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ค าน า 

 

 งานวิจัยชิน้นีไ้ด้ถูกจัดท าขึน้ภายใต้โครงการการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน มี
เป้าหมายเพ่ือศึกษาบทบาทและความส าคญัของระบบยุติธรรมชุมชน กรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เก่ียวกับ
พฒันาการ การมีส่วนร่วมของชมุชนต่องานยุติธรรมชุมชน และเพ่ือเป็นการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับระบบ
ยุติธรรมชุมชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้จุดเด่นให้เกิดประโยชน์ต่องาน
ยตุธิรรมชมุชนในประเทศไทยได้  
 การศกึษาระบบยตุิธรรมชมุชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถือเป็นการศกึษาจากประเทศท่ีมีวฒันธรรม
ไม่แตกต่างกันมากนกั ซึ่งฟิลิปปินส์มีการขบัเคล่ือนระบบยุติธรรมชุมชนท่ีชัดเจนในการจัดการความขัดแย้ง
แบบสมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับล่างสุดท่ีเรียกว่าบารางไกย์เป็นผู้ ขับเคล่ือนระบบ ด้วย
ระยะเวลา 40 ปีของการสถาปนาระบบยุติธรรมชมุชนอย่างเป็นทางการในฟิลิปปินส์ ท าให้รูปร่างของระบบมี
องค์กรรับผิดชอบท่ีชดัเจน อย่างไรก็ดี ยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์เองก็ยงัมีช่องว่างบางประการท่ีอาจน ามา
พฒันาระบบยตุธิรรมชมุชนในฟิลิปปินส์ ทัง้ยงัเป็นประสบการณ์เรียนรู้ในการพฒันาระบบยตุิธรรมของประเทศ
อ่ืนตอ่ไปด้วย  
 ส าหรับความส าเร็จของงานวิจัยชิน้นี  ้ผู้ วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ นพ.วนัชยั วฒันศพัท์ รองศาสตราจารย์ ดร.จฑุารัตน์ เอือ้อ านวยและ ดร.สนุทรียา             เหมือน
พะวงศ์ ท่ีได้สละเวลาพิจารณารายงานวิจยัฉบบันีพ้ร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ อนัท าให้งานชิน้นีเ้ป็นผลงานท่ีได้รับ
การพฒันาในทางวิชาการท่ีเหมาะสม ผู้ วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจ
บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจยัขอรับไว้แตเ่พียงผู้ เดียวและน้อมรับทุกข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงในโอกาสตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 

 

โครงการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทและความสําคัญของระบบยุติธรรมชุมชนและพัฒนาองค์

ความรู้เกียวกบัระบบยุติธรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ โดยใช้วิธีเชิงคุณภาพด้วยการสํารวจเอกสารทีเกียวข้อง

และสมัภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในงานยุติธรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ แล้ววิเคราะห์โดย

วิธีวิเคราะห์เนือหา ผลการศึกษาพบว่า ฟิลิปปินส์ใช้รูปแบบการเคลือนงานแบบหุ้นส่วนเป็นหลัก เน้น

ภารกิจการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การเคลือนงานในแบบหุ้นส่วนของฟิลิปปินส์มีผลช่วย

ส่งเสริมต่อเป้าหมายของงานยุติธรรมชุมชน ได้แก่ การสร้างความปลอดภัย ความพึงพอใจ และยกระดบั

ศกัยภาพชมุชน คณะผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะการเคลือนงานยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ ได้แก่ 1) การทบทวน

เป้าหมายยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจนมากขึน 2) การส่งเสริมเครือข่ายและระบบสนับสนุนทีหลากหลาย 3) 

การแยกการเมอืงออกจากงานยติุธรรมชุมชน และ 4) การวดัและตดิตามตามผลทีชดัเจน สําหรับการศกึษา

ในอนาคตอาจมกีารศึกษาเปรียบเทียบระบบยตุธิรรมชุมชนของประเทศอืนในอาเซียน  

 

คาํสาํคัญ : ยุติธรรมชมุชน ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ ชุมชน ยตุธิรรม ศกัยภาพชุมชน 
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Abstract 

 

The research titled “Community Justice in Countries of the ASEAN Community: A Study of the 

Republic of the Philippines” aimed to study the role of community justice and develop 

knowledge regarding community justice in the Philippines. The study relied on qualitative 

method by studying relevant documents and interviewing officials involved in community justice 

affairs. All data were analyzed with content analysis. The results showed that the government of 

the Philippines has paid attention to communities’ involvement in community justice through a 

partnership model. Reconciliatory functions were the most effective aspects of Philippine 

community justice. The partnership model in the Philippines supports community justice goals of 

community security, public satisfaction, and community capacity-building. The researchers 

recommend improving community justice in the Philippines in four main areas: 1) clarifying 

goals of community justice; 2) contributing networks and various kinds of support; 3) separating 

politics from community justice affairs; and 4) evaluating and monitoring impacts of community 

justice. Further research should be undertaken with a comparative study of community justice 

systems in other countries of the ASEAN community. 

 

Keywords: community justice, restorative justice, community, justice, community’s capacity 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ระบบยุตธิรรมทีผ่านมาส่วนใหญ่เน้นระบบยตุิธรรมสมยัใหมท่ีรัฐเป็นผู้ ดําเนินกระบวนการยุติธรรม

เป็นหลกั ซงึท้ายทีสุดแล้วการใช้อํานาจของรัฐไม่อาจเกิดความยุติธรรมทีแท้จริงกบัประชาชน จึงเป็นทีมา

ของแนวคิด “ยุติธรรมชุมชน” เพือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม และ

การศึกษากรณีจากนานาประเทศถือว่ามีความจําเป็น “โครงการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศ

ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์” มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทและความสําคัญ 

ตลอดจนพฒันาองค์ความรู้เกียวกับระบบยุติธรรมชุมชนกรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยใช้วิธีเชิงคุณภาพ

ด้วยการสํารวจเอกสารทีเกียวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ ผล

การศกึษาและข้อเสนอแนะโดยสรุปมดีงันี  

ความสาํคัญของยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ 

1. เป็นกลไกช่วยการบริหารงานภาครัฐสําหรับคดีเล็กน้อย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การ

ทะเลาะกนัระหว่างคู่สามีภรรยา การใสร้่ายป้ายสี เป็นต้น เป็นคดีระหวา่งคนในหมูบ้่านเดียวกัน และไม่ใช่

คดรีะหวา่งรัฐกบัประชาชน 

2. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าบริการไม่มาก เพราะสถานทีรับเรืองอยู่ใน

ชมุชนจึงไมต้่องเดนิทางไกล ค่าบริการเมือยืนคําร้องเพียงกรณีละ  เปโซ (ประมาณ  บาท)  

3. การได้ฟืนฟูความเป็นชุมชนและความเป็นเพือนบ้านรวมถึงความสมัพนัธ์ในครอบครัวเข้า

ไว้ในกลไกทีรัฐกําหนด เพราะผู้ ทีทําหน้าทีในระบบเป็นคนในชุมชน และกระบวนการแก้ไขปัญหาเน้นการ

ประนีประนอมมากกว่าตดัสินแพ้ชนะ 

4. การแก้ไขข้อพิพาททีมีความยืดหยุ่นมากกว่ากระบวนการทางศาล โดยแต่ละท้องถิน

สามารถออกแบบคุณสมบัติและกระบวนการแก้ไขปัญหาได้เองเท่าทีไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของ ประมวล

กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลท้องถิน ค.ศ.  

ระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ 

1. ระบบยตุิธรรมชมุชนของฟิลิปปินส์ เริมต้นจากคาํสงัประธานาธิบดีที  ในปี ค.ศ.  

ซงึเป็นจดุเริมต้นของระบบ  

2. ระบบ ยุ ติธรรม ชุม ชน ของรัฐ นี เรียกว่า คาตารุงกัง  พัมบารางไก ย์  (Katarungan 

Pambarangay: KP) มีคณะขับเคลือนระบบยุติธรรมระดับหมู่บ้านเรียกว่า ลูปอง ทากาปามายาปา หรือ

ลปูอน หวัหน้าคอืปูนองบารางไกย์ มีอาํนาจในการแต่งตงัสมาชิกของลปูอนได้ระหว่าง  – 20 คน  

3. รูปแบบการดําเนินระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบหุ้นส่วน (กลไก

ของรัฐ) คือ ชุมชนเข้ามาร่วมเป็นผู้ขับเคลือนระบบ มีพืนทีบางแห่งทีใช้รูปแบบการขับเคลือน (กลไกของ

องค์กรพฒันาเอกชน) เพราะมคีวามขดัแย้งสงูและประชาชนไมเ่ชือถือในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีรัฐ  



iv 

 

4. ภารกิจยุติธรรมชุมชนสว่นใหญ่เป็นภารกิจด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ เป็น

การให้หน่วยงานท้องถินระดับบารางไกย์ทํางานร่วมกับชุมชนในการแก้ไขข้อพิพาท โดยมีการกําหนด

อํานาจและขอบเขตของคดีทีระดับบารางไกย์สามารถจัดการได้ในประมวลกฎหมายท้องถิน (Local 

Government Code 1991) หากไมส่ามารถจดัการได้กรณีเหล่านีจงึจะถูกสง่สู่ศาล   

5. การมีส่วนร่วมของชุมชนยังพบในภารกิจการป้องกันและควบคุม โดยมีตํารวจชุมชน 

เรียกวา่ “Tanod” ทําหน้าทีดูแลความปลอดภยัชมุชน และประสานร่วมมอืกบังานของลปูอน และภารกิจรับ

ผู้กระทําผิดคนืสู่สงัคม มอีาสาสมคัรในการคุมประพฤติด้วย  

6. หน่วยงานภาครัฐในฟิลิปปินส์ทีมีบทบาทสําคัญในระบบยุติธรรมชุมชน คือ กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน หรือ DILG ทีทําหน้าทีกํากบัดูแลการทําหน้าทีพฒันาของท้องถินทุกระดบัจนถึงระดบั

บารางไกย์ (หมูบ้่าน) และยงัให้การสนบัสนนุด้านการฝึกอบรม การให้รางวลั สวสัดิการ ฯลฯ  

ปัญหาและอุปสรรคของระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ 

1. การเปลียนประธานบารางไกย์บ่อยครังทําให้ขาดความตอ่เนืองของการบริหารงาน  

2. ปัจจัยภายนอกแทรกแซงทําให้กรณีพิพาทจบลงได้ยาก เช่น ความต่างขัวทางการเมือง 

ญาติของคูก่รณีเข้ามาเกียวข้อง ความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ระหว่างผู้ไกล่เกลียกบัคูก่รณี 

3. ยุติธรรมชุมชนถูกจัดลําดับความสําคัญไว้ในลําดับท้ายสุดของการพัฒนา ทําให้

งบประมาณส่วนใหญ่ทีลงสูร่ะดบับารางไกย์ถูกนําไปใช้ในเรืองโครงสร้างพืนฐานหรือเศรษฐกิจ  

4. การขาดความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคของผู้ ทําหน้าทีในกระบวนการยุติธรรมชุมชน  

5. การขาดข้อมูลข่าวสารและการรับรู้สําหรับพืนทีห่างไกล เช่น บางพืนทีทางตอนใต้ของ

ฟิลิปปินส์ ทีอยู่ห่างไกลและมีความแตกต่างทางวฒันธรรม ทําให้เกิดการไม่ยอมรับในระบบ  

6. การรายงานผลและระบบการตรวจสอบติดตามยังขาดการวิเคราะห์เพือเติมเต็มช่องว่าง

ของระบบยตุิธรรมชุมชน  

7. การไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด ในกรณีประเด็นทางเพศและกรณีเกียวข้อง

กบัครอบครัว เพราะยตุิธรรมชมุชนมีการนําจารีตประเพณีเข้ามาใช้จึงมดีลุพินิจเข้ามาใช้ค่อนข้างมาก  

8. การขาดความเชือมโยงทางเอกสารระหว่างกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการ

ทางศาลปกติ ทําให้มคีวามซําซ้อนในการสืบพยานหลกัฐานเมอืต้องเชือมต่อระหว่าง  กระบวนการนี 

9. การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะคนบางกลุ่มยังมีความขัดข้องทาง

เศรษฐกิจ แม้ค่าใช้จ่ายจะไมสู่งก็ตาม 

ข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ระบบยุตธิรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ 

1. ควรมกีฎหมายเพือจดัตงัระบบยุติธรรมชมุชนอย่างชดัเจน เช่น จดัตงัระบบยุติธรรมชุมชน

ในประมวลกฎหมายท้องถิน การออกคําสงัจากนายกรัฐมนตรีหรือกฎกระทรวงว่าด้วยระบบยุติธรรมชุมชน 

หรือผลกัดนัให้มพีระราชบญัญติัว่าด้วยระบบยุติธรรมชุมชน  
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2. การจัดตงัระบบยุติธรรมชุมชนควรวางเป้าหมายไปถึงเรืองความปลอดภัยและความสงบ

สุขซึงสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หลายประเทศเน้นไปในทางการจัดการความขัดแย้งเชิง

สมานฉนัท์ซงึอาจไมเ่พียงพอ  

3. ควรมีการสนับสนุนให้มีองค์กรขับเคลือนทีหลากหลาย เช่น ภาครัฐส่วนกลางอาจเป็น

ผู้จัดทํากฎหมาย/แนวทางในภาพรวม/ระบบจูงใจ ส่วนชุมชน/องค์กรในพืนที/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ขบัเคลอืนระบบ  และมอีงค์กรพฒันาเอกชนให้การฝึกอบรมและพฒันา 

4. ควรมีการส่งเสริมยุติธรรมชุมชนด้วยระบบสนับสนุนทีหลากหลาย เช่น ค่าตอบแทน 

สวสัดิการ อปุกรณ์สํานกังาน การอบรม ฯลฯ อยา่งสมาํเสมอ เพือให้ระบบยงัดําเนินไปอย่างต่อเนือง  

5. ควรมีการแบ่งแยกบทบาทเด็ดขาดระหว่างฝ่ายการเมืองกบัการเคลือนงานยุติธรรมชุมชน 

ไม่ควรให้ผู้ นําทีมาจากการเลือกตังเป็นผู้บริหารระบบยุติธรรมชุมชน เพราะต้องรับผิดชอบหลายบทบาท 

และเกิดความไมไ่ว้วางใจระหวา่งขวัการเมืองและอาจเกิดอคติได้  

6. ควรมีระบบการประเมินและติดตามผลทีชัดเจน สามารถวดัระดบัความปลอดภยั ความ

พึงพอใจ และการยกระดับศกัยภาพชุมชนได้ เพือนําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนือง และช่วยทําให้ระบบ

ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนมากขนึ 

7. ควรมีการส่งเสริมความหลากหลายของกระบวนการขบัเคลือนระบบยุติธรรมชุมชน โดยมี

การกําหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เช่น คุณสมบัติผู้ เข้าทําหน้าที ขนัตอนการดําเนินงาน การประเมินผล ฯลฯ 

แล้วเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สามารถสร้างสรรค์รายละเอียดของระบบได้เองโดยไม่ขัดต่อหลกัเกณฑ์กลาง  

8. ควรมีกลไกบูรณาการหน่วยงานให้ร่วมกันขับเคลือนระบบยุติธรรมชุมชน เพือให้ภารกิจ

ป้องกันและควบคมุ การจดัการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การฟืนฟแูละเยียวยา และการรับผู้กระทผิดคืน

สูส่งัคมได้ถกูขบัเคลือนไปพร้อมกนั  

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบยุติธรรมชุมชนประเทศอืนในอาเซียน เพือเป็นองค์ความรู้ใน

การพฒันานโยบายด้านยุติธรรมทางเลือกได้ 

2. ควรมีการศึกษาเพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความสําคัญ ความจําเป็น และแนวทาง

ขบัเคลอืนยตุธิรรมชุมชนทงั  ภารกิจอย่างบูรณาการ  

3. ควรมีการศึกษาเพือจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย เพือ

วางรากฐานระบบทีมนัคงโดยการเรียนรู้จากตวัแบบทงัทีประสบความสําเร็จและล้มเหลว 
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Executive Summary 

 

Previously, justice systems have mostly relied on a criminal justice approach with 

government agencies as the main practitioners. Ultimately, governmental authority cannot 

deliver real justice to people. Therefore, the concept of "community justice" is proposed to 

strengthen communities’ participation in the justice process. Studying community justice 

systems from other countries is important. The project titled "Community Justice in Countries of 

the ASEAN Community: A Study of the Republic of the Philippines" aimed to study the role and 

importance of the community justice system in the Republic of the Philippines. The research 

relied on qualitative methods including examination of relevant documents and interviews with 

Filipino officials. The results of the study and suggestions are as follow. 

The importance of community justice in the Philippines 

1 .  Community justice in the Philippines is a helpful mechanism for government 

administration in solving minor cases such as theft, quarrels between couples, slander, etc. The 

cases are disputes between people in the same village, not cases of disputes between the state 

and people. 

2 . People get convenience, speedy service, and pay a low fee for service. Community 

justice processes are conducted in the local community, so people do not have to travel far. The 

service fee for filing a petition is only 20 pesos per case (approximately 1.04 US. dollars). 

3 .  Family relationships are revitalized and neighborliness among between community 

members is improved. Those who mobilize the system are people in the community. Moreover, 

the process of community justice in the Philippines focuses on compromise rather than win-lose 

judgment. 

4 . Resolving disputes through the community justice system in the Philippines is more 

flexible than through the criminal justice process. Each locality can design their practitioners’ 

qualifications and their problem-solving process by themselves, as long as they do not 

contradict criteria set out in the Local Government Code, 1991. 

Community justice system in the Philippines 

1. The Philippine community justice system was initiated by Presidential Order no.1293 

in 1978. 
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2. The community justice system in the Philippines, called Katarungan Pambarangay or 

KP, is a village-level justice system. Lupong takapamayapa or lupon act as a mediation body. 

The chief is punong, who can appoint 10-20 members to the lupon. 

3. Implementation of the community justice system in the Philippines mostly depends on 

a partnership model (the state mechanism), in which communities engage in the system. Some 

areas use a mobilized model (mechanism done by NGOs) because of severe conflicts in the 

area and people’s lack of trust in the performance of government officials. 

4 .  Community justice in the Philippines mostly emphasizes the mission of conflict 

conciliation. Local authorities work with community members to resolve disputes. The Local 

Government Code, 1991, regulates the authority of community justice practitioners and the 

scope of cases that may be handled at barangay level. Any cases that local authorities are 

unable to handle will be sent to court. 

5. Community engagement in community justice is also found in prevention and control 

missions through community police called tanod, who provide community safety and cooperate 

with lupon. Moreover, there are probation volunteers responsible for accepting offenders to 

return to society. 

6. In the Philippines, the Department of Local Administration or DILG plays an important 

role in the community justice system. DILG oversees the development of local functions at all 

levels including barangay (village) level. DILG also supports community justice by training, 

rewards, welfare, etc. 

Problems and obstacles concerning the community justice system in the Philippines 

1 .  Replacing the barangay chief or punong often causes lack of continuity of 

administration. 

2. External factors interfere in the process of KP and make mediation more difficult, such 

as partisan politics, intervention by relatives of the parties, and patronage relationships between 

mediators and parties. 

3. Community justice in the Philippines has not been prioritized in terms of development. 

Most of the barangay-level budget is spent on infrastructure or economic development. 

4. Some community justice practitioners lack of knowledge and technical competency to 

implement the system fluently.   
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5. Some remote areas such as barangay in the southern Philippines lack information and 

awareness because of long distance and cultural differences, which causes problems 

concerning information accessibility, support, and acceptance of the system. 

6 . Reporting and monitoring systems still lack analysis to fill the gaps of the community 

justice system. 

7 .  There continues to be failure to resolve some delicate problems in cases of sexual 

harassment and family disputes because the use of customs in the process creates a lot of 

discretion. 

8. There is a lack of documentary linkage for some cases transferred from KP justice to 

criminal justice. Duplication of evidence and operations occur when it is necessary to connect 

between these two systems. 

9 .  Even if the cost is not high, some poor people still cannot afford access to the 

community justice system.  

Suggestions from learning about the community justice system in the Philippines 

1 .  There should be a law to establish a community justice system in Thailand 

pragmatically, such as establishing a community justice system in the local code, issuing an 

order from the Prime Minister or a Ministerial Regulation to establish a community justice system 

nationwide, or by means of the National Assembly enacting a community justice system law.   

2. The establishment of a community justice system should target not only reconciliation 

but also safety and peace that reflects quality of life of people in society. Many countries focus 

on reconciliation and conflict management, but this may not be sufficient. 

3. There should exist various supports from relevant organizations. For example, central 

government may issue laws on community justice, introduce overall guidelines, and produce 

motivated systems. Communities, local organizations in the area, and local administrative 

organizations drive the system. Civil society organizations or NGOs should provide training and 

development to community justice practitioners. 

4 .  Community justice should be promoted regularly, with various support systems to 

maintain the system such as compensation, welfare, office equipment, training, etc. 

5 . There should be clear roles for practitioners to prevent political interfere. Community 

justice practitioners should not be elected persons or else they might respond to many roles 

and might gain distrust from communities. 
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6 .  There should be a clear assessment and follow-up system. Measurement should 

assess level of safety, public satisfaction, and community potential. This will lead to continuous 

development and help support the system and make it more acceptable.   

7. Diversity of community justice systems and processes should be promoted. Diversity 

can be created under a broad set of criteria such as personnel qualifications, processes of 

operation, evaluation, etc. A flexible process would allow community ability to create details of 

the system and increase participation of community members as well. 

8. To drive the four missions of protection and control, reconciliation, rehabilitation, and 

returning offenders to society, there should be a mechanism to integrate relevant in mobilizing a 

community justice system together.  

Suggestions for further research 

1 . To be knowledgeable in developing alternative justice policies, there should be a 

comparative study of community justice in countries of the ASEAN community.  

2 .  There should be a study to analyze the relationship among, and importance, 

necessity, and direction of all four missions of community justice. 

3 .  There should be a study to create a draft law on a community justice system in 

Thailand to articulate a consolidated foundation by learning from both successful and failed 

practices. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

 
ระบบยุติธรรมในสังคมไทยท่ีผ่านมามีความคุ้ นเคยกับระบบยุติธรรมสมัยใหม่ท่ีรัฐเป็นผู้ ด าเนิน

กระบวนการยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว เป็นเร่ืองของการใช้อ านาจรัฐต่อประชาชน ซึ่งน ามาสู่ปัญหาท่ีท าให้
ท้ายท่ีสดุแล้วการใช้อ านาจของรัฐยงัไม่มีผลให้เกิดความยตุธิรรมท่ีแท้จริงกบัประชาชน จงึเป็นท่ีมาของแนวคิด 
“ยตุิธรรมชมุชน” ท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนในกระบวนการยุติธรรม เป็น
การสร้างความปลอดภัยในสงัคมและดแูลคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยกันเอง โดยมีหน่วยงานรัฐคอย
สนบัสนุน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีบทเรียนและองค์ความรู้ของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทางวฒันธรรมใกล้เคียงกันอย่าง
ประเทศในอาเซียน เพ่ือสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบยุติธรรมในประเทศไทยให้เกิดความ
คุ้มคา่มีประโยชน์ และชมุชนสามารถเป็นตวัชว่ยในกระบวนการยตุธิรรมโดยรัฐ 
 นกัวิชาการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการให้ความหมายเก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนไว้อย่างหลากหลาย 
บางทา่นมองยตุธิรรมชมุชนในแง่ของวิธีการ บางทา่นเห็นวา่ยตุธิรรมชมุชนเป็นเปา้หมายสดุท้ายในการสร้างให้
ชุมชนสามารถจัดการปัญหาภายในของตนเองได้ บางท่านยังมีเช่ือมโยงความหมายไปถึงหลักการของ
ประชาธิปไตยและการมีสว่นร่วมเพราะเห็นว่ายตุิธรรมชมุชนเป็นหลกัการท่ีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้สว่น
เสียกบักรณีปัญหาได้เข้ามาสู่กระบวนการทางยตุิธรรม อย่างไรก็ดี ยตุิธรรมชมุชนในการศกึษาครัง้นี ้หมายถึง 
แนวทางป้องกันและลดอาชญากรรม มีเป้าหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากอาชญากรรม 
ความเป็นธรรมและความสงบสขุของชมุชน โดยมีวิธีการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก มุ่งท่ี
การปอ้งกนั ควบคมุ ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม วิธีการ
ดงักล่าวมีลกัษณะท่ีสร้างหรือเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน และมีการน าทนุทางสงัคมและศกัยภาพ
ของชุมชนมาใช้ (กมลชนก ดุริยประกิจ, 2545, น. 86-87; Roman and group, 2000 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ 
เอือ้อ านวย, 2550, น. 33-34; กรมคมุประพฤต,ิ 2549, น. 4; กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 22) 
  หากศกึษาไปถึงพฒันาการในชมุชนอดีตจะพบว่า ชมุชนในยคุดัง้เดมิมีการรวมตวักนัเพ่ือความอยู่รอด 
เม่ือเกิดปัญหาขึน้ ชุมชนจะมีการสร้างรูปแบบหรือระบบในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ท าให้รูปแบบหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหามีความหลากหลายตามประเพณีความเช่ือ และภูมิหลงัของแตล่ะท้องถ่ิน แตเ่ม่ือรัฐเข้ามา
จดัการดแูลชมุชน โดยรัฐมีอ านาจในการสัง่การและชมุชนมีหน้าท่ีฟังค าสัง่และรับความช่วยเหลือจากรัฐ เม่ือ
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ชมุชนเกิดปัญหาจึงน ากระบวนการยตุิธรรมหลกัซึ่งมีรูปแบบเดียวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชมุชนท่ีมีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน อาจไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน ดงันัน้  แนวคิดเร่ืองยุติธรรม
ชมุชนจงึเกิดขึน้ แนวคดินีเ้ป็นกระบวนการท่ีให้อ านาจแก่ชมุชนในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐจะสง่เสริมให้ชมุชนมี
ความเข้มแข็งเพ่ือท่ีจะสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และรัฐควรให้ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยตุธิรรมตัง้แตก่่อนด าเนินคดีไปจนกระทัง่มีค าพิพากษาลงโทษแล้ว (ดล บนุนาค, 2554, น. 23) 

แนวคิดยุติธรรมชุมชนยัง เกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีคิดในการปฏิบัติต่อผู้ กระท าผิด เหย่ือ
อาชญากรรมและชุมชนพร้อมกับการน าระบบยุติธรรมทางเลือกมาใช้ ยุติธรรมชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ยตุิธรรมทางเลือก และเป็นแนวคิดท่ีให้ชมุชนสามารถเข้าถึงความยตุิธรรมได้ ท าให้ประชาชนมีความปลอดภยั
และชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งการใช้ชุมชนเป็นฐานคตินีเ้ป็นการเปล่ียนการใช้ทฤษฏีความยุติธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีให้ความส าคญักบัผู้กระท าผิด มาเป็นการใช้ทฤษฏีความยตุธิรรมชมุชนท่ีให้ความส าคญักบัเหย่ือ
อาชญากรรม ซึ่งความยตุิธรรมจะสามารถเกิดขึน้ได้ด้วยการร่วมกนัจดัระเบียบชมุชนและเยียวยาสมานฉันท์
แทนการลงโทษ  

ส าหรับงานหลกัท่ีเก่ียวข้องกับยุติธรรมชุมชน มีดงันี ้ประการแรก การจดัระเบียบชุมชน ป้องกันและ
ควบคมุอาชญากรรมและการกระท าผิด เป็นการกระท าท่ีจะยบัยัง้หรือชะลอเวลาไมใ่ห้น าไปสู่สถานการณ์การ
เกิดอาชญากรรมและการกระท าผิด โดยจะมีกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการควบคมุ จดัระเบียบ และให้ความรู้
เก่ียวกบัอาชญากรรม การกระท าผิดระเบียบชมุชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ให้แก่เยาวชน 
ประการทีส่อง การจดัการความขดัแย้งในเชิงสมานฉนัท์ เป็นการกระท าท่ียตุิหรือบรรเทาความรุนแรงของความ
ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในชมุชนด้วยการให้ประสานงานด าเนินการเองในชมุชนหรือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับคนใน
ชุมชนตามรูปแบบวิธีการท่ีไม่ใช้ความรุนแรง โดยมีวิธีการรูปแบบต่างๆ เช่น การไกล่เกล่ีย การประชุมฟื้นฟู
สมัพนัธภาพ การประชุมกลุ่มครอบครัว และวิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ เช่น สภาผู้
เฒา่ เจ้าโคตร แก่บ้าน เกลอ มชูาวาเราะฮฺ เป็นต้น  

ประการที่สาม การเยียวยาและเสริมพลงั เป็นการเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงท่ีเกิดจาก
อาชญากรรมหรือการกระท าผิด และเสริมพลงัเหย่ืออาชญากรรมด้วยการจดับริการท่ีจ าเป็นเพ่ือสนบัสนุนให้
ก าลงัใจ มีการจดัตัง้กลุ่มเพ่ือเหย่ืออาชญากรรม เช่น การจดัตัง้กลุ่มเพ่ือนหญิง เป็นต้น  ประการที่สี่ การรับ
ผู้กระท าความผิดกลบัคืนสู่ชมุชน เป็นการท่ีชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขความประพฤติและจิตใจของ
ผู้ กระท าความผิด กลุ่มท่ีได้รับโอกาสหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักมาใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคมุประพฤตทิัง้ท่ีเป็นเดก็ เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ ท่ีได้รับการพกัการลงโทษ โดยจะมี
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีช่วยฟืน้ฟูพฤติกรรมและจิตใจของผู้กระท าผิด เช่น การท างานบริการสงัคมแทนการกกัขงั การ
ท างานบริการสังคมตามค าสัง่ศาล การท างานบริการสังคมเพ่ือชดเชยความเสียหายแก่เหย่ืออาชญากรรม 
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ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงผู้กระท าความผิดกลบัคืนสู่ชุมชน (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย, 2556, น. 232-
234) 
 ระบบยตุิธรรมชมุชนในประเทศไทยภายหลงัจากการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงยตุิธรรมส่งผลให้มีการ
ปรับเปล่ียนภารกิจไปจากเดิม จากท่ีเคยสนบัสนุนการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลมาสู่การเป็น
หน่วยงานหลกัในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีภารกิจครอบคลุมด้านการอ านวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ภารกิจท่ีมีการปรับเปล่ียน
ไปนัน้มีความครอบคลมุงานยตุธิรรมอย่างกว้างขวาง กระทรวงยตุธิรรมจงึได้พฒันากลไกและระบบการบริหาร
จดัการให้สามารถผลกัดนัภารกิจดงักล่าวให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้สงัคมอนัจะน ามาซึ่ง
ความสขุของสงัคมอยา่งยัง่ยืน จากเปา้หมายดงักลา่ว กระทรวงยตุธิรรมได้มีนโยบายกระจายงานยตุธิรรมไปยงั
พืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยตุธิรรมได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรม (เนาวรัตน์ พลายน้อย, 2550, น. 289) 
 ประเทศในกลุ่มอาเซียนตัง้อยูใ่นขอบเขตพืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนมี
ภาษา วฒันธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ฯลฯ ท่ีใกล้เคียงกนัมาก ยตุธิรรมชมุชนสว่นใหญ่ของประเทศในกลุม่อาเซียน
เป็นการขบัเคล่ือนในภารกิจการจดัการความขดัแย้งแบบสมานฉันท์ในชมุชน ยกตวัอย่างประเทศไทยมีระบบ
เจ้าโคตร ท่ีเป็นรูปแบบของการจัดการสงัคมในกลุ่มเครือญาติของชาวอีสาน เจ้าโคตรมีหน้าท่ีอบรมสั่งสอน 
เลีย้งดลูกูหลาน ให้ค าแนะน า ให้สติความคิด ปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม และประเพณีอนัดีให้ลกูหลานได้
เห็น ไกล่เกล่ียกรณีพิพาทท่ีเกิดขึน้ในสงัคมและชุมชน นอกจากนี ้ยุติธรรมชุมชนยงัมี แก่วดั แก่ฝาย แก่บ้าน 
โต๊ะครู อีกด้วย (กระทรวงยตุิธรรม, 2014; วนัชยั วฒันศพัท์, 2553) ซึ่งเป็นลกัษณะเช่นเดียวกนักบัในประเทศ
ลาว หรือในฟิลิปปินส์ ก็มีระบบบารางไกย์หรือระบบไกล่เกล่ียระดบัหมู่บ้าน จดัตัง้โดยรัฐบาลเปา้หมายเพ่ือให้
ชมุชนได้มีส่วนจดัการปัญหาความขดัแย้งเบือ้งต้นโดยสอดคล้องกบัสภาพของแต่ละพืน้ท่ี (วนัชยั วฒันศพัท์ , 
2553) ในประเทศเมียนมาร์ แม้จะมีข้อค าถามในเร่ืองของประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่ในระดบัหมู่บ้านของ  
เมียนมาร์ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงก็ค านึงถึงการจัดการความปลอดภัย โดยมีผู้ท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ รักษาความปลอดภัยท้องถ่ิน มีผู้น าหมู่บ้านเป็นกลไกหลักของการแก้ปัญหา บางหมู่บ้านมีระบบบริการ
ช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรมซึ่งแม้จะมีศกัยภาพไม่มากแต่ก็มีความร่วมใจอย่างแรงกล้าท่ีจะท า เช่น มีการให้
ค าปรึกษาส าหรับผู้ถูกกระท าด้านจิตใจหรือให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย (The Border Consortium: TBC, 
2014, p.22) หรือในประเทศบรูไนก็พบว่ามีในเร่ืองของการป้องกัน เช่น การติดตัง้กล้องวงจรปิด การติดตัง้
สญัญาณกนัขโมย หรือการตดิตัง้ไฟสอ่งทางเพ่ือความปลอดภยัในชมุชน (Mundia & other, 2016) เป็นต้น 

ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศท่ีมีพฒันาการชดัเจนเก่ียวกับระบบยุติธรรมชมุชนมายาวนาน 
อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินนัท์ มาร์คอส ของประเทศฟิลิปปินส์ได้มีค าสัง่ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.
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2521) ให้ตัง้คณะกรรมาธิการเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการกับข้อพิพาทในระดับบารางไกย์ 
(Barangay) หรือระดบัหมู่บ้าน โดยประธานศาลฏีกา เฟรด รูซ คาสโตร (Fred Ruiz Castro) เป็นประธาน
คณะกรรมการและในปีเดียวกนันัน้เองท่ีกฎหมายท่ีเรียกช่ือเป็นภาษาฟิลิปปินส์ว่า คาตารุงกงั พมับารางไกย์ 
(Katarungang Pambarangay) ก็ได้ถูกประกาศใช้ มีประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถ่ิน (Local Government 
Code 1983) ในปีพ.ศ. 2526 ได้ก าหนดให้มีระบบการแก้ปัญหาอย่างฉันมิตรท่ีระดบัท้องถ่ิน ตอ่มาในปี พ.ศ. 
2543 ก็ได้มีการผ่านประมวลกฎหมายท้องถ่ินอีกฉบบั เรียกว่า the  Local Government Code of 1991 ซึ่ง
ยกเลิกค าสัง่ประธานาธิบดีฉบบัท่ี 1508 เม่ือปี ค.ศ.1978 และได้จดัให้มีการใช้คาตารุงกงั พมับารางไกย์เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารระดบับารางไกย์หรือหมู่บ้าน (วนัชยั วฒันศพัท์, 2553; Golub, 2003; Congress of 
the Philippines, 1991; Presidential Decree, 1978; Austral, 2012, p.1) 

การด าเนินระบบการแก้ปัญหาข้อพิพาทในระดับหมู่บ้านท่ีเรียกว่า Katarungang Pambarangay  
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คณะกรรมการแสวงหาสันติภาพ เรียกว่า ลูปอง ทากาปามายาปา หรือ ลูปอน 
(Lupong Tagapamayapa หรือ Lupon)  ท าหน้าท่ีทางบริหารโดยตรวจสอบการท างานการประนอม 
ข้อพิพาท ประชมุเดือนละครัง้เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็วมากขึน้ และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 2) กลุ่มผู้ ไกล่เกล่ีย เรียกว่า ปังแคท อิง  
แทกาไปก์กาซุนโด หรือ ปังแคท (pangkat ng tagapagkasundo หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า pangkat) ท าหน้าท่ี
ประนอมข้อพิพาทในแตล่ะกรณี และ 3) ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal advisers) ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าในข้อ
กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อระบบแก้ปัญหาข้อพิพาทระดับหมู่บ้าน (Austral, 2012, p.6; 15; 16) นอกจากนี ้ 
การท าหน้าท่ีของชมุชนในงานยตุธิรรมชมุชนของฟิลิปปินส์ยงัมีในสว่นของการปอ้งกนัและควบคมุ การเยียวยา 
และการรับคืนผู้กระท าผิดกลบัคืนสูส่งัคม ผ่านกลไกอาสาสมคัร โดยมีการน าแนวคิดเก่ียวกบัการดแูลผู้กระท า
ผิดหรือผู้ ท่ีพ้นโทษมาแล้ว ให้ครอบครัว ชมุชนเป็นผู้ให้การดแูลบคุคลเหลา่นัน้เพ่ือปอ้งกนัการกระท าผิดซ า้และ
เปล่ียนเป็นต้นทนุท่ีดีของสงัคมได้ โดยมองวา่ครอบครัวและชมุชนท่ีบคุคลเหล่านัน้อาศยัอยูมี่ความใกล้ชิดและ
เ ป็ น ร า ก ฐ า น ท่ี ดี ไ ด้  ( Parole and Probation Administration, Department of Justice, Republic of 
Philippines: PPA, 2014; Thailand Institute of Justice, 2015, p.57) 

ความแตกตา่งระหว่างกระบวนการท่ีใช้ในหมู่บ้านกบักระบวนการในศาลยตุธิรรมปกติในฟิลิปปินส์ถือ
ว่ากระบวนการคาตารุงกงั พมับารางไกย์ ไม่ใช่ทัง้การตดัสินพิพากษาโดยผู้พิพากษาศาลยุติธรรมหรือการใช้
การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน  แต่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทท่ีมีการด าเนินการอย่างทนัทีทันใด
ตรงไปตรงมา ไม่สิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายและรวดเร็ว  ผลของข้อตกลงในระบบนีมี้ผลบงัคบัเช่นเดียวกบัการตดัสิน
พิพากษาในศาล ท าให้คดีจ านวนมากท่ีอาจจะต้องล่าช้าเพราะกระบวนการทางยตุิธรรมทางหลกั สามารถจบ
ลงในระดบัต ่าสดุ คือ ระดบัหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว วิธีการแก้ปัญหาหาข้อพิพาทในหมู่บ้านนีย้งัสอดคล้องกับ
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วฒันธรรมของชาวฟิลิปปินส์ท่ีต้องการสร้าง “ความสมัพนัธ์ระหว่างกันท่ีดี” เป็นการแสวงหาคนกลางท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของทัง้สองฝ่ายท่ีจะมาท าช่วยให้คูก่รณีบรรลทุางออกร่วมกนัท่ีน่าจะสอดคล้องกบัลกัษณะของคนไทย 
หรือคนเอเชียท่ีไม่ชอบเป็นความกัน ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินงานด้านยุติธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์ 
(วนัชยั วฒันศพัท์, 2553; Golub, 2003, Rojo, 2002, p.28; Austral, 2012, p.3) 

บารางไกย์ในฟิลิปปินส์ถือวา่มีความส าคญัเพราะถือได้วา่เป็นการกระจายอ านาจแบบเดียวท่ีได้รับการ
ยอมรับจากกฎหมายการบริหารราชการท้องถ่ิน ประโยชน์ของบารางไกย์ในฟิลิปปินส์ถือว่ามีความส าคญัต่อ
ระบบยุติธรรมมีหลายประการ ได้แก่ มีพืน้ฐานทางวฒันธรรมของฟิลิปปินส์ท่ีใช้ความเป็นเพ่ือนบ้านในการ
จดัการปัญหาความขดัแย้ง ประหยดัคา่ใช้จ่ายโดยเฉล่ียคา่ธรรมเนียมในการย่ืนเร่ืองประมาณ 20 เปโซ ขณะท่ี
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทางศาลสูงกว่ามาก จดัการปัญหาได้รวดเร็วขึน้ด้วยการใช้เวลาเป็นวนัหรือสปัดาห์
จากแต่เดิมท่ีโดยทั่วไปจะใช้เวลาเป็นปีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยมีข้อค้นพบว่าบารางไกย์ช่วย
แก้ปัญหาข้อพิพาทได้ 279,115 กรณีในปี 1998 คดิเป็นร้อยละ 84 ของคดีทัง้หมด และยงัมีกรณีท่ีใช้บารางไกย์
อีกเป็นจ านวนมากท่ีแก้ไขข้อพิพาทได้ส าเร็จแต่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสาร ไว้ มีผลการส ารวจจาก Asia 
Foundation ว่าในปี ค.ศ.1999 ประชาชนพอใจต่อระบบยุติธรรมชุมชนคิดเป็นร้อยละ 67 ท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมมากขึน้ (Rojo, 2002, p.28) 

จากพฒันาการ กลไก และความส าคญัเก่ียวกบังานยตุธิรรมชมุชนในประเทศฟิลิปปินส์ในเบือ้งต้น ท า
ให้เกิดค าถามส าคญัท่ีท้าทายตอ่บทบาทของชมุชนในกระบวนการยตุธิรรมท่ีจะเข้ามาเป็นกระบวนการยตุิธรรม
ทางเลือกและเสริมประสิทธิภาพของยุติธรรมกระแสหลักในประเทศฟิลิปปินส์ 3 ค าถามหลัก ประการแรก 
ระบบยตุิธรรมชมุชนของประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร มีแนวคิดอย่างไรในการน ายตุิธรรมชมุชนมาใช้ รัฐหรือ
ชุมชนเป็นผู้ขบัเคล่ือนหลัก ประการท่ีสอง งานยุติธรรมชุมชนใน 4 ด้านหลกั ได้แก่ งานป้องกัน งานจดัการ
ความขดัแย้ง งานเยียวยา และงานรับคืนผู้กระท าผิดกลบัคืนสูส่งัคม งานด้านใดประเทศฟิลิปปินส์เน้นเป็นหลกั 
เพราะเหตใุดจงึมีจดุเน้นในด้านนัน้ เพราะมีทนุทางสงัคม หรือมีความพร้อมของหน่วยงานรัฐและชมุชนในด้าน
นัน้ ประการสดุท้าย เม่ือเทียบกบัเปา้หมายของยตุิธรรมชมุชนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภยั ความพึงพอใจ 
และการยกระดบัศกัยภาพชมุชน ประเทศฟิลิปปินส์ยงัต้องด าเนินการอะไรเพิ่มเตมิอีกหรือไม ่มีแนวทางอยา่งไร
ตอ่ไป โครงการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จึง
เกิดขึน้เพ่ือแสวงหาตวัแบบท่ีดีภายใต้กรอบค าถามดงักล่าว อนัเป็นแนวทางหนึง่เพ่ือให้รัฐเข้าถึงการตอบสนอง
ต่อความเป็นพหุสังคม และท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนของประเทศฟิลิปปินส์จะ
สามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนต่อไปในอนาคต และยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้จากแนวทางท่ีหลากหลายซึ่งถูกจัดวางไว้ท่ามกลางวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกันของกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทและความส าคญัของระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน กรณีสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ เก่ียวกบัแนวทางจดัการมีสว่นร่วมของชมุชนตอ่งานยตุธิรรมชมุชน 
2. เพ่ือพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับระบบยุติธรรมชุมชนกรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะการให้

ชมุชนแก้ไขปัญหาเอง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาภาพรวมทัง้ระบบของยตุิธรรมชมุชน (Community justice) ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ จงึมีขอบเขตการศกึษาเชิงเนือ้หาเก่ียวกบังานยตุธิรรมชมุชนในประเทศฟิลิปปินส์ 4 ด้าน ได้แก่  

1.การจัดระเบียบชุมชน ป้องกัน และควบคุมอาชญากรรมและการกระท า ผิด (Protection and 
control) 

2.การจดัการความขดัแย้งในเชิงสมานฉนัท์ (Restorative justice) 
3.การเยียวยาและเสริมพลงั (Remedy and empowerment)  
4.การรับผู้กระท าความผิดคืนสูช่มุชน (Offender Rehabilitation and Reintegration) 

 
1.4 วิธีกำรศึกษำ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การศึกษาครัง้นี ้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลใน 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษา

แนวคดิทฤษฎี พฒันาการ ปัญหาเก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เอกสารชัน้ต้น (Primary 
documents) เชน่ ค าสัง่ ข้อตกลง เอกสารการประชมุ รายงานการปฏิบตังิาน และเอกสารชัน้รอง (Secondary 
documents) เช่น คูมื่อ รายงานการศกึษา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ีสอง การสมัภาษณ์ ( Interview) จาก
กลุม่เปา้หมายของประเทศฟิลิปปินส์ซึง่ขบัเคล่ือนงานยตุธิรรมชมุชน โดยเน้นประเดน็การสมัภาษณ์ 5 ประเด็น 
ได้แก่   

1) พฒันาการของยตุธิรรมชมุชนในประเทศฟิลิปปินส์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  
2) บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในงานยุติธรรมชุมชนฟิลิปปินส์ เช่น 

หนว่ยงานของรัฐ ภาควิชาการ เครือขา่ยองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) เป็นต้น   
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3) บทบาทของชมุชนกบังานยตุธิรรมชมุชนในประเทศฟิลิปปินส์ (จากภารกิจยตุธิรรมชมุชน 4 
งาน ได้แก่   1.การจดัระเบียบชมุชน ปอ้งกนั และควบคมุ 2.การจดัการความขดัแย้งในเชิงสมานฉันท์  
3.การเยียวยาและเสริมพลงั 4.การรับผู้กระท าความผิดกลบัคืนสูช่มุชน) 

4)  ปัจจยัความส าเร็จของยตุธิรรมชมุชนในประเทศฟิลิปปินส์ 
5) ประโยชน์ของยุติธรรมชุมชนท่ีมีต่อกระบวนยุติธรรมทางอาญาและประชาชนในประเทศ

ฟิลิปปินส์ 
6) ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาระบบยตุธิรรมชมุชนในประเทศฟิลิปปินส์ 
การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรพัฒนา

เอกชน ผู้ขบัเคล่ือนงานยตุธิรรมชมุชนในชมุชน รวมทัง้สิน้ 21 คน เป็นระยะเวลา 4 วนั ระหวา่งวนัท่ี 31 
กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 จากหนว่ยงาน ดงันี ้  

- ผู้ แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมยุติธรรม (Department of 
Justice: DOJ) ส านกัปกครองรัฐบาลท้องถ่ิน ภายใต้กรมการภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน (Bureau of 
Local Government Supervision:  BLGS, under Department of Interior and Local Government: 
DILG) และ Silago City 

- ผู้แทนจากองค์กรพฒันาเอกชน ได้แก่ Jerry Roxas Foundation  
- ผู้แทนจากหน่วยปกครองท้องถ่ินระดบัล่างสดุท่ีเป็นหนว่ยปฏิบตังิานด้านยตุธิรรม

ชมุชน (บารางไกย์) 2 แหง่ ได้แก่ Manggahan Lupong Tagapamayapa, Metro Manila และ 
Hingatungan Lupong Tagapamayapa, Silago City  
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู 
ผลการศึกษาท่ีได้ทัง้หมด จะถูกน ามาประมวลและวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content 

analysis) ตามกรอบแนวคดิของการศกึษา อภิปรายผลด้วยแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วน าเสนอ
ในรูปแบบของการพรรณนา 

 
1.5 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
 
 ข้อจ ากดัของงานวิจยัท่ีอาจเกิดขึน้ คือ การเข้าถึงกลุม่ตวัอย่างบางกลุม่ซึง่อยูใ่นระดบัชมุชนและสภาพ
การเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ อาจท าให้ผู้ ให้ข้อมูลบางกลุ่มไม่สามารถให้การตอบรับและร่วมให้ข้อมูลได้ 
นกัวิจยัอาจไมส่ามารถเก็บข้อมลูได้ครบถ้วนหลากหลายตามกลุม่เปา้หมายท่ีวางไว้ทัง้หมด   
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1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  

ได้ตวัแบบท่ีดีของระบบยตุธิรรมชมุชนท่ีได้รับการพฒันาและสงัเคราะห์มาจากกรณีของประเทศ
ฟิลิปปินส์   

 
 ส าหรับโครงสร้างการน าเสนอของงานวิจัยชิน้นี ้เนือ้หาในบทต่อไป บทท่ี 2 เป็นการทบทวนแนวคิด
เก่ียวกับความหมายและความส าคญัของยุติธรรมชุมชน ความเป็นชุมชน ความหมายและความแตกต่าง
ระหว่างระบบยุติธรรมกระแสหลัก ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมแบบสมานฉันท์ บทท่ี 3 เป็นระบบยุติธรรม
ชุมชนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและระบบยุติธรรมชุมชนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ เทา่ท่ีสามารถค้นข้อมลูได้ พร้อมทัง้สรุปเปรียบเทียบในสว่นท้ายของบท 
บทท่ี 4 ระบบยุติธรรมชุมชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์และแยกแยะ
ประเด็นการน าเสนอตามกรอบแนวคิดของการศึกษาครัง้นี ้บทท่ี 5 บทสรุป วิเคราะห์และอภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปถึงภาพรวมของระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ โดยได้มีการวิเคราะห์ตามกรอบ
ของการศกึษาเชน่กนั พร้อมทัง้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงทางนโยบายยตุธิรรมชมุชนของประเทศไทยตอ่ไป 
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บทที่ 2  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ความหมายและความส าคัญของยุตธิรรมชุมชน 
 
 2.1.1 ความหมายของยุตธิรรมชุมชน 
 

ในมิติของการบริหารงานภาครัฐสมยัใหม่ การก าหนดนโยบายจนไปสู่การปฏิบตัิไม่อาจด าเนินการได้
โดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว เหตุเพราะความหลากหลายของตัวแสดงและสภาพแวดล้อมทางนโยบายได้
เปล่ียนไป ภาครัฐจึงต้องแสวงหาตวัแบบความร่วมมือจากประชาชน ภาคเอกชน ไม่เว้นแม้แตก่ารด าเนินงาน
เก่ียวกบักระบวนการยตุธิรรม แม้หนว่ยงานรัฐทัง้ในส่วนกลางและสว่นภูมิภาคจะพยายามขยายบทบาทหน้าท่ี
และการบริการประชาชนแตย่งัคงไมเ่พียงพอและครอบคลมุกบั “ชมุชน” ท่ีมีความซบัซ้อนหลากหลาย ยตุธิรรม
ชมุชนจงึเป็นทางเลือกหนึง่ท่ีจะหนนุเสริมกระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัให้ด าเนินไปอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

การท าความรู้จักกับชุมชนเสียก่อนจะช่วยท าให้ยอมรับความส าคญัของชุมชนในบทบาทด้านการ
ยตุิธรรมได้ ความหมายของยตุิธรรมชมุชนนกัวิชาการหลายท่านได้อ้างถึงกลุม่คนเป็นหลกั ดงัท่ีกาญจนา แก้ว
เทพ ให้ความหมายของชุมชนว่า เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในเขตบริเวณเดียวกัน มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัง้แต่ระดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัหมู่ บ้านและระดบัท่ีใหญ่กว่าหมู่บ้าน ผู้ ท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกัน นอกจากนี ้ยงัมีการรักษามรดกทางวฒันธรรมและศาสนาไว้ เพ่ือท่ีจะ
ถ่ายทอดไปสูรุ่่นตอ่ไป (กาญจนา แก้วเทพ, 2538, น. 14) 

สวุิทย์ ยิ่งวรพนัธ์ ได้ให้ความหมายท่ีคล้ายคลึงกับกาญจนา แก้วเทพ และขยายให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุม่คนในชมุชนวา่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนัด้วย โดยกลา่ววา่ชมุชนเป็นกลุม่คนท่ีรวมตวั
กนั โดยมีความรู้สึกผกูพนัเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกนั อาศยัความผกูพนัทางเชือ้ชาติ ศาสนา และวฒันาธรรมท่ีท า
ให้แต่ละคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีการอาศยัอยู่รวมกันในพืน้ท่ีภูมิศาสตร์เดียวกัน ตลอดจนการใช้
ประโยชน์และบริการทางสงัคมร่วมกนั (ชญานนัทน์ ล้อมณีนพรัตน์, 2553, น. 29 ) 

ส าหรับ ด ารงศกัดิ ์แก้วเพ็ง ได้ให้ความหมายของชมุชนโดยพิจารณาถึงจดุร่วมท่ีท าให้เกิดชมุชนว่าเกิด
จากสายสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ พืน้ท่ี และวัตถุประสงค์ของการรวมตวั โดยได้แบ่งความหมายของชุมชน
ออกเป็นสามความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป ประการแรก ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน อาจหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีสายสัมพันธ์ทัง้ในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
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ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรม ประการท่ีสอง  ชมุชน หมายถึง กลุม่คนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนั ซึง่มี
ความผูกพันในด้านพืน้ท่ี และเอือ้อาทรต่อกัน เช่น อยู่ในหมู่บ้าน ต าบลเดียวกัน เป็นต้น ประการท่ีสาม  
หมายถึง องค์กรหรือขบวนการทางสงัคม ท่ีมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนัเป็นระยะเวลานานจนเกิดความผกูพนักนั เชน่ 
องค์กรท้องถ่ิน เป็นต้น (ด ารงศกัดิ ์แก้วเพ็ง, 2556, น. 7-8)  

ขณะท่ี Clear & other กลา่วถึงความหมายของชมุชนในแบบง่ายและมีการยกตวัอยา่งให้เห็นว่าชมุชน
มีบทบาทอย่างมากในการเป็นตวัแสดงแบบท่ีไม่เป็นทางการ Clear & other ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า
หมายถึงเพ่ือนบ้าน (Neighborhood) ชุมชนยังหมายถึงกลุ่มบุคคลซึ่งรวมตัวกันโดยมีคุณค่าร่วมกัน เม่ือ
กลา่วถึงชมุชนจะไมไ่ด้หมายถึงเฉพาะสถานท่ีตัง้ชมุชนเท่านัน้ แตย่งัหมายถึงคนซึง่อาศยัอยูใ่นชมุชนนัน้ คนใน
ชุมชนนัน้ส่วนใหญ่มารวมกันด้วยภูมิหลัง ความสนใจ และคุณค่าร่วมกัน “ชุมชน” หรือ “เพ่ือนบ้าน” นัน้มี
คณุค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤต ยกตวัอย่างเช่น ชุมชนท่ีประสบภัยจากพายุเฮอริเคน Katrina ในปี 
ค.ศ.2005 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีท าให้ประชาชนประสบปัญหาด้านการช่วยเหลือท่ีไม่ทัว่ถึงเพราะการ
ส่ือสารและการขนส่งท่ีถูกตดัขาด แต่ชุมชนบางกลุ่มก็สามารถส่ือสารกับชุมชนภายนอกเพ่ือติดต่อขอรับการ
ชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภายนอก (Clear & other, 2011, pp.8-10) 

จากการน าเสนอความหมายของชมุชนดงักลา่วมาทัง้หมดนี ้อาจสรุปได้วา่ชมุชนหมายถึง กลุม่คนท่ีมา
รวมตวักนัด้วยเหตแุหง่ความสมัพนัธ์ในหลายรูปแบบ ทัง้แบบเครือญาต ิเพ่ือนบ้าน สถานท่ีตัง้ใกล้เคียงกนั การ
เป็นกลุ่มองค์กร หรือวฒันธรรมและสงัคมท่ีใกล้เคียงกัน ความสมัพนัธ์เหล่านีไ้ด้หล่อหลอมให้เกิดความรู้สึก
ผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั และเกิดคณุคา่ร่วมของชมุชนให้ยึดถือ ด าเนินการ และแสดงออกได้อยา่งสะท้อนความ
เป็นชมุชนนัน้  

ชมุชน จะเข้ามามีส่วนหรือปฏิบตัิการในกระบวนการยุติธรรมท่ีให้ความรู้สึกเป็นทางการสงูได้อย่างไร 
หากพิจารณาถึงความหมายเบือ้งต้นของกระบวนการยตุิธรรมก็จะท าให้เห็นว่า ชมุชนน่าจะพอมีท่ีทางอยู่ บ้าง
ในกระบวนการยุติธรรม ดงัรายงานของส านกังานกิจการยุติธรรมได้ระบุว่า กระบวนการยุติธรรม คือ กลไก
อย่างหนึ่งในการควบคมุทางสงัคม เป็นขัน้ตอนและวิธีการท่ีจะจดัการผู้ ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยมีองค์กรและ
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเป็นผู้ด าเนินการแก่ผู้ ฝ่าฝืนนัน้ (ส านกังานกิจการยตุิธรรม , 2552, น.1-2) จะเห็นได้ว่า 
ชุมชนอาจเข้าไปมีบทบาทได้ในส่วนของกลไกการควบคมุทางสงัคมและการจดัการกับผู้ ฝ่าฝืนกฎหมาย (ใน
บางกรณี) แตช่มุชนก็ไมใ่ชอ่งค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการกบัผู้ ฝ่าฝืนกฎหมาย ใน
ความหมายนี ้ชมุชนจึงเป็นผู้ เข้าไปมีส่วนได้มากท่ีสดุคือในเชิงปอ้งกันปัญหา ในส่วนตอ่ไปจะเป็นการน าเข้าสู่
ความหมายของยตุิธรรมชมุชนท่ีจะท าให้การคาดเดาบทบาทหน้าท่ีของชมุชนในกระบวนการยตุิธรรมคลายข้อ
สงสยัไปได้มากขึน้ 
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การให้ความหมายเก่ียวกบัยตุธิรรมจากผู้ เช่ียวชาญหลายทา่นได้ให้มมุมองถึงยตุธิรรมชมุชนในมิติทัง้ท่ี
เป็นแนวคิด กลยทุธ์ วิธีการ หรือกิจกรรม ทัง้นีต้า่งมีจดุร่วมกนัของการให้ความหมายคือผนวกเอาชมุชนเข้าไป
มีสว่นร่วมในกระบวนการยตุธิรรม เพ่ือเปา้หมายด้านความปลอดภยัและความสงบสขุในชมุชน ในมมุมองท่ีว่า
ยุติธรรมชุมชนเป็นกิจกรรมนัน้ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้ให้ความหมายยุติธรรมชมุชน ว่าหมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมของชมุชนโดยชมุชนร่วมกนัเองหรือร่วมกบัภาครัฐในลกัษณะของหุ้นสว่น โดยการน าทนุทางสงัคมและ
ศกัยภาพของชมุชนมาใช้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความเป็นธรรมและความ
สงบสขุของชมุชน (กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 22) 

