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บทคัดย่อ
เนื่องจากการดำ�เนินงานยุติธรรมกระแสหลักมีปัญหาในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาคดี
ล้นศาล ผู้ต้องขังล้นคุก ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐจึงนำ�กระบวนการยุติธรรมชุมชนมาใช้จนใน
ปัจจุบันมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนกว่าสี่พันแห่ง และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกว่าสองแสนคน และต่อมาในปี
พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาความคาบ
เกี่ยวระหว่างการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนในปัจจุบันกับร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนหากมี
การประกาศใช้ ดังนั้นการวิจัยปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรม
ชุมชน พ.ศ. ...ในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบายและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ด้านยุตธิ รรมชุมชนของไทยและต่างประเทศ เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาการดำ�เนินงานของยุตธิ รรมชุมชน และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำ�เนินงานของยุติธรรมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร และกระบวนการเปรียบเทียบทางกฎหมาย ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั พบว่า การดำ�เนินงานด้านยุตธิ รรมชุมชนมีเฉพาะกฎหมายลำ�ดับรองคือระดับ
คำ � สั ่ ง กระทรวง จึ ง ทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทั ้ ง ด้ า นโครงสร้ า งการดำ � เนิ น งานของศู น ย์ ย ุ ต ิ ธ รรมชุ ม ชน
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ดังนั้นจึงควรมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชนหรือกฎหมายระดับท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการดำ�เนินงาน โดยให้
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมาจากชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งควรเพิ่ม
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนประจำ�หมู่บ้าน ตลอดจนควรมีงบประมาณในการดำ�เนินงาน มีค่าตอบแทน
และมีอุปกรณ์สำ�นักงาน อีกทั้งมีการจัดอบรมที่ตรงตามความต้องการของชุมชน
คำ�สำ�คัญ

ยุติธรรมชุมชน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
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บทคัดย่อ
In the light of numerous setbacks in mainstream justice operations, be they
overloaded court cases or overcrowding of inmates, the Government has thus adopted
the community justice process to solve such problems. Today there are more than four
thousand Community Justice Centers and a network of justice communities of more
than two hundred thousand people. Later in 2017, The Draft Community Justice Act
was created, and the study found the overlapping problem between the current
implementation of community justice and the Draft Community Justice Act if it were
adopted. Therefore, this research on the implementation of community justice issues aims
to study concepts, theories, policies and laws related to community justice of Thailand
and abroad to analyze the operational problems of the community justice and to offer
guidance for the effective implementation of the community justice.  The qualitative
research method consists of document studies and legal comparison process as well as
in-depth interviews was used. The results of the research revealed that the implementation
of community justice has subordinate legislation, thus causing problems in terms of
the operation structure of the Community Justice Center, Community Justice Center
Committee, and members of the Community Justice Network. As a consequence, the
Community Justice Act or local law should be promulgated to clarify the implementation
and ensure that the Community Justice Center and the Community Justice Center
Committee come from the community.  Additionally, there should be an increase in
the village community justice volunteers, an operating budget with compensation and
office equipment, and a provision of training that satisfy the needs of the community.
Keywords
Community Justice, Community Justice Center, Community Justice Network
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
กระบวนการยุตธิ รรมในยุคปัจจุบนั เน้นวิธกี ารสำ�หรับดำ�เนินการแก้ไขผูท้ ฝี่ า่ ฝืนกฎหมายโดย
มีองค์กรและบุคลากรที่กฎหมายให้อำ�นาจไว้ในการควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมมีหลายหน่วยงาน เช่น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงาน
อัยการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ รวมถึงทนายความ และหน่วยงานอื่นในกระทรวงยุติธรรม (กรม
พัฒนายุติธรรมชุมชน (กยช.) สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557, น. 167) เมื่อเกิดข้อพิพาท
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนขึ้น คู่กรณีคนใดคนหนึ่งจะนำ�ประเด็นปัญหาไปฟ้องร้องต่อศาล ให้ช่วยทำ�
หน้าทีไ่ ต่สวนชีข้ าดข้อพิพาท เพือ่ ชดเชยผูถ้ กู กระทำ� หรือลงโทษผูก้ ระทำ�ผิด โดยกระบวนการยุตธิ รรมนี้
เรียกว่ากระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก แต่กระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักดังกล่าวของประเทศไทย
ยังมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน (กระทรวงยุติธรรม, 2560) ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาคดีลน้ ศาล ผูต้ อ้ งขังล้นคุก เป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ของกระบวนการยุตธิ รรมไทย
เนื่องจากส่วนหนึ่งยังไม่มีระบบและแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาท
หรือ ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ในระดับชุมชนหรือก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลัก (ก่อนเข้าสูก่ ารแจ้งความดำ�เนินคดีตอ่ พนักงานสอบสวนหรือการดำ�เนินคดีของพนักงานสอบสวน
หรือการฟ้องศาลเพื่อดำ�เนินคดี) ทำ�ให้ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่าง ๆ ไม่ว่าเล็กและใหญ่กลายเป็น
คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กระแสหลัก ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดส่งผลให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรมต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำ�นวนมากในการดำ�เนินคดีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแต่ยงั ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร
2) ปัญหาความเหลื่อมลํ้าด้านสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน โดย
เฉพาะประชาชนทีย่ ากจนหรือด้อยโอกาส จะยังคงมีเพิม่ มากยิง่ ขึน้ อันอาจจะทำ�ให้เกิดปัญหาการแตก
ความสามัคคีหรือขาดความปรองดองสมานฉันท์ขนึ้ ในหมูป่ ระชาชนในระดับชุมชน และอาจขยายลุกลาม
กลายเป็นปัญหาการแตกความสามัคคีหรือขาดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติตอ่ ไป ซึง่ อาจ
จะเป็น อุปสรรคสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง   
3) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร โดย
เฉพาะการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ การแจ้งเบาะแสการกระทำ�ความผิดกฎหมายต่าง ๆ ในชุมชน
การจัดการความขัดแย้งของประชาชนด้วยความสมานฉันท์หรือสันติวิธี การช่วยเหลือหรือเยียวยา
เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมและการรับคืนคนดีหรือผู้พ้นโทษกลับสู่
ชุมชนประกอบกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภาระในการดำ�เนินคดีตา่ ง ๆ
และภาระงานอื่น ๆ ตามอำ�นาจหน้าที่จำ�นวนมากจึงไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งปัญหา
ดังกล่าวสอดคล้องกับสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ ในปัจจุบัน 18 สิงหาคม 2563 พบว่ามี
ผู้ต้องราชทัณฑ์จำ�นวน 382,648 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 20,000 คน และแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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ทุกปี เพราะมีผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ามามากกว่าผู้ที่ถูกปล่อยตัว โดยในปี 2562 พบว่ามีผู้เข้าเรือนจำ� จำ�นวน
220,792 คน และถู ก ปล่ อ ยตั ว จำ � นวน 176,090 คน ซึ ่ ง มี ร ายละเอี ย ดตามภาพดั ง ต่ อ ไปนี ้
(กรมราชทัณฑ์, 2563)

ที่มา: นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557, น. 179-180
จากปัญหาดังกล่าวทำ�ให้กระทรวงยุตธิ รรมได้น�ำ กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก (Alternatives
to Justice) ร่วมกับการดำ�เนินกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยนำ�กระบวนการหรือมาตรการ
ใด ๆ ที่ใช้สำ�หรับแสวงหาความยุติธรรมที่มีรูปแบบการปฏิบัตินอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก (กรมพัฒนายุตธิ รรมชุมชน (กยช.) สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม, 2557, น. 179-180)
ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมีหลายรูปแบบ เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และกระบวนการยุติธรรมชุมชน
โดยงานวิจัยในครั้งนี้จะลงลึกในส่วนของกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพราะแนวคิดยุติธรรม
ชุมชน มีหลักการสำ�คัญ คือ เน้นว่าอาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
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คนในชุมชน ดังนัน้ ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและให้ความสำ�คัญในการทำ�งานร่วมกันใน
ชุมชน หัวใจสำ�คัญคือทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องควรเข้าใจและสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างรูปแบบ
การลงโทษ (Punishment) กับรูปแบบการฟื้นฟูเยียวยา (Rehabilitation) ให้ชัดเจน (Winstone &
Pakes, 2005, p. 106)และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมไม่ควรทำ�หน้าทีเ่ ฉพาะการลงโทษผูก้ ระทำ�
ผิด การยับยั้งป้องกันการแก้ไขฟื้นฟูเป็นรายบุคคลเท่านั้นควรขยายหน้าที่ความรับผิดชอบออกไปให้
รวมถึงการป้องกันอาชญากรรม การประนอมข้อพิพาท และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน โดย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรเข้าหาชุมชน และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อม
กัน (จุฑารัตน์ เอื้ออำ�นวย, 2550, น. 27-30) ซึ่งสอดคล้องกับ ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (2558, น. 10)
และอรทัย ก๊กผล และคณะ (2554, น. 20) ที่เห็นว่า “ยุติธรรมชุมชน” เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยการเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการป้องกัน ควบคุม การจัดการความขัดแย้ง และ
การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ความผิดในชุมชน อันมีเป้าหมายเพือ่ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เพือ่
ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิดของ Clear & Karp(2000, pp. 20-29)
ซึ่งเห็นความยุติธรรมว่าเป็นการแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา บรรเทาความเสียหาย (Restorative) ของผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อ (Victim) และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการซึ่งจากการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชน
ของไทยที่ผ่านมามีข้อสังเกตว่านโยบายด้านการดำ�เนินงานของยุติธรรมชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสทางการเมืองการปกครอง ทำ�ให้งานยุติธรรมชุมชนยังไม่ตกผลึกในการปฏิบัติ โดยเฉพาะ
รูปแบบการดำ�เนินงาน เช่น การจัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนนำ�ร่อง 312 ศูนย์ เมือ่ ปี พ.ศ.2557 ทางสำ�นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กำ�หนดให้มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนโดยเป็นผู้แทนในพื้นที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลรวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ�กลุ่ม
กิจกรรม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ แล้วส่งคัดเลือกมาเป็นผู้แทนท้อง
ถิ่นรวมถึงกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ตำ�รวจชุมชน โดยมีนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการ เป็นต้น แต่ดำ�เนินการไปได้ไม่นานได้เกิดการเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมสั่ง
ให้มีการยกเลิกงานยุติธรรมชุมชนของเดิมไปและให้เปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ โดยมีปลัดอำ�เภอเป็น
ประธาน เพิ่มพัฒนากรจังหวัดเข้ามา รวมทั้งกำ�นัน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำ�อาสาพัฒนาชุมชน ประธาน
สภาเกษตรกร เป็นต้น (วรพล พินจิ , 2017, น. 45) นอกจากนัน้ ปัจจุบนั ได้มกี ารจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติ
ยุติธรรมชุมชนขึ้นเมื่อปี 2560 ซึ่งก็มีข้อสังเกตว่าในร่างดังกล่าวก็มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอีกครั้ง โดยครั้งนี้กำ�หนดอยู่ในมาตรา 21 ซึ่งกำ�หนดให้มีประธาน กรรมการ และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ นอกจากการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน
ดังกล่าวแล้วยังมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชนคือไม่มสี มาชิกเครือข่าย
ยุตธิ รรมชุมชนแต่มอี าสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนมาแทน ซึง่ ในปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนแล้วถึง
สองแสนกว่าคนทั้งคุณสมบัติและวิธีการเข้าเป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นต้น
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการไม่ตกผลึกด้านการดำ�เนินงานของยุติธรรมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการ
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ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตลอดจนการเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนจึงทำ�ให้รปู แบบการดำ�เนินการปรับเปลีย่ นไม่แน่นอนไปตามนโยบายของภาครัฐทีเ่ ข้ามามีอ�ำ นาจ
ในแต่ละยุคสมัย แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าการดำ�เนินการด้านยุติธรรมชุมชนของไทยส่วนใหญ่
เน้นการสั่งการและไม่ได้ให้ความสำ�คัญถึงแนวคิดยุติธรรมชุมชนอย่างแท้จริงที่ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของปัญหา เพราะ
ประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของพื้นที่ตนได้ดีที่สุดจากปัญหาการดำ�เนิน
งานด้านยุติธรรมชุมชนดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีนโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับยุตธิ รรมชุมชนของไทยและต่างประเทศเพือ่ นำ�มาวิเคราะห์ปญ
ั หาการดำ�เนินงานของยุตธิ รรมชุมชน
ตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... และเสนอแนะแนวทางในการดำ�เนินงานของยุติธรรม
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีนโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมชุมชนของไทยและ
ต่างประเทศ
2. วิเคราะห์ปัญหาการดำ�เนินงานยุติธรรมชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ...
