสูง จะมีโอกาส
ในการแสวงหาหรือแลกเปล่ียนทรัพยากรหรือข่าวสารและการช่วยเหลือกนัสูงตามไปดว้ย 

2) มิติความไวว้างใจและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นการด าเนิน
กิจกรรมในดา้นต่างๆ ทั้งดา้น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ครอบครัว ทุกๆ ดา้นจะมีความสันติและ
ย ัง่ยืนไดเ้ม่ือสมาชิกมีความไวว้างใจกนัและกนัและมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพราะส่ิงเหล่าน้ี
จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัส าหรับกิจกรรมดงักล่าว ชุมชนท่ีมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวและมี
ความไวว้างใจกนัสูงจะมีโอกาสในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัสูงจะก่อให้เกิดความสามคัคีและ
ร่วมมือร่วมใจกนัในการแกปั้ญหาภายในชุมชน 

3) มิติกิจกรรมและความร่วมมือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของส่วนรวมชุมชน
ของปัจเจกชน โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นวา่ชุมชนนั้นๆเขม้แข็งหรืออ่อนแอ ชุมชนท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมมากจะแสดงให้เห็นว่ากฎเกณฑ์หรือบรรทดัฐานของชุมชนได้รับการยึดถือและ
ปฏิบติัอยา่งเขม้แขง็ โดยชุมชนท่ีมีความร่วมมือจะสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ภายใน
ชุมชนสูง ซ่ึงจะแสดงถึงความเขม้แข็งในการยึดกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบติัของการพึ่งพาตนเอง และ
ตอ้งการพฒันาและแกปั้ญหาภายในชุมชนสูงตามไปดว้ย 

4) มิติความสมานฉนัทท์างสังคม การอยูร่่วมกนัในสังคม และความขดัแยง้
และความรุนแรง ความสมานฉันท์ทางสังคมเป็นส่ิงท่ีท าให้ทราบถึงระดบัการยอมรับในความ
หลากหลายด้านชนชาติและเช้ือชาติท่ีแตกต่างกนัโดยชุมชนท่ีมีความขดัแยง้และความรุนแรงนั้น 
เป็นเง่ือนไขดา้นลบท่ีบัน่ทอนทุนทางสังคม โดยท่ีใดท่ีมีความขดัแยง้และความรุนแรงนอ้ย จะส่งผล
กระทบต่อสภาพการอยู่ร่วมกนัทางสังคมอยู่กนัอยา่งสงบสุข แต่หากความขดัแยง้และรุนแรงมีสูง 
สภาพสังคมภายในชุมชนก็จะป่ันป่วนวุน่วาย เตม็ไปดว้ยความวติก และความไม่ปลอดภยัในชีวติ 

5) มิติอ านาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง ความเป็นอิสระในการตดัสิน
การก าหนดการด าเนินชีวิตของตนเอง เป็นการตระหนักถึงความส าคญัท่ีตนเองมีต่อชุมชนและ
สังคมโดยการมีความสามารถสู้ต่อกบัความไม่เป็นธรรม การไปใช้สิทธิของตนเองในการเลือกตั้ง 
การตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนของเจา้หน้าท่ีบา้นเมือง ย่อมช้ีให้เห็นว่าประชาชนมีอ านาจต่อ
ระบบการเมือง ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีท าให้ทุนทางสังคมมีความแข็งแกร่งข้ึน โดยชุมชนท่ีมีมิติทางดา้น
อ านาจหน้าท่ีและกิจกรรมทางการเมืองท่ีสูง ชุมชนนั้นจะมีระดบัความส าคญัของตนเองเพื่อการ



12 

พฒันาชุมชนสูง โดยจะมีการร้องเรียนเพื่อผลประโยชน์สูง ข้าราชการและผูน้ าชุมชนมีความ
ซ่ือสัตยสู์ง การคอรัปชัน่มีนอ้ย 

2.1.1.2 กลไกลการเกิดทุนทางสังคม กวีพฒัน์ สุขแจ่ม (2547 อา้งถึงใน ไตรรัตน์ 
โภคพลากรณ์, 2549: 36) ไดอ้ธิบายถึงกลไกการเกิดทุนทางสังคมไวด้งัน้ี 

1) การเกิดของทุนทางสังคมเป็นการเกิดข้ึนของเครือข่ายท่ีมีความเขม้แข็งมี
หลกัการในการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และ ไวว้างใจกนั ตวัอย่างในการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเช่น ใน
สังคมเกษตรกรมีการลงแขกซ่ึงเป็นลกัษณะประเพณีในการช่วยเหลือกนัในลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า
เป็นการเกิดสภาพของ คลงัแห่งไมตรีจิต (Fovor Bank) ส่วนในลกัษณะความไวว้างใจกนั (Trust) 
จะเป็นส่ิงท่ีท าให้กลไกการเกิดทุนทางสังคมเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกเพราะมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
โดยส่ิงเหล่าน้ีจะกลายเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวติของคนในสังคม (Social Life) 

2) เครือข่ายสัญญาประชาคมจะน าพาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร ท่ีเต็มไปดว้ยประสิทธิภาพ เพราะเกิดจากความไวว้างใจ โดย
จะมีกลไกในสังคมท่ีสลบัซบัซอ้นเพื่อพิสูจน์ความไวว้างใจดงักล่าว แต่ทั้งน้ีจะเป็นเร่ืองท่ีจะผา่นไป
ไดง่้ายในการท่ีจะร่วมมือกนัในกระบวนการท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ (Repeat Play) และจะถูกผนวกเป็น
ส่วนหน่ึงของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interactions) 

3) รูปแบบในการร่วมมือท่ีผ่านการเรียนรู้จะท าให้ทราบถึงข้อถูกขอ้ผิด 
หลงัจากนั้นก็แพร่กระจายใหพ้ลเมืองทราบส าหรับความร่วมมือในอนาคตในลกัษณะเครือข่าย ซ่ึงก็
คือกลายมาเป็นรูปแบบทางประเพณี (Tradition) 

ทุนทางสังคม เป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ในกลุ่มโดยเฉพาะในชนบท 
ตั้งแต่ในครอบครัว ขยายจนถึงกลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนในสังคมท่ีต่างมุ่งมัน่
เพื่อส่วนรวมร่วมกนั มีการเอ้ืออาทรช่วยเหลือ ร่วมมือกนัในการจดัด าเนินการต่างๆ ในชีวิตและ
สังคมตน” ในลกัษณะเด่นของทุนทางสังคมในประเทศไทยคือมีความเป็นนามธรรมสูงในลกัษณะ
เด่นของทุนทางสังคมประกอบดว้ย 7 ลกัษณะคือ (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2546: 56-59) 

1) ความเอ้ือเก้ือกลูกนัของคนในสังคม 
2) สมคัรสมาน รักใคร่ กลมเกลียวกนั 
3) สังคมมีการเรียนรู้ มีเหตุผล และปรับตวัเสมอ 
4) คนในสังคมนิยมสร้างความดีแค่ส่วนรวม 
5) สถาบนัชุมชน/องคก์รชุมชนมีความเขม้แขง็ 
6) มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
7) ผูค้นมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม มีจิตใจสาธารณะ 
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สามารถแบ่งรูปแบบ/ประเภททุนทางสังคมโดยอาศยัระดบั สามารถแบ่งเป็นระดบั
ใหญ่ๆ ได ้5 ระดบัคือ 

1) ระดบับุคคล รูปแบบจะเนน้ในดา้นการต่างตอบแทน ความไวเ้น้ือเช่ือใจ
ในการเช่ือมโยงในสังคม 

2) ระดบัครอบครัว รูปแบบเน้นเช่นเดียวกบัในระดบับุคคล แต่จะมีความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจ ความเอ้ืออาทร และการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัสูง 

3) ระดบักลุ่ม/องค์กร รูปแบบทุนทางสังคมจะเน้นท่ีรูปแบบการร่วมมือ
จดัการ การมีส่วนร่วม และปฏิสัมพนัธ์กนั 

4) ระดบัชุมชน รูปแบบจะเป็นเช่นเดียวกบัระดบักลุ่ม/องคก์ร แต่ระดบัของ
ความสัมพนัธ์ภาพจะแน่นแฟ้น หรือเขม้ขน้เพียงใดอยู่ท่ีสถานการณ์ท่ีชุมชนเผชิญและการจดัการ
ของชุมชน 

5) ระดบัประเทศ รูปแบบความสัมพนัธ์ จะไม่แน่นแฟ้นเท่า 4 ระดบัท่ีกล่าว
มา แต่จะมีส่ิงท่ียึดรูปแบบความสัมพนัธ์น้ีคือ ความเหมือนกนั เช่น เป็นคนไทยเหมือนกนั ศาสนา
เดียวกนั ภูมิภาคเดียวกนั 

เครือข่ายทางสังคม (Social Network) เป็นหัวใจส าคญัของการขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นพลงัส าคญัของการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยในชนบทประเทศไทย
ชาวบา้นรู้จกัเครือข่ายทางสังคมเป็นอยา่งดีและสามารถน าใชใ้นชีวติประจ าวนัไดด้ว้ยโดยประเด็นท่ี
น่าพิจารณาเก่ียวกบัเครือข่ายทางสังคมน้ีมีอยู ่2 ประเด็นคือ ลกัษณะของสายสัมพนัธ์ทางสังคมและ
คุณภาพของสายสัมพนัธ์ โดยอธิบายดงัน้ี  (ลีลาภรณ์ บวัสาย, 2547: 16-19 อา้งถึงใน ภณัฑิกา สหาย
มิตร, 2551: 13-15) 

1) ลกัษณะของสายสัมพนัธ์ทางสังคม หมายถึง ประเภทของความสัมพนัธ์
ท่ียึดโยงคนเอาไวด้ว้ยกนัเป็นเครือข่าย เครือข่ายท่ีเป็นส่ิงยึดโยงคนเขา้ดว้ยกนัมีอยู่หลายประการ 
ประกอบดว้ย เครือญาติ ศาสนา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้คนมีความรู้สึกผูกพนักนั มีความสามคัคี มีการ
ช่วยเหลือกนั โดยระบบเครือญาติ ในปัจจุบนัยงัพอพบไดใ้นบางหมู่บา้นท่ีเป็นระบบเครือญาติกนั
ทั้งหมู่บา้น John Field ไดก้ล่าวถึงระบบเครือข่ายทางสังคมโดยเป็นบรรทดัฐานท่ีให้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเด็กและผูใ้หญ่ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีค่าส าหรับเด็กในการเจริญเติบโตซ่ึงเป็นเครือข่ายสังคมใน
ครอบครัว (Field, 2008: 27) และบางส่วนเกิดข้ึนจากการท่ีมีความเช่ือร่วมกนั เช่น การนบัถือ
ศาสนาเดียวกนั การสร้างเครือข่ายของคนในทอ้งถ่ินนั้นมีความส าคญัอยา่งมากในการระดมแรงงาน
ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต และการมีส่ิงท่ียึดโยงกนัท าให้เป็นหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตเพราะ
หากยามใด ตกยากก็สามารถท่ีจะไปขอความช่วยเหลือกบัระบบเครือญาติ กบัพวกพอ้งได ้และใน
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ระดบัท่ีกวา้งข้ึน ส่ิงยดึโยงสายสัมพนัธ์ของกลุ่มคนเอาไวด้ว้ยกนั คือ วฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
หากเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ จะสามารถเห็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มไดช้ดัมาก กลุ่มคนท่ีอาศยั
ในทอ้งถ่ินหน่ึงใด ย่อมมีปฏิสัมพนัธ์กบัฐานทรัพยากรและระบบนิเวศของท้องถ่ิน ก่อเกิดเป็น
วิถีทางวฒันธรรมของกลุ่มชนนั้นๆ วฒันธรรมจึงเป็นทั้งเคร่ืองบ่งบอกเอกลกัษณ์ของกลุ่มชน และ
เป็นเคร่ืองผูกร้อยยึดโยงคนเอาไวด้ว้ยกนั โดยมีเคร่ืองมือ เช่น วิธีการแต่งกาย การกินอยู่ ประเพณี 
พิธีกรรม จารีตต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีควบคุมพฤติกรรมของคนในกลุ่มให้เหมือนๆ กนั 
ดงันั้นหากเราตอ้งการเขา้ใจคนในชุมชนใดๆก็ตามก็ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่คนในชุมชนนั้นๆ มีส่ิงใดยึด
โยงความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ในบางทอ้งถ่ินมีผูน้ าทางจิตวิญญาณ ซ่ึงชาวบา้นจะนับถือผูน้ าใน
ลกัษณะน้ี ซ่ึงผูน้ าทางจิตวิญญาณจะสามารถวา่กล่าวตกัเตือนและระงบัขอ้พิพาทต่างๆในชุมชนได ้
ในสังคมประเทศไทยมีลกัษณะเป็นระบบอุปถมัภ์ เป็นรากฐานของการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และ
พฒันามาเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ในแนวตั้ งระหว่างคนท่ีมีมากกว่ากับคนท่ีมีน้อยกว่า 
นอกจากน้ีในการท าความเขา้ใจกบัเครือข่ายทางสังคมนั้น สามารถดูไดจ้ากความขดัแยง้ในชุมชน 
(Conflict) ว่าคนในชุมชนมีความขดัแยง้กันเพราะอะไร และระหว่างกลุ่มใด โดยแกนน าทาง
ความคิดคือใคร ก็จะสามารถเขา้ใจในเร่ืองผูน้ าและกลุ่มในชุมชนไดเ้ช่นกนั 

2) คุณภาพของสายสัมพนัธ์ทางสังคม ชุมชนใดท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
คนในชุมชนกนัอย่างดีก็จะท าให้ชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัแน่นแฟ้นมากข้ึน และจะมีลกัษณะเป็น
ชุมชนสูง โดยการสร้างความผูกพกักนั จะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กนัแบบเห็นหน้า (Face-To-Face 
Interaction) เช่น การจดัพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน การไปวดั และการจดักิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท าใหก้ารช่วยเหลือเก้ือกลู การแบ่งปัน การเอ้ืออาทร และ
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ต่างๆ และท าสังคมในชุมชนด าเนินไปไดด้ว้ยความสงบสุข 

ความเช่ือพื้นฐานและประโยชน์ของทุนทางสังคมเอาไวว้า่ การศึกษาทุนทางสังคมท่ี
จะได้ผลดีนั้นต้องเข้าใจในความเช่ือพื้นฐานท่ีเก่ียวกับทุนทางสังคม เพราะการเข้าใจในเร่ือง
ดงักล่าวอาจมีส่วนช่วยให้สามารถเขา้ใจรูปแบบของสังคมในอนาคตได ้เพราะทุนทางสังคมมีอยู่
แลว้โดยธรรมชาติและมีความเก่ียวขอ้งกบัสังคมทุกระดบั และถา้เขา้ใจในทุนทางสังคมอยา่งถ่อง
แทแ้ลว้นั้นจะสามารถช่วยในการรักษา พฒันาทุนทางสังคมเพื่อเป็นพลงัแก่สังคมนั้นๆไดด้ว้ย โดย
ในความเช่ือพื้นฐานของทุนทางสังคมนั้น มีการศึกษาซ่ึงไดร้ะบุไวด้งัน้ี (โกสินทร์ ดอกบวั, 2551: 
13-14) 

1) ทุนทางสังคม เป็นเสมือนกระบวนการท่ีมีความเป็นพลวตัของการสร้าง
รูปแบบทางสังคมหมายความว่า รูปแบบทางสังคมจะเป็นอย่างไร ข้ึนอยู่กบักระบวนการของทุน
ทางสังคม 
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2) กระบวนการทุนของทางสังคม สามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกระดบั ไม่ว่าจะ
เป็นระดบั ปัจเจก ครอบครัว เครือญาติ กลุ่ม องคก์ร สถาบนั ชุมชน และเครือข่าย 

3) กระบวนการของทุนทางสังคม มกัไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอก อาทิ 
ปัจจยัดา้นการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยอียูเ่สมอไม่มาก
ก็นอ้ย 

4) กระบวนการของทุนทางสังคม สามารถเร่ิมตน้ไดใ้นหลายรูปแบบ อาทิ 
การเร่ิมตน้กระบวนการด้วยอิทธิพลของวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเช่ือดั้งเดิม หรือ
อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยการไดเ้รียนรู้จากส่ิงใหม่ 

5) จดัเร่ิมต้นของกระบวนการทุนทางสังคมจะเร่ิมจากการปรับเปล่ียน
ระบบคิด และวธีิปฏิบติัของปัจเจก สมาชิกกลุ่ม/องคก์ร/สถาบนั และชุมชน ระบบคิด และวิธีปฏิบติั
ท่ีสอดคลอ้ง กบัศีลธรรมเท่านั้นจึงถือวา่เป็นกระบวนการทุนทางสังคม 

6) เป้าหมายสุดทา้ยของกระบวนการของทุนทางสังคมจะมุ่งสู่การจดัสรร
และกระจายทรัพยากรให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างทัว่ถึง และเป็นธรรมกระบวนการของทุนทาง
สังคมจะมุ่งสร้างเสริมทรัพยากร/ทุนใหแ้ก่ชุมชนและสังคม และมีความมุ่งหวงัวา่ ทรัพยากรและทุน
ท่ีเป็นของชุมชนและสังคมเหล่าน้ี จะช่วยให้ชุมชนและสังคมเกิดพลงัท่ีขบัเคล่ือนงานต่างๆ หรือ
ช่วยในการแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่นชุมชนและสังคมนั้นๆ 

ประโยชน์ของทุนทางสังคมแบ่งเป็นหลายประการดงัน้ี (Putnam, 2000 อา้งถึงใน 
โกสินทร์ ดอกบวั, 2551: 14-15) 

ประการแรก ทุนทางสังคมท าใหเ้กิดการเพิ่มศกัยภาพในการท างานและช่วย
ลดตน้ทุนในการท างานไดม้ากกวา่ท่ีจะปลีกตวัไปท าแบบปัจเจกชน 

ประการสอง ทุนทางสังคมท าให้เกิดจารีตประเพณีเก่ียวกบัการพึ่งพาอาศยั
กนั หรือการต่างตอบแทน (Reciprocity) ซ่ึงท าให้องค์กรชุมชนแข็งแรงและมีพลังมากข้ึน ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู่กบักระบวนการรักษาช่ือเส่ียง และการยอมรับจารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆ ด้วยว่ามีมาก
นอ้ยเพียงใด 

ประการสาม ทุนทางสังคมท าให้เกิดความไวว้างใจระหว่างกนัของคนใน
เครือข่าย ท าใหเ้กิดการติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารกนัอยา่งรวดเร็ว 

ประการสุดทา้ย ทุนทางสังคมท าให้มีการน าความส าเร็จมาใชป้ระโยชน์ใน
การสร้างความร่วมมือในอนาคต 
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ในขณะท่ีการศึกษาของ Son (2013: 3) ไดพ้บวา่ การใชป้ระโยชน์จากทุนทางสังคม
ในแต่ละสังคมจะแตกต่างกนัไป เหตุผลพื้นฐานคือวา่ขอ้ จ  ากดั ของสถาบนัการเมืองเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมส่งผลกระทบต่อทุนทางสังคม 

Castilione (2008: 24-25) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีชดัเจนของทุนทางสังคมซ่ึงสามารถดู
ไดอ้ยา่งนอ้ยๆ 6 ลกัษณะต่อไปน้ีคือ 

ลกัษณะท่ี 1 ลกัษณะของคนในสังคมมีลกัษณะความสัมพนัธ์กนัอยา่งดี 
ลกัษณะท่ี 2 มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกบับุคคลอ่ืนโดยอาจจะมีการผา่นกิจกรรมต่างๆ มา

ดว้ยกนัท าใหเ้กิดความสนิทและไวว้างใจกนั 
ลกัษณะท่ี 3 มีการช่วยเหลือเก้ือกลูและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
ลกัษณะท่ี 4 มีความสนใจในวิถีชีวิตของสมาชิกคนอ่ืนๆ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือกบั

สมาชิกคนอ่ืนๆเหมือนกบัครอบครัว 
ลกัษณะท่ี 5 แนวโนม้ทัว่ไปของสังคมมีความไวว้างใจกนัในเครือข่าย 
ลกัษณะท่ี 6 มีความถูกตอ้งของบรรทดัฐานค่านิยมและมีศีลธรรมภายในกลุ่มองคก์ร

หรือสังคม 
โดยสรุปทุนทางสังคม คือ สามารถอธิบายไดใ้นทั้ง 2 สาย ระหว่างสายสังคมและ

สายเศรษฐศาสตร์โดยทางเศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายไดว้า่ ทุนทางสังคมคือทุนท่ีมีอยู่ท่ีมีอยู่ใน
สังคมและโดยเป็นทุนท่ีใชแ้ลว้ไม่มีวนัหมดไปและสามารถน าทุนท่ีใชไ้ปแลว้สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้เป็นทุนทางการผลิตไม่วา่จะเป็นเคร่ืองจกัร เงิน  ในทางสังคมสามารถอธิบายค าวา่ ทุนทาง
สังคมไดว้่า เป็น ความสัมพนัธ์ ทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าบนรากฐานของ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ จึงก่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและทุนทางสังคมท่ียิ่งใชเ้ท่าไรก็จะยิ่ง
มีความผกูพนัแน่นแฟ้นกนัมากข้ึน 

 
2.1.2 ทุนมนุษย์ 
ค าว่า “ทุนมนุษย”์ ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในบทความปี ค.ศ. 1961 ช่ือหนงัสือ “Invesment in 

Human Capital” โดยนกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล ทีโอดอร์ ดบัเบิลยู ซูวลซ์ เน้ือหาเนน้ในการ
บรรยายของคุณสมบติัของทุนมนุษย ์โดยทุนมนุษย ์ในทศันะของ ทีโอดอร์ ประกอบไปดว้ย ทกัษะ 
ประสบการณ์ และความรู้ ต่อมาได้มีนักเศรษฐศาสตร์ท่านอ่ืนๆได้เพิ่มเติมคุณสมบัติว่าด้วย
บุคลิกภาพ รูปลกัษณ์ภายนอก ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ เพิ่มเขา้ไปอีก ต่อมา โทมสั โอ ดาเวน
พอร์ต ไดแ้ยกแยะทุนมนุษยอ์อกเป็นองคป์ระกอบต่างๆท่ีส าคญั 4 อยา่ง คือ ความสามารถ (Ability) 
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พฤติกรรม (Behavior) ความพยายาม (Effort) และเวลา (Time) โดยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ศิระ 
โอภาสพงษ,์ 2543: 32-39) 

2.1.2.1 ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความช านาญ ในชุดของกิจกรรม หรืองาน
ในรูปแบบรูปแบบหน่ึงหรือหลายๆ รูปแบบ ท่ีไดเ้จอบ่อยๆ หรืออาจเรียกไดว้่ามีประสบการณ์ใน
การท างานชุดนั้นๆสูงจึงท าให้มีความช านาญ โดยสามารถประกอบด้วยส่วนย่อยๆได้ 3 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ความรู้ (Knowledge) ท าให้ทราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีจ าเป็นส าหรับงาน 
เพราะความรู้เป็นตวัช้ีวดัขอบเขตในการท างานท่ีกระท าอยู ่

2) ทกัษะ (Skill) คือการท างานอย่างเป็นระบบ รู้จกัขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบติัภารกิจให้ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดี ทกัษะในท่ีน้ียงัรวมเอาความแข็งแกร่งทางกายภาพไปจนถึง
ความปราดเปรียวคล่องแคล่วในการเรียนรู้เขา้ไปดว้ย 

3) ความสามารถเฉพาะตวัหรือพรสวรรค์ (Talent) เป็นคุณสมบติัส าหรับ
ท างานใดงานหน่ึงหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ท่ีท าแลว้เกิดประสิทธิภาพไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเป็น
ส่ิงท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด 

2.1.2.2 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ลกัษณะนิสัย การแสดงออกเฉพาะตวัของ
แต่ละบุคคล โดยลักษณะท่ีแสดงออกมามีส่วนต่อความส าเร็จของงาน พฤติกรรมสามารถ
ปรับเปล่ียนไดห้ากไดรั้บการฝึกฝนและอบรม 

2.1.2.3 ความพยายาม (Effort) หมายถึง การน าเอาทรัพยากรทางกายและความคิด
ไปใช้อย่างมีสติ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ความพยายามเป็นหัวใจของจรรยาบรรณในการ
ท างาน เป็นส่ิงส าคญัท่ีแมว้า่หากบุคคลนั้นๆ จะมีความสามารถเพียงนอ้ยนิดเพียงใด แต่หากพยายาม
เป้าหมายท่ีวางไวย้่อมส าเร็จ เพราะความพยายามจะเป็นตวักระตุน้ ผลกัดนัให้เกิด ทกัษะ ความรู้ 
และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีไดรั้บการควบคุม 

2.1.2.4 เวลา (Time) หมายถึง ปัจจยัดา้นล าดบัเวลาของการลงทุนในมนุษย ์ซ่ึงอาจ
เป็นระยะเวลา หลายๆ ชัว่โมงต่อวนั หลายปีในงานอาชีพใดอาชีพหน่ึง หรือช่วงเวลาใดช่วงเวลา
หน่ึงระหว่างนั้น นักเศรษฐศาสตร์มกัจะแยกเวลาออกมาจากการให้ค  าจ  ากดัความของทุนมนุษย ์
เพราะ เวลาไดเ้ป็นปัจจยัท่ีอยูภ่ายในจิตใจหรือร่างกายของมนุษย ์เวลาถือเป็นทรัพยากรพื้นฐานมาก
ท่ีสุดภายใตก้ารควบคุมของบุคคล คนท างานท่ีมีความสามารถเฉพาะตวั ทกัษะ มีความรอบรู้และ
ทุ่มเทมากท่ีสุด จะไม่สามารถสร้างผลงานใดๆ ออกมาไดเ้ลย หากปราศจากการลงทุนดา้นเวลาใน
งานนั้นๆ 
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ทุนมนุษยมี์ความส าคญัในสังคมและองค์กรเป็นอย่างมาก ดงันั้นแนวคิดในเร่ืองของทุน
มนุษยจึ์งไดรั้บความนิยมในการศึกษาอยา่งแพร่หลาย และใหค้วามหมายไวห้ลากหลายดงัต่อไปน้ี 

นิสดารก์ เวชยานนท ์(2551: 3) ไดใ้ห้ความหมายว่า ทุนมนุษย ์คือลกัษณะต่างๆ รวมถึง
ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษย ์อนัไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะความสามารถ ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดมาพร้อมกบั
มนุษยผ์ูน้ั้น หรือใช้เวลาและเงินในการเสริมสร้าง สะสม คงไว ้ทุนมนุษยไ์ม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะการ
เรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ทุนมนุษยอี์กส่วนเกิดจากการเรียนรู้จากการศึกษาและจากประสบการณ์
การท างาน การยา้ยถ่ินฐาน 

กิตติภูมิ วิเศษศกัด์ิ (2552: 2) อธิบายวา่ ทุนมนุษย ์คือ ความรู้ ทกัษะ ความรู้ความสามารถ
และพฤติกรรมในการท างานท่ีสอดคลอ้ง และเอ้ืออ านวยต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยไดรั้บความส าคญัในฐานะท่ีเป็นทรัพยสิ์น ท่ีส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กรท่ีส าคญั 
ประการหน่ึง 

พรปวีณ์ กองแดง (2551: 39) ได้ให้ความหมายว่า ทุนมนุษย ์คือ ความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนทกัษะหรือความช านาญรวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีมีสั่งสมอยู่ในตนเอง และ
สามารถจะน าส่ิงเหล่าน้ีมารวมเขา้ด้วยกนัจนเกิดเป็นศกัยภาพขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัและมีคุณค่าซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รนั้นมีความสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 

Gratton and Ghoshal (2003: 1-10 อา้งถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551: 4-5) ไดใ้ห้
ความหมายของทุนมนุษย ์คือ ส่วนผสมของ 3 ส่ิง คือ ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ทุนทาง
สังคม (Social Capital) และทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) โดยอธิบายความหมายไวด้งัน้ี 

1) ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ประกอบไปดว้ย ความรู้ ความสามารถใน
การเรียนรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสั่งสมเอาไว ้

2) ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบไปดว้ยเครือข่าย ความสัมพนัธ์ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีถือเป็นทุนมนุษยท่ี์ส าคญั โดยช่วยสร้างโอกาสท่ีจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าในรูปแบบต่างๆ 

ได ้เช่น ความไวว้างใจ ความเช่ือถือ เป็นตน้ 
3) ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆ เช่น การรับรู้

ตนเอง (Self Awareness) ความมีศกัด์ิศรี (Integrity) การมีความยดืหยุน่ (Resillience) 
สรุปไดว้า่ ทุนมนุษยห์มายถึง ความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลท่ีเกิดจาก

การเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท างาน หรือ อาจจะมีติดตวัมาตั้งแต่เกิดก็ได ้โดยท่ีบุคคลจะสามารถ
น าพาความสามารถท่ีมีอยูเ่หล่าน้ีมาปรับใชก้บัสังคม ชุมชน หรือองคก์ร ท าให้ประสบความส าเร็จ
ได ้

 



19 

2.1.3 ทุนวฒันธรรม 
วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีส่ือให้เห็นถึงความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์โดยแสดงออกมาใน

รูปของวฒันธรรม มนุษยจ์รึงสร้างวฒันธรรมขั้นมาเพื่อการด ารงชีวติ 
Bourdier (1986 อา้งถึงใน สาคร สมเสริฐ, 2549) นกัสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศส มองว่าทุน

วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีอยู่ติดตวักบัมนุษยซ่ึ์งเรียกว่า Habitus หรือจริตของบุคคลท่ีฝังลึกอยู่ในบุคลิก 
ซ่ึงเป็นผลจากการเติบโตข้ึนมาในสังคม และผา่นการขดัเกลาจากพ่อแม่ ครอบครัว สังคม โรงเรียน 
และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยมีกลไกทางสังคมท าหนา้ท่ีหล่อหลอมบุคลิก Bourdier (1986 อา้งถึงใน 
สาคร สมเสริฐ, 2549: 21, กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์, 2554: 10) และ Bourdier ไดอ้ธิบายต่อวา่ทุน
วฒันธรรมจะปรากฏตวัใน 3รูปแบบคือ 

1) เป็นส่ิงท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคนหรือกลุ่มคน เช่น ความคิด จินตนาการ ความคิดริเร่ิม 
ความเช่ือ 

2) เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปลกัษณ์และมีลกัษณะเป็นตวัตน เช่น ภาพวาด เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ส่ิงก่อสร้าง สถานท่ีท่ีเป็นมรดก 

3) มีความเป็นสถาบนั เช่น กติกา การยอมรับท่ีหลายๆคนเห็นร่วมกนั เช่น การ
ยอมรับในสถาบนักษตัริย ์วดั โรงเรียน ท าให้เกิดความสามคัคี ประเพณี หรือกิจกรรมร่วมกนัของ
สังคม 

ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2547: 40-42) กล่าวว่า ทุนวฒันธรรมเก่ียวขอ้งกบัคุณค่า ความรู้ ภูมิ
ปัญญาและงานสร้างสรรค์อนัเกิดจากการคน้ควา้ และคน้พบโดยผูท้รงความรู้ในทอ้งถ่ินรวมทั้ง
ค่านิยมและความเช่ือท่ีผกูพนัสังคมท าให้เกิดการจดัระเบียบของสังคม หรือสร้างกติกาท่ีเป็นคุณค่า
ต่อสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงตวัอย่าง
ทุนวฒันธรรมท่ีมีมากมาย เช่น ภาษา งานศิลปกรรมซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของส่วนรวม ความรู้ท่ี
สะสมมาในอดีต กติกาของสังคมท่ีช่วยให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และเอ้ืออาทรมากกวา่การ
เอารัดเอาเปรียบกนั ผลงานวรรณกรรมค าบอกเล่า ดนตรี วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ เหล่าน้ี
เป็นรูปแบบและกิจกรรมของทุนวฒันธรรม  

สาคร สมเสริฐ (2549: 26-27)กล่าวว่า ทุนวฒันธรรมมีทั้งความหมายโดยทัว่ไปและ
ความหมายเชิงสัมพทัธ์ โดยทุนวฒันธรรมในความหมายทัว่ไปนั้นเป็นความหมายในทางวิชาการท่ี
ค่อนขา้งมีความเป็นกลางหรือเป็นความหมายท่ีมีความหมายในตวัของมนัเอง ทุนวฒันธรรมใน
ความหมายน้ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติของชีวิตทางสังคม และวฒันธรรมของมนุษย ์เช่น ความเช่ือ 
อุดมการณ์ แนวจริต เป็นตน้ ส่วนทุนวฒันธรรมในความหมายเชิงสัมพทัธ์นั้นเป็นความหมายท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัส่ิงอ่ืนหรือบริบท ซ่ึงแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด คือ ทุนวฒันธรรมท่ีส่งเสริมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และทุนวฒันธรรมท่ีส่งเสริมคุณค่าทางชีวติ ทางสังคม และทางวฒันธรรม  

ชยนัต์ วรรธนะภูมิ (2542: 123) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรม หมายถึง แบบแผน
พฤติกรรมในการด านงชีวิต อาจจะเป็นแบบแผนในการปรับตวัเขา้กบัส่ิงเปล่ียนแปลงท่ีคุกคามเขา้
มาจากภายนอกเป็นกฎเกณฑท่ี์ก าหนดแบบความสัมพนัธ์ในสังคม ระบบความเช่ือหรือค่านิยม  

วิทย ์พิณคนัเงิน (2547: 135) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีช่วยให้
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละส่วนของโลกเป็นไปตามสภาพส่ิงแวดล้อม และกลายเป็น
แบบอย่างของตนเอง ซ่ึงรวมทั้งการใชภ้าษาและงานศิลปะทุกดา้น พฤติกรรม หรือการกระท าทุก
อยา่งของมนุษยท์ั้งในนามธรรม และทางรูปธรรมทุกยคุทุกสมยัลว้นเป็นวฒันธรรมทั้งส้ิน 

โดยสรุปวฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม ท่ีเป็นแบบแผนการปฏิบัติและการ
แสดงออก ท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกนัสามารถเขา้ใจ ยอมรับ และปฏิบติัร่วมกนัได ้ซ่ึงวฒันธรรมท า
ให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่าง มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคมและ มนุษย์กับธรรมชาติ โดย
วฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ เพราะวฒันธรรมไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่วฒันธรรม
เกิดข้ึนจากความคิดของมนุษย ์โดยน าเอาความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยใ์นสังคมนั้นๆ ข้ึนมาเป็น
ตวัก าหนดวฒันธรรม อีกทั้งวฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคม ซ่ึงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปบางตามยคุสมยั 

2.1.3.1 รูปแบบของทุนวฒันธรรม 
ทุนวฒันธรรมจะปรากฏตวัไดใ้น  3  รูปแบบ คือ (Bourdier, 1997. อา้งถึงใน สาคร     

สมเสริฐ, 2549: 27-28) 
1) เป็นส่ิงท่ีฝังอยู่ในตวัคน หรือกลุ่มคน (An Embodied State) เช่น 

ความคิด ความเช่ือ จินตนาการ ความเช่ือถือ ความคิดริเร่ิม ซ่ึงก็คือทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบ
ของการแสดงออกมาจากร่างกาย และจิตใจ และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรวมกนัเป็นรูปร่าง 

2) เป็นส่ิงท่ีมีรูปลกัษณ์และเป็นตวัตน (An Objectified) เช่น ภาพวาด 
หนงัสือ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความเป็นตวัตนและสัมผสัได ้ซ่ึงก็คือทุนท่ีอยู่ในรูปแบบ
ของรูปธรรม โดยความเป็นทุนวฒันธรรมดงักล่าวสามารถส่งผ่านวตัถุได ้ท าให้บุคคลในยุคหลงั
สัมผสัสามารถสัมผสัและได้เรียนรู้ถึงวฒันธรรมของคนรุ่นก่อน และท าให้เกิดการส่งต่อของ
วฒันธรรมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3) ความเป็นสถาบนั (An Institutionalized State) หมายถึง กติกา ความคิด 
ความเช่ือ การยอมรับ ท่ีหลายๆ คนเห็นร่วมกนั เช่น การยอมรับสถาบนักษตัริยย์อมรับในศาสนา 
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รูปแบบการปรากฏตวั ของทุนวฒันธรรมทั้ง 3 รูป แบบดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ 
ทุนวฒันธรรมเกิดจาก ความคิด จริต การปลูกฝัง และการหล่อหลอมจากสังคมนั้นๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา
ในการเกิดข้ึนในรูปแบบของวฒันธรรม ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนมาเป็นวฒันธรรมแลว้ก็จะมีการสร้างให้เกิด
เป็นรูปธรรมข้ึนเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสังคม และส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงวฒันธรรมอาจมีการ
เปล่ียนแปลงบา้งไปตามยคุสมยั 

2.1.3.2 สังเคราะห์ทุนวฒันธรรม 
ทุนวฒันธรรมไดมี้การหยิบยกข้ึนมานิยามความหมายจากนกัวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ โดยดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ได ้สังเคราะห์นิยามของทุนวฒันธรรมไวอ้ยา่งน่าสนใจและ
เป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2547: 42) 

1) เน้ือหาทุนวฒันธรรม เป็นคุณค่าท่ีมาพร้อมกบัค่านิยม ความเช่ือ ความรู้
และภูมิปัญญาในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละกลุ่ม 

2) รูปแบบของทุนวฒันธรรม จะเป็นความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ ทกัษะการ
ถ่ายถอดให้เยาวชนหรือลูกหลานเพื่อสืบทอดต่อไปในอนาคต การยอมรับกฎเกณฑ์ทางวฒันธรรม 
ซ่ึงสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมหรือขนบธรรมเนียมท่ีมีคุณต่อสังคม 

3) คุณสมบัติของทุนวฒันธรรม เป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
สนบัสนุนการพฒันาทุนมนุษย ์ซ่ึงก่อให้เกิดส่ิงท่ีท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มไดท้างออ้ม เช่น สนบัสนุนให้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งทุนวฒันธรรมยงัท าให้การด ารงอยู่ของทอ้งถ่ิน ราบร่ืน ลดความ
ขดัแยง้ลดโอกาสในชุมชน 

4) การใช้ประโยชน์  เป็นคุณค่าช่วยให้สังคมด ารงอยู่อย่างสมดุล พึ่ งพา
อาศยักนั อีกทั้งยงัสามารถใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการเช่น ศิลปกรรม งานฝีมือ การแสดง ซ่ึง
ส่งผลต่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทางออ้ม 

 

2.2 แนวคดิชุมชนเข้มแขง็ 
 

2.2.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
ประเวศ วะสี (2541: 46 อา้งถึงใน วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 2553: 16) ให้ความหมาย

ของชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง คือ ชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัของคนท่ีมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั ท่ีเขา้
มาร่วมคิดร่วมปฏิบติั และมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยคนกลุ่มน้ีจะสามารถผา่ฟันวิกฤติต่างๆ ไป
ไดโ้ดยการอาศยัการพึ่งพากนัและกนั ชุมชนจะมีการบริหารจดัการและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะ
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ไดมี้ศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาทุกชนิดทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
การเมืองและสุขภาพ 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553: 17) ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็งว่า การท่ี
ประชาชนในชุมชนต่างๆ รวมตวัเป็นองคก์รชุมชน โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั แล้วน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน ซ่ึงจะมีผลใหค้นในชุมชนมีศกัยภาพท่ีดีข้ึน ตามล าดบั 

จากเบ้ืองตน้โดยสรุปความหมายของชุมชนเขม้แข็งไดว้่า การท่ีประชาชนในชุมชนต่างๆ 
ไม่วา่ในเมือง ชนบท หรือชุมชนต่างๆ มารวมตวักนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการรักษาผลประโยชน์
ร่วมกนัและต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ ร่วมกนั ในระหว่างท่ีรวมตวักนันั้นก็ไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั และมีความสามคัคีกนั เพื่อเป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพในก่อต่อสู้กบัปัญหา และใน
ชุมชนเขม้แขง็จะมีการเรียนรู้จากภายนอกเช่น การเรียนรู้จากส่ือต่างๆ ไม่วา่จะเป็น สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ เพื่อน ามาพฒันาชุมชนตนเองใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ๆ ข้ึนไป 

 
2.2.2 มิติของชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนเขม้แข็งถือไดว้่าเป็นมโนทศัน์ใหม่ของแวดวงวิชาการไทย โดยท่ีใช้ค  าว่าเป็นส่ิงท่ี

ใหม่ในแวดวงวิชาการไทยนั้น เพราะไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 
แนวคิดชุมชนเขม้แขง็มกัจะมีแนวคิดเก่ียวกบัความเขม้แข็งของชุมชน เช่น ความเป็นปึกแผน่ ความ
ร่วมมือร่วมใจ  ความสุข ความเอ้ืออาทร ความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน การรักษาดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติโดยแนวคิดชุมชนเขม้แข็งในประเทศไทย เกิดข้ึนจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปลายปี พ.ศ. 2539 ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นสังคมและเศรษฐกิจ
ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม ดงันั้น ประเด็นเร่ือง ชุมชนเขม้แข็ง จึง
ไดรั้บการหยบิยกข้ึนมากล่าวถึงในฐานะท่ีเป็น “ทางเลือก” ท่ีส าคญัในการพฒันา ดงันั้น หน่วยงาน
ของรัฐจึงตอ้งเขา้มาแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยการแกปั้ญหาจะเนน้คนเป็นศูนยก์ลางตามหลกัปรัชญา
ของแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 8 ในขณะนั้น โดยเพิ่มศกัยภาพของคนและชุมชนให้เขม้แข็งในการเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื โดยนบัวา่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 นั้นเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการเนน้คนเป็นศูนยก์ลางโดยแผนพฒันาฯท่ี 9ไดพ้ฒันาให้คนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แผนพฒันาฯท่ี 10 ได้ให้ความส าคญักบัคนในทุกมิติทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ในปัจจุบนัเน้นการพฒันาคนและสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพเป็นการ
พฒันาคนในสังคมให้มีศกัยภาพเพื่อเป็นทุนในสังคมในการพฒันาตนเองและสังคมท่ีอยู่อาศยั
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ตลอดจนพฒันาเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณประโยชน์ต่อประเทศ และสร้างความเป็นธรรมในสังคมและ
พฒันาสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550; นภาภรณ์ หะวานนท์, 2550: 36; วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 2553: 15-16; 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) โดยการท่ีจะทราบวา่ชุมชน
ไหนเป็นชุมชนเขม้แขง็มองได ้4 มิติ คือ (นภาภรณ์ หะวานนท,์ 2550: 19-23) 

มิติทางดา้นเศรษฐกิจ ในช่วงของการปรับเปล่ียนเขา้สังคมอุตสาหกรรมไดมี้การเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างมากในสังคมไทยเพราะการตอ้งเปล่ียนอาชีพจากอาชีพเกษตรกรไปสู่การท า
อุตสาหกรรมซ่ึงวิถีชีวิตก็ตอ้งเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลง ดงันั้นหากชุมชนใดมีความศกัยภาพ
ในการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของการปรับโครงสร้างทางดา้นเศรษฐกิจไดแ้ละสามารถ
น าเอาสินคา้ท่ีมีอยู่ชุมชนเขา้สู่กระบวนการ การจดัการท่ีทนัสมยัเพื่อเป็นการลดตน้ทุน และเพิ่ม
รายไดก้็จะสามารถท าใหชุ้มชนนั้นสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเองไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาใครซ่ึงในมิติดา้น
เศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับทุนทางสังคมในด้านการน าเอาความรู้ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นการผลิตเพื่อการคา้เป็นระบบท่ี
ตอ้งการเงินทุนสูง และในการขายตอ้งพึ่งพากลไกตลาดภายนอกชุมชน ในการท่ีตอ้งพึ่งพาตลาด
นอกชุมชนท าให้บางคร้ังโดนพ่อคา้คนกลางกดราคามาก และคนในชุมชนจ าเป็นต้องจ าหน่าย
สินคา้ให้เพราะถา้หากไม่ขายให้ก็จะไม่มีรายได ้แต่รายไดท่ี้ไดม้านั้นก็จะขาดทุนและเม่ือเกิดการ
ขาดทุนบ่อยๆก็เป็นส่ิงท่ีบีบให้ชาวชนบทตอ้งขายท่ีดินท ากินเพื่อเป็นแรงงานรับจา้งในท่ีดินท่ีเคย
เป็นของตนเอง ต่อเน่ืองจากปัญหาการไร้ท่ีดินท ากินเป็นของตวัเอง ชุมชนก็ตอ้งมีการถากถางป่า
เพื่ อท ามาหา กินแต่ก็ เ ป็นการท าล ายท รัพยากรธรรมชา ติในชุมชน เพราะการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นเหมือนการท าลายวิถีชีวิตของตนเองแต่เดิมอาจจะเคยมีวิถีชีวิตท่ีพึ่ งพา
ธรรมชาติ เช่น จบัปลา จบัปู จบัหอย มาท าเป็นอาหารพอท าลายทรัพยากรธรรมชาติก็ตอ้งมาซ้ือ
สินคา้เพื่อบริโภคแทน ดงันั้นชุมชนเขม้แข็งในมิติของดา้นทรัพยากรธรรมชาติตอ้งมีความสามารถ
ในการจดัระบบการดูแลสินคา้ในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีโดยไม่ตอ้งพึ่งพาพ่อคา้คนกลางท่ีเขา้มาเพื่อ
ท าการกดราคามากเกินควรเพื่อการอยูร่อดของชุมชนและแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นธรรม
และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได ้

มิติทางดา้นสังคม ความเขม้แข็งของมิติทางสังคม สามารถพิจารณาไดจ้ากความสามารถ
ของชุมชนในการจดัระเบียบชุมชน ใหเ้อ้ือต่อการอยูร่่วมกนัของชุมชน ความสามคัคีของชุมชน การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  เพราะบางคร้ังหากมีปัญหาใดๆซ่ึงไม่สามารถแกใ้ดดว้ยล าพงัตนเอง ก็ตอ้งมี
มิติทางดา้นสังคมเขา้ช่วยเหลือ เช่น การเกิดภาวะผลผลิตราคาตกต ่า การมีโจรผูร้้าย มียาเสพยติ์ด มี
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การพนนัในชุมชน ก็ตอ้งใชค้วามสามารถของชุมชนในการจดัระเบียบ หากปัญหาดงักล่าวสามารถ
จดัการได้อย่างง่ายดายโดยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนก็จะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความ
เขม้แขง็ทางดา้นสังคมของชุมชนได ้