เชน่เดียวกนักบั จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย ท่ีกลา่ววา่ยตุธิรรมชมุชน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของชุมชน
โดยชมุชนกระท าร่วมกัน หรือระหว่างชมุชนและภาครัฐ โดยใช้ทนุทางสงัคมในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความ
สงบสุขของชุมชนด้วยการส่งเสริมการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาอาชญากรรม การเยียวยา
ความเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรมและการยุติความขดัแย้ง ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยตุธิรรมหลกัได้มากขึน้ ซึง่ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและชว่ยลดภาระของกระบวนการยตุธิรรมหลกั และชว่ยรักษา
ธรรมเนียมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู ่(จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2556, น. 226) 

จากรายงานของกรมคุมประพฤติ ได้ให้ค าจ ากัดความของยุติธรรมชุมชนว่าหมายถึง การป้องกัน
อาชญากรรมและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความยุติธรรม ท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตา่งๆ โดยมีเปา้หมายเพ่ือคณุภาพชีวิตของชมุชน (กรมคมุประพฤต,ิ 2549, น. 4) 

ขณะท่ีหากพิจารณายตุิธรรมชมุชนในเชิงแนวคิดแล้ว มีผู้กล่าวว่ายตุิธรรมชมุชน หมายถึง แนวคิดใน
การปอ้งกนัอาชญากรรมและเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความยตุิธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมท่ี
เปิดโอกาสให้ชมุชนสามารถเข้าร่วมในการปอ้งกนัอาชญากรรม โดยมีเปา้หมายสงูสดุเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต
ของคนในชมุชน (อมรรัตน์ อริยะชยัประดษิฐ์ นิ่มหน,ู 2558, น. 74) 

ในขณะเดียวกัน เม่ือให้ความหมายยุติธรรมชุมชนในเชิงของการบริหารจดัการ มีผู้ ให้ความหมายว่า
ยตุิธรรมชมุชน หมายถึง กลยทุธ์ในการปอ้งกนัและลดอาชญากรรม โดยรัฐจะเป็นผู้สนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนกัน ซึ่งมีนโยบายหลักให้ชุมชนแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมโดยมุ่งเน้นท่ีการป้องกัน การควบคมุและการลดการเกิดอาชญากรรม รวมถึงการเยียวยาความ
เสียหายจากอาชญากรรม เพ่ือให้ชมุชนมีความปลอดภยัและเกิดความยตุธิรรม รวมถึงการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของคนในชมุชน (ดล บนุนาค, 2554, น. 80) 

กมลชนก ดุริยประกิจ ได้ให้ความหมายท่ีสอดคล้องกันกับ ดล บุนนาค และได้ขยายภาพให้เห็นถึง
ภารกิจของยตุธิรรมชมุชน โดยกลา่ววา่ยตุธิรรมชมุชน หมายถึง วิธีการเชิงกลยทุธ์ในการปอ้งกนัและลดการเกิด
อาชญากรรมโดยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก มุ่งท่ีการป้องกัน 
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ควบคุม ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยัและความยตุิธรรมรวมทัง้การพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน โดยมีเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับประโยชน์ ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจส่ีด้าน คือ ด้านการปอ้งกนัอาชญากรรมและการกระท าผิด ด้านการจดัการความขดัแย้ง
เชิงสมานฉันท์ ด้านการเยียวยาและเสริมพลงั และด้านการรับคืนผู้กระท าผิดสู่ชมุชน (กมลชนก ดริุยประกิจ , 
2545, น. 86-87) 

ส่วน Clear & Karp กล่าวว่า ยุติธรรมชุมชน หมายถึง ตวัแปรทุกอย่างของการป้องกันอาชญากรรม
และกิจกรรมทางยุติธรรมท่ีรวมเอาชุมชนไว้ในกระบวนการและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเป็นเป้าหมาย
ส าคญั มีรากฐานทางปฏิบตัิท่ีชุมชน ประชาชน และระบบยุติธรรมสามารถใช้เพ่ือควบคมุอาชญากรรมและ
ความผิดปกติในสงัคม เน้นผลลพัธ์ระดบัชุมชน จากปัจเจกสู่รูปแบบท่ีเป็นระบบและส่วนรวม (Bazemore & 
Schiff, 2001, p.205) 

ยศศกัดิ์ โกไศยกานนท์ ได้ให้มมุมองเก่ียวกับยุติธรรมชมุชนโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน เป็นหุ้นส่วนในการ
ด าเนินงานกับภาครัฐ โดยกล่าวว่ายุติธรรมชมุชนเป็นรูปแบบวิธีการในเชิงปฏิบตัิการท่ีมุ่งเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งในการมีสว่นร่วมของชมุชนในการแก้ไขปัญหาและการปอ้งกนัอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ในชมุชน โดยอาจ
มีลกัษณะการด าเนินงานแบบเป็นหุ้นสว่นระหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการรับผิดชอบ
ความปลอดภยัสาธารณะ และสร้างความใกล้ชิดกบัชมุชนและสมาชิกในชมุชน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภยั
ของชุมชนอันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชุมชนซึ่งกระบวนการยุติธรรมตามธรรมดาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ มาตรการเหล่านี ้จึงเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ท่ีให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อ
พิพาทและจดัการความขดัแย้งในชุมชน หรือมีส่วนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้กระท าผิด และก าหนด
บทลงโทษทางสงัคมแก่ผู้ ท่ีก่อความไมส่งบเรียบร้อยในชมุชน (ยศศกัดิ ์โกไศยกานนท์, มปป., น.76-77 ) 

จากการให้ความหมายดงักล่าว อาจสรุปได้ว่ายุติธรรมชุมชนหมายถึง แนวคิดในการป้องกันและ
จดัการให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสงัคม โดยชุมชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนในกระบวนการ
ทางยตุิธรรมด้วยการใช้ทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่ เปา้หมายเพ่ือความปลอดภยัและยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนใน
ชมุชน ภายใต้ภารกิจหลกั ได้แก่ การปอ้งกนัการกระท าผิด การจดัการความขดัแย้ง การเยียวยา และการรับคืน
คนดีกลบัคืนสูส่งัคม  
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2.1.2 ความส าคัญของยุตธิรรมชุมชน 
 
จากความหมายของยุติธรรมชุมชนในเนือ้หาก่อนหน้านี ้อาจเป็นความเข้าใจพืน้ฐานส าหรับผู้ศึกษา

ตอ่ไปถึงท่ีมาของแนวคิดยุติธรรมชมุชน เหตใุดจึงต้องมียุติธรรมชุมชนเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการ
กับปัญหาในสังคม มูลเหตุแรกน่าจะเป็นความหลากหลายและการแก้ไขปัญหาท่ีควรจะสอดคล้องกับ
ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี ดงัท่ี ดล บุนนาค กล่าวว่า ชุมชนในยุคดัง้เดิมมีการรวมตวักันเพ่ือความอยู่รอด เม่ือ
เกิดปัญหาขึน้ ชมุชนจะมีการสร้างรูปแบบหรือระบบในการแก้ไขปัญหาในชมุชน ท าให้รูปแบบหรือแนวทางการ
แก้ไขปัญหามีความหลากหลายตามประเพณีความเช่ือ และภูมิหลงัของแตล่ะท้องถ่ิน แตเ่ม่ือรัฐเข้ามาจดัการ
ดแูลชุมชน โดยรัฐมีอ านาจในการสัง่การและชมุชนมีหน้าท่ีฟังค าสัง่และรับความช่วยเหลือจากรัฐ เม่ือชุมชน
เกิดปัญหาจึงน ากระบวนการยุติธรรมหลักซึ่งมีรูปแบบเดียวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน ท าให้ไม่สอดคล้องกับวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ิน ดงันัน้แนวคิดเร่ืองยุติธรรม
ชมุชนจงึเกิดขึน้ แนวคดินีเ้ป็นกระบวนการท่ีให้อ านาจแก่ชมุชนในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐจะสง่เสริมให้ชมุชนมี
ความเข้มแข็งเพ่ือท่ีจะสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และรัฐควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยตุธิรรมตัง้แตก่่อนด าเนินคดีไปจนกระทัง่มีค าพิพากษาลงโทษแล้ว (ดล บนุนาค, 2554, น. 23) 

สาเหตตุอ่มาท่ีนา่จะท าให้เกิดแนวคดิยตุธิรรมชมุชน คือ การเปล่ียนแปลงวิธีคดิในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ดงัท่ี จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย กล่าวว่า ยตุิธรรมชมุชนเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีคิดในการปฏิบตัิต่อ
ผู้กระท าผิด เหย่ืออาชญากรรมและชมุชน และมีการน าระบบยุติธรรมทางเลือกมาใช้ ยตุิธรรมชมุชนเป็นส่วน
หนึ่งของระบบยุติธรรมทางเลือก ท่ีจะท าให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ ท าให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งการใช้ชุมชนเป็นฐานคตินีเ้ป็นการเปล่ียนการใช้ทฤษฏีความยุติธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีให้ความส าคญักบัผู้กระท าผิด มาเป็นการใช้ทฤษฏีความยตุิธรรมชมุชนท่ีให้ความส าคญักบั
เหย่ืออาชญากรรม ซึ่งความยุติธรรมจะสามารถเกิดขึน้ได้ด้วยการร่วมกันจัดระเบียบชุมชนและเยียวยา
สมานฉนัท์แทนการลงโทษ (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2556, น. 223) 

สาเหตุต่อมา การแสวงหาแนวทางเชิงป้องกันเพ่ือลดอาชญากรรม เน่ืองจากการปล่อยให้เกิด
อาชญากรรมแล้วตามแก้ไขท าให้เกิดการสูญเสียทัง้ทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ชุมชนถือเป็นตวัแสดงท่ีอยู่
ใกล้ชิดกับปัญหาและด าเนินบทบาทเชิงป้องกันได้ดีท่ีสุด Lewis & Davodi-Far ยกตวัอย่างโครงการต ารวจ
ชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพในการลดอตัราอาชญากรรมในชว่งทศวรรษท่ี 1990 ได้มากกวา่ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัยะ
ส าคญั และกลา่ววา่สภาวะแวดล้อมก็มีผลอยา่งยิ่งตอ่การเกิดอาชญากรรม โดยทัว่ไปแล้วจะมีชมุชนไมก่ี่ชมุชน
ท่ีมีอตัราอาชญากรรมสงูนัน่แสดงให้เห็นชมุชนนัน้มีสภาวะแวดล้อมเอือ้ตอ่อาชญากรรม ยตุธิรรมชมุชนจะเน้น
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เชิงปอ้งกนัในส่วนนี ้เช่น การจดัวางเส้นทางเข้าออกท่ีเหมาะสม การเพิ่มแสงสว่าง การจดัวางห้องน า้ไว้ในท่ีมี
คนพลกุพลา่น การซอ่มแซมสิ่งปอ้งกนัให้ใช้งานได้ (Lewis & Davodi-Far, 2008, pp.99-102)  

สาเหตอีุกประการหนึ่งท่ีท าให้เกิดแนวคิดยตุธิรรมชมุชน คือ การสร้างความพงึพอใจระหวา่งผู้ เสียหาย
และผู้ กระท าผิด ดังท่ี Lewis & Davodi-Far มองว่ายุติธรรมชุมชนมีลักษณะเป็นยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative justice) เม่ือเปรียบเทียบกบัยตุิธรรมเชิงอาญาแล้ว ยตุิธรรมชมุชนยงัผลให้เกิดความพึงพอใจทัง้
เหย่ือและผู้ กระท าผิดมากกว่า (Lewis & Davodi-Far, 2008, pp.99-102) สอดคล้องกับงานเขียนของ 
Bazemore & Schiff (2001) ท่ีสะท้อนให้เห็นว่า แตเ่ดิม (ช่วงประมาณทศวรรษท่ี 1990) งานยตุิธรรมชมุชนใน
เชิงสากลท่ีพบในประเทศอเมริกาหรือยุโรปค่อนข้างมีลกัษณะเป็นทางการ เน้นผลลพัธ์เพ่ือส่วนรวม เน้นการ
ปอ้งกนั (prevention) ตอ่มามีแนวโน้มท่ีจะไปในแนวทางยตุิธรรมสมานฉนัท์ด้วย คือมีการเข้าถึงตวับคุคลมาก
ขึน้ มีความพยายามใช้รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น มีคณะกรรมการสมานฉันท์ชมุชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยมีบทบาทท่ีส าคญั ท าการในลกัษณะตอบโต้ต่อปัญหา (reaction) แสวงหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือหาความต้องการระหว่างเหย่ือ ผู้ ต้องหาหรือผู้กระท าผิด และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
เพ่ือให้ในท้ายท่ีสดุได้แนวทางแก้ปัญหาและท าให้ชมุชนเข้มแข็งตอ่ไปได้ (Bazemore & Schiff, 2001, pp.23-
37)  
 จากข้อสนบัสนนุข้างต้น อาจกลา่วได้ว่าแนวคิดยตุธิรรมชมุชนได้รับความสนใจในระดบัสากลมาเกือบ 
30 ปี นบัตัง้แตช่่วงประมาณทศวรรษท่ี 19901 ช่วงระยะเวลาดงักล่าวถือว่าเกิดพฒันาการเพียงพอท่ีจะท าให้
ยตุธิรรมชมุชนมีคณุคา่และความส าคญัทัง้แนวความคิดและการปฏิบตั ิสรุปได้หลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้(กิตติ
พงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 29; กมลชนก ดริุยประกิจ, 2554, น.16-17 ) 

ประการแรก  ยุติธรรมชุมชนช่วยให้เกิดการรือ้ฟื้นภูมิปัญญาของชุมชนท้องถ่ินในการป้องกัน
อาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งแบบสมานฉันท์ตามวิถีดัง้เดิม เป็นการรักษาขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ เป็นการน าเอาทนุทางสงัคมและศกัยภาพของชมุชนซึ่งมีความ
ใกล้ชิดกับความชดัแย้งหรือการกระท าผิดมากท่ีสุดได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เป็นการน า
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่ในชุมชนในอดีตมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการดแูลความสงบ ซึ่งทุนทาง
สงัคมและศกัยภาพของชมุชนหากมีการกระตุ้นและน ามาใช้อยา่งเหมาะสมจะเป็นพลงัท่ีชว่ยแก้ปัญหาเก่ียวกบั
ความสงบเรียบร้อยในชมุชนตัง้แต่การป้องกนัหรือการแก้ท่ีต้นเหตขุองปัญหา การดแูลผู้ เสียหายและผู้กระท า
ผิด ตลอดจนมีสว่นร่วมกบักระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัในการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ   

                                                           
1 จากงานเขียนของ Bazemore & Schiff (2001) กลา่ววา่แตเ่ดิม (ช่วงประมาณทศวรรษที่ 1990) งานยตุิธรรมชมุชน

ในเชิงสากลท่ีพบในประเทศอเมริกาหรือยโุรปคอ่นข้างมีลกัษณะเป็นทางการ  
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ประการที่สอง ยตุิธรรมชมุชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมมากขึน้ ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงความยตุิธรรมได้ดีกว่าเดิม เน่ืองจากระบบยตุิธรรมหลกัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนและ
ขาดความรู้เร่ืองกฎหมายเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ ประชาชนส่วนมากรู้สึกว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ีอยู่ไกลเกิน
เอือ้ม กิจกรรมของยุติธรรมชุมชนจะช่วยลดช่องว่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมหลักกับประชาชน ท าให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนได้ใกล้ชิดกันมากขึน้ เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและการระดม
ทรัพยากรชมุชน การส่งเสริมบทบาทของชมุชนในการเข้าร่วมกบัภาครัฐในการอ านวยความยุติธรรม เช่น การ
ให้ความรู้เร่ืองกฎหมายและสิทธิตา่งๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจดัการความขดัแย้งในชมุชนในรูปแบบท่ี
สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นการน าความยุติธรรมให้เข้าใกล้กับประชาชนมากขึน้ ท าให้ประชาชนมีท่ีพึ่ง ท่ี
ปรึกษา ประชาชนไมต้่องใช้กระบวนการยตุธิรรมท่ีเป็นทางการในการแก้ปัญหาในทกุกรณีได้  

ประการที่สาม ยุติธรรมชุมชนช่วยสนับสนุนต่อประสิทธิภาพและช่วยให้กระบวนการยุติธรรมหลกั
ท างานได้คล่องตวัขึน้ ลดภาระของกระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัได้เป็นอยา่งดี ชว่ยให้ประหยดังบประมาณ
ของรัฐได้ทางหนึง่ เน่ืองจากกิจกรรมของยตุธิรรมชมุชนมีหลายด้าน เชน่ การให้ข้อมลูเบาะแสท่ีเป็นการกระท า
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย การลดคดีท่ีจะเข้าสู่ระบบยุติธรรมด้วยการไกล่เกล่ียสมานฉันท์คดีท่ีสามารถยอมความได้ 
การให้ความร่วมมือในการเป็นพยาน การดแูลและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดและเหย่ืออาชญากรรม การช่วยแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งระหว่างบคุคล และคดีความผิดเล็กน้อยบางลกัษณะท าให้ระงบัข้อพิพาทไป ตลอดจนเป็น
ตวัเช่ือมโยงระบบยุติธรรมกระแสหลกัและระบบยุติธรรมชุมชนเข้าด้วยกัน โดยอาจรับกิจกรรมของยุติธรรม
กระแสหลกัเขามาปฏิบตัใินชมุชนและอาจสง่ตอ่คดีจากยตุธิรรมชมุชนไปยงัระบบยตุธิรรมกระแสหลกั  

ประการที่สี่ ยตุิธรรมชมุชนช่วยให้การด าเนินงานของรัฐสอดคล้องกบันโยบายบริหารจดัการบ้านเมือง
ท่ีดี ท่ีภาครัฐต้องกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปสูส่่วนภูมิภาคในทกุด้าน รวมถึงการอ านวยความยตุิธรรม 
ซึ่งยุติธรรมชุมชนจะช่วยให้หน่วยงานในระบบยุติธรรมสามารถกระจายสู่ชมุชนท้องถ่ินได้ ท าให้นโยบายการ
กระจายอ านาจในงานยตุธิรรมสมัฤทธ์ิผลในระดบัหนึง่  

ประการทีห่า้ ยตุธิรรมชมุชนชว่ยยกระดบัความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชมุชน ชมุชนท่ีได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบตัิงานยุติธรรมชุมชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง จะมีศกัยภาพท่ีจะดแูลชุมชนของตนได้ในงาน
ยตุิธรรม เพราะการด าเนินกิจกรรมในงานยตุิธรรมชมุชนนัน้มีลกัษณะท่ีชมุชนต้องร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผน 
ด าเนินกิจกรรม แสวงหาทรัพยากรชมุชน และชมุชนจะเกิดความปลอดภยัจากอาชญากรรมเป็นชมุชนท่ีมีความ
สงบสขุสมานฉนัท์  

ประการที่หก ยตุิธรรมชมุชนช่วยฟืน้ฟูความสมัพนัธ์แบบเอือ้อาทรอนัเป็นจุดแข็งของความเป็นชุมชน 
ด้วยรูปแบบของยุติธรรมชุมชนมีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชมุชน
และดูแลผู้ ท่ีกระท าผิดให้กลับตวัเป็นคนดีสู่สังคม เหล่านีเ้ป็นการสร้างความผูกพนัในชุมชน และความเป็น
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ชมุชนเอือ้อาทร ตลอดจนสร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาให้กบัคนในชมุชน เป็นการสร้างส านึกของความเป็น
ชุมชนท่ีเคยมีอยู่แต่ขาดหายไปให้เกิดขึน้ ยุติธรรมชุมชนจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการสร้างสายสมัพนัธ์และ
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนอนัจะเป็นพืน้ฐานในการสร้างความปลอดภัยและความสุขของชมุชน (กิตติพงษ์ กิตยา
รักษ์, 2550, น. 29) 

 

 2.2 ลักษณะและภารกิจของยุตธิรรมชุมชน 
 
 2.2.1 ลักษณะของยุตธิรรมชุมชน 
 

พฒันาการทางแนวคดิและการปฏิบตัขิองยตุธิรรมชมุชน ได้มีสว่นเป็นอยา่งยิ่งท่ีท าให้ก่อเกิดลกัษณะท่ี
มีความเฉพาะของยุติธรรมชุมชนขึน้มา Clear & Karp ได้กล่าวถึงลักษณะท่ีส าคัญของยุติธรรมชุมชนว่า
ยุติธรรมชุมชน มีจุดเน้นท่ีความเป็นเพ่ือนบ้าน การเข้าถึงได้ และกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความเป็นทางการ
น้อย เป็นรูปแบบของการป้องกันอาชญากรรมและเป็นกิจกรรมทางกระบวนการยุติธรรมท่ีมีชุมชนอยู่ใน
กระบวนการนัน้ ประชาชน กลุ่มในชุมชน องค์กรในชุมชนสามารถใช้ยุติธรรมชุมชนนัน้เพ่ือควบคุม
อาชญากรรมและความผิดปกติในสังคม เน้นผลท่ีระดับชุมชน (Clear & Karp, 1999, p.25 quoted in 
Bazemore & Schiff, 2001, p.7) จากการเสนอดงักลา่ว อาจอธิบายลกัษณะของยตุธิรรมชมุชนได้ 4 มิต ิได้แก่ 
ความเป็นเพ่ือนบ้าน กระจายการจดัการและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การมีส่วนร่วมของชมุชนในการ
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา และคณุภาพชีวิตชมุชน  

ยุติธรรมชุมชนมีความเป็นเพื่อนบ้าน  หมายถึง มีความเป็นอิสระในกระบวนการและยุทธวิธีท่ี
สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของชมุชนแตล่ะท้องถ่ิน โดยไมท่ิง้หลกัการของยตุธิรรมชมุชน อธิบายเพิ่มเตมิตาม 
Kelling & Cole ได้ว่า ยตุิธรรมชมุชนจะเน้นกระบวนการทางยุติธรรมท่ีเป็นอิสระให้เหมาะสมกับวิถีชมุชน ซึ่ง
ตา่งจากกระบวนยตุิธรรมทางอาญาท่ีรัฐเป็นผู้ด าเนินการและก าหนด (Kelling & Cole, 1996 quoted in Karp 
& Clear, 2000, p.330) เช่นเดียวกนักบั จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย กล่าวว่า ยตุิธรรมชมุชนเน้นการให้ความส าคญั
แก่ความเป็นเพ่ือนบ้าน เน้นระดบัรากหญ้า ขณะท่ีกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นทางการมักถูกโยงไว้กับผู้ มี
อ านาจทางการเมืองอย่างหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล หากพิจารณาวิถีชุมชน จะเห็นว่าบางครัง้กฎหมาย
บ้านเมืองไม่มีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของคนในชมุชนท้องถ่ินมากนกั อย่างไรก็ตาม ส าหรับวิถีชีวิตผู้คนชุมชน
เมือง กฎหมายจะมีความส าคญัเม่ือเกิดอาชญากรรม มีการฝ่าฝืนระเบียบสงัคม และต้องการการควบคมุสงัคม
ให้สงบเรียบร้อย ซึง่แสดงให้เห็นถึงมิตใิหมใ่นเร่ืองการด าเนินการในกระบวนยตุธิรรมโดยใช้สถานะหรือสภาพท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นตวัก าหนดแทนการใช้รัฐเพียงอยา่งเดียวเช่นเดมิ ดงันัน้ ลกัษณะของแนวคิดยตุธิรรมชมุชนอย่าง
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หนึ่งคือการด าเนินกระบวนยุติธรรมแบบอิสระท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนแต่ละแห่ง (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย, 
2550, น. 64) 

ยติุธรรมชุมชนมีลกัษณะกระจายการจัดการและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบ กระจายการเข้าถึงบริการด้านความยุติธรรมท่ีชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ดงัท่ี จุฑารัตน์ 
เอือ้อ านวย กล่าวไว้ว่า ยุติธรรมชุมชนมีลกัษณะลดการพึ่งพาผู้ มีอ านาจและลดการผลกัความรับผิดชอบให้
สถาบนั กระบวนการยตุิธรรมหลกัมีลกัษณะเป็นการปกครองแบบล าดบัชัน้ องค์กรแตล่ะระดบัผู้ปฏิบตัิงานจะ
ท าหน้าท่ีรายงานผลการท างานไปยังระดับชัน้การบังคับบัญชาท่ีเหนือขึน้ไปตามล าดับชัน้ในลักษณะ
ความสมัพนัธ์แบบแนวดิ่ง ในขณะท่ีแนวคิดยุติธรรมชุมชนไม่ใช้รูปแบบองค์การตามแบบแผนดัง้เดิม ในการ
อ านวยความยตุิธรรมอาจจะรายงานไปยงัประชาชนกลุ่มท่ีเป็นเครือข่ายยตุิธรรมแทนท่ีจะรายงานผู้ เช่ียวชาญ
ตามล าดบัชัน้บญัชาการ ขณะเดียวกนัผู้บริหารองค์กรย่อยๆ ในชมุชนอาจท างานร่วมกบัผู้บริหารของหนว่ยงาน
อ่ืน (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย , 2550, น. 64) สอดคล้องกันกับ Corbett, Fitzgerald, and Jordan กล่าวว่า 
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาจะมีกระบวนการท างานเป็นล าดบัชัน้ สว่นยตุธิรรมชมุชนไมมี่การจดัโครงสร้าง
องค์กรเช่นนัน้ เจ้าหน้าท่ีในหน่วยยุติธรรมชุมชนอาจรายงานต่อกลุ่มชมุชนได้เลย และผู้ด าเนินการของแต่ละ
องค์กรจะมาท างานร่วมกนั ดงัตวัอย่างของ Boston’s Operation Nightlight ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าหน้าท่ี
คมุประพฤติท างานเป็นหุ้นส่วนกนัในการท างานมากขึน้เก่ียวกับการด าเนินชีวิตของอดีตผู้กระท าผิดท่ีกลับไป
อยู่ในชมุชน (Corbett, Fitzgerald, and Jordan, 1996 quoted in Karp & Clear, 2000, p.327) ส่วนงานของ
ต ารวจท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนก็มีแนวโน้มมากกว่าการท าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย เช่น การรณรงค์ต่อต้าน
อาชญากรรม การเป็นผู้ ไกล่เกล่ียกรณีพิพาท และร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอ่ืน (Kelling & Cole, 1996 
quoted in Karp & Clear, 2000, p.330) หรือผู้บริหารหนว่ยต ารวจชมุชนท างานร่วมกบัคมุประพฤตชิมุชนหรือ
อยัการชุมชน (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย, 2550, น. 64) กล่าวคือ กระบวนการทางยุติธรรมกระแสหลกัท่ีสามารถ
ถ่ายโอนให้กับชุมชนเข้ามาบริหารจัดการได้ก็จะถูกบริหารจัดการโดยชุมชนในพืน้ท่ีซึ่งเอือ้ให้ชุมชนท้องถ่ิน
เข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมได้มากขึน้  

ยุติธรรมชุมชนแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเน้นไปท่ีการ
ป้องกันปัญหาเป็นหลักเพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้จากอาชญากรรม แต่เม่ือเกิดความเสียหายแล้วก็
จะต้องมีการเยียวยาแก้ไขโดยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ Bazemore & Schiff ท่ีว่าลกัษณะเฉพาะ
ของยตุิธรรมชมุชน ได้แก่ ชมุชนท้องถ่ินสามารถเข้าถึงและมีบทบาทส าคญัในกิจกรรมทางยุติธรรม เช่น ศาล
ชมุชน ต ารวจบ้าน เจ้าหน้าท่ีคมุประพฤต ิฯลฯ (Bazemore & Schiff, 2001, pp.206-209) 

 ประชาชนมีบทบาทหลายอย่างในการริเร่ิมกิจกรรมยุติธรรมชุมชนแต่ทุกบทบาทล้วนเก่ียวข้องกับ
ศกัยภาพของพลเมืองท่ีมีตอ่การอ านวยความยตุิธรรมระดบัท้องถ่ิน ยตุิธรรมชมุชนเน้นการให้ประชาชนเข้ามา
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มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ประชาชนท่ีเข้าร่วมสามารถท าได้หลายรูปแบบ ประชาชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วม ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ ท่ีอาสาเข้าไปในงานยุติธรรมชุมชน แตห่มายรวมถึงเหย่ือหรือผู้ เสียหาย ผู้กระท า
ผิด พ่อแม่ ครอบครัว เพ่ือน คูส่มรส ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม ประชาชนอาจเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือเก่ียวกับประเด็นอาชญากรรมและการจัด
ระเบียบชุมชนของตนเอง หากมีส่วนร่วมมากไปกว่านัน้อาจเป็นการอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในโครงการท่ี
เก่ียวข้อง ให้การสนบัสนนุเสริมพลงัเหย่ืออาชญากรรม ช่วยแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดกลบัคืนสู่ชมุชนและด าเนิน
กิจกรรมปอ้งกนัอาชญากรรมในชมุชน การเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาอาชญากรรม การเป็นอาสาสมคัร
ในบางกิจกรรมอย่างการช่วยเหลือเหย่ือ ช่วยให้ผู้กระท าผิดได้กลับคืนสู่สงัคม เป็นสมาชิกคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา ต ารวจชมุชน การฟ้องร้องของชมุชน ศาลชมุชน การลงโทษโดยชมุชน รูปแบบคณะกรรมการชุมชนก็
เป็นตวัอย่างท่ีดีอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมเพราะท าให้ทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการอยา่ง
แท้จริง กิจกรรมเหล่านี ้ถือว่าลูกค้าของระบบคือชุมชน ผลลัพธ์ท่ีได้อาจไม่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมหรือกระบวนการทางยตุธิรรมท่ีเป็นทางการโดยตรงมากนกั แตเ่น้นการสร้างความสนใจของชมุชน
หรือกระตุ้นให้ตระหนักถึงความผิดปกติ ความหวาดกลัวอาชญากรรม และคุณภาพของชีวิต (จุฑารัตน์ 
เอือ้อ านวย, 2550, น. 64; Karp & Clear, 2000, p.330; Bazemore & Schiff, 2001, p.7; pp.206-209)  

ขณะเดียวกัน เม่ือเกิดปัญหาขึน้แล้วก็จ าเป็นต้องมีการเยียวยาแก้ไขปัญหานัน้ ยุติธรรมชุมชนให้
ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาท่ีพบจดุร่วมกนั จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย กลา่ววา่กระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกั
เป็นกระบวนการต่อสู้คดีระหว่างผู้ถกูกล่าวหากบัรัฐ ส่วนยตุิธรรมชมุชนมองว่า อาชญากรรมไม่ใช่การต่อสู้ชิง
ความเป็นผู้ชนะระหวา่งสองฝ่ายแตเ่ป็นปัญหาท่ีต้องการการแก้ไขร่วมกนั และยตุธิรรมชมุชนจะให้ความส าคญั
กบัการแก้ไขปัญหาท่ีต้องใช้ข้อมลูข่าวสาร ความรอบคอบ และผลประโยชน์ร่วมกนัของทัง้สองฝ่ายในการแก้ไข
ปัญหา กล่าวคือ องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชนเป็นเร่ืองของการท่ีประชาชนร่วมกันแบ่งปันค่านิยม ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและความเอือ้อาทรต่อกันและกัน เม่ือน าข้อมูลและระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมาใช้
ประกอบก็จะท าให้พบทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาได้ (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2550, น. 64) เช่นเดียวกนั
กับ Kelling & Cole ท่ี เห็นว่ายุติธรรมชุมชนเป็นกระบวนการท่ีต้องการให้คนในชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับ
อาชญากรรมหรือความผิดปกติในสงัคมมาแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่มุ่งเอาชนะกันดงัเช่นกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา กระบวนการของยุติธรรมชุมชนนีจ้ะมีแนวทางแก้ปัญหาบนพืน้ฐานของข้อมูลข่าวสาร การ
ปรึกษาหารือ และผลประโยชน์ร่วมในการแก้ปัญหา โดยสมาชิกในชุมชนมีคณุค่าและความตระหนกัร่วมกนั 
(Kelling & Cole, 1996 quoted in Karp & Clear, 2000, p.330)  

ยติุธรรมชมุชนให้ความส าคญักบัคณุภาพชีวิตชมุชน อธิบายได้วา่ กระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัจะ
เก่ียวข้องกบัการกล่าวหาปัจเจกบคุคลว่า กระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งต่อเหย่ืออาชญากรรม กระบวนการ
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และผลลัพธ์ของระบบจึงได้ผลผลิตออกมาในรูปของการอ านวยความยุติธรรมเฉพาะราย ยุติธรรมชุมชน
ตระหนกัดีวา่การอ านวยความยตุธิรรมเฉพาะรายนีเ้ป็นเร่ืองส าคญัแตย่งัต้องค านงึถึงเปา้หมายท่ีมีความส าคญั
ท่ีใหญ่กว่า นัน้คือ การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งเป็นการอ านวยความยุติธรรมเพิ่มประโยชน์ของ
สาธารณะ ทฤษฎียตุิธรรมชมุชนเช่ือว่าเป้าหมายของอาชญากรรมมีความสมัพนัธ์กับกระบวนการ ดงันัน้ การ
จัดการกับอาชญากรรมได้ส าเร็จไม่ใช่เพียงเพ่ือการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ระหว่างผู้ กระท าผิดกับเหย่ือ
อาชญากรรมเท่านัน้ แต่การจดัการกับเหย่ืออาชญากรรมควรเป็นการสร้างความเข้มแข้งให้แก่ชุมชนและให้
ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมชุมชนได้ด้วยตนเอง ความยุติธรรมจึงไม่ควรเป็น
ประสบการณ์ส่วนบุคคลเฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมแต่ควรเป็นประสบการณ์ร่วมของกลุ่มท่ีสามารถ
เข้าถึง เรียนรู้ และรับรู้ร่วมกนัทัง้ชมุชน (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2550, น. 64)  

ส าหรับ Kelling & Cole แล้วยตุิธรรมชมุชนมีลกัษณะตระหนกัถึงความส าคญัของเหย่ือก็จริง แตม่อง
มากไปถึงการยกระดบัคณุภาพชีวิตชุมชน แม้ว่าผู้กระท าผิดจะได้รับโทษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีการบรรลุ
ความยุติธรรมในความหมายอย่างกว้าง ในเชิงของยุติธรรมชุมชนแล้ว เป้าหมายของกระบวนการท่ีเก่ียวกับ
อาชญากรรมนัน้เพ่ือให้ชมุชนมีความเข้มแข็งในกระบวนการทางกฎหมายของตนเองและตระหนกัถึงเปา้หมาย
ร่วมกัน เพราะยุติธรรมชุมชนมองว่าอาชญากรรมไม่ใช่กรณีพิเศษท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันแต่มองว่าเป็น
ประสบการณ์ส่วนหนึง่ของชีวิตประจ าวนั ทัง้นี ้จะต้องมัน่ใจวา่ไม่มีสมาชิกชมุชนคนใดถกูขบัออกจากวิสยัทศัน์
ด้านคณุภาพชีวิตของชมุชน (Kelling & Cole, 1996 quoted in Karp & Clear, 2000, p.330)  

 
2.2.2 ภารกิจของยุตธิรรมชุมชน 
 
Clear & other กล่าวว่างานของยตุิธรรมชมุชนมีทัง้ในเชิงปอ้งกนั ปราบปราม และสร้างความสมัพนัธ์ 

เช่น งานด้านต ารวจ งานศาล งานลงโทษและคืนสมาชิกกลบัสู่สงัคม การไกล่เกล่ีย ซึ่งงานด้านการไกล่เกล่ีย
ชมุชนถือว่าเป็นประเด็นใหมข่องงานยตุิธรรมชมุชน (Clear & other, 2011) ลกัษณะเฉพาะของยตุิธรรมชุมชน
ดงักล่าว มีความสอดคล้องกับงานของยุติธรรมชมุชนท่ีแบ่งออกได้เป็น 4 ภารกิจหลกั ได้แก่ การป้องกันและ
ควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การเยียวยา และการรับผู้กระท าความผิดกลบัคืนสูช่มุชน  

 ภารกิจแรก การป้องกันและควบคมุ มีขอบเขตเก่ียวกับการจดัระเบียบชมุชน ป้องกัน ควบคมุ สร้าง
ภูมิคุ้ มกันจากอาชญากรรมและการกระท าผิด เป็นการกระท าท่ีจะยับยัง้หรือชะลอเวลาไม่ให้น าไปสู่
สถานการณ์การเกิดอาชญากรรมและการกระท าผิด รวมไปถึงการลดหรือหยุดยัง้พฤติกรรมเส่ียงท่ีจะน าไปสู่
การกระท าความผิดหรือการก่ออาชญากรรม โดยจะมีกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการควบคมุ จดัระเบียบ และให้
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ความรู้เก่ียวกับอาชญากรรม การกระท าผิดระเบียบชุมชน การคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง          
(กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 26; จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2556, น. 232-234) 

งานเก่ียวกบัต ารวจท่ีชมุชนเข้าไปมีสว่นร่วมได้ ส่วนใหญ่มีลกัษณะในเชิงปอ้งกนัเพราะงานของต ารวจ
ในกระบวนการยุติธรรม มีลกัษณะเป็นการบงัคบัใช้กฎหมาย Clear & other กล่าวว่างานของต ารวจมีความ
ยากตรงท่ีความร่วมมือของประชาชน เพราะหากประชาชนคิดว่า “ในเม่ือคนอ่ืนไม่ใส่ใจ เหตใุดตนต้องสนใจ
ด้วย” (Since they don’t care, why should I?) ก็เทา่กบัการแก้ปัญหาอาชญากรรมไมมี่ทางส าเร็จได้ แสดงให้
เห็นว่า การจดัการปัญหาอาชญากรรมนอกจากจะมีต ารวจท่ีดีแล้ว ต้องมีความสมัพนัธ์กบัชมุชนด้วย มิฉะนัน้
ต ารวจจะเผชิญกบัปัญหาท่ียากมากในการท างาน (Clear & other, 2011, p.39) 

Sir Robert Peel (1999) กลา่ววา่ งานต ารวจเป็นงานสาธารณะ ประชาชนทกุคนจงึมีหน้าท่ีเป็นต ารวจ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นเพียงผู้ ได้รับจ้างให้ท าหน้าท่ีเต็มเวลาในงานต ารวจ งานท่ีชุมชนท าในมิติของยุติธรรม
ชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบังานต ารวจมกัถกูเรียกเป็น ต ารวจชมุชน (Community policing) ยตุธิรรมชมุชนท่ีเก่ียวข้อง
กับงานของต ารวจท่ีชุมชนสามารถด าเนินการได้เองมีหลายรูปแบบกิจกรรม เช่น หน่วยลาดตระเวนชุมชน 
หนว่ยรับเร่ืองร้องทกุข์ร้องเรียน การเฝา้ระวงัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย การบนัทกึรายละเอียดและรายงานข้อมลู
ข่าวสารแก่ต ารวจ เป็นต้น ส าหรับระดบัความส าเร็จของงานยุติธรรมชมุชนต่อการลดอาชญากรรมและสร้าง
ความสงบเรียบร้อยในสงัคมนัน้วดัผลได้ยาก เพราะมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จนัน้ และยงัมีข้อ
ค้นพบท่ีพิสูจน์ได้ว่ารูปยุติธรรมชุมชนบางอย่างท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น กลุ่มจบัตาเพ่ือนบ้าน หรือโครงการต ารวจ
ชุมชน ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนกัในการช่วยลดและควบคุมอาชญากรรมตลอดจนความสงบเรียบร้อยใน
ชมุชน แตกิ่จกรรมเหลา่นัน้ชว่ยสง่เสริมความชอบธรรม สง่เสริมให้เกิดพฤตกิรรมท่ีชอบด้วยกฎหมาย ประชาชน
สามารถร่วมท าสิ่งท่ีมีผลส าคญัตอ่ความปลอดภยัของชมุชน โดยสรุปก็คือ ประชาชนหรือชมุชนยงัจะสามารถมี
ส่วนร่วมในงานต ารวจตอ่ไปเพราะมีสิทธิและหน้าท่ี ทัง้ยงัมีผลให้ประชาชนเคารพกฎหมายของรัฐมากขึน้ด้วย  
(Scott, 2006, p.2; pp.8-9) 

ตวัอย่างงานยุติธรรมชมุชนท่ีเก่ียวกับงานของต ารวจอย่างหน่วยลาดตระเวนชมุชน อาจไม่ได้ช่วยลด
อาชญากรรมและลดความผิดปกติในสงัคมมากนกั เพราะเปา้หมายหลกัคือเพ่ือชว่ยให้เกิดการฟืน้ฟคูวามรู้สกึ
วา่ชมุชนมีศกัยภาพและบรรเทาความหวาดกลวัของคนในชมุชน มีการน าไปใช้ในหลายท่ี เชน่ San Diego ในปี 
1991 ประชาชนในชุมชน 2,500 คน เป็นอาสาสมัครเพ่ือช่วยกันรายงานพฤติกรรมต้องสงสัยต่อต ารวจ ใน 
Honolulu มีกลุ่มเฝ้าระวังในพืน้ท่ีลานจอดรถใกล้ชายหาดเพ่ือลดการทุบรถ (Rash vehicle break- ins) 
นอกจากนี ้ยงัพบรูปแบบการป้องกันอาชญากรรมในลกัษณะนีอี้กหลายท่ี เช่น Las Vegas Miami California 
Kansas Illinois ฯลฯ ซึ่งกลุ่มลาดตระเวนหลายแห่งจะได้รับการอบรมจากต ารวจเพ่ือการเป็นพยานท่ีดีและ
ปลอดภยั บางกลุ่มได้รับการสนบัสนุนด้านอปุกรณ์ส่ือสารและยานพาหนะ นอกจากนี  ้ยงัมีกิจกรรมแบบอ่ืนท่ี
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แตกตา่ง เชน่ กลุม่อาสาจบัตาผู้กระท าผิดเพ่ือลดความเส่ียงของผู้ เป็นเหย่ือ กิจกรรมเพื่อนหญิงในมหาวิทยาลยั
ชว่งเวลาตอนเย็นเพ่ือลดอตัราการถกูท าร้ายทางเพศของผู้หญิง (Scott, 2006, pp.10-11) 

ชุมชนสามารถเฝ้าระวงัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย บนัทึกรายละเอียด และรายงานข่าวสารต่อต ารวจ
เพ่ือด าเนินการขัน้ต่อไป บางครัง้ประชาชนอาจจัดตัง้กิจกรรมเฝ้าระวังในละแวกเพ่ือนบ้าน มีการรายงาน
กิจกรรมท่ีน่าสงสัยแก่ต ารวจ เช่น กรณีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ Los Angeles ท างานร่วมกับสมาคมเจ้าของบ้าน 
Beverly Glen (Beverly Glen Home-owner Association) โดยให้อาสาสมัครใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว 
บนัทึกเก่ียวกบัความเร็วและรายละเอียดของพาหนะเพ่ือส่งตอ่ต ารวจ ต ารวจก็จะส่งรายงานแจ้งเตือนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัเจ้าของรถให้ได้รับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและขอความร่วมมือให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
(Scott, 2006, p.17) 

บทบาทด้านการท าหน้าท่ีฟ้องร้องของชุมชนนัน้ มีบทบาทด้านการสร้างความไว้วางใจและช่วย
แก้ปัญหาท่ีมีความเฉพาะกับแต่ละชุมชนได้ ดังตัวอย่างของ Michael Shrunk อัยการเขต Multnomah 
(Portland) รัฐ Oregon ท่ีพบว่าในเขต Portland นัน้ ประชาชนไม่ค่อยเช่ือมั่นกับกระบวนการยุติธรรม จึงไม่
คอ่ยได้รับการสนบัสนนุจากคนในชมุชนในกระบวนการฟ้องร้องเท่าท่ีควร Shrunk จึงได้ตัง้สาขาอยัการเขตขึน้
ในชมุชนโดยให้ผู้ช่วยเข้าไปด าเนินการ ปรากฏว่าเม่ือเวลาผ่านไป 2- 3 เดือน ประชาชนในพืน้ท่ีมีความเช่ือมัน่
กบักระบวนการยตุิธรรมและไม่รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้า  การมีหน่วยอยัการเพ่ือรับเร่ืองฟ้องร้องในชมุชน
สอดคล้องกบัความต้องการ เพราะประชาชนต้องการการช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัและ
คณุภาพชีวิตของชมุชน อย่างไรก็ดี ส าหรับการมีหน่วยรับเร่ืองฟ้องร้องในชมุชนแม้จะมีข้อดีแต่ก็มีข้อพึงระวงั
บางประการ เพราะความท่ีตัง้อยู่ใกล้ชิดกับชมุชนและกลุ่มของชมุชนเข้ามามีส่วนในการรับเร่ืองฟ้องร้องได้ ก็
อาจมีผลต่อความเป็นกลางและขัดขวางไม่ให้การท างานของคนท่ีท างานนีเ้ป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนได้ 
(Clear & other, 2011, pp.74-75)  

หน่วยร้องเรียนทางกฎหมาย ตลุาการ หรือองค์กรบริหารท่ีมีบทบาทเฉพาะในชุมชน เช่น การย่ืนข้อ
ร้องเรียนเพ่ือให้มีกฎหมายควบคุมเด็กและเยาวชนในเมือง Fort Myers  รัฐ Florida หรือการเสนอของ
ประชาชนในรัฐ Alaska เพ่ือให้มีการลงประชามติในข้อเสนอเพ่ือลดการขายและบริโภคแอลกอฮอล์ภายใต้การ
รณรงค์ลดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล์ โดยมีต ารวจให้การสนบัสนนุประชามติ ท าให้ท้ายท่ีสดุข้อเสนอก็
ผ่านประชามติและปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล์ลดลงเป็นอย่างมาก การควบคมุปัญหายาเสพติดด้วยการ
ควบคมุจากเพ่ือนบ้านใน West Hollywood รัฐ California กรณีประชาชนในเมือง Durham รัฐ North Carolina 
พบปัญหาเสียงรบกวนและได้ร่วมกนัตัง้หนว่ยจบัตาการท างานของศาลเพ่ือให้ตลุาการมีการดแูลคดีท่ีเก่ียวข้อง
กบัข้อร้องเรียนเหลา่นีอ้ยา่งจริงจงัมากขึน้ เป็นต้น (Scott, 2006, pp.11-12)  
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ภารกิจที่สอง การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ เป็นการกระท าท่ียตุิหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในชมุชนด้วยการให้ประสานงานด าเนินการเองในชมุชนหรือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
คนในชุมชนตามรูปแบบวิธีการท่ีไม่ใช้ความรุนแรง เป็นการกระท าท่ีท าให้ข้อขดัแย้ง การทะเลาะวิวาท และ
พฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่ความรุนแรงได้ลดน้อยลงและหายไปในท่ีสุด โดยมีวิธีการรูปแบบต่างๆ เช่น การ         
ไกล่เกล่ีย การประชมุฟืน้ฟูสมัพนัธภาพ การประชมุกลุ่มครอบครัว และวิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของท้องถ่ิน
รูปแบบตา่งๆ เชน่ สภาผู้ เฒา่ เจ้าโคตร แก่บ้าน เกลอ มชูาวาเราะฮฺ เป็นต้น (กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 26; 
จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2556, น. 232-234) 

การไกล่เกล่ียของชุมชนในรูปแบบหนึ่ง คือ ศาลชุมชน หน้าท่ีของศาลมี 2 ส่วน คือ การวินิจฉัย 
(Adjudication) และมีค าสัง่ลงโทษ (Sanctioning) ในสว่นของหน้าท่ีวินิจฉยัท่ีชมุชนท าได้มี 3 หน้าท่ีหลกั ได้แก่ 
การฟ้องร้อง (Prosecution) การแก้ตา่ง/เป็นทนายให้ (Defense) และการพิจารณาคดี (Judiciary) เม่ือสงัคมมี
ปัญหาเฉพาะและมีกลุม่เฉพาะในชมุชนมากขึน้ก็ท าให้เกิดศาลเฉพาะทางในชมุชนด้วยเชน่กนั เชน่ ศาล       ยา
เสพติด ศาลความรุนแรงในครอบครัว ศาลสขุภาพจิต ศาลเยาวชน ซึ่งศาลเหล่านีมี้บทบาทไม่เพียงแตก่ารรับ
เร่ืองฟ้องร้อง พิจารณาคดี และลงโทษ แตย่งัมีบทบาทอ่ืน เชน่ การให้ความรู้ ไกลเ่กล่ีย เป็นต้น (Clear & other, 
2011, p.73; p.91)  

การท าหน้าท่ีในการแก้ต่างของชุมชน ถือเป็นแนวคิดท่ีใหม่กว่าการท าหน้าท่ีฟ้องร้องของชุมชน 
ประโยชน์ของงานบริการด้านการแก้ต่างของชุมชนมีหลายประการ ได้แก่ การหาพยานหลักฐานท าได้ง่าย
เพราะพืน้ท่ีเกิดเหตอุยู่ในชมุชนและผู้ถกูกล่าวหาก็อาศยัอยู่ในชมุชนนัน้ การท าหน้าท่ีเป็นทนายหรือแก้ตา่งใน
กระบวนยตุิธรรมกระแสหลกัจะเป็นความสมัพนัธ์แบบลกูค้ากับนายจ้าง ผู้แก้ตา่งเน้นท าให้ผู้ถูกกล่าวหาชนะ
คดีและใช้เวลาทางคดีสัน้ท่ีสุด แต่การแก้ต่างของชุมชนไม่ใช่เพียงแค่นัน้ เพราะจะต้องมีบทบาทมากไปถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถูกกล่าวหา เช่น การให้ผู้ ถูกกล่าวหาได้รับการบ าบัด การบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กและ
ครอบครัวของผู้ถูกกล่าวหา ยกตวัอย่าง กรณีของศนูย์ Neighborhood Defender Service (NDS) ท่ีตัง้ขึน้ใน
เมือง New York ปี 1990 บทบาทของศนูย์นีท้ าหน้าท่ีเชิงรุก โดยกระตุ้นให้คนในชมุชนติดตอ่ศนูย์เม่ือมีปัญหา
ด้านการฟ้องร้อง ศูนย์ช่วยแก้ปัญหาก่อนท่ีเร่ืองจะด าเนินไปถึงศาล ในทีมของศูนย์ประกอบไปด้วยอัยการ     
คนในชมุชน ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานฝึกหดั และอยัการอาวโุส NDS จะเน้นรับฟังปัญหาของแตล่ะกรณี
และน าเสนอตอ่ศาลในมิติท่ีเก่ียวโยงกบัครอบครัวและชมุชนซึ่งเป็นมิติท่ีศาลไม่ค่อยได้รับรู้มากนกั นอกจากนี ้
งานเชิงลึกของศนูย์ยงัได้แก่การยกระดบัความปลอดภัยในชุมชน ให้การอบรมด้านกฎหมาย การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในกลุ่มเยาวชน การสอนเยาวชนให้ป้องกันความขัดแย้งกับต ารวจ เป็นต้น ส่วนการท าหน้าท่ี
พิจารณาคดีของชมุชน มีความตา่งอย่างมากจากการท าหน้าท่ีพิจารณาของศาลกลาง โดยอาจท างานใกล้ชิด
กบัชมุชนและเปิดให้ชมุชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในงานของศาลได้ (Clear & other, 2011, pp.76-77)  
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  กรณีชมุชนในฐานะเป็นอนญุาโตตลุาการ (Arbiter) เป็นการให้ชมุชนตดัสินผู้กระท าผิดเพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของชมุชนเพราะผู้กระท าผิดนัน้ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในชมุชน เพ่ือฟืน้ฟูผู้กระท าผิด เหย่ือ 
และคนในชมุชน  รูปแบบนีจ้ะเป็นอนญุาโตตลุาการในระดบัชมุชนท้องถ่ินมากกวา่จะใช้ในระดบัองค์กรท้องถ่ิน
หรือในกระบวนการยตุธิรรมทัว่ไป (Scott, 2006, p.20) 

ภารกิจที่สาม  การเยียวยา ยุติธรรมชุมชนมีการเยียวยาผู้ เสียหายและผู้ ได้รับผลกระทบจาก
อาชญากรรมจะต้องได้รับการฟืน้ฟูเม่ือเกิดความเสียหาย (Bazemore & Schiff, 2001, pp.206-209) เป็นการ
เยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงท่ีเกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิด เป็นการชดใช้ความเสียหายท่ี
เกิดขึน้จากอาชญากรรม หรือการกระท าความผิดกฎเกณฑ์ของสงัคม การบรรเทาผลร้ายจากอาชญากรรมหรือ
การกระท าผิดท่ีเกิดขึน้กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ เสียหาย ผู้ กระท าความผิ ด และชุมชน  และรวมไปถึงการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนให้ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมีโอกาสกลบัคืนสู่สงัคม นอกจากนีย้งัมีการเสริม
พลังเหย่ืออาชญากรรมด้วยการจัดบริการท่ีจ าเป็นเพ่ือสนับสนุนให้ก าลังใจ มีการจัดตัง้กลุ่มเพ่ือเหย่ือ
อาชญากรรม เชน่ การจดัตัง้กลุม่เพ่ือนหญิง เป็นต้น (กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 26; จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 
2556, น. 232-234) 

หากการลงโทษในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกนัอาชญากรรมและ
เยียวยาผู้ เสียหาย โดยทัว่ไปการพิจารณาโทษก็เพ่ือให้ผู้ถกูลงโทษได้รับโทษ ซึง่สว่นใหญ่เป็นการจ าคกุผู้กระท า
ผิด แตใ่นมมุของยตุิธรรมชมุชนไมไ่ด้จบเพียงแคก่ารลงโทษ เพราะถือว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในชมุชนทกุคนตา่ง
ได้รับผลกระทบอาชญากรรม การลงโทษในมิติยุติธรรมชุมชนจึงรวมไปถึงการเยียวยาเหย่ือและผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เหย่ือก็ต้องการท่ีจะให้ผู้ กระท าผิดได้รับโทษมากๆ ให้สาสมกับการท าผิด       
แตม่ากไปกว่านัน้ เหย่ือยงัต้องการท่ีจะบอกเล่าผลกระทบและความเจ็บปวดท่ีตนเองได้รับจากการกระท าของ
อาชญากรเพ่ือให้อาชญากรได้ส านึกว่าสิ่งท่ีตนกระท านัน้เลวร้ายเพียงใด และยังต้องการการฟื้นฟูเยียวยา
หลงัจากเผชิญกบัอาชญากรรม ดงันัน้ การลงโทษในบริบทของยตุธิรรมชมุชนจงึปรับบทบาทของผู้ฟ้องร้องและ
ผู้พิจารณาคดีไว้เป็นส่วนประกอบส่วนเหย่ือจะได้รับการค านึงถึงมากกว่า เรียกว่า “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” 
(Restorative justice) (Clear & other, 2011, p.80) ซึ่งยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์นี ้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดพอ
สงัเขปในเนือ้หาสว่นตอ่ไป 

ภารกิจที่สี่ การรับผู้กระท าความผิดกลบัคืนสูช่มุชน คือมีการท าให้เหย่ือหรือผู้ เสียหายและผู้กระท าผิด
ได้กลบัคืนสู่สงัคม (Bazemore & Schiff, 2001, p.206-209) เป็นการท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไข
ความประพฤติและจิตใจของผู้กระท าความผิด กลุ่มท่ีได้รับโอกาสหนัเหออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักมา
ใช้กระบวนการยตุธิรรมทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคมุประพฤติทัง้ท่ีเป็นเดก็ เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ ท่ีได้รับการ
พกัการลงโทษ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยฟืน้ฟูพฤติกรรมและจิตใจของผู้กระท าผิด เช่น การท างานบริการ
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สงัคมแทนการกกัขงั การท างานบริการสงัคมตามค าสัง่ศาล การท างานบริการสงัคมเพ่ือชดเชยความเสียหาย
แก่เหย่ืออาชญากรรม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงผู้ กระท าความผิดกลับคืนสู่ชุมชน (จุฑารัตน์ 
เอือ้อ านวย, 2556, น. 232-234)  