3. เสนอแนะแนวทางในการดำ�เนินงานของยุติธรรมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
เพือ่ ให้การวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579 รวมถึงระเบียบ คำ�สั่ง ของกระทรวงยุติธรรมที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่คำ�สั่งกระทรวงยุติธรรมที่ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดนำ�ร่องทั้งร่าง
พระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ คำ�สั่ง และมาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุตธิ รรมชุมชนตามร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชน
พ.ศ. ...นี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประกอบด้วย การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) กระบวนการเปรียบเทียบกฎหมาย (Comparative
Law Method) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เป็นการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชน จากตำ�รา
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บทความ บันทึกการประชุม รายงานการประชุมรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตลอดจนนโยบาย คำ�สั่ง
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของไทยและต่างประเทศ
2. กระบวนการเปรียบเทียบกฎหมาย (Comparative Law Method) โดยการเปรียบเทียบ
แนวนโยบาย คำ�สั่ง กฎหมาย ตลอดจนร่างกฎหมายเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ผทู้ เี่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการดำ�เนินงานด้านยุตธิ รรม
ชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนในไทย
โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นกลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยุติธรรมชุมชน
เช่น อัยการ ตำ�รวจ และยุตธิ รรมจังหวัด จำ�นวน 5 ราย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลด้านการดำ�เนินงาน ด้านนโยบาย
ด้านการประสานความร่วมมือในหน่วยงานต่าง ๆ กับศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นกลุ่ม คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จำ�นวน 5 รายเพื่อให้ได้ข้อมูลวิธีการและปัญหาการดำ�เนินงานในศูนย์ฯ และ
ระหว่างเครือข่ายฯ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นกลุ่ม ประชาชนผู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 5
รายเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงจากการเข้าใช้บริการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนและข้อคิดเห็นอืน่ ๆ ของนักวิชาการ
เป็นต้น

ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุตธิ รรมชุมชนตามร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชน
พ.ศ. ... สามารถแบ่งผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาเกีย่ วกับการตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนตามคำ�สัง่ กระทรวงยุตธิ รรมกับร่างพระราช
บัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากสำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นระดับกองและสำ�นักเฉพาะ
ราชการบริหารส่วนกลาง ทำ�ให้ภารกิจของสำ�นักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมยังไม่สามารถดำ�เนินการให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างแท้จริง เพราะไม่มสี ว่ นราชการรองรับในระดับภูมภิ าค ในฐานะ
เป็นส่วนราชการผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และสำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉกเช่นกับกระทรวง
อื่นๆ โดยส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำ�กัดตามมาตรการจำ�กัดอัตรากำ�ลังคนภาครัฐ และ
การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้แก้ปัญหาโดยการจัด
ตัง้ สำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัด (สยจ.) ขึน้ เป็นหน่วยงานภายในของสำ�นักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่
ทำ�หน้าทีด่ งั กล่าวในการบริหารจัดการงานยุตธิ รรม และกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องในระดับจังหวัด
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ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อ 3 ให้แก้ไขเพิ่มเติมให้สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด มีหน้าที่และอำ�นาจหลายประการซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมโดยเน้นตั้งศูนย์
ยุตธิ รรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มศี นู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชนทัว่ ประเทศ
ทำ�ให้ปัจจุบันมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำ�นวน 4,124 ศูนย์ (สำ�นักงานกระทรวงยุติธรรม, 2563) โดยมีการ
จัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... ขึ้นแต่ยังไม่มีการประกาศใช้บังคับอันอาจเนืองจากมี
ข้อขัดข้องหลายประการตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนกับการดำ�เนินงานจริง จึงทำ�ให้การดำ�เนินงานของ
ยุติธรรมชุมชนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหลายครั้งจนส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของด้าน
ยุติธรรมชุมชนในหลายประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ด้านคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
โครงสร้างการดำ�เนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนหลัก ๆ จะประกอบไปด้วยคณะ
กรรมการศูนย์ ที่ปรึกษาศูนย์ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ต้องมีคณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน ซึง่ ประกอบด้วยประธาน คณะกรรมการและเลขานุการ แต่จาก
การศึกษาพบว่าศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนในประเทศไทยได้มกี ารเปลีย่ นโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ไป
ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมหลายครั้ง โดยช่วงแรกๆคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะประกอบ
ด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล ผูแ้ ทนองค์กรหรือกลุม่ อาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำ�รวจชุมชน
อาสาสมัครแรงงาน และทีส่ �ำ คัญคือมีผใู้ หญ่บา้ นเป็นคณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนด้วย และให้คณะ
กรรมการฯดังกล่าวเป็นผู้เลือกประธานศูนย์ โดยกรรมการและเลขานุการเป็นนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล นอกจากนัน้ ยังมีการกำ�หนดให้มบี คุ คลดังต่อไปนีเ้ ป็น
ทีป่ รึกษาของศูนย์ฯ ได้แก่ ผูก้ �ำ กับการสถานีต�ำ รวจภูธร ปลัดอำ�เภอประจำ�ตำ�บล พัฒนากรตำ�บล กำ�นัน
ประจำ�ตำ�บล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล นายกเทศมนตรี ผูแ้ ทนยุตธิ รรมจังหวัด ปลัดอำ�เภอประจำ�
ตำ�บล พัฒนากรตำ�บล กำ�นันประจำ�ตำ�บล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล/นายกเทศมนตรี และผูแ้ ทน
ยุติธรรมจังหวัดแต่รูปแบบการดำ�เนินงานดังกล่าวใช้ได้ไม่กี่ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงตามคำ�สั่งกระทรวง
ยุตธิ รรม ที่ 322/2559 เรือ่ งการบริหารงานศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนโดยได้ตดั ผูใ้ หญ่บา้ นและปราชญ์ชาวบ้าน
ออกจากการเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเปลี่ยนจากการให้คณะกรรมการศูนย์ฯ เป็น
ผู้เลือกประธานศูนย์ฯ มากำ�หนดให้ปลัดอำ�เภอประจำ�ตำ�บลเป็นประธานศูนย์ ซึ่งจากเดิมปลัดอำ�เภอ
ประจำ�ตำ�บลเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ฯนอกจากนั้นยังพบว่ามีการเปลี่ยนจากที่ปรึกษาศูนย์ฯมาเป็นคณะ
กรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมแทน อาทิ กำ�นัน เป็นต้นและกำ�หนดให้บคุ คลดังต่อไปนีเ้ ป็นกรรมการศูนย์ ได้แก่
พัฒนากรประจำ�ตำ�บลตำ�รวจชุมชนประจำ�ตำ�บลนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในตำ�บลประธานศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเดิม (ถ้ามี)อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสา
สมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน เป็นกรรมการ และนิติกรหรือเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีข้อสังเกตว่าในคำ�สั่งดังกล่าวไม่ได้
กำ�หนดให้มที ปี่ รึกษาของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนซึง่ รูปแบบการดำ�เนินงานดังกล่าวใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั แต่
เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... ที่จัดทำ�ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีความแตกต่าง
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จากคำ�สั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 322/2559 ดังกล่าวข้างต้น โดยกำ�หนดให้ปลัดอำ�เภอเป็นประธาน และ
ให้มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ ได้แก่ พัฒนากรประจำ�ตำ�บล ตำ�รวจชุมชนประจำ�ตำ�บล กำ�นันท้องที่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเพิม่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ าจากภาคประชาชน ซึง่ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน
กระบวนการยุติธรรม ด้านแรงงาน ด้านคุมประพฤติ ด้านสาธารณสุข และด้านกฎหมาย จำ�นวน 5 คน
ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามคำ�สั่งกระทรวงยุติธรรมที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้มีอำ�นาจในการออกคำ�สั่งแต่งตั้ง ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน มาตรา 21 วรรค
ท้ายกำ�หนดให้ประธานคือปลัดอำ�เภอมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการ
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงที่มาของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะเห็นได้ว่ามาจาก
หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นปลัดอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอประจำ�ตำ�บลพัฒนากรประจำ�ตำ�บลตำ�รวจ
ชุมชนประจำ�ตำ�บลกำ�นันท้องทีน่ ายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในตำ�บลประธานศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนเดิม
(ถ้ามี) อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ อาสาสมัครคุมประพฤติและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง
การมีบคุ คลจากหลายหน่วยงานมาทำ�งานร่วมกันนัน้ มีขอ้ ดีคอื อาจทำ�ให้เกิดความร่วมมือในการดำ�เนิน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแนวคิดยุตธิ รรมชุมชนได้ครอบคลุมทุกปัญหา แต่มขี อ้ สังเกตว่าแต่ละคน
ต่างมีงานและหน้าทีป่ ระจำ�ในหน่วยงานของตนอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ทำ�ให้โอกาสในการพบหรือประชุมกันและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของศูนย์เกิดขึน้ ได้นอ้ ยทัง้ ไม่เกิดความผูกพันกับชุมชน ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ รูปแบบการ
ดำ�เนินงานของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนตามแนวนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรมและตามร่างพระราชบัญญัติ
ยุตธิ รรมชุมชนนัน้ มีลกั ษณะเป็นการร่วมตัวกันแบบเฉพาะกิจและไม่สอดคลองกับแนวคิดยุตธิ รรมชุมชน
ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการทำ�งานร่วมกับชุมชน แต่ไปยึดติดกับตำ�แหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ทำ�ให้ชมุ ชนไม่
เกิดความรู้สึกว่าเป็นหุ้นส่วนในการดำ�เนินงารของศูนย์ยุติธรรมชนชน ที่จะเข้าไปร่วมกันกับภาครัฐใน
การป้องกัน ควบคุม และจัดการความขัดแย้ง ตลอดจนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ความผิดในชุมชน อีกทั้งมี
นักการเมืองท้องถิน่ เข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์ดว้ ยจึงอาจเกิดการแทรกแซงการทำ�งานด้านยุตธิ รรม
ชุมชนจึงทำ�ให้ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะระดับหมูบ่ า้ นเข้าถึงได้ศนู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชนได้ยาก ประกอบ
กับการสัมภาษณ์ประชาชนในพืน้ ทีศ่ นู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รจู้ กั ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน
1.2 ด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตามคำ�สั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 322/2559 เรื่องการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ในข้อ 3 กำ�หนดให้ศนู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชนมีบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติยตุ ธิ รรมชุมชน
มาตรา 23 บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนมีอ�ำ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ( 1) ส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการดำ�เนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการเสริม
สร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน (2) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐและการกระทำ�ผิดกฎหมายต่าง ๆ (3) พิจารณาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชนและรับแจ้งเบาะแสของข้อมูลการกระทำ�ผิดกฎหมาย
ต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คำ�แนะนำ� และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่
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ต้องการคำ�แนะนำ�ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม (4) ไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาทตาม
ทีค่ กู่ รณีรอ้ งขอเกีย่ วกับความแพ่งหรือความอาญา ทีเ่ ป็นความผิดอันยอมความได้ โดยให้ด�ำ เนินการตาม
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือจัดการความขัดแย้งในชุมชน ทังนี้ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและประน้อมข้อพิพาทในชุมชน (5) ให้ความช่วยเหลือ
ดูแล ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายหรือได้รบั ผลกระทบจากการกระทำ�ความผิดและอาชญากรรม และประสาน
งานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดำ�เนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ไขบำ�บัด ฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ความ
ผิดและผูพ้ น้ โทษ รวมทัง้ ผูถ้ กู คุมประพฤติหรือผูไ้ ด้รบั การปล่อยตัวชัว่ คราว ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและ
ไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดอีก
ในประเด็นนีม้ ขี อ้ สังเกตว่าบทบาทหน้าทีด่ า้ นการรับเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั้น เหมือนกับอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
และอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนในร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชน มาตรา 18 ดังนัน้ จึงมีปญ
ั หาว่าหาก
สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือประชาชนขอให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มายังอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนและอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนสามารถดำ�เนินการได้เองหรือต้องนำ�เรือ่ ง
เข้าคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนก่อน เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพิจารณาดำ�เนินการต่อ
2. ผลการศึกษาด้านสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ผลการศึกษาด้านสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนกับอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนตามร่างพระ
ราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชนนัน้ ได้วเิ คราะห์ดา้ นความหมาย ด้านคุณสมบัตดิ า้ นบทบาทหน้าทีด่ า้ นการเข้า
เป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และด้านหลักสูตรฝึกอบรมจึงได้ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านความหมายของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตามคำ�สั่งกระทรวงยุติธรรมกับ
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดให้มีเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินงานของกระทรวงยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์
“ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม” โดยการให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม แต่
จากการสังเกตการณ์ในเว็บไซต์ของสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดของแต่ละจังหวัดนั้น พบว่าความหมาย
ของสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนยังไม่นิ่ง โดยบางแห่งได้ให้ความหมายที่ไม่เหมือนกัน ตลอดจนจาก
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งบางแห่งได้ระบุชัดเจนว่าสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนหมายความถึงเฉพาะกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ผ่านการอบรมหลักเครือข่ายยุติธรรม
กระทรวงยุตธิ รรมเท่านัน้ แต่โดยภาพรวมได้ให้ความหมายของ “สมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน”ไว้วา่
หมายถึง ประชาชนผู้สนใจในงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรม และได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเครือข่ายยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เพื่อเข้าร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหุ้นส่วนที่จะ
ดำ�เนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุข
ในชุมชน
อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนผู้ที่กระทรวงยุติธรรมผลักดัน
ให้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนเฉพาะกำ�นันและผูใ้ หญ่บา้ นเท่านัน้ ซึง่ อาจเนือ่ งมาจากเพราะ
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บุคคลดังกล่าวมีความใกล้ชดิ กับประชาชนและมีหน้าทีใ่ นการดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนอยูแ่ ล้ว
ทั้งความใกล้ชิดกับประชาชนดังกล่าวทำ�ให้กำ�นันและผู้ใหญ่บ้านทราบปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในพืน้ ทีช่ มุ ชนของตนเป็นอย่างดี ดังนัน้ กำ�นันและผูใ้ หญ่บา้ นจึงเป็นกลุม่ เป้าหมายของกระทรวง