มิติทางดา้นวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากระบบความสัมพนัธ์และการ
จดัระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ซ่ึงคนในชุมชนมกัจะมีความเช่ือ ค่านิยมท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนั โดยวฒันธรรมจะเป็นส่ิงท่ีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น กระบวนการน้ีท าให้สังคมมีเอกลกัษณ์ 
และเอกภาพ (ประเวศ วะสี, 2536 อา้งถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท,์ 2550: 22) แต่การเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนัซ่ึงเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการสืบ
ทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน เช่น ท าให้แนวทางการด าเนินชีวิตในภาคเกษตรกรรมของ
ชาวชนบทเปล่ียนไปจากการท่ีไดมี้การสืบทอดภูมิปัญญาในการผลิตกนัรุ่นสู่รุ่น แต่กลบัตอ้งมาแปร
ผนัไปเพราะสินคา้เกษตรเร่ิมราคาตกต ่าและอาชีพเกษตรกรในปัจจุบนัถูกเอารัดเอาเปรียบ ดงันั้น
การถ่ายถอดวฒันธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน จากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก จึงกระท าอย่างมี
ขอ้จ ากดั และเม่ือความเป็นอยูข่ดัขอ้งท าให้กระทบต่อความเป็นอยูแ่บบสังคมดั้งเดิมคือการอยูเ่ป็น
ครอบครัวก็ต้องแปรเปล่ียนไปเพราะลูกต้องออกไปหางานท าอย่างอ่ืนแทนการใช้ชีวิตแบบ
เกษตรกรเพราะรายไดไ้ม่พอเพียงและถูกเอารัดเอาเปรียบ ดงันั้นความเขม้แข็งของชุมชน จะดูได้
จากความสามารถของชุมชนในกาแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา มีการแลกเปล่ียนความรู้กันอย่าง
กวา้งขวางและต่อเน่ือง โดยมีการสืบสานภูมิปัญญาความรู้ และชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ ภูมิ
ปัญญา และมีความภาคภูมิใจในชุมชนและสามารถปรับตวัไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
ทางสังคม 

ในเร่ืองมิติดา้นวฒันธรรมวา่ การท่ีประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นเร่ือง
ท่ีไม่สมควรเพราะท าให้วิถีชีวิตของคนในประเทศหรือ ในชุมชนเปล่ียนไปโดยไม่ได้ค  านึงถึง
บริบทภายในประเทศว่าเหมาะแก่การท่ีจะเดินตามประเทศท่ีน ามาใช้แลว้ไดผ้ลไหม เน่ืองจากใน
บริบทของประเทศไทยมีทุนของสังคมในด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าซ่ึงประเทศไทยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาใคร และแนวโน้ม
ประชากรในโลกมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นสินคา้เกษตรท่ีใชใ้นการบริโภคนั้นนบัวนัยิ่ง
จ  าเป็นเป็นอยา่งมากและตามหลกัเศรษฐศาสตร์แลว้เม่ือประชาชนบนโลกตอ้งการสินคา้ท่ีมีจ  านวน
น้อยลงนั่นคืออาหารท่ีใช้ในการบริโภคแต่สินคา้ท่ีต้องการนั้นมีจ านวนให้ไม่พอเพียงนั่นย่อม
หมายถึงราคาสินคา้ท่ีจะเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการ  
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2.2.3 ลกัษณะและองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง  
หลงัจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปี พ.ศ. 2539 ไดมี้การหยิบยก ค าว่า

ชุมชนเข้มแข็งมาใช้กันเป็นอย่างมาก และยงัมีการกล่าวถึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 8เป็นปีแรก โดย บุญอนนัต ์พินยัทรัพย ์และพลาพรรณ ค าพรรณ์ (2549: 33) ไดใ้ห้
ค  านิยามคุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ไวด้งัต่อไปน้ี 

1) สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหา
และพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง 

2) สมาชิกของชุมชนพร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของตนและชุมชน 
3) มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถีของชุมชน

ซ่ึงขบัเคล่ือนโดยผูน้ าองค์กรชุมชน ในลกัษณะเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วม มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

4) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวิสัยทศัน์
ร่วม มีการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ในการด าเนินงานและติดตามผล และประเมินพร้อมทั้งแกปั้ญหา 

5) สมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเขา้ร่วมในกระบวนการของชุมชน 
6) มีแผนของชุมชนท่ีประกอบดว้ยการพฒันาในทุกๆ ดา้นท่ีมุ่งการพึ่งตนเองเอ้ือ

ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน โดยหวงัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
7) เน้นการพึ่งพาในตนเองมากกว่าพึ่งพาบุคคลภายนอกแต่ไม่ได้หมายถึงไม่ตอ้ง

พึ่งพาบุคคลภายนอกเลยเพียงแต่ใหพ้ึ่งพาแค่ชัว่คราวเพื่อท่ีจะไดย้นืดว้ยตนเองได ้
8) มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีการพฒันา โดยเครือข่ายตอ้งมีความเท่าเทียมกนั 

ทวศีกัด์ิ นพเกษร (2541: 8-10) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ไวด้งัน้ี 
1) มีจิตส านึกชุมชน (Community Consciousness) คือ สมาชิกในชุมชนมีความรู้สึก

ว่าตนเองเป็นเจา้ของในชุมชนและมีความรู้สึกท่ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความ
ยอมรับในความต่างของสมาชิกคนอ่ืนๆ และยอมรับในศกัยภาพของกนัและกนั 

2) เป็นชุมชนเรียนรู้ (Community Learning) คือ สมาชิกมีการเรียนรู้ ช่วยกนัเรียนรู้
และต่ืนตวัตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ข่าวสารจากภายนอกชุมชน เช่น ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา 
ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจควรมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อน าความรู้ต่างๆ มา
ประกอบกนัเป็นองคค์วามรู้เพื่อท่ีจะไดท้  าประโยชน์แก่ชุมชน เพราะในการเป็นชุมชนเรียนรู้จะท า
ใหส้มาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกนัจะเป็นจุดก าเนิดในการพฒันาชุมชนร่วมกนั 
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3) มีเครือข่ายชุมชน คือ มีกระบวนการในการเช่ือมโยงระหวา่งสมาชิกและสมาชิก
เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการง่ายต่อการติดต่อส่ือสาร และในการติดต่อส่ือสารจะได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุญอนนัต ์พินยัทรัพย ์(2549: 33) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ดงัน้ี 
1) มีบุคคลหลากหลายรวมตวักนัเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการ 
2) มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเก่ียวกนัด้วยประโยชน์สาธารณะและของ

สมาชิก 
3) มีจิตส านึกของการพึ่งพาตนเอง รักและเอ้ืออาทรต่อกนั รวมทั้งมีความรักทอ้งถ่ิน 

และชุมชน 
4) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผดิชอบ 
5) มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
6) มีการเรียนรู้ เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในแนวราบ และติดต่อส่ือสารกันหลาย

รูปแบบ 
7) มีการจดัท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
8) มีการจดัการบริหารงานกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 
9) มีการเสริมสร้างผู ้น าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกัน

ตลอดไป 
 

2.2.4 แนวคิดกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 โกวิทย ์พวงงาม (2553 อา้งถึงใน สาวิณี รอดสิน, 2554: 14-20 ) กล่าวว่ากระบวนการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนจะมีการพฒันาไปสู่ความเขม้แข็งในมิติต่างๆ เช่น มิติทางดา้น
เศรษฐกิจ มิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดา้นสังคมและมิติทางดา้นวฒันธรรม โดยวิธีการ
ดงัน้ี 

2.2.4.1 กิจกรรมหลักท่ีด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็น
ฐานรอง รับในการแก้ ปัญหาและก ารพัฒนาทางด้ าน  สั ง คม  เศ รษฐ กิ จ  ว ัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมกันทุกด้านรวมถึงการพฒันาต่างๆทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีจะเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถแกปั้ญหาต่างๆและสามารถอยูร่อดดว้ยตนเองได ้
ทั้งน้ีกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนไดแ้ก่ 
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1) การส่งเสริมความเขม้แข็งของประชาชนโดยการพฒันาศกัยภาพให้คน
ในชุมชนรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผดิชอบและร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง 

2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในลกัษณะร่วมคิด ร่วมท าและร่วม
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้ในดา้นต่างๆซ่ึงกนั
และกนัไม่วา่จะเป็นดา้น อาชีพ ดา้นเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัสร้างเครือข่ายภายในชุมชน 

2.2.4.2 กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน กระบวนการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชนนั้นเป็นแนวคิดท่ีตอ้งการการเตรียมความพร้อมในการสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัชุมชนโดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ตระเตรียมทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นหัวใจในการพฒันาชุมชน โดยถ่าย
ถอดความรู้ ปลูกจิตส านึก ให้แก่คนในชุมชน เพราะหากประชาชนขาดจิตส านึก ขาดความรู้ความ
เขา้ใจ ชุมชนก็จะไม่สามรถเขม้แขง็ได ้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพฒันาทางเลือก เพื่อ
ด าเนินกิจกรรม โดยเป็นการก าหนดและวางกรอบประเด็นปัญหาโดยชุมชน และมีการท ากิจกรรม
กนัอย่างต่อเน่ืองและสามารถโยงใยไปสู่การแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนได้ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นเม่ือมี
บุคคลจ านวนมากมาท ากิจกรรมร่วมกนัยอ่มเกิดความขดัแยง้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการด าเนินการโดยผา่น
กระบวนการท่ีส าคญัคือ 

1) กระบวนการการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เป็นกระบวนการท่ีสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และศึกษา
ทรัพยากรต่างๆในชุมชน เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาชุมชน 

2) การพฒันาทางเลือกเพื่อด าเนินกิจกรรม โดยมี 3 ขั้นตอน คือ 
(1) ขั้นตอนการพบปะผูค้นเป็นคร้ังคราวทั้งอย่างเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ 
(2) การรวมกลุ่มโดยเนน้งานในดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น เนน้งานดา้นการ

พฒันาสุขภาพ 
(3) การจดัให้มีคณะท างานท่ีสามารถเช่ือมโยงประชาชนหรือคนใน

ชุมชนเขา้หากนัไดเ้พื่อเป็นการส่ือสารท่ีดีส าหรับชุมชน และเป็นการกระตุน้รวมถึงเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนไดพ้ดูคุยถึงปัญหา และความเป็นอยู ่

ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินกิจกรรมชุมชน “กิจกรรมสาธารณะของชุมชน” โดยการริเร่ิม
กิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์มีการจดัการร่วมกนัภายในระบบความสัมพนัธ์ในแนวระนาบ เรียนรู้และ
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สรุปร่วมกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดการรวมพลังกัน ท าให้เกิดลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ (Net-
Working) 
 

2.3 แนวคดิกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั 

 
ในประเทศไทยไดมี้กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัจะยดึตามหลกัความถูกผดิตามมาตรา

ของกฎหมาย การตดัสินถูกผดิ เป็นหนา้ท่ีของศาล กลไกการท างานของกระบวนการยุติธรรมจะท า
หน้าท่ีป้องกนั และควบคุมอาชญากรรม และปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดในสังคม และการบริหารงาน
ยุติธรรมในสังคมไทย โดยลักษณะของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก จะด าเนินงานใน
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม วา่เป็นกระบวนการหรือระบบหรือองคก์ารนั้น ข้ึนอยูก่บักรอบ
แนวคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการอธิบายงานดงักล่าวว่าใช้ฐานคติชุดใด กล่าวคือ (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2556: 43-87) 

 
2.3.1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Process) 
กระบวนการยติุธรรมอาญา หมายถึง หน่วยงานและกระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อด าเนินการต่อ

อาชญากรรมและผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าผิด โดยตามแนวคิดกระบวนการยุติธรรมอาญา เป็นการ
มองงานยุติธรรมอาญาในรูปของกระบวนการในเชิงการบงัคบัใช้กฎหมาย จากแนวคิดดงักล่าวมี
องคป์ระกอบท่ีมาแห่งกฎหมายส าคญั 2 ส่วนต่อไปน้ีคือ 

1) ส่วนท่ีเป็นกระบวนการนิติบัญญติั (Legistrative Process) ซ่ึงประกอบด้วย
รัฐสภา และกลไกกระบวนการออกกฎหมายทั้งกระบวนการ 

2) ส่วนท่ีเป็นกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมาย (Law Enforcement Process) ซ่ึง
ประกอบดว้ยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแ้ก่ ต ารวจ อยัการ ศาล ราชทณัฑ์ ทนายความ 
และคุมประพฤติ กบัหน่วยงานสนบัสนุน และหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะทางอีกจ านวนหน่ึง 

2.3.1.1 ระบบงานยติุธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) 
ระบบงานยุติธรรมทางอาญา หมายถึง การท างานอย่างเป็นระบบของกลไกหรือ

องคป์ระกอบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการยติุธรรมของรัฐ ในระบบงานยติุธรรมทางอาญาเป็นการศึกษา
องคป์ระกอบพื้นฐาน 4 ประการท่ีมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั คือ 

1) ผูก้ระท าผดิ (Offender) 
2) เหยือ่อาชญากรรม (Crime Victim) 
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3) หน่วยงานยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงประกอบด้วยต ารวจ อัยการ ศาล 
ราชทัณฑ์ และหน่วยปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดในชุมชน (Community-Based Correction) คือ คุม
ประพฤติ 

4) สังคม (Society) หรือชุมชน (Community) 
อย่างไรก็ตามระบบงานยุติธรรมทางอาญาท่ีมีองค์ประกอบ 4 ประการดงักล่าวใน

สังคมใดๆก็อาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มภายนอก (Outside Influence) 
เ ช่น หลักเกณฑ์การยุ ติธรรมสากล หลักสิทธิมนุษยชน หลักการหรือกฎมาตรฐานแห่ง
สหประชาชาติ เป็นตน้ ซ่ึงดงักล่าวมาล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกสังคมในทุก
ระดบัเช่นกนั 

2.3.1.2 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมอาญา ระบบงานยุติธรรมตาม
ธรรมเนียมแบบแผนประกอบดว้ยหน่วยงานส าคญัๆ 3 ส่วน คือ ต ารวจ ศาล และราชทณัฑ์ โดยแต่
ละหน่วยงานก็จะมีภารกิจหน้าท่ีของตนเอง แต่ก็จะมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากมี
กฎหมายเป็นตวัผูกเช่ือมโยงภารกิจของหน่วยงานเหล่านั้นเขา้ด้วยกนั ในความสัมพนัธ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อกนัระหวา่งหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม รวมถึงการด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิรูปหรือ
ปรับร้ือองคก์รส่วนใดส่วนหน่ึงใหม่ ยอ่มมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อส่วนอ่ืนๆ 

2.3.1.3 องค์ประกอบด้านบุคลากรท่ีเ ก่ียวข้องในระบบงานยุติธรรม  บุคคล
ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบงานยุติธรรมทางอาญาเม่ือมีการกระท าผิดใดๆ และในเบ้ืองตน้จะมีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูก้ระท าความผิด (Offender or Criminal) ซ่ึงหมายถึงผูก้ระท าความผิด
ตามกฎหมายอาญาฐานใดฐานหน่ึงหรือหลายฐานความผิดโดยมีการเรียกช่ือผูก้ระท าผิดหลายช่ือ 
เปล่ียนแปลงไปตามขั้นตอนของการด าเนินคดี ตามขั้นตอน เช่น ผูต้อ้งหา จ าเลย ผูถู้กควบคุมความ
ประพฤติ ผูต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณา และนกัโทษเด็ดขาด เป็นตน้ 

2) ผูเ้สียหายหรือเหยือ่อาชญากรรม (Crime Victim) หมายถึง บุคคลผูไ้ดรั้บ
ความเสียหาย เน่ืองจากการกระท าผิดฐานใดฐานหน่ึงรวมทั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจจดัการแทนได ้
ผูเ้สียหายจึงไดแ้ก่ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงและผูมี้อ  านาจจดัการแทนผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริง 

3) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice Officer) 
ประกอบดว้ย 

(1) พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ (Sheriff or Detector) เป็นเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจบักุมและสอบสวน 
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(2) พนกังานอยัการ (Public Prosecutor) เจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงด าเนินการ
ฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล เปรียบเสมือนทนายแผน่ดิน ท าหนา้ท่ีเป็นโจทกใ์นคดีอาญา 

(3) ศาล ผูมี้อ  านาจพิจารณาคดีอาญาท่ีพนกังานอยัการหรือผูเ้สียหายเป็น
โจทกฟ้์อง 

(4) พนกังานคุมประพฤติ (Probation Officer) หรือ เจา้หน้าท่ีพกัการ
ลงโทษ (Parole Officer) เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานดา้นสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมดว้ยการ
ควบคุมผูก้ระท าผิดไวใ้นชุมชนตามค าสั่งศาล และควบคุมสอดส่องดูแลพฤติกรรมผูก้ระท าผิดท่ี
ศาลรอลงอาญา 

(5) เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์หรือพศัดี (Jailer or Warder) เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึง
มีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบควบคุม หรือปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตามค าสั่งศาลในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพิจารณาคดี และรับผิดชอบในการฝึกอบรม แกไ้ขผูถู้กกุมขงัให้กลบัคนเป็นพลเมืองดี
ดว้ยการใหก้ารศึกษาฝึกอบรม 

(6) ทนายความ (Lawyer) ทนายความเป็นองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กบักระบวนการยติุธรรมอยา่งใกลชิ้ด มีหนา้ท่ีวา่ต่างแกต่้างใหจ้  าเลยในคดีอาญา 

2.3.1.4 สังคมหรือชุมชน (Society or Community) ผูค้นในสังคมหรือชุมชนจดัว่า
เป็นผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคญัอีกส่วนหน่ึงของระบบงานยุติธรรมซ่ึงถูกละเลยไปจากแนวคิด
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั 

 
2.3.2 กฎหมายแพ่ง 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น เร่ืองสภาพบุคคล 

หน้ีสิน สัญญากู ้หรือการฟ้องให้ผูท้  าละเมิดชดใชค้่าเสียหาย เป็นตน้ โดยบุคคลท่ีจะน าคดีแพ่งข้ึน
ฟ้องร้องต่อศาลจะตอ้งมีเหตุตามกฎหมายก าหนดไว ้2 ประการคือ (ส านกักฎหมายสรรพเนติ, 2556) 

1) กา รโต้แ ย ้ง สิ ท ธ์ิ  หมา ย ถึ ง  ก า รก ระท า ขอ ง บุคคลใด บุ คคลห น่ึ ง ซ่ึ ง
กระทบกระเทือนหรือละเมินต่อสิทธ์ิท่ีพึงมีไดต้ามกฎหมายของบุคคลอ่ืน โดยสิทธ์ิในกฎหมายแพ่ง
ในทีน้ีไม่ไดห้มายถึงสิทธิในทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงสิทธ์ิอ่ืนๆ ดว้ย เช่น สิทธิในชีวติร่างกาย 
ครอบครัว และเกียรติยศช่ือเสียง 

2) การตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล หมายถึง กรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้การกระท าบางอยา่ง
ตอ้งหรือไดรั้บการรับรองจากศาลก่อน เช่น การขอเป็นผูป้กครองของผูเ้ยาว ์การขอท านิติกรรม
แทนผูเ้ยาว ์การขอให้ศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เป็นตน้ ในการด าเนินกระบวนการตาม
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กฎหมายของกฎหมายแพง่นั้นเม่ือเกิดการพิพาทแลว้โจทยไ์ดแ้ต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องสู่ศาลแลว้จะ
มีขั้นตอนต่อดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง 
เม่ือโจทก์ไดมี้การยื่นฟ้องแลว้ โจทก์ตอ้งส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้แก่

จ าเลย เพื่อให้จ  าเลยไดท้  าการแกค้ดี โดยฝ่ายทางโจทก์ตอ้งน าเจา้พนกังานศาลไปส่งหมายเรียกแก่
จ าเลยภายใน 7 วนั นับตั้งแต่วนัท่ียื่นค าฟ้อง หากไม่สามารถส่งเอกสารหรือส าเนาให้จ  าเลยได้
โดยตรงแลว้ ศาลอาจมีวิธีอ่ืนโดยการ ปิดหมายเรียกไวในท่ีท่ีเห็นไดง่้ายในภูมิล าเนาหรือท่ีท างาน
ของจ าเลย 

ขั้นตอนท่ี 2 การยืน่ค าใหก้าร 
เม่ือส่งหมายเรียกและส าเนาค่าฟ้องให้จ  าเลยแล้ว จ  าเลยตอ้งท าค าให้การเป็น

หนงัสือต่อศาลภายใน 15 วนั หรือในกรณีท่ีคดีไม่มีขอ้ยุง่ยาก จ าเลยตอ้งท าค าให้การเป็นหนงัสืออ่ืน
ต่อศาลก่อนหรือในวนันดัพิจารณา 

1) กรณีปิดหมาย, ประกาศหนงัสือพิมพ ์ให้มีผลเม่ือพน้ 15 วนั และจ าเลย
ยอ้งยืน่ค าใหก้ารภายใน 15 วนั รวมเป็น 30 วนั 

2) หากจ าเลยไม่ยืน่ค  าใหก้ารภายในก าหนด ในคดีท่ีไม่ยุง่ยากศาลจะมีค าสั่ง
วา่ “จ าเลยนั้นขาดยื่นค าให้การ” โดยโจทก์ไมตอ้งขอส่วนคดีแพ่งทัว่ไป การขาดนดัยื่นค าให้การ
เป็นไปโดยผลของกฎหมาย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีค าสั่งศาลอีก 

ขั้นตอนท่ี 3 การช้ีสองสถาน 
ในคดีท่ีไม่มีประเด็นข้อพิพาทยุ่งยาก ศาลจะท าการช้ีสองสถานเพื่อก าหนด

ประเด็นขอ้พิพาทท่ีจะวนิิจฉยักนัต่อไป 
ขั้นตอนท่ี 4 การสืบพยาน 
เม่ือโจทก์ท าการฟ้องและจ าเลยได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีท่ีจ  าเลยขาดนัดยื่น

ค าใหก้ารแลว้ ศาลจะนดัสืบพยาน โจทกห์รือจ าเลยแลว้แต่กรณี การสืบพยานน้ีคู่ความทั้งโจทก์และ
จ าเลยตอ้งน าพยานเขา้สาบานตวัและเบิกความต่อศาล และในระหวา่งการสืบพยาน คู่ความสามารถ
น าเอาเอกสารประกอบการซักถามหรือถามคา้นได้ เม่ือการสืบพยานของคู่ความทั้งสองเสร็จส้ิน 
ศาลจะนดัฟังค าพิพากษาต่อไป 

ขั้นตอนสุดทา้ย การบงัคบัคดี 
คู่ความฝ่ายท่ีชนะคดีตามค าพิพากษาสามารถด าเนินการบงัคบัคดีเพื่อให้มีการ

ปฏิบติัไปตามค าพิพากษาได ้หากคู่ความฝ่ายท่ีแพค้ดีไม่ยอมปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น ค าพิพากษา 
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โดยอาจยึด อายดัทรัพยข์องลูกหน้ีตามค าพิพากษามาขายทอดตลาดหรือจบักุม คุมขงัลูกหน้ีตามค า
พิพากษาไดใ้นกรณีท่ี ฝ่ายท่ีแพไ้ม่ยอมกระท าตามท่ีศาลพิพากษา 

แต่เม่ือผา่นศาลชั้นตน้แลว้จ าเลยตอ้งการสู่ต่อในชั้นต่อๆ ไปจะตอ้งเขา้ใจในการ
อ่านค าพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์หรือ ศาลฎีกา มีถอ้ยค าท่ีควรทราบคือ 

1) ยนื หมายถึง เห็นดว้ยกบัศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์ทั้งหมด 
2) ยก หมายถึง ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกายกอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความ 
3) กลบั หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาศาลชั้นตอน หรือ ศาลอุทธรณ์

ทั้งหมด 
4) แก ้หมายถึง เห็นดว้ยบางส่วน ไม่เห็นดว้ยบางส่วน 
 

2.3.3 กฎหมายปกครอง  
กฎหมายปกครองในช่วงเร่ิมแรกนั้นมีความหมายพอสังเขปซ่ึง หมายถึง “หลักและ

ขอ้บงัคบัซ่ึงว่าด้วยระเบียบและวิธีด าเนินการของราชการฝ่ายบริหารหรือฝ่ายธุรการและว่าด้วย
ความ” และในระยะต่อมามีขอ้ความคิดซ่ึงวา่ดว้ยกฎหมายท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน โดยปัจจุบนัอาจประมวล
ไดว้า่ กฎหมายปกครองหมายถึง “กฎหมายมหาชนทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรซ่ึงว่าด้วยการจดัองค์การของฝ่ายปกครอง การด าเนินกิจกรรมทางปกครอง ตลอดจนการ
ควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางการปกครอง” (สุริยา ปานแป้น, 2554: 14) 

2.3.3.1 กระบวนการพิจารณาคดีในศาลปกครอง 
เม่ือเกิดการพิพาทกนัในคดีปกครองซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคดีแพ่งและอาญา

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยหลกัการของกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง น ามาสูการวางระบบอนั
ก าหนดกรอบท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญั
ดงัต่อไปน้ี (สุริยา ปานแป้น, 2554: 218-227) 

ขั้นตอนท่ี 1 การเสนอค าฟ้อง 
การเสนอค าฟ้อง คือ การเสนอขอ้หาต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครอง

รับค าร้องและพิจารณาคดีเพื่อการพิพากษาต่อไป โดยผูฟ้้องตอ้งท าค าฟ้องเป็นหนงัสือและมีสาระ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยการยื่นฟ้องต่อศาลจะยื่นฟ้องดว้ยตนเองหรือจะส่งค าร้องทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนต่อศาลก็ได ้

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจค าฟ้องโดยเจา้หนา้ท่ีของศาล 
เ ม่ือผู ้ฟ้องคดียื่นต่อศาลปกครองชั้ นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดแล้ว 

เจา้หน้าท่ีของศาลตอ้งตรวจค าฟ้องท่ียื่นในเบ้ืองตน้ว่ามีรายงานครบถว้นหรือไม่ หากไม่ครบถว้น 
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หรือเขา้ใจไดย้าก เจา้หน้าท่ีจะแนะน าให้ผูฟ้้องคดีไปแกไ้ขให้ค  าฟ้องถูกตอ้ง แต่หากผูฟ้้องไม่ยืน
ยอนแกไ้ขค าฟ้อง เจา้หนา้ท่ีก็จะตอ้งรับค าฟ้องนั้นไวจ้ะปฏิเสธไม่ได ้

ขั้นตอนท่ี 3 การจ่ายส านวนคดีให้องคค์ณะและการแต่งตั้งตุลาการผูแ้ถลง
คดี  เม่ืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน้หรือประธานศาลปกครองสูงสุดไดรั้บค าฟ้องจากเจา้หนา้ท่ีของ
ศาลแลว้ อธิบดีศาลปกครองชั้นตน้หรือปรานศาลปกครองสูงสุดจะจ่ายส านวนคดีให้กบัองคค์ณะท่ี
มีความเช่ียวชาญในประเภทคดีนั้นๆ แต่หากองคณะท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นๆ มีคดีคา้งอยูม่าก 
ก็ตอ้งจ่ายส านวนคดีโดยใชว้ธีิการท่ีไม่อาจคาดหมายได ้

ขั้นตอนท่ี 4 การจ่ายส านวนคดีใหตุ้ลาการเจา้ของส านวน 
เม่ือองค์คณะศาลปกครองชั้นตน้หรือศาลปกครองสูงสุดไดรั้บส านวนคดี

จากศาลปกครองชั้นตน้หรือศาลปกครองสูงสุดแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะในองค์คณะในองค์
คณะนั้นๆแต่งตั้งตุลาการในคณะของตนคนหน่ึงเป็นตุลาการเจา้ของส านวน เพื่อเป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจค าฟ้องรวบรวมขอ้เท็จจริงจากค าฟ้อง ค าช้ีแจงของคู่กรณี และรวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และหา้มมิใหเ้รียนคืนส านวนคดีท่ีจ่ายไปแลว้ เวน้แต่มีการโอนคดี 

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจค าฟ้องโดยตุลาการของส านวน 
เม่ือไดรั้บส านวนคดีแลว้ ตุลาการเจา้ของส านวนมีหน้าท่ีตอ้งตรวจสอบค า

ฟ้องอีกคร้ังหน่ึงวา่เป็นคดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจศาลปกครองหรือไม่ และผูฟ้้องคดีปฏิบติัครบถว้นตาม
เง่ือนไขการฟ้องคดีปกครองหรือไม่ หากศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่ เป็นคดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาล
ปกครองและผูฟ้้องคดีปฏิบติัได้ครบถ้วนตามเง่ือนไขการฟ้องคดีปกครองแล้ว ตุลาการเจา้ของ
ส านวนจะมีค าสั่ง “รับค าฟ้อง” ไวพ้ิจารณาพิพากษาต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 6 การแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
การแสวงหาขอ้เท็จจริงศาลจะเร่ิมจากการแสวงหาจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ก่อน หากศาลเห็นวา่พยานและหลกัฐานจากคู่กรณียงัมีไม่มากพอศาลก็จะแสวงหาดว้ยตนเอง โดยมี
วธีิการ 2 อยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) การแสวงหาขอ้เทจ็จริงจากคู่กรณี 
เป็นการแสวงหาขอ้เท็จจริงจากค าฟ้องค าให้การ กล่าวคือ เม่ือตุลาการ

รับค าฟ้อง แลว้จะมีค าสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีท าการ “ให้การ” โดยศาลจะน าค าให้การเหล่าน้ีมาเป็น
หลกัฐานในการตดัสิน โดยในการตดัสินจะฟังความจากทั้งสองฝ่าย 

2) การแสวงหาขอ้เทจ็จริงของศาล 
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โดยตุลาการศาลจะสืบข้อเท็จจริงทั้งจากพยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานผูเ้ช่ียวชาญ และพยานหลกัฐานอ่ืนๆ รวมถึงการลงไปตรวจสอบสถานท่ี แต่ศาลจะเปิดโอกาส
ใหคู้่กรณีนั้นโตแ้ยง้หรือคดัคา้นศาลไดเ้สมอ 

ขั้นตอนท่ี 7 การสรุปส านวน  
เม่ือคดีมีขอ้เทจ็จริงเพียงพอท่ีจะช้ีขาดไดแ้ลว้ ตุลาการเจา้ของส านวนจะตอ้ง

เสนอความเห็นของตนในการวนิิจฉยัคดีดว้ยวา่เป็นไปในแนวทางใด และควรเตรียมร่างค าพิพากษา
หรือค าสั่งช้ีขาดคดีไวด้ว้ย 

ขั้นตอนท่ี 8 การท าค าแถลงการณ์ก่อนการพิจารณาคดี 
เม่ือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งแสวงหาความจริงเพิ่มเติม

แลว้ ก็จะส่งส านวนคดีนั้นใหตุ้ลาการผูแ้ถลงคดีจดัค าแถลงการณ์ เม่ือตุลาการผูแ้ถลงคดีไดจ้ดัท าค า
แถลงการณ์เป็นหนงัสือหรือสามารถเสนอค าแถลงการณ์ดว้ยวาจาไดแ้ลว้ องคค์ณะจะก าหนดวนันัง่
พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไปหลงัจากท่ีไดห้ารือกบัอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้หรือศาลปกครองสูงสุด
แลว้ 

ขั้นตอนท่ี 9 วธีิการชัว่คราวก่อนการพิพากษา 
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาแบ่งออกเป็นการทุเลาการบังคับตาม

กฎหมายหรือค าสั่งทางปกครองและการแบบเทาทุกขช์ัว่คราว ซ่ึงแต่ละวิธีการต่างก็มีวตัถุประสงค์
และขอบเขตรวมทั้งวธีิพิจารณาของศาลในการก าหนดวธีิการชัว่คราวแต่ละวธีิแตกต่างกนัไป 

ขั้นตอนท่ี 10 การนัง่พิจารณาคดี 
ในการนัง่พิจารณาคดีจะเร่ิมตน้ท่ีตุลาการเจา้ของส านวนสรุปขอ้เท็จจริงและ

ประเด็นของคดีหลงัจากนั้นคู่กรณีสามารถแถลงดว้ยวาจาประกอบค าแถลงเป็นหนงัสือท่ีไดย้ื่นไว้
แลว้โดยให้ผูฟ้้องคดีแถลงก่อน ทั้งน้ีค  าแถลงดว้ยวาจาของคู่กรณีจะตอ้งกระชบัและอยู่ในประเด็น 
และไม่อาจแถลงนอกเหนือไปจากท่ีปรากฏในค าแถลงในหนงัสือไดก้ารนัง่พิจารณาคดีตอ้งกระท า
โดยเปิดเผย  เวน้แต่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี หรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์
สาธารณะ ศาลปกครองอาจมีค าสั่งหา้มมิใหป้ระชาชนเขา้ฟังการพิจารณาในคดีนั้นได ้

ขั้นตอนท่ี 11 การท าค าแถลงการณ์หลงัพิจารณาคดี 
เม่ือเสร็จส้ินการแถลงการณ์และการน าพยานหลกัฐานมาสืบประกอบค า

แถลงของคู่กรณีแลว้ ให้ตุลาการผูแ้ถลงคดีช้ีแจงดว้ยวาจาต่อองคค์ณะประกอบค าแถลงการณ์เป็น
หนงัสือท่ีไดเ้สนอไวต้ามมาตรา 62 วรรคสอง ท่ีเรียกวา่ “ค าแถลงการณ์ปิดคดี” 

ขั้นตอนท่ี 12 การท าค าพิพากษาและค าสั่ง 
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เม่ือเสร็จส้ินการแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ถลงคดี ตุลาการหวัหนา้คณะจะ
นดัประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีค าสั่ง โดยจะกระท าในวนัเดียวกบัวนัท่ีตุลาการผูแ้ถลงคดี
ช้ีแจงก็ได้โดยค าพิพากษานั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก หากตุลาการผูใ้ดมี
ความเห็นแยง้จะตอ้งท าความเห็นแยง้ไวใ้นค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

ขั้นตอนท่ี 13 การบงัคบัคดี 
ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบงัคบัอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ตามลกัษณะของคดีดงัต่อไปน้ี 
1) คดีเพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือห้ามกระท าการ คดีประเภทน้ีศาลจะมี

ค าพิพากษาให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 72 
วรรคหน่ึง 

2) คดีละเลยต่อหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ คดีประเภทน้ีศาลจะสั่งให้
หวัหนา้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีภายในระยะเวลาท่ี
ศาลปกครองก าหนดตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (2) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของส านกังานศาลปกครองท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าบงัคบัดงักล่าว 

3) คดีละเมิดหรือคดีความรับผิดอย่างอ่ืนหรือสัญญาทางปกครอง คดี
ประเภทน้ีศาลจะออกค าสั่งบงัคบัใหใ้ชเ้งิน แต่หากผูท่ี้ตอ้งถูกบงัคบัคดีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาล ศาล
อาจมีค าสั่งใหมี้การบงัคบัคดีทรัพยสิ์นของบุคคลนั้น 

4) คดีปกครองอ่ืน ในคดีปกครองอ่ืน ศาลจะสั่งให้ถือปฏิบติัต่อสิทธิ
หน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีการฟ้องให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ
หรือหน้าท่ีนั้นตามมาตรา 72วรรคหน่ึง (4) หรือศาลจะสั่งให้บุคคลกระท าการหรือละเวน้กระท า
การอยา่งอ่ืนอยา่งใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (5) โดยให้น าบทบญัญติั
วา่ดว้ยการบงัคบัคดีตาม ป.ว.ิพ. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามาตรา 72 วรรคหา้ 

ขั้นตอนท่ี 14 การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ผูท่ี้ไม่พอใจค าตดัสินของศาลชั้นต้นอาจอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง

ดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วนั  โดยศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิพากษา ยก
อุทธรณ์ ยนื กลบั หรือแกค้  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นตน้ได ้

 
2.3.4 หลกักระบวนการยุติธรรมทีพ่งึประสงค์ 
กระบวนการยุติธรรมท่ีพึงประสงคไ์วว้่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีพึงประสงคน์ั้น

ตอ้งมีประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรม และแกไ้ขปรับปรุงผูก้ระท าผิดให้กลบัตวัเป็นคนดี
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ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และตอ้งมีการเขา้ไปคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งไม่ว่า
จะเป็น ผูต้อ้งหา จ าเลย ผูเ้สียหาย หรือพยาน ในกระบวนการในขั้นตอนสุดทา้ยดว้ยเพื่อเป็นการ
สร้างหลกัประกนัส าหรับประชาชนวา่ องคก์รต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมไม่ใชอ้  านาจบิดเบือน
ไปตามอ าเภอใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนในกระบวนการ
ยติุธรรมดว้ย โดยสามารถก าหนดเป็น  “ นวลกัษณ์  9 ประการท่ีกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย
ควรจะมีคุณสมบติั ” ไวด้งัน้ี (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2543: 11-12; 2544: 13-25) 

2.3.4.1 มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรมและรักษาความสงบสุขของ
สังคม  ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในประกระบวนการยุติธรรมคือการรักษาความสงบ เพราะถา้สังคมความ
สงบก็จะท าให้สมาชิกในสังคมมีโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การ
พฒันาดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในการพฒันานั้นจะเป็นเป้าหมายในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ส่วน
ประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรมนั้นจะไม่ไดม้องเพียงแค่ว่าสามารถจบัอาชญากรไดม้าก
นอ้งเพียงใด แต่จะมองถึงประสิทธิภาพในการน าตวัผูก้ระท าผิดมาปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมเพื่อให้
สามารถกลบัตวัเป็นคนดีเขา้สู่สังคมได ้

2.3.4.2 เคารพและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
รัฐจะตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายเพราะการให้ความ

เคารพและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะเป็นพื้นฐานส าคญัของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใตห้ลกันิติธรรม ดงันั้นรัฐควรคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยมิให้
ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงองค์กร หน่วยงาน หรือล่วงละเมิดโดยรัฐเอง ฉะนั้ น
กระบวนการยุติธรรมท่ีดีตอ้งมีความเหมาะสมในการคุม้ครองสิทธิไม่ว่าจะเป็น ผูต้อ้งหา จ าเลย 
พยาน ผูเ้สียหาย เพื่อไม่ใหบุ้คคลดงักล่าวถูกล่วงละเมิดสิทธิของตนเองโดยค านึงถึงความสมดุลของ
หลกัการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) กบัหลกันิติธรรม (Due Process) 

2.3.4.3 อ านวยความยติุธรรมดว้ยความเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรม 
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ ต ารวจ 

อยัการ ศาล และระบบปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิด คือ ราชทณัฑ์และคุมประพฤติตอ้งท างานดว้ยความ
เสมอภาคไม่เลือกปฏิบติัและมีความรวดเร็วในการท างาน เพื่อเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัในหลกั
นิติธรรม โดยถือว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคไม่ว่า บุคคลนั้นจะมี
สถานภาพอยา่งไนในสังคม 

2.3.4.4 มีระบบการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้
กระบวนการยุติธรรมท่ีพึงประสงค์นั้นตอ้งมีความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการ

ด าเนินการเพราะการด าเนินการในกระบวนการยติุธรรมนั้นจะมีผลต่อสิทธิและเสรีภาพ เช่น การริบ



37 

ทรัพย ์การปรับ การกกัขงั การจ าคุก จนถึงขั้นประหารชีวิต ดงันั้นจึงควรมีความโปร่งใส เพราะ
ความโปร่งใสจะท าให้ทุกคนสามารถมองเห็น รับรู้และรับทราบในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดี 
นอกจากน้ีกระบวนการยติุธรรมท่ีดีตอ้งมีระบบการด าเนินกาท่ีองคก์รต่างๆ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัสามารถตรวจสอบการท างานซ่ึงกนัและกนัไดโ้ดยไม่มีองคก์รหน่ึงองคก์รใดมีอ านาจผกูขาดท่ี
จะส่งผลให้การด าเนินคดีเป็นไปโดยไม่ชอบ (Check and Balance) และยงัตอ้งมีการเปิดรับการ
ตรวจสอบจากสาธารณะและองคก์รภายนอกดว้ย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการตรวจสอบจากองคก์รภายนอกก็
ควรอยู่ในกรอบเพื่อการปิดกั้นการแทรกแซงจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกินสมควรจนจะท าให้ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมาได ้

2.3.4.5 เปิดรับการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบจากประชาชน 
กระบวนการยุติธรรมท่ีดีควรมีการเปิดรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก

ขั้นตอนของการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีดีนั้นควรมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบาย การตรวจสอบการท างาน การมีส่วนร่วมในการรับบุคลากรและร่วมด าเนินการใน
กระบวนการยติุธรรมดว้ย เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของร่วม ซ่ึงเม่ือประชาชน
มีความรู้สึกท่ีดีจะน าพาความร่วมมือมาใหต่้อกิจกรรมของกระบวนการยติุธรรมท่ีตามมา 

2.3.4.6 มีบุคลากรท่ีมีทศันคติในการอ านวยความยติุธรรม 
ทศันคติมีความส าคญัต่อความส าเร็จในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก เพราะ

หากทัศนคติไม่ได้ตั้ งอยู่บนความเท่ียงตรงและความยุติธรรมแล้วนั้ น จะไม่สามารถน าพา
กระบวนการยุติธรรมไปสู่ทางท่ีดีได้ ดงันั้นจึงตอ้งมีบุคลากรท่ีมีทศันคติท่ีดีมีความเท่ียงตรงใน
กระบวนการยติุธรรมเพื่อกระบวนการยติุธรรมจะไดต้ดัสินอยา่งเป็นธรรม 

2.3.4.7 มีภาพลักษณ์ของการให้บริการและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  ในอดีตท่ีผ่านมากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยในมุมมองของประชาชนท่ีมอง
กระบวนการยุติธรรมวา่เป็นเร่ืองของความ อยุติธรรม โดยมองว่าตนเป็นผูต้กอยูภ่ายใตอ้  านาจของ
กระบวนการน้ี โดยประชาชนจะมองวา่บุคคลท่ีเป็น เจา้ขุน มูลนาย จะเป็นผูท่ี้ถูกเสมอเม่ือมาอยูใ่น
ขั้นของกระบวรการยุติธรรม ดังนั้ น กระบวนการยุติธรรมท่ีพึงประสงค์ของคนไทยนั้ นจึง
จ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในการให้บริการและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้สึกวา่ตนเองไดถู้กปกครองโดยความถูกตอ้ง 

2.3.4.8 มีการพฒันาองคค์วามรู้และวิทยาการจดัการให้เท่าทนัการพฒันาของสังคม  
ปัจจุบนัไดมี้เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มามากมาย ท าใหไ้ดเ้กิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึน ดงันั้น
กระบวนการยติุธรรมซ่ึงเป็นกลไกในการรักษาความสงบสุขของสังคมจึงตอ้งพฒันาองคค์วามรู้ใน
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บุคลากรและน าเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการด าเนินการในกระบวนการ
ยติุธรรมเพื่อใหท้นัต่อการเกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ 

2.3.4.9 มีบทบาทท่ีชดัเจนในการเสริมสร้างความเช่ือถือและศรัทธาในหลกันิติ
ธรรม  กระบวนการยุติธรรมท่ีดีควรเอาหลักนิติธรรมมาใช้อย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั หลกันิติ
ธรรม คือ หลกัการปกครองโดยกฎหมายวา่สมาชิกทุกคนตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎกติกาเดียวกนัอยา่งเสมอ
ภาค โดยกฎหมายจะเป็นหลกัประกนั และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และในหลกันิติ
ธรรมควรให้ประชาชนเขา้ใจในหลกัอย่างท่องแท ้เพื่อท่ีจะให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการ
ปกครองดว้ยความเคารพในกฎหมาย 

 
2.3.5 แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงทางเลอืก  
ความหมายของกระบวนการยติุธรรมทางเลือก หมายถึง การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) ท่ีเปิดกวา้งให้ ประชาชน ผูเ้ก่ียวขอ้ง ฯลฯ เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง 
หลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ควบคุมอาชญากรรมในการกระท าผดิในกฎหมายระดบัท่ีไม่ซบัซ้อนและ
รุนแรง โดยการเยียวยาเสริมพลงัให้แก่เหยื่ออาชญากรรมและแกไ้ขฟ้ืนฟูแก่ผูก้ระท าผิดในชุมชน 
โดยยุ ติ ธรรมทาง เ ลือก ในแผนยุทธศาสต ร์กระทรวงยุ ติ ธรรม  มีความหม ายรวม ถึ ง 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์, 2555: 13-14) 

1) การปรับเปล่ียนวิถีคิด วิธีปฏิบติัต่อความผิดบางประเภทท่ีก าหนดให้รัฐเป็น
ผูเ้สียหาย 

2) การขยายและพฒันาช่องทางการผนัคดีออกจากระบบยุติธรรมหลกัในขั้นตอน
ก่อนระหวา่ง และหลงัการพิจารณาคดี 

3) การลดความถ่ีและความรุนแรงจากการใชร้ะบบยติุธรรมหลกั 
4) การเพิ่มโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงความยติุธรรมอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
5) การสร้างทางเลือกให้ประชาชนจดัการความขดัแยง้แบบสมานฉันท์ โดยวิถี

ชุมชนและยติุธรรมชุมชน 
6) การมีมาตรการเสริมท่ีเหมาะสมกบัเด็ก เยาวชน กลุ่มเส่ียง และกลุ่มดอ้ยโอกาสท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระทรวงยติุธรรม เช่น คดีความรุนแรงในครอบครัว เป็นตน้ 
7) การสร้างนวตักรรมในงานยติุธรรม 
8) การขยายเครือข่าย และเพิ่มพนัธบตัรในงานยติุธรรม 