จะเห็นได้ว่า ยตุิธรรมชมุชนมีลกัษณะเป็นการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีชมุชนมีสว่นร่วม
เป็นเหมือนหุ้นส่วนกบัภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนในการจดัการปัญหา การด าเนินการนัน้จงึมีลกัษณะท่ีสอดคล้อง
กับสภาพของพืน้ท่ีและผลลัพธ์สุดท้ายนัน้น าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนเช่นเดียวกันกับ จุฑารัตน์ 
เอือ้อ านวย ท่ีเห็นวา่ยตุธิรรมชมุชนเป็นมาตรการและกิจกรรมในการปอ้งกนัอาชญากรรมท่ีมีชมุชนร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดและร่วมในกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายส าคญัคือการขยายโอกาสการ
พฒันาคณุภาพชีวิตชมุชนให้ดีขึน้ และสามารถเปล่ียนจดุเน้นจากการอ านวยความยตุิธรรมเพ่ือปัจเจกบคุคลสู่
สาธารณชนและเน้นผลลพัธ์สุดท้ายท่ีระดบัชมุชน ยตุิธรรมชมุชนจะเน้นการเยียวยาแก้ไขมากกว่าการลงโทษ
เช่นเดียวกบัยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการปอ้งกนัอาชญากรรมเพิ่มขึน้อีกทางหนึ่ง และ
มีลกัษณะเป็นพลงัเงียบท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทของเหย่ืออาชญากรรมและผู้กระท าผิด (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย , 
2550, น. 34) 
 หากมีการตัง้ค าถามว่าชุมชนจะมีบทบาทได้อย่างไรในงานยุติธรรมชุมชน ต้องท าความเข้าใจว่า
ประเด็นส าคญัของการขับเคล่ือนงานยุติธรรมชุมชน คือ ความสมคัรใจ ชุมชนมีอ านาจท่ีจะก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของตนว่าจะท าอะไร อย่างไร ขึน้อยู่กับศกัยภาพ ความสนใจ ความพร้อมและสถานการณ์ของชุมชน 
บทบาทหน้าท่ีของชมุชนในงานยตุิธรรมชมุชน คือ การช่วยเหลือผู้ เสียหายให้ไ ด้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม 
การช่วยเหลือผู้กระท าผิดให้สามารถกลบัตนเป็นคนดีและใช้ชีวิตอยู่ในชมุชนได้อย่างบูรณาการ แตบ่ทบาทท่ี
ส าคัญท่ีสุดในงานยุติธรรมชุมชนนัน้ ชุมชนมีหน้าท่ีในการแสวงหามาตรการหรือวิธีการเพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมตามแนวทางของยุติธรรมชุมชน กล่าวคือ ชุมชน มีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างคณุภาพชีวิตหรือ
ความกินดีอยู่ดีในชุมชน ในการสร้างวิธีการต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงหน้าท่ีของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
เท่านัน้ แตย่งัรวมถึงนกัพฒันาชมุชน นกัสวสัดิการสงัคม ฯลฯ งานยตุิธรรมชมุชนสามารถท าได้ทัง้ในชมุชนท่ีมี
ปัญหาและไม่มีปัญหาอาชญากรรม เพราะเป้าหมายหลักของงานยุติธรรมชุมชนคือการยกระดับความ
ปลอดภัยของชุมชน งานยุติธรรมชุมชนเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนท่ีไม่มีปัญหา
อาชญากรรม ในส่วนของชมุชนท่ีมีปัญหาอาชญากรรมนัน้ งานยตุิธรรมชมุชนก็เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมโดยชมุชนเอง (องัคณา บญุสิทธ์ิ, 2548) 
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2.3 ความแตกต่างของยุตธิรรมชุมชนจากแนวคิดยุตธิรรมในแบบอ่ืน  
 
 เม่ือศึกษาถึงแนวคิดยุติธรรมชุมชน (Community justice) คณะผู้วิจยัเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ศึกษาเพ่ือให้รับรู้ถึงแนวคิดยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
justice) อนัเป็นแนวคิดท่ีได้รับการอ้างถึงพร้อมกนับ่อยครัง้ ด้วยเหตเุพราะยตุิธรรมชมุชนมีความเก่ียวข้องกับ
ทัง้ 2 แนวคิดนี ้แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียด ผู้ วิจยัจึงได้น าเสนอเนือ้หาในส่วนนีเ้พ่ือให้ผู้ศึกษา
เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนถึงความเหมือนและความต่างทางแนวคิดและการปฏิบตัิของยุติธรรมทางอาญากับ
ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมชุมชนกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อันเป็นประโยชน์ต่อการแยกแยะกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับยุติธรรมชมุชนได้อย่างชดัเจนมากขึน้ ในส่วนตอ่ไปนีเ้ป็นการประมวลและสงัเคราะห์จากข้อสรุป
และความเห็นจากนักวิชาการหลายท่านต่อทัง้ 3 แนวคิดนี ้ผู้ วิจัยขอน าเสนอเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ความ
สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย มุมมองต่ออาชญากรรม รูปแบบการด าเนินงาน บทบาทของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องในกระบวนการยตุธิรรม และการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา 
 
 2.3.1 ความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย 
 

ยุติธรรมชุมชน ถือเป็นหลักการท่ีมีความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย ดงัท่ี Karp & Clear
กล่าวไว้ว่า หลักการของยุติธรรมชุมชน มีความสอดคล้องกับหลักการทางประชาธิปไตย (Democratic 
principles) และความเสมอภาค (Egalitarian principals)  

ในส่วนท่ีสอดคล้องกบัหลกัการประชาธิปไตยเพราะยตุิธรรมชมุชนมีลกัษณะท่ียึดบรรทดัฐานเป็นหลกั 
(Norm) สมาชิกในสงัคมต้องร่วมกนัปฏิบตัิเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม เน้นการฟืน้ฟเูยียวยาผู้ เสียหายท่ีเป็นทัง้
ผู้ เสียหายโดยตรงและชมุชนมากกว่ามุ่งเอาผิดกบัผู้กระท าผิดตามสดัส่วนความผิด (Restoration) แตต้่องการ
ให้ผู้กระท าผิดได้ส านกึรู้ถึงผลจากการกระท าของตนเองท่ีส่งผลกระทบตอ่ชมุชนและสงัคมในวงกว้างเพ่ือไม่ให้
เกิดการกระท าความผิดซ า้ อีกทัง้ยุติธรรมยังถือหลักความปลอดภัยสาธารณะเป็นส าคัญ (Public safety) 
นอกจากนี ้ยตุิธรรมชมุชนยงัมีความเช่ือมโยงกบัหลกัความเสมอภาค ยตุิธรรมชมุชนท าให้เกิดความเท่าเทียม 
(Equality) เพราะบางชมุชนท่ีมีปัญหาอาชญากรรมและไมส่ามารถเข้าถึงกระบวนการทางยตุธิรรมเบือ้งต้นได้ก็
อาจสร้างความเข้มแข็งทางกระบวนการยตุิธรรมชมุชนขึน้มาและใช้ในการแก้ปัญหาของชมุชน ยตุิธรรมชมุชน
มีการหลอมรวม (Inclusion) คือ ไม่แบ่งแยกคนดีและคนเลว คนท่ีไม่ดีนัน้จะต้องมีกระบวนการท าให้กลบัใจ
และกลบัคืนเป็นคนดีสู่สงัคม มีการร่วมกัน (Mutuality) คือ เม่ือยุติธรรมชุมชนท าให้ชมุชนมีเป้าหมายร่วมกัน
แล้วก็จะน าไปสูก่ารปฏิบตัหิรือการเป็นอาสาท่ีจะท างาน เชน่ การร่วมกิจกรรมรณรงค์เพ่ือลดอาชญากรรม หรือ
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การเป็นอาสาสมคัรเฝ้าระวงัภัย มีความเป็นผู้ดแูล (Stewardship) เพราะยตุิธรรมชมุชนท าให้ทุกคนในชุมชน
รู้สกึถึงความรับผิดชอบร่วมกนัท่ีจะต้องดแูลชมุชนของตน (Karp & Clear, 2000, pp.331-338) 

บทสรุปเก่ียวกับความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยของแนวคิดยุติธรรมชุมชนนีไ้ม่ได้
หมายความว่า ยุติธรรมกระแสหลกัอย่างยุติธรรมทางอาญาไม่มีความเป็นประชาธิปไตย หากแต่เป็นความ
สอดคล้องในแง่มุมของการรักษาระเบียบและกติกาให้กับคนท่ีอยู่ร่วมกันในสงัคม ดงัรายงานของส านกังาน
กิจการยตุิธรรม มีข้อสรุปว่าในเชิงของยตุิธรรมทางอาญานัน้ หากกล่าวถึงกระบวนการยตุิธรรมในประเทศไทย
นัน้ต้องอ้างถึงการใช้หลกันิติรัฐ และนิตธิรรมควบคูก่นัไป นัน่คือ ทกุคนอยูภ่ายใต้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐยิ่ง
ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าประชาชน กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นขัน้ตอนและวิธีการท่ีจะจดัการผู้ ฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย โดยมีองค์กรและเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเป็นผู้ด าเนินการแก่ผู้ ฝ่าฝืนนัน้ การด าเนินการของ
เจ้าหน้าท่ีเองก็เป็นไปตามกฎหมายด้วย (ส านกังานกิจการยตุธิรรม, 2552, น.1-2)  

แนวคิดนีส้อดคล้องกันกับ องัคณา บุญสิทธ์ิ กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมอาญา เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมในการให้ความเป็นธรรมและยุติข้อขัดแย้งในสงัคม หลายประเทศได้ใช้ยุติธรรมทางอาญานีม้าเป็น
เวลานาน ซึง่กระบวนการยตุธิรรมอาญามีลกัษณะเดน่ คือ เป็นกระบวนการยตุธิรรมท่ีใช้อ านาจรัฐโดยสมบูรณ์ 
เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ว่าอะไรเรียกว่าการกระท าผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดความหมายของ
ความยตุธิรรม โดยการก าหนดบทลงโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ท าให้เกิดความเช่ือว่า เม่ือมีการกระท า
ผิดเกิดขึน้รัฐจะลงโทษผู้กระท าผิดตามท่ีกฎหมายก าหนด (องัคณา บญุสิทธ์ิ, 2548) 

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอาญาต้องมีต้นทุน เพราะกระบวนการอาญาให้
ความส าคญักับความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ต้องมีรายจ่ายส าหรับค่าวิชาชีพหรือค่าความช านาญเฉพาะทาง 
จากลกัษณะดงักล่าวท าให้กระบวนการยุติธรรมอาญาถูกตัง้ค าถาม ทัง้ค าถามท่ีเกิดจากคนในกระบวนการ
ยตุธิรรม และประชาชนทัว่ไป เชน่ กฎและกตกิาตา่งๆ ท่ีรัฐก าหนดขึน้ตอบสนองความต้องการของผู้ เสียหายได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ และการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างไรจึงเรียกว่ายุติธรรม นอกจากนี ้ยงัเกิดค าถามในเร่ือง
มาตรฐานในการตดัสินปัญหาหรือยตุิความขดัแย้ง และค าถามท่ีว่า บริการท่ีรัฐจดัให้นัน้สามารถตอบสนองคน
ทกุคนท่ีต้องการใช้บริการอย่างทัว่ถึงหรือไม ่ภาระคา่ใช้จา่ยในกระบวนการยตุธิรรมคนท่ีไมมี่ทนุสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่ ท่ีส าคญัคือมีกระบวนการยุติธรรมใดท่ีใช้ทุนน้อยกว่าหรือไม่ต้องใช้ทุนหรือไม่ 
ดงันัน้ แนวคดิยตุธิรรมชมุชนจงึเกิดขึน้ เพ่ือตอบประเดน็ปัญหาตา่งๆ ข้างต้น (องัคณา บญุสิทธ์ิ, 2548) 

ยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ก็มีความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย เช่นเดียวกนักบัยุติธรรมชุมชน 
แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง หากพิจารณาแล้วยุติธรรมชุมชนจะมีหลักการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยตุิธรรมเพ่ือจดัการปัญหาอาชญากรรมร่วมกัน ส่วนยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็นการให้ผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียเก่ียวข้องได้เข้ามาตดัสินใจ โดยเน้นไปท่ีเหย่ือและผู้กระท าผิด (Lanni, 2005, pp.376 - 377) 
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2.3.2 มุมมองต่ออาชญากรรม  
 
ยตุธิรรมชมุชน มีความเห็นตอ่อาชญากรรมวา่เป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่ชมุชน                 (วนั

ชัย รุจนวงศ์, 2550, น. 212) เก่ียวข้องกับความสงบเรียบร้อย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal justice system)2 ท่ีถือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับความสงบเรียบร้อยในสงัคม มีองค์ประกอบ
พืน้ฐานท่ีส าคญั 4 ประการ ได้แก่ ผู้กระท าผิด (Offender) เหย่ืออาชญากรรม (Victim) หน่วยงานยตุิธรรมทาง
อาญา (Criminal justice process) และสงัคม (Society) (ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2552, น. 2-3) แต่สิ่งท่ี
แตกตา่งคือ ยตุิธรรมชมุชนมองว่าอาชญากรรมไม่ใช่กรณีพิเศษท่ีเกิดขึน้ในชีวิต กลบัมองว่าอาชญากรรมเป็น
ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ท่ีต้องให้ชุมชนมาเรียนรู้ท่ีจะป้องกันแก้ไขร่วมกัน (Karp & Clear, 
2000, p.330) 

ยุติธรรมชุมชนจะมองว่าอาชญากรรมเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน คนในชุมชนเป็น
ผู้ เสียหาย ดงันัน้ การแก้ไขปัญหาจึงควรด าเนินการในชมุชน โดยชมุชนเป็นผู้ รับผิดชอบหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ส่วนรัฐหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะเป็นผู้สนบัสนุนและดแูลมาตรฐานการด าเนินงาน ในขณะท่ี
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน มองว่าอาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีละเมิดกฎหมาย การ
ด าเนินการเม่ือเกิดอาชญากรรม จงึเป็นการด าเนินการโดยถือว่ารัฐเป็นผู้ เสียหายจงึต้องหาตวัผู้กระท าความผิด
มาลงโทษเพ่ือให้สงัคมสงบสขุ (วนัชยั รุจนวงศ์, 2550, น. 212-216) 

เช่นเดียวกนักบั จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย ท่ีกล่าวว่า เปา้หมายของยตุิธรรมชมุชน คือ ท าให้ประชาชนรู้สกึ
มัน่คงปลอดภยัและเข้าถึงความยตุิธรรม หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเป็นเปา้หมายเฉพาะ โดยพิจารณาท่ีประชาชนใน
ชุมชนในด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเม่ืออยู่ในชุมชน รวมถึงความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมของประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการตกเป็นอาชญากรรม ความรู้สึกเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชมุชนเม่ือมีการด าเนินกิจกรรมยตุิธรรมชมุชน อนัเป็นความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะ
บคุคล (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2550, น. 63)  

นอกจากนี ้ยตุิธรรมชมุชนมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมความปลอดภยัของประชาชนและคณุภาพชีวิตของ
ชุมชน ซึ่งถือเป็นอุดมคติท่ีสนบัสนุนต่อแนวคิดของทัง้เสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม แนวคิดยุติธรรมชุมชนนัน้ยัง

                                                           
2 กระบวนการยตุิธรรมของไทย อาจจ าแนกตามประเภทกฎหมายได้ 3 ประเภท ได้แก่ กระบวนการยตุิธรรมทางแพง่ 

(Civil justice) เป็นกระบวนการกรณีข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) 
เป็นกระบวนการกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชนหรือมีผู้ ละเมิดกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
(Administrative justice) เป็นกระบวนการกรณีพิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชนหรือระหวา่งหนว่ยงานของรัฐด้วยกนัเอง (ส านกังาน
กิจการยตุิธรรม, 2552, น.2) 
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เหมาะสมกบัส าหรับผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาท่ีจะปรับการท างานของตนเพ่ือให้ยกระดบั
ความเป็นอยูข่องชมุชน โดยการลดความไมเ่ทา่เทียม ความไมส่งบเรียบร้อยในสงัคม ความทกุข์ทรมานของการ
ตกเป็นเหย่ือของความผิดทางอาญา และความกลวั อดุมคติของยตุิธรรมชมุชนเหล่านีส้ามารถเร่ิมได้ในงาน 3 
สว่นหลกัของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ได้แก่ ต ารวจ ศาล และการลงโทษ (Correction) (Karp & Clear, 
2000, p. 325) 

ส าหรับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ก็มองว่าอาชญากรรมนัน้เป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์และชุมชน
เชน่เดียวกนักบัยตุธิรรมชมุชนและยตุิธรรมทางอาญา แตย่ตุธิรรมเชิงสมานฉันท์เห็นวา่เม่ือเกิดอาชญากรรมขึน้
ต้องมีวิธีจัดการอาชญากรรมท่ีมากไปกว่าการลงโทษตามกฎหมาย เป็นการตอบสนองทุกรูปแบบต่อ
อาชญากรรมโดยมีเป้าหมายเพ่ือฟืน้ฟูความเสียหาหรือเยียวยาบาดแผลท่ีเกิดจากอาชญากรรม กิจกรรมของ
ยตุธิรรมชมุชนเชิงสมานฉันท์ เชน่ การไกลเ่กล่ียระหว่างเหย่ือและผู้ถกูกล่าวหา การประชมุกลุ่มครอบครัว และ
กระบวนการอ่ืนท่ีน าเอาเหย่ือ ผู้ถกูกล่าวหา และชมุชนเข้ามาร่วมกนัในการพฒันาแผนเพ่ือฟืน้ฟูความเสียหาย
เหลา่นัน้ (Bazemore & Schiff, 2001, p. 7) 

 
2.3.3 รูปแบบการด าเนินงาน  
 

 รูปแบบการท างานของยตุิธรรมชมุชนนัน้ มีผู้กล่าวว่าเป็นไปเพ่ือให้การอ านวยความยตุิธรรมในสงัคม 
(ยตุิธรรมทางอาญา) ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , 2550, น. 29) รากฐานของรูปแบบการ
ด าเนินงานของยตุธิรรมชมุชนจริงๆ แล้วจงึมีความเป็นทางการแตมี่ลกัษณะท่ียืดหยุน่มากกว่า 

โดยทั่วไป กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเร่ิมตัง้แต่ต ารวจ (Police) ท่ีจับกุมผู้ กระท าผิดแล้วส่ง
ความเห็นไปยงัอยัการ (Prosecutors) เพ่ือพิจารณาสัง่ฟ้องไปยงัศาล (Court) จากนัน้ศาลจะเป็นผู้พิพากษาคดี
ผู้กระท าผิดและจากนัน้จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชทณัฑ์ (Correction) ท่ีท าหน้าท่ีลงโทษตามค าสัง่ของ
ศาล ตลอดกระบวนการนีจ้ะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีหลายส่วนท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายตลอด
กระบวนการ การพิจารณาคดีหากตัดสินว่าผู้ ต้องหากระท าผิดจริง ก็มักจะถูกจ าคุก หากการตัดสินคดีมี
ความผิดมากขึน้ก็จะเป็นปัญหาคนล้นคุก ซึ่งไม่มีชุมชนใดต้องการท่ีจะสร้างคุกขึน้ใหม่ เพราะหมายถึง
คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเพิ่มขึน้ตามมา กระบวนการยุติธรรมชมุชนจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยแก้ปัญหาในบางกรณี
ไมใ่ห้ทกุคดีต้องไปสูศ่าลและตดัสินจ าคกุเสมอไป (Lewis & Davodi-Far, 2008, pp. 95-96) 

จากข้อสรุปของ Lewis & Davodi-Far ท าให้อนุมานในส่วนนีไ้ด้ว่า ยุติธรรมชุมชนเป็นยุติธรรม
ทางเลือก เม่ือน าไปปรับใช้ให้เหมาะกบัชมุชนจงึมีลกัษณะยืดหยุ่นสอดคล้องกบัสภาพแตล่ะพืน้ท่ี นัน่เทา่กบัว่า
หนว่ยงานด้านยตุธิรรมกระแสหลกั ได้กระจายอ านาจและการบริหารจดัการบางสว่นให้กบัชมุชน สอดคล้องกบั
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ข้อคิดเห็นของ วนัชยั รุจนวงศ์ ว่ายตุิธรรมชมุชนเป็นการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ในงานยตุิธรรม
ชุมชนเป็นการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน โดยเฉพาะการให้ชุมชนและรัฐเป็น
หุ้นส่วนในการเป็นเจ้าของร่วมและมีหน้าท่ีในการดแูลรับผิดชอบความยตุิธรรมร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ของคนใน
ชมุชน ซึ่งแตกตา่งจากกระบวนการยุติธรรมอาญาท่ีมีการท างานแบบเป็นล าดบัขัน้ตามสายการบงัคบับญัชา
หรือแบบระบบราชการ ยุติธรรมชุมชนเน้นให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดยุติธรรม
ชุมชนมองว่า ปัญหาการกระท าผิดควรได้รับการแก้ไขภายในชุมชนโดยชุมชน หน่วยงานในกระบวนการ
ยตุิธรรมควรเป็นเพียงหน่วยงานสนบัสนนุ เพ่ือให้ชมุชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมในปัจจุบนัหากเกิดการกระท าผิด หน่วยงานยุติธรรมอาญาจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทหลกัในการบงัคับใช้
กฎหมายและอ านวยความยตุิธรรม โดยเป็นการด าเนินการท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญ ใช้ความรู้ ชมุชนเป็นเพียง
ผู้ รอรับบริการและมอบความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กบักระบวนการยตุิธรรม (วนัชยั รุจนวงศ์, 2550, 
น. 212-216) 
 เห็นได้ว่าความเป็นทางการของกระบวนยุติธรรมทางอาญาได้ถูกท าให้เบาบางลงไปเองเม่ือเข้าสู่
กระบวนการยตุิธรรมชมุชน ด้วยเหตเุพราะความหลากหลายและความไม่เป็นทางการของชมุชนได้หลอมรวม
การอ านวยความยตุธิรรมโดยชมุชนมาเป็นแบบเฉพาะของยตุธิรรมชมุชนซึง่ผู้วิจยัเห็นวา่เป็นรูปแบบก่ึงทางการ 
ขณะท่ี ยุติธรรมสมานฉันท์ มีจุดเร่ิมต้นมาจากการไกล่เกล่ียชุมชน ความไม่เป็นทางการ เน้นฐานชุมชน ต่าง
จากยุติธรรมชุมชนท่ีโดยทัว่ไปเป็นแบบกระบวนการทางยุติธรรมท่ีเป็นทางการกว่า ดงัเห็นได้จากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แล้วจึงเร่ิมมีการเคล่ือนไหวแบบต ารวจชุมชนในช่วงทศวรรษท่ี 1980 จากนัน้ กรมยตุิธรรมแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมไปถึงงานศาล การฟ้องร้อง การลงโทษ        
และอ่ืนๆ ยุติธรรมสมานฉันท์จะเน้นท่ีการจัดการปัญหาแบบไม่เป็นทางการท่ีระดบัตวับุคคลมากกว่า 3 ส่วน

                                                           
3 รูปแบบที่ไม่เป็นทางการของยุติธรรมสมานฉันท์อาจเป็นไปดงัข้อค้นพบของ Critchley ยุติธรรมสมานฉันท์ได้เกิด

ขึน้มาตัง้แต่สงัคมยคุโบราณของมนษุย์เพื่อฟืน้ฟูความสงบในชมุชน ซึ่งเป็นการเกิดขึน้มาโดยหน่วยทางสงัคมที่ไมเ่ป็นทางการ 
จนกระทัง่มีความเป็นทางการมากขึน้ในช่วงปลายยคุกลาง ต่อมาช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ประเทศองักฤษ และอาณานิคม
อเมริกาได้มีรากฐานของสิ่งที่เรียกว่ายุติธรรมชุมชน คือ ต ารวจอาสา (Unpaid constables) นายอ าเภอชัว่คราว (Part-time 
sherriffs) ในเมืองขนาดเล็ก ท าหน้าที่เป็นกลไกที่ไม่เป็นทางการในการควบคมุทางสงัคม ควบคมุระเบียบ และท าให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย จนช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ในประเทศองักฤษจึงเร่ิมมีการถกเถียงกันเพื่อให้การท าหน้าที่ต ารวจเป็นของรัฐและ
ท างานแบบเต็มเวลา (Critchley, 1978 quoted in Bazemore & Schiff, 2001, pp.22-23) สอดคล้องกันกับ Lanni ที่ว่า การ
เคลื่อนไหวเก่ียวกบัยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์เร่ิมเกิดขึน้ในสหรัฐอเมริกาประมาณปลายทศวรรษที่ 1970 ถึงช่วง 1980 โดยเป็น
แนวปฏิบัติด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อและผู้ กระท าผิด (Victim-offender mediation: VOM) (Lanni, 2005,         
p. 375) 
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ยุติธรรมชุมชนค านึงถึงหน่วยท่ีใหญ่กว่าและผลลัพธ์ท่ีเป็นส่วนรวม (National Institute of Justice, 1996; 
Robinson, 1996 quoted in Bazemore & Schiff, 2001, pp. 21-22) 

ยตุธิรรมสมานฉนัท์มกัถกูมองเป็นแนวทางท่ีส าคญัในการสง่เสริมยตุธิรรมชมุชน หากยตุธิรรมชมุชนใน
บางกรณีมีเปา้หมายเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของเหย่ือ ผู้ถกูกลา่วหา/ผู้กระท าผิด ครอบครัว และเพ่ือนบ้านใน
ชุมชน กรณีนีถื้อว่ายุติธรรมสมานฉันท์เป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีจะบรรลุไปสู่เป้าหมาย แต่ในกรณีท่ีต้องการ
ยกระดบัชีวิตของชุมชนในพืน้ท่ีเฉพาะท่ีอาชญากรรมไปท าลายชีวิตของชุมชนก็ควรใช้แนวทางของยุติธรรม
ชุมชน เช่น ต ารวจชุมชน หุ้นส่วนต ารวจชุมชน เครือข่ายจบัตาเพ่ือนบ้าน ศาลชุมชน เป็นต้น (Bazemore & 
Schiff, 2001, p.135) 

 
2.3.4 บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการยุตธิรรม  
 
ผู้ มีบทบาทเก่ียวข้องในกระบวนการยตุธิรรมไมว่า่ในแบบใดก็มีแนวโน้มท่ีจะมีความหลากหลายของผู้ ท่ี

เข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรมมากขึน้ ยุติธรรมทางอาญาก็พยายามให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนใน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ด้วยการน าวิธีคิดและกระบวนการของยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์มาปรับใช้ เพียงแตน่ า้หนกับทบาทของผู้ ท่ีเก่ียวข้องอาจมีความแตกตา่งกนัเพียงเทา่นัน้ 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ผู้ เสียหาย ท่ีเป็นบุคคลผู้ ได้รับความ
เสียหายหรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอ านาจจดัการตามกฎหมาย  2) ผู้กระท าความผิด เป็นผู้ถกูกล่าวหาว่ากระท าผิดแต่
ยงัไม่ได้ถกูฟ้องตอ่ศาล 3) จ าเลย เป็นผู้ถกูฟ้องไปยงัศาลว่าท าผิดอาญา 4) ต ารวจ คือ เจ้าพนกังานท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีสืบสวนและรักษาความเรียบร้อย รวมถึงพศัดี เจ้าพนกังานกรมสรรพสามิต กรมศลุกากร กรมเจ้าท่า 
พนกังานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนกังานอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 5) พนกังานสอบสวน ท่ีกฎหมายให้อ านาจ
หน้าท่ีในการสืบสวนสอบสวนในคดีเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐาน 6) พนกังานอยัการ คือ ผู้ท า
หน้าท่ีฟ้องและด าเนินคดีผู้ ต้องหาต่อศาล เป็นผู้พิจารณาส านวนการสอบสวนจากพนกังานสอบสวน และมี
ค าสัง่ต่อส านวนนัน้ เช่น สัง่ฟ้องหรือไม่ฟ้อง 7) ศาล เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งและอาญา 8) เจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑ์ คือ ผู้ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล เช่น คมุขงั ประหารชีวิต และฟืน้ฟูผู้ท าผิดให้กลบัตวัเป็นคนดีสู่
สงัคม 9) ทนายความ คือ ผู้ ให้ค าปรึกษา ว่าความแก้ต่าง ด าเนินคดีแทนลูกความ 10) ล่าม คือ ผู้ท าหน้าท่ี
ส่ือสารกบัพยาน จ าเลย ผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา กรณีการสอบสวน ไตส่วน หรือพิจารณาคดีในศาล ซึ่งมีได้ทัง้ลา่ม
แปลภาษาและล่ามภาษามือ 11) นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ คือ  ผู้ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า 
ผู้ เสียหาย พยาน หรือผู้ ต้องหาเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 12) พนกังานคมุประพฤติ คือ  ผู้ท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล
ความประพฤติของผู้ กระท าผิดท่ีรอก าหนดโทษหรือมีเง่ือนไขคมุประพฤติตามค าสัง่ศาล (ส านกังานกิจการ
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ยุติธรรม, 2552, น. 8-12) กระบวนการอาญาให้ความส าคญักับความเป็นมาตรฐานท่ีได้จากการท างานของ
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง คนท่ีจะท าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได้ต้องผ่านการเรียนการคดัเลือกอย่างเป็น
ระบบ คนท่ีไม่มีคณุสมบตัิหรือไม่มีความรู้ตามท่ีก าหนดไมส่ามารถท าหน้าท่ีในกระบวนการนีไ้ด้ เช่น พนกังาน
สอบสวน พนกังานอยัการ ทนายความ และผู้พิพากษา (องัคณา บญุสิทธ์ิ, 2548) 

ยุติธรรมชุมชนนัน้มีชุมชนเป็นฐาน เน้นกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
หน่วยงานของรัฐท างานร่วมกนักับชมุชนท้องถ่ินและประชาชน โดยมีเปา้หมายร่วมกนัเพ่ือลดอาชญากรรมใน
ชุมชนและลดต้นทุน ส่วนยุติธรรมทางอาญานัน้มีพืน้ฐานการปฏิบตัิอยู่ท่ีหน่วยงานของรัฐ เน้นกระบวนการ
พิจารณาคดี เจ้าหน้าท่ีกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญจะท างานแยกออกจากชุมชนและประชาชน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการลงโทษผู้กระท าผิด (Clear quoted in Lewis & Davodi-Far, 2008, p. 99) ในงานยุติธรรม
ทางอาญา หน่วยงานภาครัฐจึงมีบทบาทหลกั แต่เม่ือเข้าสู่พืน้ท่ีของยุติธรรมชมุชนจะเป็นบทบาทท่ีพึ่งพากนั
ระหว่างรัฐและชมุชนมีลกัษณะการท างานแบบหุ้นสว่น ขณะท่ีบทบาทของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในงานยตุิธรรมเชิง
สมานฉันท์ก็อาจเป็นได้ทัง้แบบหุ้ นส่วนโดยตัวบุคคลในชุมชนหรือชุมชนเข้าไปมีส่วนด าเนินการและหรือ
ด าเนินการเองโดยรัฐเป็นผู้สนบัสนุน แล้วแต่กรณี จุดเน้นด้านผู้ ท่ีเก่ียวข้องในยุติธรรมสมานฉันท์ คือ จะเป็น
การให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเก่ียวข้องได้เข้ามาตดัสินใจ (Lanni, 2005, pp. 376 - 377) 
  

2.3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  

ยุติธรรมชุมชนเน้นการป้องกันปัญหาเพ่ือลดความสูญเสีย แต่หากมีปัญหาขึน้แล้วการแก้ไขปัญหาก็
จะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ขณะท่ียุติธรรมทางอาญามีลักษณะท่ีเน้นไปในทางแก้ไขปัญหามากกว่า 
เปา้หมายหลกัของยตุิธรรมชมุชน คือ คณุภาพชีวิตของคนในชมุชน มีความมัน่คงปลอดภยัและเกิดความสงบ
สขุของชมุชน ดงันัน้ ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จึงเน้นไปท่ีกระบวนการคุ้มครองและรับใช้ชมุชนมากกว่าการ
แก้ไขหรือลงโทษผู้กระท าผิด ในขณะท่ีกระบวนการยตุธิรรมอาญามีเปา้หมายหลกัคือการอ านวยความยตุิธรรม
โดยการหาตวัคนผิดเพ่ือน ามาลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดหรือแก้ไขฟืน้ฟูเพ่ือไม่ให้กระท าผิดซ า้ (วนัชัย 
รุจนวงศ,์ 2550, น. 212-216) 

แนวคิดยตุิธรรมชมุชนมีประโยชน์ไมเ่พียงแคเ่พิ่มความปลอดภยัสาธารณะแตย่งัค านึงถึงคณุภาพชีวิต
ของประชาชนและกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน ใช้อาชญากรรมเป็นจุดคานงัดเพ่ือยกระดับทุนทางสังคม 
ยกระดบัชีวิตชมุชนโดยใช้ปัญหาท่ีกระทบตอ่สาธารณะมาท าให้ชมุชนได้ใช้กลุม่ทางสงัคมในการดแูลปัญหาท่ี
กระทบต่อความเป็นอยู่ของชมุชนเอง มีมุมมองในเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหา เป็นหนทางไปสู่ความยุติธรรม
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ทางสงัคม (social justice) ขณะท่ีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) มียุทธศาสตร์ท่ีเน้นตวั
บคุคลและมีมมุมองในเชิงลบ เพราะมีการแก้ปัญหาแบบตวัใครตวัมนั (Clear & other, 2011, pp. 6-7) 

ยุติธรรมชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving 
process) เม่ือเกิดอาชญากรรมขึน้ ยุติธรรมชุมชนจะแก้ไขปัญหาโดยการป้องกันท่ีเน้นการแก้ท่ีสาเหตุโดย
พิจารณาปัญหาเป็นหลกั และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เน้นการปอ้งกนัปัญหา 
เม่ือใช้ปัญหาเป็นจุดศูนย์กลางแล้ว วิธีการแก้ไขปัญหาก็จะมีความยืดหยุ่น ไม่จ ากันวิธีการหรือด าเนินการ
ภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ในขณะท่ีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด าเนินการพิจารณาคดีโดยการ
เผชิญหน้าแบบเป็นปรปักษ์ ซึ่งเป็นการตอ่สู้ ระหว่างผู้ เสียหายหรือรัฐกับผู้กระท าความผิดโดยการด าเนินคดีท่ี
มุง่คดี (วนัชยั รุจนวงศ์, 2550, น. 212-216) 

ส าหรับการจดัการกบัปัญหาระหว่างยุติธรรมชมุชนและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นัน้มีความแตกต่างกัน
อยู่บ้าง หากพิจารณาแล้วยุติธรรมชุมชนจะมีหลกัการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือ
จดัการปัญหาอาชญากรรมร่วมกนั ส่วนยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็นการให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวข้องได้เข้า
มาตดัสินใจ ในท่ีนีท่ี้เน้นชัดเจนคือเหย่ือและผู้กระท าผิด ดงันัน้ ยุติธรรมชุมชนท่ีจะประยุกต์เอาหลกัการของ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้คือต้องเปิดโอกาสให้เหย่ือและผู้กระท าผิดได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาลงโทษ สว่นยตุธิรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีจะถือเป็นยตุธิรรมชมุชนได้นัน้ก็จะต้องมีผู้ส่วนได้สว่นเสียท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมในวงกว้างระดบัท่ีเป็นปัญหาของชมุชน (Lanni, 2005, pp. 376 - 377) นอกจากนี ้
ยุติธรรมสมานฉันท์เน้นการเยียวยาหรือฟืน้ฟูหลงัเกิดอาชญากรรม ส่วนยุติธรรมชุมชนเน้นไปถึงการป้องกัน
ด้วย (National Institute of Justice, 1996; Robinson, 1996 quoted in Bazemore & Schiff, 2001, pp. 21-
22) 

ยุติธรรมสมานฉันท์จะเน้นให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการตดัสินใจ และการตดัสินคดีมี
ความประนีประนอมมากกว่าใช้วิธีการลงโทษแบบยตุิธรรมทางอาญา ทัง้นี  ้อาจเป็นเพราะผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้
เข้ามาร่วมในการพิจารณาบทลงโทษ ดงักรณีในปี 1996 ในประเทศอเมริกา มีการส ารวจแห่งชาติ พบว่า 
ประชาชนมีมมุมองตอ่แนวทางการชดใช้คา่เสียหายจากการก่ออาชญากรรมว่าเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 
แสดงให้เห็นการเลือกของประชาชนต่อการลงโทษให้เข้าคกุกับไม่ต้องเข้าคกุแต่หนัมาใช้วิธีการลงโทษแบบ
ทางเลือกตามแนวทางยตุธิรรมสมานฉนัท์ ได้แก่ การบ าบดัยาเสพตดิ การซอ่มแซมและบริการชมุชน           การ
ติดตามประเมินพฤติกรรมผู้กระท าผิด เป็นต้น พบว่า ประชาชนพึงพอใจวิธีการลงโทษแบบทางเลือกมากกว่า 
ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีมาว่าประชาชนเองก็น่าจะพึงพอใจท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาลงโทษในแต่ละคดี 
(Lanni, 2005, p. 394) 
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จากการน าเสนอดงักลา่ว ผู้วิจยัสรุปเป็นตารางเพ่ือความเข้าใจได้ง่ายมากขึน้ ดงันี ้
 
ตารางท่ี 2.1 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทางอาญา และยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ 
ประเด็นเปรียบเทียบ ยุติธรรมเชิงอาญา ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ความสอดคล้องกับ
หลกัการประชาธิปไตย 

มีความสอดคล้องในเชิงการ
รักษากติกาเพื่อความสงบ
เรียบร้อยในสงัคม 

สอดคล้องในด้านการสง่เสริม
ความเท่าเทียม การมีส่วน
ร่วมของชมุชน และการเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรมได้ 

สอดคล้องในเชิงการตดัสนิใจ
ที่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้อง
เ ข้ ามามี ส่ ว น ร่ วม ในกา ร
พิจารณาคดี และเน้นการไกล่
เกลี่ย ที่ท าให้ทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกันได้ท่ามกลางความ
แตกต่างระหว่างเหยื่อและ
ผู้กระท าผิด 

มุ ม ม อ ง ต่ อ
อาชญากรรม 

อาชญากรรมเป็นภยัตอ่สงัคม 
ความสงบของประชาชน 
ผู้ กระท า ผิดต้องได้ รับการ
ลงโทษเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ 

อาชญากรรมเป็นภยัตอ่สงัคม 
กระทบตอ่ความปลอดภยั แต่
ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันที่ ต้องเรียนรู้
เพื่อป้องกันแก้ไขต่อไปใน
อนาคต 

อาชญากรรมเป็นภยัตอ่สงัคม 
ความสงบของประชาชน แต่
การลงโทษไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
ให้อาชญากรรมลดลงหรือ
หมดไปได้4 

รูปแบบการด าเนินงาน มี ค ว า ม เ ป็ น ท า ง ก า ร 
ด าเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย 

ถอดรูปแบบการด าเนินงาน
จ ากยุ ติ ธ ร รมทา ง อ าญา 
ผสมผสานกับความ เ ป็น
ชุ ม ช น  จึ ง มี รู ป แ บบก า ร
ด า เนินงานในลักษณะกึ่ ง
ทางการ  

ไม่เป็นทางการ เพราะเน้น
รูปแบบของการไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม เช่น หากการ
ไกล่เกลี่ยนัน้เกิดขึน้ที่ระดับ
ปัจเจกไมใ่ช่ระดบัชมุชนถือวา่
มีความสอดคล้องกบัยตุิธรรม
เ ชิ ง สม า นฉั น ท์ ม า กก ว่ า
ยตุิธรรมชมุชน 

                                                           
4 การลงโทษไมใ่ช่วิธีแก้ปัญหาให้อาชญากรรมลดลงหรือหมดไปได้ สรุปโดยผู้วิจยัโดยพิจารณาจาก Bazemore & Schiff (2001, 

p.7) กลา่ววา่ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์เป็นแนวคิดท่ีมองวา่เมื่อเกิดอาชญากรรมต้องมีวิธีจดัการท่ีมากไปกวา่การลงโทษตามกฎหมาย เพื่อเป็น
การตอบสนองตอ่อาชญากรรมทกุรูปแบบ เช่น การไกลเ่กลี่ย การประชมุกลุม่ครอบครัว เป็นต้น  
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ประเด็นเปรียบเทียบ ยุติธรรมเชิงอาญา ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
บ ท บ า ท ผู้ มี ส่ ว น
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น
กระบวนการยตุิธรรม 

หน่วยงานภาครัฐ เ ป็นผู้ มี
บ ท บ า ท ห ลั ก  ผู้ มี ส่ ว น
เก่ียวข้องในกระบวนการจึงมี
ความเช่ียวชาญสูง มีความ
เฉพาะทาง 

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม เพราะ
เ ป็นผู้ อยู่ ใ ก ล้ ชิ ดกับพื น้ที่  
ชุมชนและรัฐเป็นหุ้นส่วนกัน
ในการท างาน 

ผู้ มีบทบาทเก่ียวข้องเป็นตัว
บคุคลที่ท าหน้าที่ไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาทระหว่าง ผู้ กระท าผิด 
และผู้ เสียหาย หากการไกล่
เ กลี่ ย นั น้ เ กิ ด ขึ น้ ร ะหว่ า ง
บุคคล  ไม่มี ชุมชน เ ข้ามา
เก่ียวข้องถือว่าเป็นยุติธรรม
เชิงสมานฉนัท์มากกว่า ไม่ใช่
ยตุิธรรมชมุชน 

การปอ้งกนัและแก้ไข มีลกัษณะแก้ไขปัญหา เมื่อมี
ผู้ ก ระท า ผิดแ ล้วจึ งมี การ
ติดตามผู้ ก ระท า ผิด เ ข้าสู่
กระบวนการ การลงโทษมี
ความเด็ดขาดตามตัวบท
กฎหมาย  

มีลกัษณะป้องกนัปัญหาเป็น
หลกั แต่เมื่อเกิดปัญหาถือว่า
ผู้ เสียหายคือชุมชนทัง้หมด 
ดังนัน้ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ชุมชนต้องเข้ามามี
สว่นร่วม  

มี ลั ก ษ ณ ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
มากกว่าป้องกัน แต่ในการ
แก้ไข ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้แก่ 
ผู้ เสียหาย และผู้ กระท าผิด
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจร่วมกนัเพื่อความพึง
พอใจของทกุฝ่าย 

 
2.4 ข้อจ ากัดและการน ายุตธิรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัตจิริง 
 

2.4.1 ข้อจ ากัดของยุตธิรรมชุมชน 
 
ในเชิงหลกัการยตุธิรรมชมุชนนบัว่ามีประโยชน์อยูม่ากแตก็่ไม่ใช่ว่าทกุสภาพพืน้ท่ีและทกุสภาพปัญหา

จะสามารถน ายตุิธรรมชมุชนมาใช้ได้ทัง้หมด การใช้ยตุิธรรมชมุชนจึงมีข้อโต้แย้งบางประการ (Clear & other, 
2011, pp. 140-145; จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, สทุธิ สขุยิ่ง, และมฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2549; Bazemore & Schiff, 
2001, pp. 310-320) ผู้วิจยัสรุปเป็น 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ ข้อจ ากดัของชมุชน ขอบเขตการด าเนินงาน ความ
เทา่เทียม และความชดัเจนของผลท่ีได้รับ รายละเอียดมีดงันี ้

ข้อจ ากดัของชุมชน หลกัการหนึ่งของยุติธรรมชุมชน คือ ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยตุิธรรม นัน่หมายถึงชมุชนต้องมีศกัยภาพในระดบัหนึ่ง ซึ่งทกัษะและความรู้ท่ีชมุชนจะต้องมีในงานยุติธรรม
คอ่นข้างมีความเป็นเทคนิค ใช้ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ จงึเกิดค าถามเร่ืองความสามารถของชุมชนท่ีอาจ
ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย, สุทธิ สุขยิ่ง, และมูฮมัหมดัรอฟีอี มูซอ กล่าวว่า การยอมรับ
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ศกัยภาพของชมุชนของรัฐว่าชมุชนมีความน่าเช่ือถือ ศกัยภาพ ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชนหรือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียขาดความหน้าเช่ือถือ และยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการไกล่เกล่ีย 
เพราะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีสามารถด าเนินการไกล่เกล่ีย ส่งผลให้ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของ
บทบาทในการแก้ไขปัญหาในชมุชนของผู้น าชมุชน (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย , สทุธิ สขุยิ่ง, และมฮูมัหมดัรอฟีอี มู
ซอ, 2549) 

ความสามารถของชมุชนในการขบัเคล่ือนงานยตุิธรรมชมุชน น าไปสู่ความไมไ่ว้วางใจของคนในชมุชน
เองตอ่กระบวนการยุติธรรมนัน้ ยิ่งกว่านัน้ ยตุิธรรมชมุชนมีความเป็นเพ่ือนบ้านสงู เป็นท่ีมาของความสนิทชิด
เชือ้ ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีกิจกรรมยุติธรรมชุมชนในรูปแบบของศาล
ชมุชน อนญุาโตตลุาการชมุชน ท่ีคนในชมุชนเป็นผู้ตดัสินคดี ก็อาจน ามาซึ่งความไม่ยตุิธรรม เหตเุพราะความ
เป็นเพ่ือนบ้านของชมุชนนัน่เอง สอดคล้องกบันกัวิชาการหลายท่านท่ีว่ายตุิธรรมชมุชนยงัมีประเด็นเร่ืองความ
เป็นกลาง เพราะในการยุติปัญหาในชุมชนมีความยืดหยุ่นสูงเพราะแต่ละคนมีความสัมพันธ์ต่อกัน ส่งผล
กระทบตอ่การแก้ไขปัญหาท่ีไมเ่ป็นกลาง (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, สทุธิ สขุยิ่ง, และมฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2549) 

การรวมกลุ่มผู้ ท่ีอาสาเข้ามาท างานยตุิธรรมชมุชน จนเกิดความเป็นพวกพ้องและครอบครองพืน้ท่ีของ
ยุติธรรมชุมชนมากจนอาจท าให้ผู้ อ่ืนไม่กล้าเข้ามา ลดคุณค่าของงานยุติธรรมชุมชนลงไป  (Bazemore & 
Schiff, 2001, pp.310-320) สอดคล้องกนักบั Lanni ท่ีวา่การเข้ามาของแนวคดิยตุธิรรมชมุชนไมไ่ด้หมายความ
ว่าจะเป็นแนวคิดท่ีเข้ามาแทนท่ียตุิธรรมชมุชนกระแสหลกั เพราะมีข้อควรค านึงถึงหากจะมีการขยายแนวคิดนี ้
ให้แพร่หลายไปสู่การปฏิบัติให้มากยิ่งขึน้  ยุติธรรมชุมชนมีปัญหาเร่ืองการมีส่วนร่วม ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีใน
กระบวนการยุติธรรมชมุชนมกัเป็นกลุ่มอาสาสมคัรท่ีมกัไม่ใช่ตวัแทนชมุชนแตเ่ป็นตวัแทนของคนบางกลุ่มใน
ชุมชนท่ีมีความกระตือรือร้นเท่านัน้ ท าให้ยุติธรรมชุมชนล้มเหลวในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
กว้างขวาง ดังตัวอย่างต ารวจชุมชน อัยการชุมชน ศาลชุมชน ท่ีชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม
สาธารณะ เป็นคณะท่ีปรึกษา หรืออาสาสมัครชุมชน กิจกรรมเหล่านีจ้ะถูกครอบง าโดยกลุ่มนักเคล่ือนไหว
ท้องถ่ินซึง่เป็นคนกลุม่เล็กโดยไมจ่ าเป็นต้องแสดงความเห็นของชมุชนทัง้หมด (Lanni, 2005, pp. 380-383) 

นอกจากนี ้กรณีชมุชนท่ียงัไม่มีความพร้อมและยงัไม่ต้องการท่ีจะขบัเคล่ือนงานยตุิธรรมชมุชน แตรั่ฐ
ต้องการให้ชุมชนได้เรียนรู้งานและช่วยรัฐท างานด้านยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ จะกลายเป็นภารเพิ่ม
ภาระให้กับชุมชนไปในท่ีสุด สร้างภาระให้กับชุมชน เพราะชุมชนต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยหน่วยงานในระบบ
ยตุธิรรม (Clear & other, 2011, pp.140-145) 

ขอบเขตการด าเนินงาน ยตุธิรรมชมุชนจะเป็นกระบวนการยตุธิรรมทางเลือก และคงไมส่ามารถปฏิเสธ
ได้ว่าอย่างไรเสียกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัก็ยงัต้องคงอยู่ ดงัท่ี จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, สทุธิ สขุยิ่ง, และ  
มูฮมัหมดัรอฟีอี มูซอ กล่าวว่าประชาชนยงัยึดติดในการให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ด าเนินการหลกัในกระบวนการ
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ยตุิธรรม ประชาชนมีความเคยชินกบัการใช้กระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกัมาเป็นระยะเวลานาน เม่ือเกิดข้อ
พิพาทขึน้ประชาชนจะใช้ระบบยุติธรรมหลักมากกว่าการใช้ระบบยุติธรรมชุมชนในการยุติปัญหา จึงท าให้
ชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้น้อย (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, สทุธิ สขุยิ่ง, และมฮูมัหมดั
รอฟีอี มซูอ, 2549) 

ในบางช่วงกิจกรรมอาจมีความทบัซ้อนของงานยตุิธรรมระหว่างภาครัฐและชมุชน ดงัท่ี Bazemore & 
Schiff กล่าวว่า อาจมีความลกัลัน่ระหว่างขอบเขตงานยุติธรรมชมุชนและหน้าท่ีของรัฐ ขาดขอบเขตท่ีชัดเจน 
บางครัง้อาจไม่สามารถแยกแยะได้ชดัเจนระหว่างส านึกรับผิดชอบของรัฐและการเสริมพลงัให้กบัชมุชน หาก
เสริมพลังชุมชนมากไปก็อาจกลายเป็นรัฐบกพร่องต่อหน้าท่ี ผลักภาระให้กับชุมชน (Bazemore & Schiff, 
2001, pp. 310-320) 

ข้อจ ากัดทางกฎหมายท่ีปิดกัน้ไม่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมหลัก และยังมี
ข้อจ ากดัในการระงบัข้อพิพาททางคดีอาญาบางคดีท่ีไม่สามารถยอมความได้ ท าให้ไม่สามารถระงบัข้อพิพาท
ในชุมชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ  ยกตวัอย่าง ในคดีอาญาท่ีไม่สามารถยอมความกันได้ หากมี
การกระท าความผิดและมีหลกัฐานก็ต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายมีการสอบสวนและถูกส่งฟ้องและเข้าสู่
กระบวนการศาล ดงันัน้ คดีในบางคดีไม่สามารถด าเนินการได้ โดยเฉพาะคดีท่ียอมความไม่ได้  (จุฑารัตน์ 
เอือ้อ านวย, สทุธิ สขุยิ่ง, และมฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2549) 
 ความเท่าเทียม จากเนือ้หาก่อนหน้านี ้ผู้วิจยัได้กล่าวสรุปว่ายตุิธรรมชมุชนมีมิติของความเท่าเทียมซึง่
ส่งเสริมต่อความเป็นประชาธิปไตย เพราะยุติธรรมชุมชนจะท าให้ชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรมได้ แตค่วามเท่าเทียมนีก็้ถกูท้าทายด้วยค าถามของนกัวิชาการอีกหลายท่าน อย่าง Clear 
& other ท่ีตัง้ข้อสงัเกตวา่ ยตุธิรรมชมุชนอาจมีความไมเ่ทา่เทียมระหวา่งชมุชน หากรัฐมีการออกกฎหมายกลาง 
กฎระเบียบ หรือความช่วยเหลือใดท่ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ครอบไปทุกชุมชน เพราะโดยหลกัการ
ของยตุิธรรมชมุชนนัน้เพ่ือให้ตอบโจทย์ความหลากหลายและแก้ปัญหาเฉพาะของแต่ละชมุชน แตล่ะชมุชนมี
ความตา่งด้านทรัพยากรบคุคล งบประมาณ ปัญหา ฯลฯ ท่ีมีผลตอ่การใช้ยตุิธรรมชมุชนให้ประสบความส าเร็จ  
(Clear & other, 2011, pp.140-145) 

ยุติธรรมชุมชนเน้นบทบาทคนกลุ่มใหญ่หรือคนส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนรวมอาจกระทบสิทธิส่วน
บคุคลหรือคนบางกลุ่ม อาจละเลยตอ่การปกปอ้งสิทธิของส่วนบคุคลหรือคนกลุ่มน้อย (Clear & other, 2011, 
pp. 140-145) ซึ่งถือเป็นความไม่เท่าเทียมทางการปฏิบตัิ สอดคล้องกับ Bazemore & Schiff ว่าความเท่า
เทียมของกระบวนการท่ีมีตอ่วฒันธรรม เพศ ผู้ เสียหาย บางครัง้กระบวนการทางยตุิธรรมชมุชนก็อาจไมเ่อือ้ให้
เกิดความเทา่เทียมได้ทัง้หมด เชน่ ผู้ เสียหายจากอาชญากรรมในบางคดีท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาอาจรู้สึก
วา่ตนเองต้องกลบัเข้าไปสูก่ารเป็นผู้ เสียหายหรือเป็นเหย่ืออีกครัง้ (Bazemore & Schiff, 2001, pp. 310-320) 
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นอกจากนี ้การสง่ผลตอ่เปา้หมายความยตุธิรรมของยตุธิรรมชมุชนก็ยงัมีข้อค าถาม เน่ืองจากยตุิธรรม
ในกระแสหลกัเน้นท่ีความไม่เอนเอียงจึงมั่นใจได้ว่าโดยหลกัการนัน้มีความเป็นธรรม ส่วนยุติธรรมชุมชนเป็น
แนวคิดท่ีเน้นความเป็นอยู่ท่ีดีและความปลอดภัยของคนในชมุชน จึงมีข้อสงสยัว่าหากชุมชนหนึ่งด าเนินการ
ยตุิธรรมชมุชนเพ่ือความเป็นอยู่และความสงบสุขในชมุชนของตนแต่ไม่ค านึงว่าคนภายนอกหรือชมุชนอ่ืนจะ
ได้รับผลกระทบหรือไม ่แล้วสิ่งนัน้ยงัถือเป็นชมุชนท่ียตุธิรรมหรือไม่ (Clear & other, 2011, pp.140-145) 

ความชดัเจนของผลที่ได้รับ ยตุิธรรมกระแสหลกัท่ีมีมาอย่างยาวนานและมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
สูง ยงัได้รับการตัง้ข้อสงสยัถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ยุติธรรมชุมชนก็เช่นกัน แม้จะสามารถอ้างได้ว่า
เป็นยตุธิรรมทางเลือกท่ีจะสามารถเข้าถึงความหลากหลายของชมุชน แตร่ะหวา่งกระบวนการสร้างความเข้าถึง
นัน้ ชุมชนก็ต้องมีลักษณะหรือความสามารถเฉพาะคล้ายเป็นผู้ ช่วยของยุติธรรมกระแสหลัก ชุมชนจึงต้อง
จ าลองความสามารถในแตล่ะด้านของงานยตุิธรรมกระแสหลกัมาไม่มากก็น้อย ซึ่งการเสริมสร้างศกัยภาพนัน้
ไมง่่าย ดงัท่ี Clear & other กลา่ววา่ ยตุธิรรมชมุชนเป็นการลงทนุท่ีต้องใช้งบประมาณมากเช่นกนั เพ่ือสร้างคน
ในชุมชนให้มีศักยภาพ จึงต้องมีการพิจารณาการใช้งบประมาณและความคุ้มค่า  (Clear & other, 2011,      
pp. 140-145) 

นอกจากนี ้ในเชิงของการวดัผลความส าเร็จของยุติธรรมชมุชน ยงัท าได้ยากกว่า เม่ือเปรียบเทียบกบั
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา เพราะยตุิธรรมชมุชนมีเปา้หมายและกระบวนการท่ีแตกตา่ง ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
ก็หลากหลายกว่ากระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกั ผลกระทบจากการใช้ยตุธิรรมชมุชนจึงวดัผลได้ในระยะยาว
และเกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคสว่นจงึไมส่ามารถวดัผลได้ทนัทีทนัใด (Clear & other, 2011,         pp. 
140-145) 
 

2.4.2 การน ายุตธิรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัต ิ
 
ในการด าเนินงานยุติธรรมชุมชนนัน้ ต้องเป็นเร่ืองความสมัครใจของชุมชนท่ีจะเข้าร่วมกับภาครัฐเพ่ือ

ประโยชน์ของชุมชน โดยการกระท าให้ชุมชนนัน้เกิดความสงบสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรม (วันชัย      
รุจนวงศ์, 2550, น. 209-210) สอดคล้องกันกับเดชา สงัขวรรณ กล่าวว่า งานยุติธรรมชุมชนได้รับการพฒันา
ส่วนหนึ่งมาจากทิศทางในการด าเนินนโยบายของภาครัฐและอีกส่วนหนึ่งมาจากปัญหาท่ีระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการอ านวยความยุติธรรมได้ และท่ีส าคญังานยุติธรรมชมุชนเกิ ด
จากปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะปัญหาท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรม ดงันัน้ 
การด ารงอยู่และความยัง่ยืนของงานยตุิธรรมชมุชนไม่ได้ขึน้อยู่กับตวับทกฎหมายแตข่ึน้อยู่กบัตวันโยบายและ
ความต้องการของประชาชน (เดชา สงัขวรรณ, 2550, น. 197-198) 
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จากเนือ้หาในสว่นภารกิจของยตุธิรรมชมุชนท่ีกลา่วไปแล้วก่อนหน้านี ้วา่มีกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่           การ
ป้องกันและควบคุม การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระท าผิดสู่สงัคม  
Clear & other และวนัชยั รุจนวงศ์ (Clear & other, 2011, pp. 139-140; วนัชยั รุจนวงศ์, 2550, น. 209-210) 
เสนอรูปแบบการขบัเคล่ือนภารกิจงานด้านยตุธิรรมซึง่ชมุชนสามารถเข้าไปเก่ียวข้องได้ สรุปเป็น 3 แบบ ดงันี ้

แบบเก่ียวโยง (involvement) เป็นการเรียกหาการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปจากประชาชนและชุมชนในงาน
ยุติธรรม เช่น การให้ประชาชนมาช่วยกันระบุปัญหาร่วมกันในงานของต ารวจ เข้าร่วมปรึกษาหารือในด้าน
กฎหมายหรือปอ้งกนัอาชญากรรมเพ่ือปอ้งกนัและเฝา้ระวงัเร่ืองยาเสพติด ชมุชนเข้าให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหา
สงัคม ในรูปแบบนี ้ชุมชนมีความเก่ียวโยงการท างานด้านยุติธรรมชุมชนกับภาคส่วนอ่ืนๆ แต่อาจเป็นไปใน
ลกัษณะการรับฟัง ให้ข้อมลู เข้าร่วมในกิจกรรมท่ีสว่นอ่ืนจดัขึน้ ยงัไมถ่ึงระดบัของการเป็นภาคีร่วมด าเนินการ  