ยุตธิ รรมในการนำ�กระบวนการยุตธิ รรมชุมชนเข้าไปจัดการดูแล แต่ในประเด็นนีก้ ม็ ขี อ้ สังเกตด้านความ
คาบเกีย่ วระหว่างหน่วยงานของกระทรวงยุตธิ รรมกับกระทรวงมหาดไทย เมือ่ พิจารณาสายงานจะเห็น
ได้วา่ กำ�นันและผูใ้ หญ่บา้ นอยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยเอง
ก็มนี โยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมโดยผ่านศูนย์ด�ำ รงธรรม ใน
ขณะที่กระทรวงยุติธรรมไม่มีส่วนราชการในระดับท้องถิ่นจึงได้ผลักดันให้เกิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมี
เป้าหมายจะเปิดให้ได้ทุกตำ�บล แต่ในประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่าเมื่อกระทรวงยุติธรรมไม่มีเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานโดยตรงอาจทำ�ให้การทำ�งานระดับท้องถิ่นนั้นไม่เข้มแข็งและไม่มีข้อมูลเชิง
ลึกในพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริงแต่เพือ่ เป็นการอำ�นวยความยุตธิ รรมถึงระดับต้นนํา้ คือท้องถิน่ กระทรวงยุตธิ รรม
และกระทรวงมหาดไทยก็ได้มกี ารทำ�บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันว่าด้วยการอำ�นวยความ
ยุตธิ รรมเพือ่ ลดความเหลือ่ มลาํ้ ในสังคมระหว่าง สำ�นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักงานอัยการสูงสุด กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงยุตธิ รรม ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพือ่ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทัง้
ในเรื่องการให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย การไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท รวมถึงค่าใช้จ่าย
แก่ประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมผ่านกองทุนยุตธิ รรมหรือช่องทางอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และเสมอภาค นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์ใน
การประสานการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส่งเสริมการดำ�เนินงานของ
สำ�นักงานคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการดำ�เนินงานของศูนย์ด�ำ รงธรรมใน
จังหวัดและสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ให้มีขีดความ
สามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นต้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนขึ้น โดยไม่มีคำ�ว่า
สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แต่มีการบัญญัติคำ�ใหม่ขึ้นมาแทน คือ “อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน”
ในมาตรา 3 หมายความว่า “บุคคลซึ่งมีความประสงคที่จะดำ�เนินงานยุติธรรมชุมชนและได้รับการขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับความหมายของ
สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเดิม แต่ไม่ได้จำ�กัดเฉพาะกำ�นันและผู้ใหญ่บ้านดังที่บางศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเข้าใจเท่านั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมากขึ้นเพราะเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนแต่มีข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่าหากร่างพระ
ราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนประกาศใช้แล้ว กระทรวงยุติธรรมจะมีแนวทางในการดำ�เนินการอย่างไรกับ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเดิมที่มีกว่าสองแสนคน
2.2 ด้านคุณสมบัติของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ตามนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรมไม่ได้บญ
ั ญัตคิ ณ
ุ สมบัตขิ องสมาชิกเครือข่ายเอาไว้
โดยตรง ทำ�ให้แต่ละศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนมีการกำ�หนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะเป็นสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรม
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ชุมชนแตกต่างกันออกไปบ้างเป็นบางแห่ง แต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้าย ๆ กัน เช่น ใบสมัครเป็นสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงยุติธรรม กำ�หนดไว้ ดังนี้
(1) มี สั ญ ชาติ ไ ทย (2) มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (4) มีความสมัครใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความเสียสละ พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชน ในการอำ�นวยความยุตธิ รรม การดำ�เนินการส่งเสริมและสนับสนุนการขับ
เคลือ่ นกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก ตลอดจนเข้ามามีสว่ นร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
เป็นอาสาสมัครเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของสำ�นักงานยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (5) ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี และไม่มพี ฤติการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดให้โทษ (6) จะต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การยอมรับ
จากประชาชนหรือกลุ่มองค์กรประชาชนและผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กระทรวงยุติธรรมกำ�หนด
(7) ต้องไม่เป็นบุคคลทีศ่ าลสัง่ ให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย
ซึง่ มีขอ้ สังเกตว่าบางแห่งกำ�หนดไว้วา่ ต้องมีอายุ 18 ปี บ้างหรืออายุ 20 ปี บ้างเป็นต้นซึง่ เมือ่ ไม่มกี ฎหมาย
กำ�หนดด้านคุณสมบัติของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ชัดเจนอาจส่งผลต่อมาตรฐานของสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาจทำ�ให้เกิดความสับสนได้ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน
มาตรา 16 จึงได้กำ�หนดคุณสมบัติของอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ซึ่งอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันขึ้นทะเบียน
(2) มีภมู ลิ �ำ เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตท้องทีท่ จี่ ะขอขึน้ ทะเบียนโดยมีระยะเวลาติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ร้อยแปดสิบวัน (3) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับการยกย่องไว้วางใจจากประชาชน
(4) ไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
จากการกำ�หนดคุณสมบัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการกำ�หนดคุณสมบัติแบบกลาง ๆ ทำ�ให้
ประชาชนเข้าใจงานขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในกระบวนการยุติธรรมด้วยแต่การดำ�เนินงานของยุติธรรมชุมชนหากจะให้บรรลุตามแนวคิด
ยุติธรรมชุมชนสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรืออาสาสมัครยุติธรรมชุมชนต้องมาจากความสมัครใจ
และความตั้งใจของคนในชุมชนที่เห็นปัญหาและต้องการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
2.3 ด้านบทบาทของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนแต่ละศูนย์กไ็ ด้มกี ารกำ�หนดบทบาทของเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนไว้คล้าย ๆ กัน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดยุติธรรมชุมชน เช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำ�บลหนองหญ้าปล้องกำ�หนดบทบาท
ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนไว้ดังนี้ (1) ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (2) การรับเรื่องร้อง
เรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส การกระทำ�ความผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหา
ความเดือดร้อนของเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ แล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการตาม
อำ�นาจหน้าที่ และติดตามผลการดำ�เนินงานแจ้งให้ผู้ร้อง/ผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ (3) การจัดการความ
ขัดแย้ง โดยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือหลักสันติวัฒนธรรม
(ดูแลรักษา/สร้างสัมพันธภาพ ระหว่างเหยื่อ ผู้กระทำ�ผิด และชุมชน) (4) การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่
เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการให้ความเข้าใจ กำ�ลังใจช่วยเหลือ หรือสนับสนุนใด ๆ
ให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้น มีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป รวมทั้งการให้ความรู้หรือ

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

105

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

คำ�แนะนำ�ในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเสียหาย ค่าทดแทน
ช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดีจากกองทุนยุติธรรม เป็นต้น (5) การรับ
ผูพ้ น้ โทษหรือผูถ้ กู คุมประพฤติกลับสูช่ มุ ชน เพือ่ ให้บคุ คลนัน้ สามารถดำ�รงชีวติ อยูใ่ นชุมชน สังคมได้เป็น
ปกติตามความเหมาะสม และไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดซํา้ อีก (ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนตำ�บลหนองหญ้าปล้อง,