ลักษณะส าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงแยกได้ดังน้ี 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์, 2555: 13-14) 
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1) องคป์ระกอบดา้นขอ้พิพาทหรือความขดัแยง้เกิดข้ึน (Dispute) ตอ้งม่ีความขดัแยง้
หรือขอ้พิพาทเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้พิพาท หมายถึง ขอ้พิพาททางแพง่ หรือทางอาญา 

2) องค์ประกอบด้านความจ าเป็นและความต้องการใช้กระบวนการยุติธรรมใน
รูปแบบเฉพาะส าหรับขอ้พิพาทและคดีความบางลกัษณะ เป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะซ่ึงจะเป็น
การเหมาะสมกว่าถา้หากมีการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบเฉพาะ หรือมาตรการท่ีมี
การออกแบบโดยเฉพาะส าหรับคดีประเภทนั้น เช่น กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
เป็นตน้ 

3) องค์ประกอบด้านรูปแบบวิธีการจดัการความขดัแยง้หรือข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึน
ตอ้งการมาตรการหรือกลไกวิธีการชุดหน่ึงหรือลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงมาใช้จดัการยุติหรือแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้หรือขอ้พิพาท ไดแ้ก่ 

(1) ลกัษณะทีเป็นทางการ (Formal) หรือไม่เป็นทางการ (Non-Formal) 
(2) ลกัษณะท่ีมุ่งแก้แคน้ทดแทน (Retribution) ด้วยการลงโทษ (Punishment) 

หรือมุ่งชดใชเ้ยยีวยา (Restitution) ดว้ยการฟ้ืนฟูความสัมพนัธภาพ (Restoration) 
(3) ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการหันเหออกจากขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลกั หรือเป็นกระบวนการท่ีมีพื้นฐานมาจากการลงโทษโดยชุมชน รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบผสมผสานกนัเพื่อให้ประชาชนและชุมชน บรรลุเป้าหมายแห่งการ
เขา้ถึงความยติุธรรมและความสงบสุขของสังคมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดั และเป็นธรรม 

(4) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในความขดัแยง้หรือ
ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน ผูท่ี้มีส่วนร่วมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งส าคญัในความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน 
ไดแ้ก่ คู่กรณีในกรณีพิพาทผูก้ระท าผิดและเหยื่ออาชญากรรม ในกรณีความขดัแยง้หรือขอ้พิพาท
ทางอาญา และชุมชนหรือผูแ้ทนชุมชน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนร่วมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีส าคญัยิ่งไม่วา่จะเป็น
เร่ืองของการมีส่วนร่วม (Participation) ระดบัต่างๆ หรือการเป็นหุ่นส่วน (Partnership) ก็ตาม ลว้น
แลว้แต่เป็นองค์ประกอบส่วนท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนของตน โดยแกไ้ขท่ีรากเหงา้อนัเป็นตน้ทางแห่งปัญหาอยา่งตรงจุดมากท่ีสุดหนทางหน่ึง 
 

2.4 แนวคดิกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

ความยติุธรรมเชิงสมานฉนัทน้ี์ไดถื้อก าเนิดข้ึนมาในอดีตซ่ึงยงัไม่มีกฎเกณฑ์ระหวา่งคนใน
สังคมท่ีชดัเจน เม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนในชุมชนสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการกระท า
นั้นๆ มกัจะมาตกลงระงบัขอ้พิพาทกนัเอง (สุรยทุธ สุนทรวารี, 2554: 22) 
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กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2545) เป็นบุคคลแรกในประเทศไทยท่ีน าค าว่า “กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์” มาใช ้สืบเน่ืองมาจาก กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ไดเ้ป็นผูแ้ทนประเทศเขา้ร่วม
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหลกัการพื้นฐานท่ีวา่ดว้ยการด าเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมสมานฉนัท์
ในคดีอาญา ซ่ึงองคก์รสหประชาชาติจดัตั้งข้ึนเม่ือเดือน ตุลาคม ค.ศ. 2001 ท่ีประเทศแคนาดา โดย 
กิตติพงษ ์กิตยารักษไ์ดอ้ธิบายเหตุผลส าหรับการใชค้  าวา่ “กระบวนการเชิงสมานฉนัท์” วา่ค าน้ีจะ
แปลตรงกบัภาษาองักฤษไดช้ดัเจน ซ่ึงภาษาองักฤษเรียกวา่ “Restorative Justice” โดยเป้าหมายของ 
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”  คือท าให้ทุกฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าได้
กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรองดองกันเพื่อความ
สมานฉันท์จะกลับคืนสู่สังคมเพราะถือว่าผูก้ระท าผิดก็ถือเป็นทรัพยากรชุมชน (Community 
Resource) ดงันั้นควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมคนเหล่านั้นเพื่อนกลบัมาใชป้ระโยชน์ (กิตติพงษ ์กิตยา
รักษ,์ 2545: 180; ณฐันนัท ์รู้จ  า, 2548: 34; ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ และคณะ, 2551: 21) 

กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2545: 15-16) ให้ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
วา่ เป็นการสร้างความสมานฉนัท์กนัระหวา่งผูก้ระท าผิดและผูถู้กกระท าโดยใชก้ระบวนการ การ
ร่วมมือมือกนัไม่ว่าจะเป็นสังคม ชุมชน ในการเป็นตวัช่วยเหลือในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีแทน
การลงโทษ จ าคุกตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยวตัถุประสงคข์องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
นั้นมี 4 ประการ 

ประการแรก คือ การชดใช้ความผิดแก่ผูเ้สียหาย ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางจิตใจ ทาง
ทรัพย์สินรวมถึง เกียรติและศกัด์ิศรี  โดยการท่ีท าให้ผูเ้สียหายพอใจและได้รับการเยียวยาจาก
ผูก้ระท าผดิ 

ประการท่ีสอง คือ การป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าโดยมีการก าหนดเง่ือนไขท่ีผูก้ระท าผิด
จะตอ้งปฏิบติัวา่จะไม่กระท าซ ้ าอีก 

ประการท่ีสาม คือ เป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมในการลดจ านวนคดีท่ีเขา้มาสู่
กระบวนการยติุธรรมอาญาเน่ืองจากกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นกระบวนการท่ีเนน้การ
ร่วมมือระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระท าผดิ 

ประการท่ีส่ี คือ เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายเน่ืองจากไม่ตอ้งเขา้สู่การพิจารณาของศาล แต่
เป็นการฟ้ืนฟูรักษาพยาบาลผูก้ระท าผิดและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชน (กิตติพงษ ์กิตยา
รักษ,์ 2545: 15-16) 

จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2556: 196-197) ได้ให้ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ว่าหมายถึง การอ านวยความยุติธรรมท่ีตอ้งการท าให้ทุกฝ่ายซ่ึงได้รับผลกระทบได้
กลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิม อนัเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยมีหลกัการส าคญัว่า การ
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กระท าความผิดอาญาเป็นเร่ืองละเมิดสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลและละเมิดกฎหมายของรัฐ
ตามล าดบั การท าให้ทุกฝ่ายกลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิมจึงตอ้งฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลคู่กรณี
และชุมชนเป็นล าดบัแรก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งและมีอยู่แล้วในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของสังคมโลกและสังคมไทย 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ว่า (Restorative Justice) เป็นกระบวนการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้กระและผูถู้กกระท าให้กลบัคืนสู่ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์นั้นจะมีผูท่ี้เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายผูก้ระท าผิด ฝ่ายผูเ้สียหาย สังคม 
ชุมชน และเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม โดยวัตถุประสงค์ก็ คือการใช้การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีแทนการลงโทษ เช่น การจ าคุก เป็นตน้ โดยกลวิธีของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์นั้นเนน้การสร้างความเขา้ใจกนัและกนัระหว่างผูท่ี้กระท าผิดและผูเ้สียหาย โดยให้ผูท่ี้
กระท าผิดนึกถึงความเสียหายท่ีผูท่ี้ถูกกระท าไดรั้บจากความผิดของตน และให้ผูท่ี้ถูกกระท าเขา้ใจ
ถึงสาเหตุของการกระท าผิดของผูท่ี้กระท า (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์, 2555: 15-
16) 

จากการศึกษาน้ีไดร้วบรวมกรณีท่ีมีการก าหนดค านิยามของ “Restorative Justice” หรือ 
“ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท”์ ไวด้งัต่อไปน้ี ( สุรยทุธ สุนทรวารี, 2554: 18-21) 

1) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นกระบวนการอ านวยความยุติธรรม
ให้แก่ทั้งผูก้ระท าและผูถู้กกระท า ซ่ึงจะไม่ไดเ้อนเอียงไปในขา้งใดขา้งหน่ึงเพื่อท่ีจะไม่ไดเ้กิดขอ้
ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบแต่จะมีลกัษณะพยายามท่ีจะหาขอ้ผิดพลาดจากการกระท าท่ีส่งผลร้ายจาก
การกระท านั้นๆ เพื่อท่ีจะท าให้สัมพนัธ์ทางสังคมกลบัคืนมาใหม่ ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นวตัถุประสงคข์อง
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

2) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ การพยายามแสวงหาความสมดุลท่ี
เก่ียวข้องกนัของผูเ้สียหายและชุมชนจากนั้นน าผูก้ระท าผิดกลบัคืนสู่สังคมโดยให้ผูก้ระท าผิด
ช่วยเหลือผูเ้สียหายใหคื้นสู่สภาพเดิม 

3) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือการเข้ามารับผิดชอบต่อคู่กรณีของ
ผูก้ระท าผิดให้ส่ิงท่ีผูเ้สียหายเสียไปกลบัคืนสู่สภาพเดิมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาและชุมชน 

4) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ คือ มาตรการท่ีจะน าความพึงพอใจกลบัมา
สู่ผูเ้สียหายและลดการติดคุกลงจากผูท่ี้กระท าผดิ 
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5) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นกระบวนการทางเลือกเพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแยง้กันระหว่างผูก้ระท าผิดและผูถู้กกระท า แต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งทางท่ีจะกลับไปสู่ความ
ยติุธรรมแบบธรรมดาหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัได ้

6) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์คือ กระบวนการท่ีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
การการกระผดิไดมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาโดยให้ความสนใจในความตอ้งการแก่ผูท่ี้ไดรั้บความ
เสียหาย และผูท่ี้กระท าผดิตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าของตน 

7) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นแนวคิดของกระบวนการยุติธรรม โดยมอง
ปัญหาอาชญากรรมวา่ไม่ไดมี้ผลแค่ต่อรัฐเท่านั้นยงัมีผลกระทบต่อบุคคลดว้ย โดยชุมชนตอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วมในการช่วยแกปั้ญหาเพื่อความสงบสุข และสันติให้กลบัคืนมาสู่สังคมอีกคร้ังในการการ
ลงโทษเปล่ียนจากเดิมซ่ึงเน้นลงโทษท่ีผูก้ระท าเป็นการลงโทษให้ผูท่ี้กระท ารับผิดชอบต่อการ
ครอบคลุมต่อ ญาติพี่นอ้งของผูเ้สียหายตลอดจนสังคมและชุมชน 

8) ความยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ เ ป็นทฤษฎีท่ี เ ก่ียวกับความยุ ติธรรมซ่ึง มี
กระบวนการท่ีเก่ียวกบัความยติุธรรมโดยเนน้ใหผู้ท่ี้ถูกกระท าและผูก้ระท าผิดร่วมมือกนัโดยตรงใน
การจดัการเพื่อการเยยีวยาแก่ผูเ้สียหายโดยตรงเพื่อเป็นการให้ผูท่ี้กระท าผิดส านึกและรับผิดชอบใน
การกระท าผิดของตนโดยตรงแก่ผูเ้สียหายตลอดจนให้สังคมเขา้มีส่วนร่วม เพื่อให้ความเอ้ืออาทร
และสมานฉนัทข้ึ์นแก่ทุกฝ่าย 

9) ความยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ เป็นแนวคิดท่ีมองว่าอาชญากรรมมีผลกระทบต่อ
ผูเ้สียหายในแง่ความสัมพนัธ์ต่อกนัในสังคมผูก้ระท าผิดควรส านึกและรับผิดชอบต่อผูเ้สียหายจาก
การกระท าของตนขณะเดียวกนัผูเ้สียหายและชุมชนก็เขา้ไปร่วมกนัแกไ้ขฟ้ืนฟูผูท้  าผิดเพื่อไม่ให้
ผูก้ระท าผดิไปกระท าซ ้ าอีกโดยเป้าหมายส าคญัในชุมชนนั้นๆก็คือความสมานฉนัท ์

10) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นแนวคิดท่ีจะสร้างให้ชุมชนกลับมีสันติสุข
ข้ึนมาใหม่โดยให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่สังคมได้ โดยมองอาชญากรรมว่าเป็นส่ิงท่ีกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์บุคคลผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิดเป็นบุคคลส าคญัในคดีอาญา และชุมชนควรเขา้มามี
บทบาทในการเยยีวยาและแกปั้ญหา 

สรุปความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  คือ กระบวนการท่ีเน้นการ
ร่วมมือกนัระหว่างผูก้ระท าผิดและผูเ้สียหายโดยเน้นท่ีการร่วมมือในการสร้างความสัมพนัธ์และ
การใชชุ้มชนหรือสังคมในบริเวณนั้นเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดียิ่งข้ึนอีกทั้งเป็นกระบวนการท่ี
เนน้การแกปั้ญหาตั้งแต่รากของปัญหาโดยผูท่ี้กระท าผิดก็จะสามารถกลบัตวัแลว้เขา้มาสู่สังคมไดดี้
ตามเดิมโดยกระบวนการฟ้ืนฟูโดยความร่วมมือจากชุมชนและสังคม  
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2.4.1 หลกัการส าคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์มี 3 ประการดงัต่อไปน้ี (จุฑารัตน์ 

เอ้ืออ านวย, 2556: 197-198) 
ประการท่ี 1 มองว่าอาชญากรรมไม่เป็นเพียงแต่การฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึงตอ้งน าตวั

ผูก้ระท าผิดมาลงโทษให้ไดเ้ท่านั้น แต่อาชญากรรมท าให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้สียหายและชุมชน
ดว้ย 

ประการท่ี 2 กระบวนการยติุธรรมไม่ควรมุ่งเนน้เพียงแต่จบัตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ 
แต่ควรเนน้การบรรเทาความเสียหายให้แก่ ฝ่ายกระท า ฝ่ายถูกกระท า และชุมชน กลบัคืนสู่สภาพดี
ดงัเดิมดว้ย 

ประการท่ี 3 ในคดีอาญาเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ดงักล่าว รัฐจึงไม่ควรผูกขาด
การด าเนินการท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการลงโทษเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปิด
โอกาสใหผู้เ้สียหาย ผูก้ระท าผดิ และชุมชนไดมี้โอกาสร่วมกนัในการแสวงหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาเหล่าน้ี 

 
2.4.2 รูปแบบกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์  
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ไวเ้ป็น 4 รูปแบบดงัต่อไปน้ี (จุฑารัตน์ 

เอ้ืออ านวย, 2556: 212-214) 
1) รูปแบบการไกล่เกล่ียผูเ้สียหาย-ผูก้ระท าผิด (Victim-Offender Mediation) มี

ลกัษณะเป็นการเผชิญหนา้ระหวา่งผูเ้สียหายกบัผูก้ระท าผิดซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนชุมชนซ่ึงเป็น
คนกลางท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน (Facilitator) การพูดคุยท าความเขา้ใจอยู่บนฐานของความ
สมเหตุสมผลของทั้ง 2 ฝ่าย 

2) รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferecing) เป็น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกส าหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าผิด ท่ีให้สมาชิกครอบครัวของฝ่าย
เด็กท่ีกระท าผดิและครอบครัวของฝ่ายเสียหายมาพูดคุยชดใชเ้ยียวยากนั และแสดงความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยมีเจ้าหน้าท่ีหรือผู ้แทนชุมชนซ่ึงเป็นคนกลางท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ประสานงาน 

3) รูปแบบการพิจารณาแบบลอ้มวง (Circle Sentencing) มีลกัษณะการประชุมแบบ
ลอ้มวงกนัเรียกว่า วงกลมแห่งสันติวิธี โดยใช้ขนนกเป็นสัญลกัษณ์ ผูท่ี้ครอบครองขนนกได้รับ
โอกาสพุดในขณะท่ีเหลือท าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้ง 
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4) รูปแบบคณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Board) เป็น
รูปแบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีเน้นไปทางความรับผิดชอบของชุมชน โดยมีการน าไปใช้อย่าง
กวา้งขวาง ซ่ึงในรูปแบบน้ีไดพ้ฒันาต่อมาคือ ยุติธรรมชุมชน โดยมีลกัษณะกรท างานเช่นเดียวกบั
รูปแบบต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้่ารูปแบบต่างๆท่ีกล่าวมา ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบท่ีอาศยัการไกล่
เกล่ียเป็นส าคญั ซ่ึงการไกล่เกล่ีย (Mediation) หมายถึง การแก้ปัญหาความขดัแยง้ (Dispute 
Resolution) ท่ีบุคคลท่ีสาม ซ่ึงไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเขา้มาช่วยในการประสานงานจดัให้มีการ
เจรจาต่อรองระหว่างบุคคลคู่กรณี 2 ฝ่ายท่ีเกิดข้ึน โดยรับฟังคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายและแสวงหาแนว
ทางแกไ้ขท่ีสามารถยอมรับไดท้ั้ง ฝ่ายกระท า และ ฝ่ายเสียหายโดยมกัมีเทคนิคและวิธีการมาช่วย
เพื่อให้การไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จได ้ซ่ึงในการใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นแต่
ละวธีิการจะใชต้ามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยจะหยบิมาใชใ้หเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีเผชิญ 

 
2.4.3 ความแตกต่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมอาญาและกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ 
ความแตกต่างระหว่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมอาญาและกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัทส์ามารถแบ่งออกเป็นได ้4 ประการคือ (กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2545: 15 )  
ประการแรก การกระท าผิดอาญาถือเป็นการกระท าละเมิดต่อรัฐ แต่กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉนัท์ มองวา่การกระท าผิดอาญาเป็นการท าลายสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างบุคคลและความ
สมานฉนัทใ์นสังคม 

ประการสอง การกระท าผิดอาญาเป็นการละเมิดต่อรัฐ ดังนั้นจึงตอ้งจบัผูก้ระท าผิดมา
ลงโทษ แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มองว่าควรการกระท าผิดอาญาก่อให้เกิดความ
เสียหายจึงจ าเป็นตอ้งฟ้ืนฟูและเยยีวยา 

ประการสาม ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัวตัถุประสงคห์ลกั ตอ้งการน าผูก้ระท า
ผดิมาลงโทษโดยมุ่งผล ในการแกแ้คน้ทดแทน สร้างความข่มขู่ยบัย ั้งและตดัโอกาสไม่ให้กระท าผิด
อีก แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วตัถุประสงค์หลกัคือการฟ้ืนฟูความเสียหายหรือ
ผลกระทบจากการกระท า ให้ทุกฝ่ายท่ีไดรั้บผลร้าย ซ่ึงรวมถึง ผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผิด ชุมชน เพื่อให้
มีการชดใชแ้ละแกไ้ขฟ้ืนฟูเพื่อท่ีจะกลบัเขา้สู่สังคมได ้

ประการสุดทา้ย ค าถามพื้นฐาน 3 ขอ้ส าหรับ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั คือ 1) การ
กระท า เป็นความผดิต่อกฎหมายเร่ืองใด 2) ใครเป็นผูก้ระท า 3) จะน าผูก้ระท าผิดมาลงโทษอยา่งไร 
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ส่วน กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ค าถามพื้นฐาน 3 ขอ้คือ 1) ความเสียหาย หรือ ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 2) จะแกไ้ขเยยีวยาอยา่งไร 3) ใครจะเป็นผูแ้กไ้ขเยยีวยา และดว้ยวธีิการอยา่งไร 

จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย ไดพ้ดูถึงความแตกต่างระหวา่งกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัและ
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ว ้4 ประการดงัน้ี (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2556: 291-293)  

ประการแรก วิธีคิดแบบแยกส่วน ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัไดแ้บ่งแยก
หน้าท่ีในการป้องกนัอาชญากรรมของชุมชนไวว้่าเป็นหน้าท่ีของรัฐ และแบ่งแยกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมออกเป็นเศษเส้ียว ให้ความสนใจเฉพาะส่วน ส่วนกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทส์ามารถบูรณาการเช่ือมโยงการท าหนา้ท่ีในแต่ละระบบยอ่ยเขา้เป็นเครือข่ายหรือระบบ
ท่ีใหญ่กวา่และหลอมรวมหน้าท่ีของสังคมในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมเขา้กบัรัฐ โดย
ผลผลิต อนัเป็นความสมดุลตามธรรมชาติ  

ประการท่ีสอง วิธีการเขา้ถึงความยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ผูกขาดการเข้าถึงความยุติธรรมไวเ้พียงช่องทางเดียวคือช่องทางท่ีรัฐก าหนด ขณะท่ียุติธรรม
ทางเลือกไดเ้ขา้มาเสริมดว้ยการเปิดพื้นท่ีใหป้ระชาสังคม ชุมนและเหยื่ออาชญากรรมสามารถมีและ
ใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในการเขา้ถึงความยติุธรรมแห่งสังคมไดโ้ดยไม่ขดัแยง้กบัการท างานของยุติธรรม
กระแสหลกั 

ประการท่ีสาม วธีิการจดัการกบัอาชญากรรม ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัมี
แนวคิดท่ีวา่ “อาชญากรรมเป็นการกระท าผิดต่อรัฐ” ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งเขา้ไปเป็นคู่กรณี 
กบั ผูก้ระท าผิด แทนเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนท าให้เกิดปัญหาเร่ืองความเป็นกลางและการใช้
อ านาจของเจ้าหน้าท่ีตามมา นอกจากน้ียงัเน้นการอ านวยความยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน 
(Retributive Justice) ขณะท่ียุติธรรมทางเลือกจดัการภายใตก้รอบแนวคิดท่ีว่า “อาชญากรรมเป็น
การกระท าผิดระหวา่งบุคคล” ดงันั้น กรณีท่ีเหยื่อ-ผูก้ระท าผิด-ชุมชน ก็จะสามารถไกล่เกล่ียกนัได ้
โดยท่ีรัฐไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปเป็นคู่กรณีเพื่อเป็นการลดภาระคดีต่อศาลอีกด้วย นอกจากน้ียงัให้
ความส าคญักับ เหยื่อ ชุมชน และผูก้ระท าผิดมากข้ึน โดยการเน้นใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทท์  าใหเ้กิดสันติสุขในสังคมเพิ่มมากข้ึน 

ประการท่ีส่ี วิธีการบริหารจัดการ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมีความให้
ความส าคญักบัแบบแผนพิธีการ ซ่ึงท าให้เม่ือผลลพัธ์ออกมาแลว้จะไม่สามารถคาดเดาความขดัแยง้
ระหวา่งคู่กรณีต่อไปได ้อีกทั้งยงัเป็นการสร้างนิสัยให้ประชาชนพึ่งพิงสถาบนัไม่สนใจช่วยเหลือ
ตนเองท าให้ชุมชนถูกลดบทบาท อ่อนแอ และขาดพลงั ขณะท่ียุติธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ม่ยึดติดกบั
แบบแผนพิธีการแต่มุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์ท่ีออกมาจะตอ้งท าให้คู่กรณีหรือคู่ขดัแยง้สามารถด าเนินชีวิต



46 

ร่วมกันในสังคมต่อไปได้ ทั้ งยงัสร้างความผูกพันในชุมชนระหว่างกันและกันเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมและแกปั้ญหาความขดัแยง้ร่วมกนัได ้

Zehr (1995: 63 อา้งถึงใน ส านกัพฒันาคุมการประพฤติ. กลุ่มสืบเสาะและพินิจ, 2549: 33-
36) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมอาญาว่า กระบวนการยุติธรรมอาญาละเลยต่อความตอ้งการ
ของผูเ้สียหายและผูก้ระท าผดิ โดย Zehr ช้ีใหเ้ห็นวา่กระบวนการยติุธรรมเชิงอาญาเป็นการประณาม
เหยยีดหยามผูก้ระท าความผดิ โดยกระบวนการยุติธรรมอาญานั้นไม่ไดม้องถึงรากฐานของปัญหาท่ี
ท าให้เกิดอาชญากรรม หรือเป็นการแกปั้ญหาแค่ท่ีปลายเหตุ โดย Zehr ไดช้ี้ให้เห็นความแตกต่าง
ระหวา่งความยติุธรรมอาญาและความยติุธรรมเชิงสมานฉนัทต์ามพระคมัภีร์ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1 กระบวนการแตกต่างระหว่างความยุติธรรมอาญาและกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัท ์
 

กระบวนการยุติธรรมอาญา 

(Contemporary Justice) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

(Biblical Justice) 

1. ความยติุธรรมแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี ท่ี
ใชก้ฎหมายต่างกนั 
2. การบริหารงานยติุธรรมคือการสอบสวนหา
การกระท าผดิ 
3. ความยติุธรรมเป็นไปตามกฎหมายและ
กระบวนการท่ีก าหนดไว ้
4. ใหค้วามส าคญักบัการลงโทษใหไ้ดรั้บความ
เจบ็ปวด 
5. การลงโทษคือจุดหมายปลายทางของความ 
ยติุธรรม 
6. การใหร้างวลัข้ึนอยูก่บัความกรุณา 
 
7. ความยติุธรรมไม่ใช่เร่ืองของความเมตตา
กรุณา 
8. ความยติุธรรมคือการปฏิบติัต่อทุกคนเหมือน 

1. มองความยติุธรรมเป็นองคร์วมอยา่ง 
บูรณาการ 
2. การบริหารงานยติุธรรมคือการหาทางแกไ้ข
ปัญหา 
3. ความยติุธรรมให้ดูท่ีผลลพัธ์ และสาระส าคญั 
 
4. ใหค้วามส าคญักบัการกระท า 
 
5. การลงโทษอยูใ่นบริบทของการส านึกผดิ 
และความรักเพื่อนมนุษย ์
6. ความยติุธรรมข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ไม่ใช่ 
การทดแทน 
7. ความยติุธรรมเป็นเร่ืองของความเมตตา 
กรุณาและความรักเพื่อนมนุษย ์
8. ความยติุธรรมเป็นทั้งความเป็นธรรมและไม่ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 
กระบวนการยุติธรรมอาญา 

(Contemporary Justice) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

(Biblical Justice) 

กนั เป็นธรรม 
9. ความยติุธรรมเป็นการปกปักษรั์กษาสถาน 
ภาพ 

9. ความยติุธรรมคือการกา้วไปขา้งหนา้แสวง 
หาการเปล่ียนแปลง 

10.ใหค้วามส าคญักบัความผิดและหลกัการท่ี 
เป็นนามธรรม 

10. ใหค้วามส าคญักบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

11. การกระท าคือการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
 
12. ความผดิไม่สามารถใหอ้ภยัได ้
 
13. “คนกระท าผดิ” แตกต่างจากคนทัว่ไป 
14. การกระท าผดิเป็นเร่ืองของปัจเจก ไม่ให้
ความส าคญับริบททางสังคมและการเมือง 
15. การกระท าใดๆเกิดจากการเลือกท่ีจะกระท า
ของคนนั้นๆ 
16. กฎหมายคือขอ้หา้ม 
 
17. ใหค้วามส าคญักบับทบญัญติัของกฎหมาย 
18. รัฐคือผูเ้สียหาย 
19. ความยติุธรรมแยกเป็นส่วนๆ 

11. การกระท าผดิคือการท าลายความสัมพนัธ์ 
ของมนุษยแ์ละความรักเพื่อนมนุษย ์
12. ความผดิสามารถใหอ้ภยัไดเ้ม่ือมีการปฏิบติั
ตามพนัธะสัญญาหรือกฎกติกา 
13. ระลึกอยูเ่สมอวา่ เราคือผูก้ระท าผดิ 
14. การกระท าเป็นเร่ืองของปัจเจก แต่อยูใ่น
บริบทขององคร์วม 
15. การกระท าเกิดจากการเลือกท่ีจะกระท าแต่
อยูใ่นอิทธิพลของความชัว่ร้าย 
16. กฎหมายคือครูหรือผูช้ี้ทางท่ีชาญฉลาด 
ท าใหเ้ราไดม้าพดูคุยถกเถียงกนั 
17. ใหค้วามส าคญักบัเจตจ านงของกฎหมาย 
18. ผูเ้สียหายคือ คนและความรักในเพื่อนมนุษย ์
19. ความยติุธรรมเป็นเร่ืองของทุกคนร่วมกนั 

 
แหล่งทีม่า: Zehr (1995: 63 อา้งถึงใน ส านกัพฒันาการคุมประพฤติ. กลุ่มสืบเสาะและพินิจ, 2549: 

33-36. 
 
จุดมุ่งหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ ผูก้ระท าผิดและชุมชนไดรั้บการ

ฟ้ืนฟูและกลบัไปสู่ความเป็นอยูท่ี่ดี เป็นการพยายามท าความเขา้ใจในตวัผูก้ระท าผิดและให้ผูก้ระท า
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ผดิรู้สึกและรับผดิชอบแกผู้ถู้กกระท าในส่ิงท่ีตนท าไว ้โดยมุมมองความยุติธรรมเชิงสมานฉนัทน์ั้น
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการลงโทษผูก้ระท าผิด (ฐิดาภรณ์ อุเทนสุด, 2547: 28-29 อา้งถึงใน ณัฐนนัท ์รู้จ  า, 
2548: 34-35 ) 

โดยสรุปความแตกต่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมอาญาและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทต์ามความเห็นของผูว้ิจยัจะกล่าวไดว้า่ในกระบวนการยุติธรรมอาญาจะเนน้การลงโทษ
ในตวัผูก้ระท าผดิโดยมองผูท่ี้กระท าผิดเป็นอาชญากรรมซ่ึงเนน้ท่ีการลงโทษไม่วา่จะเป็นการจ าคุก 
การปรับ ไปจนถึงขั้นการประหารชีวิต โดยไม่ไดม้องวา่การลงโทษอย่างน้ีแลว้ ผูเ้สียหายจะพอใจ
จากการกระท าในการลงโทษน้ีหรือไม่แลว้ไม่ไดม้องถึงสาเหตุของการกระท าผิดของอาชญากรว่า
สาเหตุท่ีน าพาให้อาชญากรนั้นมากระท าผิดเกิดจากสาเหตุอะไร แต่ในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทน์ั้นการลงโทษจะให้ทั้งผูก้ระท าผิดและผูเ้สียหายเขา้มาร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาวา่จะ
ท าอยา่งไรใหผู้เ้สียหายพอใจโดยผูท่ี้กระท าผิดตอ้งเยียวยาให้แก่ผูเ้สียหายโดยตรงทั้งน้ีทั้งนั้นชุมชน
และสังคมตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการหาทางออกท่ีเหมาะสมส าหรับทั้งสองฝ่าย และกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉนัทน์ั้นจะเนน้เยียวยา และฟ้ืนฟูให้ผูท่ี้กระท าผิดกลบัตวักลบัใจเขา้สู่สังคมและ
เป็นคนดีไดใ้นท่ีสุด 
 

2.5 แนวคดิการไกล่เกลีย่ประนีประนอม 
 

แนวคิดการไกล่เกล่ียประนีประนอมในประเทศไทยนั้นมีมาก่อนสมยักรุงสุโขทยัจาก
หลกัฐานทางของธรรมเนียม ประเพณีของมนุษยย์คุก่อนซ่ึงเนน้การอยูร่่วมกนัในทอ้งถ่ิน เคารพเช่ือ
ฟังในบิดา มารดา ผูห้ลกัผูใ้หญ่ โดยในสังคมในขณะนั้นหากมีการขดัแยง้หรือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน
ผูน้ าในทอ้งถ่ินจะท าการไกล่เกล่ียในขอ้พิพาทเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสงบสุข ในสมยัพระเจา้มงั
รายไดต้รากฎหมายข้ึนตามมงัรายศาสตร์ ในธรรมมูลกณัฑ์ไตร 203 โดยมีสาระส าคญัเป็นค าสอน
ผูป้กครองหวัเมืองในการประนีประนอมวา่ “ การประนีประนอมขอมความให้ใชห้ลกับวัอยา่ให้ช ้ า
น ้าอยา่ใหข้ึ้น งูอยา่ใหเ้คียด เขียวอยา่ใหต้าย ไมอ้ยา่ใหต้ดั คอ้นอยา่ใหห้กั ฝ่ังอยา่ใหพ้งัทลายลงมา ”  

ในสมยัสุโขทยัซ่ึงมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก แนวคิดการไกล่เกล่ียประนีประนอม
ไดว้ิวฒันาการเป็นระบบการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงเป็นการระงบัขอ้พิพาทดว้ยการไกล่
เกล่ียมากกว่าการตดัสินให้แพห้รือชนะในคดี ดงัปรากฏตามหลกัศิลาจารึกในแท่งศิลาว่า “ถา้ไพร
ฟ้าลูกขนุผดิแผกแตกต่างกนั ไต่สวนดูแทแ้ลจริง แล่งความแก่เขา้ดว้ยช่ือ บ่เขา้ผูล้กั ” สืบต่อในสมยั
อยุธยาการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ตามกฎหมายตราสามดวง 
ตามคมัภีร์พระธรรมศาสตร์ ตอนท่ี สอง อธิบายถึงลกัษณะผูท่ี้จะเป็นตระลาการ และยงัมีพระไอย
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การก าหนดคุณสมบติัตระลาการ ดงัน้ี “ตระลาการท่ีนบัถือศาสนาเดียวกนัหรือในประเภทเดียวกนั 
ตระลาการท่ีเป็นนายร้อย หรือนายแขวงในหวัเมืองส่วนนอก ตระลาการท่ีมีใจไม่ล าเอียงเขา้ขา้งฝ่าย
ใด ตระลาการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตระลาการผูใ้หญ่ ตระลาการท่ีพระมหากษตัริยท์างแต่งตั้ง 
ตระลาการผูไ้กล่เกล่ียท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาดว้ยความยินยอมของคู่ความทั้งสองฝ่ายจึงเห็นไดว้า่มิได ้
หมายถึง ผูพ้ิพากษาเท่านั้น แต่ยงัมีบุคคลอ่ืนท่ีเป็นตระลาการได้ ได้แก่ นายร้อย นายแขวง หรือ
บรรดาพระสงฆท่ี์มีความรู้กฎหมา นอกจากน้ีผูไ้กล่เกล่ียก็เรียกวา่ตระลาการ 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไดว้นิิจฉยัช้ีขาดในขอ้พิพาทดว้ย
การไกล่เกล่ียตามหลกัพระธรรมศาสตร์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงเห็น
ความส าคัญของหลักการประนีประนอมโดยได้บญัญัติการประนอมข้อพิพาทไวใ้นประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยเอกเทศสัญญา มาตรา 850 (พิชิต แซ่แต,้ 2555: 9-11) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากดว้ยการเปิดประเทศและรับเอาความ
เจริญของตะวนัตกเขา้มาไม่วา่จะเป็นทางดา้นการปกครอง ส่ือต่างๆ โดยท่ีส่ิงท่ีน าเขา้มาขาดการคดั
กรองเพราะบางอย่างท่ีน าเข้ามาก็ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีดีท าให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบไป
ในทางท่ีไม่ดีท่ีไดรั้บจากส่ือ และการอยู่ร่วมกนัในสังคมในปัจจุบนัมีขนาดใหญ่ข้ึน ท าให้เกิดขอ้
พิพาทมากข้ึนศาลจึงท าหน้าท่ีมากข้ึน เม่ือมีคดีเขา้สู่ศาลมากข้ึนก็จะท าให้การด าเนินกระบวนการ
พิจารณาจากศาลล่าช้า ดังนั้นเม่ือกระทรวงมหาดไทยได้ทราบถึงความล่าช้าของกระบวนการ
พิจารณาคดีจากศาลก็ไดมี้การมอบอ านาจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นายอ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และ
คณะกรรมการหมู่บา้นในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆในชุมชน (กระทรวงยุติธรรม. ส านักงาน
กิจการยติุธรรม, 2552; พิชิต แซ่แต,้ 2555: 11-12) 

ส าหรับการไกล่เกล่ียประนีประนอมในต่างประเทศก็มีมายาวนานอยา่งเช่นในประเพณีของ
ชาวยิวศูนยก์ลางในการเจรจาไกล่เกล่ียและแกปั้ญหาความขดัแยง้จะอยู่ท่ีวดัของออโธดอกซ์ในฝ่ัง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออก โดยบาทหลวงจะมีหนา้ท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่วา่จะเป็นขอ้
พิพาทในครอบครัว อาชญากรรม ทางการฑูต หรือ ระหวา่งชนชั้น อีกตวัอยา่งในวฒันธรรมศาสนา
อิสลามใน กฎหมายชารี (Shari’a Law) ซ่ึงมีคนกลางในการไกล่เกล่ียเรียกวา่ ควอติส (Quadis) ซ่ึงค
วอติส เป็นผูป้ระนีประนอมและรักษาความสงบสุขทางสังคมโดยให้บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั แทน
การใชข้อ้กฎหมายตามตวัหนงัสืออยา่งเคร่งครัด (วนัชยั วฒันศพัท ์และคณะ, 2544: 24-26) 
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2.5.1 ความหมายของการไกล่เกลีย่ 
การไกล่เกล่ียเป็นกระบวนการท่ีส าคญักระบวนการหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัทโ์ดยค าวา่ “การไกล่เกล่ีย” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Mediation” โดยมีผูใ้ห้ความหมายมา
หลายท่านดงัน้ี 

พรรยง พุฒิภาษ และคณะ (2547: 7) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ การไกล่เกล่ียหมายถึง การ
ระงบัข้อพิพาทโดยบุคคลท่ีสาม โดยท่ีบุคคลท่ีสามท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือและหาทางออกท่ี
เหมาะสมส าหรับคู่พิพาทเพื่อใหคู้่พิพาทตกลงประนีประนอมยอมความกนันั้นเอง  

ปรัชญา อยูป่ระเสริฐ (อา้งถึงใน พรรยง พุฒิภาษ และคณะ 2547: 7) ไดใ้ห้ความหมายของ
ค าวา่ การไกล่เกล่ียหรือการประนีประนอมในขอ้พิพาท คือ การท่ีคู่พิพาทตกลงยินยอมให้บุคคลท่ี
สามมาเป็นคนกลาง แต่คนกลางท่ีมาไกล่เกล่ียจะไม่มีอ านาจในการช้ีขาดในขอ้พิพาท 

ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี (2550: 83) ให้ความหมายของการไกล่เกล่ีย คือ  กระบวนการท่ีบุคคลท่ี
สามซ่ึงมีความเป็นกลาง เขา้ไปช่วยบุคคลท่ีอยู่ในสภาวะความขดัแยง้ให้เกิดความเขา้ใจในความ
แตกต่างของแต่ละฝ่าย และช่วยให้คู่กรณีเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและหาทางออกร่วมกนั โดย
จุดมุ่งหมายของการไกล่เกล่ีย จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาแบบ ชนะ-ชนะ (Win-Win 
Approch) โดยผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นแค่ผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่ทั้งสองฝ่ายท่ีเกิดกรณีพิพาทหรือขอ้
โตแ้ยง้ โดนผูไ้กล่เกล่ียตอ้งไม่โอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

วนัชยั วฒันศพัท ์และคณะ (2544: 16-18) ไดใ้หค้วามหมายของการไกล่เกล่ีย หมายถึง การ
เขา้ไปมีบทบาทในการเจรจาหรือในความขดัแยง้ของบุคคลท่ีสามท่ีได้รับการยอมรับ และเป็น
บุคคลท่ีมีอ านาจการตดัสินใจหรือไม่มีก็ได้ แต่จะเป็นบุคคลท่ีสามารถช่วยให้คู่กรณีหาทางออก
ร่วมกนัได ้โดยผูไ้กล่เกล่ียหรือบุคคลท่ีสามท่ีเขา้มาไกล่เกล่ียในขอ้พิพาทจะตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัขอ้พิพาท เน่ืองจากจะไดมี้คนนอกมามองขอ้พิพาทในมุมมองใหม่ๆเพื่อท่ีจะไดเ้ห็นใน
ประเด็นท่ีแตกต่าง และใช้กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในการ
แกปั้ญหา 

Fisher & Wiliam Ury (อา้งถึงใน วนัชยั วฒันศพัท์, 2547: 270-275) ไดก้ล่าวถึงหลกัการใน
การไกล่เกล่ียไว ้4 ประการดงัน้ี 

1) เม่ือมีการเจรจาไกล่เกล่ียกนั เราตอ้งแยกคนออกจากปัญหาโดยใชว้ิธีการนุ่มนวล
และระมดัระวงั เพราะมนุษยมี์หลากหลายมิติท่ีควรพึงระวงัไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
ความเขา้ใจ ความไม่เขา้ใจ อีกทั้งยงัใช้มนุษยย์งัชอบใช้ความรู้สึกส่วนตวัเป็นหลกัในการตดัสิน
ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ียตอ้งใช้ความระมดัระวงัอยา่งมากและการแกปั้ญหาไม่ควรไปช้ีวา่ใครผิดใครถูก 
ในตวัปัญหาตอ้งจดัการอยา่งเคร่งครัด 
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2) พิจารณาถึงประโยชน์ร่วม ไม่ใช่จุดยืน นั่นคือ พยายามหาถึงประเด็น ความ
ตอ้งการ ความห่วง ความกงัวล ท่ีท าใหเ้ขามายนือยูใ่นขอ้พิพาท 

3) สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อท่ีจะท าให้พิจารณาประโยชน์ร่วมได้มากท่ีสุด
และเป็นกระบวนในการสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ในการท าใหท้ั้ง 2 ฝ่ายยอมรับผลประโยชน์ร่วมกนั 

4) การใช้กติกาเพื่อสร้างความยุติธรรม เพราะการท่ีมีกติกาท่ียุติธรรมจะท าให้เกิด
การยอมรับของคู่พิพาท 

 
2.5.2 ประเภทของการไกล่เกลีย่  
ประเภทของการไกล่เกล่ียสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทไดแ้ก่ (พรรณยง พุฒิภาษ, 

2547: 8-9; วนัชยั วฒันศพัท์, 2547: 150-156; Kest & Ray, 2002: 113 อา้งถึงใน ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 
2550: 89-90) 

1) การด าเนินการพิจารณาในศาล (Evaluative Mediation) การไกล่เกล่ียประเภทน้ี
ส่วนมากจะพบในศาลซ่ึงขั้นตอนจะอยูใ่นกระบวนการพิจารณาตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เม่ือ
ศาลมีค าพิพากษาแลว้ คู่พิพาทสามารถด าเนินการขอใหศ้าลบงัคบัคดีตามค าพิพากษาได ้

2) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นการเจรจาต่อรองระหวา่งคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
โดยการตกลงขอ้พิพาทดว้ยกนัเอง และการตดัสินใจยติุขอ้พิพาท ข้ึนอยูก่บัคู่กรณีเอง 

3) การไกล่เกล่ียเพื่อการประนีประนอมและปรองดองกนั เป็นวิธีการท่ีคู่พิพาทให้
บุคคลท่ีสามเขา้มาไกล่เกล่ีย โดยบุคคลท่ีสามท่ีเขา้มาไกล่เกล่ียไม่มีอ านาจในการตดัสินหรือก าหนด
ผลลพัธ์ในขอ้พิพาทแต่อาจเสนอแนวทางในการตกลงกนัให้แก่คู่พิพาทได้ โดยบุคคลท่ีสามจะ
ปฏิบติัตนเหมือนกบันกัเจรจาต่อรอง 

4) การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาท โดยคู่พิพาทจะตั้ง
บุคคลท่ี 3 ข้ึนมาเพื่อวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทระหวา่งกนั และเม่ือบุคคลท่ี 3 ช้ีขาดแลว้กรณีพิพาทถือ
เป็นท่ีส้ินสุด ซ่ึงวิธีการน้ีในอดีตไม่นิยมใช้แต่ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ตั้งแต่มีการประกาศ
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 จ  านวนขอ้พิพาทท่ีมอบให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยก็
เพิ่มมากข้ึน และต่อมาก็มีแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม จึงท าให้ข้อพิพาทส่งเข้า สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพิ่มข้ึนอีกอยา่งรวดเร็ว (ไชยวฒัน์ บุนนาค, 2552) 

5) การหลีกหนีปัญหา (Avoidance) เป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยการเดินหนี
ปัญหาไป ซ่ึงปัญหาจะไม่หมดไป เพียงแต่จะไม่หยิบยกมาพูด ซ่ึงหวงัเพียงวา่เวลาจะเป็นเคร่ืองช่วย
ใหลื้มๆ ไป 
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6) การใช้การชุมนุมประทว้งอย่างสันติ (Civil Disobedience) เป็นกระบวนการ
ชุมนุมประทว้งอยา่งสันติเพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ โดยหลกัในการชุมนุมตอ้งชุมนุมอย่างสงบ และ
ปราศจากอาวุธ ซ่ึงถือว่าเป็นไปตามหลกัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยซ่ึงถือเป็น สิทธิของ
ประชาชน 

7) การใชก้ระบวนการทางนิติบญัญติัเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ (Legislation) ในบาง
กรณีขอ้พิพาทเกิดข้ึนจากปัญหาขอ้กฎหมายท่ีลา้สมยั หรือ บางกลุ่มใชช่้องวา่งในกฎหมายเพื่อหา
ผลประโยชน์จากช่องว่างเหล่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งมีกระบวนการทางนิติบญัญติัในการแกปั้ญหาขอ้
ขดัแยง้เหล่าน้ี 

8) การใช้ความรุนแรง (Violence) เป็นกระบวนการท่ีคนหลายกลุ่มเช่ือว่าเป็น
วิธีการเดียวจะยุติความขดัแยง้ หรือขอ้พิพาทไดโ้ดยการใช้ก าลงัยุติ เช่น กรณีความขดัแยง้ระหวา่ง
ประเทศจนท าใหเ้กิดสงครามโลกและจบลงดว้ยการทิ้งระเบิดปรมาณูลงท่ีฮิโรชิม่าและยางาซากิ จน
ท าใหส้งครามสงบลง 
 