แบบหุน้ส่วน (partnership) เป็นการท่ีหนว่ยงานของรัฐร่วมมือกบัภาคส่วนอ่ืนทัง้ประชาชน ภาคเอกชน ใน
ลกัษณะของการเป็นภาคีและเป็นหุ้นส่วนกนัท างาน ยกตวัอย่าง การค้นหาปัญหาเพ่ือปอ้งกนัอาชญากรรมใน
ชมุชน ท่ีมีการร่วมกนัท างานระหว่างหน่วยบริการ ผู้น าชมุชนท้องถ่ิน และตวัแทนภาคเอกชนเพ่ือต่อต้านกลุ่ม
อิทธิพลในชมุชนในรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภาครัฐอาจมีการค้นหากลุ่มตวัแทนในชมุชนท่ี
อาสาสมคัรเข้าร่วมท างานท่ีพร้อมจะดแูลชมุชนมาเข้ารับการฝึกอบรม หรือการเชิญให้ชมุชนร่วมกนัวางแผนใน
การอบรมดแูลและร่วมมือกันป้องกนัการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การ
กระท าผิด โดยอาจร่วมมือกนัจดัอบรมหรือจดักิจกรรมให้เยาวชนได้รับรู้ถึงผลกระทบของการกระท าผิด เป็นต้น 

แบบขบัเคลือ่น (Mobilization) เป็นแบบท่ีใช้ในชมุชนท่ีคอ่นข้างมีสภาพแร้นแค้นหรือมีปัญหาอาชญากรรม
สงู รูปแบบนีใ้ห้แนวคิดกบัชมุชนว่าชมุชนเองไม่อาจจะหนีหายไปท่ีไหนได้ ต้องอยูก่บัชมุชนและต้องสู้ดิน้รนเพ่ือ
ความปลอดภยัภายในชมุชนของตนด้วยตวัของชมุชนเอง รูปแบบนีจ้ึงต้องมีความเข้มแข็งของชมุชนเป็นอย่าง
มาก เช่น การตัง้กลุ่มจับตาเฝ้าระวังขโมยในชุมชน มีการให้ความรู้และจัดสร้างเครือข่ายประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านการส่ือสารเพ่ือรับแจ้งเหตรุ้ายจากยตุธิรรมชมุชน  

การเลือกว่าจะใช้รูปแบบเพ่ือขบัเคล่ือนงานยุติธรรมชุมชนแบบใดนัน้ไม่มีค าตอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละแบบ 
เพราะแตล่ะตวัแบบตา่งมีจดุแข็งจุดอ่อนท่ีตา่งกนั ทางท่ีดีท่ีสดุขึน้อยู่กบัการพิจารณาปัจจยัท่ีกระทบตอ่ชุมชน 
(Clear & other, 2011, pp.139-140) ได้แก่  

- ความยากในการแก้ไขปัญหา (เป็นปัญหาระยะยาวหรือไม ่ซบัซ้อนเพียงใด ใช้ทรัพยากรเพียงใด ฯลฯ)  
- ความพร้อมในการร่วมมือของหน่วยงานตา่งๆ ในระบบยตุิธรรม (หน่วยงานตา่งๆ มีความไว้วางใจกนั

เพียงใด มีการแขง่ขนักนัด้วยผลงานและงบประมาณของหนว่ยงานตวัเองหรือไม)่  
- ผู้น าท่ีเข้มแข็งในชุมชน (ชุมชนมีผู้น าท่ีเข้มแข็งท่ีพร้อมจะเคล่ือนงานยุติธรรมชุมชนหรือไม่ ภาคส่วน

ตา่งๆ มีความนา่เช่ือถือเพียงใดท่ีจะเร่ิมงานยตุธิรรมชมุชน)  
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- การสนบัสนนุ (มีภาคสว่นธุรกิจในชมุชนท่ีพร้อมให้การสนบัสนนุหรือไม ่มีองค์กรหรือมลูนิธิใดบ้าง)  
- การด าเนินการท่ีผา่นมา (เคยมีการเคล่ือนเร่ืองยตุธิรรมชมุชนมาแล้วหรือไม ่ส าเร็จหรือล้มเหลว)  
- การเคล่ือนยุติธรรมชุมชนให้ส าเร็จต้องค านึงถึงความจ าเป็นและทุนของชุมชน ดังนัน้ ต้องมีการ

ประเมินความต้องการหรือความจ าเป็น และทนุท่ีชมุชนมีอยู่แล้วก่อนจะเพิ่มหรือเสริมให้มีความส าเร็จ
มากขึน้   

งานยุติธรรมชมุชน ช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั กระบวนการ
ยุติธรรมหลกัจะรอให้เกิดเหตุก่อนและใช้การด าเนินคดีและการลงโทษเป็นตวัแก้ไขความประพฤติและป้อง
ปรามไม่ให้กระท าความผิด จุดเด่นท่ีเห็นชดัคือ มีประสิทธิภาพในการจดัการกับคดีร้ายแรงท่ีต้องการลงโทษ
อย่างเป็นทางการ ให้โอกาสแก่ผู้ถกูกล่าวหาท่ีปฏิเสธความผิดและต้องการพิสจูน์ความบริสทุธ์ิของตนเอง ส่วน
ยตุิธรรมชมุชนจะใช้ความร่วมมือของชมุชนเพ่ือปอ้งกนัอาชญากรรม จดัการกบัเหตขุดัแย้งท่ีเกิดในชมุชนด้วย
ความสมานฉันท์ ท าให้ไม่มีลกัษณะของการเผชิญหน้าเช่นการด าเนินคดีอย่างเป็นทางการ จากจดุเดน่ของทัง้
สองแบบ หากมีการน ามาใช้ร่วมกันโดยมีการด าเนินกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัอย่างท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั 
ส่วนยุติธรรมชุมชนใช้เป็นกระบวนการเสริมเพ่ือป้องกันอาชญากรรมให้เกิดขึน้น้อยลง ลดความขดัแย้งไม่ให้
เกิดคดี ท าให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมน้อยลง ลดภาระของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมท่ีประสบ
ปัญหาคดีล้นมือ ซึ่งจะเป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายมีเวลาในการด าเนินคดีท่ีเข้าสู่ระบบได้อย่างละเอียดและมี
ประสิทธ์ิภาพ นอกจากนี ้ยงัท าให้ชมุชนมีความสงบและปลอดภยั (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, 2550, น. 104) 

งานยุติธรรมชุมชนได้รับการบูรณาการให้สอดคล้องและน ามาใช้เป็นทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม 
หลกัการของยุติธรรมชมุชนสามารถน ามาใช้ในคดีความตา่งๆ ในระบบงานยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะใน
กลุ่มคดีความท่ีเป็นความผิดท่ีไม่รุนแรง ชมุชนมีศกัยภาพในการด าเนินการด้านการอ านวยความเป็นธรรมได้
โดยกลไกต่างๆ ในชมุชนเครือข่ายยุติธรรมชมุชนสามารถวินิจฉัยคดีความหรือความขดัแย้งให้กับทกุฝ่ายโดย
เป็นธรรมและทัง้สองฝ่ายมีความพึงพอใจ เป้าหมายงานยุติธรรมชุมชนมีแนวโน้มท่ีจะให้ความส าคัญใน
บทบาทของการเป็นองค์กรหรือสถาบนัในการป้องกันปัญหา บทบาทในงานของยุติธรรมชุมชนอาจเป็นการ
ด าเนินงานเป็นลกัษณะของการเสริมสร้างเครือข่าย ซึ่งเน้นกิจกรรมในชมุชนแตล่ะด้าน เช่น ด้านการเฝา้ระวงั
และป้องกันปัญหาและการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชน เพ่ือป้องกันไม่ให้คดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
อาญา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึน้ (เดชา สงัขวรรณ, 2550,     
น. 197-198) 
 
2.5 งานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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Karp & Clear ได้ท าการศกึษาและเสนอตวัแบบการบรูณาการยตุธิรรมชมุชนไว้อย่างนา่สนใจ ตวัแบบ
มีส่วนร่วมของกระบวนการและผลลพัธ์ ในส่วนของกระบวนการนัน้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การเข้าถึง
ระบบ (System accessibility) การเข้าไปเก่ียวข้องของชุมชน (Community involvement) กระบวนการ
ซอ่มแซมหรือแก้ไข (Reparation process) และกระบวนการควบรวม (Reintegration process)  

การเข้าถึงระบบนัน้เป็นการค านึงถึงการออกแบบระบบยตุิธรรมชมุชนเพ่ือให้สมาชิกในชมุชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมชุมชนได้ง่าย โดยทั่วไปจะค านึงถึงเร่ืองสถานท่ีตัง้ระหว่างชุมชนไปยังศูนย์หรือ
หน่วยงานด้านยุติธรรม ระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือไปเข้าร่วมกระบวนการ ความยืดหยุ่นในการบริการของ
เจ้าหน้าท่ี สามารถเข้าถึงยตุธิรรมชมุชนได้ในรูปแบบท่ีไมเ่ป็นทางการ เป็นต้น 

การเข้าไปเก่ียวข้องของชุมชน เป็นขัน้ตอนต่อมาหลงัจากการท าระบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถเข้าไปมีสว่นร่วมในกระบวนการยตุธิรรมชมุชน การเข้าไปเก่ียวข้องของชมุชนสะท้อนให้เห็นคณุคา่ของ
ประชาธิปไตยเพราะประชาชนได้เข้าไปมีส่วนตดัสินใจ และประชาชนมีคณุค่า จึงต้องได้รับการส่งเสริมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง (Barber, 1984 quoted in Karp & Clear, 2000, p. 342) การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชมุชนประกอบด้วยหลายข้อควรค านึง ทัง้เร่ืองการสรรหาสมาชิกท่ีจะเข้ามาร่วมในกระบวนการว่าจะมีวิธีการ
สรรหาคดัเลือกอย่างไร การมีส่วนร่วมของเหย่ือท่ีจะให้เข้ามามีส่วนร่วมได้เพียงใด กระบวนการตดัสินใจเป็น
ประชาธิปไตยและท าให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนหรือไม่ ควรจะมอบหมายอ านาจหน้าท่ีอะไรและ
เพียงใดให้กบักลุม่ในชมุชนเพ่ือก าหนดและด าเนินกิจกรรมได้เอง เป็นต้น   

กระบวนการแก้ไข มีรากฐานจากตวัแบบการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนเก่ียวกับงานด้านต ารวจ 
(Policing) โดยส่วนใหญ่กระบวนการนีจ้ะเก่ียวข้องกับการตัดสินคดีและลงโทษผู้ กระท าผิด ซึ่งในเชิงของ
ยุติธรรมชุมชนจะเป็นการให้ชุมชนได้เข้ามาร่วมกันพิจารณาตัดสินใจในกรณีปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีมีความเฉพาะร่วมกนัมากกวา่มุง่ช าระโทษผู้กระท าผิดเทา่นัน้  

กระบวนการควบรวม เป็นกระบวนการท่ีก าหนดชมุชนท่ีเก่ียวข้องและเป็นการระบุปัญหาเฉพาะเพ่ือ
น าไปสู่การแก้ไข จึงเป็นกระบวนการในการระบมุาตรฐานพฤติกรรมของคนในชมุชนและวางฉันทามติร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกชมุชน เร่ิมด้วยการยืนยนับรรทดัฐานร่วมกนั (Norm affirmation) ค านึงถึงการพิจารณาของผู้ ท่ี
มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ สนบัสนนุการพฒันาเครือข่ายเพ่ือเหย่ือและผู้กระท าผิด และการริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาความสามารถ เช่น คิดค้นทกัษะจ าเป็นส าหรับเหย่ืออย่างการป้องกันตนเอง หรือผู้กระท าผิดท่ีอาจมี
กิจกรรมการบ าบดัยาเสพตดิ การวางแผนครอบครัวและการบริหารจดัการการเงิน เป็นต้น 

ในส่วนของผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการบูรณาการ ของ Karp & Clear มี 4 ด้าน ได้แก่ การฟื้นฟู 
การบูรณาการ ศักยภาพชุมชน และความพึงพอใจของชุมชน ในส่วนของการฟื้นฟูผลลัพธ์ท่ีได้เป็นการ
ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นและความต้องการของเหย่ือและผู้กระท าผิด เพราะต้องการให้สมาชิกทกุคนในชมุชน
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อยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสขุ เหย่ืออาจได้รับการเยียวยาในรูปของเงิน การบริการความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ หรือการช่วยเหลือทางสงัคมอ่ืนๆ โดยการช่วยเหลือเหล่านี ้ชมุชนต้องทราบว่าเป็นบริการสาธารณะ
รูปแบบหนึ่ง ทัง้นี ้เปา้หมายการฟืน้ฟูนัน้เพ่ือป้องกนัภัยคกุคามท่ีจะเกิดขึน้กับชุมชนในอนาคต ผลลพัธ์ต่อมา
คือการบรูณาการนัน้ ถือเป็นเปา้หมายหลกัอยา่งท่ีสองของยตุธิรรมชมุชนก็วา่ได้ เพราะยตุธิรรมชมุชนมีมมุมอง
เก่ียวกบัความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของชมุชน ตวัชีว้ดัท่ีได้อาจเป็นฉนัทามติร่วมกนัของชมุชน ความสามารถ
ของชุมชนในการจัดการปัญหาได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลลัพธ์ต่อมาคือศกัยภาพชุมชน ท่ีตวัชีว้ัดนีมี้ได้
หลากหลาย เชน่ ความสามารถของชมุชนในการสง่มอบบริการด้านยตุธิรรมชมุชนแก่สมาชิก ความสามารถใน
การบงัคบัใช้บรรทดัฐานชมุชน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า ยตุิธรรมชมุชนเสมือนเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดการ
พฒันาศกัยภาพชมุชน ส่วนผลลพัธ์สดุท้าย คือความพึงพอใจของชมุชนนัน้ เพราะยตุิธรรมชมุชนค านึงถึงการ
รับรู้ของประชาชนต่อระบบยุติธรรมชุมชนและประสบการณ์ในชุมชน ความรู้สึกปลอดภัยเป็นความต้องการ
พืน้ฐานของชีวิตชมุชน ยตุธิรรมชมุชนท่ีดีจะต้องลดความรู้สกึกลวัตอ่อาชญากรรมและสร้างความรู้สกึปลอดภยั 
(Karp & Clear, 2000, pp.340-351) โดยมีสรุปภาพของตวัแบบดงัตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 2.1 ตวัแบบการบรูณาการยตุธิรรมชมุชนของ Karp & Clear  
ท่ีมา: Karp & Clear, 2000, p.340 
 

จากการศกึษางานของ Bazemore & Schiff (2001) เป็นการถอดประสบการณ์ ในกรณีคณะกรรมการ
ชมุชน ซึ่งถือเป็นรูปแบบการตดัสินใจแบบหนึ่งท่ีวางอยู่บนหลกัการทัง้ยตุิธรรมสมานฉันท์ และยตุิธรรมชมุชน 
และรูปแบบอ่ืนท่ีคล้ายกันอย่างการไกล่เกล่ีย การประชุมครอบครัว การพิจารณาความแบบล้อมวง (Circle 
sentencing) เป็นต้น คณะกรรมการชมุชนถกูจดัตัง้ขึน้ภายใต้ตวัแบบยตุธิรรมชมุชน เพราะเป็นการท าให้ชมุชน
สามารถจดัการปัญหาในท้องถ่ินได้ และน าไปสู่ความพึงพอใจของคนในชมุชนเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต รูปแบบนี ้
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ถือเป็นตวัแบบหนึง่ท่ีดีเพราะท าให้สมาชิกชมุชนได้เข้าไปร่วมในกระบวนการยตุธิรรม เพ่ือแก้ไขความเสียหายท่ี
เกิดจากอาชญากรรม เพ่ือให้ผู้ กระท าผิดได้รับการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครัง้ ตัวอย่างของ
คณะกรรมการชุมชนคือตัวแบบเวอร์มอนต์ (Vermont model)  ท่ี มีอาสาสมัครสมาชิกในชุมชนเป็น
คณะกรรมการท าหน้าท่ีต่อรองการฟื้นฟูความเสียหายกับผู้ กระท าผิด ตัง้แต่เร่ิมต้นในเดือนพฤศจิกายน       
ค.ศ.1995 ได้มีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการในรัฐนีไ้ปกวา่ 4,000 คดี  

พนัธกิจของคณะกรรมการชมุชนตวัแบบเวอร์มอนต์ คือ ยกระดบัการควบคมุทางสงัคมในระดบัท้องถ่ิน 
โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการยตุิธรรม คณะกรรมการชมุชนไมไ่ด้ท าหน้าท่ีตดัสินคดีแทนศาลแหง่
เวอร์มอนต์ แตเ่ป็นทางเลือกส าหรับผู้กระท าผิดสถานเบาหรือผู้ ท่ีอยูใ่นการควบคมุความประพฤตใินการท่ีท าให้
มีการตดัสินโทษท่ีเบาลง โดยผู้กระท าผิดจะต้องมีการท าสญัญาว่าจะด าเนินการอย่างอ่ืนทดแทน โดยงานท่ี
ต้องท าตามในสญัญา ผู้กระท าผิดต้องท าให้เสร็จภายในระยะเวลา 90 วนั การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ชมุชนแตล่ะชดุในเวอร์มอนต์ สว่นใหญ่มีการประชมุอาทิตย์ละครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง เป็นการพิจารณากรณีใหม่ 
2 กรณี ใช้เวลากรณีละประมาณ 20-60 นาที ท่ีเหลือเป็นการทบทวนกรณีเดมิ 2 -3 กรณีหรือมีการประชมุลบั  

กระบวนการท างานของคณะกรรมการชุมชนเวอร์มอนต์ เร่ิมจากศาลแห่งเวอร์มอนต์มีค าตดัสินให้
ผู้ กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติเชิงเยียวยา ( reparative probation) ภายหลังการตดัสินของศาล 
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยคมุประพฤติจะเป็นผู้จดัการประชมุระหว่างคณะกรรมการชมุชนและผู้กระท าผิด มีการเล่า
กระบวนการของคณะกรรมชมุชนให้กบัผู้กระท าผิดและมีการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับคณะกรรมการชมุชนด้วย 
ก่อนการประชุม เจ้าหน้าท่ีประสานงานของคณะกรรมการชุมชนจะมีการกระตุ้นและเชิญเหย่ือให้เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยข้อมูลเก่ียวกับเหย่ือก็จะถูกส่งให้คณะกรรมการชุมชนเช่นกัน ในการประชุมจะเป็นการเปิด
กว้างสู่สาธารณะ คนท่ีเป็นผู้ สังเกตการณ์ 1-2 คนอาจมาร่วมน าเสนอประเด็นเพิ่มเติมในครัง้นัน้ จ านวน
คณะกรรมการอยูท่ี่ประมาณ 3 – 7 คน  

ในวนัประชมุ เร่ิมจากการแนะน าตวั ทบทวนหน้าท่ีของคณะกรรมการชมุชน และวตัถปุระสงค์ของการ
ประชุมครัง้นัน้ จุดเน้นท่ีส าคญัคือให้คณะกรรมการชุมชนท างานร่วมกับผู้กระท าผิดเพ่ือให้ผู้กระท าผิดนัน้ได้
เรียนรู้ถึงผลกระทบของอาชญากรรมท่ีมีต่อเหย่ือและชุมชน ฟืน้ฟูเหย่ือ ปรับปรุงตนเองกลบัไปสู่ชุมชน และ
เรียนรู้ท่ีจะป้องกันการกระท าผิดอีกในอนาคต ตลอดกระบวนการอภิปรายถึงกลยุทธ์ในการเยียวยา 
(reparation) และการคืนกลับสู่สังคม (reintegration) มีขัน้ตอนท่ีส าคัญของคณะกรรมการชุมชนท่ีมักจะ
สอบถาม คือ ผู้กระท าผิดสามารถรับผิดชอบตอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดได้หรือไม่ การขยายตวัของ
ความเสียหาย ปัญหาชีวิตของผู้กระท าผิดซึ่งอาจน าไปสู่การกระท าผิดอีกในอนาคต และความตัง้ใจจริงของ
ผู้กระท าผิดท่ีจะท าการเยียวยาและด าเนินพฤติกรรมตามสญัญานัน้ต่อไป ยทุธศาสตร์ในการเ ยียวยามีหลาย
รูปแบบ เช่น ท าหนังสือขอโทษ ท างานบริการชุมชน คดักรองแอลกอฮอล์ การเขียนบทความหรือชิน้งานท่ี
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บรรยายผลกระทบของการท าผิดนัน้โดยผู้กระท าผิดเอง การพฒันาทกัษะท่ีสอดคล้องกับการกระท าผิดอย่าง
การขบัข่ีปลอดภยั ฯลฯ หลงัจากนัน้ ผู้กระท าผิดต้องมารายงานตวัในรอบ 45 วนัเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของ
การเยียวยาท่ีตนได้ท าไป เหย่ือก็จะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ด้วย  

ผู้กระท าผิดท่ีละเมิดตอ่สญัญาจะถกูน าเข้าสู่กระบวนการศาลอีกครัง้ หรืออาจกลบัเข้าสูค่ณะกรรมการ
ชมุชนอีกเพ่ือตอ่รองข้อสญัญา กรรมการหลายคณะพบว่ากระบวนการนีช้่วยให้ลดความรุนแรงลงหากมีการให้
ค าแนะน าและกระตุ้นผู้กระท าผิดท่ีก าลงัออกนอกลูน่อกทางได้เป็นอยา่งดี  

สว่น Fagan & Malkin (2003) ศกึษาการด าเนินงานยตุธิรรมชมุชนในรูปแบบศาลชมุชน (Community 
court) ของชมุชน Red Hook รัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ชมุชน Red Hook นีมี้การตัง้ศนูย์ยตุธิรรม
ชมุชน (Community Justice Center) และศาลชมุชนก็เป็นหนว่ยหนึง่ในศนูย์นัน้ การศกึษานีไ้ด้ท าการทดสอบ
วิธีการท่ีศนูย์ยตุธิรรมชมุชน Red Hook ได้มีการพฒันาและประยกุต์ใช้หลกัยตุธิรรมชมุชนในงานศาลชมุชน ใน
กรอบของสงัคม พืน้ท่ี และการเมืองในชุมชน Red Hook Fagan & Malkin ใช้การสงัเกตการท างานของศาล
ชมุชน เข้าร่วมประชมุของกลุ่มย่อยตา่งๆ ท่ีปฏิบตัิงานในศาลชมุชน เข้าร่วมสงัเกตการณ์พิจารณาคดีของศาล
ชมุชน สมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการและแบบไมเ่ป็นทางการในกลุม่ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีในศาลชมุชน และประชาชนท่ี
เก่ียวข้องท่ีมาใช้บริการท่ีศาลชมุชนแหง่นี ้ 

ศาลชมุชนในเมือง Red Hook ได้ถกูวางแผนให้มีการก่อตัง้มาตัง้แตต้่นทศวรรษท่ี 1990 และได้ตัง้ขึน้
ในเดือนเมษายน ค.ศ.2000 หลงัจากท่ีก่อนหน้านีเ้มืองนีเ้ต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวคิดการออกแบบศาลชุมชนของ Red Hook ต้องการให้ศาลชมุชนมีขอบเขตการด าเนินงานท่ีหลากหลาย 
แม้ศาลชมุชนจะมีข้อจ ากดับางประการเก่ียวกบัเร่ืองความชอบธรรมของบางต าแหน่งท่ีเข้ามาท าหน้าท่ี แตก็่มี
ข้อดีคือท าให้ชมุชนเข้าถึงกระบวนการทางศาลได้ง่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชมุชนท่ีหา่งไกล ซึง่ศาลชมุชน Red 
Hook นบัว่าต้องสร้างความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งเพราะประชาชนมีความคาดหวงัสงู ศาลชมุชนในเมืองนีจ้ึง
ถกูออกแบบให้สามารถฟืน้ฟูปัญหาในชมุชนด้วยการยกระดบัความสามารถของชมุชนไปถึงระดบัการควบคมุ
ทางสงัคมได้ เช่นเดียวกับศนูย์ยุติธรรมชุมชนในเมืองนี ้ท่ีจดัตัง้ขึน้ไม่ใช่เพียงให้ผู้กระท าผิดสถานเบาได้กลบั
เป็นคนดีสู่สงัคมเท่านัน้ แตต้่องการให้ได้ชมุชนท่ีมีชีวิตชีวาขึน้มาอีกครัง้ ศาลชมุชนของเมืองเป็นสถาบนัหนึง่ท่ี
แสดงถึงความชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคนในชุมชนมองศาลชุมชนของ Red Hook ว่าต้องมี
ความชอบธรรมในการท างานเพ่ือสิ่งดีในชุมชนและไม่ได้มองเป็นสถาบันท่ีจะเข้ามาแก้ปัญหาความไร้
ประสิทธิภาพของระบบศาล  

 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเห็นได้วา่ได้มีนกัวิชาการบางทา่นเสนอตวัแบบไว้ในเชิงแนวคิด อยา่ง
งานศกึษาของ Karp & Clear ซึ่งท าให้เห็นผลลพัธ์ขัน้สดุท้ายของยตุิธรรมชมุชน คือ ความปลอดภยัและความ
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พึงพอใจของชมุชน ท่ีล้วนต้องผ่านกระบวนการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม งานศกึษากลุ่มตอ่มาท่ีพบมีลกัษณะ
ศกึษาเฉพาะกรณีหรือถอดบทเรียนกิจกรรมในงานยตุธิรรมชมุชนอยา่งคณะกรรมการชมุชน จากการศกึษาของ 
Bazemore & Schiff ศาลชมุชนของ Fagan & Malkin ซึง่เป็นตวัแบบท่ีดีของยตุธิรรมชมุชนท่ีมีลกัษณะคอ่นข้าง
เป็นทางการ ขณะท่ียตุธิรรมชมุชนของสงัคมตะวนัออกอยา่งประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศท่ีจะ
กล่าวถึงในเนือ้หาบทต่อไปค่อนข้างมีลกัษณะไม่เป็นทางการ ถึงแม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะเข้ามามีบทบาทใน
การผลักดันก็ตาม โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ถือเป็นความโดดเด่นท่ีชุมชน
สามารถเข้ามามีสว่นร่วมได้อยา่งดีท่ีสดุ ดงัเชน่ตวัอยา่งการถอดประสบการณ์การท างานของเครือขา่ยยตุิธรรม
ชมุชนในพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุของ เดชา สงัขวรรณ การปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรมชมุชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ของสุรชยั ไวยวรรณวิจิตร และคณะ ยุติธรรมชุมชนใน สปป.ลาว ในงานวิจยัของ ชญานนัท์ ล้อมณี 
(2553) บุญตา ส.ผาบมีชยั (2547) หรือประเสริฐ สะหว่างดี (2552) ก็ยงัเน้นไปท่ีการศึกษากระบวนการไกล่
เกล่ียเป็นสว่นมาก  

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวไปทัง้หมดนัน้ ผู้ วิจัยได้สรุปภาพรวมกรอบ
แนวคิดในการศึกษาครัง้นี ้ได้ว่า ยตุิธรรมชมุชนถือเป็นยตุิธรรมทางเลือกท่ีเข้ามาหนนุเสริมการด าเนินงานด้าน
ยุติธรรมกระแสหลักให้มีประสิทธิภาพ เพราะต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือความสงบเรียบร้อยในสังคม โดย
ยตุิธรรมชมุชนนัน้มีความมุ่งหวงัท่ีนอกเหนือไปจากนัน้ คือ การยกระดบัคณุภาพชีวิตและชมุชนให้มีศกัยภาพ
ในการจดัการปัญหาของตนเองได้ ในการด าเนินงานด้านยตุิธรรมชมุชนซึง่มีขอบเขตภารกิจหลกั 4 ด้าน ได้แก่ 
การปอ้งกนัและควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระท าผิดสู่สงัคม
นัน้ ชมุชนจะใช้ทนุทางสงัคมท่ีมีอยูเ่ป็นจดุแข็งในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา เชน่ คนในชมุชน ความไว้เนือ้เช่ือ
ใจ ความเป็นเพ่ือนบ้าน ฯลฯ ส่วนภาครัฐจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน เช่น 
งบประมาณ ความเช่ียวชาญในกระบวนการยุติธรรม การปรับปรุงข้อกฎหมายให้เอือ้ต่อการพฒันายุติธรรม
ชมุชน ทัง้นี ้โดยอาศยัรูปแบบการขบัเคล่ือนยตุธิรรมชมุชน อยา่งการขบัเคล่ือนแบบเช่ือมโยง แบบหุ้นสว่น หรือ
แบบขบัเคล่ือนท่ีเหมาะสมกบัชุมชนแตล่ะพืน้ท่ีและกรณีท่ีตา่งกัน การผสมผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และชมุชนในการด าเนินภารกิจยุติธรรมชมุชนให้หนุนเสริมและเติมเต็มช่องว่างของยุติธรรมกระแสหลกันี ้จะ
น าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายท่ีส าคญัของยุติธรรมชุมชน ได้แก่ ความปลอดภัย ความพึงพอใจ และการยกระดบั
ความสามารถของชมุชน กรอบแนวคดิดงักลา่ว สรุปได้ดงัภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคดิของการศกึษา 
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บทที่ 3 
 

ระบบยุตธิรรมและยุตธิรรมชุมชนในประเทศอาเซียน1 
 

 ในเนือ้หาบทนี ้ผู้วิจยัมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเสนอข้อมูลพืน้ฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกับประเทศในประชาคม
อาเซียน โดยเน้นข้อมูลไปท่ีระบบการเมืองการปกครอง ระบบยุติธรรม และยุติธรรมชุมชนของแต่ละ
ประเทศ เพ่ือน าเสนอภาพรวมของยตุิธรรมชมุชนในแตล่ะประเทศ ทัง้นี ้ข้อค้นพบเบือ้งต้นเหล่านีเ้ป็นเพียง
ข้อมลูเท่าท่ีผู้ วิจยัพอจะหาได้จากหลายแหล่ง อาจยงัไม่มีความครบถ้วนและไม่สามารถน าไปเป็นข้อสรุป
ของแตล่ะประเทศได้อยา่งสิน้เชิง  

 
3.1 ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 
 

3.1.1 ยุตธิรรมชุมชนไทยในอดีต 
 
ยตุธิรรมชมุชนในประเทศไทย นบัวา่มีบทบาทอยา่งมากในอดีตในการไกลเ่กล่ียความขดัแย้ง อยา่ง

เจ้าโคตร หรือโต๊ะครู ส าหรับเจ้าโคตรเป็นผู้ใหญ่ในตระกลูหรือของแตล่ะกลุม่ของตระกลู ท่ีมีความส าคญัใน
วฒันธรรมภาคอีสาน มีบทบาทหน้าท่ีสัง่สอน เลีย้งดลูกูหลาน ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้สติความคิด 
ปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมและประเพณีอนัดีให้ลูกหลานได้เห็น ไกล่เกล่ียประนีประนอมกรณีพิพาทท่ี
เกิดขึน้ในสงัคมและชมุชน ให้เกิดความปลอดภยัอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีสขุสนัติ แก้ไขปัญหาข้อขดัข้องตา่ง ๆ  
ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ท าหน้าท่ีแบง่ปันมรดกให้แก่ลกูหลานอย่างเป็นธรรม ปกปอ้งคุ้มครองลกูหลานให้อยู่ใน
สงัคมอย่างมีความสุข ฯลฯ ผู้ ท่ีจะเป็นเจ้าโคตรมีลกัษณะหลายประการ ได้แก่ เป็นญาติผู้ ใหญ่ของแต่ละ
ตระกูลท่ีเคารพนับถือ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี  
ประชาชนทัว่ไปในหมูบ้่านก็เคารพ ระบบเจ้าโคตรในอดีตใช้ได้ผลดีเพราะคนอีสานนบัถือผู้อาวโุส เม่ือมีการ
เจ็บไข้ได้ป่วย เกิดการขดัแย้งในครอบครัว การแบง่ทรัพย์มรดก ฯลฯ จะต้องมีการเชิญญาตผิู้ใหญ่มาพูดคยุ
กนัเพ่ือไกล่เกล่ียให้คืนดีหรือเป็นท่ียตุิกนั บางครัง้เจ้าโคตรมีบทบาทมากกว่ากฎหมายมรดกของบ้านเมือง 
(อดุม บวัศรี, 2549, อ้างใน วนัชยั วฒันศพัท์, 2553) 

นอกจากนี ้ประเทศไทยในอดีต ยงัมีระบบ “โต๊ะครู” เป็นระบบการจัดการความขัดแย้งด้วยการ
เจรจาไกล่เกล่ียในหมู่บ้านเช่นกัน ดงักรณีหมู่ 8 ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี หรือใน

                                                           
1 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนท่ีน าเสนอในการศกึษาครัง้นี ้สบืค้นจากเว็บไซต์กรม

ประชาสมัพนัธ์ http://www.aseanthai.net/main.php?filename=aseanknowledge ข้อมลูสว่นใหญ่ได้รับการปรับเนือ้หา
ให้มีความเป็นปัจจบุนัช่วงในปี 2558 – 2559  
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ภาคเหนือก็มีการใช้ “แก่เหมือง แก่ฝาย” ในการแก้ปัญหาข้อขดัแย้งจากการใช้น า้ แตใ่นปัจจบุนัระบบการ
แก้ปัญหาแบบดัง้เดิมของไทยลดความส าคญัลงเพราะขาดความน่าเช่ือถือ ประกอบกับมีระบบยุติธรรม
กระแสหลกัท่ีเป็นท่ียอมรับโดยกฎหมายออกมา ดงัข้อค้นพบของ อดุม บวัศรี ท่ีว่า เจ้าโคตรมีข้อบกพร่องท่ี
ท าให้ถกูลดความส าคญัลงไป ได้แก่ ความล าเอียงไม่ยตุิธรรม มีผู้ตอบคิดเป็นร้อยละ 21 นอกจากนี ้ผู้ตอบ
ยงัเห็นว่าเจ้าโคตรมีการแบง่พรรคแบง่พวก ขาดคณุธรรม ไม่เป็นประชาธิปไตย ขาดความสามารถ ไม่กล้า
ตดัสินใจ ขีบ้น่ เป็นต้น (วนัชยั วฒันศพัท์, 2553) 

 
3.1.2 ที่มาของยุตธิรรมชุมชนไทยในปัจจุบัน 
 

 หลงัจากการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนภารกิจไปจากเดิมท่ีเคย
สนบัสนนุการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลมาสูก่ารเป็นหนว่ยงานหลกัในกระบวนการยตุธิรรมท่ี
มีภารกิจครอบคลมุด้านการอ านวยความยตุิธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ภารกิจท่ีมีการปรับเปล่ียนไปนัน้มีความครอบคลุมงาน
ยุติธรรมอย่างกว้างขวาง กระทรวงยุติธรรมจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันากลไกและระบบการบริหาร
จดัการให้สามารถผลกัดนัภารกิจดงักล่าวให้บรรลเุปา้หมายในการสร้างความเข้มแข็งให้สงัคมอนัจะน ามา
ซึ่งความสุขของสังคมอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมจึง มีนโยบายกระจายงาน
ยุติธรรมไปยงัพืน้ท่ีจงัหวัดต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยมีการจดัตัง้ส านักงานยุติธรรมจงัหวัดเม่ือปี พ.ศ.2548 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ทัง้นี ้ ได้มี
การพฒันาระบบงานยุติธรรมชุมชนและการจดัตัง้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นแนวทางท่ีส าคญัประการ
หนึ่งของนโยบายดงักล่าวท่ีมีจุดหมายให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอ านวยความยุติธรรมใน
ลกัษณะหุ้นส่วนภายใต้ยทุธศาสตร์ “ยตุิธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” (justice for all, all for Justice) 
(เนาวรัตน์ พลายน้อย, 2550, น. 289) โดยส านกังานยตุธิรรมจงัหวดัเป็นผู้ประสานและบรูณาการในพืน้ท่ี 

วตัถปุระสงค์ของโครงการยตุิธรรมชมุชน มีหลายประการ ได้แก่ เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและความ
เข้มแข็งของชมุชน เพ่ือให้ได้แนวทาง วิธีการและกระบวนการในการพฒันาเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชน ปัจจบุนั
ประเทศไทยมีโครงการน าร่องยุติธรรมชุมชน 17 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 2.ปทุมธานี 3.ระยอง   4.
ฉะเชิงเทรา 5.สริุนทร์ 6.ชยัภมูิ 7.ขอนแก่น 8.มหาสารคาม 9.เชียงใหม ่10.ล าพนู 11.นา่น 12.พิษณโุลก 13.
ก าแพงเพชร 14.ราชบรีุ 15.ประจวบคีรีขนัธ์ 16.สรุาษฎร์ธานี 17.ตรัง (เนาวรัตน์ พลายน้อย, 2550, น. 291) 
มีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมคมุประพฤต ิกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส านกัพฒันาและส่งเสริมการ
บริหารยตุธิรรมจงัหวดั และส านกังานยตุธิรรมจงัหวดั  

ในส านกังานยุติธรรมจงัหวดัมีการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นศนูย์ท่ีกระทรวง
ยุติธรรมจัดตัง้ขึน้อยู่ในส านักงานฯ ยุติธรรมจังหวัดภายในกลุ่มงานบริการประชาชน โดยให้เป็นกลไก
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เช่ือมต่อการท างานระหว่าง ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งศูนย์
ประสานงานยุติธรรมชมุชน มีหน้าท่ี ส่งเสริม สนบัสนนุ และพฒันาเครือข่ายยุติธรรมชมุชน จดัวางระบบ
ฐานข้อมูลและ เช่ือมโยงข้อมลูระหว่างกลไกในชมุชนกับส านกังานยุติธรรมจงัหวดัและกระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือท างานร่วมกนัตลอดจนตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานของศนูย์ 

ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องในส่วนของชุมชนหรือประชาชนในการด าเนินงานยุติธรรมชุมชนร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมนัน้ ได้แก่ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน สมาชิกเครือข่ายฯ ผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชน 
คณะกรรมการประจ าศนูย์ยตุธิรรมชมุชน ศนูย์ยตุธิรรมชมุชน นอกจากนี ้ยงัมีอาสาสมคัรคมุประพฤต ิและ
อาสาสมคัรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

ส าหรับ "เครือข่ายยตุิธรรมชุมชน" หมายถึง ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรท่ีมีความสนใจ และสมคัร
ใจท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือ ในการปอ้งกัน เฝา้ระวงัปัญหาอาชญากรรม 
ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และเสริมสร้างความยตุธิรรมและความสงบสขุในชมุชน 

สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชนผู้สนใจในงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ของ
กระทรวงยุติธรรม และได้ผ่านการอบรม "หลกัสูตรเครือข่ายยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม" เพ่ือเข้าร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหุ้ นส่วนท่ีจะด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
ยตุธิรรม ความเป็นธรรม และความสงบสขุในชมุชน 

ผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนผู้ ได้รับคดัเลือก ให้เป็น
ตวัแทนของเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน และประชาชนในชมุชน ในการประสานงาน ระหว่างประชาชน ชมุชน 
และองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในชมุชนและส่งผลให้เกิดความสงบสุข
ของชมุชน นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้บริหารจดัการและด าเนินงานในศนูย์ยตุธิรรมชมุชน 

คณะกรรมการประจ าศนูย์ยตุิธรรมชมุชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนหรือ ประชาชน
ในชุมชนได้รับการคดัเลือกให้ท าหน้าท่ีพิจารณา วินิจฉัย แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในชุมชนในกรณีท่ี
สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน หรือผู้ประสานงานยตุิธรรมชมุชนไม่สามารถแก้ไขได้ จะมีการพิจารณาสง่
เร่ืองท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดต่อไป โดยมีผู้ ประสานงานยุติธรรมชุมชนเป็น
เลขานกุาร คณะกรรมการประจ าศนูย์ยตุธิรรมชมุชนและเป็นฝ่ายธุรการ 

ศนูย์ยตุิธรรมชมุชน หมายถึง สถานท่ีท่ีอยู่ในชมุชน และสมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน ตลอดจน
ประชาชนเห็นชอบให้จดัตัง้เป็นศนูย์ยตุธิรรมชมุชน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีด าเนินงาน ของคณะกรรมการประจ า
ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนหรือด าเนินงานในกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชน 

นอกจากนี ้ประชาชนผู้ท าหน้าท่ีอาสาสมคัรคมุประพฤต ิ ภายใต้โครงการอาสาสมคัรคมุประพฤต ิ
ของกระทรวงยุติธรรม นโยบายรัฐบาล และนโยบายชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2530 มีบทบาทช่วยเหลือพนกังานคมุประพฤติในการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ ต้องขงัในชัน้
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ก่อนได้รับการพกัการลงโทษหรือลดวนัต้องโทษ ชว่ยเหลือพนกังานคมุประพฤต ิในการสอดส่องเย่ียมเยียน
แก้ไขฟืน้ฟูและสงเคราะห์ ผู้ ท่ีอยู่ระหว่างถกูคมุความประพฤติ ผู้ ท่ีท างานบริการสงัคมแทนคา่ปรับและผู้ ท่ี
ต้องได้รับการสงเคราะห์ภายหลงัปล่อย ชว่ยเหลือพนกังานคมุประพฤต ิหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ตดิตามผลผู้ตดิยาเสพตดิ และตดิตามผลผู้ผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพ
ติด ตามพระราชบญัญัติฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ.2545 ช่วยเหลือพนกังานคมุประพฤติตามท่ี
กฎหมายบญัญัติไว้ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนกังานคมุประพฤติช่วยเผยแพร่ความรู้และประชาสมัพนัธ์
ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมคุมประพฤติหรือกระทรวงยุติธรรมก าหนด 
อาสาสมคัรคมุประพฤติมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเข้าคดัเลือกเป็นอาสาสมคัรคมุประพฤติดีเดน่ มีสิทธิได้รับ
การเสนอช่ือขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สมาชิกมีสิทธิได้รับสวสัดิการตามท่ีกรมคมุประพฤติ  
ก าหนด  

ส าหรับ “อาสาสมคัรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” หมายถึง บคุคลท่ีได้รับคดัเลือกจากประชาชนหรือ
กลุม่องค์กรประชาชนในชมุชน โดยให้ใช้ช่ือยอ่ภาษาไทยวา่ “อสภ.” เป็นไปตาม “ระเบียบกระทรวงยตุิธรรม 
วา่ด้วยเครือขา่ยและอาสาสมคัรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548” เป็นผู้ ท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป               มี
คณุสมบตัติามท่ีก าหนด และต้องสมคัรโดยให้อธิบดี หรือบคุคลท่ีรับมอบหมายมีอ านาจแตง่ตัง้และเป็น  ผู้
ลงนามในบตัรประจ าตวั โดยมีบทบาทและหน้าท่ีเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ หรือจดัการรณรงค์ และให้ความรู้ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน และชุมชนตระหนักในด้านสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ            ให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ เป็นผู้ด าเนินการ หรือเป็นผู้ประสานงาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และการจัดการความขัดแย้ง การระงับข้อพิพาทชุมชน เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการ
ท างานด้านสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนด าเนินการหรือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลไกการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน และประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ี มีเหตุความไม่เป็นธรรมในชุมชน 
(ส านกังานยตุธิรรมจงัหวดัขอนแก่น, 2556)  
  

3.1.3 หน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานเก่ียวกับยุตธิรรมชุมชนในประเทศไทย 
  
กระทรวงยตุิธรรม มีจดุมุ่งหมายในการด าเนินงานตามโครงการเครือข่ายยตุิธรรมชุมชนเพ่ือสร้าง

ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและชมุชนในการอ านวยความยตุิธรรมสร้างความเป็นธรรมในสงัคม โดย
ภาครัฐจะส่งเสริมการรวมตวัของประชาชนในลกัษณะเครือข่ายเพ่ือท างานด้วยกันกับภาครัฐในภารกิจท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน สามารถพฒันาการมีสว่นร่วมและสง่เสริมความเข้มแข็งให้กบัชมุชน โดยมีเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนและศนูย์ยุติธรรมชุมชนเป็นกลไกในการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า 
ประชามีส่วนร่วม” โดยกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ ควบคุมภายใน และต่อมาได้มอบหมายให้กับกรมคุม
ประพฤติด าเนินงานโครงการเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้กระทรวงยตุธิรรม 
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คือ 1.กรมคมุประพฤต ิ2.ส านกังานคมุประพฤต ิ3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 4.ส านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ และ 5.ส านกังานยตุิธรรมจงัหวดั (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554, น. 212-216) บทบาท
หน้าท่ีของแตล่ะหนว่ยงานมีดงันี ้

กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับมอบหมายงานจากกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินงาน
โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยมีหน้าท่ีหลักในการจัดท าหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน การสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน การจัดตัง้ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน การจดัท าฐานข้อมูล การดแูลรักษาประโยชน์ จดัให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมมอบหมาย
งานและรวบรวมติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการ
ด าเนินงานโครงการเครือข่ายยุติธรรมชมุชน ซึ่งเป็นการท างานในลกัษณะหุ้นส่วน สมาชิกผู้ปฏิบตัิงานใน
พืน้ท่ีตามความสมคัรใจและท าหน้าท่ีในลกัษณะของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยมีประชาชน กลุ่ม หรือ
องค์กรมาท างานร่วมกนั 

ส ำนักงำนคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานย่อยของกรมคุมประพฤติท่ีรับนโยบายแผนงานมาเพ่ือ
ด าเนินงานภายใต้โครงการเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน โดยส านกังานคมุประพฤติจะต้องส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
ด าเนินงานโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนโดยตรง เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนแต่ละจงัหวดั ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจากส านกังานคมุประพฤติมีบทบาทหน้าท่ีในการสอดส่อง 
เย่ียมเยือนและแก้ไขฟืน้ฟผูู้ถกูคมุความประพฤต ิให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกบัภารกิจของกรมคมุประพฤติ
ในด้านการควบคมุและสอดส่องและแก้ไขฟืน้ฟูและสงเคราะห์ผู้ถกูคมุประพฤติ จดัประชมุท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่
ในพืน้ท่ีเดียวกับผู้ถูกคมุประพฤติ เพ่ือรับทราบและแลกเปล่ียนข้อมูลและแนวทางในการดแูลแก้ไขฟื้นฟู
และรับผิดชอบ ให้ความชว่ยเหลือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ถกูคมุความประพฤตใิห้เป็นคนดี ระงบัข้อพิพาท
ความขัดแย้ง ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ เสียหายและผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม โดยน าเร่ือง
ดงักล่าวปรึกษาหารือกับผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชน ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น แก้ไข
ปัญหาให้ยุติพร้อมรายงานผลต่อศนูย์ยุติธรรมชมุชน ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ให้ส่งต่อไปยงัศนูย์ยุติธรรมชุมชน
พร้อมแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ บทบาทในการเฝ้าระวังแจ้งข่าวเบาะแสการกระท าผิดและการป้องกัน
อาชญากรรม โดยให้รวบรวมสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพืน้ท่ีชุมชนเดียวกัน จัดประชุมสมาชิก
เครือข่ายยตุิธรรมชมุชนเพ่ือค้นหาปัญหาหรือแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม พร้อมจดัท าสรุป 
จัดเวทีสาธารณะประชุมประชาชนหรือผู้ แทนประชาชนในชุมชน เพ่ือค้นหาปัญหาหรือแนวโน้มท่ีจะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยให้น าข้อมลูจากการประชมุสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชมุชนเสนอพร้อมไปด้วย
และให้ชุมชนเสนอแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีคุม
ประพฤติและส านักงานคุมประพฤติจะต้องด าเนินการตรวจเย่ียมติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์
ยตุธิรรมชมุชนในแตล่ะแหง่ เพ่ือส ารวจปัจจยัแหง่ความส าเร็จ ปัญหาอปุสรรค และให้ค าปรึกษาแก่ประธาน
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ศนูย์ยุติธรรมชุมชนและสมาชิกประจ าศนูย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและ
ยัง่ยืน พร้อมทัง้ท าการเปิดหรือขยายศนูย์ยตุธิรรมชมุชนเพ่ือให้บริการประชาชนได้มากท่ีสดุ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ เจ้าหน้าท่ีจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่ได้มีหน้าท่ีหลกัในการ
ด าเนินงานของโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แต่มีหน้าท่ีในการประสานงานให้ความร่วมมือและ
ด าเนินงานในสว่นท่ีเก่ียวข้องและในสว่นท่ีกรมคมุประพฤตร้ิองขอโดยท าหน้าท่ีในการให้ความชว่ยเหลือแก่
ผู้ ท่ีเป็นเหย่ืออาชญากรรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและสง่ตวัแทนเข้าร่วมงานและกิจกรรมตา่ง 
ๆ ของงานยตุธิรรมชมุชน 

ส ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์ เป็นหนว่ยงานภายใต้สงักดัส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม       มี
อ านาจหน้าท่ีในการน าเสนอและจัดท านโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายของคณะรัฐมนตรี จดัท าแผนแม่บท ประสานแผนปฏิบตัิงาน 
และเสนอแนะนโยบายในการตัง้และจัดสรรงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานยุติธรรมชุมชน คือ พัฒนา
ระบบงานยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน ติดตามและประเมินผลนโยบายของโครงการเครือข่าย
ยตุธิรรมชมุชน 

ส ำนกังำนยุติธรรมจังหวดั มีส่วนร่วมในการส่งเจ้าหน้าท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมของศนูย์ยุติธรรมชมุชน 
เชน่ การร่วมไกลเ่กล่ียข้อพิพาท การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชน ประสานงาน
กบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินคดีฟ้องร้องและช่วยเหลือประชาชนให้ด าเนินไปได้ด้วยดี และ
มีหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ปอ้งกนัและควบคมุอาชญากรรม แก้ไขและบ าบดัฟืน้ฟู
ผู้กระท าผิดและประสานความร่วมมือกับองค์กรตา่ง ๆ และหน่วยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรมในระดบั
จงัหวดั ท าให้เช่ือมโยงการด าเนินงานกบัโครงการเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนได้อยา่งมีระบบ 

จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจ าเป็นต้อง
เช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานเหล่านัน้ ส่วนการประสานงานเช่ือมโยงระหว่างรัฐและยุติธรรมชุมชนด้วย
การส่ือสารท่ีรวดเร็วและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างทันการณ์เป็นหัวใจของความส าเร็จของยุติธรรมชุมชน 
กระทรวงยุติธรรมได้ใช้ตวักลางท่ีเรียกว่า ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในพืน้ท่ีจังหวัดต่าง  ๆ ของ
กระทรวงยุติธรรมเป็นตวัเช่ือมประสาน ทัง้ยงัมีเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านกังานคมุประพฤติ
ประจ าจงัหวดัเป็นผู้ด าเนินการจดัตัง้และประสานงานกบัยตุธิรรมชมุชนอีกทางหนึง่ (วันชยั รุจนวงศ์, 2550, 
น. 209-210) 

ความคุ้นเคยและรู้จักกันดีในชุมชน รวมทัง้การมีแนวทางท่ีชัดเจนในการประสานงานแล้วท างาน
ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายท่ีใกล้ชิด ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยภาครัฐเสริมพลงัความรู้ด้านกฎหมายตลอดจนการจดัการแก้ไขปัญหาสงัคมต่าง ๆ ใน
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ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเกิดพลงั ให้ชุมชนมีความมัน่ใจในการดแูลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้อง
พึง่พางบประมาณคา่ใช้จ่ายจากภาครัฐ เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เห็นประโยชน์ท่ีต าบลตนเองได้รับจากการด าเนินงานยุติธรรมชมุชน อบต.หลายแห่งได้เข้ามา
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการด าเนินการยุติธรรมชุมชนในพืน้ท่ีท่ี  อบต.รับผิดชอบ (วนัชยั รุจนวงศ์, 
2550, น. 209-210) 
 

3.1.4  การด าเนินงานยุตธิรรมชุมชนในประเทศไทย  
 
การด าเนินงานยุติธรรมชุมชนโดยกระทรวงยุติธรรมของไทยนัน้ เป็นการขับเคล่ือนผ่านเครือข่าย

ยตุธิรรมชมุชน โดยใช้รูปแบบความไมเ่ป็นทางการของชมุชนมาช่วยในการด าเนินงาน ข้อมลูยตุธิรรมชมุชน
ท่ีพบว่ามีการขบัเคล่ือนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจึงเป็นภารกิจด้านการจดัการความขดัแย้งเชิ งสมานฉันท์ 
ดงัตวัอย่างการศึกษาของ เดชา สงัขวรรณ (2550) เร่ืองการท างานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัพทัลงุ การศกึษาของสรุชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ (2558) เก่ียวกบัการปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรม
ในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาของ กมลชนก ดุริยประกิจ (2554) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ
ยุติธรรมชุมชนในเชิงพืน้ท่ีเช่นกันกับสุรชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ ในเร่ือง ความคาดหวงัของเครือข่าย
ยตุิธรรมชมุชนตอ่การท างานของศนูย์ยตุิธรรมชมุชนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร งานของจกัรกริญน์ ทอดสูง
เนิน และอรนนัท์ กลนัทปรุะ (2557) ศกึษาไปในภารกิจของงานยตุิธรรมชมุชนในส่วนของการจดัการความ
ขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ ในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชมุชน กรณีศกึษา 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือ บุษบา เกตุอุดม (2546) ได้
ท าการศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์เช่นกัน ในเร่ือง ทศันะผู้ ต้องขงัหญิง
ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษคลองไผ่ต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น การด าเนินงานยุติธรรม
ชุมชนในประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีสืบค้นได้ได้ให้ข้อค้นพบเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน อปุสรรค ข้อเสนอแนะตอ่การขบัเคล่ือนตอ่ไป ดงันี ้

กระบวนกำรด ำเนินงำนยติุธรรมชมุชน 
ในภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์นัน้ มีข้อค้นพบจากงานของเดชา สังขวรรณ 

(2550) ว่ากระบวนการเร่ิมจากเม่ือเกิดปัญหาขึน้คู่กรณีจะแจ้งปัญหาให้เครือข่ายชุมชนทราบ จากนัน้  ผู้
ประสานงานเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนเชิญเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนทัง้หมดในพืน้ท่ีหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงให้เข้า
ร่วมประชมุ พร้อมแจ้งปัญหาข้อขดัแย้งให้ทราบ หากเป็นปัญหาเล็ก ๆ จะด าเนินการจนแล้วเสร็จโดยการ
สรรหาบคุคลท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือในชมุชนมาศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้ และให้ผู้ เสียหาย ผู้กระท าความผิดมา
พบปะพดูคยุกนั แล้วน าข้อมลูทัง้หมดมาปรึกษาหารือกนั 
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ในการประชมุของเครือข่าย มีการเชิญฝ่ายผู้กระท าผิด ฝ่ายผู้ เสียหาย และบคุคลในชุมชนมาเ ข้า
ร่วมประชมุ ซึ่งเป็นการประชมุชนพบปะกันเอง มีลกัษณะเป็นการล้อมวงสนทนากนัในเชิงประนีประนอม 
โดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชนด าเนินการให้การประชุมพูดคุยเป็นไปโดยเรียบร้อยตัง้แต่การกล่าวถึง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์การประชุม ข้อตกลง กติกา และแก้ไขปัญหาเม่ือการพูดคุยมีแนว โน้มท่ีจะเป็น
อุปสรรคการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม บนัทึกข้อตกลงร่วมกันของท่ีประชุม จดรายงาน
ความก้าวหน้าหรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้อตกลง หลงัจากนัน้ให้ผู้ เสียหายและชมุชนได้มีโอกาสพูดถึง
ความเสียหายและความเดือนร้อนท่ีได้รับ ให้ผู้ กระท าผิดได้พูดถึงความส านึกผิดท่ีได้ท าลงไป โดยมี
เครือข่ายเป็นผู้ด าเนินการพดูคยุปรึกษากันจนน าไปสู่การขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมทัง้การหา
แนวทางแสดงความรับผิดชอบและส านึกผิดกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย การตัง้
ปณิธานท่ีจะปฏิบัติในแนวทางท่ีดีของผู้ กระท าผิด โดยในแต่ละกรณีต้องใช้เวลาในการด าเนินการท่ี
แตกตา่งกัน ส าหรับสถานท่ีมีลกัษณะท่ีหลากหลายและไม่เป็นทางการ เช่น วดั หรือ ลานในหมู่บ้าน เป็น
ต้น เครือข่ายชุมชนจะดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้ชุมชนเป็น
ผู้ เสียหายด้วย จากนัน้จะแจ้งให้ส านกังานคมุประพฤติทราบเพ่ือลงสถิติปฏิบตัิงานในกรณีตา่ง ๆ เดือนละ 
1 ครัง้ 

กรณีท่ีด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ส าเร็จ ไม่สามารถท าข้อตกลงกนัได้ 
จะแจ้งให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนระดับอ าเภอทราบเพ่ือขอค าแนะน าจากส านักงานคุมประพฤติ ซึ่ง
ส านกังานคมุประพฤติจะประสานงานกับกรรมการสมาชิกชมรมสานสนัติพทัลุงให้เข้าร่วมเป็นพ่ีเลีย้งใน
การด าเนินการจนแล้วเสร็จ โดยแกนน าของชมรมสานสนัตจิะท าการเจรจาพดูคยุกบัคูก่รณีอีกครัง้ 

กรณีท่ีเกิดความขัดแย้งส่วนใหญ่ ถ้าคู่กรณีพักอยู่ในชุมชนเดียวกัน คนในชุมชนย่อมทราบ
รายละเอียดของข้อพิพาท โดยเฉพาะสงัคมชนบท ซึง่จะง่ายในการน าเข้าสูก่ระบวนการสมานฉนัท์ หลงัจาก
นัน้เครือข่ายยุติธรรมชมุชนจะดงึชาวบ้านเข้าร่วมเพ่ือสร้างความตระหนกัว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ชมุชนเป็น
ผู้ เสียหายทางอ้อมด้วย โดยเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายชาวบ้านท าหน้าท่ีในการพูดคยุพร้อมญาติของ
คูก่รณีโดยยดึความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของชมุชนเป็นท่ีตัง้ในการยตุิปัญหาข้อขดัแย้ง 