2559, น. 13)
ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนมาตรา 5 ก็ได้บัญญัติถึงอำ�นาจหน้าที่ของอาสา
สมัครยุติธรรมชุมชน ดังต่อไปนี้ (1) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระทำ�ผิดกฎหมายต่าง ๆ (2) รับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ปัญหา
ความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทำ�ผิดกฎหมายต่าง ๆ และประสาน
งานส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ (3) ไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาทตามทีค่ กู่ รณี
นัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นเขตท้องทีร่ อ้ งขอเกีย่ วกับความแพ่งหรือความอาญาทีเ่ ป็นความผิดอันยอมความได้
เฉพาะในกรณีทไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน ทัง้ นีก้ ารไกล่เกลีย่ และประนอม
ข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาท (4) ประสานงานหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายหรือได้รบั ผลกระทบจากการกระทำ�ความ
ผิดทางอาญา และประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ (5) ประสานงาน
และสนับสนุนการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูผู้กระทำ�ความผิดและ
ผู้พ้นโทษ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่
หวนกลับไปกระทำ�ผิดอีก
จากอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนจะเห็น
ได้ว่าเป็นการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ไว้แบบกลาง ๆ ตั้งแต่การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ในแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ดีในการอยู่ร่วมกันในชุมชนและหากรัฐสนับสนุนรูปแบบ
ให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็งบทบาทหน้าทีด่ งั กล่าวจะสามารถดำ�เนินการได้อย่างแท้จริง แต่ตงั้ ข้อสังเกตใน
ส่วนของข้อที่ 2 ถึง 5 ไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตลอดจนประสาน
งานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ควรเป็นการดำ�เนินงานที่มีเจ้าหน้าที่ มีค่าตอบแทน มีอุปกรณ์สำ�นักงาน
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้การดำ�เนินงานจึงจะก่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนใน
ชุมชน แต่จากการศึกษาและสัมภาษณ์สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทำ�งานในลักษณะจิตอาสา ไม่มี
ค่าตอบแทน และอุปกรณ์ส�ำ นักงานในการดำ�เนินงาน และงบประมาณโดยตรงแต่อย่างใด เช่นนีอ้ าจส่ง
ผลให้การดำ�เนินงานของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่มีเข้มแข็งและประชาชนผู้มาร้องทุกข์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจเกิดความไม่มั่นใจถึงการดำ�เนินงานของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้
2.4 ด้านการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนกับการขึน้ ทะเบียนอาสาสมัครยุตธิ รรม
ชุมชนสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ตามนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรมนีไ้ ด้การดำ�เนินการเป็น
ไปตามคำ�สัง่ ของกระทรวงยุตธิ รรม โดยผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถสมัครได้และสำ�นักงานยุตธิ รรมจังหวัดจะ
เป็นผู้ตรวจสอบและประกาศคำ�สั่งแต่งตั้งซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกเครือข่ายจะได้รับการจัดตั้งพร้อมกับการ
ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในท้องที่นั้น ๆ ซึ่งสำ�นักปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 นั้นมีสมาชิกทั้งสิ้น จำ�นวน 226,928 คน (สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ,
กระบวนการยุตธิ รรมชุมชนในประเทศไทย, 2559) แต่ในร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชนได้ก�ำ หนดการ
เข้าเป็นอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนใหม่โดยมาตรา 15 ให้บคุ คลทีม่ คี วามประสงค์ทจี่ ะดำ�เนินงานยุตธิ รรม
ชุมชน มายืน่ คำ�ขอขึน้ ทะเบียนต่อนายทะเบียนท้องทีท่ บี่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ �ำ เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยู่ และเงือ่ นไขการ
ขึน้ ทะเบียนและการอบรมอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมกำ�หนด
และได้ ก ำ � หนดการสิ ้ น สุ ด ลงของอาสาสมั ค รยุ ต ิ ธ รรมชุ ม ชนด้ ว ยเหตุ ห นึ ่ ง เหตุ ใ ด  ดั ง ต่ อ ไปนี ้
(1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 7
(4) ต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 28 (มาตรา 17) ดังนั้นในประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่าหากมี
การประกาศใช้บังคับร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน แล้วสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเดิมจะถูก
ยกเลิกหรือไม่หรือกระทรวงยุตธิ รรมจะขึน้ ทะเบียนบุคคลดังกล่าวให้เป็นอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนตาม
ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนเลยแต่อย่างไรก็ตามการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือ
อาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนควรให้ความสำ�คัญกับแนวคิดยุตธิ รรมชุมชนทีต่ อ้ งการให้ชมุ ชนระดับหมูบ่ า้ น
ซึง่ ทราบถึงปัญหาของชุมชนเป็นอย่างดีเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนของตน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
เห็นว่าควรศึกษาและรูปแบบการดำ�เนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) มาปรับ
ใช้เนื่องจากการทำ�งานของ อสม. นั้นมีการทำ�งานเป็นทีมที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำ�เนินงานได้
จริง เมื่อพิจารณาจากการทำ�งานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่าน ดังนั้นหากมีการปรับเพิ่มให้มี
อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนประจำ�หมู่บ้านต่อไปจะเป็นการดีสำ�หรับการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชน
2.5 ด้านหลักสูตรฝึกอบรมของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ทั้งสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและอาสาสมัครยุติธรรม
ชุมชนตามร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชนต่างก็มขี อ้ กำ�หนดให้ตอ้ งผ่านการอบรมหลักสูตรเครือข่าย
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นข้อกำ�หนดที่เหมาะสม ที่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสา
สมัครยุติธรรมชุมชนควรได้รับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชน ในการ
รับเรือ่ งราวร้องทุกข์ทงั้ สามารถไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้และสามารถมีแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมได้ แต่จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาและจากการสัมภาษณ์พบว่าสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนเคยได้รับการฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวและมีความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน
กฎหมายเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนก็มีความต้องการพัฒนาทักษะที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริง เช่นบางชุมชนเยาวชนมีปญ
ั หาติดยาเสพติดมาก ดังนัน้ ชุมชนจึงต้องการ
ให้มวี ธิ กี ารป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนทีพ่ น้
โทษจะกลับคืนสูช่ มุ ชนโดยมีงานทำ�และจะไม่กลับไปเสพยาเสพติดได้อย่างไร ในขณะทีอ่ กี ชุมชนมีปญ
ั หา
การพนันและคนติดสุรา เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทั้งสองชุมชนต้องใช้หลักสูตรในการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน แต่หลักสูตรการฝึกอบรมในปัจจุบันจะออกมาจากส่วนกลาง กล่าวคือส่วนกลาง
เป็นผู้กำ�หนด ส่วนกลางไม่มีข้อมูลปัญหาหรือมีการวิจัยปัญหาของชุมชนขนาดเล็กอย่างแท้จริง ทำ�ให้
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หลักสูตรการอบรมที่ผ่านมาอาจไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน ซึ่งก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนด้วย

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุตธิ รรมชุมชนตามร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชน
พ.ศ. ... ในครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาด้านศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน พบว่า การไม่มกี ฎหมายเฉพาะมารองรับในการดำ�เนิน
งานของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนทำ�ให้โครงสร้างของการตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่ปรึกษาหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และบทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการ
เปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ และยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดยุตธิ รรมชุมชนอย่างแท้จริงตัง้ แต่ปรับจากทีป่ รึกษา
ศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการศูนย์บ้าง มาเป็นประธานศูนย์ฯ บ้าง หรือตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนออกบ้างเช่นนี้เป็นต้น จึงก่อให้เกิดความสับสนและเกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำ�เนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนนอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงที่มาของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะเห็นได้
ว่ามาจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐ หรือท้องถิ่น ตลอดจนถึงอาสาสมัครจากหน่วย
งานต่าง ๆ ซึ่งการมีบุคคลจากหลายหน่วยงานมาทำ�งานร่วมกันนั้นมีข้อดีคืออาจทำ�ให้เกิดการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา แต่มีข้อสังเกตว่าอาจทำ�ให้การดำ�เนินงานของยุติธรรม
ชุมชนไปผูกกับตำ�แหน่งและหน่วยงานหลายหน่วยงานซึ่งบุคคลในหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนตลอด
เวลา หรือใกล้ชิดกับการเมืองท้องถิ่นจึงอาจทำ�ให้การดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนมีการแทรกแซง
และไม่ต่อเนื่องได้ และที่สำ�คัญที่สุดคือโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่สอดคลอง
กับแนวคิดยุติธรรมชุมชนที่ต้องการให้ชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนเองแต่โครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการสั่งการจากส่วน
กล่างว่าคณะกรรมการศูนย์คือใครบ้างเป็นต้น จึงทำ�ให้การดำ�เนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่เข้ม
แข็งและไม่สามารถแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูปัญหาของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริงดังนั้นจึงควร
มีกฎหมายระดับท้องถิ่นหรือระดับพระราชบัญญัติที่ชัดเจนตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน
2. ผลการศึกษาด้านสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านความหมายของสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนกับอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนพบว่า
จากแนวคิดยุตธิ รรมชุมชนทีต่ อ้ งการให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นหุน้ ส่วนในการดูแลและป้องกันชุมชนของ
ตนและควบคุมอาชญากรรมให้เกิดขึ้นน้อย โดยอาศัยกลไกคือคนในชุมชนที่ทราบถึงปัญหาของชุมชน
เป็นอย่างดี กระทรวงยุตธิ รรมจึงได้สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนขึ้น โดยการให้ประชาชนทีส่ นใจสมัคร
เข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แต่มีข้อสังเกตว่าความหมายของสมาชิกเครือข่ายชุมชนใน
แต่ละศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความแตกต่างกันไปบ้าง โดยบางแห่งเข้าใจว่าเฉพาะกำ�นันและผู้ใหญ่บ้าน
เท่านั้น แต่โดยภาพรวมก็จะคล้ายๆกันคือสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชนผู้สนใจ
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ในงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเครือข่ายยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่ง
ปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนกว่าสองแสนคนแต่ตอ่ มาเมือ่ มีการร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรม
ชุมชนพบว่าไม่มคี �ำ ว่าสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน แต่มคี �ำ ว่าอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนขึน้ มาแทน ใน
ประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าอาจทำ�ให้เกิดความสับสนแก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเดิมได้
2.2 ด้านคุณสมบัตขิ องเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนพบว่าศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนแต่ละแห่งกำ�หนด
คุณสมบัติของการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ซึ่งบางแห่งกำ�หนด
เฉพาะกำ�นันและผู้ใหญ่บ้าน บางแห่งกำ�หนดอายุ 15 ปี บ้าง 18 ปี หรือ 20 ปี บ้าง บางแห่งกำ�หนด
ไปถึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาจเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างกว้างเกินไป ยากต่อการตรวจสอบหรือ
อาจเกิดการตีความที่แตกต่างกัน ปัญหาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนยัง
ไม่มีกฎหมายกำ�หนดไว้โดยตรง
2.3 ด้านบทบาทของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนพบว่า เมื่อพิจารณาทั้งบทบาทของสมาชิก
เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนตามคำ�สัง่ ของกระทรวงยุตธิ รรมในปัจจุบนั กับร่างพระราชบัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชน
จะเห็นได้ว่าได้ให้บทบาทหน้าที่กับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรืออาสาสมัครยุติธรรมชุมชนไว้มากมาย
ตั้งแต่เฝ้าระงับและป้องกันปัญหาอาชญากรรม ซึ่งในข้อนี้เหมาะสมและในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปได้
ส่วนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ย และการประสานความช่วยเหลือนั้นเป็นแนวทางที่ดี
แต่มีข้อสังเกตว่าสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในปัจจุบันทำ�งานในลักษณะจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน
ทั้งมีงานทำ�ประจำ�อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้มานั่งประจำ�  ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จึงอาจทำ�ให้ไม่เกิดความ
สะดวกกับประชาชนในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึง่ จากการศึกษาจึงพบว่าประชาชนในชุมชนไม่รจู้ กั ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน และบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จึงทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกไปยัง
ศูนย์ดำ�รงธรรมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำ�  หรือไปสถานีตำ�รวจซึ่งเป็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักเช่นเดิมนอกจากนั้นจากการศึกษายังพบอีกว่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนส่วนใหญ่มีความคาบเกี่ยว
กับข้อกฎหมายซึ่งสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมไม่มีความมั่นใจในการให้คำ�แนะนำ�กับประชาชน เพราะมี
การฝึกอบรมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องน้อย หรือบางแห่งยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรม จึงทำ�ให้ประชาชน
ไม่มั่นใจในการดำ�เนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
2.4 ด้านการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัคร
ยุติธรรมชุมชนพบว่าสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในปัจจุบัน เกิดขึ้นตามคำ�สั่งแต่งตั้งของกระทรวง
ยุติธรรมซึ่งมีมากกว่าสองแสนคนนั้นในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนมีการกำ�หนดการเข้า
เป็นอาสาสมัครทีแ่ ตกต่างจากเดิม กล่าวคือต้องมีการขึน้ ทะเบียน ซึง่ มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมกำ�หนด ดังนั้นในประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่าหากร่างพระราชบัญญัติยุติธรรม
ชุมชนประกาศใช้แล้วกลุ่มสมาชิกยุติธรรมชุมชนเดิมจะดำ�เนินการอย่างไรต่อไปซึ่งความคาบเกี่ยวจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำ�ให้การทำ�งานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณารูปแบบการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชหรืออาสาสมัครยุติธรรมชุมชนหาก
ต้องการให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงควรมีอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนระดับหมู่บ้านโดยนำ�รูปแบบของอาสา
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สมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) มาปรับใช้
2.5 ด้านหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนพบว่า เนือ่ งจากแนวคิดยุตธิ รรมชุมชน
ต้องการให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นรวมในการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังอาชญากรรมในชุมชน เพราะชุมชนย่อม
ทราบปัญหาของชุมชนเองเป็นอย่างดี รัฐจึงมีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน แต่เมือ่ พิจารณา
จากแนวทางในการฝึกอบรมจะเห็นได้ว่า รัฐจะเป็นผู้กำ�หนดหลักสูตรการฝึกอบรมเองและจัดการฝึก
อบรมแบบเดียวกันทัว่ ประเทศ โดยไม่ได้มกี ารศึกษาหรือสอบถามปัญหาของแต่ละชุมชนและจัดอบรม
ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวอาจไม่
ตรงตามความต้องการของชุมชน และหลักสูตรการฝึกอบรมนัน้ อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
ตรงปัญหาและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัญหาการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนตามพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน
พ.ศ. ... สามารถอภิปลายผลได้ ดังนี้
1. การศึกษาด้านศูนย์ยุติธรรมชุมชน พบว่า การดำ�เนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยไม่มี