ตารางที ่2.2 กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาขอ้พิพาท และผลแห่งการตดัสินใจ 
 

กระบวนการที่ใช้ 
(Process) 

ผู้ตัดสิน 
(Decision-making) 

ผลการตัดสินใจ 
(Result) 

1. การด าเนินการพิจารณาในศาล 
2. การเจรจาต่อรอง 
3. การไกล่เกล่ีย 
4. การอนุญาโตตุลาการ 
5. การหลีกหนีปัญหา 
6. การใชก้ารชุมนุมประทว้งอยา่ง
สันติ 
7. การใชก้ระบวนการทางนิติ
บญัญติัเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ 
8. การใชค้วามรุนแรง 

1. ศาล 
2. คู่กรณี 
3. คู่กรณี 
4. อนุญาโตตุลาการ 
5. ไม่มีผูต้ดัสิน 
6. ผูช้นะ 
 
7. สภานิติบญัญติั 
8. ผูช้นะ 

1. แพ-้ชนะ 
2. ชนะ-ชนะ 
3. ชนะ-ชนะ 
4. แพ-้ชนะ 
5. คงสภาพเดิม 
6. แพ-้ชนะ 
 
7. แพ-้ชนะ 
8. แพ-้ชนะ 

 
แหล่งทีม่า: วนัชยั วฒันศพัท,์ 2547: 150. 
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2.5.3 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการเจรจาไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 
ปัญหาท่ีจะท าให้การไกล่เกล่ียลม้เหลวมีหลายประการ โดยสามารถอธิบายปัญหา ท่ีมกัจะ

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีแย่ลงในการเจรจากบัคู่พิพาท 5 ประการดงัต่อไปน้ี  (วนัชัย         
วฒัศพัท,์ 2544: 216-253) 

2.5.3.1 อารมณ์และความรู้สึกท่ีรุนแรง 
ในช่วงเร่ิมตน้ของการเจรจาต่อรองคนเรามกัจะรู้สึกโกรธ ไม่เช่ือถือ ขุ่นเคือง ดงันั้น

ส าหรับการพดูคุยเก่ียวกบัประเด็นท่ีส าคญัท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีจะเกิดข้ึนไดน้ั้น ผูไ้กล่เกล่ียซ่ึงเป็นคน
กลางตอ้งด าเนินการอย่างระมดัระวงั เพื่อลดหรือไม่ท าให้ความรู้สึกท่ีไม่ดีมามีผลกระทบต่อการ
เจรจา ถา้เป็นไปได ้ตอ้งสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อคู่กรณีก่อนท่ีตรวจสอบวิธีการประนีประนอมท่ีมีผล
ต่ออารมณ์ของคู่กรณี โดยอารมณ์เป็นความรู้สึกท่ีซับซ้อน ดงันั้นในฐานะท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียตอ้ง
ตอบสนองการแสดงออกทั้งทางสรีระและดา้นจิตวทิยาอารมณ์ โดยผูไ้กล่เกล่ียตอ้งสามารถตอบสน 
องต่ออารมณ์ได้โดยเม่ือรับรู้ว่าคู่กรณีมีอารมณ์ท่ีแรง ก็วินิจฉัยว่าในสภาพอารมณ์นั้นควรเลือก
วธีิการแกปั้ญหาแบบไหนจึงจะเหมาะสมเพื่อช่วยคู่กรณีในการจดัการกบัอารมณ์ท่ีรุนแรง 

2.5.3.2 การรับรู้ท่ีผดิและการคิดวา่จะเหมือนรูปแบบเดิมท่ีเคยเป็นมา 
ความขดัแยง้มกัจะถูกกระตุน้ให้รุนแรงหรือลดลงไดจ้ากการรับรู้ของคู่กรณีต่อฝ่าย

ตรงขา้ม ดงันั้นบทบาทของผูไ้กล่เกล่ียท่ีเป็นคนกลางตอ้งด าเนินการเจรจาไหบ้รรลุ 4 ระยะ คือ 
1) ระบุถึงการรับรู้ของคู่กรณีแต่ละฝ่าย 
2) ประเมินวา่การรับรู้นั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
3) ประเมินวา่การรับรู้นั้นเป็นอุปสรรคในการด าเนินการไกล่เกล่ียหรือไม่ 
4) ทบทวนเก่ียวกบัการรับรู้ของคู่กรณีฝ่ายอ่ืน เม่ือพิจารณาวา่คู่กรณีจะเป็น

แบบเดียวกนั หรือลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ดี ท่ีส่งผลกบัการรับรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
2.5.3.3 ปัญหาของความชอบธรรม 
ปัญหาท่ียากท่ีสุดต่อการรับรู้ทั้งต่อผูเ้จรจาต่อรองและผูไ้กล่เกล่ียคนกลาง คือ ปัญหา

ดา้นความชอบธรรมและความเช่ือถือ เพราะคู่กรณีนั้นมกัจะมองวา่ฝ่ายตนเองมีความชอบธรรม เม่ือ
มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีพร้อมจะเจรจากบัอีกฝ่ายโดยมีผูไ้กล่เกล่ียเขา้มาร่วม การต่อรองมกัจะลม้เหลว
เน่ืองจากจะมีฝ่ายหน่ึงไม่ยอมรับวา่บุคคลท่ีเขา้มาไกล่เกล่ียมีความเป็นธรรม ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ียควร
ตอ้งท าการส่ือสารให้ชดัเจนแก่คู่พิพาทตั้งแต่แรกเร่ิมเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับมาเป็นผูเ้ขา้ร่วมการ
เจรจาหรือผูไ้กล่เกล่ีย หรือหากไม่ไดรั้บการยอมรับจากคู่พิพาทผูไ้กล่เกล่ียควรสร้างวิธีการท่ีจะ
ไดรั้บการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายในการระงบัขอ้พิพาทร่วมกนั เพื่อให้ผลท่ีออกมาทุกฝ่ายจะยอมรับ
ร่วมกนั 
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2.5.3.4 การขาดความไวว้างใจ 
พื้นฐานของความไวว้างใจอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ของผูเ้จรจาต่อรอง ค าเล่าลือ

เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของผูไ้กล่เกล่ีย และการกระท าในปัจจุบนัของผูไ้กล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียคน
กลางมกัตอ้งตอบสนองต่อตวัแปรทั้งหมดเหล่าน้ีเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของตนเองให้แก่คู่พิพาท 
หรือผูไ้กล่เกล่ียคนกลางควรจะสร้างภาพลกัษณ์ของตนให้ดูดีไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ความเช่ือ 
ค่านิยม แรงจูงใจ จะมีผลต่อความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือต่อคู่พิพาทมากข้ึน 

2.5.3.5 การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ  
Deutsch (1969: 12 อา้งถึงใน วนัชยั วฒัศพัท์, 2544: 243) ไดอ้ธิบายถึงการส่ือสาร

ของบุคคลท่ีอยูใ่นความขดัแยง้วา่ การส่ือสารระหวา่งคู่กรณีท่ีมีความขดัแยง้กนัมกัจะเช่ือถือไม่ได ้
และการส่ือสารแบบนั้นจะท าให้สถานการณ์แย่ลง ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ียทีเป็นคนกลางจึงตอ้งมีวิธีใน
การพดูคุยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดยในกรณีน้ีมีอยู ่3 วธีิคือ 

1) ผูไ้กล่เกล่ียท่ีเป็นคนกลางควรประชุมแยกระหว่างคู่กรณีเป็นบุคคลเพื่อ
ช่วยใหเ้ขาสามารถบอกขอ้มูลอะไรท่ีควรหรือไม่ควรใหอี้กฝ่ายรู้ และขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยให้ผูไ้กล่
เกล่ียสามารถใชใ้นการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการส่ือสารในการประชุมท่ีจะสนองความตอ้งการของ
ทุกฝ่ายไดดี้ท่ีสุด 

2) ผูไ้กล่เกล่ียคนกลางสามารถมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีคู่กรณีพูดออกมาในท่ี
ประชุมโดยการเรียบเรียงค าพูดใหม่ซ่ึงจะท าให้มีความกระจ่างและมัน่ใจว่าผูฟั้งจะเข้าใจอย่าง
ชดัเจน 

3) ผูไ้กล่เกล่ียอาจเปล่ียนค าพูดท่ีพูดออกมาแลว้โดยการวางโครงสร้างการ
ส่ือสาร เพื่อคู่กรณีจะไดรั้บอนุญาตใหพ้ดูขอ้ความท่ีไดจ้  ากดัและเป็นขอ้ความท่ีมีการแกไ้ขแลว้ 
 

2.5.4 เทคนิคของการไกล่เกลีย่ประนีประนอม 
เทคนิคของการไกล่เกล่ียประนีประนอมนั้น ตอ้งอาศยัเทคนิคหลายประการ ไดแ้ก่ (จิตตรา 

หิรัญอศัว,์ 2519: 142-153) 
ประการแรก ลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล ในเทคนิคการไกล่เกล่ียของแต่ละบุคคลนั้นจะ

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ีย แต่เราจะไม่ยึดมัน่วา่ วิธีการด าเนินแบบไหนจึงจะดี แต่
ความส าคญัในการไกล่เกล่ียควรจะด าเนินในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง 

ประการท่ีสอง ใช้ความเข้าใจคู่กรณี การเข้าใจในคู่กรณีนั้นผูไ้กล่เกล่ียจะต้องเข้าใจ
สถานการณ์หรือสาเหตุต่างๆ ในการเกิดขอ้พิพาทกนัก่อนเพื่อไม่ให้คู่พิพาทน าเอาความคิดส่วนตวั
เข้ามาปะปนในการอภิปราย เพราะในการโต้เถียงท่ีรุนแรง คู่กรณีมกัปล่อยอารมณ์ให้ครอบง า 
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ดงันั้นจึงตอ้งเขา้ใจในคู่กรณีเพื่อไม่ให้หลงในประเด็นและหลงในสาเหตุต่างๆ ท่ีคู่พิพาทเอามาอา้ง
ดว้ยอารมณ์และความรู้สึกส่วนตวั 

ประการท่ีสาม ใชอ้  านาจถูกตอ้งตามหลกัครรลองคลองธรรมของผูไ้กล่เกล่ีย การท่ีจะไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทไดส้ าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัวา่คู่พิพาทมีความเห็นอยา่งไรในตวัผูไ้กล่เกล่ีย เพราะเม่ือคู่กรณี
มีอาการปฏิปักษ์ต่อการแทรกแซงของผูไ้กล่เกล่ียการไกล่เกล่ียก็จะลม้เหลวโดยทนัที เวน้แต่ว่าผู ้
ไกล่เกล่ียสามารถให้อาการท่ีเป็นปฏิปักษ์กลบัมาเป็นมิตรและมีความเช่ือถือในตวัผูไ้กล่เกล่ียการ
ไกล่เกล่ียก็จะสามารถด าเนินการต่อได ้จากนั้นผูไ้กล่เกล่ียตอ้งแสดงความเป็นธรรมไม่ล าเอียง ความ
ซ่ือสัตย ์และแสดงความรู้ความช านาญเพื่อใหคู้่กรณีประทบัใจและจะไดเ้ช่ือมัน่ในผูไ้กล่เกล่ีย  

ประการท่ีส่ี การใช้แรงผลกัดนั เป็นเทคนิคท่ีเป็นปัญหาในการเกล้ียกล่อม เพราะการท่ีจะ
ท าให้คู่กรณีละทิ้งสถานภาพเดิม เพื่อชกัชวนให้คู่กรณีหนัหน้าเขา้หากนันั้นสามารถเป็นไปไดย้าก 
ดงันั้นตอ้งปฏิบติัเป็นขั้นตอน โดยในขั้นแรก ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งอาศยัขอ้เท็จจริงและเหตุผล โดยจะท า
ไดโ้ดยการพูดคุยในลกัษณะท่ีแยกกนัระหวา่งคู่กรณีโดยเก็บการพูดคุยระหวา่งฝ่ายไวเ้ป็นความลบั 
และผู ้ไกล่ เกล่ียเข้าไปคุยส่วนตัวกับคู่กรณีทั้ งสองฝ่าย โดยลักษณะการพูดควรพูดอย่าง
ตรงไปตรงมาและพิจารณาวา่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหมาะสมต่อการน าการไกล่เกล่ียเขา้มาใชห้รือไม่ 
และเม่ือผูไ้กล่เกล่ียมัน่ใจวา่มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่กรณีทั้งคู่แลว้ก็นดัพบปะพูดคุยพร้อมกนัทุกฝ่าย
หลงัจากนั้นก็จะสามารถใชแ้รงผลกัดนัจากตวัผูไ้กล่เกล่ียท าให้ คู่กรณีสามารถเช่ือและเขา้ใจกนัได้
ในท่ีสุด (จิตตรา หิรัญอศัว,์ 2519: 142-153; ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2550: 90-91) 

 
2.5.5 ข้อดี ของการไกล่เกลีย่ประนีประนอมข้อพพิาท  
ขอ้ดีของการไกล่เกล่ียประนีประนอมขอ้พิพาทมีประโยชน์หลากหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

(วนัชยั วฒันศพัท,์ 2545: 27-29; พรรณยง พุฒิภาษ และคณะ, 2547: 11-13 ) 
1) สะดวก เน่ืองจากการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นไม่ไดมี้ระเบียบแบบแผนดงันั้นจึงมี

ความยืดหยุ่นมากและเป็นมิตรกนัมากกว่าการพิจารณาคดีตามกระบวนการการพิจารณาของศาล 
โดยในการไกล่เกล่ียสามารถด าเนินการในสถานท่ีใดก็ไดที้เห็นวา่เหมาะสม 

2) รวดเร็ว ในการไกล่เกล่ียหากคู่กรณีสามารถตกลงกนัไดก้็สามารถปิดขั้นตอนการ
ไกล่เกล่ียไดร้วดเร็ว แต่ถา้ไม่สามารถตกลงกนัไดก้็จะไม่สามารถใชก้ารไกล่เกล่ียไดโ้ดยตอ้งเขา้สู่
ขั้นตอนการพิจารณาจากศาล ซ่ึงระยะการต่อสู้ในศาลอาจกินเวลานานหลายๆ ปีเลยทีเดียว 

3) ประหยดัค่าใช้จ่าย การไกล่เกล่ียจะใช้เวลาในการด าเนินการไม่มากและท าให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัการตอ้งข้ึนกระบวนการพิจารณาจากศาล ซ่ึงจะกินเวลานานและเป็น
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รูปแบบของการต่อสู้ โดยค่าใชจ่้ายในศาล ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความท่ีปรึกษากฎหมาย 
เป็นตน้ 

4) รักษาสัมพนัธภาพระหว่างคู่พิพาท เม่ือคู่พิพาทสามารถตกลงกนัไดจ้ะท าให้ลด
ขอ้ขดัแยง้กนั และสามารถท าให้สัมพนัธภาพในขั้นต่อๆ ไปยงัสามารถท าร่วมกนัได ้ไม่ว่าการอยู่
ร่วมกนัในชุมชน การท าธุรกิจร่วมกนั 

5) สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่คู่พิพาท การไกล่เกล่ียเป็นเทคนิคการเจรจาต่อรองและ
หลกัจิตวทิยาในการโนม้นา้วใหคู้่พิพาทยนิยอมลดหยอ่นผอ่นปรนให้แก่กนัโดยไม่มีการช้ีขาด โดย
ท าให้คู่พิพาทรู้สึก Win-Win ทั้งสองฝ่าย จึงท าให้ไม่มีฝ่ายใดเกิดความรู้สึกวา่แพห้รือชนะ ท่ีจะท า
ใหเ้กิดการเสียหนา้หรือเสียศกัด์ิศรีจึงเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่าย 

6) รักษาช่ือเสียงและความลบัทางธุรกิจของคู่พิพาท กระบวนการไกล่เกล่ียนั้นจะ
ด าเนินกรเป็นความลบั โดยจะไม่น าไปเปิดเผยหรือใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในชั้นศาล เวน้แต่คู่พิพาท
จะยนิยอม 

7) สร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน การไกล่เกล่ียไม่ว่าจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ตาม
จะท าให้คู่พิพาทท่ีทะเลาะกันไม่พูดคุยกันกลับหันมาเจรจากันได้เป็นการลดความตรึงเครียด
ระหวา่งคู่พิพาท ในกรณีท่ีกระบวนการไกล่เกล่ียส าเร็จก็จะท าให้คู่พิพาทกลบัมาพูดคุยกนัดงัเดิมได้
ดีอีกดว้ย 

8) ลดปริมาณของศาล ในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ส าหรับข้อพิพาทท่ี
สามารถตกลงกนัไดก้็จะท าใหค้ดีไม่เขา้สู่ศาล ศาลก็จะไม่รับบทหนกัในการพิจารณาคดีต่างๆ เพียง
คนเดียว 

9) สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ เม่ือขอ้พิพาทท่ีเขา้สู่
กระบวนการศาลน้อยลง ส่วนคดีเก่าท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็เสร็จส้ินไปจะส่งผลให้
งบประมาณท่ีจะเขา้สู่กระบวนการศาลลดลง ท าให้ความขดัแยง้หมดไปอยา่งรวดเร็ว สังคมก็จะอยู่
กนัอยา่งสงบสุขและสามารถร่วมพฒันาชุมชน สังคม และประเทศชาติไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

2.5.6 ข้อจ ากดัของการไกล่เกลีย่หรือการประนอมข้อพพิาท 
1) ไม่มีสภาพบงัคบัตอ้งข้ึนกบัความยินยอมของทั้งสองฝ่าย การเขา้สู่กระบวนการ

ไกล่เกล่ียโดยตอ้งข้ึนอยู่กบัความยินยอมของทั้งสองฝ่ายดงันั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ยินยอมท่ีจะ
เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียก็จะท าใหก้ระบวนการไกล่เกล่ียตอ้งลม้เลิก 
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2) คู่พิพาทใชเ้ป็นช่องทางในการประวิงคดีให้ล่าชา้ คู่พิพาทท่ีไม่มีเจตนาท่ีจะยุติขอ้
พิพาทจะใชก้ารไกล่เกล่ียเป็นช่องทางการประวิงเวลาท าให้เสียเวลาและค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนโดยจะก่อ
ใหคู้่กรณีเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่เขา้ร่วมเจรจาดว้ย 

3) สัญญาประนีประนอมมีสภาพบงัคบัไดเ้พียงแค่เป็นสัญญา เม่ือคู่พิพาทตกลงท่ีจะ
ท าสัญญากนัแลว้หากมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามสัญญาก็จะสามารถฟ้องร้องต่อศาลไดแ้ต่ศาล
จะไม่ไดด้ าเนินคดีไดเ้ลยตอ้งสืบหาพยานในการร่วมกนัท าสัญญาประนีประนอมก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการตามกฎหมายได ้

 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจ ัยได้ค้นคว้างานวิจัยทีเก่ียวข้องกับทุนทางสังคม 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัส าหรับงานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัทุนทางสังคม 

อุไรวรรณ พวงสายใจ (2545: 107-110) ศึกษาเร่ือง “ทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อความเขม้แข็ง
ขององคก์รชุมชน” จากการศึกษาพบวา่ทุนทางสังคมเกิดข้ึนจากภายในและภายนอกชุมชนซ่ึงทุนท่ี
เกิดจากภายในชุมชนจะส่งผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนมากกว่าทุนทางสังคมท่ีเกิดจากภายนอก
ชุมชนและทุนทางสังคมส่งผลต่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีการด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน
เพราะมีทุน เครือญาติ มีประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ ท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท างาน และจาก
การศึกษายงัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์กบัการรวมกลุ่มมากท่ีสุดคือ ความสัมพนัธ์ทางเครือ
ญาติ เพราะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดความรักความสัมพนัธ์ และความสามคัคีในหมู่
สมาชิก และเกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดงันั้นเม่ือเกิดการกระทบกระทัง่กนัก็จะมีการให้อภยั
กนั ผ่อนหนกัผอ่นเบา มีความเกรงใจซ่ึงกนัและกนั โดยแหล่งการเรียนรู้ส าหรับชุมชนนั้นจะเป็น
การเรียนรู้จาก พอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย คนใกลชิ้ด วดั องคก์รในทอ้งถ่ิน โรงเรียน ส่ือต่างๆ 

กานต์ิชนิต วรนยัพินิจ (2554: 171-183) ศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกบัการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนไทยซงด า : กรณีศึกษาบ้านหนองหมู ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงคก์ารศึกษา 3 ขอ้คือ 

1) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและการด ารงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน
ไทยซงด า ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

2) เพื่อศึกษาทุนทางสังคมในชุมชนชุมชนไทยซงด า ต าบลสระพฒันา อ าเภอ
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
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3) เพื่อศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนไทยซงด า 
ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

โดยผลการศึกษา พบว่า ทุนทางสังคมในชุมชนมีสูงจากความสัมพนัธ์แบบเครือญาติและ
ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัความเช่ือ ค่านิยมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ท่ีมีอยู่สูงในชุมชน แต่
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างในประเทศก็สร้างผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนไทยซงด า แต่ชุมชนก็มีการปรับตวัโดยใช้ทุนทางสังคมเดิมของชุมชนเป็นพื้นฐาน ดว้ยการ
รวมกลุ่มข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหา โดยการแกปั้ญหาต่างๆสามารถส าเร็จลงไดด้ว้ยเพราะทุนทางสังคม
ของชุมชนมีอยู่สูงท าให้สมาชิกในชุมชนมีการช่วยเหลือกันท างานเป็นกลุ่มเป็นไปด้วยความ
ยืดหยุน่และผอ่นปรน มีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเขา้ใจ รับฟังเหตุผล ไวว้างใจกนั โดยมีพื้นฐาน
มาจากความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ และบนพื้นฐานความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีและวฒันธรรม
เดียวกนั ท่ียดึโยงคนในชุมชนไวด้ว้ยกนัอยา่งเหนียวแน่น 

อาทิตย ์บุดดาดวง (2554: 127-129) ศึกษาเร่ือง “ความสามารถในการน าทุนทางสังคม
ออกมาใช้ของชุมชนบา้นบางไพร อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม ” โดยมีวตัถุประสงค์
การศึกษา ดงัน้ี 1) ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นชุมชนบา้นบางไพร 2) ศึกษาวิธีการน า
ทุนทางสังคมออกมาใชใ้นชุมชนบา้นบางไพร 3.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าทุนทางสังคม
ออกมาใชข้องชุมชน บา้นบางไพร และหาแนวทางในการป้องกนั แกไ้ข และพฒันาทุนทางสังคม 

จากการศึกษาพบว่า ในชุมชนบา้นบางไพร ทุนทางสังคมดา้น เครือข่าย ถือไดว้่าเป็นทุน
ทางสังคมท่ีโดดเด่นท่ีสุด รองลงมาก็คือ ทุนทางสังคม ดา้นความรู้และภูมิปัญญา และทุนทางสังคม
อบัดนั 3ไดแ้ก่ ความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร ช่วยเหลือกนั โดยขั้นตอนการน าทุนทางสังคมมาใช้
ผา่นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 3 ระดบั คือ  

1) ระดบัเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของตนเอง มีขั้นตอนการน า
ออกมาใช้ คือ การตระหนกัถึงปัญหา ร่วมเรียนรู้ การท าเป็นตวัอยา่ง การขอรับการสนบัสนุนแลว้
ลงมือปฏิบติัโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วย คือ ใช้ความไวว้างใจ ใช้ความเป็นเครือญาติ แบะมีการ
ขยายผลโดนริเร่ิมตั้งกลุ่มเครือข่าย 

2) เพื่อให้เ กิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการ
ประกอบการ มีขั้นตอนในการน าออกมาใช้คือ การวางแผนและก าหนดเป้าหมายวางกติกาและ
ขอ้ตกลงร่วมกนั ลงมือปฏิบติัโดยใช้ทุนทางสังคมมาช่วย เช่น ความไวว้างใจ ความคุน้เคย และ
ทรัพยากรธรรมชาติและมีการขอรับการสนบัสนุนจากภายนอกมากข้ึน 

3) ระดบักลุ่มหรือเครือข่ายการพฒันาชุมชนโดยรวม มีขั้นตอนในการน าออกมาใช้
คือ เร่ิมจากการตระหนกัถึงปัญหา ร่วมเรียนรู้ การท าเป็นตวัอย่าง มีการวางแผนวางระเบียบกติกา
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ขอ้ตกลงร่วมกนัมีระเบียบในการรับสมาชิก มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ขอรับการสนบัสนุน 
ลงมือปฏิบติัโดยใช้ทุนทางสังคมมาใช้ในการตั้งกลุ่ม ใช้ความไวว้างใจ และองคค์วามรู้ภูมิปัญญา 
ในการสร้างส่ิงใหม่ๆ เช่น การท าวิจยัดา้นเกษตร  ในดา้นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัในชุมชนคือ
ผลประโยชน์ความขัดแย้งกันทางธุรกิจเพราะมีกลุ่มท่ีเสียผลประโยชน์และกลุ่มท่ีได้รับ
ผลประโยชน์และไม่สามารถตกลงกนัได ้

เบญญาภา เศรษฐทตัต์ (2554: 129-141) ศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกบัการจดัการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาตลาดตลองสวนร้อยปีอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาทุนทางสังคมกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ:์ กรณีศึกษาตลาดตล
องสวนร้อยปีอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

2) เพื่อศึกษากระบวนการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี 
3) เพื่อศึกษาผลของทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อกระบวนการจดัการการท่องเท่ียว  

จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะทุนทางสังคมในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี มี 5 ประการ
ไดแ้ก่ 

1) ทุนทางสังคมดา้นทรัพยากรบุคคลในชุมชน โดยมีผูน้ าชุมชนเขา้มาดูแลสารทุกข์
สุขดิบของคนในชุมชนทุกวนัเม่ือคนในชุมชนไดรั้บความเดือดร้อนหรือพบเหตุการณ์ใดๆ ก็มกัจะ
เล่าสู่กนัฟังและร่วมกนัหาทางออกในการแกห้รือบรรเทาถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดงันั้นผูน้ าชุมชน
จึงเป็นท่ีรักและเคารพของคนในชุมชนอีกทั้ งผู ้น าในชุมชนก็ยงัเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคัญในการ
ประชาสัมพนัธ์ตลาดคลองสวนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียว 

2) ทุนทางสังคมด้านความไวว้างใจของคนในชุมชน ในชุมชนตลาดคลองสวน
ถึงแมจ้ะมีความหลากหลายทางเช่ือชาติ ทั้งชาวไทยเช้ือสายตีน เขมร มอญและชาวไทยมุสลิม แต่
ผูค้นในชุมชนก็มีความสนิทสนมคุน้เคยกนัเป็นอย่างดี เม่ือมีกิจกรรมคนในชุมชนก็ต่างให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกนั 

3) ทุนทางสังคมดา้นความเช่ือ ค่านิยมและบรรทดัฐาน คนในชุมชนส่วนใหญ่นบั
ถือศาสนาพุทธภายในตลาดมีสถานท่ีท่ีเป็นจุดศูนยร์วมของคนในตลาดคลองสวนและมีกิจกรรม
ประจ าปีเช่น งานง้ิวประจ าปี งานนมสัการหลวงพอ่ปาน หรืองานปิดทองหลวงพอ่ปาน 

4) ทุนทางสังคมดา้นกลุ่มและองค์กรภายในชุมชน ในชุมชนมีกลุ่มเกิดข้ึน 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มคณะกรรมการศาลเจา้พอ่คลองสวน และ คณะกรรมการตลาด ซ่ึงในกลุ่มเหล่าน้ีจะเป็นการ
พดูคุยหรือการรวมกลุ่มกนัอยา่งไม่เป็นทางการ เนน้การแลกเปล่ียนทศันะคติซ่ึงกนัและกนั 
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5) ทุนทางสังคมด้านเครือข่าย เป็นกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างเครือข่าย เช่น การจดัสัมมนาทางวิชาการท่ีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงัจดัท าข้ึนในช่ือโครงการพฒันาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ์ โดยได้เชิญนกัวิชาการ 
หน่วยงานต่างๆ และชุมชนอ่ืนๆ เข้ามาร่วมกับคนในชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินกิจกรรมการทอ้งเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

วราภรณ์ บวัเผื่อน (2549: บทคดัย่อ) จากการศึกษาเร่ือง บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท และปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความร่วมมือของชุมชนในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนจะ
ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางคอยไกล่เกล่ียให้เกิดความเขา้ใจ ยอมรับ และยอมความของคู่กรณีดว้ยความ
สันติวิธี ซ่ึงผลการไกล่เกล่ียตอ้งท าให้คู่กรณีรู้สึกพอใจทั้งคู่ โดยขั้นแรก จะให้แต่ละฝ่ายพูดระบาย
ความรู้สึกของตนออกมา โดยห้ามไม่ใชอี้กฝ่ายพูดแทรกข้ึนเด็ดขาด ให้รับฟังเฉยๆ เม่ือแต่ละฝ่าย
พูดเสร็จแล้วจึงให้ทั้ ง 2 พูดตอบโต้กนัได้ โดยให้ผูไ้กล่เกล่ียเป็นคนกลางคอยรับฟัง ยบัย ั้งและ
ส่งเสริมให้พูดคุยกนัดว้ยสันติวิธี โดยผูไ้กล่เกล่ียนั้นไม่มีอ านาจในการตดัสินใจแทนคู่กรณี และถา้
หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงยอมความกนัไดก้็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขั้นตอน
ต่อๆ ไป โดยกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทน์ั้นสามารถท าไดโ้ดยท่ีเป็นความผิดท่ีเล็กๆ นอ้ยๆ 
ท่ีพอจะใหอ้ภยักนัและสามารถยอมความกนัได ้

พฒัชะลี สุระคาย (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง รูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในขั้นตอนการชะลอการ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพื่อทบทวนแนวคิดและรูปแบบ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการชะลอการฟ้อง และเพื่อศึกษาทัศนะของ
นักวิชาการและนักบริหารงานยุติธรรมต่อการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
ขั้นตอนการชะลอการฟ้อง จากการศึกษาพบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใชก่้อนสั่ง
ชะลอการฟ้องได ้2 รูปแบบคือ 1) เป็นรูปแบบท่ีพนกังานอยัการพิจารณาแลว้เห็นวา่สมควรชะลอ
การฟ้อง แลว้ส่งเร่ืองไปยงักรมคุมประพฤติเป็นผูป้ระสานน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
มาใชเ้พื่อสืบเสาะ หาขอ้มูลและท ารายงานให้พนกังานอยัการพิจารณาด าเนินคดีต่อไป 2) รูปแบบ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์หลงัสั่งชะลอการฟ้อง เป็นรูปแบบท่ีพนกังานอยัการพิจารณา
พยานหลกัฐานมีความเห็นสมควรชะลอการฟ้อง แล้วพนักงานอยัการสั่งชะลอการฟ้องโดยอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขการคุมประพฤติ จากนั้นส่งเร่ืองไปยงักรมคุมประพฤติเพื่อน ากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัทม์าใช ้พร้อมท ารายงานใหพ้นกังานอยัการพิจารณาด าเนินการต่อ 

บุษบา เกตุอุดม (2536: 94-96) ศึกษาเร่ือง “ทศันะผูต้อ้งขงัหญิงทณัฑสถานบ าบดัพิเศษ
คลองไผต่่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท:์ ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีการไกล่เกล่ีย” วตัถุประสงค์
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เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์เนน้เร่ืองการไกล่ จากการศึกษาพบวา่
ทศันะของผูต้อ้งขงัในภาพรวมสามารถสรุปได้ถึงรูปแบบวิธีการไกล่เกล่ียท่ีสมควรน ามาใช้ใน
สังคมไทยในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ดแ้ก่  1) รูปแบบความผิดท่ียอมความกนัได ้ควร
ชดใชค้่าเสียหายแทนการลงโทษจ าคุก 2) รูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียควรเป็นแบบไม่เป็นทางการ
คือใหผู้ก้ระท าผดิผูเ้สียหายและผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมวงคุยกนั 3) รูปแบบผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นผูโ้นม้นา้วให้
ผูก้ระท าผิดยอมรับความผิดและรู้ส านึกในการกระท าของตน 4) รูปแบบผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นผูโ้น้ม
นา้วใหผู้เ้สียหายลดความโกรธแคน้ลง 5) รูปแบบการใหค้รอบครัวของผูก้ระท าผดิและผูเ้สียหายเขา้
ร่วมการเจรจาจะท าให้การเจรจาตกลงกนัง่ายข้ึน 6) รูปแบบการให้มีผูแ้ทนชุมชน ผูท่ี้เคารพนบัถือ
ในชุมชนเขา้ร่วมการเจรจาท าให้การเจรจาตกลงกนัง่ายข้ึน 7) รูปแบบท่ีมีเจา้หนา้ท่ีรัฐ เขา้ร่วมการ
เจรจาจะท าใหก้ารเจรจาตกลงกนัง่ายข้ึน 8) รูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียควรมีขอ้ยติุท่ีผูก้ระท าผิดตอ้ง
ส านึกต่อการกระท าของตนและยินดีชดใชต่้อผูเ้สียหาย 9) รูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียควรมีขอ้ยุติ
ใหผู้เ้สียหายใหอ้ภยัและไดรั้บการชดใชจ้ากผูก้ระท าผดิ 

นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า (2548: 139-146) ศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: 
กรณีศึกษาจดัการความขดัแยง้ของชุมชนบา้นเชิงเขา หมู่ 4 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส จากการศึกษาพบวา่ ฐานส าคญัของกระบวนการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนท่ี
จะน ามาสู่ความสมานฉันท์ คือ การสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม โดยการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัแยง้ โดยใช้ทุนทางสังคม (Social Capital) และหลกัจารีตวฒันธรรม  การแกปั้ญหา
กระบวนการจดัการความขดัแยง้ ในการจดัการความขดัแยง้ในชุมชนบา้นเชิงเขา เป็นกระบวนการท่ี
พฒันามาจากบรรพบุรุษ ปู่ ย่าตายาย ท่ีไดใ้ช้ภูมิปัญญา การถนอมน ้ าใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เกิด
ความสมานฉนัทแ์ละปรองดองกนัเพื่อท าให้เกิดความสงบสุขและเกิดความสามคัคี นอกจากน้ีการ
จดัการความขดัแยง้ในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ และวฒันธรรมชุมชนจึงมีการไปมา
หาสู่กนับ่อยคร้ัง และมีความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างกนั อีกทั้งยงัมีการจดักิจกรรมท่ีสร้าง
ความร่วมแรงร่วมใจกนัซ่ึงในชุมชนเรียกวา่ “ปากะ” ซ่ึงจะท าให้เกิดความผกูพนั ความขดัแยง้หรือ
ปัญหาต่างๆ ก็จะเบาบางลง และหากเกิดขอ้พิพาทข้ึนในชุมชนก็จะมีการไกล่เกล่ียภายในชุมชนโดย 
ใหชุ้มชนหรือผูท่ี้ชุมชมเคารพนบัถือเป็นผูไ้กล่เกล่ีย และสร้างความเขา้ใจแก่ผูก้รณีเพื่อท่ีจะไดช่้วย
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

เรียวรุ้ง บุญเกิด (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: 
กรณีศึกษาส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมหาสารคาม โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยส านกังานยติุธรรมจงัหวดัมหาสารคาม 2) ศึกษาเง่ือนไขความส าเร็จของ
กระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนิน
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กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ผลการศึกษาพบวา่เง่ือนไขความส าเร็จในการไกล่เกล่ียท่ีส าคญั 
มี 5 เง่ือนไขดงัน้ี 1) ความสมคัรใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 2) ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งมีความเป็นกลางและมี
ลักษณะของผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี 3) การไกล่เกล่ียท่ีเกิดข้ึนในบริบทชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีมีวฒันธรรม
ประเพณีในการเคารพผู ้ใหญ่ 4) การได้รับการสนับสนุนทั้ งความรู้ความร่วมมือจากคณะ
กรรมการบริหารส านักงานยุติธรรมจงัหวดั 5) การเลือกเวทีไกล่เกล่ียท่ีมีความเป็นธรรมชาติและ
คู่กรณีท่ีคุน้เคย จะส่งผลใหก้ารไกล่เกล่ียสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและส าเร็จได ้ในดา้นของ
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ มี 9 ดา้น 1) ปัญหาดา้นสถานท่ีตั้งของส านกังานยุติธรรมจงัหวดั
ยงัรวมอยูก่บัหน่วยงานอ่ืนจึงควรจดัพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนเพื่อสะดวกในการติดต่อของประชาชน 2) 
ปัญหาดา้นการด าเนินงานของคณะกรรมการไม่สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี จึงควรมีหวัหน้า
ของส านกังานยุติธรรมจงัหวดัโดยตรงไม่ใชรู้ปแบบการดึงหวัหนา้จากหน่วยงานอ่ืนมารับผิดชอบ 
3) ปัญหาด้านบุคลากรท่ีขาดความ รู้ความสามารถและความขัดแย้ง ท่ี เ กิดในหน่วยงาน 
คณะกรรมการตอ้งวางตวัเป็นกลางในการช่วยสร้างความสัมพนัธ์และช่วยในการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรอยูเ่สมอ 4) ปัญหาดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นเชิงรับมากกวา่เชิงรุก จึงควรมีการลงพื้นท่ี
ให้ทั่วถึงเพื่อรับฟังปัญหาในชุมชน 5) ปัญหาของการเก็บสถิติการไกล่เกล่ียท่ีไม่มีเคร่ืองมือ
มาตรฐานและไม่เห็นความส าคญัของการเก็บสถิติ จึงควรให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมสร้างเร่ืองมือใน
การเก็บสถิติเพื่อเ ป็นการใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 6) ปัญหาด้านลักษณะผู ้ไกล่ เกล่ียมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคู่กรณี จึงควรให้คู่กรณีมีสิทธิในการเลือกผูไ้กล่เกล่ียไดเ้อง 7) ปัญหา
ดา้นค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ในการด าเนินงานทั้งหมดในหน่วยงาน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณและค าปรึกษา 8) ปัญหาดา้นความร่วมมือจากหน่วยงานยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์จึงตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจ การตระหนกัถึง
ขอ้ดีในการใชก้ระบวนการไกล่เกล่ีย และ 9) ปัญหาจากการไม่ติดตามผลการด าเนินการไกล่เกล่ีย
ใหก้บัประชาชนกระทัง่ตอ้งเขา้ตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้องร้องเน่ืองจากเกิดผิดสัญญาข้ึน ดงันั้นตอ้ง
สร้างความรับผิดชอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีในทุกระดบัในการช่วยเหลือประชาชนอยา่งจริงจงัเพื่อไม่ให้
การไกล่เกล่ียหรือกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นเพียงการปฏิบติัท่ีเกิดการสูญงบประมาณ
ของรัฐเพิ่มข้ึน 



บทที ่3 
 

แนวคดิและวธีิการศึกษา 
 

3.1 กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

จากท่ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลในเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนของสังคมใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นไดส้รุปทุนไว ้3 ประเภทท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆ ในชุมชนโดยไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดไว ้ดงัภาพท่ี 3.1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา  

ทุนมนุษย์ 

- ทกัษะ 

- ความสามารถ 

- การเรียนรู้ 

- ประสบการณ์ 

ทุนวฒันธรรม 

- ส่ิงท่ีฝังลึกในตวัคนหรือกลุ่มคน 

- ส่ิงท่ีเป็นรูปลกัษณ์และมีลกัษณะเป็นตวัตน 

- มีความเป็นสถาบนั ไดรั้บการยอมรับร่วมกนั 

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
ความส าเร็จในการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทในชุมชน 

ทุนทางสังคม 
- เครือข่าย     - ความสมานฉนัทท์างสงัคม 
- ความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั - อ านาจหนา้ท่ีและกิจกรรมทางการเมือง 
- กิจกรรมและความร่วมมือ 
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3.2 วธิีการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวธีิการศึกษาไวด้งัน้ี 
 

3.2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document Study and 
Literature Review)  

ไดแ้ก่ บทความ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ รายงานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
การสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.2.2 การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์ใช ้2 วธีิดงัน้ี 

1) แบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐานและ
บริบททัว่ไปของชุมชน 

2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัในการถามค าถามจะใช้ประเด็นค าถามน าร่องการสัมภาษณ์ในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ 
แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีจุดมุ่งหวงัเพื่อท าให้ทราบถึง แนวทางการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขั้นตอนการไกล่เกล่ียและ สาเหตุท่ีท าให้การไกล่เกล่ียประสบ
ความส าเร็จ และ สาเหตุท่ีท าใหก้ารไกล่เกล่ียลม้เหลว 

 
3.2.3 การสังเกตการณ์ 

1) แบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) โดยการเขา้ไปร่วมกิจกรรมกบัและเขา้
ไปมีส่วนร่วมในการรับรู้รับฟังและรับทราบในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทข้ึนในชุมชน 

2) แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยใช้การสังเกตการณ์ต่อ
ชุมชนในส่วนของวถีิชีวติ ความเป็นอยู ่และผูมี้อิทธิพลต่อบุคคลชุมชน 
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3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั (Key-Informant)  
 

การศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญโดยเจาะจงคดัเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 

1) เจา้หนา้ท่ีส านกังานยติุธรรมจงัหวดัและเครือข่าย จ านวน 15 คน 

2) คู่กรณีพิพาทในชุมชน 6 คน หรือ 3 คู่ (หรือบุคคลท่ีเคยมีกรณีพิพาทต่อกนัในอดีตท่ี
ผา่นมา) 

3) สัมภาษณ์กลุ่มยอ่ย 3 คน 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลตามหลักการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสนทนา จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
โดยอาศยัเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากบุคคล เวลา 
และสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั และท าการวิเคราะห์ให้เช่ือมโยงความสอดคลอ้งของเน้ือหาโดยยึดหลกั
ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบท และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากการทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาตรงตามวตัถุประสงคที์ก าหนดไว ้

 

3.5 นิยามศัพท์ 

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกคือ กระบวนการ
ยติุธรรมท่ีมุ่งฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์สูญเสียไปเพราะอาชญากรรมหรือการกระท าความผิด 
โดยใหผู้เ้สียหายไดบ้อกเล่าถึงความรู้สึก และความเสียหายท่ีไดรั้บ และไดรั้บการชดใชก้ารเยียวยา
ความเลียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ฯลฯ ให้ผูก้ระท าผิดไดแ้สดงความรับผิดชอบ
ต่อการกระท าของตน โดยการชดใชแ้ละเยยีวยา ความเสียหายนั้นๆ ใหแ้ก่ผูเ้สียหายโดยตรง 

กระบวนการยุติธรรมหลกั คือ กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซ่ึงจะเน้นให้บุคคลท่ี
กระท าผดิไดรั้บการลงโทษดว้ยความเจบ็ปวดและทุกขท์รมานจากโทษท่ีตวัเองก่อเช่นการให้ติดคุก
ซ่ึงขั้นตอนจะเป็นไปตามกระบวนการศาล 
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เครือข่ายยุติธรรมชุมชน คือ ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรท่ีมีความสนในการแลกเปล่ียน
ข่าวสารระหวา่งกนัโดยมีการเฝ้าระวงัการเกิดขอ้พิพาทต่างๆ ในชุมชน โดยมีเป้าหมายคือการสร้าง
ความยติุธรรมและความสงบสุขใหแ้ก่ชุมชน 

ทุนของสังคม คือ ทุนท่ีมีอยู่ในสังคมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางธรรมชาติ ทุนทรัพยากร 
ทุนมนุษย ์ทุนทางสังคม และทุนวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการหยิบน าเอาทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคมนั้นๆ 
ออกมารวมอยูใ่นรูปแบบ ทุนของสังคม 

ชุมชนคือกลุ่มบุคคลท่ีอาศยัในอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกันและภายใต้กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัเดียวกนั 

ทฤษฎีทุนทางสังคมของ Putnam คือ ทุนทางสังคมคือความไวว้างใจกนัของคนในสังคม 
เพราะความไวว้างใจจะเป็นตวัเช่ือมโยงส่วนยอ่ยๆ ในสังคมเขา้ดว้ยกนั 

ทุนทางสังคม คือ ปทสัถาน ระบบความสัมพนัธ์ สถาบนัทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวั 
ร่วมคิด ร่วมท าบนรากฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ จึงก่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท าให้
เกิดความสัมพนัธ์ทางสังคมโดยเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าบนรากฐานของความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจ จึงก่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและทุนทางสังคมท่ียิ่งใช้เท่าไรก็จะยิ่งมีความผกูพนัธ์
แน่นแฟ้นกนัมากข้ึน 

ทุนมนุษย์ คือลักษณะต่างๆ รวมถึงความสามารถท่ีมีอยู่ในตวัมนุษย์ อนัได้แก่ ความรู้ 
ทกัษะความสามารถ ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ผูน้ั้ น อีกส่วนเกิดจากการเรียนรู้จาก
การศึกษาและจากประสบการณ์การท างานทุนมนุษยมี์ส่วนผสมของ 3 ส่ิง คือ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางสังคม และทุนทางอารมณ์ 

ทุนวฒันธรรมคือวิถีชีวิตของคนในสังคม ท่ีเป็นแบบแผนการปฏิบติัและการแสดงออก ท่ี
สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบติัร่วมกันได้ ซ่ึงวฒันธรรมท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่าง มนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสังคมและ มนุษยก์บัธรรมชาติ โดยวฒันธรรม 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ เพราะวฒันธรรมไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่วฒันธรรมเกิดข้ึนจาก
ความคิดของมนุษย ์โดยน าเอาความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยใ์นสังคมนั้นๆข้ึนมาเป็นตวัก าหนด
วฒันธรรม อีกทั้งวฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคม ซ่ึงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไปบางตามยคุสมยั   

สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คือ ประชาชนท่ีมีความสมคัรใจในการเขา้มามีบทบาทใน
กระบวนการยติุธรรมของชุมชนในฐานะหุ้นส่วนของกระทรวงยุติธรรม โดยบุคคลเหล่าน้ีตอ้งผา่น
หลกัสูตรการอบรบเครือข่ายยติุธรรม ของกระทรวงยติุธรรม 
 



บทที่ 4 

 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการศึกษาเร่ือง ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษา ศูนย์

ยติุธรรมชุมชนพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีปรากฏในส่วนน้ีไดม้าจาก หนงัสือ 
เอกสาร งานวิจยั การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยผล
การศึกษาอยา่งละเอียดจะปรากฏอยูใ่นเน้ือหาของบทท่ี 4 ตามล าดบัต่อไปน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปศูนยย์ติุธรรมชุมชนพนมสารคาม 

4.2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัและตวัอยา่งกรณีศึกษา 

4.3 รูปแบบขั้นตอน เทคนิค และวธีิการไกล่เกล่ียในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

4.4 ประเภททุนของสังคม 

4.5 การน าทุนของสังคมออกมาใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท ์

4.6 ปัญหาและอุปสรรคในการน าทุนของสังคมออกมาใชใ้นกรณีพิพาท 

4.7 สรุปและอภิปรายผล 

 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม 
 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา  ได้เปิด

ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 ซ่ึงการจดัตั้งองคก์รโดยความร่วมมือคณะท างานท่ีเป็นเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน โดยผา่นการอบรม เครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยหลกัสูตรท่ีกระทรวงยุติธรรม ก าหนด

เป็นนโยบาย และยทุธศาสตร์เชิงรุกในการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยติุธรรม ท่ีมอบหมายให ้  
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กรมต่างๆ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงยุติธรรม เช่น กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรม
ราชทณัฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจคุม้ครองเด็ก และเยาวชนและครอบครัว กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กรมบังคับคดี ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เป็นตน้ศูนยย์ุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม อ าเภอ
พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดด้ าเนินงาน 2 ส่วนใหญ่ๆ ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 
และส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 1) งานเชิงการแกไ้ข และ 2) งานเชิงการป้องกนั 

1) โครงการเชิงการแกไ้ข โครงการ “การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ในชุมชน ในสถานศึกษา และ
ในสถานีต ารวจ” ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน 
ซ่ึงส านักงานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในฐานะหน่วยงานตน้สังกดั เป็นท่ีปรึกษา และยงัเป็น 
หน่วยงานท่ีน าแนวนโยบาย ตลอดจนการเพิ่มศกัยภาพขององคค์ณะท างานให้สามารถเช่ือม และ
ประสานงานกบัทุกภาคส่วน ของการะบวนการท างานในดา้นการแกไ้ขปัญหาในชุมชน ซ่ึงเป็นงาน
ในเชิงการแกไ้ข ปัญหาท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

2) โครงการเชิงการป้องกนั โครงการ “เยาวชนคนยุติธรรม อนุรักษ์วฒันธรรมไทย ร่วม
ป้องกนัภยัยาเสพติด” และโครงการ “ทูตสันติภาพ สู่สังคมสันติสุข” เป็นโครงการในเชิงงาน
ป้องกนัโครงการทั้งสองไดน้ าความสามารถของเยาวชน ในสถานศึกษา ในชุมชน และผูป้กครอง 
ร่วมใจร่วมมือในการป้องกนัภยัจากยาเสพติด การติดเกมส์ และความรุนแรง อนัเป็นผลกระทบต่อ
สภาวะของสังคมในชุมชน ทั้งน้ีคณะท างานยงัไดเ้ตรียมฝึกเยาวชน ร่วมเป็นผูถ่้ายทอดกระบวนการ
ท างาน ทั้ง 2 โครงการ ตลอดจนโครงการ ในเชิงงานแกไ้ข และงานป้องกนัยงัไดรั้บความสนใจจาก
หลายหน่วยงาน เช่น ผูแ้ทนจาก 20 กระทรวงเขา้ศึกษาดูงาน คณะผูพ้ิพากษา จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะศึกษาดูงานจากจงัหวดัต่างๆ รวมกวา่ 60 คณะ และยงัไดข้ยายผล
ในการน า กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ร่วมบรรยาย แก่คณะผูรั้บการอบรมจากสถาบัน
พระปกเกลา้ ณ ส านกังาน สหประชาชาติโดยงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา น า
เยาวชน 1 คน ในโครงการพร้อมรองประธานศูนย ์นายมานิต คงเจริญ และคณะจากสถาบัน
พระปกเกลา้ สภาการศึกษา ร่วมเดินทางบรรยาย ณ รัฐโอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 25 
มีนาคม 2551 เป็นเวลา 10 วนั ซ่ึงความสนใจเป็นอยา่งมาก นอกจาก การไกล่เกล่ีย เพื่อลดขอ้พิพาท
แลว้ ยงัสร้างสมานฉันท์ ให้เกิดข้ึนในชุมชน และท่ีส าคญัคือก่อให้เกิดการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกนั
อย่างมีความสุข ในสถานศึกษา ท าให้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเชิงสมานฉันท์นั้น เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ และด าเนินการ อบรมเพิ่มศกัยภาพ และอบรมเยาวชน ท่ีให้ความสนใจแบบภาคสมคัรใจอีก 
2 กลุ่ม กล่าวคือ นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยฉะเชิงเทรา และ นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ตอนปลายโรงเรียนพนมสารคาม“พนมอดุลวทิยา” 
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โครงการในเชิงการป้องกนั ไดน้ าความสามารถของเยาวชน นกัเรียน โรงเรียนพนมสาร
คาม “พนมอดุลวิทยา” และโรงเรียน กาญจนาภิเษก วิทยาลยัฉะเชิงเทรา ดา้นวฒันธรรมไทยมา
ประยกุตใ์ช ้เป็นตน้แบบใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นตน้ไป เช่น ร่วมกนัสอน
ร าไทย ดนตรีไทย การ ขบัร้อง เพลงไทยลูกทุ่ง การขบัร้องเพลงลูกกรุง และบทเพลงสุนทราภรณ์ 

การจดัรายการวทิยชุุมชน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และฝึกการรักการอ่าน การใชกิ้จกรรมดงักล่าว 
สามารถท าใหเ้กิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ท าให้เกิดการปลูกฝังวุฒิภาวะทางอารมณ์ของ
เด็กๆ ให้อ่อนโยน ไดมี้โอกาสช่วยเหลืองานชุมชน สถานศึกษา และท าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชน ดา้นการส่งเสริมวฒันธรรม และสามารถเป็น ส่ือประชาสัมพนัธ์ ให้ก าลงั ใจบุคคลต่างๆ ใน
รายการวิทยุชุมชน เช่น ความแตกแยกของครอบครัว ก็เป็นเสมือนการให้ขอ้คิดถึงความรักและ
ความเขา้ใจของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีลูกนอ้ยๆ เป็นเสมือนโซ่ทองคลอ้งใจ จึงท าให้โครงการใน
เชิงการป้องกนั ประสพผลดา้นบวกเป็นอยา่งมากและสามารถสร้างคนดีไดทุ้กวนั ไม่เฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง แต่ครอบคลุมถึงครอบครัว รวมถึงบุคคลในชุมชน สังคม และสถานศึกษาอีกดว้ย (ศูนย์
ยติุธรรมชุมชนพนมสารคาม, 2554) 

ลกัษณะการด าเนินงานโครงการภายใตน้โยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยผา่น ส านกังาน
ยุติธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถ่ายทอด นโยบายสู่ ศูนยย์ุติธรรม อ.พนมสารคาม มีวตัถุประสงคน์ า
ความยุติธรรมสู่ประชาชน “ยุติธรรมถว้นหน้า ประชามีส่วนร่วม” นัน่หมายความว่า กระทรวง
ยุติธรรม ย่อขนาดมาตั้งไวใ้นชุมชนแต่ละชุมชน และศูนยย์ุติธรรมชุมชน อ าเภอพนมสารคาม ได้
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดยภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามโครงการ 
อบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนนกัเรียน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเยาวชนตน้แบบในกระบวนการ
ถ่ายทอด ในการแกปั้ญหาเชิงสมานฉนัทท่ี์มีตน้ทุนต ่าสุด แต่ผลสัมฤทธ์ิ สูง และในความเป็นไปได้
ก็ชดัเจน จึงด าเนินการอบรมเยาวชนเพิ่มเติมตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย จากส านกังานยุติธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มศกัยภาพ และการเรียนรู้เพิ่มเติม จึงด าเนินการอบรม โครงการ “การไกล่
เกล่ียข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา” ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระกระบวนเรียนรู้งานด้าน
กระบวนการยติุธรรมทางเลือก แก่เยาวชนในสถานศึกษา ภาคประชาสังคมซ่ึงสามารถเป็นศูนยท่ี์ให้
ค  าปรึกษา และการอ านวยความยุติธรรมไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นท่ียอมรับของประชาชนในชุมชุน 
และขยายผลอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการป้องกนัภยั และป้องกนัปัญหาอาชญากรรมอีกหนทางหน่ึง 
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4.2 ข้อมูลพืน้ฐานผู้ให้ข้อมูลส าคญัและตัวอย่างกรณศึีกษา 

 

4.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ข้อมูลพื้นฐานผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระยะเวลาในการท างาน ดงัตารางท่ี 4.1 

เพศ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากนั โดยเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 50 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 50 

อายุ พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัอายุมากกว่า 50 ปีปีมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
58.33 รองลงมามีอายุระหว่าง 29-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.17 ตามมาดว้ยอายุน้อยกว่า 28 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 

สถานภาพสมรส พบวา่ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัมีสถานภาพสมรส มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
62.50 และสถานภาพโสดคิดเป็น ร้อยละ 37.50 

ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 54.17 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 29.17 และระดบัปริญญาโท 16.66 
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ตารางที ่4.1 ตารางแสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ จ านวน ( N = 24 ) ร้อยละ 

เพศ   

 หญิง 12 50.00  

 ชาย 12 50.00 

อายุ   

 นอ้ยกวา่  28 ปี 3 12.50 

 29-49 ปี 7 29.17 

 มากกวา่ 50 ปี 14 58.33 

สถานภาพสมรส   

 โสด 9 37.50 

 สมรส 15 62.50 

ระดับการศึกษา   

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 13 54.17 

 ปริญญาตรี 7 29.17 

 ปริญญาโท 4 16.66 

 ปริญญาเอก - - 
 

4.2.4 ตัวอย่างกรณีศึกษา 

4.2.2.4 กรณีศึกษาท่ี 1 ขอ้พิพาทเร่ืองป่าสงวน  

ผูม้าฟ้องร้องนามสมมุติ 4 เป็นคน ฉะเชิงเทรา ไดมี้กรณีพิพาทเกิดข้ึนท่ีพื้นท่ีในเขต
ป่าสงวนในจงัหวดัชัยภูมิผูท่ี้มีกรณีพิพาทคือ ผูเ้ป็นน้องสาว โดยนามสมมุติ 4 ท่านน้ีไดติ้ดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากทางศูนยย์ติุธรรมชุมชนโดยตรง เพราะรู้จกัและเคยเห็นผูท่ี้ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากศูนยอ์ยู่ก่อนหนา้น้ีแลว้ โดยเร่ิมแรกไดข้อร้องให้ทางศูนยย์ุติธรรมฯช่วยเหลือในเร่ืองของการ
ยา้ยนกัโทษในเรือนจ า จงัหวดั ชยัภูมิ เขา้มาอยูใ่นเรือนจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยทางศูนยย์ุติธรรม
ได้รับเร่ืองไว ้และได้ติดต่อกบัทางเรือนจ าจงัหวดัชัยภูมิในการขอยา้ยนักโทษเขา้มาในจงัหวดั
ฉะเชิงเทราเร่ืองต่อมาท่ีทาง นามสมมุติ 4 ขอให้ทางศูนยช่์วยเหลือคือการพกัโทษแก่น้องสาวของ



72 

ตนเอง โดยเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจากค าบอกกล่าวของนามสมมุติ 4โดยมีชาวบา้นในพื้นท่ีมาขายท่ีดินซ่ึง
เป็นพื้นท่ีท่ีท ากินอยูแ่ลว้ นอ้งของผูท่ี้มาปรึกษา เลยคิดวา่น่าจะซ้ือไดเ้พราะมีใบท ากินก็เลยซ้ือท่ีดิน
ต่อมาจากชาวบา้น ทีน้ีเร่ืองท่ีเกิดข้ึนคือมีขอ้กรณีคนในพื้นท่ีเคา้บงัคบัใหน้อ้งซ้ือท่ีดิน จ านวน 37 ไร่ 
แต่เป็นพื้นท่ีท่ีท ากินไม่ได้ซะคร่ึงหน่ึง น้องสาวก็เลย แจง้ความไปฟ้องศาลว่า ทางคนในพื้นท่ีมา
หลอกขายทีดินดว้ยขอ้หา ฉอ้โกง ก็ชนะความมาแลว้ 

หลงัจากนั้นทางคู่กรณีเดิมฟ้องกลบัโดยทางคู่ความฟ้องวา่นอ้งสาวตนไปบุกรุกพื้นท่ี
ป่าสงวน เร่ืองน้ียืดเยื้อมาเป็น 10 ปี แลว้ มี โดยสู้กนัตั้งแต่ศาลขั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซ่ึง
ผลปรากฏวา่ ศาลตดัสินโทษจ าคุก 3 ปี ซ่ึงตอนน้ีติดไปแลว้ 1 ปี โดยศาลส่งใหติ้ดคุกอยูใ่นเรือนจ าท่ี
จงัหวดัชัยภูมิ และต่อมาได้ติดต่อประสานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคามในการขอยา้ย
นักโทษเขา้มาอยู่ในเรือนจ าจงัหวดัฉะเชิงเทราเพื่อเป็นการสะดวกต่อญาติพี่น้องจะได้ไปเยี่ยม
นักโทษได้โดยง่ายซ่ึงขณะน้ีทางศูนย์ยุติธรรมได้ด าเนินการในการขอยา้ยนักโทษมาท่ีเรือนจ า
จงัหวดัฉะเชิงเทราเสร็จเรียบร้อยแลว้ และขณะน้ีก็ประสานกบัทางศูนยย์ุติธรรมชุมชน ในเร่ืองของ
การขอพกัโทษ  ซ่ึงทางศูนยย์ุติธรรมก็รับไวซ่ึ้งคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการด าเนินงานประมาณ 3 
เดือน โดยทางศูนยย์ติุธรรมก็รับเร่ืองไวแ้ละตอนน้ีก าลงัด าเนินการท าเร่ืองการขอพกัโทษให้อยู ่คุณ 
ปราณี ในกรณีการขอพกัโทษจากการให้ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีในศูนยย์ุติธรรมไดอ้ธิบายการพกัโทษ
และการรับรายงานตวัไวด้งัต่อไปน้ี 

 

ในเร่ืองของการพกัโทษ จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 3 เดือนแต่
นักโทษท่ีจะได้รับการคดัเลือกนั้นต้องเป็นนักโทษชั้นดีและครอบครัวมีความ
พร้อมท่ีจะรับกลบัมาดูแล ซ่ึงในทุกวนัพฤหสับดีทางศูนยย์ติุธรรมก็จะท าหนา้ท่ีรับ
รายงานตวัจากนกัโทษท่ีถูกพกัโทษและจะมีเจา้หนา้ท่ีของกรมคุมประพฤติมาช่วย
ในการรับรายงานตัว และในคร้ังสุดท้ายของการรับรายงานตัวของในคดี
ยาเสพยติ์ด นักโทษจะตอ้งไปตรวจหาสารเสพยติ์ดว่ายงัมีการยุ่งเก่ียวอีกหรือไม่ 
ถ้าหากไม่พบก็จะได้รับการปล่อยตัว แต่ถ้าหากพบว่าย ังมีการยุ่ง เ ก่ียวกับ
ยาเสพยติ์ดอยู่นั้น ก็ตอ้งเขา้ไปรับโทษในเรือนจ าต่ออีกโดยเพิ่มขอ้หาใหม่เขา้ไป
ดว้ย (นามสมมุติ 2, 2557) 

 

นามสมมุติ 4 ไดพู้ดถึงความรู้สึกท่ีมีต่อศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคามวา่ทางศูนย์
ยติุธรรมมีความเตม็ใจและยินดีช่วยเหลือตนเอง โดยตนเองรู้สึกปล้ืมใจและดีใจมากท่ีศูนยย์ุติธรรม
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ฯ ช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีท าใหรู้้สึกมีความหวงั อีกทั้งทางศูนยย์ติุธรรมฯไม่มีการเรียกร้องค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการในทุกๆ ขั้นตอนและยงัใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี  

4.2.2.2 กรณีศึกษาท่ี 2 การขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ยุติธรรมฯจากกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยติุธรรม  

นามสมมุติ 3 เป็นเครือข่ายกบัทางศูนยย์ุติธรรมฯโดยเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดป้ระสานกบั
ทางศูนยย์ติุธรรมโดยตรง เร่ืองเกิดข้ึนโดย นาย มงคล ใหม่จนัดี ซ่ึงมีอาชีพเล้ียงปลา โดยนายมงคล
ไดจ้า้งลูกจา้งเป็นคน กมัพชูา มาเป็นลูกจา้ง 2 คน คดีพิพาทเกิดข้ึนเม่ือตน้เดือน มิถุนายน 2554 ไดมี้
ชาวบา้นพบศพนาย มงคลใหม่จนัดี เสียชีวิต ในบ่อปลา โดย สภาพศพหงายลอยหนา้ข้ึน ท่ีศีรษะมี
แผล จากนั้นก็แจง้เร่ืองไวก้บัทางต ารวจและสืบเสาะการฆาตกรรม โดยผลการตรวจสอบพบพิรุธ
จากคนงานต่างด้าวท่ีเขา้มาเป็นลูกจา้ง โดยหลงัจากวนัท่ีเกิดเหตุ ไม่พบว่าคนงานต่างดา้วเขา้มา
ท างาน และ ตรวจสอบในกระเป๋าตงัของผูเ้สียชีวิตไม่พบเงินอยู่ จึงคาดการณ์ว่าคนงานต่างดา้วท่ี
เป็นลูกจา้งท่ีเขา้มาท างานนั้นไดท้  าการฆาตกรรม และได้หนีกลบัประเทศไปแลว้ จึงเป็นการยากท่ี
จะให้กลบัมาชดใช้แก่ญาติผูเ้สียชีวิต ต่อมาบุตรและภรรยา ของผูเ้สียชีวิตได้มาท าการปรึกษากบั 
ทางนาย มนู ว่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นแบบน้ีพอจะมีทางใดท่ีจะช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายได้บ้าง 
ทางด้าน นามสมมุติ 3 ก็มาปรึกษากบัศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคาม กบั นามสมมุติ 1 ซ่ึงเป็น
เลขาธิการของศูนยย์ุติธรรมฯโดยทางนามสมมุติ 1 ไดใ้ห้ค  าแนะน าว่า ถา้ในกรณี แบบน้ีอาจไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม โดยส่ิงท่ีตอ้งการคือ ใบมรณะ
บตัร บตัรประชาชนผูเ้สียชีวิต ส าเนาบนัทึกประจ าวนัผูเ้สียชีวิต ซ่ึงผลปรากฏว่าสุดทา้ยแลว้ ทาง
ผูเ้สียชีวิตไดรั้บค่าเสียหายจากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพจากกระทรวงยุติธรรมโดยการด าเนิน
เร่ืองจนถึงขั้นตอนการไดรั้บค่าเสียหายจากกระทรวงยุติธรรมใชร้ะยะเวลา 1 ปีคร่ึง นามสมมุติ 3ได้
อธิบายถึงการเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงเป็นการเยยีวยาความเจบ็ปวดท่ีไดรั้บดงัต่อไปน้ี  

 

เงินไม่ไดช้ดเชยความเสียหายไดท้ั้งหมดแต่เป็นการเยียวยาจิตใจ ซ่ึง อยา่งในกรณี
น้ี ทางญาติผูเ้สียชีวิตเคา้อาจมีความรู้สึกว่าท าไมต ารวจถึงจบัคนท่ีฆ่าสามีของเคา้ 
ฆ่าพอ่ของเคา้ไม่ได ้แต่ส่ิงท่ีเราท าคือก าลงัท าให้เคา้เห็นวา่อยา่งนอ้ยก็มีการเยียวยา
ใหเ้คา้ถึงจะไม่ไดเ้ยยีวยาทั้งหวัใจ แต่ก็ยงัไดรั้บการเยยีวยา (นามสมมุติ 3, 2557) 

 

จากนั้น นามสมมุติ 3 ยงัไดก้ล่าวถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์
ว่า เร่ืองราวท่ีเขา้มาให้เราไกล่เกล่ียท่ีไม่ส าเร็จส่วนมากเป็นเพราะ คู่กรณีไม่ยอมกนั ต่างฝ่ายต่าง
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ตอ้งการเอาชนะ และมีลูกคู่ คือ ญาติ หรือครอบครัว ยุแยงให้ไม่ยอมกนั เราเห็นดงันั้นก็ตอ้งเรียกมา
ทีละฝ่าย ทีละฝ่าย คุยกบัเคา้วา่ตอ้งการอะไรบา้ง ตอ้งการค่าตอบแทนไหม หรือตอ้งการอะไร จาก
อีกฝ่าย พอสรุปจบัใจความไดแ้ลว้ ก็เรียกอีกฝ่ายเขา้มาคุย แลว้บอกกบัอีกฝ่ายวา่ฝ่ายตรงขา้มตอ้งการ
อยา่งน้ี คุณยอมรับไหม ยินยอมไหม แลว้ค่าตอบแทนท่ีเคา้เรียกมาเท่าน้ีไหวไหม ถา้ไม่ไหวต่อรอง
พูดคุยกนัดู ถา้ยอมรับไดก้็ไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จ แต่หากไม่ส าเร็จก็จะนดักนัใหม่ในอีก 3-5 วนั แลว้ก็
คุยกนัจนกวา่จะยอม แต่ถา้ยงัไงก็ไม่ยอมจริงๆ ตอ้งถึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจจนไปถึงศาล โดยสอดคลอ้ง
กบัรองประธานศูนยย์ุติธรรมฯท่ีพูดถึงเทคนิคการไกล่เกล่ียในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
โดยกล่าววา่ 

 

เร่ิมแรกเลยก็จะไม่มีใครยอมกนั ก็ตอ้งนัง่ฟัง แลว้จบัประเด็น ทั้งสองฝ่ายท่ีพูดแลว้ 
แลว้พดูประเด็นของแต่ละคน ท่ีตอ้งการใหอี้กฝ่ายฟัง โดยอาจจะเรียกแต่ละฝ่ายเขา้
มาคุยกนัทีละฝ่าย ทีละฝ่ายก่อน เม่ือไดป้ระเด็นส าคญัแลว้เราก็มาประมวล พร้อม
ทั้งเหตุผล ฟัง ขอ้มูลท่ีวา่มาบางคร้ังก็ไปถามไถ่กบัเพื่อนบา้น หรือชุมชนท่ีคู่กรณี
เข้ามาไกล่เกล่ีย ถามทั้ งลักษณะนิสัยการเป็นอยู่ในชุมชนเป็นอย่างไร รวมถึง
เหตุการณ์วิวาท เราตอ้งถามหลายๆทางเพื่อเป็นขอ้มูล แลว้มาช่วยกนัสรุปให้เคา้ 
แลว้คอยไกล่เกล่ียกนั แลว้จะบอกเคา้วา่ถา้ตกลงกนัไม่ได ้สุดทา้ยก็ตอ้งข้ึนศาลทั้ง
คู่ โดยชาวบา้น ทุกคนไม่อยากไปข้ึนศาล(นามสมมุติ 2, 2557) 

 

4.2.3.3 กรณีศึกษาท่ี 3 การหลอกซ้ือท่ีดิน 

กรณีพิพาทเร่ืองน้ีเกิดข้ึนในพื้นทีต าบลเกาะขนุนโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
ส.ท.ไดเ้ขา้มาประสานกบัทาง ศูนยย์ติุธรรมชุมชนพนมสารคามโดยแจง้กบัทางศูนยย์ุติธรรมฯ วา่ มี
ผูเ้สียหายร้องเรียนวา่มีผูย้ืมเงินไปแลว้ไม่ใช่คืน  เร่ืองเกิดข้ึนโดยทางฝ่าย นามสมมุติ 5 ผูใ้ห้ยืมเงิน 
ไดถ้ามไถ่เพื่อนบา้นซ่ึงคือ นามสมมุติ 6 ทุกวนัถามวา่มีเงินใชไ้หมพออีกฝ่ายบอกวา่ไม่มีเงินใชท้าง
นามสมมุติ  5 ก็จะให้ยืมเงินเม่ือเป็นอย่างน้ีนานๆเขา้หน้ีสะสมของทางอีกฝ่ายเร่ิมเยอะข้ึน พอถึง
เวลา นามสมมุติ 5 ทวงถามเงินกบั นามสมมุติ 6 ก็ไม่มีเงินให้เป็นกอ้นมาคืนโดยทนัที ทางนาม
สมมุติ 5 ก็เสนอวา่หากไม่มีเงินน ามาใหก้็ขอท่ีดินแทนแลว้กนัโดยจะเพิ่มเงินให ้ทางฝ่าย นามสมมุติ 
6 ก็ไม่ยอม โดยมีอยูว่นัหน่ึงนามสมมุติ 5 ใหท้าง นามสมมุติ 6 เขียน ช่ือ นามสกุล ลงใส่กระดาษA4
ไว ้โดยท่ีไม่มีขอ้ความอะไรเลย โดยมีให้เขียนช่ือกบันามสกุลไวต้รงกลาง หลงัจากนั้นทางนาม
สมมุติ 5 จึงยื่นขอ้เสนอ ขอท่ีดินของนามสมมุติ 6 อีกคร้ังโดยเสนอบวกกบัเงินเพิ่มให้เพื่อจะเอา
ท่ีดิน นามสมมุติ 6 ก็ไม่ยอมไม่ขายท่ีดินเพราะถา้ขายไปจะโดนพ่อ แม่ ดุด่าแน่ๆ เม่ือเหตุการณ์เร่ิม
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บานปลายเร่ืองก็มาถึงสมาชิกสภาเทศบาล ทางสมาชิกสภาเทศบาลจึงประสานกบัทางศูนยย์ุติธรรม
พนมสารคามและบอกขอ้มูล  

ล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยทางศูนยย์ุติธรรมฯไดเ้ขา้มาไกล่เกล่ีย ซ่ึงในช่วงแรก
ของการไกล่เกล่ียทางนามสมมุติ 5 ไม่ยอมรับและไม่ฟังเหตุผล จะเอาแต่ท่ีดิน ถา้ไม่ไดท่ี้ดินก็จะเอา
เงินกอ้นคืน ดงันั้นทางศูนยย์ุติธรรมจึงอธิบายว่าไม่สามารถเอาท่ีดินและเงินกอ้นมาคืนให้ไดโ้ดย
ทนัทีเพราะอีกฝ่ายไม่มีเงินกอ้นให้และจะไม่ขายท่ีดินโดยเด็ดขาด นามสมมุติ 5 จึงเร่ิมยินยอมท่ีจะ
ฟังเหตุผลและตอ้งการเงินท่ีให้ยืมไปคืนมา ในกรณีน้ีทางศูนยย์ุติธรรมตอ้งใช้การไกล่เกล่ียถึง 3 
คร้ัง ถึงจะไกล่เกล่ียกนัได ้โดยตกลงกนัว่า หน้ีทั้งหมดตอ้งใช้คืนแต่ให้เป็นการผ่อนช าระกนัเป็น
งวดๆ  

โดยผลจากนั้นทั้งทางฝ่ายนามสมมุติ 5 และคู่กรณีก็พอใจกนัทั้งสองฝ่าย โดยท่ีนาม
สมมุติ 5 ไดรั้บการไกล่เกล่ียโดยพดูอธิบายใหฟั้งวา่ ลูกหน้ีมีรายไดน้อ้ยจะใชคื้นทั้งหมดทีเดียวเลยก็
ยาก ทางนามสมมุติ 5 ซ่ึงเป็นเจา้ของเงินก็ยินยอนท่ีจะได้รับการผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 
1,000 บาท โดนศูนยย์ติุธรรมชุมชนมีหนา้ท่ีเป็นคนกลางคนรับฝากเงินจากลูกหน้ีเป็นรายเดือน และ
เม่ือถึงเดือนนามสมมุติ 5 ก็จะมารับเงินจากทางศูนยแ์ละเซ็นต์ลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กเดือนๆ เม่ือ
ไดม้ารับเงินจากศูนยแ์ลว้ส่วนทางฝ่ายของ นามสมมุติ 9 ก็ไดใ้ชเ้งินคืนเป็นงวดๆซ่ึงพอมีก าลงัท่ีจะ
ส่งได ้โดยทางฝ่ายคุณ นามสมมุติ 6 ไดพู้ดถึงศูนยย์ุติธรรมวา่ “ถา้ไม่มีศูนยย์ุติธรรมคงแย่ กลวัตอ้ง
โดนนามสมมุติ 5 แจง้ความและเร่ืองจะบานปลายไปใหญ่เพราะทาง นามสมมุติ 6ไดไ้ปเซ็นช่ือกบั
ทางนามสมมุติ 5 ไว ้โดยเป็นกระดาษเปล่าๆ ไม่รู้ว่าเคา้จะท าอะไรไปบา้งบา้ง  นามสมมุติ 6 ไดมี้
ความเช่ือมัน่ในศูนย์ยุติธรรมฯอยู่แล้วโดยคิดว่าศูนย์ยุติธรรมฯจะต้องช่วยเหลือได้ โดยมีความ
เช่ือมัน่วา่ศูนยจ์ะไม่เอนเอียง” ซ่ึงผลสรุปจากกระบวนการยุติธรรมสมานฉนัทใ์นกรณีน้ีสามารถท า
ใหท้ั้งสองฝ่ายสามารถรู้สึก ไดรั้บการเยียวยา ไปไดท้ั้งสองฝ่าย ซ่ึงตรงกบัหลกัการท่ีทางศูนยไ์ดต้ั้ง
ไวคื้อ เม่ือมีปัญหาเขา้มาให้ไกล่เกล่ีย เม่ือกลบัออกไปจะท าให้ยิ้มได้ทั้งสองฝ่าย หลงัจากนั้นทั้ง 
นามสมมุติ 5 และนามสมมุติ 6 ก็มีความสัมพนัธ์กนัเหมือนเดิม มีการพูดคุยกนัเหมือนเดิมส่วนทาง
นามสมมุติ 5 ฝากขอ้คิดไวว้่า การจะให้ใครยืมเงินควรท าหนังสือสัญญาและตอ้งมัน่ใจว่าอีกฝ่าย
สามารถใชคื้นเงินเราไดไ้ม่อยา่งนั้นเงินก็จะศูนย ์เพื่อนก็จะเสีย และก็ขอบคุณศูนยย์ุติธรรมท่ีท าให้
ไดรั้บเงินคืนทั้งหมดและความสัมพนัธ์กบันามสมมุติ 6 ซ่ึงเป็นเพื่อนบา้นก็กลบัมาดีดงัเดิม 

โดยเจ้าหน้าท่ีศูนย์ยุติธรรม ได้อธิบายถึงขั้นตอนการไกล่เกล่ียและลักษณะทาง
จิตวทิยาไวด้งัน้ี 
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โดยบุคคลท่ีจะเขา้มาท างานได้ตอ้งได้รับอบรมจากทางกระทรวง
ยติุธรรม เช่น กฎหมายเบ้ืองตน้ และตอ้งอบรบในโครงการของแต่ละ
ปี เพื่อท่ีเราจะไดมี้ความรู้วา่ช่วยชุมชน ซ่ึงขั้นตอนการไกล่เกล่ียเม่ือมี
เร่ืองเขา้มาหา โดยเร่ิมแรกเลยก็จะไม่มีใครยอมกนั ก็ตอ้งนัง่ฟัง แลว้
จบัประเด็น ทั้งสองฝ่ายท่ีพูดแล้ว แล้วพูดประเด็นของแต่ละคน ท่ี
ตอ้งการให้อีกฝ่ายฟัง โดยอาจจะเรียกแต่ละฝ่ายเขา้มาคุยกนัทีละฝ่าย 
ทีละฝ่ายก่อน เม่ือไดป้ระเด็นส าคญัแล้วเราก็มาประมวล พร้อมทั้ง
เหตุผล ฟัง ข้อมูลท่ีว่ามาบางคร้ังก็ไปถามไถ่กับเพื่อนบ้าน หรือ
ชุมชนท่ีคู่กรณีเข้ามาไกล่เกล่ีย ถามทั้งลกัษณะนิสัยการเป็นอยู่ใน
ชุมชนเป็นอยา่งไร รวมถึงเหตุการณ์ววิาท เราตอ้งถามหลายๆทางเพื่อ
เป็นขอ้มูล แลว้มาช่วยกนัสรุปให้เคา้ แลว้คอยไกล่เกล่ียกนั แลว้จะ
บอกเคา้วา่ถา้ตกลงกนัไม่ได ้สุดทา้ยก็ตอ้งข้ึนศาลทั้งคู่ โดยชาวบา้น 
ทุกคนไม่อยากไปข้ึนศาล (นามสมมุติ 2, 2557) 

 

สาเหตุท่ีเร่ืองไม่ไปถึงทางต ารวจเลยเพราะวา่คนในพื้นท่ีเกรงกลวัการข้ึนโรงพกัพอ
มีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนก็จะไปถึงทางผูน้ าชุมชนก่อน หากหาหนทางไม่ได้แล้วจริงๆจริงค่อยไปถึง
โรงพกัเพื่อให้ต ารวจด าเนินการในขั้นตอนต่อไป อยา่งในกรณีน้ีไดเ้ครือข่ายของภาครัฐซ่ึงคือศูนย์
ยติุธรรมชุนชน ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และขา้ราชการทอ้งถ่ินช่วยเหลือในการ
ไกล่เกล่ียและประสานงานในขา้งตน้และสุดทา้ยจบลงไดดี้ท่ีศูนยย์ุติธรรมชุมชน (นามสมมุติ 7, 
2557) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ต ารวจบา้นซ่ึงเป็นเครือข่ายศูนยย์ติุธรรมชุมชนฯ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 

บางคร้ังการท างานไกล่เกล่ียถ้าเราเข้าไปในส่วนของข้าราชการ 
ประชาชนก็จะหวาดระแวงเพราะคนในชุมชนหรือชาวบ้านจะไม่
คุน้เคยกบัขา้ราชการและกลวัความผิด ดงันั้นเราตอ้งสร้างความเป็น
กันเองและสร้างความคุ้นเคย ท าให้ชาวบ้านเช่ือใจและดูว่าเรามี
ความรู้และความน่าเช่ือถืออีกทั้งเราจะประสานกบัผูน้ าตามธรรมชาติ
เป็นบุคคลท่ีเขาเคารพในพื้นท่ีนั้ นๆ เราจะดึงบุคคลเหล่านั้ นเข้า
มาร่วมกบัเราในการท างาน เพราะชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือมาก 
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เวลาพูดอะไรชาวบา้นก็จะเช่ือถือและให้ความเคารพ (นามสมมุติ 8, 
2557) 

 
4.2.2.4 กรณีศึกษาท่ี 4 สุนขักดัไก่ชน 

เร่ืองของสุนัขกัดไก่ชนถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคามได้โดยการติดต่อ
ประสานงานจากเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมโดยผูใ้หญ่บา้น กรณีขดัแยง้เกิดข้ึน จากสุนขั ของ นาม
สมมุติ 11 ไปกดัไก่ นามสมมุติ 9 และ นามสมมุติ 10 

ผูเ้สียหายไดพ้ดูถึงในกรณีสุนขักดัไก่ไวด้งัน้ี 

 

เร่ืองเกิดข้ึน ตอนนั้นเราไม่อยู ่เราไปท างาน พอกลบัมาตอนเท่ียงก็เอา 
ไก่เข้าซุ้มหมดเลย คิดว่าไม่ เป็นไรแล้วล่ะ เพราะเอาไก่เข้าซุ้ม
หมดแลว้ แต่พอตอนเย็นกลบัมา หมามนัคุย้เขา้ไปขา้งใตซุ้้มไก่ คือ 
คุย้เข่ียดินลงไปเพื่อท่ีจะเขา้ขา้งใน แลว้ไล่กดัไก่โดยไก่ท่ีเล้ียงไวเ้ป็น
ไก่ชน ซ่ึงบางส่วนไดน้ ามาเป็นพ่อพนัธ์ุ สุนขัของนามสมมุติ 11 ได้
ไล่กดัไก่ ท่ีเล้ียงไวจ้นตายเกือบหมดเหลือรอดมาตวัเดียว พ่อพนัธ์ุ
ตายทั้งหมดตกเยน็มาพอแจง้เร่ืองให้ทางเจา้ของสุนัขทราบเจา้ของ
สุนัขก็ตกใจ และพร้อมท่ีจะชดเชยค่าเสียหายให้ แต่ค่าเสียหายท่ี
ประเมินไวสู้งทาง นามสมมุติ 11 ก็ไม่มีเงินพอท่ีจะเสียแรกเร่ิมได้
เรียกค่าเสียหายทั้งหมด 10,000 บาท ทางฝ่ายนายยุทธนาเคา้ก็ไม่มีให ้
ต่างคนต่างไม่ยอมกนั เร่ืองเร่ิมบานปลายก็ไปถึงทางผูใ้หญ่บา้นทีน้ีก็
ไดไ้ปประสานกบัทางศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคามแรกเลย ขา้ง
บา้นแนะน าใหไ้ปโรงพกัโดยใหเ้อาเร่ืองใหถึ้งท่ีสุดแต่ก็สงสารคู่กรณี 
รู้สึกเห็นอกเห็นใจกนั เพราะไดเ้ห็นว่าทางฝ่ังคู่กรณีก็มีอาชีพหาเช้า
กินค ่า ก็เลยสรุปไดไ้ปท่ี ศูนยย์ติุธรรมชุมชน (นามสมมุติ 9, 2557 ) 

 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงกล่าวถึงความสามคัคีในชุมชนวา่ 

 

ประชาชนในพื้นท่ีสามคัคีกนั เพราะสังคมชนบทมีความเป็นญาติพี่
น้องกนัสูง มีความพึ่งพาอาศยักนัสูง เป็นเครือญาติเป็นท่ีเคารพนับ
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ถือกนั พอทะเลาะกนัก็ใหพ้อ่แม่ หรือผูท่ี้คนในชุมชนเคารพมาคุยกนั 
เด๋ียวก็จบอีกทั้งศูนยย์ุติธรรมไดใ้ห้การช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ีและเป็น
โครงการน าร่องของ ยุติธรรมชุมชน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะ
ลดภาระ ของเจา้หน้าท่ีรัฐ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย มีความสงบสุข 
เป็นการสร้างความสามคัคีในสังคม เพราะ การเจรจาโดยบุคคลใน
ชุมชนมันจะท าให้ความกลมเกลียวมีมากข้ึน แต่ถ้าไปยุติใน
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัท่ีศาล และศาลจะตอ้งตดัสิน เร่ืองก็
อาจจะท าใหบ้าดหมางกนัไปตลอดเลยก็ได ้ผลกระทบกลบัมาอาจจะ
แรงข้ึน แต่ถ้าคุยในพื้นท่ีก็ เหมือนครอบครัวคุยกันก็ คือจบข้อ
บาดหมางก็จะลดลง (นามสมมุติ 12, 2557) 

 

เม่ือเร่ืองมาถึงศูนยย์ุติธรรมชุมชน ทางศูนย ์ก็ไดส้อบถามทางฝ่ายผูเ้สียหายก่อนวา่มี
ความตอ้งการอยา่งไรกบัการเรียกร้องค่าเสียหายทาง นามสมมุติ 9 ก็ร้องขอ เงินใชคื้นค่าพ่อพนัธ์แก่
ชนก่อน 1,000 บาทเพื่อจะน าไปใช้เพื่อนท่ีให้ยืมพ่อพนัธ์ุไก่ชนมาท าพนัธ์ุ เม่ือไปก็ตกลงกนัท่ีศูนย์
ยติุธรรมการไกล่เกล่ียก็เป็นไปไดด้ว้ยดี  ผลของการไกล่เกล่ียไดรั้บการยินยอมจากทั้งนามสมมุติ 9 
และนามสมมุติ 10 ผูเ้สียหาย โดยฝ่ายผูก้ระท าคือนามสมมุติ 11 ก็ยินยอมโดนดี โดยไก่พ่อพนัธ์ุ ตวั
ละ 1,000 บาทส่วนไก่ตวัอ่ืนๆ ท่ีตายคิดราคาเท่ากบัไก่ตามทอ้งตลาด ไม่คิดราคาตามราคาไก่ชน พอ
ไกล่เกล่ียส าเร็จออกมานายยทุธนาก็ดีใจและยงักล่าวขอบคุณท่ีไม่ติดใจเอาความจนถึงขั้นข้ึนโรงข้ึน
ศาลนามสมมุติ 11 ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหก้ารไกล่เกล่ียส าเร็จโดย 

 

เพราะเราก็อะลุ่มอล่วยกนั และทางนามสมมุติ 9ก็มีความเห็นอกเห็น
ใจกนัท าใหข้อ้พิพาทท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ประสบความส าเร็จไดส่้วน
ค่าเสียหายทางนามสมมุติ 9 ก็ไม่ไดเ้รียกเอาทีเดียวให้ค่อยๆ ทยอยให ้
และคิดราคาตามไก่ตลาดไม่ไดคิ้ดตามราคาไก่ชน  หลงัจากน้ีตนก็จะ
น าสุนขัไปปล่อย”ส่วนทางนามสมมุติ 9 และนามสมมุติ 10 ก็เลิก
เล้ียงไก่ นามสมมุติ 10 บอกวา่“จะไดส้บายใจทั้งสองฝ่าย หาอยา่งอ่ืน
ท าเอา เพราะเราตอ้งพึ่งพาอาศยักนั พอจบก็ยงัเหมือนเดิมมีอะไรก็คุย
กนั  มีอะไรกินบางทีเราก็เรียกมากินกนั ตอนท่ีบา้นนามสมมุติ 11 จะ
โดนตดัไฟ บา้นนามสมมุติ 9 และ นามสมมุติ 10 น้ีก็ช่วยบอกอยา่เพิ่ง
ตดันะ รอนามสมมุติ 11 ก่อน เราก็ช่วยๆ กนัโทรหา รีบๆ ให้เคา้มาดู  
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เราไม่ไดโ้กรธกนันะ ตอนน้ีก็ใชชี้วิตกนัเหมือนเดิม ตอ้งขอบคุณทาง
ศูนยย์ุติธรรมท่ีเขา้มาช่วยเหลือขอบคุณทางผูใ้หญ่บา้นท่ีช่วยพาไป
ประสานกบัทางศูนยด์ว้ย (นามสมมุติ 11, 2557) 

 

หลงัจากการไกล่เกล่ียในกรณีน้ีส าเร็จ เจา้หนา้ท่ีศูนยย์ุติธรรมชุมชมไดก้ล่าวถึงกรณี
น้ีวา่ 

 

การไกล่เกล่ียโดยการใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใ์นคร้ัง
น้ีผลของการไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จและคู่กรณีทั้งคู่สามารถใช้
ชีวิตกันได้อย่างปกติและมีความสามคัคีและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
เหมือนดังเดิม โดยทุกคนท่ีได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระท าหรือถูกกระท า 
หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ยุติธรรมแล้ว ทุกคนท่ีเดิน
ออกไปจะสามารถใชชี้วติและพดูคุยกนัไดเ้หมือนเดิม (นามสมมุติ 1, 
2557)  

 

4.2.2.5 กรณีศึกษาท่ี 5 เหตุนกัเรียนตีกนั  

เร่ืองเขา้มาท่ีศูนยย์ุติธรรมฯเน่ืองจากทางศูนยไ์ดรั้บการประสานงานจากเจา้หน้าท่ี
ต ารวจวา่ มีกลุ่มนกัเรียน 2 กลุ่ม มีเร่ืองบาดหมางกนัมานาน และเหตุการณ์ล่าสุดไดมี้ความรุนแรง
มากข้ึนเป็นเหตุให้นกัเรียนของกลุ่มหน่ึงเสียชีวิต ทางศูนยย์ุติธรรมเม่ือได้รับเร่ืองจากเจา้หน้าท่ี
ต ารวจแลว้ก็เรียกทางผูป้กครองของทั้งสองฝ่ายรวมถึงเด็กนกัเรียนให้เขา้มาพูดคุยโดยให้ทางศูนย์
ยุติธรรมเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ีย ในกรณีน้ีไดใ้ชส้ถานีต ารวจในการไกล่เกล่ียดว้ยเหตุผลทาง
จิตวิทยา  เม่ือเด็กทั้ง 2 ฝ่ายรวมถึงผูป้กครองมาพร้อมกนัแล้วก็เร่ิมการไกล่เกล่ีย ทั้ง 2 ฝ่ายก็เร่ิม
โตเ้ถียงกนั ซ่ึงผูป้กครองของเด็กทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็บอกวา่ลูกของตนเองเป็นเด็กดี แต่อีกกลุ่มเป็นเด็กท่ี
ไม่ดี โตเ้ถียงกนัไปมา นามสมมุติ 1 จึงใช้วิธีสอบถามต่อเด็กโดยตรง ผลสรุปคือ เด็กทั้งสองฝ่าย
ยอมรับวา่ตนเองโดดเรียนมาทั้งสองฝ่าย แลว้ก็ไม่ไดต้ั้งใจเรียนอยา่งท่ีผูป้กครองพูด ท าตวัเกเร เม่ือ
ทราบดงันั้น เลยพูดกบัผูป้กครองว่าผูป้กครองตอ้งติดคุก ผูป้กครองของเด็กทั้งสองฝ่ายต่างตกใจ
รวมถึงตวัเด็กเองดว้ย นามสมมุติ 1 พูดต่อถึงเหตุผลวา่ เพราะผูป้กครองเป็นใจและรู้เห็น ให้เด็กท า
ตวัเกเร ซ่ึงเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บ ตามกฎหมายผูป้กครองตอ้งติดคุก พอพูดขู่เขา้
เร่ือยๆ ทั้งผูป้กครองทั้งตวักลุ่มเด็กทั้งสองฝ่ายเร่ิมมีทีท่าหวาดกลวั นามสมมุติ 1 จึงเปิดโอกาสให้
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เด็กนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม รวมถึงผูป้กครองของเด็กๆ ร่วมกนัหาทางออกในการยุติขอ้ขดัแยง้ของเด็ก
ทั้งสองฝ่าย สุดทา้ยไดข้อ้สรุปวา่ ให้เด็กทั้ง 2 ฝ่าย รวมตวักนัไปสาบานต่อหน้าหลวงพ่อโสธร ซ่ึง
เป็นส่ิงยึดเหน่ียวและศูนยร์วมความศรัทธาของชาวจงัหวดั ฉะเชิงเทรา และหลงัจากนั้นจากการ
ติดตามของศูนยย์ติุธรรมเด็ก 2 กลุ่มน้ีก็ไม่มีเร่ืองราวกนัอีกเลย 