ในกรณีคดีท่ียุ่งยากและซับซ้อนไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จโดยชุมชนได้ คดีจะถูกน าเข้าสู่
ส านกังานคมุประพฤตเิพ่ือใช้กระบวนการเชิงสมานฉนัท์โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายชมุชน คณะกรรมการ
ชมุชนสานสนัติสขุ และผู้พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัเข้าร่วมแก้ไขปัญหา สว่นกรณีท่ีความบาดหมางบาน
ปลายและคูก่รณีร้องขอ ผู้ว่าราชการจงัหวดัก็จะเข้าร่วมในกระบวนการด้วยโดยส านกังานคมุประพฤติจะ
เตรียมการให้มีการพบปะกนัของคูก่รณีอย่างเป็นทางการ โดยพนกังานคมุประพฤติจะเป็นผู้ด าเนินการทัง้
การจดบันทึกการประชุม บันทึกข้อตกลงร่วมกันของท่ีประชุมและรายงานความก้าวหน้าหรือการ
เปล่ียนแปลงข้อตกลง 
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ในเชิงพืน้ท่ีซึ่งต้องการความเฉพาะเจาะจงของกระบวนการยุติธรรม งานศึกษาของ สุรชยั ไวยวรรณ
จิตร และคณะ (2558) เก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนในพืน้ท่ีภาคใต้ท่ีคนสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม พบวา่ คน
ในพืน้ท่ีสามารถใช้กระบวนการยตุิธรรมชมุชนในการจดัการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ในชมุชนได้ ซึ่งวิธีการแก้ไข
ปัญหาจะยึดตามหลกัศาสนาอิสลามเป็นหลัก กระบวนการยุติธรรมชุมชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ใน
อดีตโต๊ะอิหม่ามมีบทบาทอย่างมากเม่ือเกิดกรณีข้อพิพาท การระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ในชุมชนจะขอ
ค าปรึกษาจากโต๊ะอิหม่ามซึ่งคนในชมุชนทุกคนตา่งเคารพนบัถือ โดยในอดีตยงัไม่มีองค์กรเข้ามาดูแลคน
ในชมุชน ยงัไม่มีองค์กรของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารสว่นต าบล คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
แต่ในปัจจุบนัเม่ือเกิดปัญหาระหว่างชาวบ้าน ในบางส่วนก็ยงัมีการขอค าปรึกษาจากอิหม่ามเช่นเดิม ใน
บางส่วนก็จะขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัโดยตรง บางส่วนก็จะเข้าไปหาเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ปัจจบุนัได้มีการประสานงานกนัระหวา่งคณะกรรมการอิสลามฯ และศาลยตุิธรรมจงัหวดั โดยมีผู้พิพากษา
เข้ามาให้ข้อมลูกบัคณะกรรมการอิสลาม เพราะต้องการลดจ านวนคดีความท่ีจะเข้ามาให้ศาลตดัสิน ดงันัน้ 
หากเป็นไปได้ในบางข้อพิพาทก็ต้องการให้จบท่ีโต๊ะอิหม่าม หรือคณะกรรมการอิสลามฯ ยกตวัอย่างใน
จงัหวดัสตลู เม่ือเกิดข้อพิพาทขึน้ในชมุชน คณะกรรมการอิสลามจงัหวดัสตลูมีข้อตกลงวา่ต้องไปปรึกษากับ
โต๊ะอิหม่ามก่อน ถ้าอิหม่ามไม่สามารถไกล่เกล่ียได้จึงจะส่งเร่ืองมาท่ีคณะกรรมการอิสลาม หากคูก่รณีไม่
สามารถตกลงกนัได้อีก ก็ต้องสง่ไปไกลเ่กล่ียท่ีดาโต๊ะยตุธิรรมจงัหวดั 

ผลกำรด ำเนินงำนยติุธรรมชมุชนในประเทศไทย 
ส าหรับผลการด าเนินงานยตุิธรรมชุมชนในประเทสไทยอ้างอิงได้จากรายงานของส านกันโยบายและ

ยุทธศาสตร์ พบว่า โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนท่ีมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านยุติธรรม
ชมุชนของกระทรวงยตุิธรรม มีโครงการทัง้หมด 6 โครงการ (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ , 2550; ส านกั
นโยบายและยทุธศาสตร์, 2551) คือ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและการผลักดันกฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
ยตุิธรรมทางเลือก หวัข้อการประเมิน เช่น การเสริมสร้างและพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาความขดัแย้งและ
ข้อพิพาทในชุมชนด้วยสนัติวิธีประสบความส าเร็จ มีการประเมินความรู้เร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การจดัการความขดัแย้งด้วยสนัตวิิธี และการใช้กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ได้ เป็นต้น 

- โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในการพฒันาระบบยตุิธรรมชมุชนและเสริมพลงัชมุชน หวัข้อการ
ประเมิน เชน่ การสร้างการมีสว่นร่วมในชมุชน การบริหารงานยตุธิรรมชมุชน เป็นต้น  

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการท างานชุมชนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการ
ประเมิน เช่น กระบวนการเคร่ืองมือการถอดบทเรียน ระดบัปัจเจก ระดบัระหว่างกนั ระดบักลุ่ม และระดบั
สงัคม มีความจ าเป็นในการด าเนินงาน  

- โครงการบูรณาการและเสริมสร้างศกัยภาพด้านยุติธรรมชมุชน หวัข้อการประเมิน เช่น ในชุมชนมี
ความก้าวหน้าในการบูรณาการ และเสริมสร้างศักยภาพยุติธรรม ชุมชนน าร่องเกิดความร่วมมือการ
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ปฏิบตัิงานยุติธรรมชุมชน และมีการร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานยุติธรรม
ชมุชน เป็นต้น  

- โครงการวิจยัความเช่ือมโยงเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับการบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ
และการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน มีหวัข้อการประเมิน เชน่ รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายยตุธิรรมชมุชนกับ
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมีความชดัเจน แนวทางการ
เช่ือมโยงเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนกบัการบริหารราชการจงัหวดัแบบบรูณาการ และกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน
มีความชดัเจน (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2550) 

- โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการติดตามประเมินผลภายใน (External Evaluation) และ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ ถอดบทเรียนโครงการพฒันาระบบงานยตุธิรรมชมุชนในจงัหวดัน าร่อง 17 จงัหวดั 

ตวัอย่างโครงการดงักล่าว ได้มีการประเมินผลในแต่ละปี เก่ียวกับการมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนท าให้มี
โอกาสเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกมากขึน้ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีความรู้และสามารถให้
ค าแนะน าเก่ียวกับกฎหมายและข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศนูย์คณุธรรม  เช่น ความพร้อมของบคุลากร การประชาสมัพนัธ์โครงการยตุิธรรมชมุชน การ
ให้ข้อมลูขา่วสาร ความรู้ ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ สว่นใหญ่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก (ส านกันโยบาย
และยทุธศาสตร์, 2550; ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2551; สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554)  

อย่างไรก็ดี ประชาชนยงัมีความคาดหวงัต่อการด าเนินงานของเครือข่ายยุติธรรมชมุชน ดงัการศึกษา
ของ กมลชนก ดริุยประกิจ (2554) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกับยุติธรรมชมุชนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า 
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีความคาดหวงัต่อการด าเนินงานของศนูย์ยุติธรรมชุมชนในภาพรวมระดบัปาน
กลาง โดยมีความคาดหวงัตอ่การด าเนินงานด้านตา่ง ๆ เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้

1. ด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้มี
การประสานไกลเกล่ียโดยต้องมีเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง และประชมุกลุ่มครอบครัว 
ประชุมประสานงานสมัพนัธภาพ ครอบครัวสมานฉันท์ โดยมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้าร่วมการประชมุ
หรือประสานให้เกิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบางกรณี ในภารกิจนีย้งัมีการศึกษาท่ีเสนอรูปแบบในการ
จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์หรือไกล่เกล่ียท่ีดี ดังการศึกษาของบุษบา เกตุอุดม (2546) ได้
ท าการศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ โดยศึกษาเฉพาะในกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะอย่างผู้ ต้องขงัหญิง ในเร่ือง ทศันะผู้ ต้องขังหญิงทณัฑสถานบ าบดัพิเศษคลองไผ่ต่อกระบวนการ
ยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ ผลการศกึษา พบว่า ผู้ ต้องขงัหญิงมีทศันะในภาพรวมเห็นด้วยกบัวิธีการไกล่เกล่ีย
ในรูปแบบของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ ท่ีน าบคุคลท่ีสามเข้ามาร่วมเจรจาไกลเ่กล่ีย โดยบคุคลท่ี
สามควรเป็นผู้น าในชุมชนหรือเป็นบุคคลท่ีเคารพนบัถือหรืออาจเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ ส าหรับทศันะต่อความ
เป็นไปได้ท่ีจะน าวิธีการไกล่เกล่ียในรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสงัคมไทย พบว่า 
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ผู้ ต้องขงัเห็นด้วยกับความเป็นไปได้ท่ีจะน าวิธีการไกล่เกล่ียในบางรูปแบบมาใช้ ได้แก่ 1) ความผิดท่ียอม
ความกนัได้ควรได้รับคา่ชดเชยแทนการลงโทษจ าคกุ 2) การเจรจาไกลเ่กล่ียควรเป็นแบบไม่เป็นทางการคือ
ให้ผู้กระท าความผิด ผู้ เสียหายและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมคยุกัน 3) ผู้ ไกล่เกล่ียจะเป็นผู้ โน้มน้าวให้ผู้กระท า
ความผิดยอมรับความผิดและรู้ส านึกในการกระท าของตน และผู้ไกลเ่กล่ียจะเป็นผู้ โน้มน้าวให้ผู้ เสียหายลด
ความโกรธลง 4) การให้ครอบครัวของผู้กระท าความผิดและผู้ เสียหาย หรือผู้แทนชมุชนท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือ 
หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าร่วมการเจรจา จะท าให้การเจรจาตกลงกนัง่ายขึน้ 5) การเจรจาไกลเ่กล่ียควรมีข้อยตุิให้
ผู้กระท าความผิดต้องส านกึตอ่การกระท าของตนเองและยินดีชดใช้ตอ่ผู้ เสียหาย และในการไกลเ่กล่ียควรมี
ข้อยตุท่ีิท าให้ผู้ เสียหายให้อภยัและได้รับการชดใช้จากผู้กระท าผิด 

2. ด้านการรับคืนผู้กระท าความผิดกลบัสู่ชมุชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวงัให้มี
การร่วมแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าความผิดในทุกกรณี คาดหวงัในการร่วมกิจกรรมบริการสงัคมและการให้การ
สงเคราะห์หลงัปลอ่ยเดือนละ 1-2 ครัง้ 

3. ด้านปอ้งกันอาชญากรรมและการกระท าผิด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวงัให้มี
การจดักิจกรรมด้านการปอ้งกนัอาชญากรรมและการกระท าผิด 3-4 ครัง้ตอ่เดือน ครัง้ละ 1-2 กิจกรรม และ
ความคาดหวงัให้เครือขา่ยและตวัแทนจากทกุครอบครัวร่วมกิจกรรม 

4. ด้านการเยียวยาและเสริมพลัง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คาดหวังให้มีการติดตามผลการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญา ข้อตกลงของการประชมุในทกุกรณี และคาดหวงัให้มีการจดักิจกรรมเสริมพลงั
เหย่ืออาชญากรรมเดือนละ 1-2 ครัง้ 
  ปัญหำและอปุสรรคทีพ่บ 

 ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานยุติธรรมชุมชนมีหลายประการ ทัง้ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชน 
ระบบสนบัสนนุ รายละเอียดมีดงันี ้(ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2550; 2551) 

1.ด้านเจ้าหน้าท่ี มีปัญหาเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชนเจ้าหน้าท่ีบางสว่นยงัขาดความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้าน
ชมุชน 

2.ด้านระบบสนบัสนุนยงัขาดความพร้อม เช่น วสัดอุุปกรณ์และยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานไม่
เพียงพอ การจดัเก็บข้อมลู สถิติเก่ียวกบังานเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน ไม่มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 

3.ด้านการบริหารจัดการ เช่น การติดตาม ดแูล ช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนขาดความ
เช่ือมโยงและตอ่เน่ืองของเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน หรือจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายยตุธิรรมชุมชน
มีจ านวนมากกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีความส าเร็จเชิงปริมาณสูง และท าให้งบประมาณท่ีได้รับไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีปัญหาขาดการประสานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับงาน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนอย่างเพียงพอ  ตวัอย่างเช่น ปัญหาของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศูนย์ยุติธรรม
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ชุมชนต าบลโคกขามท่ีประสบปัญหาด้านงบประมาณ เน่ืองจากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
หนว่ยงานภาครัฐบางสว่น ซึง่ไมเ่พียงพอตอ่การด าเนินงาน แตศ่นูย์ยตุธิรรมชมุชนต าบลโคกขามก็ได้รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโคกขาม และได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์
กรุงเทพ จ ากดั ในด้านตา่ง ๆ เชน่ อาคาร สถานท่ี อาหารและเคร่ืองดื่ม (จกัรกริญน์ ทอดสงูเนิน และอรนนัท์ 
กลนัทปรุะ, 2557) 

4.ด้านชุมชน เช่น สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเกิดความสับสนในการด าเนินงานด้านเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน เน่ืองจากต้องปฏิบตัิงานให้หลายหน่วยงานภายใต้ภารกิจคล้ายคลึงกัน  และยังมีสภาพ
ปัญหาท่ีอาจตา่งกนัในบางพืน้ท่ี ดงัการศกึษาของ สณีุย์ กลัป์ยะจิตร พบวา่ ผลของการท างานของเครือข่าย
ในตา่งจงัหวดัและกรุงเทพมหานครมีการท างานท่ีแตกตา่งกนัมาก อีกทัง้การท างานมกัจะมีปัญหาในเร่ือง
บคุลากรผู้ปฏิบตัิรับผิดชอบงานยตุิธรรมชมุชนเองและบคุคลในชุมชนเองด้วย และการประชาสมัพนัธ์งาน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในต่างจังหวัดจะมีรูปแบบและการท างานท่ีเป็นท่ีรู้จัก และเป็นรูปธรรมในการ
ท างานมากกวา่ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 
 

3.1.5 ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานต่อไปของยุตธิรรมชุมชนไทยจากผลการประเมิน2 
 
นโยบำยและกำรบริหำร 
1. กระทรวงยตุิธรรมควรให้ความส าคญัในการก าหนดผู้ รับผิดชอบหลกัอย่างเป็นรูปธรรม และมีการ

แต่งตัง้เจ้าภาพท่ีจะร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานของศนูย์ยุติธรรมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั 
เช่น ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเป็นสถานท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานด้วย เพราะเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มาจาก
ส านกังานคมุประพฤต ิและส านกังานยตุธิรรมจงัหวดั  

2. กระทรวงยตุธิรรมควรก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการศนูย์ยตุธิรรมชมุชน ให้มีความชดัเจนว่า
จะให้ศนูย์ยตุิธรรมชมุชนบริหารจดัการหรือด าเนินงานในขอบเขตเพียงใด และต้องด าเนินงานอะไรบ้างใน
แต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบและสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างในพืน้ท่ีท่ีอาจมีความละเอียดอ่อนทางศาสนาก็อาจมีการก าหนด
ขอบเขตของงานยุติธรรมชุมชนและผู้ ท่ีจะมาปฏิบตัิหน้าท่ี สุรชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ เสนอให้มีการ
ขยายพืน้ท่ีในการใช้กฎหมายอิสลามและดาโต๊ะยตุธิรรมไมใ่ช่แคส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ควรให้ทัง้สอง
กรณีสามารถใช้กบัจงัหวดัท่ีมีมุสลิมอยู่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนประชากรทัง้หมดของจงัหวดั  และ
หากจะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ต้องค านึงถึงอตัลกัษณ์ของพืน้ท่ี กระบวนการยุติธรรมชุมชนใน

                                                           
2 ข้อเสนอแนวทางต่อไปนีเ้ป็นเพียงข้อสรุปจากผลการประเมินการด าเนินงานด้านยุติธรรมชุมชนของการะทรวงยติุธรรมและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ยงัไมใ่ช่ข้อสรุป ข้อมลูประมวลจาก ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ (2550; 2551) สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ(2554) 
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จงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึง่มีการสอดแทรกหลกัศาสนาอิสลามไมจ่ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างท่ีเป็นทางการ 
เน่ืองจากอาจเกิดปัญหาการแทรกแซงในกระบวนการและอาจเกิดความขดัแย้งในการแยง่ชิงต าแหนง่ซึ่งจะ
สง่ผลท าให้กระบวนการยตุธิรรมชมุชนแบบท่ีเป็นอยูเ่ส่ือมหายไป (สรุชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ, 2558) 

3. การบริหารจดัการโครงการเครือข่ายยุติธรรมชมุชน ปัจจบุนัในความรับผิดชอบของส านกังานคมุ
ประพฤติ ซึ่งปัจจุบนัในความรับผิดชอบของส านักงานคุมประพฤติมีภาระงานมากอยู่แล้ว การบริการ
จดัการเครือข่ายยตุิธรรมจงัหวดัเป็นผู้ รับผิดชอบ และควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
อยา่งตอ่เน่ือง 

4. กระทรวงยตุิธรรมควรก าหนดเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนในการบริหารจัดการ
งานยุติธรรมชุมชนระดบักระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน การลด
ความขดัแย้งในชมุชน การชว่ยเหลือผู้ เสียหาย และการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึง่จ าเป็นจะต้อง
ท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรมีการประชุมและ
วางแผนร่วมมือกนัในการท างานอย่างตอ่เน่ือง โดยมีผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอในแตล่ะพืน้ท่ีเป็น
บคุคลส าคญัในการบรูณาการการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการ
ท างานท่ีไมต่อ่เน่ืองเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554)  

5. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีการติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานและ
ประเมินผลสะท้อนกลบัจากประชาชนตอ่การด าเนินงานของศนูย์ตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิงานได้ตามท่ี
ตัง้เปา้หมายไว้ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554; ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2550;2551) 

6. การผลักดนักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ควรผลักดนัให้เกิดกฎหมายรองรับการท างานของเครือข่าย
ยตุิธรรมชมุชนในรูปพระราชบญัญัติเพ่ือให้การปฏิบตัิงานด้าน “ยตุิธรรมทางเลือก” มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ภาครัฐควรสนบัสนนุให้เกิดเป็นข้อกฎหมายจากภาคประชาชน โดยเสนอกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการ
ปฏิบตังิานยตุธิรรมชมุชน เพ่ือน ามาท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร 
และคณะ, 2554) 

กำรพฒันำควำมรู้และทกัษะของบคุลำกร 
1. ควรมีการอบรมสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชมุชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เน้นการให้ความรู้แก่

สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายเดิมท่ีมีอยู่ให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยงัเครือขา่ยยตุิธรรมชมุชนใหมใ่นลกัษณะของการ train the trainer เพ่ือให้เกิด
การขยายเครือข่ายการท างานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการจดัอบรมความรู้เพิ่มเติมเพ่ือ
พฒันาองค์ความรู้และทกัษะในการท างาน (ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์, 2550; 2551; สุณีย์ กัลป์ยะ
จิตร และคณะ, 2554) สอดคล้องกบั จกัรกริญน์ ทอดสงูเนิน และอรนนัท์ กลนัทปรุะ ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของการไกลเ่กล่ียข้อพิพาทในชมุชน ของศนูย์ยตุธิรรมชมุชนต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดั
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สมุทรสาคร พบว่า ผู้ท าหน้าท่ีด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีความรู้เพียงพอในการปฏิบตัิหน้าท่ี โดยได้รับ
การอบรมจากส านกังานคมุประพฤติจงัหวดั และส านกัยตุิธรรมจงัหวดั และยงัได้รับความอนเุคราะห์จาก
ผู้อ านวยการส านกังานคมุประพฤต ิผู้อ านวยการส านกังานยตุธิรรมจงัหวดั และพนกังานอยัการ ส านกังาน
อยัการจงัหวดัเป็นท่ีปรึกษา ซึง่ชว่ยให้การไกลเ่กล่ียข้อพิพาทยตุลิงได้อยา่งรวดเร็วและคูก่รณีทัง้สองมีความ
พงึพอใจ (จกัรกริญน์ ทอดสงูเนิน และอรนนัท์ กลนัทปรุะ, 2557) 

2. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติท่ีดีแก่เจ้าหน้าท่ีของภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานคุมประพฤติ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เจ้าหน้าท่ีจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจให้มีความเข้าใจตรงกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่องานยุติธรรมชมุชนมากขึน้  (สณีุย์ กลัป์ยะ
จิตร และคณะ, 2554) 

กำรจดักำรเครือข่ำยทีเ่ก่ียวข้อง 
1. กระทรวงยุติธรรมควรขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ส านกังานต ารวจ

แหง่ชาต ิส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างเครือข่าย
และบูรณาการหน่วยงานปกครองให้ครอบคลุมก่อนจึงประสานงานกับภาคประชาชน เม่ือมีแกนน าภาค
ประชาชนท่ีเสียสละมาเป็นเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนแล้ว ภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องมีบทบาทเป็นผู้ให้การ
สนบัสนนุภาคประชาชนเข้มแข้ง ด าเนินงานเพ่ือประชาชนเอง ลกัษณะแกนน าหรือเครือข่ายเป็นผู้ เช่ือมตอ่
น าบริการของภาครัฐติดตอ่กบัภาคประชาชนลกัษณะตา่งฝ่ายตา่งเกือ้หนนุตอ่กนั (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และ
คณะ, 2554) 

2. ควรจะปรับให้มีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมเพียงเครือข่ายเดียว คือ สมาชิกเครือข่ายชุมชน 
เพราะปัจจบุนักระทรวงยุติธรรมมีเครือข่ายหลายประเภท ซึ่งท าให้ประชาชนเกิดความสบัสน (สณีุย์ กลัป์
ยะจิตร และคณะ, 2554) 

3. ขอความร่วมมือกับส่ือมวลชนท้องถ่ินในการประชาสมัพนัธ์งานศนูย์ยุติธรรมชุมชน โดยใช้ส่ือทุก
ประเภท โดยเฉพาะส่ือบุคคลและส่ือมวลชน เช่น รายการสถานีวิทยุท้องถ่ิน หอกระจายข่าว และ
หนงัสือพิมพ์ต่าง ๆ ร่วมกันท าข่าวให้งานยุติธรรมชุมชนเป็นท่ีแพร่หลายและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
(สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

4. ควรส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีมีอยู่แล้วได้เข้าร่วมด า เนินกิจกรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือไม่ให้ขาดการติดต่อระหว่างสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์
ยตุิธรรมชมุชน รวมทัง้จะเป็นการสร้างความเคล่ือนไหวให้สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนเข้าร่วมกิจกรรม
ของศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอยูต่ลอด (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

5. ขยายเครือข่ายไปยงักลุ่มเยาวชน น าเอาเยาวชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ศนูย์ยตุิธรรมชมุชน เช่น การเปิดศนูย์ยุติธรรมชุมชนเป็นโรงเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองราวต่าง  ๆ และ
เป็นสถานท่ีดูงานให้กับเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี การให้ความรู้กฎหมายเบือ้งต้นกับเด็กและเยาวชนใน
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โรงเรียนเพ่ือเป็นการปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถและเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเป็น
ก าลงัส าคญัของชมุชนตอ่ไป (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

6. การเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนถือเป็นการสร้างสถานภาพทางสังคมเพิ่มขึน้ 
ปัจจุบนัสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีจ านวนมาก แต่ช่วยเหลือชุมชนได้ไม่ถึงร้อยละ 10 เน่ืองจากยงั
ขาดความรู้ ความสามารถและการยอมรับจากคนในชุมชน ดงันัน้ การคดัเลือกสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนจึงควรคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีศักยภาพเป็นท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถให้ค าแนะน าและช่วยเหลือคนในชมุชนได้เป็นอย่างดี (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ , 2554) 
สอดคล้องกันกับข้อเสนอในพืน้ท่ีท่ีมีศาสนาและวฒันธรรมเฉพาะว่าผู้น าทางศาสนาหรืออิหม่ามท่ีมาท า
หน้าท่ีในศนูย์ยตุิธรรมชมุชนควรเป็นบุคคลในพืน้ท่ี ส่ือสารภาษาเดียวกนั มีความพร้อมทัง้ในด้านร่างกาย 
คุณวุฒิและวัยวุฒิ หากชราภาพหรือทุพพลภาพควรให้เกษียณอายุในต าแหน่ง และสรรหาบุคคลท่ีมี
ความสามารถมาด ารงต าแหนง่แทน และควรให้อ านาจอิหมา่มในการตดัสินข้อพิพาทตา่ง ๆ ของสมาชิกใน
ชมุชนเสมือนเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีคอยดแูลความเรียบร้อยในชมุชน และเป็นเสมือนก านนั ผู้ ใหญ่บ้านเม่ือมี
การสนทนาบอกกลา่วสมาชิกในชมุชน (สรุชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ, 2558) 

7. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ควรท างานโดยยึดหลกั “พฒันาชุมชน” และ “จิตอาสา” โดยท างานใน
ลกัษณะการสร้างความเช่ือมัน่แก่สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน (Empowerment) ของปัจเจกบคุลท่ีมีจิต
อาสาและใช้หลกัการมีสว่นร่วมกบักลุม่บคุคล (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

8. ถอดบทเรียนวิธีการบริหารจดัการท่ีดีเลิศของศนูย์ยุติธรรมชมุชนเข้มแข็ง ท่ีมีรูปแบบการท างานท่ี
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เพ่ือน าไปใช้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ่ืน ๆ (สุณีย์ กัลป์ยะจิตร และคณะ, 
2554) 

ระบบสนบัสนนุ 
1. งบประมาณ หน่วยงานควรมีการบริหารจดัการงบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลางให้เพียงพอและ

คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้เก่ียวกับการใช้เงินงบประมาณ โดยอาจประสานหน่วยงานองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ี เพ่ือเสนอโครงการท่ีจะของบประมาณบางส่วนจากท้องถ่ินในการบริหารจดัการภายใน 
ควรจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้กบัศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนอยา่งยัง่ยืน 
เพราะงบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนองค์กร (สุณีย์ กัลป์ยะจิตร และคณะ, 2554; ส านัก
นโยบายและยทุธศาสตร์, 2550; 2551) 

2. ระบบข้อมลู หนว่ยงานควรออกแบบระบบเก็บข้อมลูให้เหมาะสมเป็นระบบและเป็นปัจจบุนัง่ายต่อ
การสืบค้นและตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมลูไปก าหนดแผนและวางนโยบายด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จัดท าเว็ปไซต์ (Website) ของแต่ละศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพ่ือบนัทึกข้อมูลเก่ียวกับท่ีอยู่
หมายเลขโทรศพัท์ การให้บริการ สถิติด้านจ านวนสมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนและจ านวนศนูย์ยตุิธรรม
ชุมชนทั่วประเทศ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละจังหวัดควรมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ต่าง ๆ เพ่ือ
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สามารถบูรณาการข้อมูลท่ีใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลรายช่ือและท่ีอยู่ของสมาชิก ข้อมูล
เก่ียวกบักฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบตัิงาน ข้อมลูเก่ียวกบัสิทธิและประโยชน์ท่ีประชาชนควรจะได้รับ 
เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงความมีศักยภาพและเกิดความเช่ือมั่นในระบบการให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการแก่ประชาชน (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2550; 2551; สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

3. กระทรวงยุติธรรม และกรมคมุประพฤติควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้งานยุติธรรมชุมชนเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกภาคส่วนและทุกหมู่บ้าน ควรน าเสนอผลงานของศนูย์ยุติธรรมชุมชนออกสู่สาธารณะชน 
ควรน าประเด็นการท างานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประโยชน์และสิทธิท่ีประชาชนพึงได้รับจากการ
ด าเนินงานด้านยุติธรรมชุมชนอย่างถูกต้องและรวดเร็วมาน าเสนอก็จะท าให้ประชาชนรับรู้และสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยจดัท าเป็นเอกสาร หนงัสือ วารสาร และจดัมหกรรมทางวิชาการของศนูย์ยุติธรรมชุมชน
เพ่ือน าเสนอผลงานตอ่สาธารณชนวา่ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนใดมีศกัยภาพ และมีความมัน่คงสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

4. ควรจดัตัง้ศนูย์ยุติธรรมชมุชนให้เป็นทางการ หรือมีส านกังานท่ีเป็นของตนเอง ควรมีงบประมาณ 
เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยภายในศนูย์ยตุธิรรมชมุชนหรือการจดัหาสถานท่ีตัง้ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนท่ีเหมาะสม       ไม่
ควรจดัตัง้ท่ีวดัหรือบ้านผู้ ใหญ่บ้าน เป็นต้น และควรมีอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นในศนูย์
ยุติธรรมชุมชน มีการท างานท่ีเป็นสัดส่วน มีเอกเทศ และมีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส านักงานท่ีสมบูรณ์ 
พร้อมทัง้มีหนังสือ วารสาร คู่มือ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ด าเนินโครงการอย่างตอ่เน่ือง (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) สอดคล้องกบัผลการศกึษาเร่ืองสถาน
ท่ีตัง้ และระยะทางท่ีเหมาะสม ศนูย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโคกขาม จงัหวดัสมุทรปราการมีสถานท่ีตัง้และ
ระยะทางท่ีเหมาะสม ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีศูนย์
ยตุิธรรมชมุชนต าบลโคกขาม จงัหวดัสมทุรสงคราม ไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ (จกัรกริญน์ ทอดสูง
เนิน และอรนนัท์ กลนัทปรุะ, 2557) 

5. จดัพิธีมอบรางวลัให้กบัสมาชิกเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนท่ีมีผลงานดีเดน่ เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์
ผลงานและเป็นขวัญก าลังใจให้กับผู้ ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน รวมทัง้มีการจัดสวัสดิการให้ตามความ
เหมาะสม (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

6. ควรเน้นในเร่ืองของการให้ความรู้ใหม่ๆ เชน่ ตวับทกฎหมายท่ีออกใหมไ่ม่ใช่แคก่ฎหมายท่ีสามารถ
น าไปแก้ปัญหาและใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ เช่น พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถกูกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว และกฎหมายแรงงาน เป็นต้น และควรมีการท างานเชิงรุกให้เข้าถึงวยัรุ่นและวยัท างาน โดยการ
ดึงโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเครือข่ายยุติธรรมมากขึน้ เพราะโรงเรียน วดั บ้าน เป็นหวัใจของ
ชุมชน เม่ือหน่วยงานเหล่านีเ้ข้ามามีส่วนร่วมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะมีผลให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นรูปธรรมมากขึน้ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ , 2554) สอดคล้องกนักบัข้อเสนอในพืน้ท่ีท่ีมี
ความเฉพาะทางศาสนาและวัฒนธรรมว่าควรมีการเสริมองค์ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน 



 
 

62 
 

เน่ืองจากในการจดัการปัญหาของชมุชนในบางเร่ืองอาจใช้ความรู้ด้านอ่ืน ๆ เข้ามาเสริม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านกฎหมายเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการจดัการปัญหา (สรุชยั ไวยวรรณจิตร และคณะ, 2558) 

 
3.2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 
 

3.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตกยาวนานท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยเฉพาะประเทศท่ีได้รับเอกราชจากชาติตะวันตกหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสองจะรับวัฒนธร รมทาง
การเมืองมาด้วย ฟิลิปปินส์รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกา ระบบการปกครองจึงเป็นระบบประธานาธิบดี 
แตก็่ยงัคงหลกัการคานอ านาจและการกระจายอ านาจ  ฟิลิปปินส์แบง่อ านาจการปกครองเป็น 3 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิและฝ่ายตลุาการ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  1) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ มาจากการเลือกตัง้โดยตรงจาก
ประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และจ ากดัให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านัน้ ผู้ ท่ีจะลง
สมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีต้องมีสญัชาติฟิลิปปินส์ตัง้แตเ่กิด สามารถอ่านออกเขียนได้ อาศยัอยู่
ในฟิลิปปินส์มาแล้วไม่ต ่ากว่า 10 ปี อายไุมต่ ่ากว่า 40 ปี ณ วนัเลือกตัง้ และไมมี่รายช่ืออยูใ่นคณะผู้บริหาร
ขององค์กรท่ีท าธุรกิจเก่ียวข้องกบันโยบายของรัฐบาล ประธานาธิบดีด ารงต าแหนง่ประมขุของประเทศและ
เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล บริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรัฐมนตรี (Secretaries) ซึ่งคัดเลือกโดย
คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ (Commission of Appointments) ประกอบด้วย วฒุิสมาชิก 12 คน และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอีก 12 คน โดยประธานาธิบดีไมมี่อ านาจในการ
ยบุสภา 
  2) ฝ่ายนิติบญัญัติ ประกอบด้วยวุฒิสภา มี 24 คน มาจากการเลือกตัง้ โดยผู้จะเป็นวุฒิสมาชิก
ต้องเกิดในฟิลิปปินส์ อายไุม่ต ่ากว่า 35 ปี มีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้ 2 วาระ
ติดตอ่กนั อีกองค์ประกอบหนึ่งคือสภาผู้แทนราษฎร มี 250 คน มาจากการเลือกตัง้โดยตรงประมาณ 200 
คน ท่ีเหลือเป็นสมาชิกระบบบญัชีรายช่ือ (Party List) ของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ผู้สมคัรเข้ารับเลือกตัง้
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเกิดในฟิลิปปินส์ อายไุมต่ ่ากวา่ 20 ปี มีวาระ 3 ปี และด ารงต าแหนง่ได้ไม่
เกิน 3 วาระตดิตอ่กนั ทัง้สภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภามีหน้าท่ีพิจารณากฎหมายและข้อตกลง ท่ีเก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์ของประเทศ เช่น สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวข้องกับประธานาธิบดี 
รวมถึงการปลดประธานาธิบดีออกจากต าแหน่ง โดยรัฐสภามีอ านาจในการริเร่ิมขบวนการถอดถอน และ
วฒุิสมาชิกมีอ านาจสงูสดุด้วยมต ิ2 ใน 3 ในการตดัสิน 
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  3) ฝ่ายตุลาการ ท าหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายผ่านทางศาล ศาลของฟิลิปปินส์แบ่งเป็น 4 
ระดบั ได้แก่ (1) ศาลระดบัท้องถ่ิน เป็นศาลเทศบาล ศาลในเมืองขนาดใหญ่และศาลเคล่ือนท่ี (Municipal 
Circuit Trial Court) ซึง่จะเวียนกนัไปพิจารณาคดีในท้องท่ีตา่ง ๆ โดยรับพิจารณาเฉพาะคดีท่ีไมร้่ายแรงนกั
(2) ศาลระดบัภมูิภาค มีหน้าท่ีพิจารณาคดีท่ีร้ายแรงกวา่ศาลท้องถ่ินและคดีอทุธรณ์ โดยศาลระดบัภูมิภาค
มี 13 แห่ง ประจ าใน 13 ภูมิภาคเทา่นัน้ (3) ศาลระดบัชาติ เป็นศาลอทุธรณ์และศาลมสุลิม ส่วนมากจะรับ
พิจารณาคดีอุทธรณ์ด้านภาษี คดีข้าราชการ และคดีฉ้อราษฎร์บังหลวงรวมถึงคดีท่ีต้องพิจารณาจาก
กฎหมายมสุลิม (4) ศาลสงูสดุ หรือเรียกว่า "ศาลสงู” ประกอบด้วย ประธานและคณะผู้พิพากษา จ านวน 
14 คน รับพิจารณาคดีการเมือง คดีอทุธรณ์ คดีฎีกา รวมถึงคดีท่ีมีความส าคญัระดบัประเทศ เช่น การสัง่
ปลดประธานาธิบดี หรือระงบัการประกาศใช้กฎอยัการศกึ เป็นต้น แตใ่นขณะเดียวกนัผู้ ท่ีจะเป็นผู้พิพากษา
ศาลสงูสดุ จะถกูคดัเลือกและเสนอช่ือโดยประธานาธิบดี โดยผา่นการลงมตขิองรัฐสภา  

 ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชโดยสมบรูณ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2489 แตว่นัชาติของฟิลิปปินส์คือ
วนัท่ี 12 มิถุนายน เพ่ือร าลึกถึงการประกาศเอกราชจากสเปนในวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2441 ปัจจุบนั
ฟิลิปปินส์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารสงูสดุและมีการเลือกตัง้ผู้ปกครอง
ในทกุระดบัชัน้ ตัง้แตป่ระธานาธิบดี จนถึงผู้ปกครองท้องถ่ินในระดบับารางไกย์ (Barangay) ซึ่งเป็นหน่วย
ปกครองเล็กท่ีสุด รัฐบาลท้องถ่ินในแต่ละจงัหวดัมีอิสระในการปกครองตนเองภายใต้การก ากับดแูลของ
กรมมหาดไทยและการปกครองท้องถ่ินจากสภาพท่ีเป็นเกาะทัง้ประเทศ จึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
31 เขต (Region) เช่น เขตอีโลกอส (Ilocos Region,Region) เขตนครหลวง (National Capital Region, 
NCR หรือ Metro Manila: เมโทรมะนิลา) เขตคารากา (Caraga, Region XII) ฯลฯ 80 จงัหวดั (Province) 
เช่น จังหวัดเซบู (Cebu) จังหวัดริซาล (Rizal) จังหวัดคากายัน (Cagayan) จังหวัดปาลาวัน (Palawan) 
จงัหวดัเกซอน (Quezon) ฯลฯ 120 เมือง (Cities) เช่น เมืองมะนิลา (Manila) เมืองวีแก้น (Vigan) เมืองบา
เกียว (Baguio) เมืองดาเวา (Davao) ฯลฯ 
  จากบทบญัญัติรัฐธรรมนญูข้อย่อยท่ี 10 ส่วนท่ี 4 ให้อ านาจประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มีหน้าท่ี
ควบคุมดูแลเทศบาลท้องถ่ิน และรัฐบาลท้องถ่ินทั่วประเทศ ซึ่งมีหลายระดบัและเรียกช่ือหัวหน้าระดบั
องค์กรได้ดงันี ้
  1.ผู้วา่ราชการเป็นผู้บริหารจงัหวดั (Provinces=Governors) 

2.นายกเทศมนตรีนครเป็นผู้บริหารเมือง (Cities=Mayor) 
3.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเป็นผู้บริหารเทศบาล (Municipalities=Mayor) 
4.กปัตนัเป็นผู้บริหารหมูบ้่าน (Barangay=Barangay Captains) 
 ในสว่นการปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะกฎหมายแหง่สาธารณรัฐเลขท่ี 7160 ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ 

"มาตรฐานเทศบาลท้องถ่ินปี พ.ศ.2534” ระบวุ่าเทศบาลท้องถ่ินสามารถตดัสินใจได้อย่างอิสระโดยไม่ต้อง
ขึน้กับรัฐบาลส่วนกลาง ผู้น าของแต่ละเทศบาลท้องถ่ินมีอ านาจในการอนุมัติ หรือการคดัค้านกฎหมาย
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ท้องถ่ินท่ีออกโดยส่วนงานนิติบญัญัติท้องถ่ินและผู้น าเทศบาลท้องถ่ิน และสามารถด ารงวาระได้นาน 3 ปี 
เม่ือสิน้สุดวาระจะไม่สามารถลงเลือกตัง้ใหม่ได้ นอกจากต้องเว้นวรรคไปหนึ่งสมัยแล้วจึงจะสามารถ
กลบัมาลงสมคัรเข้ารับเลือกตัง้ใหม่ได้ ในส่วนของการเคล่ือนงานเก่ียวกับยตุิธรรมชมุชนจากข้อมลูเอกสาร
ท่ีสืบค้นได้ ฟิลิปปินส์มีการเคล่ือนงานท่ีเรียกว่าคาตารุงกงั พมับารางไกย์ (Katarungang  Pambarangay) 
ซึ่งเป็นระบบการแก้ไขข้อขดัแย้งในระดบัหมู่บ้าน หน่วยงานของรัฐท่ีมีบทบาทขบัเคล่ือนเป็นหลกัคือกรม
มหาดไทยและการปกครองท้องถ่ิน ดงัจะได้มีการกลา่วถึงรายละเอียดในเนือ้หาสว่นตอ่ไป 
  

3.2.2 ระบบยุตธิรรมชุมชนในประเทศฟิลิปปินส์ 
 

ท่ีมาและความส าคัญของระบบยุตธิรรมชุมชนในประเทศฟิลิปปินส์ 
อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินนัท์ มาร์คอส ของประเทศฟิลิปปินส์ได้มีค าสัง่ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.

1978 (พ.ศ.2521) ให้ตัง้คณะกรรมาธิการเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัการกับข้อพิพาทในระดบับา
รางไกย์ (Barangay) หรือระดบัหมู่บ้าน โดยประธานศาลฏีกา เฟรด รูซ คาสโตร (Fred Ruiz Castro) เป็น
ประธานคณะกรรมการและในปีเดียวกนันัน้เองท่ีกฎหมายท่ีเรียกช่ือเป็นภาษา ฟิลิปปินส์วา่ คาตารุงกงั พมั
บารางไกย์ (Katarungang Pambarangay) ก็ได้ถูกประกาศใช้ ต่อมามีประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถ่ิน 
(Local Government Code 1983) ในปีพ.ศ. 2526 ได้ก าหนดให้มีระบบการแก้ปัญหาอยา่งฉนัมิตรท่ีระดบั
ท้องถ่ิน จากนัน้ในปี พ.ศ. 2543 ก็ได้มีการผ่านประมวลกฎหมายท้องถ่ินอีกฉบับ เรียกว่า the  Local 
Government Code of 1991ซึ่งยกเลิกค าสัง่ประธานาธิบดีฉบับท่ี 1508 เม่ือปี ค.ศ.1978 และได้จดัให้มี
การใช้คาตารุงกัง พมับารางไกย์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารระดบับารางไกย์หรือหมู่บ้าน (วนัชยั วฒัน
ศพัท์, 2553; Golub, 2003; Congress of the Philippines, 1991; Presidential Decree, 1978; Austral, 
2012, p.1) 

คาตารุงกงั พมับารางไกย์  คือระบบการแก้ปัญหาข้อพิพาท ณ หน่วยท่ีเป็นพืน้ฐานการเมืองและ
การเศรษฐกิจสงัคมของรัฐ นัน่คือ ระดบับารางไกย์ หรือหมู่บ้านฟิลิปปินส์ท่ีมีอยู่ 42,000 หมู่บ้าน ระบบนี ้
เป็นระบบยุติธรรมท่ียึดแนวทางของการเจรจาไกล่เกล่ียระหว่างกันเองในคู่กรณีท่ีมีความห่วงกังวลใน
ปัญหาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะน าไปสู่ข้อตกลงอย่างสมานฉันท์แทนการไปต่อสู้ กันทางกฎหมายอย่างยืดเยือ้ 
ระบบยุติธรรมชุมชนในระดบับารางไกย์นีเ้กิดขึน้โดยให้มีรากฐานเก่ียวพนักับวฒันธรรมในพืน้ท่ี แต่เป็น
รูปแบบเกิดขึน้จากรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด ไม่ใช่รูปแบบจากชมุชนหรือองค์กรพฒันาเอกชน ด าเนินงานโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือคนท่ีรัฐบาลแตง่ตัง้ บารางไกย์ถือว่าเป็นกลไกในกระบวนยุติธรรมแบบไม่เป็นท่ีการท่ี
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อยูบ่นฐานของระบบยตุธิรรมชมุชนของชนเผา่ (Indigenous) เพ่ือไกลเ่กล่ียกรณีพิพาท3 (Golub, 2003; วนั
ชยั วฒันศพัท์, 2553)  

ในวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2536 ศาลฏีกาหรือศาลสงูของฟิลิปปินส์ยงัได้มีหนงัสือเวียนถึงผู้พิพากษา
ว่าในการไตส่วนคดีท่ีมาจากหมูบ้่าน ก่อนด าเนินกระบวนการฟ้องร้องกนัในศาล หรือตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็
ตาม ถือเป็นเง่ือนไขว่าทกุกรณีจะต้องได้ผ่านกระบวนการการประนีประนอมในหมู่บ้านก่อน หากกรณีใดท่ี
ผ่านการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทในระดบัหมู่บ้านล้มเหลวก็จึงให้มีการพิจารณาส่งเร่ืองสู่ศาลได้ 
(วนัชยั วฒันศพัท์, 2553; Tabucanon & other, 2008) 

ความแตกตา่งระหวา่งกระบวนการท่ีใช้ในหมูบ้่านกบักระบวนการในศาลยตุธิรรมปกตใินฟิลิปปินส์ 
ถือว่ากระบวนการคาตารุงกงั พมับารางไกย์ ไม่ใช่ทัง้การตดัสินพิพากษาโดยผู้พิพากษาศาลยตุิธรรมหรือ
การใช้การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน  แต่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทท่ีมีการด าเนินการอย่าง
ทันทีทันใดตรงไปตรงมา ไม่สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายและรวดเร็ว  ผลของข้อตกลงในระบบนีมี้ผลบังคับ
เช่นเดียวกับการตดัสินพิพากษาในศาล ท าให้คดีจ านวนมากท่ีอาจจะต้องล่าช้าเพราะกระบวนการทาง
ยตุธิรรมทางหลกั สามารถจบลงในระดบัต ่าสดุ คือ ระดบัหมูบ้่านได้อยา่งรวดเร็ว วิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาท
ในหมู่บ้านนีย้งัสอดคล้องกับวฒันธรรมของชาวฟิลิปปินส์ท่ีต้องการสร้าง “ความสมัพนัธ์ระหว่างกันท่ีดี” 
เป็นการแสวงหาคนกลางท่ีเป็นท่ียอมรับของทัง้สองฝ่ายท่ีจะมาท าช่วยให้คู่กรณีบรรลุทางออก ร่วมกันท่ี
น่าจะสอดคล้องกบัลกัษณะของคนไทย หรือคนเอเชียท่ีไม่ชอบเป็นความกนั ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การ
ด าเนินงานด้านยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ (วนัชยั วฒันศพัท์, 2553; Golub, 2003, Rojo, 2002, p.28; 
Austral, 2012, p.3) 

บารางไกย์ในฟิลิปปินส์ถือวา่มีความส าคญัเพราะถือได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจแบบเดียวท่ีได้รับ
การยอมรับจากกฎหมายการบริหารราชการท้องถ่ิน ประโยชน์ของบารางไกย์ในฟิลิปปินส์ถือว่ามี
ความส าคญัตอ่ระบบยตุิธรรมมีหลายประการ ได้แก่ มีพืน้ฐานทางวฒันธรรมของฟิลิปปินส์ท่ีใช้ความเป็น
เพ่ือนบ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียค่าธรรมเนียมในการย่ืนเร่ือง
ประมาณ 20 เปโซ จดัการปัญหาได้รวดเร็วขึน้ด้วยการใช้เวลาเป็นวนัหรือสปัดาห์จากแตเ่ดิมท่ีโดยทัว่ไปจะ
ใช้เวลาเป็นปีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  โดยมีข้อค้นพบว่าบารางไกย์ช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทได้  
279,115 กรณีในปี 1998 คิดเป็นร้อยละ 84 ของคดีทัง้หมด และยงัมีกรณีท่ีใช้บารางไกย์อีกเป็นจ านวน
มากท่ีแก้ไขข้อพิพาทได้ส าเร็จแต่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสารไว้ รวมทัง้ มีผลการส ารวจจาก Asia 
Foundation ว่าในปี ค.ศ.1999 ประชาชนพอใจตอ่ระบบยตุิธรรมชมุชนคิดเป็นร้อยละ 67 ท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึน้ (Rojo, 2002, p.28) ข้อดีดงักล่าวยงัสอดคล้องกับ Franco & 

                                                           
33 ในปี ค.ศ.2003 Stephen Golub ได้เขียนเอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัระบบยุติธรรมชุมชนของบงัคลาเทศและฟิลิปปินส์ 

ความตอนหนึ่งว่าฟิลิปปินส์มีการด าเนินระบบท่ีเรียกว่า Katarungang Pambarangay หรือ Barangay Justice System (BJS) มา
เป็นเวลากวา่ 30 ปีแล้ว ซึง่หากนบัมาจนถึงปัจจบุนันีก้็เท่ากบัวา่ BJS ในฟิลิปปินส์ด าเนินมากวา่ 40 ปีแล้ว 
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other ท่ีว่ายุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์นัน้มีการใช้จารีตประเพณีเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการไกล่เกล่ีย 
โดยมีรายงานวา่ยตุธิรรมชมุชนในฟิลิปปินส์ได้ด าเนินการไปแล้วกว่า 6 ล้านกรณีตัง้แตปี่ ค.ศ.1980 – 2008 
ในจ านวนนีร้้อยละ 79 ด าเนินการแก้ไขข้อขดัแย้งได้ด้วยระบบยุติธรรมชุมชน ร้อยละ 6 คดีถูกน าส่งไป
พิจารณาท่ีศาล และกรณีท่ีเหลือได้มีการด าเนินการในแบบอ่ืนตามแต่ลักษณะของกรณีไป (Franco & 
other, 2014, p.24) 
 องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ 

กลไกของระบบยุติธรรมชุมชนท่ีถือเป็นจุดเด่นในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ คาตารุงกัง พมับาราง
ไกย์ ซึ่งท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งในระดบัหมู่บ้าน ถือเป็นส่วนหนึ่งของในงานภารกิจยุติธรรม
ชุมชนด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ นอกจากนี ้ฟิลิปปินส์ยงัมีการด าเนินงานในเชิงป้องกนั
และควบคุม การเยียวยา และการรับคืนผู้ กระท าผิดกลับคืนสู่สังคม โดยใช้กลไกของอาสาสมัครของ
หน่วยงานด้านคมุประพฤติเป็นส าคญั อย่างไรก็ดี ในส่วนนีจ้ะขอกล่าวถึงกลไกในการจดัการความขดัแย้ง
ก่อน หลงัจากนัน้จงึเป็นการกลา่วถึงกลไกอ่ืนในภายหลงั เน่ืองจากการส ารวจข้อมลูท่ีพบ ทัง้ 2 กลไกนีย้งัมี
ลกัษณะแยกออกจากกนัด้วยมีหนว่ยงานรับผิดชอบของรัฐท่ีตา่งกนั 

สว่นแรก กลไกในการจดัการความขดัแย้งของประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่า คาตารุงกงั พมับารางไกย์ 
หรือ ระบบการแก้ปัญหาข้อพิพาท มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คณะกรรมการแสวงหาสนัตภิาพ เรียกวา่ ลปูอง 
ทากาปามายาปา หรือ ลูปอน (Lupong Tagapamayapa หรือ Lupon) กลุ่มผู้ ไกล่เกล่ีย เรียกว่า ปังแคท 
อิง แทกาไปก์กาซุนโด หรือ ปังแคท (pangkat ng tagapagkasundo หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า pangkat) และ ท่ี
ปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal advisers) (Austral, 2012, p.6) 

การแก้ปัญหาความขัดแย้งของหมู่บ้านในฟิลิปปินส์จะมีคณะบุคคลท่ีเรียกว่า ลูปอง ทากาปา
มายาปา หรือ ลปูอน (Lupong Tagapamayapa หรือ Lupon) ซึง่อาจแปลง่ายๆวา่ คณะกรรมการแสวงหา
สนัตภิาพ ซึง่ก าหนดโดยกฎหมายว่าจะต้องตัง้ขึน้ในทกุหมู่บ้าน คณะกรรมการจะประกอบด้วย หวัหน้าของ
บารังไกย์ (punong barangay) หรือผู้ ใหญ่บ้าน หรือประธานของลูปอน และสมาชิกอีกสิบถึงย่ีสิบคนซึ่ง
เลือกขึน้มาโดยประธานแล้วแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ สมาชิกเหล่านีจ้ะต้องเป็นคนในหมู่ บ้านนัน้ ๆ หรือ
ท างานอยู่ในหมู่บ้านนัน้ และพร้อมท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ คุณสมบตัิเบือ้งต้นของผู้ ท่ีจะมาเป็น
คณะกรรมการสนัติภาพ คือ ผู้ ท่ีมีท่ีอาศยัอยู่หรือท างานอยู่ในหมู่บ้าน ไม่เป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย มีความ
เป็นธรรม เป็นอิสระ มีช่ือเสียงในเร่ืองความยตุธิรรม (Congress of the Philippines, 1991; Austral, 2012) 

การเคล่ือนงานบารางไกย์ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลท้องถ่ิน 1991 หรือ Local 
Government Code of 1991 ท่ีระบุไว้ในมาตรา 17 ให้เห็นว่านอกจากหน้าท่ีของรัฐบาลท้องถ่ิน (ระดบั
หมู่บ้าน) ด้านการส่งเสริมเกษตรกรรม สุขภาพ บริการสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แล้ว 
รัฐบาลท้องถ่ินระดับบารางไกย์ยังมีหน้าท่ีท านุบ ารุงระบบยุติธรรมชุมชน โดยประธานบารางไกย์หรือ
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ประธานลูปอนท าหน้าท่ีบริหารการด าเนินงานของระบบยุติธรรมชุมชน (Congress of the Philippines, 
1991) 

สมาชิกลูปอนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี คือด ารงต าแหน่งจนกระทัง่คณะกรรมการแสวงหา
สันติภาพชุดใหม่จะถูกจัดตัง้ขึน้ในปีท่ี 3 แทนท่ีคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ความเป็นสมาชิกของคณะ
กรรมการฯ อาจถกูถอดถอนได้จากประธานบางรางไกย์หากได้มีการพิจารณาและตดัสินจากเสียงส่วนใหญ่
ของสมาชิกในลูปอนว่าสมาชิกคนนัน้ไม่มีความสามารถและความเหมาะสมในการท าหน้าท่ี (Vigo & 
Manuel, 2004, p.16; Austral, 2012, pp.12-13) 

การก าหนดมีคณะกรรมการลูปอน ก็เพ่ือท่ีจะน าปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ ท่ีอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกัน มาหาข้อสรุปอย่างสมานฉันท์ โดยอาศัยโครงสร้างทางวัฒนธรรมและกระบวนการ ตาม
ขนบธรรมเนียมของชมุชน สว่นศาลท่ีเกิดขึน้ภายใต้ประเพณีและวฒันธรรมของชนเผา่ตา่ง ๆในชมุชน ไมไ่ด้
เป็นส่วนของระบบกระบวนการยุติธรรมของฟิลิปปินส์ การลงโทษในระดบัขัน้ต่าง ๆ ของการกระท าผิดมี
ตัง้แตจ่ าคกุ หนึง่วนัถึงสามสิบวนัในความผิดเล็กน้อย กกัขงัหนึง่เดือนกบัอีกหนึง่วนั ถึงหกเดือนในความผิด
มากขึน้ โทษจ าขังมีตัง้แต่ หกเดือนกับหนึ่งวัน ถึงสองปีกับอีกส่ีเดือน  อย่างไรก็ดีกระทรวงยุติธรรมได้
แก้ปัญหาวา่การกระท าผิดท่ีต้องระวางโทษเกินหนึง่ปี หรือปรับเกินกวา่ห้าพนัเปโซ  จะไมน่ ามาใช้ในการหา
ข้อตกลงแบบสมานฉันท์  กระบวนการการหาข้อตกลงแบบสมานฉันท์ท่ีส าคญั คือการใช้การเจรจา  ไกล่
เกล่ียคนกลาง (Mediation) ซึ่งคูก่รณีเป็นผู้ ร่วมกันหาทางออกหรือร่วมกันตดัสิน ผลจึงเป็นท่ีพึงพอใจของ
ทัง้สองฝ่าย (วนัชยั วฒันศพัท์, 2553; Golub, 2003; Austral, 2012, p.5) 

การคัดเลือกผู้ท าหน้าท่ีเคล่ือนงานยุตธิรรมชุมชน 
ผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีในการเคล่ือนงานยุติธรรมชุมชนท่ีระดบับารางไกย์ เป็นผู้ มีคณุสมบตัิและข้อ

ห้ามดงัตอ่ไปนี ้(Austral, 2012, pp.7-8) 
คณุสมบตั ิ
1. เป็นผู้ ท่ีปฏิบตังิานหรือท างานอยูท่ี่บารางไกย์นัน้  
2. ไมเ่ป็นผู้ขาดคณุสมบตัติามกฎหมาย 
3. มีความซ่ือตรง เป็นกลาง เป็นอิสระ มีช่ือเสียงเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
ข้อห้าม 
1. ผู้ ต้องโทษหรือขาดคณุสมบตัิตามคดีอายา 
2. ผู้ เยาว์ 
3. สมาชิกกองก าลงั/ทหารท่ียงัอยูป่ระจ าการ 
4. เจ้าหน้าหนว่ยงานรัฐ 
5. เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับการเลือกตัง้ 
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ประธานบารางไกย์ถือว่ามีต าแหน่งเป็นประธานลูปอนโดยต าแหน่ง ด าเนินการคดัเลือกสมาชิก
ลปูอนเองและประกาศรายช่ือตอ่คนในชมุชน ดงันี ้

1. ประกาศรายช่ือผู้ ท่ีจะมาเป็นสมาชิกลูปอน ภายใน 15 วนั หลงัจากตนเข้าด ารงต าแหน่ง
ประธานบารางไกย์  

2. ติดประกาศรายช่ือผู้ ท่ีจะมาเป็นสมาชิกลปูอน 3 แห่งในบารางไกย์เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ 3 สปัดาห์  

3. คนในบารางไกย์สามารถคัดค้านหรือเสนอช่ือผู้ อ่ืนเพิ่มเติมได้เม่ือเห็นประกาศ เพ่ือให้
ประธานลปูอนพิจารณาอีกครัง้ ประธานต้องพิจารณาภายใน 10 วนั 

4. หากมีการแต่งตัง้ลูปอนแล้วจะต้องติดประกาศรายช่ือสมาชิกในบารางไกย์ในท่ีท่ีเห็นได้
ชดัเจน 3 แหง่ ตลอดชว่งระยะเวลาการปฏิบตัหิน้าท่ี 
  บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกชุมชนผู้เคล่ือนงานยุตธิรรมชุมชน 