กฎหมายโดยตรงมารองรับส่งผลต่อการดำ�เนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนหลายประการ โดยเฉพาะ
ด้านโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุตธิ รรม
แต่ละยุคแต่ละสมัย ทัง้ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดยุตธิ รรมชุมชนทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับชุมชนเพือ่ ให้ชมุ ชนเข้า
มาเป็นหุ้นส่วนของปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง แต่เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของศูนย์
ยุตธิ รรมชุมชนทีม่ คี ณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงานรวมถึงนักการเมืองท้องถิน่ แม้จะมีผลดีดา้ นการ
ติดต่อการประสานงานและอำ�นวยความยุตธิ รรมทีค่ รอบคลุมประเด็นปัญหาของชุมชน แต่อาจเกิดการ
แทรกแซงในการดำ�เนินงานยุตธิ รรมชุมชนได้ ทัง้ คณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้มคี วามผูกพันกับชุมชนทีแ่ ท้
จริง จึงทำ�ให้การดำ�เนินงานของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนไม่เข้มแข็งและไม่สามารถแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟืน้ ฟูปญ
ั หาของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนมีความ
ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ่อยครั้ง จึงควรมีกฎหมายรองรับด้านบทบาทหน้าที่ในการทำ�งานที่
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ อัคคกร ไชยพงษ์ (2561, น. 215) การศึกษาแนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชน
ตำ�บลหนองโก อำ�เภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สรุปว่าแนวทางการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนนั้นต้อง
มีการผลักดันให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินงานและให้อำ�นาจแก่เจ้า
หน้าที่อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับ ณัฐพงศ์ ปัทมโรจน์ (2558, น. 96) การศึกษาทุนทางสังคมใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่าควรแยกสถานทีต่ งั้ ของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนออกมาเป็นเอกเทศเพือ่ ความไม่สบั สนกับฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น และลดการแทรกแซง เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถเป็นสถานอำ�นวยความยุติธรรมให้แก่
ชุมชนได้อย่างแท้จริงและไม่ปะปนกับหน่วยงานอื่น ๆโดยในประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับ นิตยา โพธิ์นอก

110

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

และคณะ (2561, น. 184) จากการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่าหากยุติธรรมชุมชนไม่สามารถแบ่งแยกออกจากระบบการเมืองจะลดทอน
ความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมในภาพรวมลงไปด้วย
2. การศึกษาด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชนพบว่าแม้ในปัจจุบันจะมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนกว่าสองแสนคนที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมของกระทรวงยุติธรรม แต่การดำ�เนินงานของเครือข่าย
ยังเป็นการดำ�เนินงานแบบจิตอาสา ไม่มเี จ้าหน้าทีป่ ระจำ� ไม่มงี บประมาณ ค่าตอบแทนและวัสดุอปุ กรณ์
ในการอำ�นวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงไม่เอื้ออำ�นวยต่อการ
เข้าถึงของประชาชน จึงอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำ�ให้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน และการดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ของตนตลอดจนสืบ
เนือ่ งมาจากชุมชนไม่ได้มสี ว่ นร่วมหรือเป็นเครือข่ายหุน้ ส่วนกับภาครัฐอย่างแท้จริงจึงทำ�ให้ประชาชนใน
ชุมชนไม่ทราบ ไม่เข้าใจบทบาท ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจึงเลือกไปร้องทุกข์ ร้องเรียน ไกล่เกลี่ยยัง
หน่วยงานอืน่ เช่น ศูนย์ด�ำ รงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย หรือกลับเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก
(ตำ�รวจ อัยการ ศาล) สอดคล้องกับ ธนยศ ยันตะนะ (2561, น. 110) พบว่าสภาพปัญหาของการบริหาร
เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รจู้ กั การดำ�เนินงานด้านยุตธิ รรมชุมชนและไม่รวู้ า่ ทาง
ราชการมีโครงการช่วยเหลือประชาชนในการให้เข้าถึงความยุตธิ รรมและสอดคล้องกับ ณัฐพงศ์ ปัทมโรจน์
(2558, น. 96) การศึกษาทุนทางสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าสมาชิกในชุมชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทำ�งานของศูนย์ยตุ ธิ รรม ภารรัฐจึงควรประชาสัมพันธ์ถา่ ยทอดความรูส้ ปู่ ระชาชน และให้ความสำ�คัญกับ
การบูรณาการความรู้ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ เพื่อแสวงหาแนวทางในการขจัดความขัดแย้ง สามารถ
ประนีประนอมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางในการสร้าง
เครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคลองกับอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ และคณะ (2561, น.
17) และนิตยา โพธิ์นอก และคณะ (2561, น. 183) กล่าวว่าควรมีการให้ความสำ�คัญกับงบประมาณ
กระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรมกับ
ผู้ปฏิบัติงานชุมชนของกระทรวงอื่น ทั้งการส่งเสริมยุติธรรมชุมชนต้องมีระบบสนับสนุนที่หลากหลาย
เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ อุปกรณ์สำ�นักงาน การอบรม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนตามแนวคิดของยุติธรรมชุมชน ไม่ควรมีการ
เปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ เพราะจะส่งผลต่อการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา โดยมีกฎหมายระดับท้องถิน่ หรือระดับ
พระราชบัญญัติที่กำ�หนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ส่วนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่ควรมา
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จากหลายหน่วยงาน ทั้งควรให้ชุมชนระดับหมู่บ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำ�เนินการด้วย
2. ด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ความหมายของสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนควรมีความชัดเจนไม่ควรเปลีย่ นแปลงเพราะ
จะทำ�ให้สมาชิกเครือข่ายเดิมเกิดความสับสน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน
ตามร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน ก็ควรมีการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกเครือข่ายเดิมเพื่อให้การ
ดำ�เนินงานด้านยุติธรรมชุมชนมีความต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังพบว่าสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในปัจจุบันจะมีเฉพาะผู้นำ�ชุมชนซึ่งมี
งานประจำ�อยูแ่ ล้วจึงอาจไม่สามารถถ่ายทอดหรือดำ�เนินงานเพือ่ อำ�นวยความยุตธิ รรมในระดับหมูบ่ า้ น
ได้เท่าทีค่ วรจึงทำ�ให้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่รจู้ กั บทบาทการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ยตุ ธิ รรม
ชุมชนและเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ดังนัน้ เสนอว่าควรมีการเพิม่ อาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชนประจำ�หมูบ่ า้ น
ด้วยเช่นเดียวกับการดำ�เนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.)
คุณสมบัติของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายกำ�หนดไว้จึงทำ�ให้
แต่ละศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการกำ�หนดคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและ
มาตรฐานเดียวกันจึงควรมีกฎหมายกำ�หนดด้านคุณสมบัติของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมมีความเหมาะสมชัดเจนดีแล้ว
ส่วนบทบาทของเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนทัง้ ตามคำ�สัง่ กระทรวงยุตธิ รรมและตามร่างพระราช
บัญญัตยิ ตุ ธิ รรมชุมชนนัน้ มีขอบเขตทีก่ ว้างมาก ไม่วา่ จะเรือ่ งการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ซึ่งก็มีผลดีตรงที่เครือข่ายสามารถ
ดำ�เนินงานได้หลายอย่าง แต่เพือ่ ให้อาสาสมัครทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าทีข่ องเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนก็ควรมีงบประมาณ ค่าตอบแทนในการดำ�เนินงาน และอุปกรณ์สำ�นักงาน ตลอดจนควร
มีการฝึกอบรมโดยเฉพาะด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรฝึกอบรมสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนนัน้ กระทรวงยุตธิ รรมควรมีการศึกษาวิจยั
ถึงปัญหาของชุมชนในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละจัดอบรมให้ตรงตามความต้องการของชุมชน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิธกี ารไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทภาคประชาชนของสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน
2. ควรศึกษรูปแบบการสร้างอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนประจำ�หมู่บ้าน
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