ส่ิงท่ีประชาชนในแถบพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราให้ความเคารพและนับถือท่ีสุด คือ 
หลวงพ่อโสธร ซ่ึงถือไดว้่าเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราและใกล้เคียงดว้ยความ
ศกัด์ิสิทธ์ิท าให้ประชาชนมีความย  าเกรงและเคารพต่อหลวงพ่อโสธรเป็นอย่างมาก ดงันั้นอยา่งใน
กรณีขอ้พิพาทน้ีเป็นเหมือนสัญญาใจกบัหลวงพ่อโสธรวา่จะไม่มีเร่ืองกนัอีก ผลปรากฏทั้ง 2 กลุ่มก็
สามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งดี (นามสมมุติ 1, 2557) 

 

4.2.3 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย 

จากการสัมภาษณ์ กลุ่มยอ่ยได ้พดูถึงความน่าเช่ือถือของศูนยย์ติุธรรมวา่ 

 
มองจากภายนอกแลว้ ท่ีศูนยย์ุติธรรมฯค่อนขา้งมีความน่าเช่ือถือโดยคิดว่าหากมี
ปัญหาทีน้ีสามารถไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือปัญหาของเราได ้ อีกทั้งประชาชนท่ีเคย
ใชบ้ริการต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เป็นศูนยท่ี์มีความยติุธรรมอยา่งแทจ้ริง และมี
ความจริงใจในการแกไ้ขปัญหา ท าใหเ้กิดการบอกปากต่อปาก ท าให้มีคนรู้จกัเยอะ
ข้ึน แต่ประชาชนบางส่วนของ พนมสารคามก็ไม่ทราบวา่ใน อ าเภอมีศูนยย์ุติธรรม
ชุมชนอยู ่เน่ืองจากอาจจะขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี ท าให้คนรู้จกัไม่ทัว่ถึง ผูใ้ห้
สัมภาษณ์กล่าวต่อวา่ไดม้าติดต่องานกบัทางอาจารยว์ิภา เฟ่ืองฟูด ารงชยั ในธุรกิจ
ส่วนตวัก็จะมีประชาชนแวะเวียนเขา้มาหาบ่อยมาก ทั้งการมาหาพุดคุย พบปะ 
หรือปรึกษาปัญหาต่างๆ ซ่ึงในบางคร้ังอาจารยว์ิภาก็จะแบ่งเวลาให้สังคมมากกว่า
แบ่งเวลาให้กบัธุรกิจของตวัเองซะอีก ท าให้คนในพื้นท่ีรู้จกัและรักอาจารยว์ิภา 
เป็นอยา่งมากดว้ยบุคลิกท่ีเป็นกนัเอง พูดคุยดว้ยง่ายและไม่ถือตวัผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงั
กล่าวอีกว่าควรท่ีจะมีศูนยย์ุติธรรมชุมชนในทุกๆจงัหวดัเพราะสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนไดจ้ริงและไม่ท าใหค้ดี รก ศาลดว้ยคดีเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีพอไกล่เกล่ียกนัได ้
หรือในบางคร้ังคดีใหญ่ๆทาง ศูนยย์ุติธรรมชุมชนก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างดี
เยีย่มและมีความยติุธรรมเป็นอยา่งมากอีกทั้งไม่มีการเสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน(นาม
สมมุติ 14, นามสมมุติ 15 และนามสมมุติ 16, 2557) 
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คนส่วนมากยงัไม่เขา้ใจถึงค าวา่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) 
ว่าคืออะไรแล้วเป็นอย่างไร เพราะส่วนใหญ่ก็ยงัเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมท่ีเอ่ยถึงคือ
กระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นกระแสหลัก โดยมีตัวกฎหมายและศาลเป็นตัวตัดสิน ซ่ึงในทาง
กระบวนการยุติธรรมสมานฉนัทน์ั้นเป็นแนวคิดพื้นฐานของชุมชนท่ีท าให้เกิดความสมานฉนัทข้ึ์น
แก่คู่กรณีหรือคู่พิพาทโดยไม่ตอ้งผา่นตวับทกฎหมายหรือศาลเพียงแค่ มีคนกลางเป็นผูไ้กล่เกล่ียซ่ึง
คนกลางตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายวา่จะไม่มีการโอนเอียงเขา้ขา้งฝ่าย
ใดหรือฝ่ายหน่ึงโดยคนกลางจะไม่ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากการเป็นผูไ้กล่เกล่ียเลยแลว้
คนกลางก็จะไม่มีหนา้ทีตดัสินใจว่าใครถูกหรือผิดเป็นเพียงแค่หน้าท่ีในการไกล่เกล่ียให้เขา้ใจกนั
และท าใหข้อ้ปัญหาของทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกนัไดเ้ท่านั้น 

 

4.3 รูปแบบขั้นตอน เทคนิค วิธีการไกล่เกลีย่ และการกระจายเครือข่าย ในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 
จากการศึกษารูปแบบขั้นตอนการไกล่เกล่ียของศูนยย์ุติธรรมชุมชน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

ลกัษณะคือ 

 
4.3.1 รูปแบบการไกล่เกลีย่ก่อนเร่ืองถึงต ารวจ 

รูปแบบการไกล่เกล่ียก่อนเร่ืองถึงต ารวจสามารถ แบ่งไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (นาม
สมมุติ 7, นามสมมุติ 12 และนามสมมุติ 13, 2557) 

ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึนในพื้นท่ี 

เม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึนมาในชุมชนหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกรณีอุบติัเหตุ การ
ทะเลาะวิวาท เกิดเหตุอาชญากรรม หรือเกิดความขดัแยง้ ส่ิงท่ีคนในชุมชนจะนึกถึงเพื่อท่ีจะไปขอ
ความช่วยเหลือ คือ ผูน้ าชุน ผูน้ าตามธรรมชาติ และผูท่ี้มีอิทธิพลในพื้นท่ี เช่น ผูใ้หญ่บา้น ก านัน 
หรือผูห้ลกัผูใ้หญ่ท่ีคนในชุมชนเคารพนบัถือ 

ขั้นตอนท่ี 2 กรณีพิพาทถึงผูน้ าชุมชนและเครือข่ายศูนยย์ติุธรรม 

เม่ือเร่ืองถึงผูน้ าตามทอ้งถ่ินแลว้ โดยส่วนมาก บุคคลเหล่าน้ีจะมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายกบั
ศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคาม  ก็จะติดต่อเร่ืองมาท่ีศูนยย์ุติธรรมเพื่อท่ีจะประสานเร่ืองราวกรณี
ต่างๆ รวมถึงกล่าวถึงล าดบัเหตุการณ์ และแจ้งข้อมูลขอ้เท็จจริงเข้ามาในศูนย์ยุติธรรมเพื่อการ
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พิจารณาตามล าดบั แต่โดยทัว่ไปแลว้ ขอ้พิพาทจะเขา้มาเยอะจึงท าให้อาจจะตอ้งรอในการเรียกขอ้
พิพาทในการช่วยเหลือของศูนยป์ระมาณ 1 เดือน 

ขั้นตอนท่ี 3 เครือข่ายศูนยย์ติุธรรมแจง้เร่ืองเขา้มาใหศู้นยย์ติุธรรมเขา้ไปไกล่เกล่ีย 

เม่ือเร่ืองถึงศูนยย์ุติธรรมแลว้ ทางศูนยจ์ะเรียก คู่กรณีมา คุยกนั โดย หนา้ท่ีและวิธีการของ
ศูนยย์ุติธรรมชุมชน นั้น คือ การให้ค  าแนะน าโดย ให้ค  าปรึกษาแก่ชาวบา้นในชุมชนในเกือบทุกๆ 
เร่ืองไม่ว่าจะเป็นการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบักฎหมาย การยา้ยผูต้อ้งขงัเขา้มาสู่ในตวัจงัหวดั การพกั
โทษของนกัโทษ การช่วยเหลือชาวบา้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคส่ิงของเคร่ืองใช ้อาหาร
ในช่วงเกิดภาวะไม่ปกติ ดงัเช่น ช่วงน ้ าท่วมก็มีการน าเอาของบริจาคต่างๆ ของชาวบา้นมารวมไวท่ี้
ศูนยย์ติุธรรมและศูนยก์็มีหนา้ท่ีแจกจ่ายให้แก่ผูท่ี้เดือดร้อน และการไกล่เกล่ียของทางศูนย ์คือ การ
เรียกคู่กรณีแยกกนัเขา้มาคุยกบัทางผูไ้กล่เกล่ียก่อนโดยให้ เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีมาของปัญหาของแต่
ละคนวา่มีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร แลว้ จะถามถึงความตอ้งการของทั้งสองฝ่าย รวมถึงขอเรียกร้องต่างๆ ท่ี
ฝ่ายท่ีโดนกระท าตอ้งการ 

ขั้นตอนท่ี 4 ถามถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

เม่ือทราบถึงความต้องการของทั้ งสองฝ่ายแล้วก็จะเรียก แยกกันเข้ามาอีกถามว่าทาง
ผูเ้สียหายตอ้งการการเรียกร้องเยียวยาค่าเสียหาย มาอยา่งน้ีทางฝ่ายคู่กรณี สามารถรับไดห้รือไม่กบั
ขอ้เรียกร้องของอีกฝ่าย หากรับไดก้บัส่ิงท่ีผูเ้สียหายร้องขอมา เร่ืองก็จบ แต่ถา้ไม่ไหวไม่สามารถรับ
ขอ้เรียงร้องได ้ก็ตอ้งไกล่เกล่ียกนัอีกคร้ังวา่สามารถลดหยอ่นกนัไดข้นาดไหนพอใจเท่าไหน  ถา้ตก
ลงกนัไดก้ารไกล่เกล่ียก็จะประสบความส าเร็จ ในกรณี ฝ่ายผูเ้สียหายเกิดการเสียชีวิต ก็ตอ้งชดเชย
เยียวยากนั โดยชาวบา้นไม่ไดมี้ความรู้ ดา้นกฎหมายก็ไม่รู้วา่สามารถเรียกร้องเงินจากรัฐในการท า
ศพ หรือเรียกร้องเงินจากรัฐ ทางศูนย์ยุติธรรมฯจึงเป็นท่ีพึ่ งในการหาข้อกฎหมาย หรือ พรบ.
คุม้ครองต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้มาเป็นส่วนเยยีวยาหวัใจ ใหแ้ก่ผูท่ี้มาขอความช่วยเหลือ เพราะชาวบา้นไม่
รู้ขอ้กฎหมายและ พรบ.คุม้ครองต่างๆ  

ขั้นตอนท่ี 5 ในกรณีท่ีไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 

ในกรณีท่ีไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จก็จะนดักนัคร้ังต่อไป แลว้ทางศูนยย์ติุธรรมจะพิจารณาระหวา่ง
นั้นวา่เหตุใดจึงไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ อยา่งในกรณีท่ีเคยเกิดข้ึนในกรณีท่ีไม่สามารถไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จ 
เพราะทาง คนในครอบครัวของผูท่ี้ไดรั้บการไกล่เกล่ียฝ่ายหน่ึง ได้ยุยงว่าไม่ควรยอมควรให้เอา
ความถึงท่ีสุด ถา้เจออยา่งกรณีแบบน้ีซ่ึงเจอไม่บ่อยนกัก็จะน าเร่ืองข้ึนสู้ยติุธรรมกระแสหลกั 
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4.3.2 รูปแบบการไกล่เกลีย่การกระท าผดิหลงัจากเร่ืองถึงต ารวจแล้ว  

โดยศูนยย์ุติธรรมไดร่้วมมือกบั สภอ. พนมสารคาม จดัให้มีการไกล่เกล่ียคดีความข้ึน โดย
คดีความแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ(นามสมมุติ 12 และ นามสมมุติ 13, 2557) 

4.3.2.1 คดีความท่ียอมความกนัได ้คือ เม่ือคู่กรณีข้ึนสู่สถานีต ารวจแลว้ เจา้หน้าท่ี
เห็นวา่เป็นการกระท าผิดเล็กๆ นอ้ยๆ เจา้หนา้ท่ีก็จะติดต่อ สภอ. พนมสารคาม เพื่อให้ประสานงาน
กบัศูนยย์ติุธรรมฯ ใหเ้ขา้ไปช่วยในการไกล่เกล่ียการกระท าผิดท่ีเกิดข้ึน โดยทางสถานีต ารวจก็จะมี
หอ้งไกล่เกล่ียให้โดยเฉพาะ ซ่ึงหากไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จ ทางต ารวจก็จะลงเร่ืองไวใ้นในลกัษณะท่ีจะ
เป็นการว่ากล่าวตกัเตือน หรือยอมความตกลงกนัได้ แต่หากไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จก็จะด าเนินตาม
กฎหมายต่อไป 

4.3.2.2 คดีความท่ียอมกนัไม่ได้ แต่สามารถอภยัให้กนัได ้อย่างเช่นในคดีอาญาท่ี
ยอมความกนัไม่ได ้เช่น ขบัรถชนคนบาดเจ็บ แต่ถา้ สามารถตกลงกบัคู่กรณีโดยการไกล่เกล่ียแลว้
ชดใช้ค่าเสียหายกันได้ ซ่ึงเม่ือส่งเร่ืองไปตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแล้ว จะเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาคดีในขั้นตอนของการพิจารณาคดีของศาล 

 
4.3.3 ข้ันการปลูกฝังในระดับเยาวชน 

ทางศูนยย์ุติธรรมไดมี้ขั้นตอนการปลูกฝังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทต์ั้งแต่ระดบั
เยาวชนโดยได้มีโครงการปลูกฝัง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตั้ งแต่ระดับเยาวชนใน
โครงการ ทูต สันติภาพสู่สังคมสันติสุข เป็นโครงการเชิงการป้องกนั โดยการน าเด็กรุ่นพี่ ท่ีมีความรู้
ความสามารถ มาสอนกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กคนอ่ืนๆ ใน วนัจนัทร์ พุธ และ ศุกร์ เช่น สอนการร า
ไทย การร้องเพลงลูกทุ่ง การเล่นดนตรีไทย หรือการสอนกีฬา เป็นการน าเอาเวลาวา่งมาท าให้เกิด
ประโยชน์แก่น้องๆ เด็กจะไดมี้สัมพนัธภาพกนั ท าให้มีความรู้สึกรักกนัและให้ความส าคญัต่อกนั 
และ นอกจากน้ี เยาวชนรุ่นน้ียงัไดรั้บการฝึกอบรมคดัเลือกมาท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียในสถานศึกษา โดย
กฎในการไกล่เกล่ีย มี 3 ขอ้ 1) เม่ืออีกฝ่ายหน่ึงพูดอีกฝ่ายตอ้งหยุด 2) ห้ามทะเลาะกนัเวลาไกล่เกล่ีย 
3) ใชค้  าท่ีสุภาพหา้มใชค้  าหยาบ (นามสมมุติ 1, 2557) 

 
4.3.4 ขั้นตอนและกระบวนการกระจายเครือข่าย 

ทางศูนยย์ติุธรรมชุมชนพนมสารคามนอกจากจะมีอาสาสมคัรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีคอยไกล่เกล่ีย
โดยผา่นการฝึกอบรมความรู้จากกทางกระทรวงแลว้ ยงัมีการกระจายเครือข่ายของศูนยอี์กหลายวิธี 
เช่น การท่ีน าเอาผูท่ี้ไดรั้บความช่วยเหลือกบัศูนยเ์ป็นบุคคลตน้แบบ โดยท าให้บุคคลเหล่านั้นไม่
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รู้สึกอายท่ีมาร้องขอความช่วยเหลือแต่จะท าให้บุคคลเหล่านั้นรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการยติุธรรมสมานฉนัทแ์ละเชิญชวนคนเหล่าน้ีใหเ้ป็นเครือข่ายคอยเป็นหูเป็นตาให้แก่ทาง
ศูนยย์ุติธรรมฯ อีกทั้งในกิจกรรมเบ้ืองตน้ในระดบัขั้นปลูกฝังเยาวชนนั้นทางศูนยย์ุติธรรมได้น า
เยาวชนมาท ากิจกรรมกบัทางศูนยน์ั้น ท าให้ได้พบได้เจอกบัผูป้กครองของเด็กเหล่าน้ีท าให้เกิด
เครือข่ายข้ึนอีกมากมาย เทคนิคน้ีท าให้ เครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมมีมากข้ึนเร่ือยๆ (นามสมมุติ 1, 
2557) 

 

4.4 ประเภททุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน 

 พนมสารคาม 
 

ทุนของสังคม ทุนท่ีมีอยู่ในสังคมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางธรรมชาติ ทุนทรัพยากร ทุน
มนุษย ์ทุนทางสังคม และทุนวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการหยบิน าเอาทุนต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคมนั้นๆออกมา
รวมอยูใ่นรูปแบบ ทุนของสังคม ไม่วา่จะเป็นใน เร่ืองของ ผูค้นในชุมชน ความสัมพนัธ์ของชุมชน 
ผูน้ า ผูรั้กษากฎหมาย โดยท่ีชุมชนต่างๆ สามารถท่ีจะน าเอาออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้หรือ บาง
ชุมชนถึงมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้ซ่ึงในชุมชนพนมสารคามมีทุนของสังคมท่ีเห็นได้
อยา่งเด่นชดัในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ทุน ดงัน้ี 

 
4.4.1 ทุนทางสังคม 

สังคมในชุมชนพนมสารคามเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท ความสัมพนัธ์ในสังคมมีลกัษณะ
มีความกลมเกลียวและมีความสามคัคี สังคมมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ซึงสอดคลอ้งกบัท่ี Putnamm 
ได้อธิบายถึงทุนทางสังคมท่ีจะท าให้สังคมมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันว่าเม่ือสังคมมีความ
ไวว้างใจกนัจะเป็นส่ิงท่ีจะช่วยเช่ือมโยงส่วนยอ่ยๆ ของชุมชนเขา้ดว้ยกนั รวมทั้งการเช่ือมต่อความ
แตกแยกของสังคมเขา้ดว้ยกนั ดงันั้นเม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนทุนทางสังคมจึงเป็นส่วนช่วยท่ีส าคญั
สมานความสัมพนัธ์ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซ่ึงส านักมาตรฐานการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์(2548: 24-45)ไดอ้ธิบายถึงกรอบแนวคิดของทุนทางสังคมซ่ึงแบ่งเป็น
ตวัมิติต่างๆ 5 มิติ ไดด้งัต่อไปน้ี 1) มิติกลุ่มและเครือข่าย 2) มิติความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั 3) มิติกิจกรรมและความร่วมมือ 4) มิติความสมานฉนัทท์างสังคม 5) มิติอ านาจหนา้ท่ี
และกิจกรรมทางการเมือง 



85 

จุดเด่นของทุนสังคมท่ีเขา้มามีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในชุมชน
พนมสารคาม มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ความสัมพนัธ์ทางสังคม 2) เครือข่าย และ 3) การมีส่วนร่วม
ของภาคี ซ่ึงสอดรับกบัองค์ประกอบของ ส านักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยด์งัต่อไปน้ี 

4.4.1.1 ความสัมพนัธ์ทางสังคม 

ความสัมพนัธ์ทางสังคมของชุมชนพนมสารคามมีความสัมพนัธ์กนัแบบเครือญาติ มี
การพึ่งพาอาศยักนั บา้นใกลเ้รือนเคียงรู้จกักนั กินขา้วร่วมกนั ท าให้เกิดความสนิทสนม กลมเกลียว
กนั โดยเหตุผลของการท่ีชุมชนพนมสารคามมีความสนิทสนมและกลมเกลียวกนัส่วนหน่ึงมาจาก 
การท่ีเป็นชุมชนก่ึงชนบทและก่ึงเมืองท าให้ การแข่งขนักนัมีน้อย มีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั โดยเหตุผลท่ีกล่าวมานั้นท าใหเ้กิดความผกูพนักนัของชุมชน ความสัมพนัธ์ในชุมชนจึงเป็น
แบบครอบครัว โดยเจา้หน้าท่ีศูนยย์ุติธรรมชุมชนไดใ้ห้เหตุผลว่า“สังคมพนมสารคามเป็นลกัษณะ
ก่ึงเมืองก่ึงภูธร สังคมมีลักษณะมีความกลมกลืนกัน โดยการสร้างความตระหนักถึงความเป็น
เจา้ของ ของชุมชน โดยทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั เพราะถา้หากคิดวา่ท่ีๆ นั้นเป็นของคนใดคนหน่ึง 
ความร่วมมือจะไม่เกิด” (นามสมมุติ 1, 2557) 

ซ่ึงเป็นบรรทดัฐานของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเห็นว่า ชุมชนเป็นของทุกคน จึงท าให้
เกิดความรักต่อชุมชนของตนเองท าให้เกิดความสามคัคีกลมเกลียว เม่ือมีบรรทดัฐานท่ีดีต่อชุมชน
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก็ย่อมมีการช่วยเหลือกันยกตัวอย่างใน กรณีพิพาทของสุนัขกัดไก่ ฝ่าย
ผูเ้สียหาย ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ตนเอง กบั คู่กรณีท่ีท าให้การไกล่เกล่ียสามารถไกล่
เกล่ียไดป้ระสบผลส าเร็จ โดยสรุปไดว้า่ 

 
ส่ิงท่ีท าให้สามารถไกล่เกล่ียกนัไดคื้อความเห็นอกเห็นใจกนั เพราะ
อยูบ่า้นใกลเ้รือนเคียงกนัเคยช่วยเหลือเก้ือกูลกนัมาตลอด และการอยู่
บ้านใกล้กันแล้วเป็นศัตรูกันถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ดี แล้วอีกอย่างอยู่
ดว้ยกนัมานานก็รู้วา่อีกฝ่ายฐานะไม่ดี ก็เกิดความเห็นใจ เลยยอมๆกนั
ไป และสุดทา้ยก็ไดเ้พื่อนบา้นท่ีดีกลบัมาเหมือนเดิม(นามสมมุติ 9, 
2557) 

 
ในกรณีพิพาทข้างต้นจะเห็นได้ว่า คู่กรณีทั้งสอง เป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรคอย

ช่วยเหลือกนัมีบรรทดัฐานท่ีดีต่อชุมชนของตนเอง ท าให้เกิดความผกูพนักนั และความเห็นอกเห็น
ใจกนั มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท าให้เกิดความสมานฉนัทก์นัไดอ้ย่างง่ายดาย ซ่ึงสอดรับกบั
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ทฤษฎีของ ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์น มิติ ท่ีวา่ทุนทางสังคมมี
ความไวว้างใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมิติความสมานฉนัทท์างสังคม โดยชุมชนพนม
สารคามมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมีความไวว้างใจกนัสูงเพราะในชุมชนพนมสารคาม มี
ลกัษณะความสัมพนัธ์กันในชุมชน มีความสนิทสนมกันแบบเครือญาติมีอะไรก็คอยช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัเหมือนครอบครัว ท าให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมีความไวว้างใจกนั ท าให้
เม่ือมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนความสามารถสมานฉันท์กนัไดอ้ย่างไม่ยากเยน็ ซ่ึงสังคมในชุมชนพนม
สารคามมีการปฏิบติักนัมาเป็นบรรทดัฐานดงันั้นกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึนจึงสามารถสมานฉนัทไ์ดอ้ยา่ง
ประสบผลส าเร็จ ผลสุดทา้ยคู่พิพาททั้งสองฝ่ายกลบัมาเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีกนัดงัเดิม 

4.4.1.2 เครือข่าย 

ในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทดว้ยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในพนมสาร
คามมีจุดเร่ิมตน้มาจาก ศูนยย์ติุธรรมชุมชน โดยศูนยย์ติุธรรมเกิดข้ึนไดจ้ากการรวมตวัของบุคคลท่ีมี
ใจรักท่ีจะท าคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเกิด โดยมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น ต ารวจ ครูอาจารย ์
สมาชิกสภาเทศบาล ผูน้ าชุมชน ผูน้ าตามธรรมชาติ เจา้ของธุรกิจ  ชาวบา้น  พนกังานทัว่ไป  เป็นตน้ 
และเม่ือเขา้มาท างานอาสาในศูนยย์ุติธรรมแลว้ตอ้งไดรั้บความรู้ และการฝึกอบรม ของกระทรวง
ยติุธรรมดว้ย ท าให้เกิดความเป็นเครือข่าย โดยความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลก็จะมีจุดเด่นท่ี
แตกต่างกนัไป ขอ้มูลต่างๆ ก็จะมีความน่าเช่ือถือข้ึนเพราะมีความรู้จากผูรู้้จริงในสายนั้นๆ ดงันั้น
เม่ือมีกรณีพิพาทก็จะส่งอาสาสมคัรของศูนยย์ุติธรรมท่ีมีความช านาญเป็นดา้นๆลงไปท าหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมเม่ือประชาชนท่ีมาใชบ้ริการท่ีศูนยย์ุติธรรมแลว้ ไดรั้บความยุติธรรมก็เกิด ผลตอบรับท่ีดี
กลับมา ท าให้งานไกล่เกล่ียเข้ามามากมาย ท าให้งานล้นมือ จึงเร่ิมมีการประสานงานกันของ
เครือข่าย ซ่ึงเป็นการส่งผ่านของขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความส าคญั ลงไปยงัพื้นท่ีตาม ต าบล หมู่บา้น
เพื่อใหค้นท่ีพร้อมเปิดศูนยใ์นพื้นท่ีนั้นๆข้ึนเพื่อเป็นการรองรับกบัขอ้พิพาทท่ีเขา้มาเร่ือยๆ เพราะใน
แต่ละขอ้พิพาทบางคร้ังไม่สามารถท าให้จบไดโ้ดยเร็วไดเ้น่ืองจากตอ้งท าการสมานฉนัทด์ว้ยท าให้
ตอ้งระมดัระวงัในทุกขั้นตอน เพราะเม่ือจบแลว้ทั้งสองฝ่ายตอ้งสามารถกลบัมาใชชี้วิตไดต้ามปกติ 
และสามารถอยูไ่ดเ้หมือนเดิม 

จากขา้งตน้จะเห็นถึงความสัมพนัธ์ตามแนวคิดของ ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยต์ามมิติกลุ่มและเครือข่ายในเร่ืองของการส่งผา่นขอ้มูลได ้เครือข่ายมีการ
ส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารทั้งหลายโดยเครือข่ายท าใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี อีกทั้งยงัมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ แลกเปล่ียนทรัพยากร และเขา้ถึงประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ตามต าบล หมู่บา้น จึงสามารถท า
ให้กรณีพิพาทในหลายๆ กรณีสามารถจบลงไดใ้นพื้นท่ีก่อนท่ีจะไปถึง ส านกังานยุติธรรมชุมชน
พนมสารคาม ซ่ึงเป็นส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของส านกังานยติุธรรม 
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4.4.1.3 การมีส่วนร่วมของภาคี 

การมีส่วนร่วมของภาคีของชุมชนพนมสารคามถือได้ว่าเป็นจุดเด่น และเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีท าให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของชุมชนพนมสารคามประสบความส าเร็จ
เน่ืองจาก หน่วยงานภาคีของทีน่ีมีการให้ความร่วมมือท่ีดีต่อกนั ไม่ว่าจะเป็นศูนยย์ุติธรรม ต ารวจ 
กรมคุมประพฤติ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น นายอ าเภอ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าตามธรรมชาติ และ ขา้ราชการต่างๆ 
รวมถึงประชาชนท่ีได้มีความเต็มใจและตั้งใจท่ีจะให้ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัท่ี วภิา เฟ่ืองฟูด ารงชยั ท่ีกล่าววา่ 

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะส าเร็จได ้ทุกภาคส่วนตอ้งให้ความช่วยเหลือ
และมีส่วนร่วมต่อกนัรวมถึง ภาคประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ และ รัฐบาลตอ้ง
ใหก้ารสนบัสนุน จึงจะท าใหก้ระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทป์ระสบความส าเร็จได ้

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้พูดถึงการมีส่วนร่วมระหว่างต ารวจและศูนย์
ยติุธรรมชุมชนพนมสารคามในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทดงัน้ี 

 

ในการมีส่วนร่วมระหว่างต ารวจและศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสาร
คามโดยทางสถานีต ารวจจะจดัห้องไวส้ าหรับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ของชุมชนในพื้นท่ี โดยเม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนก็ตอ้งเขา้มาไกล่เกล่ีย 
ณ ท่ีหอ้งไกล่เกล่ียท่ีสถานีต ารวจก่อน ซ่ึงคนท่ีท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเป็น 
อาสาสมคัรจากทางศูนยย์ติุธรรมฯ และในส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือ
ต่อกนัก็เช่น การให้ขอ้มูลในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีแทจ้ริงกบัศูนย์
ยุติธรรมของผูน้ าชุมชน ผูน้ าตามธรรมชาติเพราะบางคร้ังการฟัง
ความแค่จากคู่กรณีไม่เพียงพอ (นามสมมุติ 3, 2557) 

 

ในการร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีต ารวจโดยมีห้องไกล่เกล่ียส าหรับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ และ ไดรั้บความร่วมมือจาก โรงพกั ประชาชน เครือข่ายผูน้ าธรรมชาติ และเครือข่าย
ตามท่ีต่างๆของศูนย ์ซ่ึงถือไดว้่ามีความร่วมมือร่วมใจกนัในการท างานเป็นอย่างงมากท าให้ศูนย์
ยติุธรรมชุมชนพนมสารคามประสบความส าเร็จในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

จากข้างต้นจะเห็นได้ถึงความสัมพนัธ์กับกรอบแนวคิดของส านักมาตรฐานการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยต์ามมิติของกิจกรรมและความร่วมมือ และมิติอ านาจหน้าท่ีและ
กิจกรรมทางการเมือง ความร่วมมือในชุมชนพนมสารคามถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก
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โดยมีทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สถานีต ารวจ สมาชิกสภาเทศบาล และหน่วยงานของรัฐใน
ชุมชน มีความร่วมมือในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท าให้มี
ความส าเร็จไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือให้ขอ้มูลต่างๆ แก่บุคคลท่ีเขา้
มาไกล่เกล่ียเพื่อเป็นประโยชน์ในกระบวนการไกล่เกล่ีย โดยทั้งหน่วยงานของรัฐและประชาชนใน
พื้นท่ีมีความเช่ือและตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเองวา่มีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงในชุมชนท่ีจะ
ช่วยท าใหชุ้มชนและสังคมในพื้นท่ี ท่ีตนเองอาศยัอยูน่ั้นมีความสงบสุขและพฒันาได ้

 
4.4.2 ทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษยต์ามความหมายของ นิสดารก ์เวชยานนท ์(2551: 3) เป็นคุณลกัษณะต่างๆ รวมถึง
ความสามารถท่ีอยูใ่นตวัมนุษย ์อนัไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ซ่ึงจะมีทั้งส่วนท่ีเกิดมาพร้อม
มนุษย ์และเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในชุมชนพนมสารคามทุนมนุษยอ์นัได้แก่ ผูน้ า
ชุมชน ผูน้ าตามธรรมชาติท่ีและเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมฯ ไดมี้คุณลกัษณะต่างๆดงัท่ีไดก้ล่าวมา 
และได้รับการฝึกอบรมจากกระทรวงยุติธรรมในการท าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ์อีกทั้งมีส านึกท่ีดีในการให้ความช่วยเหลือแก่ ชาวบา้นท่ีมีปัญหาสังเกต ไดจ้ากทกัษะ
ในขณะปฏิบติัหน้าท่ีในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมี์ความตั้งใจในการท าหน้าท่ี
และใชค้วามรู้ความสามารถ ทกัษะเพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้มาขอรับความช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี 

ผูน้ าชุมชน ผูน้ าตามธรรมชาติ และอาสาสมคัรในศูนยย์ุติธรรมชุมชน  มีความตั้งใจท่ีจะ
แกปั้ญหาต่างๆ หรือกรณีพิพาทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาในชุมชนของตนเองอย่างแทจ้ริง ส่ิงมุ่งหวงัของ
เขาเหล่านั้นคือ การให้ความยุติธรรมท่ีแทจ้ริงแก่ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีเครือข่ายศูนยย์ุติธรรม
ชุมชน ได้ให้ความเห็นว่า “ท่ีเราท างานกันทุกวนัน้ีประโยชน์ไม่ได้อยู่ท่ีตัวเราแต่เราท าเพื่อ
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตและนอกเขตของเรา โดยทีมงานของยุติธรรมชุมชนพนมสารคามมีจิตใจท่ี
อาสาและท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ” (นามสมมุติ 3, 2557) 

 จะเห็นไดว้า่ทุนมนุษยใ์นชุมชนพนมสารคามน้ีนอกจากจะมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ี
เกิดข้ึนจากตวัเองและจากประสบการณ์ตามทฤษฎีของ นิสดาร์กแลว้ ส่ิงท่ีทุนมนุษยใ์นชุมชนพนม
สารคามท่ีท าใหมี้ความแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ คือ จิตส านึกท่ีจะท าประโยชน์แก่ชุมชนอยา่งแทจ้ริง
โดยไม่ไดค้  านึงถึงตนเอง นอกจากน้ียงัไดรั้บ การฝึกอบรม จากภาครัฐบาลท าให้มีความรู้ท่ีจะน าไป
ช่วยเหลือประชาชนท่ีขอความช่วยเหลือจากเขาเหล่านั้นได ้ซ่ึงตรงกบัจุดมุ่งหวงัของศูนยย์ุติธรรมฯ 
ท่ีวา่“ ยติุธรรมถว้นหนา้ประชามีส่วนร่วม” อีกดว้ย 
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4.4.3  ทุนวฒันธรรม 

วฒันธรรมเป็นแบบแผนพฤติกรรมในการด ารงชีวติ อาจจะเป็นแบบแผนในการปรับตวัเขา้
กบัส่ิงเปล่ียนแปลงท่ีคุกคามเขา้มาจากภายนอกซ่ึงเป็นกฎเกณฑท่ี์ก าหนดความสัมพนัธ์ในสังคม ซ่ึง
คนในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติร่วมกันได้ ซ่ึงวฒันธรรมจะท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง มนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสังคม และมนุษยก์บัธรรมชาติ โดยวฒันธรรมนั้น
เกิดข้ึนจากความคิดของมนุษย ์โดยน าเอาความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยใ์นสังคมนั้นๆข้ึนมาเป็น
ตวัก าหนดวฒันธรรม ส่วน ทุนวฒันธรรมตามความหมายของ Boudier (1986 อา้งถึงใน สาคร สม
เสริฐ, 2549: 21) คือ ทุนวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีอยูติ่ดตวักบัมนุษย ์ซ่ึงเป็นผลจากการเติบโตข้ึนมาใน
สังคม โดยผา่นการขดัเกลาจากพ่อแม่ ครอบครัว สังคม โรงเรียนและส่ิงแวดลอ้มต่างๆโดยมีกลไก
ทางสังคมท าใหห้ล่อหลอมทางบุคลิก ซ่ึงสามารถน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัทไ์ดด้งัต่อไปน้ีBoudier (1989 อา้งถึงใน กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์, 2554: 10) 

4.4.3.1 ส่ิงท่ีฝังลึกอยู่ในตวัคน ในเร่ืองของความเช่ือ คือ ความมัน่ใจส่ิงท่ีคิดไวว้่า
เป็นความจริง ซ่ึงความเช่ือบางอยา่งอาจจะมีการสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน เพราะความเช่ือเป็นส่ิงท่ี
อยูก่บัมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ เช่น ความเช่ือเร่ือง  หา้มใส่ชุดสีด าเยีย่มคนป่วย เพราะสีด าเป็นสีท่ี
คนโบราณถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของความทุกขโ์ศก ส่วนในชุมชนพนมสารคามไดมี้การปลูกฝังให้ มี
ความเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่โสธรวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิและยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจ ของคน
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยกตวัอย่างเช่น กรณีของ กลุ่มเด็ก 2 กลุ่มท่ีมีปัญหากนัมาเป็นเวลานาน ซ่ึง
ปัญหาไดส้ิ้นสุดตรงท่ีมาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อโสธรว่าจะเลิกแลว้ต่อกนั และหลงัจากนั้นเด็ก 2 
กลุ่ม ก็ไม่มีเร่ืองทะเลาะวิวาทกนัอีกเลย เพราะส่ิงท่ีชุมชนพนมสารคามปลูกฝัง คือความศกัด์ิสิทธ์ิ
ของหลวงพ่อโสธรดงันั้นเม่ือ เด็กทั้ง 2 กลุ่มซ่ึงถูกปลูกฝังในความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพ่อโสธรได้
สาบานต่อหนา้หลวงพอ่โสธรจึงไม่กลา้ผดิค าสาบานเพราะกลวัส่ิงท่ีไม่ดีจะเกิดข้ึนกบัตนเองเม่ือเด็ก
ทั้ง 2 กลุ่มไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกนัแลว้ทางศูนยย์ติุธรรมก็สานต่อในเร่ืองความสมานฉนัทข์องเด็ก
ทั้ง 2 กลุ่มต่อเลยเพื่อให้สามารถหันกลบัมาเป็นเพื่อนกนัได้ จากขา้งตน้จะเห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเช่ือและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ท่ีมีหลวงพ่อโสธรเป็นศูนยก์ลางในการ
ไกล่เกล่ียซ่ึงท าใหป้ระสบผลส าเร็จ และในดา้นค่านิยม ซ่ึงก็คือ ส่ิงท่ีพึงปรารถนาของสังคมนั้นๆ ท่ี
มีความต้องการและปรารถนาท่ีจะเป็นเป้าหมายและปลูกฝังให้แก่สมาชิกของสังคมนั้นๆ โดย
ค่านิยมของชาวชุมชนพนมสารคามท่ีเป็นท่ีปลูกฝังในสังคมคือช่วยเหลือเก้ือกูลกนั อยู่กนัแบบ
ครอบครัว น ้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ซ่ึงเป็นการขดัเกลาจากสังคมดงันั้นแมว้า่กาลเวลาจะเปล่ียนไปหาก
เยาวชนรุ่นๆ ต่อมาไดรั้บการจดัเกลาในแบบเดิม ค่านิยมเหล่าน้ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปร ไปตามเวลา ส่ิงน้ี
ท าให้ชุมชนพนมสารคามมีความกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และรักใคร่กนัการขดัเกลาใน
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สังคมปลูกฝังใหมี้ความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั พึ่งพาอาศยักนั ทุกคนจึงเป็นส่วนส าคญัของกนัและกนั 
ดงันั้นเม่ือเกิดเหตุการณ์พิพาทข้ึน หนกันิดเบาหน่อยก็สามารถอภยัใหก้นัได ้

4.4.3.2 ส่ิงท่ีเป็นรูปลกัษณ์และมีลกัษณะเป็นตวัตน ส่ิงท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาว
ชุมชนพนมสารคามและประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากคือ 
หลวงพอ่โสธร ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่ วดัโสธรวรารามวรวหิารวดัคู่บา้นคู่เมืองฉะเชิงเทรา และเป็นวดั
อนัดบัตน้ๆ ท่ีคนไทยรู้จกัและศรัทธาในองคห์ลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแห่งเมืองแปดร้ิว 
ซ่ึงผูค้นมกัเดินทางมาสักการะขอพรเพื่อความสุข และวดัสมานรัตนารามภายในวดัสมานรัตนาราม
แห่งน้ีประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัเดินทางมาขอพร
เพื่อความบริบูรณ์มัง่คัง่ และความส าเร็จในทุกๆด้านของชีวิต ซ่ึงถือไดว้่าสถานท่ีท่ีกล่าวมาเป็น
สถานท่ียดึเหน่ียวจิตใจของคนในพื้นท่ี เม่ือมีปัญหาหรือตอ้งการขอพรก็จะไปขอพรแก่หลวงพ่อโส
ธรและพระพิฆเนศ 

4.4.3.3 ความเป็นสถาบัน  การปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา เป็นเอกลักษณ์และมี
ความส าคญัต่อสังคมซ่ึงในชุมชนพนมสารคาม มีการยอมรับร่วมกนั และในจงัหวดัฉะเชิงเทรามี
ประเพณีท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์และความเป็นอยูม่ากมาย เช่น 

1) ประเพณี งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธรซ่ึงเป็นประเพณีท่ีสืบต่อกนั
มา ปัจจุบนัทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา และทางวดัโสธรฯ ไดร่้วมกนัจดั "งานนมสัการ พระพุทธโสธร 
และงานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา"  เป็นประจ าทุกปี มีการเฉลิมฉลองและจดัขบวนแห่หลวงพ่อ
พุทธโสธรจ าลองทั้งทางบกและทางน ้ า เป็นงานประจ าปีท่ียิ่งใหญ่ของจงัหวดั จุดประสงคข์องงาน
เพื่อ แสดงความเคารพ สักการะต่อหลวงพ่อโสธรซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา
และเป็นเทศกาลท่ีท าให้ชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราได้มีโอกาสมีเคารพสักการะ ส่ิงศกัดิสิทธ์ิท่ีชาว
ฉะเชิงเทรานบัถือเป็นอยา่งมาก 

2) ประเพณี การวิ่งควาย เป็นประเพณีของชาวจงัหวดัชลบุรี ท่ีไดอ้พยพมา
ตั้งถ่ินฐาน ในอ าเภอท่าตะเกียบ แลว้น าประเพณีพื้นบา้นมาสืบทอดในวนังานจะมีการท าบุญเล้ียง
พระในช่วงเช้า บริเวณศาลากลางกลางบ้าน ช่วงบ่ายจึงท าการแข่งขนัวิ่งควาย มีประชาชนเข้า
ร่วมงานจ านวนมาก (จดังาน แรม 5 ค ่า เดือน 11 หลงัเทศกาลออกพรรษา) โดยจุดประสงคข์องงาน 
คือ การพบปะ พดูคุย กนัของชุมชนและความสามคัคีกนั 

3) ประเพณี เทศกาลมะม่วง เป็นเทศกาลท่ีเน้นการซ้ือขายสินค้าทาง
การเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยจุดประสงค์
ของเทศกาล คือ เน้นการซ้ือขาย สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร รวมถึงการโฆษณาการ
ท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวไดม้าท่องเท่ียวกนัในพื้นท่ีท่ีจดัเทศกาลเพื่อการกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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โดยประเพณีแต่ละประเพณีจะแฝงไปด้วยจุดประสงค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
โดยรวมและส่งเสริมชุมชมให้มีความรักความสามคัคีกนั ท าให้สังคมรู้จกัมกัคุน้กนั เพื่อประโยชน์
ของคนในชุมชนและบางประเพณีก็จะเป็นการส่งเสริมอาชีพการท ากินให้บุคคลภายนอกไดรู้้จกั
ชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรามากข้ึน 

 

4.5 การใช้ทุนของสังคมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 

 

จากการศึกษา การใชทุ้นของสังคม ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ในชุมชนพนม
สารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดผ้ลการศึกษาโดยสามารถวิเคราะห์จาก ทุนสังคม ทุนมนุษย ์และทุน
วฒันธรรมโดยในแต่ละทุน มีการหยิบน ามาใชใ้นกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ทุน โดยอธิบายตามล าดบัต่อไปน้ี 

 
4.5.1 ทุนทางสังคม 

ทุนทางสังคมในชุมชนพนมสารคาม ท่ีสามารถหยิบน ามาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ได ้ ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัในชุมชนคือความสัมพนัธ์ทางสังคมในชุมชนพนมสารคามเป็น
สังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแบบครอบครัวมีการพึ่งพาอาศยักนัและกนั บา้นใกลเ้รือนเคียงจะมีความ
สนิทชิดเช้ือกนัเหมือนญาติพี่นอ้ง เวลามีปัญหาเกิดข้ึนมาในชุมชน ชาวบา้นก็ให้ความช่วยเหลือกนั
ตลอด ดงันั้นเม่ือเกิดเร่ืองข้ึน เช่น กรณีพิพาทหรือมีปัญหา กบับา้นใกลเ้รือนเคียง ในชุมชนพนม
สารคาม ปัญหามกัจะจบอย่างง่ายเพราะคนในพื้นท่ีมีพื้นฐานของความเป็นมิตรซ่ึงกนัและกนัมี
ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกนัท าใหส้ามารถคล่ีคลายปัญหาไดอ้ยา่งง่าย   