หน้าท่ีของลปูอน ได้แก่ (Congress of the Philippines, 1991; Austral, 2012, pp.7-8)  
1. ดแูลให้มีการก ากบัดแูลกิจการเก่ียวกบัการประนอมข้อพิพาท 
2.พบปะกันเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดระหว่างสมาชิกและประชาชน

เก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการยุติข้อพิพาทและเพ่ือให้สมาชิกในคณะประนอมข้อพิพาทร่วมกัน
สงัเกตการณ์และแบง่ปันประสบการณ์ในการด าเนินการ  

3.ด าเนินการใช้อ านาจและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายหรือค าสัง่ก าหนด 
การปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกในลูปอนในงานข้อพิพาท ถือว่าเป็นผู้ มีอ านาจตามท่ีก าหนดใน

ประมวลกฎหมายอาญา สมาชิกลปูอนและ pangkat จะไม่ได้รับคา่ตอบแทนในกรณีปฏิบตัิงานข้อพิพาท 
แตก่รมมหาดไทยและรัฐบาลท้องถ่ิน (Department of the Interior and Local Government) อาจจดัให้มี
ระบบการจูงใจให้สมาชิกลูปอนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ (Congress of the Philippines, 
1991) เม่ือมีความจ าเป็น เจ้าหน้าท่ีกฎหมายจังหวัดหรือเจ้าหน้าท่ีกฎหมายของเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี
กฎหมายของเทศบาลหรือพนกังานอยัการ (Public prosecutor) จะต้องให้ค าแนะน าด้านกฎหมายในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบักฎหมายแก่ประธานและสมาชิกลปูอน (Austral, 2012, p.17) 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการจัดท ารางวัลจูงใจให้กับลูปอนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างระบบยุติธรรม
ชมุชน สง่เสริมการท าหน้าท่ีของลปูอน ท าให้เกิดความตระหนกัและการเห็นความส าคญัของระบบยตุิธรรม
ชมุชนบารางไกย์ การจะให้รางวลัจงูใจนี ้ลปูอนทัว่ประเทศจะได้รับการประเมินใน 5 ด้านหลกัซึ่งมีคะแนน
รวมทัง้สิน้ 100 คะแนน ได้แก่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (35 คะแนน) ประสิทธิผลการท าหน้าท่ีได้
ตามเปา้หมายของระบบยตุธิรรมชมุชนบารางไกย์ (30 คะแนน) ความสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาได้ดี (25 
คะแนน) พืน้ท่ีหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับงานยตุิธรรมชมุชน (5 คะแนน) การสนบัสนนุทางการเงิน
และท่ีไม่ใช่ตวัเงิน (5 คะแนน) โดยแต่ละตวัชีว้ัดมีการก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจน การ
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ประเมินลูปอนจะเลือกจากลูปอนท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุดและมีคะแนนเกินกว่า 90 คะแนนในการประเมิน
ระดับประ เทศ  ( โปรดดู เพิ่ ม เติม ใน  Bureau of Local Government Supervision, Republic of the 
Philippines, 2016) นอกจากนี ้จากคู่มือการท าหน้าท่ีลูปอนเขียนโดย Vigo & Manuel ระบุว่ารางวัล
ระดบัชาติส าหรับลูปอนมี 4 รางวลั ลูปอนท่ีผ่านการประเมินจะได้รับการยกย่องจากประธานาธิบดีและ
ได้รับเงินรางวลั 300,000 เปโซ ในรูปของเงินอดุหนนุ (Vigo & Manuel, 2004, p.78) 

นอกจากนี ้สมาชิกในลูปอนถือว่าปฏิบตัิหน้าท่ีในคณะกรรมการแสวงหาสันติภาพโดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน แต่มีการจูงใจหนึ่งตามค าสั่งล าดับท่ี 62 ในปี 1997 ของคณะกรรมการการศึกษาขัน้สูง 
(Commission on Higher Education Order 62 Series of 1997) ได้ระบวุ่าบตุรของสมาชิกลปูอน 2 คนมี
คณุสมบตัิเป็นผู้ ได้รับทนุการศึกษาจากรัฐบาลในการศึกษาระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั โดยเป็นบุตร
อายุไม่เกิน 21 ปี ผลการศึกษาระดับมัธยมปลายค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ผ่านการสอบเข้าวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลยัของรัฐ และรายได้ของพอ่แมไ่มเ่กิน 72,000 ตอ่ปี (Vigo & Manuel, 2004, p.20; p.72) 

ข้ันตอนการด าเนินการ 
การจะแตง่ตัง้สมาชิกในลูปอนจะประกาศรายช่ือผู้ ท่ีสนใจเป็นสมาชิก โดยต้องจดัให้มีการแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าภายใน 15 วนัแรกนบัจากเร่ิมต้นวาระการด ารงต าแหน่ง ประกาศดงักล่าวต้องแสดงไว้ใน
สถานท่ีท่ีเห็นได้ชัดเจน 3 แห่งในหมู่บ้าน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และเม่ือได้มีการแต่งตัง้
สมาชิกโดยประธานหมู่บ้านแล้ว ก็ต้องมีการติดประกาศรายช่ือสมาชิกท่ีเห็นได้ชดัเจนในหมู่บ้าน 3 แห่ง 
ตลอดเวลาอายุการท างานของสมาชิก แต่ละลูปองจะมีเลขานุการท าหน้าท่ีบนัทึกผลการด าเนินการไกล่
เกล่ียตอ่ประธานหมู่บ้านและย่ืนรายงานตอ่ศาลเมืองหรือเมืองตามเหมาะสม เลขาฯ ยงัท าหน้าท่ีเก็บรักษา
บันทึกการด าเนินการท่ีได้ย่ืนต่อคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทด้วย (Congress of the Philippines, 
1991; Austral, 2012, pp.7-8) 

ในกรณีข้อพิพาทแต่ละครัง้ จะต้องมีการตัง้ข้อพิพาทท่ีน ามาสู่กลุ่มผู้ ไกล่เกล่ีย ปังแคท อิง แทกา
ไปก์กาซุนโด เรียกวา่ pangkat ng tagapagkasundo หรือเรียกสัน้ ๆ วา่ ปังแคท (pangkat) ท่ีประกอบด้วย
สมาชิก 3 คนท่ีจะได้รับเลือกจากคูก่รณีในแตล่ะข้อพิพาทจากรายช่ือสมาชิกของลูปอง หากคูก่รณีไม่เห็น
ด้วยกบั pangkat ท่ีมีอยูป่ระธานลปูอนจะเป็นผู้พิจารณาจากจ านวนสมาชิกในลปูอนท่ีมีอยู ่สมาชิกปังแคท  
3 คนท่ีถกูเลือกขึน้มาจะคดัเลือกกนัเองว่าใครเป็นประธานหรือเลขา ประธานจะท าหน้าท่ีด าเนินการประชมุ 
สว่นเลขาท าหน้าท่ีเตรียมการบนัทกึ ออกเอกสารบนัทึกเพ่ือให้คูก่รณีลงนาม หรือด าเนินการทางเอกสารอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง (Congress of the Philippines, 1991, Austral, 2012, pp.14-15)  

ส าหรับขัน้ตอนการระงับข้อพิพาท บุคคลท่ีมีประเด็นร้องเรียนได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว
สามารถร้องเรียนต่อลปูองได้ทัง้การบอกเล่าและแบบลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานลูปอนของหมู่บ้านนัน้
เม่ือได้รับการร้องเรียนแล้ว ประธานลปูอนจะด าเนินการภายในวนัท าการถดัไปและเรียกผู้ถกูร้องเรียนโดย
แจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบและพยานของตนเพ่ือให้ปรากฏตวัตอ่หน้า เพ่ือพดูคยุเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีขดัแย้ง
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กนั ถ้าลปูอนไม่สามารถด าเนินการหรือด าเนินการล้มเหลวในการไกล่เกล่ียภายใน 15 วนันบัแตว่นันดัครัง้
แรก ก็อาจมีการนดัหมายวนัเพ่ือมีการตัง้ pangkat ขึน้ (Congress of the Philippines, 1991) วิธีการท่ีคา
ตารุงกงั พมับางรางไกย์ใช้ ได้แก่ การไกลเ่กล่ีย การประนีประนอม และอนญุาโตตลุาการ4 ดงันี ้
 

 
 
ภาพท่ี 3.1 กระบวนการของคาตารุงกงั พมับารางไกย์ 
ท่ีมา: แปลจาก Austral, 2012, p.27 

 
ขอบเขตกรณีข้อพิพาท คาตารุงกงั พมับารางไกย์ท าได้ในกรณีท่ีเกิดเหตใุนเมืองหรือเขตเทศบาล

เดียวกนั ลปูอนไม่มีอ านาจหน้าท่ีในกรณีพิพาทท่ีคู่กรณีเป็นหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยกรณีพิพาท
นัน้เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กับรัฐ กรณีท่ีอาจมีโทษจ าคกุเกินกว่า 1 ปี หรือคา่ปรับเกินกว่า 5 ,000 
เปโซ กรณีพิพาทท่ีทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องอยู่คนละเมืองหรือคนละเขตเทศบาล คู่กรณีอยู่ต่างเมืองหรือต่าง
เขต เว้นเสียแต่ว่าจะมีการโอนไปยงัลูปอนท่ีรับผิดชอบในเขตนัน้ กรณีส่วนใหญ่ท่ีลูปอนได้ท าแบ่งเป็น 2 
ประเภท ประเภทแรกเก่ียวกับอาชญากรรม ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย การใส่ร้าย การขู่คกุคาม การปล้น 
ขโมย ยาเสพตดิ การท าให้ทรัพย์สินเสียหาย การโกง (Estafa)5 การบกุรุก การบงัคบั การสร้างความร าคาญ 
(Unjust vexation) ประเภทท่ีสองเป็นกรณีทั่วไป (Civil cases) ได้แก่ การขับไล่ (Ejectment) กรณี
ครอบครัวหรือปัญหาเก่ียวกับการสมรส การเรียกเก็บหนีแ้ละค่าเช่า การละเมิดสัญญา การสร้างความ
เสียหาย (Damages) และการเรียกร้องให้เกิดการปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา (Austral, 2012, p.20; 
p.22; Congress of the Philippines, 1991, Austral, 2012, pp.14) 

                                                           
4 การใช้อนุญาโตตุลาการ ผู้ท าหน้าท่ียงัเป็นลูปอน (คณะกรรมการแสวงหาสนัติภาพ) หรือปังแคท (กลุ่มไกล่เกลี่ย) วิธีการจะมีความ
เข้มข้นกว่าการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอม โดยลปูอนหรือปังแคท ต้องมีความเป็นกลางเพราะท าหน้าท่ีตดัสินคดีเล็ก ๆ  น้อย ๆ ใน
บารางไกย์ คูก่รณีต้องหาพยานหลกัฐานมาแสดงตอ่อนญุาโตตลุาการ (Vigo & Manuel, 2004, p.54) 

5 แปลจากภาษาสเปน 

การตัง้ข้อ

ร้องเรียน 

การไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาทต่อ

ประธานลูปอน 

การประนีประนอม
ผ่านกลุ่มไกล่เกล่ีย 

(Pangkat) 

การ
ด าเนินการ
ตามข้อตกลง 

ลงนาม 

สมานฉันท์ 
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ภารกิจยุตธิรรมชุมชนด้านการเยียวยาและรับผู้กระท าผิดกลับคืนสู่สังคม 

 ส าหรับการท าหน้าท่ีของชุมชนในภารกิจนอกเหนือจากการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 
เบือ้งต้นพบการด าเนินงานในภารกิจการเยียวยาและรับผู้กระท าผิดกลบัสู่สงัคม ฟิลิปปินส์มีแนวคิดการใช้
ชมุชนเป็นฐานในการให้สมาชิกชมุชนเป็นอาสาสมคัรในโครงการ ท่ีเรียกวา่ The Therapeutic community 
ซึ่งมีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางสังคม มีการช่วยเหลือเหย่ือจากอาชญากรรม โดยในปี 2007 ได้มี
กิจกรรมช่วยเหลือดแูลเหย่ือไปแล้ว 1,254 ราย และลูกความอีก 3,170 คน ด้วยกระบวนการพูดคยุ การ
ไกล่เกล่ียระหว่างเหย่ือและผู้ กระท าผิด การประชุม การท าข้อตกลงสันติภาพ รวมทัง้รัฐบาลท้องถ่ินมี
บทบาทผ่านคณะกรรมการท้องถ่ินเพ่ือการปกป้องเด็ก ท าหน้าท่ีในการให้บริการชุมชนเป็นพิเศษแก่
เยาวชน เชน่ ให้ค าปรึกษากบัเดก็ท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง   (Carrillo, n.d., p.272; p.277) 

ในภารกิจด้านการเยียวยา ยังมีกลไกหนึ่งของกองอ านวยการการควบคุมชั่วคราวและการคุม
ประพฤติ  (Parole and Probation Administration, Department of Justice, Republic of Philippines) 
หรือ PPA ได้แก่ การประชมุเพ่ือการสร้างสนัติ (Peacemaking Encounter) คือ การประชมุตามชมุชนโดย
น าผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือ ชุมชนท่ีเป็นเหย่ือ และผู้กระท าความผิดมาร่วมกัน เป็นการสนับสนุนกระบวนการ
เยียวยาผู้ เสียหายด้วยการสร้างพืน้ท่ีปลอดภยัและควบคมุให้คนเหล่านัน้พบปะและพูดคยุกนักับผู้กระท า
ความผิดด้วยความสมคัรใจและเป็นความลบั นอกจากนีย้งัชว่ยให้ผู้กระท าความผิดทราบถึงผลกระทบของ
อาชญากรรมท่ีเกิดขึน้กับเหย่ือและครอบครัวของตนและรับผิดชอบโดยตรงต่อพฤติกรรมของตน และยงั
เป็นการให้โอกาสส าหรับผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือและผู้กระท าความผิดในการสร้างแผนเพ่ือแก้ปัญหาอนัตรายท่ีเกิด
จากการก่ออาชญากรรม (Parole and Probation Administration, Department of Justice, Republic of 
Philippines: PPA, 2014; Thailand Institute of Justice, 2015, p.67) 

ขัน้ตอนการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการประชุมเพ่ือสร้างสันติภาพด้วยการตัดสินใจของ
ชมุชน มีดงันี ้

1. การไกล่เกล่ียเหย่ือผู้ กระท าผิด / ผู้ ต้องหา เป็นกระบวนการท่ีท าให้เหย่ือมีโอกาสพบปะกับ
ผู้กระท าความผิดอย่างตรงไปตรงมาในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลอดภยั มีรูปแบบท่ีชดัเจน ผู้ ไกล่
เกล่ียได้รับการฝึกฝน ผู้ ท่ีเป็นเหย่ือได้มีสว่นร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัความผิดท่ีผ่านมาและผลกระทบต่อ
ชีวิตของเหย่ือเอง เป้าหมายเพ่ือเยียวยาผู้ เสียหายและให้ผู้ กระท าความผิดทราบถึงผลกระทบจากการ
กระท าท่ีมีตอ่ร่างกาย อารมณ์ และทรัพย์สินของผู้ เสียหาย และรับผิดชอบโดยตรงตอ่พฤติกรรมของตนเอง
ผา่นการร่วมพฒันาแผนฟืน้ฟคูวามยตุธิรรมท่ีกลา่วถึงพิษภยัของความผิดดงักลา่ว 

2. การประชุม เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน ประกอบด้วยผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
อาชญากรรมมากท่ีสุด ผู้ เสียหายและผู้กระท าผิด ครอบครัวสมาชิกในชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ และผู้ผ่าน
การฝึกอบรมเพ่ือน าการอภิปรายปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการกระท าความผิดท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
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ของชุมชนและความสงบเรียบร้อย ด้วยการอ านวยความสะดวกโดยผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมข้างต้นจะท าให้
เกิดการรวมตวักนัเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการท่ีชมุชน เหย่ือของการกระท าผิด และผู้กระท าผิด
ควรได้รับการฟืน้ฟเูยียวยา 

3. วงจรการสนบัสนนุ เป็นกระบวนการก ากบัดแูลของชมุชนโดยตรง โดยเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของ
รัฐในพืน้ท่ีอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Aides: VPAs) และสมาชิกท่ีได้รับคดัเลือกใน
ชมุชน มีการอภิปรายเก่ียวกบัความผิดและผลกระทบ ภายในวงสนทนาทกุคนพูดได้อย่างอิสระจากหัวใจ
ในการท าความเข้าใจเหตกุารณ์และร่วมกนัระบขุัน้ตอนท่ีจ าเป็น เพ่ือช่วยในการปรองดองและบ าบดัฝ่ายท่ี
ไ ด้ รับผลกระทบและป้องกันอาชญากรรมหรือความขัดแย้งในอนาคต  (Parole and Probation 
Administration, Department of Justice, Republic of Philippines: PPA, 2014) 

ในส่วนของภารกิจการรับผู้กระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคม ฟิลิปปินส์มีการน าแนวคิดเก่ียวกับการดูแล
ผู้กระท าผิดหรือผู้ ท่ีพ้นโทษมาแล้ว โดยให้ครอบครัว ชมุชนเป็นผู้ ให้การดแูลบคุคลเหล่านัน้เพ่ือปอ้งกนัการ
กระท าผิดซ า้และเปล่ียนเป็นต้นทนุท่ีดีของสงัคมได้ ด้วยเห็นว่าครอบครัวและชมุชนท่ีบคุคลเหล่านัน้อาศยั
อยู่มีความใกล้ชิดและเป็นรากฐานท่ีดี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนี ้ เช่น กระทรวงการพัฒนาและ
สวสัดิการสงัคม (Department of Social Welfare and Development) มีโครงการอาสาสมคัรเพ่ือเยาวชน
ท่ีมีการกระท าขดัแย้งกับกฎหมาย รับสมคัรจากภาคส่วนหรือตวัแทนกลุ่มท่ีหลากหลายและมีการอบรมท่ี
จ าเป็นแก่อาสาสมคัร กระทรวงยุติธรรมมีกลุ่มอาสาสมคัรในวงกว้างเช่นกัน กองอ านวยการคมุประพฤติ
และควบคมุ (The Probation and Parole Administration: PPA) มีอาสาสมคัรท างานชว่ยเจ้าหน้าท่ีในการ
ฟืน้ฟูนกัโทษผู้ถกูคมุประพฤติ (Probationers) และผู้ พ้นโทษ (Parolees) รัฐบาลท้องถ่ิน และส านกัจดัการ
เรือนจ าและฑณัฑศาสตร์ (Bureau of Jail Management and Penology) ซึง่อยูภ่ายใต้กระทรวงมหาดไทย
และการปกครอง ท้อง ถ่ิน (Department of Interior and Local Government)  ก็ ไ ด้ มีการสนับสนุน
อาสาสมคัรในหลายกิจกรรมทัง้ด้านการศึกษา การแพทย์ ศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ (Yangco, 
1999, p.288) 

กองอ านวยการการควบคุมชั่วคราวและการคุมประพฤติ สังกัดกระทรวงยุติธรรม (Parole and 
Probation Administration:  PPA, Department of Justice)  มี การน าหลักยุติ ธ ร รม เชิ งสมานฉัน ท์  
(Restorative justice) มาใช้เป็นหนึง่ของโครงการเพ่ือฟืน้ฟเูยียวยาในกระบวนการยตุธิรรม โดยมีหลกัการท่ี
สอดคล้องกับภารกิจของยุติธรรมชุมชนในเร่ืองของการเยียวยาและการรับคืนผู้กระผิดกลับคืนสู่สังคม 
ได้แก่ การควบรวมผู้กระท าผิดกลบัสูส่งัคมและกระตุ้นให้ส านึกผิดตอ่เหย่ือ การให้ชมุชนเข้าไปเก่ียวข้องใน
การฟืน้ฟแูบบเชิงรุกเพ่ือชว่ยทัง้เหย่ือและผู้กระท าผิด การให้ความใสใ่จกบัเหย่ือและผู้รอดจากอาชญากรรม
ท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมให้ได้เข้ามาร่วมในระบบยุติธรรมทางอาญามากกว่าจะให้เป็นเพียง
ผู้ รับบริการของระบบเท่านัน้ มีการเยียวยารักษาผลของอาชญากรรมหรือการกระท าผิด และป้องกัน
อาชญากรรมและการกระท าความผิดไม่ ใ ห้ เ กิดขึ น้ซ า้  ( Parole and Probation Administration, 
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Department of Justice, Republic of Philippines:  PPA, 2014 ; Thailand Institute of Justice, 2015 , 
p.57) 

อาสาสมัครคุมประพฤติจะได้รับการแต่งตัง้เป็นเวลาสองปีโดยผู้ บริหารแผนกบริการชุมชน 
(Community Service Division) และคณะกรรมการคดักรองแห่งชาติ (National Screening Committee) 
ท่ีจะต้องต่ออายุ / เพิกถอนโดยการแนะน าของผู้อ านวยการภูมิภาค (Regional Director) อาสาสมคัรคมุ
ประพฤติมีหน้าท่ี ได้แก่ ประสานงานอย่างใกล้ชิด เก็บรักษาข้อมูลทัง้หมดอย่างดี จดัท ารายงานกิจกรรม
ประจ าเดือนให้กบัผู้บงัคบับญัชา ดแูลและด าเนินการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่สมาชิกชมุชน (Parole 
and Probation Administration, Department of Justice, Republic of Philippines: PPA, 2014) 

การใช้อาสาสมคัรในการคมุประพฤติของฟิลิปปินส์เปิดโอกาสส าหรับการมีส่วนร่วมของชมุชนใน
การแก้ไขปัญหาและฝึกอบรมผู้น าเยาวชนในบารางไกย์และกลุ่มประชาสงัคมในการพฒันาสงัคม การใช้
อาสาสมัครจะช่วยให้ระบบราชทัณฑ์สามารถควบคุมดูแลผู้กระท าความผิดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับ
รัฐบาล โดยค าสัง่ประธานาธิบดีท่ี 968 อนมุตัใิห้จ้างอาสาสมคัรเพ่ือชว่ยคมุประพฤตไิด้ โดยผู้ชว่ยคมุความ
ประพฤตินีจ้ะไม่ได้รับคา่ตอบแทนใด ๆ ยกเว้นคา่เดินทางท่ีสมเหตสุมผล เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2548 
ประธานาธิบดีกลอเรียอาร์โรโยได้ลงนามในค าสัง่ท่ี 468 เพ่ือฟืน้ฟูโครงการอาสาสมัครคมุประพฤติเพ่ือ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนและการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยการมีส่วนร่วมของ
หลายหน่วยงาน เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน กรมมหาดไทยและรัฐบาลท้องถ่ิน
ส านกังานคณะกรรมการก ากับต ารวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ กรมสวสัดิการสงัคมและการพฒันา กระทรวง
ยุติ ธ ร รม  (Parole and Probation Administration, Department of Justice, Republic of Philippines: 
PPA, 2014) อาสาสมคัรคมุประพฤติของฟิลิปปินส์ในปี 2014 มีทัง้สิน้ 13,034 คน โดยได้รับการอบรมไป
แล้ว 6,477 คน (Thailand Institute of Justice, 2015, p.69) 
 ปัญหาของระบบยุตธิรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ 

ปัญหาของระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ถือว่ายังมีอยู่บ้าง ได้แก่ ผู้น าบารางไกย์และลูปอน
บางสว่นขาดความเข้าใจระบบและขาดความสามารถในเชิงเทคนิคท่ีจะน าไปปฏิบตั ิยงัขาดการรายงานผล
และตรวจสอบการท าหน้าท่ีของผู้ท าหน้าท่ีในบารางไกย์ ประชาชนทัว่ไปยงัขาดความเข้าใจในระบบและ
ขาดการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเพียงพอ ข้อจ ากดัทางงบประมาณท่ีท าให้รัฐบาลทัง้ระดบัประเทศและท้องถ่ินไม่
สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ (Golub, 2003)  

Rojo 2002 กล่าวถึงอุปสรรคของบารางไกย์ท่ีถึงแม้จะมีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน มี
กฎหมายรองรับ แต่ยงัคงมีช่องว่างระหว่างกฎหมายและการปฏิบตัิจริง ดงัต่อไปนี ้ (Rojo, 2002, pp.31-
36)  

1. ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์และสถานะทางการเมืองของผู้ ไกล่เกล่ีย เน่ืองจากผู้ น าในท้องถ่ินมี
อ านาจในการจดัการข้อพิพาทรวมทัง้ยงัสามารถท่ีจะกีดกนัคนยากจนหรือผู้ ไร้ความสามารถไม่ให้เข้าร่วม
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ในกระบวนการยตุธิรรมชมุชนของบารางไกย์ ซึง่ขดัแย้งกบัสถานะของผู้ไกลเ่กล่ียท่ีจะต้องมีความเป็นกลาง 
ปัญหาข้อนีมี้ผลส ารวจหลายชิน้ท่ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนไมเ่ช่ือมัน่ตอ่คณะผู้ไกลเ่กล่ีย (Lupon) เพราะมี
ความเห็นวา่ผู้ ไกลเ่กล่ียนัน้ถกูอิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงด้วย 

2. การจดัสรรงบประมาณ รัฐบาลท้องถ่ินในฟิลิปปินส์จะได้รับการจดัสรรงบประมาณโดยตรงจาก
รัฐบาลกลางในสัดส่วนร้อยละ 20 ของงบประมาณประเทศ และแต่ละองค์กรปกครองท้องถ่ินจะใช้งบ
ภายในท้องถ่ินเองไปกับการจัดบริการ สภาท้องถ่ิน กองทุนการพัฒนา ฯลฯ โดยท่ีส่วนใหญ่ก็จะเน้น
งบประมาณไปใช้กับโครงการพฒันาและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีแต่ละท้องถ่ินเห็นว่ามีความจ าเป็นมาก่อน 
หรือโครงการท่ีให้มูลคา่ทางเศรษฐกิจ ท าให้การด าเนินงานด้านยุติธรรมชมุชนจะได้รับงบประมาณอยู่ใน
อนัดบัท้าย ๆ  ของการพฒันาในท้องถ่ิน 

3. การขาดความสามารถเชิงเทคนิค รัฐบาลท้องถ่ินฟิลิปปินส์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม
กรอบของการกระจายอ านาจ แต่การขับเคล่ือนในด้านยุติ ธรรมชุมชนในท้องถ่ินถือว่ายังไม่ประสบ
ความส าเร็จมากนกัเพราะเจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินเองก็ยงัขาดความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวข้อง หวัหน้าและผู้ ไกล่
เกล่ีย (Captain และ Lupon) ยงัมีบางส่วนท่ีได้รับเลือกขึน้มาโดยท่ียงัขาดความรู้และความสามารถอย่าง
แท้จริง ท าให้ชาวบ้านมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับความสามารถของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียว่าควรจะต้องมีการ
อบรมหรือพฒันาให้มากขึน้ 

4. ขาดข้อมลูข่าวสารและมีพืน้ท่ีท่ีเข้าไม่ถึงข่าวสาร ประชาชนเป็นจ านวนมากยงัขาดความตระหนกั
และการรับรู้ถึงยตุธิรรมชมุชน เหตเุพราะการขาดการศกึษาและการสนบัสนนุท่ีดี ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ านวนมากก็
ยงัไมรู้่เก่ียวกบักระบวนการและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการขบัเคล่ือนยตุธิรรมชมุชน สะท้อนให้เห็นวา่พืน้ท่ี
หา่งไกลหรือพืน้ท่ีท่ีตดัขาดออกจากเมืองใหญ่ยิ่งจะขาดความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในกระบวนการ
ยตุธิรรมชมุชนมากขึน้ไปอีก 

5. การขาดการรายงานผลและระบบการตรวจสอบติดตาม ในการรายงานผลการด าเนินงานด้าน
ยุติธรรมชุมชนนัน้จะได้รายงานท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายระบุไว้ ท าให้ขาดการรายงานผลท่ีเป็นจริง 
อย่างเช่นโครงการหรือกิจกรรมย่อยท่ีกลุ่มประชาสงัคมได้ขบัเคล่ือน ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีรายงานอย่าง Lupon ก็
ไมไ่ด้ตระหนกัถึงความส าคญัของการรายงานผลมากนกั อาจกลา่วได้วา่ยตุธิรรมชมุชนในฟิลิปปินส์ยงัขาด
มิตด้ิานการประเมินและตดิตามผลอยูม่าก 

6. ความทบัซ้อนของขอบเขตยุติธรรมชุมชนกับยุติธรรมทางอาญา (Double-edge) เพราะยุติธรรม
ชมุชนมีการน าจารีตประเพณีเข้ามาใช้จงึอาจท าให้มีขอบเขตและการตดัสินในบนกรอบพืน้ฐานใดนัน้ท าได้
ยาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีคนท่ีได้รับการสนบัสนนุทางการเมือง (Clientelist) กบักรณีท่ีเป็นอคติทางเพศ 
ดงัเชน่ในชนบทบางพืน้ท่ีหรือพืน้ท่ีชมุชนชนเผ่า หวัหน้าหมูบ้่านมกัจดัการปัญหาความขดัแย้งในชมุชนด้วย
วิธีการเจรจาไกล่เกล่ีย แม้กบักรณีอาชญากรรมท่ีส าคญัอย่างเช่นการฆาตกรรมหรือการข่มขืน (Franco & 
other, 2014, p.24) 
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แนวทางพัฒนาระบบยุตธิรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ 
งานศกึษาของ Rojo ได้ให้ข้อเสนอแนะตอ่การขบัเคล่ือนยตุธิรรมชมุชนของฟิลิปปินส์ว่า  
1) จะต้องมีการบูรณาการ 3 ส่วนระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถ่ิน และภาคประชาสงัคม จึงจะ

ประสบความส าเร็จ เพราะเป็นรูปแบบการส่งเสริมการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิด้วยการร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลระดบัประเทศและท้องถ่ิน ผนวกเข้ากนักบัความร่วมมือจากภาคประชาสงัคม  

ยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์มีกลไกหนึ่ง ท่ีส าคญัต่อการขับเคล่ือนคือภาคประชาสังคมหรือ NGOs 
เน่ืองจากสภาพการบริหารปกครองท้องถ่ินท่ีติดขดัด้านกฎระเบียบท าให้ขาดความคล่องตวั เจ้าหน้าท่ีท่ียงั
ขาดความรู้และความพร้อมเก่ียวกับยุติธรรมชุมชน จึงมีภาคประชาสงัคมเข้ามาเป็นภาคส่วนท่ีส าคญัใน
การท างานร่วมกับท้องถ่ิน ช่วยพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ลดผลกระทบจากระบบอุปถัมภ์ 
ยกระดบัการจดัสรรทรัพยากรโดยการจดัล าดบัความส าคญัและเลือกโครงการพฒันา  

ส าหรับจุดก าเนิดความเข้มแข็งของภาคประชาชน คือการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
1987 และประมวลกฎหมายท้องถ่ิน 1991 รัฐธรรมนญู 1987 ของฟิลิปปินส์ได้บญัญัติให้มีการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนในทางการเมืองขึน้มา ภายหลงัจากท่ีประเทศตกอยู่ใต้อ านาจของเผด็จ
การมา 14 ปี ท าให้ NGOs คล้ายดงัเป็นองค์กรตวัแทนประชาชนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย อีกทัง้ในปี 1991 
ได้มีประมวลกฎหมายท้องถ่ิน (Local Government Code 1991) ก็เป็นผลให้ภาคประชาสงัคมสามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองท้องถ่ินได้ ภาคประชาสงัคมท่ีเข้มแข็งของฟิลิปปินส์ยังถือว่าได้ผ่าน
ประวตัิศาสตร์การต่อสู้ ท่ียาวนานก่อนจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบบันี ้โดยมีกลุ่มขบัเคล่ือนหลายกลุ่ม เช่น 
Alternative Law Groups (ALG) ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในช่วงประมาณทศวรรษท่ี 1980 เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในช่วงรัฐบาลเผด็จการและเป็นส่วนหนึ่งของการเคล่ือนไหวภาคประชาชน และยงัท างานขบัเคล่ือนทาง
กฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ ท่ียากจน หรือ Gerry Roxas Foundation (GRF) ท่ีได้ท าโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนผ่านกลไกยุติธรรมชุมชนจนเป็นความร่วมมือท่ีเ รียกว่า 
Memorandum of Agreement (MOA) ระหวา่งกรมยตุธิรรม กรมมหาดไทย รัฐบาลท้องถ่ิน และ GRF เพ่ือ
ส่งเสริมระบบยุติธรรมชุมชนในรัฐบาลท้องถ่ินและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในกระบวนการ
ยตุธิรรม (Rojo, 2002, pp.37-38) 

2) การให้การศึกษาและโครงการสนับสนุนท่ียั่งยืน เช่น การให้รางวัลกับท้องถ่ินท่ีมีการบริการงาน
ยตุธิรรมชมุชนท่ีดีแก่ท้องถ่ินท่ีมีการคดักรองผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีไกลเ่กล่ียได้อยา่งเป็นเลิศ  

3) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความเช่ียวชาญ การอบรม สิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ จาก
รัฐบาลกลางโดยท้องถ่ินนัน้ไปปฏิบตัิ ด้านความเช่ียวชาญนัน้ต้องมีการประกันได้ว่าผู้ ท่ีผ่านอบรมนัน้มี
ความเช่ียวชาญและเป็นกลาง นักศึกษาด้านกฎหมายก็ควรเข้ามาเป็นผู้ ช่วยในการให้ความรู้ใน
กระบวนการด้วย การท าให้กระบวนการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีจุดแข็งด้านความเช่ียวชาญจะท าให้ระบบ
ยตุธิรรมชมุชนมีความนา่เช่ือถือและได้รับการยอมรับ  



 
 

76 
 

4) ยกระดบักลไกการตรวจสอบ ยังพบปัญหาของการประเมินการขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชน ส านัก
ตรวจสอบท้องถ่ินอย่าง the Bureau of Local Supervision มีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอในการประเมินและ
ตรวจสอบ ท าให้อาจไมส่ามารถวดัได้วา่ยตุธิรรมชมุชนได้มีการด าเนินการท่ีตอบสนองตอ่เปา้หมายท่ีวางไว้
หรือไม่ มีความพยายามด าเนินการออกกฎหมาย Alternative Dispute Resolution Law (Bill No 5004) ท่ี
อาจช่วยเร่ืองของการอ้างอิงถึงกรณีพิพาทเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือคดีท่ีจดัการได้โดยยุติธรรมชมุชนก่อนถกูส่ง
ตอ่ไปยงัศาลหรือเจ้าหน้าท่ีอยัการ  

5) การท าให้บทบาทหน้าท่ีในการรายงานและการจดัท าเอกสารมีความแข็งแกร่งขึน้ การประเมินและ
การตรวจสอบท่ีดีไม่อาจเกิดขึน้ได้ หากการรายงานผลและการจดัการเร่ืองเอกสารไมไ่ด้ถกูท าอย่างถกูต้อง
เหมาะสม เลขาของลปูอนเป็นผู้ มีหน้าท่ีหลกัในการรายงานและจดัเอกสาร ควรต้องได้รับการอบรมเก่ียวกับ
การเขียนรายงาน การจดัการเอกสารและการท ารายการอ้างอิง เพ่ือให้การพิจารณาคดียตุธิรรมชมุชนแตล่ะ
ครัง้มีการบนัทึกไว้ในเชิงประวตัิศาสตร์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้และถกูหยิบน ามาใช้ในโอกาสต่อไป 
รวมทัง้ กรณีท่ีมีการประชมุของคณะผู้ท าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมชมุชนของท้องถ่ินก็จะเป็นพืน้ท่ีใน
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานและกรณีเก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนซึง่ควรได้รับการบนัทกึไว้ด้วยเชน่กนั  

6) การเรียนรู้จากเครือข่าย กฎหมายท้องถ่ินของฟิลิปปินส์ได้ก าหนดให้มีการเช่ือมประสานการ
ด าเนินงานด้านยตุิธรรมชมุชนระหว่างท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการแบง่ปันทรัพยากร กองทนุ ประสบการณ์และ
วิธีการปฏิบตั ิฯลฯ แตใ่นทางปฏิบตัิจริงยงัคงเป็นไปไมไ่ด้มากนกั แม้จะมีความพยายามขับเคล่ือนของภาค
ประชาสงัคม แตก่ารขบัเคล่ือนเพ่ือให้เกิดการเช่ือมประสานควรเกิดขึน้จากภายในและเจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ิน
เองมากกวา่ 
 
3.3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic of Lao 
PDR) 
 

3.3.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 
สปป.ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) มีการบริหารภายใต้ระบบการเมืองท่ีมีพรรค

ประชาชนปฏิวตัิลาว (Laos People’s Revolution Party: LPRD) เป็นองค์การน าและมีอ านาจสูงสุดแบบ 
"ประชาธิปไตยแบบรวมศนูย์” มีกระทรวง คณะกรรมการ และสถาบนัรับอ านาจจากศนูย์กลางตามล าดบั 
ในส่วนของการปกครองท้องถ่ิน สปป.ลาวมีการแบ่งพืน้ท่ีการปกครองออกเป็น 16 แขวง แต่ละแขวง
ประกอบไปด้วยเมืองตา่ง ๆ เทียบได้กบัอ าเภอในประเทศไทย ซึง่เมืองตา่ง ๆ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้านรวมกัน โดยมีนายบ้าน (ผู้ ใหญ่บ้าน) เป็นผู้ บริหารของบ้าน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรม
ประชาสมัพนัธ์, 2559; กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์, 2554) 



 
 

77 
 

ในส่วนท่ีเป็นโครงสร้างทางการเมืองหลกัหรือการปกครองส่วนกลางนัน้ ประกอบไปด้วยสถาบนั
หรือองค์การหลกั คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิและฝ่ายตลุาการ โดยรายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้
  ฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ได้มีการก าหนดบทบญัญัติไว้อย่างชดัเจนว่าประธาน
ประเทศมีฐานะเป็นประมุขของรัฐ และเป็นหวัหน้าฝ่ายบริหาร ประธานประเทศมีอ านาจการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีสภาแห่งชาติให้การรับรอง  การออกรัฐด ารัดหรือด ารัสประธานประเทศ 
(Presidential Edict) และแต่งตัง้ ถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกในรัฐบาลตามความเห็นชอบของ  
สภาแห่งชาติ โยกย้าย หรือปลดต าแหน่งผู้น าขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น เจ้าแขวง เจ้าครอง
ก าแพงนคร หรือเจ้าครองนครหลวง อ านาจในการตดัสินใจและดแูลกิจการของกระทรวงต่าง  ๆ เป็นของ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ากระทรวง  
  ฝ่ายนิตบิญัญตั ิองค์กรด้านนิติบญัญัติของสปป.ลาว คือ สภาแหง่ชาติ (The National Assembly) 
องค์กรนิติบญัญัติถือเป็นองค์การตวัแทนของประชาชน มีสิทธิหน้าท่ีในการพิจารณาข้อตดัสินหรือปัญหา
ส าคญัของชาต ิตดิตามและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะรัฐบาล ศาลประชาชน พิจารณารับรองแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือยกเลิกกฎหมาย  พิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งรัฐ) และแผนงบประมาณแห่งรัฐ แต่งตัง้หรือถอดถอนประธานศาล
ประชาชนสงูสดุและอยัการประชาชนสงูสดุตามการเสนอของประธานประเทศ ฯลฯ  
  ฝ่ายตุลาการของสปป.ลาว ได้จัดโครงสร้างส่วนตุลาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์การ คือ ศำล
ประชำชน (People’s Courts) โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ศาลประชาชนสูงสุด (เทียบได้กับศาล
ฎีกาของไทย) ศาลประชาชนแขวง ศาลก าแพงนครหรือนครหลวงเวียงจนัทน์ ศาลประชาชนเมือง และศาล
ทหาร และองค์กำรอยักำรประชำชน เป็นโครงสร้างคูข่นานกบัศาลประชาชน ประกอบด้วย องค์การ        อธิ
อยัการประชาชนเทียบได้กบัอยัการสงูสดุของไทย องค์การอยัการประชาชนแขวง องค์การอยัการประชาชน
นครหลวง องค์การอยัการประชาชนเมือง และองค์การอัยการทหาร โดยต าแหน่งอธิอยัการประชาชนมี
หน้าท่ีดแูลการปฏิบตังิานขององค์การ (ศนูย์ข้อมลูขา่วสารอาเซียน กรมประชาสมัพนัธ์, 2559) 
 หน่วยงานด้านยุติธรรมของสปป.ลาวอย่างกระทรวงยุติธรรม มีอ านาจและหน้าท่ีและโครงสร้าง
ตามด ารัสของนายกรัฐมนตรี กระทรวงยตุิธรรมเป็นหนึ่งในองค์กรคุ้มครองรัฐในระดบัส่วนกลาง เป็นฝ่าย
วิทยากรและให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลเก่ียวกับการค้นคว้าและงานร่างกฎหมาย คุ้มครองกฎหมาย โฆษณา
เผยแพร่กฎหมาย คุ้มครองระบบยตุิธรรม ยกระดบัความเคารพกฎหมาย และขยายระบอบประชาธิปไตย 
โดยโครงสร้างการจดัตัง้ของกระทรวงยุติธรรมมีการแบ่งส่วนงานดงัต่อไปนี ้(บุญคง เพชรดาวรุ่ง. 2547 ,     
น. 43) 
 

1. ห้องการกระทรวง (ส านกัปลดักระทรวง)  2. กรมจดัตัง้และพนกังาน (กรมบคุลากร) 
3. กรมกฎหมาย     4. กรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมาย 
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5.   กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม   6. กรมปฏิบตั ิ(กรมบงัคบัคดี) 
7. กรมทะเบียนศาล    8. ส านกังานไกลเ่กล่ียข้อพิพาททางเศรษฐกิจ 
9. ศนูย์ฝึกอบรมผู้พิพากษา 

 
3.3.2 ยุตธิรรมชุมชนในสปป.ลาว6 

 
สปป. ลาวมีกลไกภาครัฐท่ีส่งเสริมต่อภารกิจงานยุติธรรมชุมชน มีการด าเนินงานเก่ียวกับยุติธรรม

ชมุชนเรียกว่ายตุิธรรมฐานราก ครอบคลมุ 5 งาน ได้แก่ งานอบรมและเผยแพร่กฎหมาย งานสร้างหมู่บ้าน
ปลอดคดี งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมูบ้่าน งานยตุธิรรมเดก็ และงานสร้างบคุลากรทางกฎหมาย ดงันี  ้

1. งานอบรมและเผยแพร่โฆษณา สร้างจิตส านึกเคารพกฎหมาย มีเปา้หมายเพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การเคารพกฎหมาย ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นการปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของ 
สปป.ลาวในแตล่ะระยะ โดยท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ องค์กรส่วนกลางเช่นเดียวกบัผู้บริหารระดบัสงู และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับต่าง ๆ ให้การชีแ้นะ การก ากับดูแล การบริหารจัดการงานดังกล่าวให้
กว้างขวางเป็นกระบวนการอยา่งเข้มแข็งและทัว่ถึง 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีประกาศใช้นัน้ สปป.ลาวก าหนดให้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่และ
โฆษณาให้สงัคมก็คือประชาชนบรรดาเผา่ให้รับรู้ และเข้าใจเก่ียวกบัความจ าเป็นความส าคญัของการออก
กฎหมายนัน้รวมทัง้ข้อห้ามตา่ง ๆ รวมถึงมาตรการตอ่ผู้ละเมิดกฎหมายดงักลา่ว เพ่ือเน้นการสร้างจิตส านึก 
ความกระตือรือร้น ในการเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของพลเมืองให้เพิ่มมากยิ่งขึน้และ
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดตอ่กฎหมาย 

2. งานการสร้างหมูบ้่านปลอดคดี เป็นการพฒันาครอบครัว ให้ประชาชนมีสตแิละต่ืนตวั ครอบครัว
มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย เป็นรากฐานท่ีหนกัแน่นเข้มแข็ง สกัดกัน้และแก้ไขทุกความขัดแย้ง ทวีความ
สามคัคีปรองดองของประชาชนในหมูบ้่าน มีความประนีประนอมกนั  

งานการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี คือการพฒันาครอบครัวและหมู่บ้านให้มีจิตส านึก
เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายให้มีความเข้มงวดยิ่งขึน้ แต่ละครอบครัวและหมู่บ้านมีความเข้มแข็งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีความหนกัแน่นในการปฏิบตัิตามระเบียบกฎหมาย สามารถก ากับดูแล
และส่งเสริมสิทธิของประชาชนในทกุ ๆ ด้านรวมทัง้สกดักัน้ และแก้ไขทกุเหตกุารณ์ท่ีไม่ดี และข้อขดัแย้งท่ี
ไมร้่ายแรงท่ีอาจเกิดขึน้ภายในครอบครัว และหมูบ้่านได้ด้วยตนเอง เน้นการปกปักรักษาจารีตประเพณีและ

                                                           
6 ระบบยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวท่ีน ามาเสนอนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปบางส่วน จากรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ ระบบยุติธรรม

ชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสร็จสิน้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2560 โดย
นางสาวนิตยา โพธ์ินอก และนางสาวณฏัฐกาญจน์ ศกุลรัตนเมธี ซึ่งงานวิจยัดงักล่าวได้มีการค้นคว้าทางเอกสารและเก็บข้อมลูโดยการ
สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานในระบบยติุธรรมชุมชนของกระทรวงยติุธรรมของ สปป.ลาว 
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เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน สร้างความสงบ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความยตุธิรรมให้แก่สงัคมภายในหมู่บ้าน 

3. งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน เป็นการสร้างคณะผู้ไกลเ่กล่ีย เพ่ือให้หมูบ้่านมีความสงบและ
มีความยตุิธรรม งานนีไ้ด้มีการจดัตัง้ขึน้มาประมาณปี ค.ศ.2008 - 2009 (พ.ศ.2551 - 2552) งานแก้ไขข้อ
ขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสกัดกัน้ และแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง  ๆ ในระดับ
หมูบ้่านเบือ้งต้นด้วยวิธีการประนีประนอมกัน ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงการเร่ืองหนว่ยไกล่เกล่ีย
ข้อขัดแย้งระดบัหมู่บ้านให้มีความมั่นคง สามารถศึกษาอบรมประชาชนภายในหมู่บ้านให้เคารพ และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รู้จกัวิธีการท างานแก้ไขข้อขดัแย้งตา่ง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้
หมูบ้่านเกิดความสงบสขุ และมีความยตุธิรรม  

4. งานยตุิธรรมเด็ก เป็นงานใหม่แต่ก็มีความหมายและส าคญัเพราะเป็นการพฒันาบุคลากรของ
ชาติ และสอดคล้องกับกฎหมายสากลว่าด้วยสนธิสัญญาสิทธิเด็ก ทุกหน่วยงานองค์กรส่วนกลางก็คือ
ผู้บริหารระดบัสงูของประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุระดบั จะต้องเอาใจใส่ในการแนะน าและ
ผลกัดนัให้การปฏิบตัิงานดงักล่าวมีความต่อเน่ือง ท าให้องค์กรปกครองบ้าน หน่วยไกล่เกล่ียคดีเด็กระดบั
บ้านรับรู้ และเข้าใจอย่างเป็นเอกภาพต่อกับความส าคญัของขัน้ตอน และวิธีการปฏิบตัิงานยุติธรรมเด็ก 
ทัง้นี ้เน้นงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนในระดบัหมู่บ้านตลอดถึงเด็กได้รับรู้เข้าใจ และเข้าร่วม
ในการปฏิบตัิงานดงักลา่วอยา่งจริงจงั รวมไปถึง การสกดักัน้ตอ่ต้านการกระท าท่ีขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย
ของสงัคม การกระท าผิดของเด็ก ละเมิดระเบียบกฎหมาย และให้มีการแก้ไขการกระท าผิดของเด็กอย่าง
เหมาะสม ทนัเวลา 

5. งานสร้างบคุลากรทางกฎหมายให้กบัหมู่บ้านและกลุ่มหมู่บ้าน มีความส าคญักบัการสร้างหลกั
ทางกฎหมาย เพ่ือให้งานยุติธรรมฐานรากมีผลส าเร็จ เป็นการสร้างนกักฎหมายของบ้าน เพ่ือหล่อหลอม
ทรรศนะจิตใจรับใช้ประชาชน สร้างนกักฎหมายประจ ารากฐาน งานการสร้างบุคลากรทางด้านกฎหมาย
ให้กับหมู่บ้าน เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญยิ่งในการสร้างรัฐแห่งกฎหมาย โดยมุ่งเน้นเพ่ือรับรองให้การ
ปฏิบัติงานยุติธรรมระดับหมู่บ้านประสบผลส าเร็จในแต่ละระยะ รวมถึงรับรองการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตัิงานสร้างพืน้ฐานการเมืองรอบด้าน การสร้างหมู่บ้าน และกลุ่มหมู่บ้านพฒันา ท าให้การสร้างนัก
กฎหมายยึดติดกบัสภาพความเป็นจริงของท้องถ่ิน และหมู่บ้านตามทิศทาง “ทัง้เรียนทัง้ท างาน” หรือเรียน
ทฤษฎีควบคูก่บัการปฏิบตัจิริง เพ่ือเป็นการสร้างทศันคต ิและจิตใจในการรับใช้ประชาชนอยา่งแท้จริงตัง้แต่
เร่ิมต้น และสร้างให้กลายเป็นนกักฎหมายประจ าหมู่บ้าน หรืออ าเภอ และสร้างบคุคลสืบทอดในอนาคต 

งานยตุธิรรมฐานรากทัง้ 5 ด้าน รัฐบาลสปป. ลาวได้มีการออกกฎหมายและให้ด าเนินการถึงระดบั
หมู่บ้าน ซึ่งเม่ือวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่างานยุติธรรมฐานรากของสปป.ลาวต่างมีผลให้เกิดการบรรลุ
เปา้หมายยตุธิรรมชมุชนผา่นภารกิจงาน 4 ด้าน คือ การปอ้งกนั การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การ
เยียวยา และการรับคืนผู้กระท าผิดกลบัคืนสูส่งัคม  
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 รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
 รูปแบบการด าเนินงานยุติธรรมชมุชนในสปป. ลาว เป็นไปในรูปแบบหุ้นส่วนเป็นส าคญั คือการมี
กระทรวงยตุธิรรมเป็นหน่วยงานหลกัในส่วนของภาครัฐ สว่นภาคประชาชนนัน้มีบทบาทในการเข้าร่วมการ
อบรมในหลกัสูตรท่ีก าหนด เม่ือผ่านการอบรมแล้วก็น าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ยงัประชาชนคนอ่ืน รวมทัง้
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ยงัน าไปใช้ในงานยตุิธรรมชมุชน เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาทขัน้บ้านอีกด้วย 
ส าหรับรูปแบบการปฏิบัติงานยุติธรรมยุติธรรมชุมชนฐานรากในสปป.ลาวแม้จะเป็นแนวนโยบายของ
ภาครัฐ แต่ก็เน้นให้ประชาชนเป็นพืน้ฐานของการพฒันา โดยเร่ิมการพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไปและยึด
หลกัการวา่ 

1) การปฏิบตัิงานยตุิธรรมระดบัหมู่บ้านต้องควบคูไ่ปกบักระบวนการงานสร้างพืน้ฐานให้กบั
หมู่บ้าน และกลุ่มหมู่บ้านพัฒนา โดยมีหน่วยงานพืน้ฐานจังหวัด และอ าเภอเป็นจุดศูนย์กลางในการ
ประสานงานเพ่ือการด าเนินงาน 

2) เพิ่มความรับผิดชอบในการชีแ้นะการบริหารจดัการของผู้บริหารระดบัสงู องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องเสริมสร้างบทบาท และความรับผิดชอบของแผนกยุติธรรมต่องานดงักล่าว
ด้วย 

3) การด าเนินงานยตุธิรรมระดบัหมูบ้่าน ต้องยดึถือเอาคณุภาพเป็นหลกั และเอาปริมาณเป็น
อนัส าคญั ด าเนินงานไปทีละขัน้ตอนอยา่งแน่วแน ่ชดัเจน เป็นการทดลองก่อนแล้วจงึขยายงานออกไป เพ่ือ
ท าให้เกิดความตอ่เน่ือง และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ควำมเก่ียวโยงระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและประชำชนผ่ำนกำรอบรมด้ำนกฎหมำย 

ประชาชนได้เข้าไปร่วมขับเคล่ือนงานยุติธรรมชุมชนในแบบเก่ียวโยงกับภาครัฐโดยการเข้าร่วม
อบรมในหลกัสตูรท่ีภาครัฐก าหนดขึน้ เช่นเดียวกนักบังานสร้างครอบครัวและบ้านปลอดคดี และงานแก้ไข
ข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน งานสร้างบุคลากรทางกฎหมายก็ได้ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐไว้
เชน่กนั ดงันี ้

- กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ ออกข้อตกลง ค าแนะน า และมอบหมายให้กรมคุ้มครองระบบ
ยตุิธรรมเป็นผู้ประสานกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ติดตาม ส่งเสริมให้มีการจดัตัง้ปฏิบตัิ รวมถึงการสร้างคู่มือ
และจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบตังิานแก่เจ้าหน้าท่ีในขอบเขตทัว่ประเทศ 

- แผนกยุติธรรมนครหลวง จงัหวดั หน่วยงานยุติธรรมอ าเภอ และองค์กรปกครองหมู่บ้าน
เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินงานด้านเนือ้หา และวิธีการปฏิบัติจริงเก่ียวกับงานการสร้างครอบครัว และ
หมู่บ้านปลอดคดี ท าเป็นแผนงาน โครงการท่ีชดัเจนในส่วนของตนเอง โดยมีการประสานงานกบัภาคส่วน
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- แผนกยุติธรรมนครหลวง จงัหวดั หน่วยงานยุติธรรมอ าเภอ และองค์กรปกครองหมู่บ้าน 
เป็นผู้ประสานงานช่วยคณะพรรคและองค์กรปกครองในขัน้ตอนการติดตาม และรวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึน้
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เก่ียวกับงานการสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดีเป็นระยะต่าง ๆ หัวหน้าแผนยุติธรรมนครหลวง 
จงัหวดั หวัหน้าส านกังานยตุธิรรมอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่งานดงักลา่ว 

- คณะพรรคพืน้ฐานกลุ่มบ้านเป็นผู้ ชีน้ า น าพาแต่ละกลุ่มบ้านในการจดัปฏิบตัิ ส านกังาน
ยตุิธรรมอ าเภอประสานกบัหน่วยงานพืน้ฐานของอ าเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กรปกครองหมู่บ้าน
เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม แนะน า ขยายงานการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดีให้เป็นปกติ
ตอ่เน่ือง 

- กรมโฆษณาอบรมกฎหมาย กระทรวงยตุิธรรม และห้องการกฎหมาย และโฆษณาอบรม
กฎหมายของแผนกยุติธรรมนครหลวงจังหวัด ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น าเอาข้อตกลงของ
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ฉบบัเลขท่ี 209/กย ลงวนัท่ี19 ตลุาคม 2009 ว่าด้วยการสร้างครอบครัวและ
หมู่บ้านปลอดคดีไปโฆษณาตามส่ือมวลชนท าให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้ เข้าใจอย่างทัว่ถึงเพ่ือให้เข้า
ร่วมในการปฏิบตั ิ

- กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม กรมโฆษณาอบรมกฎหมาย ฝ่ายบุคคล ส านกังานกระทรวง
ยตุิธรรม สถาบนัค้นคว้ากฎหมายและร่วมมือกับต่างประเทศ สถาบนัฝึกอบรมกฎหมายและงานยุติธรรม  
วิทยาลยักฎหมาย และทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงยุติธรรมต้องท างานร่วมกนัเพ่ือศึกษาค้นคว้า
สร้างแผนงาน โครงการและกิจกรรม วางแผนงบประมาณประจ าปีของงานการสร้างหมูบ้่านปลอดคดี เพ่ือ
รับประกนัการจดัตัง้ปฏิบตังิานการสร้างครอบครัว และหมูบ้่านปลอดคดีในทัว่ประเทศให้มีประสิทธิภาพ  
 ควำมเป็นหุน้ส่วนระหว่ำงรัฐและประชำชน 
 การขบัเคล่ือนยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวในรูปแบบหุ้นส่วนท่ีเห็นชัดเจนคือการจดัตัง้หน่วยไกล่
เกล่ียระดบัหมู่บ้าน ท่ีจะมีตวัแทนคนในชมุชนมาปฏิบตัิหน้าท่ีในหน่วยไกล่เกล่ีย และยงัประสานเช่ือมโยง
รายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานของรัฐในระดบัพืน้ท่ี บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยไกล่เกล่ียข้อ
ขดัแย้งระดบัหมูบ้่านคือชว่ยเหลือองค์การปกครองหมูบ้่าน ดงันี ้

1) ระงับและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านด้วยการประนีประนอมตามการ
เสนอของคูก่รณี แก้ไขหรือไกล่เกล่ียคดีอาญาท่ีเด็กเป็นผู้กระท าผิดตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก ไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งเก่ียวกับกิจกรรมทางแพ่ง อาทิเช่น การค้า 
สายสมัพนัธ์ครอบครัว ฯลฯ ตามการร้องขอหรือเสนอของคูก่รณีท่ีมีความขดัแย้งกนั 

2) อบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในหมูบ้่านให้มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้บทบญัญัติของกฎหมายอย่างเข้มงวด จดัการเผยแพร่การเรียนรู้ การ
โฆษณา การศกึษาและอบรมในเร่ืองระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญตัริวมไปถึงกฎหมายตา่ง ๆ และรณรงค์ให้
ประชาชนภายในหมูบ้่านมีความเคารพและปฏิบตักิฎหมายอย่างเข้มงวด 

3) ให้การช่วยเหลือองค์การปกครองหมู่บ้าน เพ่ือสร้างให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดคดีและ
ร่วมมือในการปฏิบตัคิ าตดัสินของศาล เม่ือคูก่รณีอยูใ่นหมูบ้่านของตน 
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4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัองค์กรท่ีเคล่ือนไหวด้านงานยตุธิรรมและองค์กรอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอยา่งแนบแนน่ เพ่ือปกปอ้งสิทธิและผลประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชนภายในหมูบ้่าน 

5) ให้ความชว่ยเหลือและร่วมมือในการปฏิบตัิตามค าตดัสินของศาลในคดีแพง่และคดีอาญา 
และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการชดใช้คา่เสียหายทางแพง่ ซึง่คูก่รณีหรือผู้ เสียคดีอยูใ่นหมูบ้่านของตน 

6) ไกล่เกล่ียคดีอาญาได้ในบางกรณี ในกรณีท่ีการกระท าดงักล่าว เป็นการกระท าความผิด
สถานเบาตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 25 ของกฎหมายอาญา ซึ่งผู้ เสียหายไม่ได้น าคดีมาฟ้องตอ่ศาลแต่ท า
การเสนอมายงัหน่วยไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาและระงับข้อพิพาท เช่น 
การท าร้ายร่างกายระหว่างญาติใกล้ชิดท่ีไม่ได้รับบาดเจ็บจนเป็นอนัตรายอย่างสาหสัหรือพิการ การนินทา 
การใสร้่ายปา้ยสี การดหูมิ่นหรือหมิ่นประมาท  การดดุา่ การใช้ถ้อยค าท่ีหยาบคายเป็นการไมส่ภุาพ การลกั
ทรัพย์ การกระท าผิดตอ่กรรมสิทธ์ิสว่นบคุคลของญาตใิกล้ชิด การหมิ่นประมาทหรือดหูมิ่นเหยียดหยามศพ
หรือการหมิ่นประมาทผู้ตาย การบุกรุกเคหสถาน  และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในเร่ืองความลับส่วน
บคุคลตอ่คูก่รณีท่ีขดัแย้งกนั 

7) ติดตามและให้ศกึษาอบรมแก่ผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตามการลงโทษแล้ว หรือผู้ ท่ีถกูศาลตดัสินแบบ
ไมต่ดัอิสรภาพ  
  ภำรกิจงำนยติุธรรมชมุชน 

การด าเนินงานยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาว ถือได้ว่ามีการด าเนินตามภารกิจของยตุิธรรมชมุชนทัง้ 
4 ด้าน ได้แก่ การป้องกันและควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืน
ผู้กระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคม ถึงแม้ว่าประชาชนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองหน่วยไกล่เกล่ียเป็นหลกั แต่
ยุติธรรมฐานราก 5 เร่ืองท่ีเป็นนโยบายของ สปป.ลาวมีผลขับเคล่ือนท่ีส าคัญ กล่าวคือ เก่ียวกับการ
ป้องกันและควบคุม ในงานยตุธิรรมฐานรากของสปป.ลาวมี 4 งานท่ีสนบัสนนุตอ่การปอ้งกนัและควบคมุ 
ได้แก่ งานโฆษณาและเผยแพร่กฎหมาย การสร้างบคุลากรทางกฎหมาย การสร้างบ้านปลอดคดี และงาน
ยตุิธรรมเด็ก นอกจากนี ้ยงัมีกลไกท่ีเรียกว่า ปกส.บ้าน หมายถึงผู้ ท่ีท าหน้าท่ีปอ้งกนั คือ ปอ้งกนัความสงบ 
เป็นหน่วยหนึ่งท่ีบ้านตัง้ขึน้เพ่ือดแูลความสงบเรียบร้อยภายในบ้าน พ่อผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ท่ีรับผิดชอบงานด้าน
การแก้ไขปอ้งกนั ท าหน้าท่ีสอบสวนสืบสวนเบือ้งต้น ช่วยให้ปัญหาหน่วยไกล่เกล่ียได้ลงลึกข้อมลูด้านการ
ไกลเ่กล่ีย  

การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์มีคณะผู้ ไกล่เกล่ียและขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
ถือเป็นจดุเด่นของงานยุติธรรมชมุชนในสปป.ลาว การเยียวยา กรณีหากคูก่รณีถูกคกุคามเก่ียวกับการดู
และผู้ ได้รับผลกระทบ กรณีการเยียวยาก็จะมีกลไกลในชมุชนเช่นหากมีปัญหาเกิดขึน้กับผู้หญิงก็จะใช้แม่
หญิงเข้ามาร่วมให้ก าลงัใจ ถ้าผู้ชายมีปัญหาก็ใช้ต่างหน้าชาวหนุ่มมาคยุกับผู้ชาย คณะผู้ ไกล่เกล่ียยงัท า
หน้าท่ีติดตามคา่เสียหายเม่ือผู้กระท าผิดต้องจ่ายคา่เสียหายแล้วยงัไม่ช าระ หน่วยไกล่เกล่ียก็จะท าหน้าท่ี
ติดตามด้วย หน่วยไกล่เกล่ียขัน้บ้านมีการติดตามช่วยเหลือท่ีผ่านมาเป็นปัญหาท่ีไม่ยุ่งยาก เช่น เร่ืองค่า
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เลีย้งดลูกู หนว่ยไกลเ่กล่ียขัน้บ้านชว่ยติดตามการบงัคบัคดีตามค าตดัสินของศาลด้วย การรับผู้กระท าผิด
กลับคืนสู่สังคม หากมีกรณีการกระท าผิดพ้นโทษมาหรือรับโทษครบก าหนดมาแล้วกลับมาอยู่บ้าน 
(หมู่บ้าน) คณะผู้ ไกล่เกล่ียจะเป็นติดตามการประพฤติตนว่าประพฤติดีหรือไม่ เป็นระยะ เช่น 3 เดือน แล้ว
หวัหน้าหนว่ยไกลเ่กล่ียก็จะเป็นผู้ตดิตามรายงานในรายงานประจ าปีเมืองหรือรายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

นโยบำยและกฎหมำย 
รัฐบาลของสปป.ลาวมีแนวนโยบายท่ีชดัเจน โดยมองวา่งานยตุธิรรมระดบัฐานรากเป็นงานหนึ่งท่ีมี

บทบาทส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับงานทุกอย่างในระดับหมู่บ้าน  เป็นต้น การสร้างหมู่บ้านก็เพ่ือท าให้
ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง ประชาชนร ่ารวย มีความสขุ สงัคมมีประชาธิปไตย ยตุิธรรมและเจริญรุ่งเรือง 
การสร้างรัฐแห่งกฎหมายให้เกิดขึน้ในระดบัหมู่บ้านสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานยุติธรรม สร้างเง่ือนไขให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ระเบียบกฎหมายอย่างทัว่ถึง  ส่งเสริม
สิทธิของประชาชนในการเข้าร่วมพฒันาครอบครัวและพฒันาหมู่บ้าน ร่วมกันสกัดกัน้เหตกุารณ์ท่ีไม่ดีใน
สงัคม ตลอดจนถึงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดต่อกฎหมายพร้อมทัง้มีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อขดัแย้งและ
ระงบัข้อพิพาทระดบัหมู่บ้านและรับรองการปฏิบตัิงานดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐานของกฎหมายและความเสมอ
ภาครวมถึงการเพิ่มความรักสามคัคีภายในครอบครัวและในหมู่บ้าน โดยมีจดุประสงค์ของงานยตุธิรรมฐาน
ราก ดงันี ้

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าท่ีระดบัหมู่บ้านและประชาชน
ให้มีมากยิ่งขึน้ทัง้ยงัสามารถท าการสกดักัน้ปราบปราม และแก้ไขข้อขดัแย้งตา่ง ๆ อยา่งสนัตวิิธีด้วยตนเอง
ได้สร้างเง่ือนไขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านระเบียบกฎหมาย รู้จกัใช้สิทธิของตนตาม
กฎหมายท่ีได้ก าหนดไว้ ปรับปรุงและเพิ่มความรักสามคัคีเป็นหนึ่งเดียวของประชาชน บนพืน้ฐานระเบียบ
กฎหมาย รับรองให้มีความเสมอภาคตอ่หน้ากฎหมายในระดบัหมูบ้่าน และท าให้งานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้าน
กลายเป็นงานของสว่นรวม 

2. สร้างและปรับปรุงแบบแผนการบริหารจัดการงานในระดับหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายตามขัน้ตอน ตามความประสงค์ของมติการประชุมใหญ่ของพรรคเก่ียวกับการสร้างรัฐแห่ง
กฎหมายท่ีต้องเร่ิมต้นจากระดบัหมูบ้่านขึน้มา 

ค าสัง่ของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกบัการเพิ่มความเอาใจใส่ตอ่งานยุตธิรรมระดบัหมู่บ้าน มีหลกัการว่า
งานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้านเป็นงานหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีเก่ียวพนัถึงงานทกุด้านอยู่ระดบัหมู่บ้าน เป็นต้น 
การสร้างพืน้ฐานหมู่บ้านและกลุ่มบ้านพัฒนา ในระยะท่ีผ่านมา บรรดาหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กร
ส่วนกลาง ก็คือ องค์กรผู้บริหารระดบัสงูของประเทศ และองค์กรปกครองท้องถ่ินระดบัตา่ง ๆ ได้เอาใจใส่
ชีแ้นะ และบริหารปฏิบตัิงานดงักล่าว โดยควบคูก่ับกระบวนการสร้างพืน้ฐานหมู่บ้านและกลุ่มบ้านพฒันา 
ท าให้หมูบ้่านและกลุม่บ้านหลายแหง่ในทัว่ประเทศได้รับการพฒันาอยา่งรอบด้าน สงัคมมีความสงบและมี
ความยตุิธรรมดียิ่งขึน้ แตใ่นขณะเดียวกนันัน้ เห็นได้ว่า คณุภาพบางด้านของงานยตุิธรรมระดบัหมู่บ้านยงั
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ท าออกมาได้ไม่คอ่ยดี ความรับรู้ความเข้าใจต่อภาระบทบาทและวิธีการปฏิบตัิงานดงักล่าวยงัเข้าใจท่ีไม่
ลึกซึง้ ในบางแห่งการปฏิบตัิงานยงัไม่มีความเป็นเอกภาพในการชีแ้นะจึงท าให้การปฏิบตัิงานเกิดความ
ล่าช้า และยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนกั ดงันัน้ เพ่ือท าให้การปฏิบตัิงานยุติธรรมระดบัหมู่บ้านด าเนินได้
อยา่งตอ่เน่ืองเป็นกระบวนการท่ีเข้มแข็งจงึได้เกิดค าสัง่ดงักลา่วขึน้  

งานยตุธิรรมระดบัหมูบ้่าน เป็นการปฏิบตัติามมตกิองประชมุใหญ่ครัง้ท่ี 8 ของพรรค เก่ียวกบั “การ
สร้างรัฐแหง่กฎหมาย” ลงสูห่มูบ้่านและกลุม่บ้านพฒันา โดยผา่นการจดัตัง้และการเคล่ือนไหวงานยตุิธรรม
ระดบัหมู่บ้านรับรองการปฏิบตัิความเสมอภาคบนพืน้ฐานกฎหมาย และสร้างเง่ือนไขให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัระเบียบกฎหมายอย่างทัว่ถึง และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและยกระดบัคณุภาพ
ของการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี และการไกล่เกล่ียแก้ไขข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าร่วมพฒันาครอบครัวและหมูบ้่าน สกดักัน้และแก้ไขข้อขดัแย้งตา่ง ๆ ให้ได้รับการแก้ไข
ในเบือ้งต้น ท าการปรับปรุงและเพิ่มทวีความสามคัคีภายในครอบครัว และภายในบ้านให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ 
 ยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวได้มีการด าเนินงานมานานแล้วท่ีเห็นชดัเจนคือการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
จดัการกบัคดีความท่ีประชาชนชาวลาวปฏิบตัิกนัมาตัง้แต่อดีตซึ่งการด าเนินการนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการด าเนินชีวิตของแตล่ะชนเผ่า ในระยะตอ่มา พรรคและรัฐบาลได้เข้ามามี
บทบาทด้วยการตรากฎหมายขึน้มาใช้ตัง้แตปี่ 2540 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยตุธิรรมรับผิดชอบใน
การออกข้อก าหนดเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียข้อพิพาท รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม จึงได้มีมติ
ให้จดัท าข้อตกลงเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อขัดแย้ง ฉบบัท่ี 304/กย ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2540 ว่าด้วยการ
จดัตัง้และการท างานของหนว่ยไกลเ่กล่ียข้อพิพาทระดบับ้าน 

หนว่ยไกลเ่กล่ียในฐานะท่ีด าเนินภารกิจด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ในสปป.ลาว จงึ
ถือว่าได้มีการตัง้มาก่อนแล้วตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีการไกล่เกล่ียประนีประนอมเป็นหลักจนปี 2551-
2552 จงึมีค าสัง่ของนายกโดยตรงให้มีงานนีแ้ละมีงาน 5 งานท่ีกลา่วไปแล้ว กลา่วคือการมีหน่วยไกล่เกล่ีย
ในปี พ.ศ.2540 เป็นไปตามมาตรา 25 ตามกฎหมายอาญา ส่วนปี 2552 เป็นค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี 
และปัจจบุนังานด าเนินงานไกล่เกล่ียตามกฎหมายอาญาก็ยงัใช้อยู่เพราะก าหนดขอบเขตไว้ว่างานอะไรท่ี
หนว่ยไกลเ่กล่ียท าได้บ้าง ในสว่นของภาครัฐมีข้อก าหนดตามกฎหมายว่าทกุข้อขดัแย้งตามมาตรา 25 ต้อง
มีการไกลเ่กล่ียก่อน หากไมมี่การไกลเ่กล่ียมาก่อนกระบวนการยตุธิรรมจะไมรั่บพิจารณาคดี 

รัฐบาลสปป.ลาวได้มีค าสัง่และข้อตกลงเก่ียวข้องกบังานยตุิธรรมชมุชนหลายฉบบัท่ีสะท้อนให้เห็น
ว่า สปป. ลาวแสดงเห็นความเคล่ือนไหวท่ีมีอยู่ตลอดเวลาในงานยตุิธรรมชมุชนนบัเป็นระยะเวลาเกือบ 20 
ปี ท่ีรัฐบาลได้มีการสนบัสนนุชดัเจนในรูปของการออกกฎหมายเพ่ือให้มีผลบงัคบัใช้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
แม้ระเบียบข้อบงัคบัส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับงานไกล่เกล่ียข้อพิพาทระดบัหมู่บ้านซึ่งเป็นภารกิจบางส่วน
ของยตุธิรรมชมุชนก็ตาม 

กำรพฒันำและฝึกอบรม 
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การพฒันาและฝึกอบรมเพ่ืองานยุติธรรมชมุชนในสปป.ลาวนัน้อาจกล่าวได้ว่าต้องการให้เกิดผล
กบักลุม่เปา้หมายท่ีครอบคลมุ 3 สว่นหลกั ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในส านกังานยตุธิรรมอ าเภอ ตวัแทน
หมูบ้่าน เยาวชนและประชาชนทัว่ไป ในกลุม่ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานและตวัแทนของหมูบ้่านนัน้รัฐบาลมี
ความต้องการให้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ขบัเคล่ือนงานยตุิธรรมชมุชนและเผยแพร่ตอ่ยงัประชาชนคน
อ่ืนในพืน้ท่ี เช่น น าไปใช้ในฐานะเป็นหน่วยไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน ส่วนการอบรมหรือเผยแพร่
กฎหมายให้กบัประชาชนโดยทัว่ไปนัน้ต้องการให้ประชาชนได้รู้ถึงหลกัการ เนือ้หา บทลงโทษของกฎหมาย
บางฉบบัซึง่จะชว่ยลดปัญหาการกระท าผิดตอ่กฎหมายและเป็นการสร้างรัฐแหง่กฎหมายด้วย  

การพฒันาและฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในงานยตุิธรรมชมุชนท่ีส าคญัในสปป.
ลาวคือการอบรมกฎหมาย 3 เดือน เป็นหลักสูตรท่ีขึน้กับกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ ออกแบบ มีสถาบัน
ยุติธรรมแห่งชาติเป็นผู้ท าคู่มือ ยุติธรรมเมืองท าหน้าท่ีน างบประมาณจากกระทรวงมาเปิดการเรียนการ
สอน แต่คณะผู้ รับผิดชอบต้องท าหนงัสือขออนุญาตต่อเจ้าเมือง และต้องแจ้งให้บ้านคดัเลือกคนเข้ามา
เรียน จ านวนคนอาจจะ 35 หรือ 40 หรือ 50 คนแล้วแต่เมืองและวิทยากรจะเห็นเหมาะสม บางเมือง 40 
กว่าคน เมืองนอก ๆ อาจประมาณ 50 คน การเรียนการสอนมีการแต่งตัง้อาจารย์ประจ าวิชา กฎหมาย
เก่ียวกบักระทรวงใดก็แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีรู้กฎหมายนัน้มาสอน เช่น ป่าไม้ พลงังาน ธุรกิจ การด าเนินคดีแพ่ง
อาญา ก็น าคนจากห้องการยตุิธรรม จบปริญญาตรีโทด้านกฎหมาย สรรหาอาจารย์ตามท่ีสถาบนัยตุิธรรม
ออกหลกัสตูรมา วิธีการเป็นการบรรยาย อธิบายตามเนือ้หากฎหมาย แล้วสอบถามประเด็นส าคญัพูดคยุ
กับผู้ เรียน บางคนก็รับรู้ได้ดีทัง้นีข้ึน้อยู่กับความตัง้ใจของแต่ละคน จุดประสงค์ก็เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมอย่าง
น้อยเข้าใจร้อยละ 50-60 รูปแบบการสอนเป็นการให้เรียนรู้เนือ้หาและมีการสนทนาจากเหตกุารณ์จริง คือ
หากนักศึกษาท่ีมาเข้าเรียนหากมีปัญหาท่ีพบจริงก็จะเอามาคุยกันเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจง่าย เพราะไม่
สามารถเรียนเนือ้หาได้ทัง้หมด แตจ่ะหยิบยกเฉพาะท่ีส าคญัแล้วน ากรณีปัญหาจริงมาพดูคยุกนั การอบรม
กฎหมายขัน้ต้นเป็นเวลา 3 เดือนนัน้ก็ช่วยท าให้การบริหารงานไกล่เกล่ียนัน้ดีขึน้ ท าให้คณะไกล่เกล่ียมี
ความกระตือรือร้นตอ่การท างาน 

นอกจากนี ้สปป.ลาวมีการสนบัสนนุท่ีส าคญัจากกระทรวงยุติธรรมต่อการขบัเคล่ือนงานยตุิธรรม
ชมุชน คือ การสนบัสนนุด้านคูมื่อและยกย่องชมุชนท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน มีการกล่าวถึง
การสนบัสนนุทางงบประมาณบ้างบางส่วน ตวัอย่างเช่น คูมื่อเก่ียวกบังานการสร้างครอบครัวและหมู่บ้าน
ปลอดคดีท่ีได้ก าหนดขัน้ตอนปฏิบตัิให้แต่ละปีมีการจดัท าเปา้หมายของบ้านปลอดคดีแล้วเสนอเจ้าเมือง
เพ่ือรับรอง น ากฎหมายไปเผยแพร่ในหมู่บ้านเพ่ือให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี น าข้อก าหนดกฎหมายและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ไปเผยแพร่ เก็บข้อมลูหลงัจากได้มีการเผยแพร่เอกสารเพ่ือประเมินบ้านปลอดคดี เสนอ
เจ้าเมืองให้รับรองและประกาศวา่หมูบ้่านดงักล่าวเป็นหมูบ้่านปลอดคดี  

กระทรวงยุติธรรมยังได้สนับสนุนงบประมาณด้านการอบรมกฎหมาย ยกตัวอย่างส านักงาน
ยุติธรรมอ าเภอจันทะบูลี ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่างบประมาณในการเรียนการสอนกฎหมายชัน้ต้นเป็น
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งบประมาณของรัฐโดยกระทรวงยตุิธรรม แผนกยตุิธรรม นครหลวงเวียงจนัทน์ และองค์กรปกครองอ าเภอ
จนัทะบลีู เป็นผู้สนบัสนนุ พร้อมด้วยหนงัสือคูมื่อ อปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการเรียนการสอน  
 องค์ประกอบและคณุสมบติัของผูข้บัเคลือ่นงำนยติุธรรมชมุชน 
 กลไกของยุติธรรมชุมชนดงักล่าวท่ีส าคญั คือ หน่วยไกล่เกล่ียซึ่งปัจจุบนัท าหน้าท่ีไกล่เกล่ี ยคดี
ทัว่ไปตามมาตรา 25 ของกฎหมายอาญา และเป็นทัง้หน่วยไกล่เกล่ียคดีเด็ก ซึ่งอาจมีความเฉพาะเจาะจง
ในกลุ่มเป้าหมายและคณะท างานมากขึน้ โครงสร้างของหน่วยไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านโดยรวม
ประกอบด้วยตวัแทนผู้น าแตล่ะภาคสว่นในพืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้7  

1) แนวลาวสร้างชาติ หมายถึงผู้สูงอายุ เป็นองค์กรจดัตัง้ระดบับ้าน แต่มีการตัง้ไปหาเมือง อ าเภอ 
และนครหลวง และขึน้อยู่กับกระทรวงยุติธรรม เป็นกลุ่มพนักงานบ านาญ ข้าราชการเกษียณ 
ผู้สงูอายเุกษียณท่ีกลบัไปอยูใ่นบ้านนัน้ ๆ และมีประสบการณ์ความรู้ แนวลาวสร้างชาตจิะเป็นผู้ ท่ี
เก่งและมีความสามารถ 
2) องค์กรปกครองบ้าน 
3) สหพนัธ์นกัรบเก่า 
4) สหพนัธ์แมห่ญิง สหพนัธ์แมห่ญิงเป็นองค์กรจดัตัง้เฉพาะท่ีคุ้มครองผู้หญิงโดยเฉพาะ  
5) ชาวหนุม่ประชาชนปฏิวตัลิาวบ้าน ชาวหนุม่เป็นผู้ ท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป (หญิงชายก็ได้) เป็น
องค์กรจดัตัง้เพ่ือมาท าเร่ืองเก่ียวกบัการคุ้มครองคดีเดก็ของบ้านนัน้ 
6) ผู้ทรงคณุวฒุิ หรือ ผู้ตา่งหน้าเผา่ในบ้าน 
7) ปกส. หมูบ้่าน คือ ผู้ ท่ีท าหน้าเป็นผู้ดแูลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 
นอกจากนี ้ให้มีเลขา 1 คน เพ่ือช่วยงาน ทัง้เป็นผู้บนัทึกในเวลาไกล่เกล่ีย และเขียนบทสรุป บท

บนัทึก และอ่ืน ๆ ส าหรับการแก้ไขคดีเด็ก ให้เอาสมาชิกหน่วยไกล่เกล่ียจากแนวลาวสร้างชาติ สหพนัธ์
นกัรบเก่า สหพนัธ์แมห่ญิง และชาวหนุม่ เป็นผู้ รับผิดชอบตวัแทนหนว่ยตา่ง ๆ เหลา่นัน้  

หวัหน้าหน่วยไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน เป็นผู้ ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสมาชิกของหน่วย
ไกล่เกล่ียมากกว่าคนอ่ืน มีความสามารถในการปฏิบตัิและน าพาหน่วยไกล่เกล่ียปฏิบตัิหน้าท่ีการงานได้ดี 
เป็นตวัหลกัในการสร้างความสามคัคีภายในหนว่ยไกล่เกล่ีย และออกความคิดความเห็นภายในองค์กรหรือ
กบับคุคลตา่ง ๆ ได้ดี สว่นรองหวัหน้าไกลเ่กล่ียข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน เป็นบคุคลท่ีมีมาตรฐานครบถ้วน ซึง่
เป็นรองจากบุคคลท่ีเป็นหวัหน้าหน่วยไกล่เกล่ีย ท่ีได้กล่าวมาข้างบนนี ้คณะท างานในหน่วยไกล่เกล่ียยงั
ต้องมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

                                                           
7 ตามข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจัดตัง้และเคลื่อนไหวของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อ

ขดัแย้งระดบัหมูบ้่านเลขท่ี 210/กย นครหลวงเวียงจนัทน์ วนัท่ี 19 ตลุาคม 2009 ก าหนดให้หนว่ยไกลเ่กลีย่ข้อขดัแย้งระดบั
หมูบ้่านประกอบด้วยหวัหน้า 1 คน รองหวัหน้า 1-2 คน และกรรมการจ านวนหนึง่ ซึง่มาจากตวัแทนกลุม่ตา่ง ๆ  
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- มีการประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้ ท่ีประชาชนไว้วางใจ ให้ความเช่ือถือ และเป็นผู้
ซ่ือสตัย์สจุริตตอ่ประชาชน 

- มีความรับรู้ และเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรค ระเบียบกฎหมายของรัฐ มี
ความสามารถในการอบรม ปลกุระดมประชาชนให้เคารพและปฏิบตัริะเบียบกฎหมายอยา่งเข้มงวด 

- มีบทบาทในการสร้างความสามคัคีภายในหมูบ้่าน สามารถปลกุระดม ประชาชนให้เข้ามา
เคล่ือนไหวปฏิบตักิารงาน เพ่ือผลประโยชน์สว่นรวมของหมูบ้่านก็คือของประเทศชาติ 

- มีความสามารถ มีพรสวรรค์ในการอบรมและแก้ไขข้อขดัแย้งด้วยการประนีประนอมโดย
สนัตวิิธี ไมมี่แนวคดิล าเอียง 
 คณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน ถือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่ได้รับการคดัเลือกจากประชาชนภายใน
หมู่บ้าน และถูกแต่งตัง้โดยนายอ าเภอ นายกเทศบาล ตามการเสนอขององค์กรปกครองบ้าน โดยผ่าน
ส านกังานปลดัอ าเภอ เทศบาลบคุคลใดหนึง่ จะถกูปลดออกจากการเป็นคณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน
ได้โดยนายอ าเภอ นายกเทศบาล ตามการเสนอของผู้ ใหญ่บ้าน โดยผ่านการเห็นชอบของส านกังานปลดั
ยตุธิรรมอ าเภอ เทศบาล ในกรณีใดหนึง่ ได้แก่ มีการกระท าผิดทางอาญาโดยเจตนา ละทิง้การปฏิบตัหิน้าท่ี 
มีความประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสม สขุภาพร่างกายไมแ่ข็งแรงและไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  

อาจสรุปได้ว่าสปป.ลาวมีนโยบายการด าเนินงานเก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนท่ีเรียกว่ายตุิธรรมฐานราก 
ครอบคลมุ 5 งาน ได้แก่ งานอบรมและเผยแพร่กฎหมาย งานสร้างหมู่บ้านปลอดคดี งานแก้ไขข้อขัดแย้ง
ระดับหมู่บ้าน งานยุติธรรมเด็ก และงานสร้างบุคลากรทางกฎหมาย งานทัง้ 5 ด้านดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับภารกิจ 4 ด้านของยตุิธรรมชมุชน ได้แก่ การปอ้งกนั การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ 
การเยียวยา และการรับคืนผู้กระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคม กลไกส าคญัอนัดบัแรกท่ีสนบัสนนุตอ่ทัง้ 4 ด้านนัน้
คือหน่วยไกล่เกล่ียข้อพิพาทระดบัหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยไกล่เกล่ียคดีเด็กระดับหมู่บ้านนัน้มี
บทบาทตัง้แตก่ารปอ้งกนัจนกระทัง่การรับคืนเด็กให้สามารถกลบัมาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์กบัสงัคม 
อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการด าเนินงานท่ีส าคญัของยตุิธรรมชมุชนนัน้เน้นความเป็นหุ้นส่วนของชมุชนกบัรัฐ 
โดยมีกิจกรรมบางสว่นท่ีชมุชนเข้าไปเก่ียวโยงด้วย  

ภาครัฐมีการออกนโยบายท่ีชดัเจนในการผลกัดนังานด้านยตุธิรรมชมุชนในสปป.ลาว มีการก าหนด
หน้าท่ีรับผิดชอบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน พฒันาและฝึกอบรม ตลอดจนสนบัสนนุด้านคูมื่อและงบประมาณ 
ขณะท่ีชมุชนเองนัน้ก็มีทนุทางสงัคมทัง้เชิงวฒันธรรมและบคุคลท่ีขบัเคล่ือนงานนี ้ท าให้งานยตุธิรรมชมุชน
ในสปป.ลาวมีแนวโน้มเป้าหมายสุดท้ายคือความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนและความพึงพอใจของ
ประชาชนนัน่เอง 
 
3.4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) 
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 3.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือประเทศเมียนมาร์ผ่านการปกครองมาหลายรูปแบบตัง้แต่
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบเมืองขึน้ ระบบเผด็จการเต็มรูปแบบอันยาวนาน และปัจจุบันมี
บรรยากาศของการปกครองท่ีมีส่วนร่วมมากขึน้ ประเทศเมียนมาร์ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล มีรัฐสภาประกอบด้วย สภาสูง หรือ Upper 
House ซึ่งเป็นผู้แทนจากสภาชาติพนัธ์ สภาประชาชน หรือ Lower House และสภาท้องถ่ิน ตัง้แตว่นัท่ี 30 
มีนาคม พ.ศ. 2554 เมียนมาร์มีกรุงเนปิดอว์เป็นเมืองหลวง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 รัฐ (State) 
ส าหรับรัฐท่ีประชากรสว่นใหญ่เป็นชนกลุม่น้อย และ 7 เขตส าหรับประชากรเชือ้สายเมียนมาร์  

7 รัฐประกอบด้วย 1) รัฐชิน (Chin) 2) รัฐคะฉ่ิน (Kachin) 3) รัฐกะเหร่ียง (Kayin) 4) รัฐคะยา 
(Kayah) (กะเหร่ียงแดง) 5) รัฐมอญ (Mon) 6) รัฐยะไข่ (Rakhine) และ 7) รัฐฉาน หรือ รัฐไทใหญ่ (Shan) 
ส่วน 7 เขตประกอบด้วย 1) เขตอิระวดี (Ayeyarwady) 2) เขตพะโค (Bago) 3) เขตมาเกว (Magway) 4) 
เขตมณัฑะเลย์ (Mandalay) 5) เขตสะกาย (Sagaing) 6) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) และ 7) เขตย่างกุ้ ง 
(Yangon) ในโครงสร้างรัฐหรือเขตการปกครองต่างก็มีโครงสร้างการปกครองท้องถ่ินเป็นฐานรองรับการ
บริหารจดัการเหมือนกันทัง้ 14 เขต มีการปกครองแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัอ าเภอ (ขะ
หยา่ย) ปัจจบุนัมี 64 ขะหยา่ย 2) ระดบัต าบล (มโยะแหน)่ ปัจจบุนัมี 324 มโยะแหน่ และ 3) ระดบัหมู่บ้าน 
(ย-หวา่ หรือ เจ-ย-หวา่) ปัจจบุนัมี 13,747 ย-หวา่ ส าหรับเขตชมุชนเมืองท่ีมีเทศบาลหรือสขุาภิบาล (ยะแก
วะ ซึง่อาจแปลวา่ ยา่น หรือเขต) ในปัจจบุนัมี 2,470 ยะแกวะ 

การเมืองการปกครองเมียนมาร์ต่างถูกบญัญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีบอกว่าเมียนมาร์ได้
แบง่แยกอ านาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิตบิญัญัต ิฝ่ายบริหาร และฝ่ายตลุาการ เมียนมาร์มี
ระบบกฎหมายท่ีวิวัฒนาการมาจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท่ีเรียกว่า "Dammathat” เป็นระบบ
กฎหมายท่ีผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้จารีตประเพณีประกอบด้วย หลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายครอบครัวและมรดก ผู้ พิพากษายึดหลักสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน 
(Eqalitarian Rights) ในการตัดสินคดี กฎหมายเมียนมาร์ยังมีวิวัฒนาการมาจากอีกหลักท่ีเรียกว่า 
"Phyahton” เป็นค าตดัสินของศาลยุติธรรมและศาลแห่งพระเจ้าแผ่นดินท่ีรวบรวมสืบเน่ืองกันมา ซึ่งใน
ปัจจุบนัเปรียบได้กับรายงานค าตดัสินของศาลฎีกา (Law Reports of Supreme Court) ในขณะเดียวกัน
ระบบกฎหมายของเมียนมาร์ก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศองักฤษตัง้แตส่มยัเป็นอาณานิคม ท่ีเป็นระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งไม่ถึงกับเน้นความแตกต่างระหว่างเอกชนกับฝ่ายเจ้าหน้าท่ี
หรือหน่วยงานรัฐ แตถื่อว่าทัง้สองฝ่ายอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเดียวกนั เมียนมาร์ได้น ากฎหมาย
องักฤษมาใช้ เช่น กฎหมายบริษัท กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธ์ิ และกฎหมายประกนัสงัคม ฯลฯ จึง
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ท าให้ดเูสมือนว่ามีกฎหมายท่ีเป็นสากลและทนัสมยักว่าประเทศอ่ืน ๆ อย่างกฎหมายประกันสงัคมก็มีใช้
ก่อนประเทศไทย  
 

3.4.2 ยุตธิรรมชุมชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

ยุติธรรมชุมชนในเมียนมาร์มีการด าเนินงานในระดับหมู่บ้าน โดยมีแนวคิดพืน้ฐานคือความ
ปลอดภยัของชมุชน ประชาชนเป็นศนูย์กลางในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง ความมัน่คงของมนษุย์ และ
การสร้างความสนัติ กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเช่ือมระบบงานต ารวจและงานยุติธรรมในแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเข้าด้วยกัน มีการยกระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนและสร้างความเข้มแข็ง
ในเชิงป้องกันท่ีระดบัรากหญ้าและระดบัชาติ ซึ่งผู้น าในฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้ของเมียนมาร์ถือว่าเป็นผู้ ท่ี
ได้รับการยอมรับจากท้องถ่ินในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง โดยพบว่า ผู้น าเป็นกลไกหลกัในการแก้ปัญหา
ภายในชมุชนถึงร้อยละ 74 (The Border Consortium: TBC, 2014, p.21) 

ภำรกิจยุติธรรมชุมชนด้ำนกำรป้องกนัและควบคุม ในเมียนมาร์พบว่ามีการตัง้กองก าลงัเพ่ือดูแล
ความปลอดภัยและป้องกันปัญหาในชุมชน ในหมู่บ้านจะมีผู้ รักษาความปลอดภัยท้องถ่ินเพ่ือท าหน้าท่ี
ยับยัง้ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกร้อยละ 24 ของหมู่บ้านท่ีท าการส ารวจ ผู้ รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านจะได้รับการแต่งตัง้จากกองทัพพม่า (Tamadaw) ในพืน้ท่ี เพราะรัฐบาลยังมีข้อกังขาในผู้ น า
หมูบ้่าน แตก็่พอสรุปได้วา่ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัภยัในหมู่บ้านในเมียนมาร์ฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้มีลกัษณะ
ผสมระหวา่งความสามารถทางการฑตูและการต ารวจของผู้น า  

ภำรกิจยติุธรรมชุมชนด้ำนกำรจดักำรควำมขดัแย้งเชิงสมำนฉนัท์ พบวา่ ชมุชนในเมียนมาร์จดัการ
ปัญหาความขัดแย้งโดยความพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะให้เร่ืองไปถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐมากท่ีสุดหรือให้มีความ
รอมชอมมากท่ีสุด การแก้ปัญหาในหมู่บ้าน หากไม่สามารถแก้ปัญหากันได้เองก็จะมีผู้น าทางหมู่บ้าน 
(Village tract leader) เข้ามา ในสว่นของกลุ่มกองก าลงัติดอาวธุชาตพินัธุ์ท่ีมีอยู่ในเมียนมาร์หลายกลุ่มก็มี
ระบบยตุิธรรมท่ีตัง้ขึน้มาเช่นกนัแตม่กัจะอ้างหรือใช้กฎหมายอาณานิคม (Colonial laws) ระบบพิจารณา
คดีของกลุ่มชาตพินัธุ์กองก าลงัติดอาวธุจะได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในระดบัต ่า ชาวบ้านจะไม่ค่อย
เข้ามาใช้กลไกสว่นนีโ้ดยไมจ่ าเป็น ยกตวัอยา่งชาว Karen ในหมูบ้่าน Hlaingbwe ให้สมัภาษณ์วา่ชาวบ้าน
ไม่น าคดีง่าย ๆ พืน้ฐานเข้าสู่ระบบกฎหมายของรัฐ ชาวบ้านมกัจะจดัการกับปัญหาพวกนัน้ได้เองโดยใช้
กฎหมายตามประเพณี (Customary laws) ชาวบ้านบางคนกลา่ววา่ไม่ต้องการให้เร่ืองไปถึงระบบกฎหมาย
ของรัฐเพราะไมอ่ยากจา่ยสินบนให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

ยกตวัอย่างปัญหาเร่ืองการท าเหมืองซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ ผู้ตอบแบบส ารวจเห็นว่าเป็นภยัตอ่ความ
ปลอดภัยร้อยละ 28 แต่ชาวบ้านก็จ าเป็นท่ีจะต้องต่อรองกับกลุ่มกองก าลังติดอาวุธและกลุ่มธุรกิจ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความขดัแย้งกัน เพ่ือจดัการความเส่ียงนี ้โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะคงความสมัพนัธ์กับกลุ่มกอง
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ก าลงัติดอาวุธท่ีร้อยละ 45 ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของชมุชนเองร้อยละ 27 และสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม
ประชาสงัคมอ่ืนร้อยละ 14  

ภำรกิจของยติุธรรมชมุชนด้ำนกำรเยียวยำและฟ้ืนฟ ูพบวา่เมียนมาร์มีระบบบริการช่วยเหลือเหย่ือ
อาชญากรรมมากกว่าคร่ึงหนึง่ของหมูบ้่านท่ีท าการส ารวจ แม้วา่ชมุชนจะมีศกัยภาพไมม่ากท่ีจะด าเนินการ
ส่วนนีแ้ตก็่มีความร่วมใจอย่างแรงกล้าท่ีจะท า พบว่า มีการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ถกูกระท าด้านจิตใจร้อย
ละ 29 ให้การชว่ยเหลือทางกฎหมาย (Para-legal assistance) ร้อยละ 24 การดแูลทางสขุภาพในผู้ ท่ีได้รับ
บาดเจ็บทางร่างกายร้อยละ 18 และมีบ้านพักท่ีปลอดภัยส าหรับผู้ หญิงและเด็กร้อยละ 4 ในกรณีของ
ผู้หญิงพบว่าปัจจยัทางวฒันธรรมและกฎหมายเป็นอุปสรรคท่ีท าให้ไม่พบรายงานมากนักเพราะมีความ
กลวัท่ีจะถกูปฏิเสธจากชมุชนและขาดความมัน่ใจ  

ส าหรับการลงโทษผู้กระท าผิดเพ่ือเยียวยาสงัคมตามแนวทางของยตุธิรรมชมุชนนัน้ ชมุชนในเมียน
มาร์มีข้อจ ากดัเช่นกนัในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือก่ออาชญากรรมรุนแรง และการลงโทษท่ีโหดร้ายทารุณ
ก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าท่ีควร ผู้ลงโทษเองก็ไม่ได้รับความชอบธรรม กรณีคา่ยลีภ้ยัในประเทศไทย เมียน
มาร์ชนเผ่า Karen และ Karenni นิยมวิธีการจดัการความขดัแย้งแบบดัง้เดิมอย่างการไกล่เกล่ียและชดเชย
ถกูน ามาใช้ สว่นการลงโทษเป็นเพียงกลไกเสริมท่ีน ามาใช้บางครัง้เทา่นัน้ ยกตวัอยา่งชาว Shan ในหมูบ้่าน 
Mong Pan ให้สมัภาษณ์วา่ หากมีใครในหมู่บ้านท าผิดเป็นครัง้แรก ก็จะถกูต าหนิตกัเตือนจากผู้น าหมู่บ้าน 
หากท าผิดครัง้ท่ีสองหรือสาม ก็จะต้องท างานรับใช้ชมุชน แตถ้่าคน ๆ นัน้ยังกระท าผิดซ า้อีกก็จะถูกขับ
ออกจากหมูบ้่านในท่ีสดุ  

ผลการส ารวจเก่ียวกับวิธีการลงโทษในระบบยุติธรรมชุมชนในเมียนมาร์แถบตะวันออกเฉียงใต้ 
พบว่า หากมีการกระท าผิดรุนแรง การเสียค่าปรับและจ่ายค่าชดเชยถูกน ามาใช้มากท่ีสุดร้อยละ 42 การ
ท างานบริการชมุชน ร้อยละ 29  การประนอมข้อพิพาท (Mediated settlement) ร้อยละ 30 การท าพิธีกรรม
ขบัไล่วิญญาณชัว่ร้ายร้อยละ 6 ขณะท่ีการลงโทษในแบบท่ีต้องระวางโทษจ าคกุหรือกักขงัอยู่ท่ีร้อยละ 21   
(The Border Consortium: TBC, 2014, pp.21-24) 

ภำรกิจของยติุธรรมชุมชนด้ำนกำรรับคืนผู้กระท ำผิดกลบัคืนสู่สงัคม เมียนมาร์ใช้การบ าบดัโดยมี
ชมุชนเป็นฐาน ในเมียนมาร์เป็นระบบส าหรับผู้กระท าผิดและเยาวชนเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้กลบัไปกระท าผิดซ า้
และท าให้คนเหล่านีไ้ด้กลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติ โดยมีการพฒันาคนเหล่านีใ้ห้มีความสามารถ
มากขึน้และสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ เป็นการด าเนินงานหลกัของกรมราชทณัฑ์ (Prison Department) 
สว่นระบบท่ีเป็นการบ าบดัของชมุชนโดยเฉพาะนัน้ยงัไมมี่  

ส าหรับเด็กท่ีอาจมีการกระท าผิดกฎหมายนัน้ มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย คือ 
กรมสวสัดิการสงัคม (The Department of Social Welfare) ท่ีช่วยในการฟืน้ฟูกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้พิการ 
และกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม โดยเด็กท่ีกระท าความผิดเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการศึกษา 
อบรมวิชาชีพ การให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพ เจ้าหน้าท่ีคุม



 
 

91 
 

ประพฤติจะมีบทบาทเช่ือมโยงกับชุมชนและครอบครัวของเด็กในการให้ค าแนะน าตลอดช่วงเวลาการคมุ
ประพฤติโดยพิจารณาตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละคน (Thailand Institute of Justice, 2015, p.47; 
pp.52-53) 
 
3.5 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
 
 3.5.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 

ประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสงัคมนิยม มีรูปแบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมการผูกขาด 
และรวมศูนย์ท่ีรัฐบาลกลาง ปัจจุบันเวียดนามใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2535 ในการปกครอง ซึ่ง
ก าหนดให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam: CPV) เป็นสถาบันทาง
การเมืองท่ีมีอ านาจสูงสุดเป็นผู้น าของประชาชนทุกชัน้ เวียดนามมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศและวางกรอบพืน้ฐานให้กับหน่วยงานทัง้ 3 ของประเทศซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตลุาการ 
  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการจัดการทุกด้าน ท าให้
เสถียรภาพทางการเมืองมีเอกภาพสงูและเวียดนามมีการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
แต่ละจงัหวดัมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People’s Committee) ท าหน้าท่ีบริหารงานภายใน
ท้องถ่ินให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนญู นโยบาย และกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีบญัญตัโิดยองค์กรของรัฐท่ีอยู่
ในระดบัสงูกว่า ระบบการบริหารราชการท้องถ่ินของเวียดนาม แบง่เขตการปกครองส่วนท้องถ่ินออกเป็น 8 
ภาค ในแตล่ะภาคยงัแบง่การบริหารออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 

1.ระดบัจงัหวดัและเทียบเท่า มี 59 จงัหวดั กบัอีก 5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง ดานงั และ
เก่ินเทอ ซึ่งได้รับงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง รวมทัง้ข้าราชการจะได้รับการแต่งตัง้โดยตรงจาก
สว่นกลาง จงึมีอ านาจในการตดัสินใจอย่างเตม็ท่ี ชว่ยให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงาน แตล่ะจงัหวดั
จะปกครองโดยสภาประชาชน ซึ่งได้รับการคดัเลือกจากประชาชน สภาประชาชนจะแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือท าหน้าท่ีบริหารงานภายในท้องถ่ินให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบาย และ
กฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีบญัญตัโิดยองค์กรของรัฐท่ีอยูใ่นระดบัสงูกวา่ 
  2.ระดับเทศบาลนคร มีอิสระในการปกครองตนเองมากกว่า ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง
โดยตรง ข้าราชการจะได้รับการแตง่ตัง้โดยตรงจากส่วนกลาง จึงมีอ านาจในการตดัสินใจอย่างเต็มท่ี ช่วย
ให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารงาน 
  3.ระดบัเมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดบัต าบลมีประมาณ 10,000 ต าบล 
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3.5.2 ยุตธิรรมชุมชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 

อาจกลา่วได้วา่ยตุธิรรมชมุชนในเวียดนามมีความยึดโยงกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เน่ืองจากทกุชมุชนใน
เวียดนามถือว่าถูกปกครองด้วยกันทัง้สิน้ ยกตวัอย่างเช่น การถูกปกครองโดยคณะกรรมการประชาชน
ท้องถ่ิน (A local people’s committee) ท่ีมีการด าเนินงานทัง้ระดับจังหวัด ต าบล และชุมชน และมัก
ประกอบด้วยตวัแทนท้องถ่ินท่ีได้รับการเลือกตัง้จากองค์กรมวลชน (Mass organization) ท่ีหลากหลาย
อย่างสหภาพการเกษตร สหภาพสตรี สหภาพเยาวชน ซึ่งองค์กรเหล่านีก้่อเกิดขึน้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ 
เท่ากบัว่าตวัแทนทัง้หมดเป็นสมาชิกของพรรคฯ คณะกรรมการประชาชนนีมี้หน้าท่ีรับผิดชอบงานในชมุชน
ท่ีกว้างมากไปถึงภาคเอกชน สาธารณะ และงานทางศาลด้วย (Cox, 2010, pp.231-232) อย่างไรก็ดี จาก
ข้อมูลท่ีค้นพบแสดงให้เห็นว่าเวียดนามก็ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไปในงานยุติธรรมชุมชนอย่าง
ยาวนาน แม้ผู้แทนท่ีเข้าไปร่วมของแตล่ะชมุชนจะถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานไกล่
เกล่ียหรือการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ ถือเป็นจดุเดน่ของงานยตุธิรรมชมุชนในเวียดนาม 
 ภำรกิจยุติธรรมชุมชนด้ำนกำรป้องกันและควบคุม  พบว่า ชุมชนในเวียดนามนัน้เข้าใกล้หรืออยู่
ใกล้ชิดกับหน่วยการปกครองเป็นอย่างมาก เพราะทุกย่านจะมีผู้ดูแลพรรค (Party warden) ท่ีท าหน้าท่ี
รายงานสถานการณ์ตอ่คณะกรรมการประชาชน วา่หมูบ้่านใดมีคดีอาชญากรรม หรือมีเหตกุารณ์รุนแรงใด
เกิดขึน้บ้างมากน้อยเพียงใด ครอบครัวใดปลอดจากอาชญากรรมหรือสภาพเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายด้าน
พฤติกรรมจะได้รับรางวลัประกาศนียบตัรครอบครัววฒันธรรม (Cultured family certificate หรือ gia dinh 
van hoa ในภาษาเวียดนาม) ทกุ ๆ ปีจะมีการนบัใบประกาศเพ่ือให้รางวลัส าหรับชมุชนท่ีมีใบประกาศมาก
ท่ีสดุ (Cox, 2010, p.231) 

ภำรกิจยติุธรรมชมุชนด้ำนกำรจดักำรควำมขดัแยง้เชิงสมำนฉนัท์ พบวา่ การไกลเ่กล่ียในเวียดนาม
มีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานและถือเป็นตวัแบบในอดุมคติของยุติธรรมชมุชนก็ว่าได้ การไกล่เกล่ียท้องถ่ินมี
แนวคิดและการปฏิบตัิจากขงจ๊ือ (Confucian) ตัง้แตช่่วงต้นปี ค.ศ.1945 ในทางตอนเหนือของเวียดนาม ผู้
มีบทบาทในการไกล่เกล่ียแบบดัง้เดิมเรียกว่านกักฎหมายติดดิน (Barefoot lawyer) ท าหน้าท่ีด ารงความ
สงบเรียบร้อยในสงัคมด้วยการแก้ไขความขดัแย้ง การไกล่เกล่ียของชาวเวียดนามมีปรากฏในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายตัง้แต ่ค.ศ.1945 ปัจจบุนักฎหมายได้ระบไุปถึงว่าให้มีทีมไกล่เกล่ียท่ีระดบัรากหญ้า โดยเป็น
อาสาสมคัรในชมุชนท าหน้าท่ีนี ้เป็นคนท่ีมีอายมุากกว่า 18 ปี มีคณุลกัษณะท่ีดี อาสาสมคัรเหล่านีจ้ะต้อง
สมคัรและได้รับเลือกจากคนในท้องถ่ินให้เป็นผู้ ไกล่เกล่ีย โดยหลกัแล้วผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย มีหน้าท่ีแนะน า 
ช่วยเหลือ และโน้มน้าวให้คู่ขดัแย้งตกลงร่วมกัน ผู้ ไกล่เกล่ียอาจเชิญบุคคลผู้ เก่ียวข้องอ่ืน เช่น เพ่ือนสนิท 
สมาชิกครอบครัว หรือผู้ มีความรู้ด้านกฎหมายเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียได้ ผู้ ไกล่เกล่ียจะเป็นผู้
ประนีประนอมความขัดแย้งกับคู่กรณีก่อน หากการไกล่เกล่ียล้มเหลวจึงจะเป็นการให้คู่กรณีเข้าสู่
กระบวนการทางยตุธิรรมปกตติอ่ไป (Nichoson, 2010, pp.176-177) 
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การไกลเ่กล่ียในชมุชนของเวียดนามนบัว่าได้ช่วยให้เกิดการจดัระเบียบทางสงัคมในประเด็นย่อย ๆ 
ได้ โดยผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียชุมชนไม่จ าเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าท่ีในระดบัรัฐก็ได้ บางครัง้เป็น
พนกังานของรัฐในระดบัท้องถ่ิน ท่ีมีหน้าท่ีอ านวยให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผสานนโยบายรัฐส่วนกลาง
ให้เข้ากบัประเพณีของพืน้ท่ี โดยในช่วงประมาณปี ค.ศ.2002 กระทรวงยตุิธรรมของเวียดนามได้พยายาม
เพิ่มการเข้าถึงกระบวนการไกล่เกล่ียให้มากขึน้ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมประจ าปี จัดพิมพ์คู่มือการไกล่
เกล่ีย และให้มีการแข่งขนัในระดบัประเทศ ในการแข่งขนัผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียจะได้รับสถานการณ์จ าลอง
และให้แสดงบทบาทสมมตุิตอ่สถานการณ์จ าลองนัน้ ให้เห็นว่าจะแก้ปัญหานัน้อย่างไร (Nichoson, 2010, 
p.177) 

ภำรกิจยติุธรรมชุมชนด้ำนกำรเยียวยำและฟ้ืนฟ ูมีข้อค้นพบจากกรณีงานยตุิธรรมเยาวชนว่าจะมี
การลงโทษด้วยวิธีรุนแรงให้น้อยท่ีสดุแตเ่น้นการสร้างความส านกึผิดและรับผิดชอบตอ่ความผิดท่ีได้กระท า
ในรูปแบบอ่ืน  เวียดนามมีคณะกรรมการประชาชนท่ีท างานร่วมกับต ารวจในงานลงโทษโดยมีชุมชนเป็น
ฐาน (Community-based sanctions) ส าหรับผู้ ต้องหาเยาวชนทัง้ในระบบยุติธรรมทางอาญาและระบบ
ทางการบริหารสามารถใช้ รูปแบบการลงโทษโดยใช้ค่าปรับ การตักเตือน การชดเชย (Compulsory 
compensation) และโครงการให้การศึกษา ในโครงการให้การศึกษานัน้เยาวชนต้องรายงานต่อสมาชิก
คณะกรรมการประชาชนท้องถ่ินอย่างสม ่าเสมอหรือรายงานต่อบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้ เช่น 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เยาวชนผู้กระท าผิดเหล่านีต้้องกระท าการท่ีคล้ายกับการสารภาพบาป (self-criticism) 
ต่อสาธารณะว่าสิ่งท่ีตนเองกระท านัน้เป็นความผิด การกระท านัน้คกุคามต่อครอบครัวของตนและชมุชน
อย่างไรบ้าง ในระหว่างปี 2000-2004 มีการลงโทษในรูปแบบนี ้48,698 คดีทั่วประเทศ โดยมีการให้
การศึกษาใหม่กับครอบครัวร้อยละ 45 หรือ 21,909 คดี และให้การศึกษาใหม่กับชุมชนร้อยละ 19 หรือ 
9,184 คดี  

อ านาจหน้าท่ีของพรรคคอมมิวนิสม์ถูกท าให้สอดคล้องกับการท างานของอ านาจหน้าท่ีในระดับ
ครอบครัว โดยอาชญากรรมในชมุชนมกัถกูจดัการได้ด้วยกลไกท่ีไม่เป็นทางการอย่างครอบครัว เพ่ือนบ้าน 
เหย่ือ ชาวบ้าน โดยมีการร่วมมือกบัพรรคหรือต ารวจ จากงานศกึษาของ Pamela Cox ได้มีการสมัภาษณ์
เยาวชนท่ีกระท าผิดพบว่าความผิดชัน้เร่ิมต้นของเด็กมกัไม่ค่อยถูกรายงานต่อต ารวจแต่ครอบครัวจะถูก
กดดนัให้รับผิดชอบต่อการกระท าของเด็ก เช่น กรณีของโพง วยั 18 ปี เร่ิมจากขโมยเงินพ่อแม่ จากนัน้ขอ
ยืมเงินเพ่ือนโดยโกหกว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ต่อมาก็ได้ขโมยของท่ีมีค่ามากขึน้จากญาติหรือ
ครอบครัว จนกระทัง่คนในพืน้ท่ีเห็นวา่เร่ิมท าผิดรุนแรงขึน้จงึรวมตวักนัแจ้งต ารวจ (Cox, 2010, p.231) 

ภำรกิจยุติธรรมชุมชนด้ำนกำรรับคืนผู้กระท ำผิดกลบัสู่สงัคม ภารกิจด้านนีข้องเวียดนามท่ีเห็น
ชดัเจนมีความคล้ายกนักบั สปป.ลาว คือ ยตุิธรรมเยาวชน ท่ีเป็นการน าเด็กท่ีเคยกระท าผิดให้กลบัมาเป็น
ผู้ สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เหตุผลส าคัญดังการศึกษาของ Pamela Cox เก่ียวกับการปฏิรูประบบ
ยุติธรรมเยาวชนในประเทศเวียดนามซึ่งมีสาระบางส่วนเก่ียวข้องกับงานยุติธรรมชุมชน การปฏิรูประบบ
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ยุติธรรมคดีเยาวชนในเวียดนามเกิดขึน้จากแรงผลกัดนัหลายอย่างทัง้สภาพเศรษฐกิจท่ีโตขึน้และความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจท่ีแผ่ขยายไปทัว่โลก การปฏิรูปด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ความพยายาม
น าเอารูปแบบการท างานด้านต่าง ๆ ของเวียดนามให้เข้าไปสู่มาตรฐาน เช่น ความสอดคล้องกับ UN 
Convention on the Rights of the Child 1989 (UNCRC) ความต้องการท่ีจะท าให้เกิดการบริการและ
อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั เป็นมืออาชีพ รวมไปถึงการท่ีจะได้รับการยอมรับจากนานาชาตเิก่ียวกบัเร่ือง
สิทธิเด็กเพ่ือให้เวียดนามสามารถได้รับการจดัสรรเงินทนุในการด าเนินโครงการและฝึกอบรมตา่ง ๆ (Cox, 
2010, p.228) เหตผุลตา่ง ๆ เหลา่นี ้ถือวา่ท าให้เวียดนามมีภารกิจด้านนีโ้ดยเน้นกลุม่เยาวชน 

ระบบยุติธรรมคดีเยาวชน ถือว่ามีรากฐานยุติธรรมชุมชนในวงกว้าง ระบบยุติธรรมเยาวชน
เก่ียวข้องกบั 3 มิติ ได้แก่ ชมุชน หน่วยพรรคคอมมิวนิสต์ท้องถ่ิน (Local Communist Party bodies) และ
งานบริการมืออาชีพด้านครอบครัวและชมุชน เชน่ งานต ารวจและระบบงานบริการทางสงัคมขัน้พืน้ฐาน (A 
fledging social work system) และมิติท่ีก าลังจะเกิดขึน้คือภาคประชาสังคมท้องถ่ินซึ่งเป็นกลุ่มองค์กร
พฒันาเอกชนหรือภาคธุรกิจท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วม  

ในกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการประชาชนเป็นหน่วยท่ีด าเนินงานคดีต่าง ๆ ผ่านระบบ
บริหาร (Administrative system) กรณีคดีเยาวชนกว่าร้อยละ 80 ด าเนินการผ่านช่องทางนี ้และมีจ านวน
เพียงร้อยละ 20 ท่ีคดีถูกด าเนินผ่านระบบยุติธรรมทางอาญา หมายถึงว่าคดีอาชญากรรมต่าง  ๆ จะถูก
รายงานตอ่คณะกรรมการประชาชนท้องถ่ินมากกว่าต ารวจ ต ารวจจะท าหน้าท่ีเม่ือถกูเชิญเข้าไปร่วมหาก
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความจ าเป็น ปัจจบุนัยงัไม่มีวิธีการท่ีน่าเช่ือถือในการบนัทึกคดีทางบริหาร ซึ่งจะ
เป็นข้อเท็จจริงในการประเมินทิศทางยุติธรรมทางอาญา มีการบนัทึกจ านวนคดีเยาวชนเล็กน้อย  ๆ ท่ี
ด าเนินการในแต่ละปีผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่านนัทนาการแบบไม่เป็นทางการ (Informal diversion) ซึ่ง
กรณีของเด็กด าเนินการโดยคณะกรรมการประชาชนเหมือนกันแต่มีการพิจารณาท่ีแยกส่วนออกจาก
กระบวนการในระบบทางการบริหาร (Cox, 2010, pp.231-232)  
 