ทุนสังคมตามกรอบแนวคิดของ ส านักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ในด้านของมิติกลุ่มและเครือข่ายท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์โดยเม่ือเกิดเร่ืองข้ึนในชุมชนชาวบา้นก็จะมาแจง้กบัผูน้ าตามธรรมชาติ เช่น ผูใ้หญ่บา้น 
หรือ ผูท่ี้ชุมชนให้ความเคารพยกย่อง ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีก็เป็นเครือข่ายกบัศูนยย์ุติธรรม เม่ือมีกรณี
พิพาทกนัของคนในชุมชน หรือ คนในชุมชนกบับุคคลภายนอกหากปัญหาไม่รุนแรงมากนัก ซ่ึง
พอท่ีจะไกล่เกล่ียกนัไดก้็จะแนะน าใหม้าปรึกษาปัญหากบัทางศูนยย์ติุธรรม โดยเม่ือปัญหาท่ีเขา้มามี
มากข้ึนๆท าให้งานของศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคามงานล้นมือ ทางศูนยย์ุติธรรมฯ ก็ได้ ให้
ความรู้แก่ผูน้ าตามธรรมชาติ ผูน้  าชุมชน  รวมถึงเครือข่ายของศูนยย์ติุธรรมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ี
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โดยการใหค้วามรู้ การฝึกอบรม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการไกล่เกล่ียของศูนยย์ุติธรรม แต่ถา้หาก
ไม่สามารถไกล่เกล่ียกนัไดแ้ลว้จริงๆ ก็จะส่งเร่ืองมายงัศูนยย์ุติธรรมให้ช่วยไกล่เกล่ียให้ โดยจะส่ง
คนลงมาช่วยเหลือ ซ่ึงการช่วยเหลือกบัทางผูน้ าตามธรรมชาติในพื้นท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แต่
ถา้ยงัไกล่เกล่ียไม่ไดค้ราวน้ีตอ้งไปไกล่เกล่ียกนัต่อท่ีศูนยย์ติุธรรม โดยส่วนมากเร่ืองจะจบลงไม่เกิน
ท่ีศูนย์ยุติธรรมก็จะสามารถไกล่เกล่ียกนัลงได้โดยในการจะมีการร่วมมือระหว่างศูนยย์ุติธรรม
ชุมชนและกระทรวงยุติธรรมโดยการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีของศูนยย์ุติธรรมเพื่อการไกล่เกล่ียท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบัทุนของสังคมในมิติทางดา้นกิจกรรมและ
ความร่วมมือ ตามกรอบแนวคิดของ ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

โดยสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเจา้หนา้ท่ีศูนยย์ติุธรรม ซ่ึงกล่าววา่ 

 

เม่ือเร่ืองเกิดข้ึนในชุมชนเราจะแก้ไขกันเองก่อนเพราะได้รับการ
อบรม และความรู้ในการแกไ้ขปัญหามาจากศูนยย์ุติธรรมฯแลว้ แต่
หากเราไม่สามารถแกไ้ขปัญหากนัเองไดก้็จะมีเครือข่ายของเราลงมา
ช่วยในการไกล่เกล่ียอีก ตามล าดบั เช่น จากหมู่บา้นแกไ้ขไม่ได ้ก็ส่ง
เร่ืองมาท่ีต าบล จนถึงศูนยย์ุติธรรมฯ เพราะหากมาแก้ไขกนัทีเดียว
แลว้แกไ้ม่ไดก้็จบเลย แลว้การท่ีกระจายเครือข่ายมาแบบน้ีท าให้เป็น
การแบ่งเบาภาระของศูนยย์ติุธรรม(นามสมมุติ 8, 2557) 

 

ในสังคมจะมีความสันติท่ีย ัง่ยืนไดเ้ม่ือสมาชิกมีความไวว้างใจกนัและกนัและมีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัส าหรับกิจกรรมดงักล่าว ชุมชนท่ี
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวและมีความไวว้างใจกนัสูงจะมีโอกาสในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัสูง
จะก่อใหเ้กิดความสามคัคีและร่วมมือร่วมใจกนัในการแกปั้ญหาภายในชุมชนตามกรอบแนวคิดของ
ส านักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นมิติความไวว้างใจและความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ท่ีอธิบายไวว้า่ 

 
เครือข่ายของเราจะเป็นแบบภาคีเช่น ในการประนีประนอมนอกจาก
ยติุธรรมชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แลว้ ขา้ราชการทอ้งถ่ิน 
ก็มีบทบาทในการช่วยเหลือ เพราะทุกคนให้ความเคารพนบัถือความ
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ไวว้างใจและความเช่ือถือจากบุคคลเหล่าน้ีสามารถช่วยเหลือในการ
ไกล่เกล่ียได ้(นามสมมุติ 7, 2557) 

 
ตามกรอบของ ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นดา้นมิติกลุ่ม

และเครือข่าย เป็นแหล่งท่ีปัจเจกชนจะเขา้มาด าเนินการร่วมกนัภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงใน
ระหวา่งท างานร่วมกนัจะมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัตลอดจนมีการสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนั จึงท าใหเ้กิดเป็นเครือข่ายระหวา่งกลุ่ม ซ่ึงถา้มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายก็จะมีการขยายโอกาส
ในการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือกนัมากข้ึนทั้งในดา้นขอ้มูลข่าวสาร ทรัพยากร ซ่ึงจะส่งเสริมให้
กลุ่มมีความเข้มแข็งโดยกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคมสูง จะมีโอกาสในการแสวงหาหรือ
แลกเปล่ียนทรัพยากรหรือข่าวสารและการช่วยเหลือกันสูงตามไปด้วยได้มีความคล้ายคลึงกับ
เลขานุการศูนยย์ติุธรรมชุมชนท่ีไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

 

เรามีทีมท่ีดีเครือข่ายท่ีพร้อมช่วยกนัประสานงานและทุกคนในเครือข่ายของเรามี
ใจรักท่ีจะท า มีความพร้อมท่ีจะเสียสละตวัเองเพื่อสังคมดงันั้นผลท่ีกลบัออกมาจึง
กลายเป็นดา้นบวก โดยงานนั้นเราจะท าโดยโดดเด่ียวไม่ไดเ้พราะความส าเร็จจะ
ส าเร็จได้ตอ้งมาจากคน เพราะคนเป็นทุนมนุษย์ในชุมชนเราดงันั้นต้องเป็นผูท่ี้
ขบัเคล่ือนไปพร้อมกับเรา เช่น การประสานงานท่ีดี การมีส่วนร่วมท่ีดี การจดั
ประชุม สถานีต ารวจมีส่วนร่วมเบ้ืองตน้กบัเราดี ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เราท างานได้
สะดวกและง่ายข้ึน (นามสมมุติ 1, 2557) 

 
ตวัอย่างเช่นในกรณีศึกษาสุนัขกัดไก่ชน โดยกรณีน้ีได้เกิดข้ึนโดยสุนัขของฝ่าย นาม

สมมุติท่ี 11 ไปกดัไก่ของ นามสมมุติท่ี 9 และ 10 ซ่ึงเป็นไก่ชนท่ีมีราคาสูงซ่ึงเป็นพอ่พนัธ์และไก่ชน
ตวัอ่ืนรวมถึงลูกไก่ชนตายทั้งหมด โดยผลสรุปแลว้ ฝ่ายผูเ้สียดายไม่ไดติ้ดใจเอาความและค่าไก่ชน
ราคาแพงคิดเพียงแค่พอ่พนัธ์ุราคาแพงตวัเดียวเพราะเป็นของเพื่อนส่วนไก่ท่ีเหลือคิดในราคาไก่ตาม
ทองตลาดซ่ึงฝ่ายเจา้ของสุนขัก็ยินยอมและมีความยินดีท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในราคาไก่ชนทั้งหมด
โดยฝ่ายผูเ้สียหายไดพู้ดถึงคู่กรณี ท่ีแสดงถึงการมีอยูข่องทุนทางสังคมในชุมชนมาเป็นตวัช่วยใน
การคล่ีคลายปัญหาดงัต่อไปน้ี 

 
ก็เห็นๆ กนัอยูทุ่กวนัอยูบ่า้นใกลเ้รือนเคียงกนัมนัก็เป็นเพื่อนบา้นท่ีดี มีอะไรก็เรียก
กนัมากินแบ่งๆกนักินกนั ถา้จะเรียกค่าเสียหายจากเคา้เยอะเคา้ก็ไม่มีให้เราหลอก 
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เราก็รู้อยู่ว่าเค้าก็หาเช้ากินค ่าเงินก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ แต่ทางเราก็ล าบาก
เหมือนกนั ก็เอาแค่พอท่ีเคา้พอช่วยเราไดบ้า้งก็แลว้ๆ กนัไป ลุงกบัป้าก็จะไม่เล้ียง
ไก่แลว้จะหาอยา่งอ่ืนท ามนัจะไดไ้ม่มีปัญหากนัอีก(นามสมมุติ 10, 2557) 

 

ซ่ึงจากกรณีศึกษาขา้งตน้ท่ีกล่าวมานั้น สอดคลอ้งกบัท่ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจ สน. หนองแหน ท่ี
พดูถึงคนในชุมชนโดยกล่าวโดยสรุปวา่  

 

“คนในชุมชนพื้นท่ีน้ีใชชี้วติความเป็นอยูอ่ยา่งพึ่งพาอาศยักนั มีความรักกลมเกลียว
สามคัคีกนั อยู่ดว้ยกนัอยา่งเครือญาติ ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาอะไรจะไปปรึกษาผูน้ า
ชุมชน หรือ คนในชุมชนท่ีเคา้เคารพเพื่อคุยปัญหากนั จะท าให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็” (นามสมมุติ 13, 2557) 

 

จากขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยใ์นมิติความสมานฉนัทท์างสังคม การอยูร่่วมกนัในสังคม และความขดัแยง้และความรุนแรง 
ความสมานฉนัทท์างสังคมเป็นส่ิงท่ีท าใหท้ราบถึงระดบัการยอมรับในความหลากหลายดา้นชนชาติ
และเช้ือชาติท่ีแตกต่างกนัโดยชุมชนท่ีมีความขดัแยง้และความรุนแรงนั้น เป็นเง่ือนไขดา้นลบท่ีบัน่
ทอนทุนทางสังคม โดยท่ีใดท่ีมีความขดัแยง้และความรุนแรงนอ้ย จะส่งผลกระทบต่อสภาพการอยู่
ร่วมกนัทางสังคมอยูก่นัอยา่งสงบสุข แต่หากความขดัแยง้และรุนแรงมีสูง สภาพสังคมภายในชุมชน
ก็จะป่ันป่วนวุน่วาย เตม็ไปดว้ยความวติก และความไม่ปลอดภยัในชีวติ 

 

4.5.2 ทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษยใ์นพื้นท่ีชุมชนพนมสารคามมีบุคลากรตามกรอบแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยา
นนท ์(2551: 3) มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะ พร้อมทั้งความตั้งใจในการท างาน และมีความเป็น
กลาง อีกทั้ งบุคลากรได้รับการฝึกอบรมจากกระทรวงยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท ์ดงันั้นเม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึน จึงสามารถน าเอาความรู้ความสามารถมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี 
สังเกตไดจ้าก อาสาสมคัรในศูนยย์ติุธรรมมีความตั้งใจในการท าหนา้ท่ีของตน ทั้งๆ ท่ีส่วนใหญ่ของ
อาสาสมคัรเหล่าน้ีจะมีงานประจ าของตนเองหรือหนา้ท่ีและภารกิจส่วนตนอยูแ่ลว้แต่อาสาสมคัรใน
ศูนย์ยุติธรรมก็มีความเต็มใจท่ีจะเสียสละเวลาส่วนตวัของตนเองมาเสียสละเพื่อสังคม ดังเช่น
เจา้หนา้ท่ีศูนยย์ติุธรรมชุมชนไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
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งาน อสค. เป็นงานท่ีตอ้ง มีความชอบและใจรักในงานเพราะงานตอ้งอาศยัความ
อดทน อดกลั้น และไร้ค่าตอบแทนและยงัตอ้งมีความอุทิศตนเพื่อสังคมเป็นอยา่ง
มาก ในเวลาท่ีมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเรา เราก็พร้อมและเต็มใจช่วยเหลือ 
งานท่ีศูนยไ์ม่ได้รับค่าจา้งตอบแทน แต่ส่ิงท่ีท าให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวนัน้ีคือ ค า
ขอบคุณและรอยยิม้ จากผูท่ี้ไดรั้บการช่วยเหลือจากเรา ก่อนท่ีจะมานัง่ท างานตรง
น้ีเรา รู้วา่ไม่ไดอ้ะไรตอบแทน และยงัตอ้งเสียเวลาส่วนตวัเสียเวลาท างานของตน 
แต่เราก็พร้อมท่ีจะท าเพื่อชุมชนเพื่อสังคม อยา่งนอ้ยๆก็จะไดใ้ห้ชุมชนรู้วา่ยงัมีคน
อย่างพวกเราอยู่ ท่ีจะคอยช่วยเหลือและคอยมีหน้าท่ีสนับสนุนงานต่างๆท่ีมี
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ไม่วา่จะเป็นงานส่งเสริมงานกีฬา การสอนร า สอน
วาดรูป สอนร้องเพลง ซ่ึงก็มีผลงานออกมาใหเ้ห็นอยูเ่ร่ือยๆ (นามสมมุติ 8, 2557) 

 

นอกจากน้ีครอบครัวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทุนมนุษยย์งัมีส่วนส าคญัในกระบวนการไกล่
เกล่ียโดยหากผูไ้กล่เกล่ียสามารถพูดโนม้นา้วคนในครอบครัวของคู่พิพาทให้ตกลงในเง่ือนไขของ
การสมานฉันท์ได ้ความไกล่เกล่ียก็จะง่ายข้ึน แต่ถา้หากคนในครอบครัวไม่เห็นดว้ยกบัการไกล่
เกล่ียในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การไกล่เกล่ียก็จะเป็นเร่ืองท่ียากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม ท่ีให้ความเห็นถึงความส าคัญของครอบครัวว่า
“ครอบครัวมีส่วนส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการไกล่เกล่ียส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพราะ
ครอบครัวมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่า แต่ถ้าหากครอบครัวเห็นด้วยท่ีจะไกล่เกล่ีย 
เปอร์เซ็นตก์ารไกล่เกล่ียลงตวัก็จะมีมากข้ึน” (นามสมมุติ 2, 2557) 

จุดมุ่งหวงัของศูนยย์ุติธรรมชุมชน ซ่ึงทางบุคลากรและเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมชุมชน
ยดึถือและปฏิบติัซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

 
จุดมุ่งหวงัของอาสาสมัครในศูนย์ยุติธรรมท่ีต้องการคือความยุติธรรม ความ
ถูกตอ้งโดยท่ีผูท่ี้มาขอรับความช่วยเหลือตอ้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มอบความเป็น
ธรรมให้แก่ผูถู้กกระท าไดรั้บการเยียวยาการช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ี และให้โอกาส
แก่ผูท่ี้กระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมได้อีกคร้ัง (นามสมมุติ 1, 
2557) 
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ส่วนในงานของอาสาสมคัรในศูนยย์ุติธรรมฯ เม่ือทางกระทรวงยุติธรรมจดังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสริมสร้างความรู้ท่ีสามารถจะน ามาปรับใชป้ระโยชน์ในศูนยย์ุติธรรมฯไดก้็จะเขา้ไปร่วมฟัง
ดว้ย โดยอาจจะส่งตวัแทนของศูนยไ์ปแลว้ให้บุคคลท่ีเป็นตวัแทนมานั้นกลบัมาเป็นวิทยากรตวัคูณ
แก่ อาสาสมคัรในศูนยอี์กทอดหน่ึงเพื่อเป็นตวักระจายความรู้ให้อาสาสมคัรในศูนยเ์พื่อน าไปใช้
ประโยชน์แก่ชุมชน อีกทั้งผูน้  าในชุมชนไม่วา่จะเป็นผูน้ าจากการเลือกตั้งเช่น สมาชิกสภาเทศบาล 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ลว้นมีภาวะผูน้ าท่ีพร้อมจะช่วยเหลือชุมชนเม่ือมีกรณีพิพาทโดยการไกล่เกล่ีย
กนัเองก่อนขา้งตน้หากไม่ส าเร็จก็จะมีพี่เล้ียงจากศูนยย์ุติธรรมมาช่วยเหลือนอกจากผูน้ าท่ีกล่าว
มาแลว้ยงัมีผูน้ าตามธรรมชาติซ่ึงชุมชนให้ความเคารพนบัถือ โดยเจา้หนา้ท่ีศูนยย์ุติธรรมชุมชน ได้
ใหส้ัมภาษณ์โดยสรุปใจความส าคญัซ่ึงมีความสอดคลอ้งดงัน้ี 

 

การท่ีเราจะใหค้วามช่วยเหลือแก่ชาวบา้นเราตอ้งมีความรู้ก่อนท่ีจะไปช่วยเหลือเขา 
ความน่าเช่ือถือและความเป็นกลางตอ้งมี พอเรามีความรู้เราก็จะสามารถช่วยเหลือ
ผูท่ี้ตอ้งการรับความช่วยเหลือจากเราได ้การประสานงานกนัระหวา่ง ผูน้ าชุมชน 
กับ ทางศูนย์ยุติธรรมฯ ก็มีความส าคญั เพราะหากได้ผูน้  าชุมชนหรือผูน้ าตาม
ธรรมชาติ การท่ีผูน้ าชุมชนและผูน้ าธรรมชาติ เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยในการไกล่เกล่ียท าให้
เร่ืองท่ีจะยากกลบักลายเป็นง่ายเพราะคู่กรณีมีการเคารพผูน้ าตามธรรมชาติอยู่ใน
ตวั ผูน้  าตามธรรมชาติในทีน้ีอาจจะหมายถึง ผูมี้อิทธิพลในหมู่บา้น คนเฒ่าคนแก่ 
ท่ีเป็นท่ีเคารพ หรืออาจจะเป็นบุคคลตามการเลือกตั้งอย่างท่ีกล่าวมาแลว้ก็ไดค้น
ในชุมชนนับถือมาช่วยในการไกล่เกล่ีย การไกล่เกล่ียก็จะง่ายข้ึนเพราะคนใน
ชุมชนให้ความเคารพแก่บุคคลนั้นๆ และเช่ือฟัง โดยส่วนมากแลว้เราไม่ตอ้งร้อง
ขอให้เขาช่วยเหลือทางนั้นก็จะเสนอตวัเขา้มาช่วยเองและบางคร้ังก็เป็นผูท่ี้น าขอ้
พิพาทของคนในชุมชนมาให้เราช่วยเหลือดว้ย ก็เหมือนการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั ดงันั้นเครือข่ายเราจึงกวา้งและแขง็แรง (นามสมมุติ 2, 2557)  

 
ตวัอย่างเช่น ในกรณีศึกษา เร่ือง การขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ยุติธรรมจากกรม

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรม ในกรณีน้ีผูท่ี้มาประสานความช่วยเหลือกบัศูนย์
ยติุธรรมคือนามสมมุติ 3ซ่ึงเป็นเพื่อนของครอบครัวของฝ่ายผูเ้สียชีวิต โดยเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในกรณีน้ี
เกิดข้ึนจาก มีการพบศพผูเ้สียชีวิตซ่ึงโดนฆาตกรรมโดยแรงงานต่างด้าว ซ่ึงหลังจากท าการ
ฆาตกรรมแลว้แรงงานต่างดา้วก็หลบหนีออกจากประเทศไป ท าให้ไม่สามารถตามจบัผูก้ระท าผิด



97 

มาชดใช้ความผิดแก่ฝ่ายผูเ้สียหายไดท้  าให้นามสมมุติ 3 ไดเ้ขา้มาติดต่อประสานงานกบัทางศูนย์
โดยติดต่อกบั นามสมมุติ 1 ซ่ึงมีความรู้ความสามารถในดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของมนุษย ์ท่านจึงช่วยประสานกบัทางต ารวจให้และผลสุดทา้ยทางผูเ้สียหายในกรณี
น้ีก็ไดรั้บการเยยีวยาจากกระทรวงยุติธรรม ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นวา่ ทุนมนุษยใ์นพื้นท่ีของชุมชน
นั้นมีความแข็งแรง เน่ืองจากผูน้ าชุมชนไม่ทอดทิ้งคนในพื้นท่ี ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ มีภาวะ
ผูน้ าท่ีเป็นห่วงเป็นใย และคอยแสวงหาการช่วยเหลือจากเครือข่ายดว้ยกนัและสุดทา้ยผูท่ี้ขอรับการ
ช่วยเหลือก็ไดรั้บการเยยีวยา 

คนในชุมชนก็เป็นส่วนหน่ึงของทุนมนุษยโ์ดยคนในชุมชนมีความเป็นอยูแ่บบพึ่งพาอาศยั
กนัมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกนัในชุมชนส่วนใหญ่จะรู้จกักนัเกือบทั้งหมด ไม่ทางแม่รู้จกัลูก ลูกรู้จกั
แม่ พอ่รู้จกัพ่อ โดยในชุมชนจะมีสายใยเช่ือมโยงมิตรภาพระหวา่งกนัในชุมชนท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีความสามคัคีกัน ดังนั้นเม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึนถ้าระหว่างคนท่ีรู้จกักนัการไกล่เกล่ียก็
เป็นไปอยา่งไม่ยากนกัเพราะต่างฝ่ายต่างก็เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั  

โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไดใ้หเ้หตุผลของปรากฏการณ์ดงักล่าวไวด้งัน้ี 

 

ประชาชนในพื้นท่ีมีความสามคัคีกนัเพราะสังคมในพื้นท่ีน้ีมีความเป็นญาติพี่นอ้ง
กนัสูง มีการพึ่งพาอาศยักนั เป็นเครือญาติเป็นท่ีเคารพกนั ถา้เกิดทะเลาะกนัข้ึนมาก็
ให้ผูห้ลกัผูใ้หญ่เขา้มาช่วยคุยช่วยไกล่เกล่ียอีกทั้งการท่ีให้ไกล่เกล่ียกนัเองก่อนถึง
มือต ารวจจะท าให้ บรรยากาศในการพูดคุยไกล่เกล่ียมีความเป็นกนัเองและตกลง
กนัไดง่้าย ฝ่ายท่ีผิดก็จะไม่เสียประวติั เพราะถา้เร่ืองถึงต ารวจแลว้ในบางกรณีมนั
ยอมความกนัไม่ได้ก็ตอ้งเขา้ไปสู่ยุติธรรมกระแสหลกัและสุดทา้ยก็จะไปสู่งาน
ของศาล ซ่ึงผลจะออกมาก็มีทั้งดา้นบวก ดา้นลบ บางคร้ังออกมาจากศาลแล้วก็
มองหนา้กนัไม่ไดอี้กเลย แต่หากจบลงในชุมชนเม่ือพดูคุยกนัเสร็จตกลงกนัเสร็จ ก็
จะกลบัมาสมานฉันท์กนัไดเ้หมือนเดิม เพราะฝ่ายท่ีถูกกระท าก็ไดรั้บการเยียวยา 
ฝ่ายท่ีผิดก็ชดเชยกันไปอย่างเหมาะสม เป็นท่ีรับได้ทั้งสองฝ่าย (นามสมมุติ 7, 
2557)  

 

ในเร่ืองของการไกล่เกล่ีย ครอบครัว ก็มีส่วนส าคญัในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
โดยมีกรณีการไกล่เกล่ียท่ีเกิดข้ึนและไดน้ าครอบครัวซ่ึงเป็นทุนมนุษยม์าใช้ประโยชน์ในการไกล่
เกล่ียซ่ึงเจา้หนา้ท่ีศูนยย์ติุธรรมไดส้รุปใจความไวด้งัน้ี 
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ครอบครัวเป็นส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการไกล่เกล่ียส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จได้ เพราะหาก ฝ่ายท่ีมีขอ้พิพาทกนัโดนครอบครัวยุว่า ไม่ควรยอมในการ
ไกล่เกล่ีย คู่กรณีก็จะเช่ือครอบครัวตนเองมากกวา่เหตุผลในการไกลเกล่ียของคน
กลางซ่ึงน าไปใช้ในการไกล่เกล่ียเพราะครอบครัวมีความใกล้ชิดและสนิทกัน
มากกวา่ แต่หากครอบครัวเห็นดว้ยวา่เร่ืองควรจบไดโ้ดยการไกล่เกล่ีย ก็จะมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยพูดหว่านล้อมกับบุคคลท่ีเข้ารับการไกล่เกล่ียใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ว่าเร่ืองควรจบได้โดยการไกล่เกล่ีย (นาม
สมมุติ 2, 2557) 

 
ในส่วนของกรณีท่ีไม่ประสบความส าเร็จท่ีมาจากครอบครัว ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน

ยติุธรรมชุมชนไดใ้นเหตุผลประกอบวา่  

 
บางคร้ังคู่กรณีไม่มีอะไรมาก จะยอมความกนัอยูแ่ลว้แต่ แต่ครอบครัวของคู่กรณี
นั้นหวัหมอ ไม่ยอมความกนัจะเอาอยา่งนูน้จะเอาอยา่งน้ีแลว้ก็ยุยงให้ไม่ยอมความ
ให้เร่ืองถึงยุติธรรมกระแสหลกั ซ่ึงเราก็ไม่มีหน้าท่ีตดัสินใจอะไร เราไม่มีหน้าท่ี
ตดัสินวา่ใครถูกใครผดิ เราเพียงแต่มีหนา้ท่ี ไกล่เกล่ีย หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ยอมก็
ตอ้งไปถึงกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัไป (นามสมมุติ 8, 2557)  

 

ในการด าเนินงานท่ีเครือข่ายของศูนยข์ยายไปอย่างเร่ือยๆ โดยการน าผูท่ี้เขา้มาขอความ
ช่วยเหลือกบัศูนยโ์ดยพยายามดึงคนเหล่าน้ีมาเป็นเครือข่าย เพราะ เคา้เหล่าน้ีคือบุคคลตน้แบบหรือ
เยาวชนตน้แบบ เคา้เปิดใจในการแกปั้ญหาแลว้ เคา้ตอ้งไดรั้บโอกาส ส่ิงท่ีทุกๆคนตอ้งการคือการ
ยอมรับถา้เราสร้างกระบวนการยอมรับ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ท าให้เคา้ไดรั้บรู้วา่เคา้เป็นตน้แบบ ท าให้เคา้
รู้สึกภาคภูมิใจ 

 
4.5.3 ทุนวฒันธรรม 

ทุนวฒันธรรมในชุมชนพนมสารคามมี วฒันธรรมความเป็นอยู่กนัแบบภูธร มีความเป็น
เครือญาติ บา้นใกล้เรือนเคียงไปมาหาสู่กนั ดา้นอาหารการกินก็เรียกกนัมาทานดว้ยกนั คอยดูแล 
เป็นหูเป็นตาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของ Bourdier 
ในมิติท่ีวา่ทุนวฒันธรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคนหรือกลุ่มคนรวมถึงในมิติท่ีเป็นสถาบนั คือส่ิง



99 

ท่ีชุมชนพนมสารคามนบัถือ คือ หลวงพ่อโสธร ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมใจของชาวพนมสารคาม มีการ
บนบานศาลกล่าวขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจใหแ้ก่คนในพื้นท่ี การท่ีเป็นจุดศูนยร์วม
ใจของชาวชุมชนแถบฉะเชิงเทราช้ีใหเ้ห็นวา่ทุนวฒันธรรมทางดา้นศาสนาเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

ทุนวฒันธรรมมีผลต่อความเช่ือ ความศรัทธาต่อชาวฉะเชิงเทราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทุนทางศาสนา ของ หลวงพ่อโสธร ซ่ึง ชาวฉะเชิงเทราไดใ้ห้ความเคารพนบัถือเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งยงัข้ึนช่ือเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ ตาม ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของหลวงพ่อโสธร ไดมี้
ต านานเล่าวา่ ไดมี้พระลอยน ้ามาตามฝ่ังแม่น ้าบางปะกง ท่ีฝ่ังแม่น ้าหนา้วดัเสาธงทอน หรือ วดัโสธร
ในปัจจุบนั โดยความพยายามของชาวบา้นท่ีช่วยกนัอญัเชิญพระพุทธรูปท่ีลอยมาท่ีหน้าวดัเสาธง
ทอน พยายามฉุดลากข้ึนมาดว้ยเชือก แต่ก็ไม่ส าเร็จไม่อาจจะอญัเชิญข้ึนมาบนบกได ้ มีผูเ้สนอให้
ไปเชิญอาจารยผ์ูท่ี้มีความรู้ทางดา้นเวทมนต์คาถา เพื่อท าพิธีอญัเชิญพระพุทธรูปองค์น้ี ข้ึนมาจาก
กระแสน ้ าให้ได้ ซ่ึงก็เป็นผลส าเร็จ เม่ืออาจารยผ์ูท้รงวิทยาคุณท่านนั้นตั้งศาลเพียงตาข้ึนมาตาม
โบราณพิธี แลว้เอาสายสิญจน์ไปคลอ้งเอาไวท่ี้พระหตัถ ์ตอนน้ีเองปรากฏวา่อญัเชิญเอาข้ึนมาบนฝ่ัง
ริมตล่ิงของวดัเสาธงทอนไดอ้ยา่งง่ายดายมาก แต่เม่ือเอาเชือกเส้นใหญ่ไปคลอ้งผกูมดัองคท์่านแลว้
ดึงเขา้มาไม่เป็นผลอะไรเลย นบัวา่เป็นส่ิงท่ีแปลกประหลาดของผูท่ี้พบเห็นเป็นยิง่นกั  

ตวัอยา่งเช่นในกรณีศึกษา การทะเลาะวิวาทของนกัเรียน 2 กลุ่มซ่ึงเด็กนกัเรียน 2 กลุ่มน้ีได้
มีการทะเลาะวิวาทกนัอยูป่ระจ า ต ารวจก็ตามจบัหลายคร้ังแต่พอพน้โทษออกมา ก็กระท าแบบเดิม
อีกจนในท่ีสุดต ารวจไดม้าร้องขอให้ทางศูนยย์ุติธรรมเขา้ไปช่วยไกล่เกล่ีย การทะเลาะวิวาทของ
นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มน้ี ซ่ึงผลสรุปคือให้นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มไปสาบานตนต่อหน้าหลวงพ่อโสธรวา่จะ
ไม่ตีกนัอีก ซ่ึงหลงัจากนั้นเด็ก 2 กลุ่มก็ไม่ตีกนัอีกเลย 

จากปรากฏการณ์ท่ีกล่าวมาได้มีการน าเอาทุนทางวฒันธรรมโดยอาศยับารมีของหลวง
พ่อโสธรมาช่วยไกล่เกล่ียแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดงัน้ี จากการสัมภาษณ์ในกรณีขอ้พิพาทระหวา่งเด็ก
นกัเรียน 2 กลุ่มทะเลาะกนัซ่ึงสามารถตกลงกนัไดด้ว้ยการมาสาบานต่อหลวงพ่อโสธรสามารถสรุป
การสัมภาษณ์คร้ังนั้นไดว้า่ 

 
มีเด็ก 2 กลุ่มมีการทะเลาะเบาะแวง้กนัมาเป็นเวลานาน ต ารวจสามารถแกไ้ขไดแ้ต่
ปัญหาเฉพาะหนา้ พอแกปั้ญหาเสร็จอีกซกัพกัก็จะมีการทะเลาะเบาะแวง้ของกลุ่ม 
2 กลุ่มน้ีข้ึนมาอีก จนสุดทา้ยทางต ารวจไดติ้ดต่อผ่านกบัทางศูนยย์ุติธรรมชุมชน 
ทางศูนย์เลยได้เรียกเด็กทั้ ง 2 กลุ่มรวมถึงผูป้กครองมาพูดคุย จนในท่ีสุดก็ได้
ขอ้สรุป ท่ีจะพากนัไปสาบานต่อหน้าหลวงพ่อโสธรว่าจะไม่มีเร่ืองทะเลาะวิวาท
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กันอีก และจากผลการติดตามของศูนย์ยุติธรรม เด็กทั้ งสองกลุ่มน้ีก็ไม่มีการ
ทะเลาะววิาทกนัอีกเลย (นามสมมุติ 17,นามสมมุติ 18, 2557) 

 

4.6 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ 

 
4.6.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน 
จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมสมานฉนัท์ของศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคามและ

เก็บข้อมูลในพื้นท่ีชุมชนพนามสารคาม พบว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการด าเนิน
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทต์ามทุนของสังคม 3 ประการดงัต่อไปน้ี 

4.6.1.1 ปัญหาในดา้นดา้นทุนทางสังคม ระบบความสัมพนัธ์ในชุมชนพนมสารคาม
มีความเป็นอยู่อย่างพี่น้อง มีรากฐานของความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีการไกล่เกล่ียหรือกรณี
พิพาทเขา้มาท าให้ไกล่เกล่ียกนัไดโ้ดยง่าย แต่บางคร้ัง ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นดงันั้นเม่ือเกิดกรณี
พิพาทข้ึนตอ้งท าอยา่งละมุนละม่อม อยา่งท่ีพบเจอในปัญหาและอุปสรรคดา้นงานไกล่เกล่ียมีเขา้มา
อยา่งมาก เน่ืองจากปัญหาเร่ืองงานพิพาทเขา้มามากมาย จึงท าใหง้านลน้มือ อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีของศูนย์
ส่วนใหญ่จะมีงานประจ าอยู่แล้ว ในบางคร้ัง ขณะมีข้อพิพาทเข้ามาจึงท าให้ในบางคร้ังก็ติด
ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบส่วนตวัเอง ซ่ึงบางคร้ังการไกล่เกล่ียเกิดข้ึนในเวลางาน เจา้หนา้ท่ีก็จะ
ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจไดอี้กทั้งในการไกล่เกล่ียโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทน์ั้นตอ้ง
ใช้ความละเอียดอ่อนในการไกล่เกล่ียเพื่อท่ีจะท าให้การไกล่เกล่ียประสบผลส าเร็จสูงสุดจากการ
สัมภาษณ์ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดก้ล่าวไวว้า่ “ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรถึงจะไดรั้บการไกล่เกล่ียใน
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ากศูนยย์ติุธรรมฯ” (นามสมมุติ 19, 2557) 

โดยสาเหตุท่ีท าให้มีระยะเวลาในการท างานท่ีล่าช้าเพราะ กรณีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
เขา้มาอย่างมากมาย และแต่ละ กรณีตอ้งท าโดยละมุนละม่อมเพื่อความยุติธรรมสมานฉันท์ท าให้
ศูนยย์ุติธรรมไม่สามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็วตามความตอ้งการได ้ในบางกรณีตอ้งใช้เวลารอหลาย
สัปดาห์จนถึงเดือนจึงจะถึงคิวของการไกล่เกล่ีย 

และปัญหาอีกดา้นของทุนของสังคมคือ ปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองงบประมาณใน
การด าเนินการ งบประมาณในการด าเนินงานของศูนยย์ุติธรรมชุมชนไม่ไดรั้บงบประมาณในการ
ด าเนินงานจากภาครัฐ ในการด าเนินการทุกๆ อย่าง คณะท างาน เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด  
โดยส่ิงน้ีบางคร้ังก็เกิดภาระแก่ผูท่ี้มาท าหนา้ท่ีในศูนยย์ุติธรรม เพราะผูท่ี้มาท าหนา้ท่ีท าดว้ยใจอาสา
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จริงๆแต่หากค่าใช้จ่ายต้องออกเองทั้ งหมดบางคร้ังก็เป็นภาระท่ีกดดันแต่ตัวอาสาสมคัร และ 
คณะท างานก็ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ จากภาครัฐ และการท าหนา้ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เช่น ค่าอาหาร ค่า
น ้ ามนั คณะท างานตอ้งออกกนัเองทั้งหมด แต่คณะท างานก็ท าด้วยความเต็มใจ ซ่ึงจากการศึกษา
สังเกต เห็นไดว้า่ประชาชนในพื้นท่ีพนมสารคามนั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัศูนยย์ุติธรรมในระดบัท่ี
น่าพอใจ ท าให้ภาระของคดีความท่ีจะเขา้ไปสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัลดลง ท าให้เป็น
การแบ่งเบาภาระของศาล และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะเขา้ถึงขั้นตอนการพิจารณา
ของศาลซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก  ทั้งน้ีศูนยย์ุติธรรมก็ยงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐเท่าท่ีควร
ทั้งๆท่ีสามารถแบ่งเบาภารกิจต่างๆ ของกระบวนการกระแสหลกัไดแ้ละท าให้เกิดความสมานฉนัท์
ข้ึนไดจ้ริงๆ  

โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจสถานีต ารวจ สน.หนองแหนท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของศูนยย์ติุธรรมฯไวว้า่  

 

ศูนยย์ุติธรรม มีการช่วยเหลืออย่างมาก เพราะมีการช่วยเหลืออย่าง
มากถือเป็นโครงการน าร่องของ ยุติธรรมชุมชน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเร่ือง
ท่ีดีเพราะลดภาระ ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ลดขั้นตอน ลดค่าใชจ่้าย มีความ
สงบสุข เป็นการสร้างความสามคัคีในสังคม เพราะหน่ึง การเจรจา
โดยบุคคลในชุมชนมนัจะท าให้ความกลมเกลียวมีมากข้ึน แต่ถา้ไป
ยุติท่ีศาลจะเป็นขอ้พิพาท นั่นศาลจะตอ้งตดัสิน แต่ถ้าคุยในพื้นท่ีก็
เหมือนครอบครัวคุยกนัก็คือจบขอ้บาดหมางก็จะลดลง แต่ถา้ไปศาล
หรือเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม ก็ไม่แน่ใจว่าจะจบ (นามสมมุติ 13, 
2557) 

 

4.6.1.2 ปัญหาในด้านทุนมนุษย์โดยพบปัญหาในด้านอารมณ์และความต้องการ
เอาชนะของคู่กรณี พบว่า เม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึน คู่กรณีจะมีอารมณ์โมโห หงุดหงิด ฉุนเฉียว และ 
ตอ้งการเอาชนะอีกฝ่าย โดยการอา้งอิงขอ้มูลต่างๆมาพูดเขา้ขา้งตวัเอง ซ่ึงช่วงแรกเร่ิมของการไกล่
เกล่ียคู่กรณีส่วนใหญ่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกนั ดว้ยความท่ีใชอ้ารมณ์เป็นท่ีตั้งอาจจะเกิดความรุนแรง
ข้ึนได ้ เคยมีกรณีตวัอยา่งจากท่ี เจา้หนา้ท่ีศูนยย์ติุธรรมชุมชนพนมสารคาม ไดก้ล่าววา่ 
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เคยมีผูท่ี้ไม่ได้รับการฝึก อบรม แล้วต้องการเป็นผูไ้กล่เกล่ียเหตุ
พิพาท ของนกัเรียน 2 กลุ่ม สุดทา้ยแลว้คู่นกัเรียน 2 กลุ่ม นั้นไดเ้กิด
การไล่ตีกนั ซ่ึงเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต 1 คน จากการไกล่
เกล่ียคร้ังนั้นดงันั้นส่ิงน้ีจึงช้ีให้เห็นว่าไม่ใช่ใคร ก็จะสามารถเป็นผู ้
ไกล่เกล่ียได้ คนท่ีจะสามารถเป็นผูท่ี้สามารถไกล่เกล่ียได้นั้นตอ้ง
ได้รับการฝึกอบรม มาก่อนจึงจะสามารถลงมือไกล่เกล่ียได้ (นาม
สมมุติ 1, 2557) 

 

และปัญหาในการลงช่ือเพื่อท่ีจะเขา้มาท างานของ คณะท างาน มีรายช่ืออยูม่ากมายก็
จริง อาจจะเป็นเพราะตอ้งการมีช่ือเสียงจากการท างาน แต่สุดทา้ยแลว้ก็ไม่ไดล้งมือปฏิบติัหรือแบ่ง
เบาภาระของศูนยฯ์ แต่อยา่งใด โดยคนท่ีลงมือปฏิบติัจริงๆ มีไม่มากรวมถึงคนท่ีจะเขา้มาท างานใน
ส่วนน้ีไดต้อ้งไดรั้บการฝึกอบรมจากรัฐ และจะตอ้งไดรั้บการคดัเลือกวา่เป็นผูท่ี้สามารถลงงานไกล่
เกล่ียไดอ้ยา่งมีความยติุธรรมจริงๆ เท่านั้น 

สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของ สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงเป็นเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรม
ชุมชนโดยสามารถสรุปใจความไดว้า่ 

 

ผูท่ี้ลงช่ือเขา้มาท างานในศูนยย์ุติธรรมนั้นมีจ านวนมาก แต่ผูท่ี้พร้อม
ท่ีจะเสียสละตนเองและพร้อมท่ีจะท าเพื่อสังคมจริงๆยงัมีไม่มาก แต่
ตอนน้ีแนวโน้มเครือข่ายเของเรามีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และบุคคลท่ี
ท างานจริงๆ ก็มีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่การท่ีจะเขา้มาท างานในจุดน้ีได้
ตอ้งผ่านการฝึกอบรมของกระทรวงยุติธรรมก่อน เพื่อท่ีจะไดน้ าเอา
ความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือคนท่ีมาขอความช่วยเหลือเราได ้
(นามสมมุติ 3, 2557) 

 

และปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์  ศูนยย์ุติธรรมฯยงัไม่เพียงพอ สังเกต
ไดจ้ากประชาชนในพื้นท่ีบางคนยงัไม่ทราบว่าศูนยย์ุติธรรมในชุมชนมีอยู่แลว้ไม่ทราบวา่อยูส่่วน
ไหน ผูท่ี้รู้ก็จะเป็นบุคคลท่ีเคยไดรั้บการช่วยเหลือจากศูนย ์และ เครือข่าย แลว้มีการบอกเพียงปาก
ต่อปาก จึงท าให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่รับรู้เท่าท่ีควร ส่วนมากคนในชุมชนจะรู้ว่ามีศูนยย์ุติธรรมฯ
อยูก่็ตอนท่ีตนเองไดป้ระสบปัญหาแลว้ และทางผูน้ าชุมชนหรือผูน้ าตามธรรมชาติแนะน าให้ไปท่ี
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ศูนย์ยุติธรรมฯ คนในชุมชนถึงจะรู้จัก อาจเป็นเพราะรัฐไม่ได้สนับสนุนมากเพียงพอในการ
ประชาสัมพนัธ์เพราะตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูงในการประชาสัมพนัธ์และทุกวนัน้ีคณะท างาน
ของศูนยย์ติุธรรมฯก็มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมากพออยูแ่ลว้ อีกทั้งงานไกล่เกล่ียก็ลน้มือจึงไม่มี
เวลาในการไปประชาสัมพนัธ์อีก 

4.6.1.3 ปัญหาในดา้นทุนวฒันธรรมเน่ืองจากชุมชนพนมสารคาม มีแรงงานต่างดา้ว 
ซ่ึงมาจากประเทศ พม่า และลาว เข้ามาท างานอยู่เป็นจ านวนมาก บางคร้ังท าให้เกิดปัญหา
กระทบกระทัง่กนักบัคนไทยหรือกบัแรงงานด้วยกนัเอง โดยสาเหตุเกิดมาจากวฒันธรรม ความ
เป็นอยู ่และความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ท าให้เกิดความไม่เขา้ใจกนั และท าให้มีการดูถูก
ดูแคลนกนัท าใหมี้เร่ืองทะเลาะววิาทกนั 

 
4.6.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนพนมสารคาม 

4.6.2.1 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการด าเนินงานในการแกไ้ขปัญหาดา้น
ทุนสังคมในการแกไ้ขปัญหาดา้นดา้นงานไกล่เกล่ียเขา้มาอย่างมากมาย ในงานไกล่เกล่ียท่ี
ศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคามมีงานไกล่เกล่ียเขา้มาอยา่งมากมายซ่ึงไม่สามารถท าไดท้นั
ตามความตอ้งการท่ีเร่งด่วนของคู่กรณีได ้และอีกเหตุผลหน่ึงก็คืออาสาสมคัรท่ีมีหน้าท่ีใน
การไกล่เกล่ียโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหน้าท่ีมีงานประจ าอยู่แล้ว ดังนั้นในบางคร้ังก็ไม่
สามารถปลีกตวัออกมาท าหนา้ท่ีได ้ดงันั้น จึงควรมีการกระจายเครือข่ายให้กวา้งข้ึนเพื่อท่ีจะ
ท าใหศู้นยย์ติุธรรมมีเครือข่ายท่ีมีข้ึนเพื่อพร้อมท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย 

ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีศูนยย์ติุธรรมได ้กล่าวถึง การกระจายเครือข่าย วา่  

 

การกระจายเครือข่าย ของทางศูนยย์ุติธรรม ท าโดยการผ่านกิจกรรม
จากเด็ก โดยใชเ้ด็กเป็นสะพานในการน าผูป้กครองของเด็กเหล่านั้นมา
เป็นเครือข่าย โดยกิจกรรมท่ีท าเพื่อเด็กจดัข้ึนโดยศูนย์ยุติธรรม เช่น 
การสอนร า สอนดนตรีไทย สอนร้องเพลง อีกทั้งกิจกรรมเหล่าน้ียงัท า
ใหเ้ด็กมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั และทางศูนยย์ุติธรรมก็ยงัไดผู้ป้กครอง
ของเด็กๆมาเป็นเครือข่ายคอยเฝ้าระว ัง และเป็นหูเป็นตา และ
ประชาสัมพันธ์ได้อีกทางด้วย อีกทั้ งทางศูนย์ย ังดึงผู ้ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือจากศูนยใ์นการไกล่เกล่ียแลว้ชกัจูงบุคคลเหล่านั้นเขา้มาเป็น
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เครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมด้วย ท าให้เครือข่ายของศูนยเ์ร่ิมมีมากข้ึน
เร่ือยๆ (นามสมมุติ 20, นามสมมุติ 21 และ นามสมมุติ 22, 2557) 

 

อีกด้านคือข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้าน
งบประมาณ รัฐควรใช้งบประมาณมาในส่วนน้ีบา้งเพื่อเป็นก าลงัใจในการท างานให้กบัคนท่ีตั้งใจ
ท างานจริงๆและเห็นผลสัมฤทธ์ิจริงๆและจากการศึกษาในไดเ้ห็นถึงความตั้งใจของ อสค. ผูท่ี้มาท า
หนา้ท่ีไกล่เกล่ีย ส่ิงท่ีไดเ้ห็นคือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีทางศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคาม ท าการไกล่
เกล่ีย ไม่ได้มีคร้ังใดเลยท่ีท าไปแล้วจะได้ผลประโยชน์เขา้มาเป็นส่วนตนเอง ไม่ว่าจะค่ารถ ค่า
กับข้าว ค่าน ้ า ต้องออกเองทั้ งหมด แต่ส่ิงท่ี ทางศูนย์ยุติธรรมได้รับกลับมาและเป็นส่ิงท่ีศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต้องการจริงๆคือ ท าให้สังคมมีความสุข และค าขอบคุณจากผูท่ี้มาขอรับความ
ช่วยเหลือแค่นั้นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคติประจ าองค์กรของศูนยท่ี์ว่า “ยุติธรรมถว้นหน้า ประชามี
สุข” แต่บางคร้ังงบประมาณก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเพื่อเป็นแรงกระตุน้เป็นรางวลัเป็นงบประมาณในการ
ด าเนินงานใหแ้ก่ศูนยย์ติุธรรมและเครือข่าย 

4.6.2.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านทุนมนุษย์ในด้านของ
อารมณ์และความตอ้งการเอาชนะของคู่กรณี ในการไกล่เกล่ียโดยส่วนใหญ่แลว้ในเร่ิมตน้คู่กรณีทั้ง
สองฝ่ายจะไม่มีใครยอมใคร และใชอ้ารมณ์เป็นท่ีตั้ง ดงันั้นทางศูนยย์ุติธรรมตอ้งคอยควบคุมไม่ให้
เกิดความรุนแรงและพยายามฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายโดยท่ีไม่เอนเอียงไปยงัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพื่อให้
เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจของทั้งสองฝ่ายของคู่กรณี แต่ถา้หากในบางกรณีไม่สามารถไกล่เกล่ียกนัได้
ในขณะนั้นจริงๆ ก็ตอ้งใหท้ั้ง 2 ฝ่าย กลบัไปสงบสติอารมณ์ก่อนแลว้ค่อยนดัวนัมาไกล่เกล่ียกนัอีกที 
อยา่งเช่น หลายๆ กรณีเบ้ืองตน้ท่ีเป็นกรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์ทุก กรณีท่ีเกิดข้ึน ทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้
อารมณ์เผชิญหน้าเขา้หากนัก่อน แต่ทางศูนยซ่ึ์งได้รับการ ฝึกทกัษะ อบรม มาแล้วก็จะสามารถ
ควบคุมเหตุการณ์รุนแรงท่ีอาจบานปลายข้ึนได ้

ในระหวา่งการหยุดพกัการไกล่เกล่ียทางศูนยฯ์ก็จะเก็บรวบรวมขอ้มูลและอุปนิสัย
จาก เพื่อนบา้นหรือชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้น จะสอบถามไปถึงอุปนิสัยหนา้ท่ีการงาน อาชีพ ของแต่
ละฝ่ายวา่เป็นอยา่งไรเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการไกล่เกล่ียในคร้ังต่อไป ซ่ึงบางคร้ังก็จะติดต่อกบั 
เพื่อนบา้น ครอบครัว หรือผูน้ าชุมชน หรือบุคคลท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีนั้นมาช่วยในการไกล่เกล่ียใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์จะท าให้การไกล่เกล่ียเป็นไปไดง่้ายข้ึน แต่ทั้งน้ีทางศูนยต์อ้ง
มัน่ใจวา่บุคคลท่ีจะเขา้มาช่วยในการไกล่เกล่ียตอ้งสามารถให้ความยุติธรรมกบัทั้งสองฝ่ายได ้เม่ือ
ถึงเวลานดัอีกคร้ังโดยคราวน้ีทางศูนยฯ์จะใช้วิธีการ การเรียกแต่ละฝ่ายเขา้มาคุยกบัทางศูนยที์ละ
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ฝ่าย โดยใหพ้ดูเหตุผลและจุดอา้งอิงของตนเอง เม่ือฟังไดค้วามแลว้ ทางศูนยก์็พยายามหวา่นลอ้มให้
แต่ละฝ่ายพดูถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงวา่จริงๆแลว้แต่ละฝ่ายตอ้งการอะไร  

อยา่งในกรณี กรณีพิพาทในเร่ือง ขบัรถชนคนตาย เจา้หนา้ท่ีส านกังานศูนยย์ุติธรรม
ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการของคู่กรณีท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผลให้สามารถท าให้ไกล่เกล่ียกนัไดง่้ายและท า
ใหทุ้กฝ่ายสบายใจไดโ้ดยยกกรณีประกอบดงัน้ี 

 

มีกรณีขบัรถชนคนตายเกิดข้ึน จากการท่ีได้สอบถามฝ่ายผูก้ระท า 
แรกเร่ิมไม่สามารถตกลงกนัไดเ้พราะไม่รู้ความตอ้งการจริงๆ ของทั้ง 
2 ฝ่ายได ้ญาติของเหยื่อท่ีโดนชนก็โวยวาย ส่วนทางฝ่ายขบัรถชนก็
ไม่กล้าพูดและยอมรับความจริงว่าเป็นฝ่ายผิดจากนั้ นทางศูนย์
ยุติธรรมไดเ้รียกเขา้ไปคุยเพื่อสอบถามถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงเม่ือ
ไดพู้ดบอกกบัทางศูนยย์ุติธรรมโดยตรงว่าสาเหตุท่ีไม่ยอมรับว่าเป็น
ฝ่ายผิดเพราะไม่อยากติดคุกจากนั้นทางศูนยฯ์ ก็ได้ปรึกษากบัผูท่ี้มี
ความรู้ทางดา้นกฎหมายของศูนยย์ุติธรรมเพื่อหาช่องทางในการท่ีจะ
ท าให้ไม่ติดคุกพอมัน่ใจแลว้ว่ามีช่องทางท่ีจะไม่ท าให้ผูท่ี้ขบัรถชน
ติดคุกก็จะบอกว่าคุณไม่ติดคุกแน่นอนเพียงแต่ตอ้งท าตามค าท่ีศูนย์
ยติุธรรมบอกในขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมาย โดยสรุปสุดทา้ยในกรณี
น้ีทางฝ่ายผูท่ี้ขบัรถชนก็ได้ชดเชยจ่ายค่าเสียหายและค่าท าขวญัให้
ญาติของผูเ้สียชีวิตและช่วยเงินค่าท าศพ รวมถึงไปร่วมพิธีงานศพ 
ส่วนฝ่ายเหยื่อก็พอใจท่ีไดรั้บการเยียวยาจากผูท่ี้กระท าผิดซ่ึงท าให้
ฝ่ายกระท าและฝ่ายเสียหายรู้สึกพอใจทั้งสองฝ่าย (นามสมมุติ 8, 
2557) 

 

และข้อเสนอแนะและแนวทางในการด า เ นินงานในการแก้ไขปัญหาด้าน
ประชาสัมพนัธ์ศูนยย์ุติธรรมชุมชนควรเดินเขา้ไปหาและใช้การโฆษณาให้ประชาชนในพื้นท่ีได้
ทราบว่าศูนยย์ุติธรรมชุมชนมีหน้าท่ีอะไรบา้ง และอยู่ในส่วนใดของชุมชนเพื่อท่ีจะให้ประชาชน
ไดรั้บทราบถึงหนา้ท่ี และแนวทางในการปฏิบติังานของศูนยย์ุติธรรม และเม่ือทราบวา่อยูส่่วนใด
แล้วเม่ือเกิดเหตุจะได้เขา้มาขอความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้อย่าง
ทนัท่วงที 
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4.6.2.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาด้านทุนวฒันธรรมในเร่ืองของ
การไม่เขา้ใจ ในเร่ืองของแรงงานต่างดา้ว ควรมีการปรับทศันคติของนายจา้งและลูกจา้งท่ีเป็นต่าง
ดา้วให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพื่อลดความขดัแยง้ท่ีจะท าให้เกิดปัญหาตามมา รวมถึงการดูถูกดู
แคลนซ่ึงต้องปรับทัศนคติโดยท่ีไม่ควรน ามาใช้กับคนอ่ืนท่ีด้อยกว่าเพื่อความสมานฉันท์กัน
ระหวา่งบุคคลท่ีต่างชนชาติต่างวฒันธรรมกนั 

 

4.7 อภิปรายผลการศึกษา 
 

ทุนของสังคมในกระบวนยติุธรรมเชิงสมานฉนัทภ์ายในชุมชนพนมสารคาม มีขั้นตอนการ
ไกล่เกล่ียอยา่งเป็นระแบบและ มีทุนท่ีเห็นไดช้ดัเจนในการน าเขา้มาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์อยู่ 3 ประเภท คือ 1) ทุนมนุษย ์2) ทุนทางสังคม 3) ทุนวฒันธรรมโดยแต่ละทุนมี
วธีิการใชท่ี้แตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี โดยจะอธิบายดงัต่อไปน้ี 

 
4.7.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และขั้นตอนการไกล่เกลี่ย 

กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นกระบวนการยติุธรรมทางเลือกท่ี โดยกระบวนการ
ยุติธรรทสมานฉันท์มีจุดมุ่งหวงัท่ีจะท าให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมีความพอใจในผลลัพธ์และท าให้
ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่กรณีดีดงัเดิม โดยกระบวนการน้ีจะมองถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน
มนุษยเ์ป็นส าคญั โดยใชทุ้นท่ีมีอยูใ่นสังคมเป็นส่วนช่วยในการเยยีวยาทั้งสองฝ่าย 

4.7.1.1 กรณีเม่ือเกิดข้อพิพาทข้ึนมา หากเร่ืองท่ีเกิดไม่ใช่เร่ืองท่ีมีความรุนแรง 
ชุมชนจะมีการแกปั้ญหา โดยการคุยกนัเม่ือไม่เขา้ใจกนัก็จะเรียกผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายมาคุยกนัเพื่อให้
ปัญหาจบ เพราะชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัแบบครอบครัวอยู่แล้วการมีปัญหากนัหากไม่มีความ
รุนแรงเร่ืองก็จะจบอยู่ตรงท่ีผูใ้หญ่ของทั้งสองฝ่ายมาคุย ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นความเขม้แข็งของชุมชนโดย
ช้ีใหเ้ห็นถึงความกลมเกลียวและมีความสามคัคีกนัของชุมชนเร่ืองเล็กๆ นอ้ยก็อภยัให้กนัแต่ถา้เร่ือง
เกิดมีความรุนแรงและบานปลาย ส่วนใหญ่ผูค้นในชุมชนก็จะเขา้ไปหาผูน้ าทอ้งถ่ินและผูน้ าตาม
ธรรมชาติก็จะเขา้สู่กรณีถดัไป 

4.7.1.2 เม่ือขอ้พิพาทมาสู่ผูน้ าทอ้งถ่ินหรือผูน้ าตามธรรมชาติ  เม่ือกรณีพิพาทกนัใน
ชุมชนเร่ิมมีความรุนแรงข้ึนโดยท่ีคนในครอบครัวหรือเพื่อนบา้นไม่สามารถช่วยกนัไกล่เกล่ียได้
แลว้ ก็จะมาประสานกบัทางผูน้ าชุมชนให้เขา้มาช่วยเหลือการไกล่เกล่ีย เม่ือเร่ืองถึง ทางผูน้ าชุมชน
แลว้จะใชส้อบถามถึงกรณีขอ้พิพาทในเบ้ืองตน้ เม่ือไดท้ราบขอ้มูลแลว้ก็ด าเนินการประสานงานกบั
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เครือข่ายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนซ่ึงมีกระจายอยู่ทั่วพื้นท่ีในอ าเภอพนมสารคามโดยวิธีการ
ด าเนินการ เร่ิม มีการไกล่เกล่ียเป็นล าดบัขั้น จากเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมในระดบั หมู่บา้นโดย
เครือข่ายของศูนยย์ติุธรรมตามหมู่บา้นไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ต ารวจบา้น และ
อาสาสมคัร เป็นผูไ้กล่เกล่ีย หากไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ ก็จะไปสู่ระดบัต าบล ระดบัต าบลก็จะมี 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูน้ าตามธรรมชาติ และเครือข่ายอ่ืนๆ เขา้มาช่วยเหลือในการไกล่เกล่ีย ซ่ึงผูท่ี้
จะสามารถไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชนไดน้ั้นตอ้งผา่นอบรมจากกระทรวงยุติธรรมขั้นพื้นฐานก่อน
ถึงจะท าการไกล่เกล่ียได ้ซ่ึงแต่ละคนท่ีมาท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียความรู้ความสามารถก็จะแตกต่างกนั
ไป แต่ถ้าหากมาถึงระดบัต าบลแล้วยงัไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ ก็จะประสานไปถึงศูนยย์ุติธรรม
อ าเภอพนมสารคาม เม่ือทางศูนยย์ุติธรรมฯไดท้ราบขอ้มูลก็จะเร่ิมท าการไกล่เกล่ีย โดยมากแล้ว
เร่ืองก็จะจบไม่เกินท่ีศูนยย์ติุธรรม แต่ถา้หาก คู่กรณียงัไม่ยอมกนั เร่ืองก็ตอ้งเขา้สู่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

4.7.1.3 กรณีพิพาทมาถึงเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เม่ือการไกล่เกล่ียโดนกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใช้ไม่ไดผ้ล เจา้หน้าท่ีต ารวจก็จะมีห้องไกล่เกล่ียไว ้ส าหรับการไกล่เกล่ีย
โดนประสานกบัทางศูนยย์ุติธรรมฯ และต ารวจเพื่อช่วยกนัไกล่เกล่ียแต่หากไม่สามารถยอมความ
กนัไดแ้ลว้ก็ตอ้งไปสู่กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั โดยต ารวจจะเขียนส านวนจากการสอบถาม
ขอ้มูลจากทั้งสองฝ่าย เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนน้ีก็เร่ิมไปสู่กระบวนการตดัสินของศาล 
 

4.7.2 ทุนของสังคมทีส่ าคัญทีถู่กน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ทุนของสังคมเป็นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนซ่ึงในแต่ละชุมชนจะสามารถน าเอาทุนต่างๆออกมา
ใชป้ระโยชน์ให้แก่ชุมชนได ้ส่วนในชุมชนพนมสารคามท่ีถูกน ามาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทมี์อยู ่3 ประการดงัต่อไปน้ี 

4.7.2.1 ทุนทางสังคมทุนทางสังคมของชุมชนพนมสารคามมีความเป็นอยู่แบบก่ึง
เมืองก่ึงชนบท เม่ือมีกล่ินอายของความเป็นชนบทจึงท าให้คนในชุมชนมีความกลมเกลียวและมี
ความสามคัคีกนั โดยทุนทางสังคมของชุมชนพนมสารคามท่ีน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทมี์ดงัต่อไปน้ี 

1) เครือข่าย ในชุมชนพนมสารคามมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพท า
ให้ความรู้ความสามารถมีความหลากหลาย และสามารถตอบรับต่อความตอ้งการช่วยเหลือในการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆของผูท่ี้มาขอรับความช่วยเหลือไดต้รงต่อค าร้องขอ 

2) ความสัมพนัธ์ทางสังคม ชุมชนพนมสารคามมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ครอบครัวมีการพึ่งพาอาศยักนั บา้นใกลเ้รือนเคียงรู้จกัสนิทสนมกนั ดงันั้นเม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึนจึง
ท าใหก้ารไกล่เกล่ียเป็นไปไดโ้ดยไม่ยากล าบากนกัเพราะต่างฝ่ายต่างมีความเห็นใจกนั 
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3) การมีส่วนร่วมของภาคี ในชุมชนพนมสารคามการมีส่วนร่วมของภาคี
ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างมาก ในการเป็นส่วนร่วมของภาคีเหล่าน้ีท าให้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ประสบผลส าเร็จได้อย่างดี ภาคี ของศูนย์ยุติธรรมมีหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น 
ต ารวจ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าตามธรรมชาติ หรือไม่แต่ ชาวบา้น ทุกๆส่วนลว้นมีความร่วมมือร่วม
ใจกนัในการแก้ไขปัญหาขอ้พิพาทโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างเช่น ใน
สถานีต ารวจก็จะมีห้องไกล่เกล่ียโดยศูนยย์ุติธรรมฯเป็นผูไ้กล่เกล่ียโดยเฉพาะเพื่อการสมานฉันท ์
ในต าบลต่างๆ ก็จะมีสถานท่ีท่ีเป็นท่ีขอความช่วยเหลือแก่เครือข่ายของศูนยย์ุติธรรม เพื่อรับการ
ไกล่เกล่ีย 

4.7.2.2  ทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ในชุมชนพนมสารคามมีบุคลากรท่ี  มีความ รู้
ความสามารถ และมีความตั้งใจในการแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดย
มองเห็นถึงความส าคญัในการแก้ไขโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ว่ามีผลดีต่อชุมชน
เพราะจะท าให้คู่กรณีท่ีผ่านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แลว้สามารถกลบัไปพูดคุยกนัได้
เหมือนเดิม และทุนมนุษยท่ี์ส าคญัอีกประการในชุมชนพนมสารคามคือ ผูน้ าชุมชนและผูน้ าตาม
ธรรมชาติท่ีส่วนใหญ่เป็นส่วนหน่ึงในเครือข่ายของศูนยย์ติุธรรมชุมชนและมีความรู้ความสามารถท่ี
จะไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในพื้นท่ีของตนเองไดโ้ดยใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์ถา้หากไม่
สามารถไกล่เกล่ียไดส้ าเร็จก็จะส่งเร่ืองเขา้ไปสู่ทางศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคาม อีกส่วนหน่ึง
ของทุนมนุษยท่ี์มีความส าคญัก็คือ ครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการไกล่
เกล่ียประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้เพราะคู่กรณีมกัจะเช่ือและรับฟังคนในครอบครัวตนเอง
มากกว่าผูท่ี้มาไกล่เกล่ียแต่โดยมากแลว้ในชุมชนพนมสารคามทุนมนุษยใ์นส่วนของครอบครัวจะ
ยอมรับฟังการไกล่เกล่ียของผูท่ี้รับหนา้ท่ีไกล่เกล่ียและเร่ืองก็จะจบลงดว้ยการสมานฉนัท ์

4.7.2.3 ทุนวฒันธรรมชุมชนพนมสารคามมีวฒันธรรม ค่านิยมความเป็นอยู่แบบ
ภูธร มีการถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั และส่ิงท่ีชาวชุมชนพนมสารคามนบัถือ คือ หลวงพ่อโสธร ซ่ึงถือได้
วา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราทั้งหมดเลยก็วา่ได ้โดยประเพณีท่ี
ส าคญัๆ ของชุมชนพนมสารคามก็ไดแ้ก่ ประเพณี งานนมสัการหลวงพอ่โสธร ประเพณีการวิ่งควาย 
และประเพณีงานเทศกาลมะม่วงเป็นตน้ ซ่ึงแต่ละประเพณีนอกจากจะเป็นการสืบสานวฒันธรรม
แลว้ ยงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีดว้ย คร้ังหน่ึงในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ก็สามารถประสบความส าเร็จไปไดด้ว้ยดีโดยการน าเอา หลวงพ่อโสธร ท่ีชุมชนเคารพ
นบัถือมาเป็นท่ีพึ่งในการตดัสินปัญหา 
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4.7.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในชุมชนพนมสารคาม 

จากการสนทนากบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัท าให้ทราบวา่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
นั้นมี อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงัต่อไปน้ี 

4.7.3.1 ปัญหาและอุปสรรค 

1) ปัญหาและอุปสรรคดา้นทุนสังคม ในดา้นค่าใชจ่้ายปัญหาและอุปสรรค
ในดา้นค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนโดย เม่ือ เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ม่ือมีกรณีพิพาทในบาง
กรณีทาง อาสาสมคัรของศูนยจ์ะตอ้งลงไปในพื้นท่ีท่ีมีขอ้พิพาทอยา่งเช่น กรณี ขอ้พิพาทเร่ืองท่ีดิน 
ก็ตอ้งไปดูในพื้นท่ีจริงๆเพื่อเป็นขอ้มูล ซ่ึงส่วนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าเสียเวลา ทางอาสาสมคัร
จะไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนเลย ซ่ึงอาสาสมคัรแต่ละคนลว้นมีภาระท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบอยูแ่ลว้ท าให้
บางคร้ัง ค่าใช้จ่าย กบั รายได้ท่ีได้รับมาจากงานประจ านั้นไม่สมดุลกนัท าให้ไม่สามารถด าเนิน
หน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มท่ีและอุปสรรคดา้นดา้นความเขา้ใจของรัฐต่อศูนยย์ุติธรรมและความเขา้ใจของ
รัฐบาลต่อศูนยย์ติุธรรมในหนา้ท่ีการด าเนินงานในบางคร้ังรัฐไม่เขา้ใจในบริบทของพื้นท่ี จากการท่ี
ผูว้ิจยัได้เข้าประชุมในโครงการหลายโครงการของทางกระทรวงยุติธรรมท่ีจัดข้ึนโดยได้เชิญ
อาสาสมคัรคุมประพฤติหรือ (อสค.) เขา้ไปร่วมพูดคุยเม่ือการพูดคุยมาถึงจุดหน่ึงก็โดน อสค. แยง้
ในการประชุมถึงเร่ืองการไม่เขา้ใจในบริบทของพื้นท่ีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ท าให้รัฐไม่สามารถ
มองเห็นปัญหาท่ีแทจ้ริง 

2) ปัญหาและอุปสรรคด้านทุนมนุษยมี์บุคคลท่ีลงช่ือเพื่อมาเป็นเครือข่าย
กบัศูนยย์ติุธรรมชุมชนพนมสารคามมากแต่บุคคลท่ีมาท าหนา้ท่ี และพร้อมท่ีจะอุทิศตวัเองจริงๆ ยงั
มีไม่มาก ท าให้เครือข่ายมีจ านวนน้อยถา้เทียบกบัจ านวนขอ้พิพาทท่ีเขา้มา ท าให้การด าเนินการมี
ความล่าช้าและขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนเม่ือเขา้สู่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แลว้ได้
สอบถามขอ้มูลจากคู่กรณี ทางฝ่ายพอ่ แม่ และคนใกลชิ้ดมกัจะเขา้ขา้งคนกนัเอง ท าใหข้อ้มูลออกมา
ผดิพลาดและท าใหเ้สียเวลาในการหาขอ้มูลจริงเพื่อน าขอ้มูลจริงๆมาวเิคราะห์แลว้เร่ิมการไกล่เกล่ีย 

3) ปัญหาและอุปสรรคด้านทุนวัฒนธรรม มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินเน่ืองจากการเขา้มาท างานจากแรงงานต่างดา้ว และความไม่เขา้ใจในความต่าง
ของวฒันธรรม 

4.7.3.2 แนวทางการแกปั้ญหา 

1) แนวทางการแก้ปัญหาด้านบุคลากรแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
บุคลากรของศูนยย์ุติธรรมฯเน่ืองจากมีบุคลากรมีจ านวนน้อย ทางศูนยย์ุติธรรมไดจึ้งไดดึ้งเอาผูท่ี้
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ไดรั้บความช่วยเหลือจากศูนยม์าเป็นแนวร่วมโดยสนบัสนุนให้เป็นบุคคลตน้แบบในการเปิดใจใน
การเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละให้บุคคลเหล่านั้นเป็นวิทยากรตวัคูณในการบอก
ต่อ อีกทั้งทางศูนยย์ุติธรรมฯไดจ้ดักิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนไม่ว่า การร้องเพลง การร า การ
เล่นดนตรี โดยใช้สถานท่ีของศูนยย์ุติธรรมฯ เพื่อให้เด็กเป็นสะพานเพื่อดึงให้ผูป้กครองร่วมเป็น
เครือข่ายกบัศูนยย์ติุธรรม 

2) แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นขอ้มูลแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นขอ้มูล
ของศูนยย์ุติธรรมฯท าโดยเม่ือไดรั้บทราบขอ้มูลจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์แลว้ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ขั้นต่อไป ก็ไปสืบถามความกบั
คนพื้น และทางเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมฯท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ อีกคร้ังหน่ึงว่าเร่ืองราวเป็นอย่างไร 
เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ก็เร่ิมกระบวนการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงจะไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด
ท่ีจะน ามาสู่ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกล่ีย 

3) แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางค่าใชจ่้ายเน่ืองจากรัฐบาลไม่ไดส้นบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในจ านวนท่ีพอเพียงทางศูนยย์ุติธรรม แลว้ในการด าเนินงานไกล่เกล่ียย่อมมีค่าใช้จ่ายท่ี
ตามมา เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าส่ิงของจิปาถะ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ดงันั้น ศูนยย์ุติธรรมจึงมี
วิธีการแกไ้ขปัญหาโดยส่วนน้ีในการใช้งบประมาณแบบขา้วหมอ้แกงหมอ้ ซ่ึงคือการร่วมแรงร่วม
ใจกนัของอาสาสมคัรศูนยย์ุติธรรมฯและเครือข่าย โดยใครมีอะไรก็มาช่วยเหลือกนัร่วมแรงร่วมใจ
กนั โดยสอดคลอ้งกบัท่ี วิภา เฟ่ืองฟูด ารงชยั ท่ีพูดถึงความเป็นจุดเด่นของพนมสารคาม คือ ความ
ร่วมมือร่วมใจกนัของทุกๆคนท่ีพร้อมจะท าเพื่อสังคมจริงๆซ่ึงถือเป็นจุดเด่นและท าให้สามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัรองประธานศูนยย์ุติธรรมท่ีกล่าวว่า“การท างานหากท าคน
เดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดทุ้กคร้ัง  ดงันั้นเม่ือเจอปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดด้้วยตนเอง 
ตอ้งใชก้ารร่วมมือร่วมใจกนั ระดมสมอง เพื่อการแกไ้ขปัญหาจะสามารถประสบความส าเร็จได”้ 

4) แนวทางการใหค้วามเขา้ใจของรัฐต่อศูนยย์ุติธรรมอยา่งแทจ้ริงเม่ือมีการ
ประชุมเกิดข้ึน ทางศูนย์ยุติธรรมฯจะรายงานถึงวิธีการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทใ์นพื้นท่ีและชุมชนนั้นๆวา่ควรด าเนินการดว้ยวิธีไหนและควรจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยวธีิใดจึงจะเหมาะกบับริบทของชุมชนเพราะวา่ในแต่ละชุมชน ทุนของสังคมมีความแตกต่างกนั 
ทั้ งด้านทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน ท าให้การท างานในแต่ละพื้นท่ีไม่
เหมือนกนั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการท างานของศูนยย์ติุธรรมฯในแต่ละพื้นท่ีตอ้งมีการประชุมท่ี
ต่อเน่ืองดว้ย และรัฐควรเห็น บทบาท ในการท างานของศูนยย์ุติธรรม เพราะในศูนยย์ุติธรรมชุมชน
บางแห่งยงัไม่มีตวัตนเป็นไดแ้ค่เงา 
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บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษา และวิจยั “ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ กรณีศึกษา 

ศูนยย์ุติธรรมชุมชนพนมสารคาม” ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาประเภทของทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ์2) เพื่อศึกษาการใชทุ้นของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์3) เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และแนวทางในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทุนสังคมเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท ์

โดยการศึกษา ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั โดยอาศยักระบวนการ และวิธีการสนทนา 
แบบเฉพาะตวับุคคลท่ีมีกรณีพิพาทและเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากศูนย ์ต ารวจ อาสาสมคัรคุม
ประพฤติ ท่ีท าหน้าท่ีในศูนย์และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม รวมทั้ งหมด 24 คน ร่วมกับการ
สังเกตการณ์ และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารและการวิเคราะห์ด้วยการจ าแนก
หมวดหมู่ และพิจารณาความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาโดยยึดหลกัตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎี 
ควบคู่กบับริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา เน้ือหาท่ีน าเสนอในบทน้ี โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวขอ้ต่างๆ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 บริบททัว่ไปของชุมชนพนมสารคาม 
5.2 ประเภททุนของสังคมในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
5.3 การใชทุ้นของสังคมในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
5.4 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
5.5 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 บริบททัว่ไปของชุมชนพนมสารคาม   
 

ประชากรมีจ านวนไม่มากนักท าให้ความเป็นอยู่ไม่หนาแน่น ชุมชนพนมสารคามเป็น
ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท จึงมีกล่ินอายของความเป็นบ้านนอกอยู่ ดังนั้นประชาชนในชุมชนมี
ลกัษณะความเป็นอยูแ่บบเครือญาติ หากมีปัญหาก็ปรึกษาช่วยเหลือเก้ือกูลกนัสามารถรับประทาน
อาหารร่วมกนัไดด้ว้ยความเป็นกนัเอง เม่ือมีปัญหาเกิดขอ้พิพาทข้ึนก็จะพึ่งพาผูน้ าชุมชนหรือผูน้ า
ตามธรรมชาติซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครือข่ายกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคามโดยศูนย์
ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม มีลกัษณะการด าเนินงาน 2 ส่วนใหญ่ๆ ตามนโยบายของกระทรวง
ยติุธรรม และส านกังานยติุธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 1) งานเชิงการแกไ้ข 2) งานเชิงการป้องกนั 

 
5.1.1 โครงการเชิงการแก้ไข 
โครงการ “การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ในชุมชน ในสถานศึกษา และในสถานีต ารวจ” ซ่ึงไดรั้บ

ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ซ่ึงส านักงานยุติธรรม
จังหวดัฉะเชิงเทรา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด เป็นท่ีปรึกษา และยงัเป็น หน่วยงานท่ีน า
แนวนโยบาย ตลอดจนการเพิ่มศกัยภาพขององคค์ณะท างานให้สามารถเช่ือม และประสานงานกบั
ทุกภาคส่วน ของการะบวนการท างานในดา้นการแกไ้ขปัญหาในชุมชน ซ่ึงเป็นงานในเชิงการแกไ้ข 
ปัญหาท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

 
5.1.2 โครงการเชิงการป้องกนั 
โครงการ “เยาวชนคนยุติธรรม อนุรักษ์วฒันธรรมไทย ร่วมป้องกนัภยัยาเสพติด” และ

โครงการ “ทูตสันติภาพ สู่สังคมสันติสุข” เป็นโครงการในเชิงงานป้องกนัโครงการทั้งสองไดน้ า
ความสามารถของเยาวชน ในสถานศึกษา ในชุมชน และผูป้กครอง ร่วมใจร่วมมือในการป้องกนัภยั
จากยาเสพติด การติดเกมส์ และความรุนแรง อนัเป็นผลกระทบต่อสภาวะของสังคมในชุมชน ทั้งน้ี
คณะท างานยงัไดเ้ตรียมฝึกเยาวชน ร่วมเป็นผูถ่้ายทอดกระบวนการท างาน 

โดยศูนยร์วมจิตใจของชาวพนมสารคามคือหลวงพ่อโสธร ซ่ึงชาวชุมชนพนมสารคามให้
ความเคารพและนบัถือเป็นอยา่งมากมีประเพณีหลากหลายประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคารพศกักา
ระต่อองค์หลวงพ่อโสธร เช่นงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ซ่ึงเป็นการจัดประจ าทุกปี 
นอกจากนั้นส่วนใหญ่เม่ือมีปัญหาความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทเกิดข้ึนมาในชุมชนแลว้  
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5.2 ประเภททุนของสังคมในชุมชนพนมสารคาม 
 

ประเภททุนของสังคมในชุมชนพนมสารคามท่ีมีส่วนในการน ามาใช้ในกระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์มีอยู ่3 ทุนดงัต่อไปน้ี 

 
5.2.1 ทุนทางสังคม 

ทุนสังคมในชุมชนสารคาม ความเป็นอยู่ของชุมชนพนมสารคามมีความเป็นอยู่กบัแบบ
เครือญาติมีความกลมกลืนกนัและมีความสามคัคีกนัอยูใ่นตวัอยู่แลว้ เม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึนการไกล่
เกล่ียก็เป็นไปได้ง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างมีความเห็นอกเห็นใจกนั เวลาเกิดกรณีพิพาทข้ึนในชุมชน 
คู่กรณีมกัจะไม่กลา้เขา้ไปหาต ารวจเพราะมีความรู้สึกเกรงกลวัแต่ถา้ไดรั้บการไกล่เกล่ียจากทางศูนย์
ยุติธรรมฯความรู้สึกท่ีมีคือความเป็นกนัเอง อีกทั้งชาวบา้นมีความเช่ือมัน่ในศูนยย์ุติธรรมฯว่าจะ
สามารถใหค้วามยติุธรรมแก่พวกเคา้ได ้

 
5.2.2 ทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษยใ์นชุมชนพนมสารคาม ถือไดว้่าเป็นจุดเด่นท่ีส าคญัจุดหน่ึงเพราะทุนมนุษยใ์น
ชุมชนพนมสารคามมีความเขม้แข็ง อาสาสมคัรและบุคคลท่ีเป็นเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมชุมชนมี
ความแน่วแน่ และมีความศรัทธาท่ีจะให้การช่วยเหลือแก่สังคมอยา่งแทจ้ริง และอาสาสมคัรเหล่าน้ี
ยงัไดรั้บการอบรมจากกระทรวงยุติธรรมท าให้มีความรู้ความสามารถมากพอท่ีจะช่วยเหลือสังคม
ของตนเองได ้ยกตวัอยา่ง เช่น กฎหมายต่างๆ ท่ีประชาชนทัว่ไปในชุมชนไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
ทางศูนยย์ุติธรรมก็จะหยิบยื่นความรู้ไปให้ รวมถึงความเขม้แข็งในทุกๆ องค์กร ทุกๆ คน เป็น
จุดเด่น การท างานแบบมีส่วนร่วม คนท่ีเขา้มาท างานลว้นมีความเสียสละ มีการร่วมมือกนัในการ
แกไ้ขปัญหา โดยท่ีประสบความส าเร็จเพราะคนท่ีเขา้มามีจิตใจท่ีอาสา เขา้มาท างานเพื่อส่วนร่วม
จริงๆ ไม่หวงัประโยชน์ส่วนตน และศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานของ
กระทรวงยติุธรรมไดทุ้กหน่วยงาน ส่ิงท่ีเราให้ความส าคญัท่ีสุดคือประชาชน ความส าเร็จส่วนหน่ึง
มาจากุศโลบายท่ีดึงคนมาจากหลายภาคส่วน หลายกลุ่มคนให้เขา้มาในการท างาน และตอนน้ีก็ได้
น านกัเรียนเขา้มาดว้ยเพื่อการไกล่เกล่ียในระดบัโรงเรียน ซ่ึงเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ 
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5.2.3 ทุนวฒันธรรม 

ทุนวฒันธรรม ความเช่ือของชาวชุมชนพนมสารคาม นบัถือหลวงพ่อโสธรเป็นอย่างมาก 
จากการศึกษาสังเกตไดจ้ากวตัถุมงคลท่ีชาวพนมสารคามน าติดตวัไว ้ตั้งแต่ขา้ราชการต ารวจ จนถึง
ชาวบา้น ลว้นมีหลวงพ่อโสธรติดตวัไว ้จึงท าให้สรุปไดว้่าชาวชุมชนพนมสารคามมีความศรัทธา
และนบัถือหลวงพอ่โสธร ในกรณีการไกล่เกล่ียเคยมีกรณีท่ีน าเอาหลวงพ่อโสธรมาเป็นศูนยก์ารใน
การสาบานว่าจะไม่ท าผิดต่อกนัอีกดว้ย ประเพณีต่างๆ ในชุมชนพนมสารคามนอกจากเป็นการสืบ
สานวฒันธรรมแลว้ล้วนมีจุดมุ่งหวงัเพื่อให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคีกนั และในบาง
ประเพณีก็ยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพดว้ย 

 

5.3 การใช้ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

การใช้ทุนของสังคมในชุมชนพนมสารคามท่ีน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทท่ี์เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มี 3 ทุน คือ 

 
5.3.1 ทุนทางสังคม 

ลกัษณะการใช้ทุนทางสังคมในชุมชนพนมสารคามมีจุดเด่น คือ ความไวว้างใจกนัของคน
ในสังคมซ่ึงลกัษณะความไวว้างใจกนัจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยเช่ือมโยงส่วนยอ่ยๆ ของชุมชนเขา้ดว้ยกนั 
โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ การไวว้างใจกนัถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในขั้นตอนการ
ไกล่เกล่ีย เพราะตอ้งท าใหท้ั้งสองฝ่ายไวว้างใจวา่บุคคลท่ีมาท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียนั้นมีความเป็นกลาง 
และนอกจากความไวว้างใจแลว้ทุนทางสังคมท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทย์งัมี
อีก 3 ประการดงัต่อไปน้ี 1) ความสัมพนัธ์ทางสังคม ความสัมพนัธ์ทางสังคมกนัแบบเครือญาติ มี
การพึ่งพาอาศยักนั ดงันั้นเม่ือมีกรณีพิพาทเกิดข้ึนความสัมพนัธ์ทางสังคมจะเป็นกาวใจท่ีจะท าให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจกนัและสามารถกลบัมาสมานฉนัทก์นัได ้2) เครือข่าย เป็นตวัช่วยในการแบ่ง
เบาภาระหน้าท่ีของศูนยย์ุติธรรม และเครือข่ายของศูนยย์ุติธรรมยงัมีความหลากหลายในสาขา
วิชาชีพท าให้เกิดความช านาญเฉพาะดา้น เม่ือมีกรณีพิพาทท่ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามช านาญก็จะท า
ให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด อีกทั้งเครือข่ายยงัเป็นส่วนช่วยในการส่งต่อข้อมูลของคู่กรณี เพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการไกล่เกล่ียในขั้นตอนต่อไปดว้ย 3) การมีส่วนร่วมของภาคี การมีส่วนร่วม
ของภาคีในชุมชนพนมสารคามท าให้ในการด าเนินการไกล่เกล่ียมีความราบร่ืนเพราะทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือและพร้อมให้ความช่วยเหลือ อย่างเช่น ต ารวจ จะมีห้องไกล่เกล่ียในโรงพกัให้
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โดยเฉพาะ และอาชีพอ่ืนๆในพื้นท่ีท่ีพร้อมให้การสนับสนุนซ่ึงท าให้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทส์ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 
5.3.2 ทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษยใ์นชุมชนพนมสารคามท่ีเห็นโดดเด่นคือในเร่ืองคุณลกัษณะของคนในชุมชนคือ 

มีจิตส านักท่ีดีต่อชุมชนของตนเอง รวมถึงผูน้ าชุมชนและผูน้ าตามธรรมชาติมีคุณลักษณะของ 
ทกัษะ ความรู้ความสามารถ อยู่ในตวัเองค่อนขา้งสูง รวมถึงมีความตั้งใจในการท าหน้าท่ี และมี
ความเป็นกลางในการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์เม่ือมีกรณีพิพาทในชุมชน
ทุนมนุษยก์็จะเป็นตวัผสาน ระหว่างทกัษะความรู้ความสามารถรวมถึงความตั้งใจในการท าหนา้ท่ี
ของบุคคลท่ีรับหนา้ท่ีไกล่เกล่ียและจิตส านึกท่ีดีของคนในชุมชนจึงท าให้ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทป์ระสบผลส าเร็จ 

 
5.3.3 ทุนวฒันธรรม 

ทุนวฒันธรรมเป็นทุนท่ีอยู่ติดตวักบัมนุษย ์ซ่ึงเป็นผลจากการเติบโตข้ึนมาในสังคม โดย
ผา่นการขดัเกลาจากพ่อแม่ ครอบครัว สังคมโรงเรียนและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยมีกลไกทางสังคม
ท าให้หล่อหลอมทางบุคลิก ซ่ึงทุนวฒันธรรมในชุมชนพนมสารคามท่ีเห็นโดดเด่นในการน าไปใช้
ในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทมี์ดงัน้ี 1) ค่านิยม ค่านิยมท่ีปลูกฝังอยูใ่นชุมชนพนมสารคาม
คือ การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั อยูก่นัแบบเครือครัว ดงันั้นเม่ือเกิดขอ้พิพาทส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนกาว
ใจในการสมานฉันท์ความสัมพนัธ์และลดความรุนแรงลง 2) ความเช่ือ ชาวชุมชนพนมสารคามมี
ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคือหลวงพอ่โสธร และหลวงพ่อโสธรยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน เม่ือ
เกิดเหตุกรณีทะเลาะววิาทความเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพ่อโสธรก็เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดความ
สมานฉนัทข้ึ์นได ้ดงัเช่น กรณีทะเลาะววิาทของนกัเรียน 2 กลุ่ม ท่ีสุดทา้ยแลว้สามารถปรองดองกนั
เพราะได้มาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อโสธร 3) ประเพณี ในชุมชนพนมสารคามมีหลากหลาย
ประเพณีแต่โดยเน้ือแทข้องประเพณีแลว้ลว้นมีจุดประสงคท่ี์เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ส่งเสริม
ความสามคัคี ส่งเสริมให้คนในสังคมรู้จกัมกัคุน้กนั และยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน
มากข้ึน ดงันั้นเม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึนประโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์และท าให้
ความรุนแรงในการพิพาทลดลงและง่ายต่อการไกล่เกล่ียในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
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5.4 ปัญหาและอปุสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มี 3 ด้าน 1) ปัญหาและ
อุปสรรคดา้นทุนทางสังคมทุนค่าใช้จ่ายในสังคมไม่เพียงพอต่อการท าหน้าท่ีของ อสค.ท าให้ตอ้ง
ควกัเงินส่วนตวัจ่ายในการท าหน้าท่ีและปัญหาดา้นความเขา้ใจของรัฐต่อศูนยย์ุติธรรมและรัฐไม่
เขา้ใจในบริบทของพื้นท่ี 2) ปัญหาและอุปสรรคดา้นทุนมนุษยคื์อบุคลากรจ านวนนอ้ย และปัญหา
ดา้นขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนโดยการเขา้ขา้งกนัเองของฝ่ายญาติของคู่กรณีในแต่ละฝ่าย 3) ปัญหาและ
อุปสรรคดา้นทุนวฒันธรรมมีความไม่เขา้ใจกนัในระหวา่งความต่างของวฒันธรรมระหวา่งชนชาติ
เพราะในชุมชนพนมสารคามมีแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานเป็นจ านวนมาก 

 

5.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันา 
 

ส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ีไดล้งพื้นท่ี ในการท าวิจยั ส่ิงท่ีไดรั้บคือ การตอ้นรับเป็น
อยา่งดีจาก ศูนยย์ติุธรรม 

 
5.5.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  

จากการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทุนสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทใ์นชุมชนพนมสารคาม มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.5.1.1 ในด้านทุนทางสังคมรัฐบาลควรสนบัสนุนงบประมาณลงไปในพื้นท่ีเพื่อ
เป็นขวญัก าลังใจในการท างานของอาสาสมคัรท่ีเข้ามาท างานในส่วนน้ี เพราะทุกคนออกเงิน
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัไปกบักระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทเ์องโดยตลอด บางคร้ังอาจจะท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายไม่พอท่ีจะใช้จ่ายของตนเองได้ครบเดือน อาจท าให้อาสาสมคัรไม่มีแรงผลกัดนัในการ
ท างาน 

5.5.1.2 ในดา้นของทุนมนุษย ์ควรมีรางวลัเชิดชูเกรียติ อย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีท า
ใหมี้แรงจูงใจในการผลกัดนัใหส้มาชิกในสังคมมาร่วมเป็นเครือข่ายกบัศูนยย์ติุธรรมชุมชน เพื่อเป็น
การกระจายเครือข่ายของศูนยย์ติุธรรมชุมชนไปจะไดมี้การครอบคลุมพื้นท่ีอยา่งเตม็รูปแบบ 

5.5.1.3 ในดา้นทุนวฒันธรรม ควรมีการรณรงคพ์ูดคุยและการปรับทศันคติและท า
ความเขา้ใจในความแตกต่างของวฒันธรรมเพื่อความสมานฉนัทใ์นสังคม 
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5.5.1.4 ควรมีการสนบัสนุนการโฆษณาการท างานของศูนยใ์ห้ชุมชนได้รับรู้และ
รับทราบวา่ศูนยย์ติุธรรมฯมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง ใหชุ้มชนรับทราบและเขา้ใจในการด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมฯโดยท่ีไม่ตอ้งบอกปากต่อปาก แต่เป็นการเดินเขา้ไปหาและบอกกบัชุมชนถึงหน้าท่ีการ
ท างานของศูนยย์ุติธรรมเลยและควรโฆษณาให้ชุมชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไดท้ราบวา่ศูนยย์ุติธรรมฯ
อยูส่่วนใดของพนมสารคาม 

 
5.5.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

5.5.2.1 การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการท างานของศูนยย์ุติธรรมโดยกระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั 

5.5.2.2 การศึกษาในการติดตามผลของผูท่ี้ไดรั้บการช่วยเหลือโดยผา่นกระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

 
5.5.3 แนวทางการพฒันา 

5.5.3.1 แนวทางการพฒันาของศูนย์ยุติธรรม ควรสร้างกลไกในการพฒันาให ้
บุคลากรของศูนย์ยุติธรรมน าความรู้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปให้แก่นักเรียน 
นกัศึกษา และผลกัดนัให ้นกัเรียน นกัศึกษาเหล่านั้นไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของศูนยย์ุติธรรมชุมชน 
และยงัมีการเสริมสร้างประสบการณ์โดยใหน้กัเรียน นกัศึกษาท่ีผา่นการเรียนรู้จากบุคลากรจากศูนย์
ไดมี้หนา้ท่ีไกล่เกล่ียในสถานศึกษาของตนเอง โดยท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียเม่ือไกล่
เกล่ียเสร็จก็ท าการสมานฉนัทใ์หก้บัคู่กรณีต่อ เหมือนกระบวนการของศูนยย์ติุธรรมฯ 

5.5.3.2 ควรมีการประชุมเชิงวิชาการในการแก้ไขกรณีพิพาท โดยการใช้
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทก์นัเป็นประจ าเพราะขอ้มูลท่ีไดม้านั้นไดถู้กกลัน่กรองมาอยา่งดี
แลว้ 
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แนวค าถามทีใ่ช้ในการสนทนาหรือสัมภาษณ์ 
เร่ือง ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: กรณีศึกษา  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 1.1 เพศ 
 1.2 อาย ุ
 1.3 อาชีพ 
 1.4 สถานภาพสมรส 
 1.5 ระดบัการศึกษา 

 
ส่วนที ่2 สภาพชุมชนในอดีตและปัจจุบัน 

2.1 สภาพชุมชนดา้นกายภาพ 
2.2 สภาพชุมชนดา้นการด ารงชีวิต 
2.3 ดา้นเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได ้การตลาด ผลผลิต และปัญหาต่างๆ 
2.4 ดา้นสังคม เช่น ความสัมพนัธ์ในชุมชน ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การรวมกลุ่ม 

เครือข่าย ความเช่ือ และปัญหา 
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