 
 
 
3.6 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 
 
 3.6.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 

การปกครองของประเทศกมัพชูาได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก มีการปกครองเป็นรูปแบบรัฐเด่ียว โดย
อ านาจอธิปไตยแบง่ออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ และฝ่ายตลุาการ ส าหรับฝ่ายตุลา
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การจะเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญตัิ ประกอบด้วย สภาตลุาการสงูสดุ (Supreme Council 
of The Magistracy) ซึ่งตัง้ขึน้ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) โดยมีศาลสูงและศาลยุติธรรม 
(Supreme Court and Lower Court) เป็นผู้ใช้อ านาจตลุาการ 

โครงสร้างการปกครองของประเทศกมัพชูาตามท่ีได้ก าหนดในกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ.
2552 ก าหนดให้มีการแบง่เขตปกครองเป็น 1 ราชธานี คือ พนมเปญ และอีก 23 จงัหวดั ได้แก่ กรแจะ เกาะ
กง กนัดาล ก าปงจาม ก าปงชนงั ก าปงธม ก าปงสะดือ กมัปอต ตาแก้ว รัตนคีรี สตงึแตรง สวายเรียง เสียม
ราฐ อุดรมีชยัไพลิน แกบ และพระสีหนุ แต่ละจงัหวดัมีศนูย์กลางการปกครอง เรียกว่า "กรุง” นอกจากนี ้
กมัพชูายงัมีเมืองส าคญัท่ีมีฐานะเป็นกรุงอีก 3 แห่ง คือ กรุงปอยเปต (จงัหวดับนัเตียเมียนเจย) กรุงบาวดั 
(จงัหวดัสวายเรียง) และกรุงสรวง (จงัหวดัก าปงจาม) แตล่ะจงัหวดัหรือกรุงปกครองโดยผู้ว่าราชการจงัหวดั 
และรองผู้ ว่าราชการจงัหวดัอีก 7-9 คน ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ตามวาระของรัฐบาล โดยจังหวดัแบ่งเขตการ
ปกครองยอ่ยเป็นอ าเภอ (สะร็อก) และต าบล (คุ้ม) หมูบ้่านจะแบง่ออกเป็นชมุชนยอ่ยอีกเรียกวา่ "ภมูิ” 
 ในอดีตกัมพูชาใช้ระบบกฎหมายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีของศาสนาพุทธและลทัธิ
ขอม ตอ่มาภายหลงัได้ถกูเปล่ียนแปลงไปเป็นระบบกฎหมายแบบลายลกัษณ์อกัษรตามแบบของประเทศ
ฝร่ังเศส หลงัการได้รับอิสรภาพ ระบบกฎหมายของกมัพชูาได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ 
(The Communist Party of Kampuchea-CPK) ตอ่มาในชว่งปี พ.ศ.2518-2522 พรรคเขมรแดง (CPK) ได้
ท าการล้มล้างระบบและสถาบนักฎหมายทัง้หมดของประเทศ และเปล่ียนไปใช้ระบบกฎหมายแบบเผด็จ
การแทน นอกจากนี ้พรรค CPK ยงัได้ท าการกวาดล้างและประหารชีวิตนกักฎหมายและผู้ทรงคณุวฒุิใน
สาขากฎหมายให้หมดไปจากกัมพชูา ก่อให้เกิดสภาวะทางกฎหมายท่ีเรียกว่า "สุญญากาศทางกฎหมาย 
(Legal Vacuum)”  

ภายหลงัจากปี พ.ศ.2522 เวียดนามได้เข้ามามีอิทธิพลในกัมพชูาและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ระบบกฎหมายอีกครัง้ โดยใช้ต้นแบบระบบกฎหมายจากเวียดนาม ตอ่มาในภายหลงัสหประชาชาติได้เข้า
ช่วยเหลือกมัพชูาในชว่งปี พ.ศ.2534-2536 โดยจดัตัง้องค์การบริหารชัว่คราวแหง่สหประชาชาติในกมัพชูา 
(UNTAC) The United Nations Transnational Authority in Cambodia เพ่ือเข้ามาปฏิรูประบบกฎหมาย 
ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายใหม่อีกหลายฉบับ รวมถึงรัฐธรรมนูญกัมพูชาในปี พ.ศ.2536 กฎหมาย
กมัพชูาปัจจบุนัจงึเป็นการผสมผสานระหวา่งจารีตประเพณีของกมัพชูา  ระบบกฎหมายฝร่ังเศส และระบบ
กฎมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึง่เกิดขึน้จากการท่ีประเทศตะวนัตกหลายๆ ประเทศเข้ามาบูรณะ
ระบบกฎหมายของกมัพชูาหลงัสงครามในประเทศสงบ 
  
 3.6.2 ยุตธิรรมชุมชนในราชอาณาจักรกัมพูชา 
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จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้านยตุธิรรมชมุชนและระบบกฎหมายในกมัพชูา เบือ้งต้นยงัไม่
พบความชัดเจนว่ากัมพูชามีการขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชนอย่างเป็นระบบ พบเพียงการเข้ามาสนับสนุน 
ศกึษา รายงานการปฏิบตังิานของหน่วยงานตา่งประเทศในบางภารกิจของงานยตุิธรรมชมุชน ตวัอยา่งเช่น 
โครงการระหว่างประเทศเข้ามาให้การสนบัสนุนดงักรณีประเทศออสเตรเลียได้ท าการสนบัสนุนด้านการ
ปฏิรูปงานยตุิธรรมในประเทศกมัพชูาตัง้แตปี่ ค.ศ.1997 โดยโครงการหุ้นส่วนความช่วยเหลือด้านยตุิธรรม
ชมุชนกมัพชูา (The Cambodia Community Justice Assistance Partnership: CCJAP) ถือเป็นระยะท่ี 4 
ของความช่วยเหลือนีแ้ละด าเนินการช่วงกุมภาพนัธ์ 2013 – มิถุนายน 2016 ด้วยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ
น าไปสู่ชมุชนท่ีมีความปลอดภยัมากขึน้ ชมุชนมีการท างานร่วมกนัได้ดียิ่งขึน้เพ่ือท าให้เกิดความปลอดภัย
ในชมุชน และต ารวจมีการท างานท่ีเก่ียวพนักนักบัชมุชนได้ดียิ่งขึน้ ผลการด าเนินโครงการ CCJAP ได้ท าให้
ลดอตัราอาชญากรรมในกัมพูชาลงได้ เช่น จ านวนคดีอาชญากรรมในประเทศท่ีรายงานต่อต ารวจลดลง
จากอตัรา 5.8 ในปี 2012 ไปท่ีอตัรา 5.3 ในปี 2013 ต่อประชากรแสนคน จากผลการส ารวจพบว่าคนใน
ชมุชนรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึน้จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2011 และ 2013 (Vanna & Fargher, 
2014, p.7) ส าหรับการมีส่วนร่วมของชมุชนในแต่ภารกิจท่ีพบ ได้แก่ การป้องกันและควบคมุ การจดัการ
ความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ และการรับคืนผู้กระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนกลบัคืนสูส่งัคม  

ภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและควบคุม โครงการ CCJAP ได้เข้ามาหนุนเสริมต่องานยุติธรรมชุมชน
ของประเทศกมัพชูาในหลายด้านโดยมีการวางเปา้หมายท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจด้านการปอ้งกนัและควบคมุ 
เช่น เด็กและผู้ หญิงมีความปลอดภัยมากขึน้และชุมชนมีอาชญากรรมน้อยลง ก็มีการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการให้กบัต ารวจในเชิงเทคนิค การมีต ารวจชมุชนและการเก็บหลกัฐานเพ่ือสนบัสนนุทางศาล โดยมี
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมลูอาชญากรรมให้กับต ารวจในระดบัประเทศและจงัหวดั (Vanna & 
Fargher, 2014, pp.30-33) 

ภำรกิจดำ้นกำรจดักำรควำมขดัแยง้เชิงสมำนฉนัท์ จากข้อมลูท่ีสืบค้นได้ยงัไมพ่บการด าเนินงานใน
ภารกิจนีอ้ย่างชัดเจนมากนัก พบว่าหลกัการของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถือว่าเทียบเคียงกับวิถีชีวิตและ
แนวทางทางศาสนาในสงัคมกัมพูชา ดงัท่ี Chear กล่าวว่าแนวคิดนีมี้ความเช่ือมโยงกับคณุค่าทางสงัคม 
การยอมรับในจดุมุ่งหมายเดียวกนั การรับผิดชอบตอ่ส่วนรวมร่วมกนั การฟื้นฟูคณุคา่ทางสงัคมเหล่านีถื้อ
วา่มีความส าคญัเพราะคณุคา่เหล่านีไ้ด้ถกูลดเลือนไปในยคุสงครามเวียดนามและชว่งเขมรแดง เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาแบบสมานฉนัท์ได้รับการสง่เสริมมากขึน้ (Chear, 2011, p.7)  

อย่างไร ก็ ดี  ในบางพื น้ ท่ี  เช่น  Kampong Chhnang, Battambang และ Kampong Thom ท่ี
โครงการ CCJAP ได้ลงไปด าเนินการพบว่ามีหลายกลไกในหมู่บ้านท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาภายใน เช่น 
คณะกรรมการในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัชุมชน เขต และจังหวัด หรือการมีคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ชุมชน ต ารวจ และศาล โดยคณะกรรมการแก้ไขข้อขดัแย้งชุมชนถือว่าเป็นกลไกส าคญัในการแก้ปัญหา
ความขดัแย้งและปอ้งกนัความรุนแรงภายในครอบครัว  



 
 

97 
 

คณะกรรมการแก้ไขข้อขดัแย้งชุมชนประกอบด้วยรองหวัหน้าคนท่ีสองของชุมชน ผู้ประสานงาน
หญิง รองหรือหวัหน้าต ารวจชมุชน ผู้น าศาสนาหรือหวัหน้าหมู่บ้าน และชาวบ้านท่ีเป็นท่ีนบัถือของคนใน
ชมุชนอยา่งน้อยส่ีคน สว่นกรณีการหยา่ร้างและประเด็นส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีท่ีท าผิดต่อร่างกายจะ
ถกูรายงานตอ่ต ารวจเพ่ือน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการอยัการ เจ้าหน้าท่ีระดบัเขตหรือต าบลเก่ียวข้องกบัความ
รุนแรงในครอบครัวมีการท างานมากขึน้ในเร่ืองการสร้างศกัยภาพและการศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงใน
ครอบครัวมากกวา่จะท าหน้าท่ีแก้ปัญหา (Vanna & Fargher, 2014, pp.17-19) 

ภำรกิจดำ้นกำรรับคืนผูก้ระท ำผิดกลบัคืนสู่สงัคม ในภารกิจนีอ้าจกลา่วได้วา่ท่ีผ่านมากมัพชูายงัไม่
มีกฎหมายท่ีมีฐานคิดในการน าชุมชนเข้ามาเป็นฐาน (Community-Based Treatment) จนกระทั่งในปี 
2009 ประมวลกฎหมายอาญาได้ถูกน ามาใช้โดยมีมาตรการทางเลือกเข้ามา เช่น งานบริการชุมชน การ
ตดัสินจ าคกุโดยรอลงอาญา (Suspended sentence) การให้ผู้กระท าผิดใช้บางช่วงเวลานอกท่ีคมุขงัเพ่ือ
การท างาน การศกึษา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีจะท าให้เกิดการกลบัเข้าสูส่งัคมได้ใหม่อย่างราบร่ืน (Semi-liberty) 
การตดัสินชะลอการจ าคกุ (Deferment of sentence) แตม่าตรการเหล่านีย้งัขาดแนวทางท่ีชดัเจนและยงั
ขาดประสบการณ์ในเร่ืองนีอ้ยู ่ 

ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2011 กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดตัง้คณะท างานท่ีประกอบด้วยหลาย
หน่วยงานในการร่วมจดัท าแนวทางท่ีเป็นทางเลือกเหล่านี  ้เพราะในปัจจบุนักมัพชูายงัไม่มีกลไกติดตามผู้
ถูกคุมขังภายหลังกลับไปสู่สังคม คงมีกลไกท่ีใช้ระหว่างคุมขังเพ่ือฝึกอาชีพนักโทษ เช่น การซ่อม
จกัรยานยนต์ การท าผม คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ และความรู้อ่ืนท่ีด าเนินการโดยองค์กรพฒันาเอกชน 
(Thailand Institute of Justice, 2015, p.31) สอดคล้องกนักบั Vanna & Fargher ท่ีพบวา่โครงการ CCJAP 
มีโครงการเก่ียวกบัการยกระดบัผู้ถกูคมุขงั ผ่านการฝึกอบรมและการให้ข้อมลูข่าวสารท่ีเหมาะสมกับผู้ ถูก
คุมขัง การท ากิจกรรมฟื้นฟูในกลุ่มผู้ ต้องขังเยาวชนท่ีมีฐานความผิดไม่เกินหนึ่งปี เป็นต้น (Vanna & 
Fargher, 2014, pp.30-33) 

ส าหรับการดูแลเด็กให้กลับสู่สังคม กัมพูชามีองค์กรความช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งกัมพูชา 
(Legal Aid of Cambodia: LAC) ซึ่งไม่ใช่องค์กรรัฐบาลและไม่แสวงหาผลก าไร มีโครงการเชิงปอ้งกนัโดย
มีชุมชนเป็นฐาน โครงการจดัท าขึน้ระหว่างปี 2007-2014 จากการสนบัสนุนของ UNICEF และ EU และ 
save the Children Norway โดยจดัท าขึน้ในหลายจงัหวดัของกมัพชูา มีเด็ก 1,234 คนเข้าร่วมโครงการซึง่
เป็นเด็กท่ีกระท าผิดเล็กน้อยทางอาชญากรรม เช่น ลกัขโมยสิ่งของเล็กน้อย ใช้ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท 
กระบวนการของ LAC ประกอบด้วย  7 ขัน้ตอน ได้แก่  
 1.จบักมุหรือกกัขงัเด็กท่ีมีการกระท าผิดโดยเจ้าหน้าท่ีกฎหมาย ในคดีอาชญากรรมเล็กน้อย 
 2. สมัภาษณ์โดยนกัสงัคมสงเคราะห์ 
 3. ประเมินเพ่ือพิจารณาว่าเดก็มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์การคดัเลือกหรือไม่ 
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 4. หากพบว่ามีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ก็มีการให้ข้อมลูแก่เดก็และครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
พร้อมทัง้มีการปรึกษาหารือร่วมกนั 
 5. การไกลเ่กล่ียกบัสภาชมุชนสตรีและเด็ก (Commune Council for Women and Children: 
CCWC) 
 6. จดัท าข้อตกลงการท ากิจกรรม 
 7. ฟืน้ฟ ูบรูณาการ และตดิตามผล 

แต่ถึงแม้จะมีแนวคิดการบ าบดัฟืน้ฟู (Treatment) โดยชุมชน ในทางปฏิบตัิศาลของกัมพูชาก็ยัง
ไมไ่ด้มีการน าแนวทางนีไ้ปใช้เท่าท่ีควรเพราะยงัขาดกลไกและทรัพยากรทัง้ในระดบัชาต ิจงัหวดั และระดบั
ชุมชนเองด้วย อย่างไรก็ดี กลไกนีไ้ด้ท าให้เด็กประมาณ 1,234 คนได้รับการปรึกษา ฝึกทกัษะ และฟืน้ฟู
กลบัคืนสูส่งัคม และมีเดก็ประมาณ 18 คนในคดีเล็กน้อยท่ีมาจากกระบวนยตุธิรรมปกติมาเข้าสูก่ารบ าบดั
ฟืน้ฟูโดยชมุชนเป็นฐาน ผ่านสภาชมุชนสตรีและเด็กท่ีระดบัชมุชน (Thailand Institute of Justice, 2015, 
pp.32-33) 
 
3.7 มาเลเซีย (Malaysia) 
 

3.7.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 
มาเลเซียมีการน าแบบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองขององักฤษมาใช้ ยกเว้นระบบรัฐสภาซึ่ง

มาเลเซียมีทัง้ รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ (Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State 
Government) โดยแต่ละรัฐมีสุลต่านปกครอง และสุลต่านร่วมกันเลือกสมเด็จพระราชาธิบดี หรือ ยังดี 
เปอร์ตวน อากง (Yang di-pertuan Agong) เป็นกษัตริย์ ปกครองประเทศ โครงสร้างการปกครองแบง่เป็น 
3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายตลุาการ และฝ่ายบริหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ และ 3 
ดนิแดนสหพนัธ์  

ในด้านการปกครองของมาเลเซียแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การปกครองส่วนกลาง 
ประกอบด้วย กระทรวง 24 กระทรวง กรม และกอง  2) การปกครองส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยอ าเภอ 
ต าบล หมูบ้่าน 3) การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นรัฐบาลท้องถ่ินของรัฐในประเทศมาเลเซียจ านวน 13 รัฐ ท า
หน้าท่ีปกครองบริหารราชการในรัฐนัน้ ๆ มีลักษณะเป็นรัฐบาลเล็ก ๆ 13 รัฐบาลอยู่ในประเทศเดียวกัน 
เพราะมีโครงสร้างเชน่เดียวกบัรัฐบาลกลาง รูปแบบการปกครองสว่นท้องถ่ินของมาเลเซียมี 5 รูปแบบ ได้แก่ 
สภานคร สภาเทศบาล สภาเมือง คณะกรรมการเมือง และสภาท้องถ่ินหรือสภาอ าเภอ ในมาเลเซีย สภา
ท้องถ่ินมกัจะตัง้ทบัซ้อนอยูก่บัการปกครองระดบัต าบลและหมู่บ้าน 
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ระบบศาลในมาเลเซียเป็นระบบศาลเด่ียว (Unified Court) คือ ระบบท่ีศาลยตุธิรรมมีอ านาจหน้าท่ี
ในการพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดีทกุประเภท ทัง้คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ซึ่งรวมถึงศาลประจ ารัฐ 
(State Courts) และศาลประจ าประเทศ (Federal Court) ระบบกฎหมายของมาเลเซียมีรากฐานมาจาก
ระบบกฎหมายแบบจารีต (Common Law) ของประเทศองักฤษ คดีส่วนใหญ่ถกูน าขึน้พิจารณาคดีตอ่ศาล
แขวงและศาลเซสชัน่ (Session Court)8 
  
 3.7.2 ยุตธิรรมชุมชนในมาเลเซีย 
 

ข้อมลูท่ีค้นพบได้จากเอกสารเก่ียวกับยุติธรรมชมุชนในมาเลเซีย พบว่า มาเลเซียมีการขบัเคล่ือน
ยตุิธรรมชมุชนในภารกิจด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ เน่ืองจากมาเลเซียเป็นสหพนัธรัฐ ท่ีมี
กฎหมายเน่ืองจากด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นของตนเอง มีกระบวนการด าเนินงานและโครงสร้างจะมี
ลกัษณะท่ีเหมือนกนัภายใต้การดแูลของรัฐบาลกลาง โดยมีกฎหมายพืน้เมืองหรือกฎหมายจารีตประเพณีท่ี
เรียกว่า Adat ท่ีได้ถกูน ามาใช้ในกลุ่มคนพืน้เมืองด้วย เช่น กรณีระบบศาลในรัฐซาราวกั ชมุชนได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในล าดับชัน้ล่างสุด คือ The Tua Kampung’s Court หรือศาลระดับหมู่บ้าน บุคลากรคือผู้ น า
ชมุชนหรือผู้ ใหญ่บ้าน เรียกว่า Ketua Kampung กบัศาลอีกชัน้หนึ่ง คือ The Penghulu’s Court บคุลากร
คือ Penghulu และ Temenggong คือผู้น าในระดบัภูมิภาค เป็นหวัหน้าและหวัหน้าใหญ่ ทัง้สองศาลนีมี้
เขตอ านาจพิจารณาคดีกรณีละเมิดกฎหมายและประเพณีพืน้เมืองเท่านัน้ การพิจารณาของทัง้สองศาลนี ้
จะถกูน าไปสูศ่าลในระดบัสงูขึน้ไป เชน่ ศาลระดบัเขต ไปจนถึงศาลสงูสดุ  

ตวัอย่างกรณีกลุ่มชน Iban และ Kelabit ในมาเลเซีย เป็นตวัอย่างหนึ่งท่ีมีการใช้กฎหมายจารีต มี
การใช้กระบวนการไกล่เกล่ียเม่ือเกิดปัญหาขึน้ในชมุชน การไกล่เกล่ียจะด าเนินการตามปกติโดยบุคคลท่ี
เคารพนบัถือในชุมชน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะของความขดัแย้ง เร่ิมต้นด้วยการมีคนกลางท่ีท าหน้าท่ีพบปะ
พดูคยุกบัคูข่ดัแย้ง แล้วนดัพดูคยุกนั หากคนใดคนหนึ่งหรือทัง้สองฝ่ายปฏิเสธท่ีจะยตุิข้อพิพาท ก็จะมีการ
จัดพืน้ท่ีรับฟัง (Public hearing) และมีการแต่งตัง้ผู้ สูงอายุหรือประธานในการประชุมรับฟังเพ่ือเป็นผู้
ควบคุมการด าเนินการ การประชุมจะเปิดให้ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย ในการพิจารณาแต่ละ
ระดบัจะมีการบอกเล่าข้อเท็จจริงของทัง้สองฝ่าย ผู้ เป็นประธานจะคอยตกัเตือนและวิงวอนกรณีท่ีอาจเกิด
ความรุนแรงหรือใช้ถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสมท่ีอาจน าไปสู่การวิวาทกนั กรณีท่ีไม่สามารถจดัการความขดัแย้ง
ในระดบันีไ้ด้แล้วจงึจะไปสู่ศาลท่ีเป็นทางการ เพ่ือพิจารณาคดีในศาลพืน้เมืองตามกฎระเบียบศาลพืน้เมือง 
1993 (Native Court Rules 1993) ตอ่ไป (Bulan, 2014, pp.330-333) 

นอกจากนี ้กรณีท่ีเก่ียวข้องกับหลกักฎหมายอิสลาม มาเลเซียยงัมีศาลชะรีอะฮ์ (Syariah Court) 
เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและมีสภาศาสนาอิสลาม (Jabatan Agama Islam) ท า

                                                           
8 ศาลเซสชัน่ ถือเป็นศาลชัน้ต้นประเภทหนึ่งในมาเลเซีย  
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หน้าท่ีให้ค าปรึกษาปัญหาเก่ียวกับครอบครัวอิสลามในคดีท่ีเก่ียวกับการผิดสัญญาหมัน้ สินสมรส ค่า
อปุการะเลีย้งดบูตุร การปกครองบตุร และอ่ืน ๆ  

ตวัอย่างการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลชะรีอะฮ์แห่งรัฐปีนงัจะเร่ิมโดยคูก่รณีมาฟ้องต่อศาล เม่ือ
ศาลรับฟ้องและนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนัน้อาจมีโอกาสท่ีจะยตุิข้อพิพาทดงักลา่ว ก็จะสง่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยนายทะเบียนจะก าหนดระยะเวลาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่เกิน 3 
เดือนและจะต้องเร่ิมต้นการไกล่เกล่ียข้อพิพาทภายใน 21 วนั นบัแตว่นัได้รับอนมุตัิให้ด าเนินการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาท หากเห็นวา่ไมมี่โอกาสท่ีจะใช้วิธีการไกลเ่กล่ียได้ ก็จะน าคดีเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาตามปกติ 
  ในกระบวนการไกล่เกล่ียจะด าเนินการในท่ีส่วนตวัท่ีสุด เพ่ือให้สามารถระบายความรู้สึกได้เต็มท่ี 
โดยจะอนญุาตให้เฉพาะคูก่รณีและผู้ด าเนินการไกลเ่กล่ีย โดยไมอ่นญุาตให้ตวัแทนหรือทนายความเข้าร่วม
ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท นอกจากได้รับอนญุาตจากผู้ด าเนินการเท่านัน้  หากการไกล่เกล่ียเป็นผลส าเร็จก็
จะท าข้อตกลงร่วมกัน และเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งต่อไปแต่หากการไกล่เกล่ียล้มเหลวก็จะน าคดีเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาตามปกต ิโดยกระบวนการไกลเ่กล่ียทกุขัน้ตอนไมเ่สียคา่ใช้จ่ายแตอ่ย่างใด 
 อาจกล่าวได้ว่าภารกิจการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ในมาเลเซียมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน
กับประเทศอ่ืนท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี ้คือเม่ือเกิดความขัดแย้งขึน้คู่กรณีก็จะเร่ืองร้องเรียนสู่สภาระดับ
ล่างสุดซึ่งมักจะเป็นท่ีระดบัหมู่บ้าน มีการตัง้คณะพิจารณาข้อพิพาท การท าความตกลง บงัคบัใช้ตาม
ข้อตกลง มีข้อแตกต่างเพียงว่ามาเลเซียมีศาลชะรีอะฮ์ท่ีเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกั บ
กฎหมายอิสลาม เน่ืองจากมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของมาเลเซีย โดยคดีส่วนใหญ่มักเป็นกรณี
เก่ียวกบัครอบครัว 
 
3.8 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
 

3.8.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 
สิงคโปร์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข โครงสร้างการปกครอง

ประกอบด้วย 3 ฝ่ายถ่วงดลุกนั ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิและฝ่ายตลุาการ ส าหรับฝ่ายตลุาการถือ
วา่มีอ านาจอิสระสงูสดุและถกูแทรกแซงได้ยาก  

สิงคโปร์ใช้ระบบกฎหมายแบบองักฤษ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ท่ีไม่
เน้นความแตกต่างระหว่างฝ่ายเอกชน กับฝ่ายเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ  โดยถือว่าทัง้สองฝ่ายอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเดียวกัน เม่ือมีกรณีพิพาทจึงต้องขึน้สู่การพิจารณาพิพากษาโดยศาล
ยตุิธรรม ระบบโครงสร้างศาลสิงคโปร์มีศาลหลกั 2 ศาล คือ 1) ศาลสงู (Supreme Court) แบง่ออกเป็น 2 
ชัน้ศาล คือ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) และศาลฎีกา (The Supreme Court) และ 2) ศาลชัน้ต้น 
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(Subordinate Court) หมายรวมถึงศาลแขวงและศาลเขตท่ีต้องรับพิจารณาคดีทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา 
นอกจากนีย้ังมีศาลส าหรับคดีความอ่ืน ๆ เช่น ศาลคดีความท่ีเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims 
Tribunals) คดีครอบครัว (Family Court) คดีเยาวชน (Juvenile Court) และยังรวมถึงศาลคดีพิเศษ ซึ่ง
ได้แก่ ศาลพาณิชย์ คดีแพ่ง และอาญา (The Commercial Civil and Criminal Court) ศาลไตส่วน ชนัสตูร
พลิกศพ (Coroner’s Court) และศาลจราจร (The Traffic Court) เป็นต้น ท่ีบางสว่นจะมีความเก่ียวข้องกับ
งานยตุธิรรมชมุชนของสิงคโปร์ซึง่จะกลา่วถึงรายละเอียดกนัตอ่ไป 
  ศาลของสิงคโปร์มีแนวทางพิจารณาพิพากษาคดี 3 ประการ คือ 1) ค านึงถึงคา่ใช้จ่ายของคูค่วาม 
2) การบริหารเวลา และ3) กระบวนการพิสูจน์หลักฐานและการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากการพิจารณาคดีแล้ว สิงคโปร์ได้มีการน าหลกัการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์เข้ามาใช้
ด้วยเช่นกันเพ่ือไกล่เกล่ียคดีของศาลโดยมี 2 ช่วง คือ 1) การไกล่เกล่ียคดีก่อนฟ้อง ถือเป็นขัน้ตอนท่ีมี 
คา่ใช้จา่ยต ่ากวา่ และ 2) การไกลเ่กล่ียคดีความหลงัฟ้อง เป็นการให้คูค่วามเจรจาตกลงกนั  

ระหว่างขัน้ตอนของการพิจารณาคดีของศาล เม่ือมีการฟ้องแล้วยงัสามารถเจรจากนัได้อีก โดยใช้
วิธีท่ีเรียกว่า “Electronic Mediation” เป็นการไกล่เกล่ียผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กล่าวได้ว่ากระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลเกือบทุกขัน้ตอนจะใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มี
ประสิทธิภาพ เม่ือถึงขัน้ตอนการพิจารณาคดีจะมีการบริหารคดี ได้แก่ การก าหนดให้คู่ความแสดงบญัชี
พยานอย่างมีระบบก่อนถึงวันนัดพิจารณาคดี การก าหนดกระบวนการพิจารณาว่าจ าเป็นต้องมีการ
สืบพยานจากระบบการประชมุทางไกล (Video Conference) หรือไม ่เป็นต้น 
 

3.8.2 ยุตธิรรมชุมชนในสาธารณรัฐสิงคโปร์  
 
 จากการส ารวจข้อมลูเทา่ท่ีค้นพบได้เก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนในประเทศสิงคโปร์ พบวา่ หนว่ยงานรัฐ
เป็นผู้ มีบทบาทหลักในภารกิจยุติธรรมชุมชนตัง้แต่การป้องกันและควบคุม การจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์ การเยียวยาและฟื้นฟู และการรับคืนผู้กระท าผิดกลับคืนสู่สังคม รัฐเป็นผู้ ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน รวมทัง้หน่วยงานท่ีเป็นอาสาสมคัรและองค์กร
จดัตัง้จากภาคประชาชน ก็ได้เข้าไปมีสว่นร่วมกบัรัฐในงานของกระบวนการยตุธิรรม 
 ข้อค้นพบดงักลา่วสอดคล้องกบัเอกสารของกระทรวงยตุธิรรมสิงคโปร์ วา่ยตุธิรรมชมุชนในประเทศ
สิงคโปร์ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ได้แก่ ศาล ต ารวจ ศูนย์ไกล่เกล่ียชุมชน (Community Mediation 
Centres) ซึ่งได้รับการจดัตัง้โดยกระทรวงยุติธรรม และหน่วยผู้ ให้บริการชมุชน เช่น คณะกรรมการบริการ
สงัคมแหง่ชาต ิและองค์กรระดบัรากหญ้าซึง่อยูภ่ายใต้สมาพนัธ์แหง่ประชาชน เป็นการรวมตวักนัของแตล่ะ
องค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวในการรองรับงานยุติธรรมชุมชนทัง้องค์กรท่ีเป็นของรัฐ รัฐบาล และองค์กรภาค
ประชาชน บทบาทของแตล่ะหนว่ยท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้(Ministry of Law, Singapore, 1999, p.2) 
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- ศาลชัน้ต้น (The Subordinate Courts) จะท างานในคดีเก่ียวกบัครอบครัว เยาวชน แพง่และ
อาญา 

- กองก าลงัต ารวจสิงคโปร์ (The Singapore Police Force) ท าหน้าท่ีสง่เสริมด้านความสงบ
เรียบร้อยของชมุชนผา่นโครงการความมัน่คงและความปลอดภยัชมุชน (Community Safety and 
Security Programme) 

- คณะกรรมการบริการสงัคมแหง่ชาต ิ(National Council of Social Service) มีบทบาท
ประสานงานบริการสงัคมท่ีด าเนินการโดยองค์การสวสัดกิารอาสา (Voluntary Welfare 
Organizations) ตอ่ชมุชน 

- สมาพนัธ์แหง่ประชาชน (People’s Association) มีบทบาทในการผลกัดนัให้ชมุชนมีความยึดโยง
ใกล้ชิดกบัคณะกรรมการพฒันาชมุชน (Community Development Council) มากขึน้ 

- กระทรวงกฎหมาย (The Ministry of Law) มีบทบาทในการให้ขอบเขตอ านาจ (Venue) และ
กระบวนการท่ีปฏิบตัไิด้จริง และสะดวกในการจดัการความขดัแย้งในชมุชนและสงัคมผา่นศนูย์
ไกลเ่กล่ียชมุชน 
จากข้อค้นพบเบือ้งต้นดงักล่าว เห็นได้ว่างานยุติธรรมชุมชนในสิงคโปร์มีความเด่นชดัในเร่ืองการ

การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์เช่นกนัโดยหนว่ยงานรัฐเข้ามามีสว่นเก่ียวข้องเป็นอย่างมาก รัฐบาล
สิงคโปร์เน้นการให้ความรู้และช่องทางการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย มีการส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
ยตุิธรรมของประชาชน โดยได้ด าเนินการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ผ่านการใช้เทคโนโลยี ศาล
ยุติธรรมได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นตวัช่วย ในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับการบริการของ
ศาล ตอ่สาธารณะ ทัง้น าเสนอข้อมลูด้านบริการความชว่ยเหลือทางกฎหมาย และการให้บริการฟรีโดยศาล
และอาสาสมคัร นอกจากนีเ้ว็บไซต์ของศาลชัน้ต้นอยา่งศาลครอบครัวและศาลเยาวชน ก็ได้จดัให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงรายละเอียดคดีและบทความทางกฎหมาย 

ภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรควำมขดัแย้งเชิงสมำนฉนัท์ ศาลชัน้ต้นมีการสนบัสนุนงานยุติธรรมชมุชน
โดยจดัตัง้ศาลบ้านเรียกว่า Multi-Door Courthouse (MDC) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1988 เป็นหน่วยท่ีมี
บทบาทในการน าคู่กรณีมาเข้าร่วมสนทนากันอย่างเหมาะสม หรือสร้างกลไกเพ่ือแก้ปัญหาความขดัแย้ง
ภายใต้กรอบของศาลชัน้ต้น และมีบทบาทอ่ืน คือ เพิ่มความตระหนกัสาธารณะเก่ียวกับทางเลือกในการ
จดัการความขดัแย้งผ่านกลไกชมุชน ในระยะตอ่มา ได้มีการตัง้โครงการขึน้มาเพ่ือให้บทบาทของ MDC มี
ความครอบคลุมงานของศาลชัน้ต้นมากขึน้และให้สามารถเป็นกลไกท่ีเต็มรูปแบบในการเคล่ือนงาน
ยุติธรรมชุมชน เป็นโครงการเช่ือมประสานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งชุมชน เรียกว่า Strengthening 
Community Links ในปี ค.ศ.1998 วัตถุประสงค์เพ่ือเช่ือมโยงทรัพยากรของหน่วยบริการชุมชนและ
ขบัเคล่ือนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานอย่างศาลชัน้ต้น กองก าลงัต ารวจสิงคโปร์ คณะกรรมการ
บริการสงัคมแหง่ชาต ิสมาพนัธ์แหง่ประชาชน และศนูย์ไกลเ่กล่ียชมุชนของกระทรวงกฎหมาย ด้วยมมุมอง
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ว่าจะเป็นการยกระดบัยุติธรรมชุมชนและการบริการโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ โดยงานท่ี จะ
ร่วมกนัคือการให้ข้อมลูการบริการท่ีถกูต้องแก่สมาชิกในระบบยตุธิรรมชมุชน เหลา่สมาชิกจะได้รับการแจ้ง
ว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนหรือแสวงหาความยตุิธรรมได้ท่ีไหนหรือจะเข้าถึงหน่วยงานใดได้บ้าง 
(Ministry of Law, Singapore, 1999, p.3) 

ปัจจุบนั ศาลรัฐแห่งประเทศสิงคโปร์9ได้ตัง้หน่วยงานใหม่ช่ือกองศาลและยุติธรรมชุมชน (The 
Community Justice and Tribunal Division: CJTD) ในวันท่ี 24 เมษายน 2015 ภายใต้กฎหมายรัฐ
บัญญัติการแก้ไขข้อขัดแย้งชุมชนท่ีผ่านรัฐสภาเม่ือ 13 มีนาคม 2015 (The Community Disputes 
resolution Act 2015) และยงัมีแนวปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกับกฎหมายรัฐบญัญัติการปกป้องการคกุคามท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ 15 พฤศจิกายน 2014 (The Protection from Harassment Act 2015) CJTD ท าหน้าท่ีในสว่น
ชมุชนและการแก้ไขข้อขดัแย้งท่ีเก่ียวข้อง โดยรับผิดชอบงานตา่งจากส่วนงานอ่ืนในศาลแห่งรัฐสิงคโปร์ คือ 
มีขอบเขตงานทัง้ในสว่นกระบวนการแพง่และอาญา (Civil and criminal process) เพ่ือเป็นกลไกในการรับ
เร่ืองเพียงจดุเดียวและสง่ตอ่ประเด็นพิพาทในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีแล้วสง่ตอ่ไปยงัหนว่ยอ่ืนภายในศาลรัฐ 
CJTD มีตลุาการ 5 คนและเจ้าหน้าท่ีกฎหมายท่ีสนบัสนนุอีก 29 คน ภายใต้กอง CJTD มีศาลเรียกร้องค่า
สินไหมขนาดเล็ก (The Small Claims Tribunals: SCT) ท่ีก่อตัง้ขึน้มาก่อนแล้วในปี 1985 เป็นหน่วยแก้ไข
ข้อขดัแย้งเพ่ือเรียกคา่สินไหมท่ีไมเ่กิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรืออาจสงูสดุถึง 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
หากมีการตกลงยินยอมกนัตามกฎหมายจากทกุภาคส่วน SCT จะต้องด าเนินคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ปี
นบัจากรับเร่ืองร้องเรียน ขัน้ตอนการด าเนินการเร่ิมจาก SCT รับเร่ืองจากคูก่รณี ด าเนินการไกล่เกล่ีย และ
ออกแบบฟอร์มการยินยอม (State Courts of Singapore, 2015, pp.1-3)  

นอกจากนี ้สิงคโปร์ยงัมีศาลแก้ไขข้อพิพาทชมุชน (Community Disputes Resolution Tribunals: 
CDRT) ท าหน้าท่ีรับฟังคดีพิพาทระหว่างเพ่ือนบ้าน การไกล่เกล่ียชุมชน เช่น การก่อให้เกิดเสียงดงั กลิ่น 
ควนั แสงไฟ การก่อไฟใกล้บ้านเรือน การก่อสร้างใกล้บ้านเรือน ฯลฯ การด าเนินการของ CDRT ขึน้กบักรณี
พิพาท หากคูพ่ิพาททัว่ไปท่ีไม่ต้องการนกักฎหมายกระบวนการจะมีความเป็นทางการน้อยและมีความเป็น
ส่วนตัว กระบวนการของ CDRT จะใช้เงินไม่มาก มีค่าใช้จ่ายน้อยเม่ือเทียบกับกระบวนการทางแพ่ง
ตามปกติ มีการใช้บุคคลท่ีสามท่ีเป็นตวัแทนของคนส่วนน้อย เช่น ผู้สูงวัย ผู้ มีความบกพร่องทางร่างกาย
และจิตใจ เพ่ือเป็นตวัแทนสว่นหนึง่ของคนเหลา่นัน้  

ภำรกิจด้ำนกำรรับผู้กระท ำผิดคืนสู่สงัคม ในสิงคโปร์ ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนในงานบ าบดัฟื้นฟูท่ี
เ รียกว่า  Singapore Prison Service (SPS) ท่ีได้มีการตัง้หน่วยงานศูนย์ชุมชน เช่น Selarang Park 
Community Supervision Centre (SPCSC) ในปี 2009 และCommunity Rehabilitation Services Branch 
(CRSB) ในปี 2012 เพ่ือท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบผู้ ท่ีได้รับการปล่อยตวัและการฟืน้ฟูให้เกิดขึน้ในชุมชน 
ต่อมาวันท่ี 1 สิงหาคม 2014 SPS ก็ได้ตัง้หน่วยงานช่ือ Community Corrections Command (COMC) 
                                                           
9 เดิมช่ือ Subordinate Courts ภายหลงัเปลี่ยนช่ือใหมเ่ป็น State Courts 



 
 

104 
 

เพ่ือช่วยให้ผู้กระท าความผิดได้กลบัคืนสู่สงัคมหลงัได้รับการปล่อยตวั ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
ยกระดบัการฟืน้ฟใูนชมุชน (Thailand Institute of Justice, 2015, p.77) 

การมีส่วนร่วมของชมุชนในภารกิจรับคืนผู้กระท าผิดในสิงคโปร์มีเครือข่ายชมุชนท่ีเรียกว่า CARE 
Network ซึ่งตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 2000 เพ่ือท าให้การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของชุมชนเป็นไปอย่าง
กว้างขวางมากขึน้ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นระหว่างชุมชนและรัฐในการฟืน้ฟูและรับคืนผู้กระท าความผิดกลับสู่
สงัคม บทบาทของ CARE Network ได้แก่ การท าแนวทางติดตามและฟืน้ฟูผู้ ท่ีเคยท าผิดรวมทัง้ครอบครัว
ด้วย ประสานความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ยกระดบัความตระหนักของสงัคมต่อปัญหาท่ีต้อง
เผชิญโดยผู้ ท่ีเคยกระท าผิดและครอบครัวของเขา แนะน าแหล่งทุนให้กับเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม 
(Thailand Institute of Justice, 2015, p.84) 

หนว่ยงานท่ีมาเข้าร่วมเป็น CARE Network ได้แก่ (Thailand Institute of Justice, 2015, p.85) 
- กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs: MHA) 
- กระทรวงการพฒันาครอบครัวและสงัคม (Ministry of Social and Family Development: 

MSF) 
- หนว่ยบริการเรือนจ าสิงคโปร์ (Singapore Prison Service: SPS) 
- ผู้ประกอบการธุรกิจการฟืน้ฟสูิงคโปร์ (Singapore Corporation of Rehabilitative 

Enterprises : SCORE) 
- สภาแหง่ชาตด้ิานบริการสงัคม (National Council of Social Service: NCSS) 
- ชมรมร่วมบริการและอตุสาหกรรม จ ากดั (Industrial & Services Co-Operative Society 

Ltd : ISCOS) 
- สมาคมติดตามผลสิงคโปร์ (Singapore After-Care Association: SACA) 
- สมาคมตอ่ต้านยาเสพตดิสิงคโปร์ (Singapore Anti-Narcotics Association: SANA) 
ยุติธรรมชุมชนในประเทศสิงคโปร์ อาจเรียกได้ว่ามีรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทาง

กระบวนการยุติธรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นชุมชนในการรวบรวมหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนด้าน
กระบวนการยุติธรรมมาไว้รวมกันในท่ีเดียวเพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีอาจจะด้อยโอกาสหรือไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ เช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (The Community Justice Centre: CJC) จัดตัง้ขึน้ใน
เดือนธันวาคมปี ค.ศ.2012 เป็นหุ้นส่วนชุมชนระหว่างภาครัฐ หน่วยงานการกุศล และผู้ เช่ียวชาญด้าน
กฎหมาย มารวมกันเพ่ือช่วยเหลือคู่ความท่ีต้องการความช่วยเหลือท่ีอาจไม่ใช่เพียงความช่วยเหลือใน
กระบวนการทางศาล หรือการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย แต่ยงัอาจหมายถึงความช่วยเหลือทางการเงิน 
อาหาร การบริการทางสังคมอ่ืน ๆ โดยในช่วงรายงานของ The Community Justice Center ในปี ค.ศ.
2015 ได้มีผู้ ได้รับการชว่ยเหลือไปแล้วมากกวา่ 15,000 คน (The Community Justice Centre, 2015, p.2; 
p.4) 
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การให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย มีหลายโครงการท่ีท า ยกตวัอย่างเช่น The University Court 
Friends (UCF) ท่ีตัง้ขึน้โดยศาลรัฐ (The State Courts) ในปี 2009 ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างศาลและ
สถานศึกษาด้านกฎหมายโดยการให้มีอาสาสมัครด้านกฎหมายเพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีมีความต้องการการ
ช่วยเหลือหรือการมี The Primary Justice Project เป็นความร่วมมือระหวา่งศาลรัฐ สมาคมกฎหมาย และ
ศนูย์ยตุิธรรมชมุชน ท่ีเป็นโครงการเพ่ือให้เกิดการพดูคยุในกรณีความขดัแย้งก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทาง
ศาลเพ่ือปอ้งกนัการเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น โครงการนีถื้อเป็นกระบวนการยตุิธรรมทางเลือก
อย่างหนึ่ง โครงการ Friends of Litigants in Person ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ีให้การช่วยเหลือโดยมีการ
ด าเนินการในเชิงปฏิบตัิการและการจดัการสภาวะทางอารมณ์พร้อม ๆ กนักบัให้การช่วยเหลือพืน้ฐานทาง
ศาล (The Community Justice Centre, 2015, pp.14-15) 
 
3.9 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

 
3.9.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 
อินโดนีเซียมีกฎหมายรัฐธรรมนญูครัง้แรกในปี พ.ศ.2488 และได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงมาแล้ว 4 

ครัง้ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้แยกอ านาจการปกครองเป็น 3 ส่วน คือ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญัติ
และอ านาจตลุาการ โดยในส่วนของอ านาจตลุาการท่ีเป็นผู้ รักษาความยตุิธรรมได้แบง่การบริหารออกเป็น 
3 ระดับ คือ 1) ศาลเขต (District Courts) ซึ่งเป็นศาลชัน้ต้น (The Court of First Instance) 2) ศาลสูง 
(High Court) ซึ่งเป็นศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) และ 3) ศาลสูงสุด (Supreme Court) หรือใน
อินโดนีเซียเรียกวา่ "Mahkamah Agung” ซึง่เป็นศาลฎีกา 

โครงสร้างการบริหารของอินโดนีเซียในปัจจุบนัแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารส่วนกลางและ
การบริหารส่วนท้องถ่ิน ในส่วนของการบริหารท้องถ่ินเร่ิมตัง้แต่การบริหารแบบภาคหรือมณฑล จงัหวัด  
และเมืองใหญ่ อ าเภอ (Kecamatan) ต าบล (Kelurahan) และหมู่บ้าน (Desa) เป็นหน่วยการปกครองท่ี
เล็กท่ีสุด มีผู้ ใหญ่บ้าน (Kepala Desa) เป็นผู้น าในหมู่บ้านท างานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (The 
Rural Representative Board) ซึง่ตา่งก็มาจากการเลือกตัง้ และรายงานการท างานตอ่นายอ าเภอ 

อินโดนีเซียมีระบบกฎหมายท่ีมีความผสมผสานกฎหมายสมยัใหม่ กฎหมายยุคปลดปล่อย และ
กฎหมายสมยัอาณานิคมดตัช์ รวมถึงกฎหมายอิสลาม หรือ adat (แปลวา่ ประเพณี) อินโดนีเซียมีกลุ่มชาติ
พนัธุ์และกลุม่ดัง้เดมิราว 200 – 300 กลุม่ ซึง่คนโดยทัว่ไปใช้การตดัสินข้อพิพาทด้วยสถาบนัชมุชนและศาล 
(Woodhouse, 2004, p.4) 



 
 

106 
 

ในยคุเผด็จการซูฮาร์โต เกิดแนวการบริหารเรียกว่า “ระเบียบใหม่” (New Order)10 ท่ีท าให้ต ารวจ 
อยัการ และศาลต้องถูกกันออกจากพืน้ท่ีเชิงสถาบนัท าให้ช่วงท้ายของ “ระเบียบใหม่” เกิดความอ่อนแอ 
ขาดความเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็งท าให้เกิดความจ าเป็นต้องปฏิรูปทางกฎหมาย สภาพปัญหาในระบบกฎหมาย
ของอินโดนีเซีย เช่น ปัญหาคณุภาพในการฝึกอบรมด้านกฎหมาย การคอรัปชัน่ ปัญหาการจดัการภายใน
ในระบบกฎหมาย  การขาดความเป็นอิสระและการแทรกแซงทางการเมือง ในระดบัท้องถ่ินมีหวัหน้าศาล
เขตเป็นสมาชิกของผู้น าระดบัภูมิภาค (Musyawarah pimpinan daerah) ซึ่งเป็นกลไกท่ีปรึกษาแบบไม่
เป็นทางการระหว่างกองทพั รัฐบาลท้องถ่ิน ต ารวจและอยัการ การปรึกษานีเ้ป็นการกดดนัให้ศาลปฏิบตัิ
หน้าท่ีในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่การฝ่ายบริหาร ซึ่งยิ่งท าให้จ ากดัความเป็นอิสระของกระบวนการทางศาล
ท้องถ่ิน ภาคประชาสงัคมก็มีโอกาสน้อยท่ีจะเปิดเผยความไม่ถูกต้องในการตดัสินใจของศาล และยงัขาด
ระบบปกปอ้งคุ้มครองพยานส าหรับคดีทัว่ไป (Woodhouse, 2004, pp.8-9) 

อย่างไรก็ดี การปกครองระเบียบใหม่ของซูฮาร์โตในปี 1966 ได้เป็นผลให้มีการออกกฎหมายท่ีท า
ให้แต่ละหมู่บ้านเป็นหน่วยการบริหารในระดบัล่างสุดของรัฐบาล โครงสร้างของหมู่บ้านเน้นไปท่ีหวัหน้า
หมู่บ้านโดยมีหน้าท่ีในการรับผิดชอบต่อผู้ บังคับบัญชาของตน ไม่ใช่เฉพาะกับชาวบ้านทั่วไปเท่านัน้ 
นอกเหนือจากหวัหมูบ้่านยงัมีสภาหมูบ้่านเพ่ือการพฒันา (The village community resilience council for 
development planning: LKMD) และสภาท่ีปรึกษาหมู่บ้าน (The village consultative council : LMD) 
หวัหน้าหมู่บ้านเป็นผู้แตง่ตัง้สมาชิกของสภาเหล่านีซ้ึ่งท าให้อ านาจของหวัหน้าหมู่บ้านมีความเข้มข้นมาก
ยิ่งขึน้ จนกระทัง่ในปี 1999 เกิดสภาหมู่บ้าน (The village parliament: BPD) เข้ามาแทนท่ีสภาท่ีปรึกษา
หมู่บ้าน ซึ่ง BPD ได้รับการเลือกตัง้เข้ามาและมีสิทธิชีน้ าว่าหวัหน้าควรถกูไลอ่อกหากไมมี่ความรับผิดชอบ
ตอ่หน้าท่ี BPD จงึถือวา่มีบทบาทในการถ่วงดลุอ านาจหวัหน้าหมูบ้่าน (Woodhouse, 2004, pp.9-10)  

ระบบสภาของหมู่บ้านช่วยให้ชาวบ้านมีทางเลือกไม่มากในการปกป้องผลประโยชน์ของตน 
แนวทางหนึ่งคือการกระท าผ่านรัฐซึ่งก็เป็นการสนบัสนุนผลประโยชน์ของหวัหน้าหมู่บ้าน การร้องเรียนใน
หมู่บ้านมีแนวโน้มท่ีจะได้รับการแก้ไขโดยกระบวนการปรึกษาหารือ (Musyawarah) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ของการอภิปรายกลุ่มท่ีน าไปสู่การการหามติท่ีเป็นเอกฉันท์ แต่กระบวนการก็จดัท าโดยหวัหน้าหมู่บ้านซึ่ง
ไมมี่แรงจงูใจในการแก้ปัญหาให้กบัชาวบ้านอยา่งเพียงพอ (Woodhouse, 2004, p.9) 

หมูบ้่านในอินโดนีเซียถือวา่เป็นหนว่ยการปกครองระดบัลา่งสดุของโครงสร้างรัฐบาลซึง่ถกูแตง่ตัง้โดย
ล าดบั (Woodhouse, 2004, p.10) ดงันี ้

- ประเทศ หรือ Negara (Nation) – ประธานาธิบดี หรือ Presiden (President)  
- จงัหวดั หรือ Propinsi (Province) – ผู้ว่าจงัหวดั หรือ Gubernur (Governor) ได้รับการเลือกตัง้

โดยสภาจงัหวดั หรือ DPRD I (Provincial parliament)  

                                                           
10 ค าวา่ The New Order เป็นค าท่ีรัฐบาลยุคซูฮาร์โตใช้ก าหนดลกัษณะการปกครองของตนเอง ซึง่เป็นช่วง ค.ศ.1966 – 1998 เป็นช่วง
ท่ีการปกครองขึน้อยู่กบักองทพั มีความเป็นระบบราชการมาก 
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- เขต หรือ Kabupaten/Kota (District/Municipality) – หวัหน้าเขต หรือ Bupati/Walikota 
(District/Municipality head) ได้รับเลือกตัง้โดยสภาเขต หรือ DPRD II (District parliament)  

- แขวง / ต าบล หรือ Kecamatan (Sub-district) – หวัหน้าแขวง/ต าบล หรือ Camat (Sub-district 
head) หลงัจากการกระจายอ านาจก็เป็นสว่นหนึง่ของเขต  

- หมูบ้่านในเมือง หรือ Kelurahan (Urban village) – หวัหน้าหมูบ้่านในเมือง หรือ Lurah (Urban 
village head) มาจากการแตง่ตัง้ 

- หมูบ้่านในชนบท หรือ Desa (Rural village) – หวัหน้าหมูบ้่านในชนบท หรือ Kepala Desa 
(Rural village head) มาจากการเลือกตัง้ 

แตล่ะหมูบ้่านยงัถกูแบง่ย่อยเป็นหมูบ้่านเล็ก ๆหรือ dusun (Hamlets) และละแวกหรือ  RW/RT 
(Neighborhoods) ซึง่ก็มีหวัหน้าของตนเอง  
 

3.9.2 ยุตธิรรมชุมชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 

ในอินโดนีเซีย อาจกลา่วได้วา่หมูบ้่านเป็นโครงสร้างระดบัลา่งสดุของการบริหารและชมุชนสามารถ
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ได้ดีเพราะอินโดนีเซียมีกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนอยู่
หลายกลุ่ม กลไกนีต้อบสนองต่อสภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในอินโดนีเซีย ท่ี 
Woodhouse กล่าวว่า โครงสร้างต ารวจของอินโดนีเซียมีลงไปถึงระดบัแขวงหรือต าบล (Sub-district หรือ 
Polsek) แต่ศาลระดบัล่างสุดสิน้สุดท่ีระดบัเขต ท าให้ในพืน้ท่ีห่างไกลจะสามารถเข้าถึงหรือท าการได้ใน
ระยะเวลา 2 วัน (Woodhouse, 2004, p.9) ความห่างไกลถือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของชุมชนอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก และอินโดนีเซียมีสภาพพืน้ท่ีเป็นเกาะจึงมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ จึงอาจเป็นท่ีมาหนึ่งท่ีท าให้เกิดยุติธรรมชุมชนขึน้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของแตล่ะชมุชน 

เก่ียวกบัภำรกิจป้องกนัและควบคมุ อินโดนีเซียมีกฎหมายว่าด้วยระบบยตุิธรรมเยาวชน ช่ือว่า the 
Juvenile Justice System Act (JJS Act-2012) เพ่ือส่งเสริมระบบยตุิธรรมสมานฉันท์และปกป้องเยาวชน
จากกระบวนยุติธรรมทางอาญา และป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึน้ในอนาคต การป้องกันท าโดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเฝ้าระวังโดยชุมชน การชดใช้ค่าเสียหาย จ่ายค่าปรับ การใ ห้ค าปรึกษา และ
กิจกรรมเก่ียวกบัครอบครัว 

ภำรกิจกำรจัดกำรควำมขัดแย้งเชิงสมำนฉันท์  พบว่า อินโดนีเซียยงัไม่มีระบบท่ีชดัเจนและเป็น
รูปแบบเดียวกัน อาจเป็นเพราะความแตกต่างหลากหลายของแต่ละพืน้ท่ี ข้อค้นพบจากงานวิชาการจึงมี
ลกัษณะเป็นกรณีพืน้ท่ี ดงัเชน่ การศกึษาของ Clark ศกึษากระบวนการแก้ไขความขดัแย้งชมุชนแบบไม่เป็น
ทางการในจาวาตะวนัออกพบว่ายงัไม่มีการจดัท าในเชิงสถาบนั แต่สิ่งท่ีส าคญัคือการแต่งตัง้ผู้ท าหน้าท่ี
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ตดัสินหรือตวักลาง ท่ีชมุชนให้การเช่ือถือและท าตาม คูข่ดัแย้งมีอิสระในการเลือกผู้มาท าหน้าท่ีตดัสินหรือ
ตวักลาง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การศกึษาเก่ียวกับการแก้ปัญหาแบบไม่เป็นทางการของชมุชนในจาวาตะวนัออกของอินโดนีเซีย 
(East Java) ซึ่งการแก้ไขข้อขดัแย้งของชุมชนในจาวาตะวนัออกค่อนข้างต่างจากพืน้ท่ีอ่ืนตรงท่ีจะมีการ
แทรกแซงของรัฐมากกว่าใช้บรรทัดฐาน/สถาบนัดัง้เดิม บุคคลท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการส่วนใหญ่เป็น
หวัหน้าชมุชน ต ารวจ และสมาชิกสภาหมูบ้่าน สว่นภาคสว่นท่ีเข้ามาแทรกแซงแตไ่มใ่ชรั่ฐได้แก่ ผู้น าศาสนา
ท้องถ่ิน (Kyai หรือ imam) ผู้ น าชุมชนอ่ืน และในบางพืน้ท่ีเช่นท่ี Madura ก็ยังมีกลุ่มมาเฟียท่ีเรียกว่า 
Bajingan11 ส าหรับกรณีข้อขัดแย้ง ได้แก่ อาชญากรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ อาชญากรรมทางสังคม มนต์ด า 
(Black magic) ท่ีเรียกว่า santet การพนัน ความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง การรับมรดกและข้อ
พิพาทด้านการบริหาร โดยทกุตวัแสดงตา่งไมมี่อ านาจสิทธ์ิขาดในการพิจารณาข้อขดัแย้ง คูข่ดัแย้งมกัเลือก
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีตนพึงพอใจมากกว่า การแก้ไขปัญหาจะขึน้อยู่กับเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Clark, 2005, p.3) ตารางตอ่ไปนีไ้ด้แบง่ประเภทและแนวทางแก้ไขความขดัแย้งในจาวาตะวนัออก 
 
ตารางท่ี 3.1 ประเภทของความขดัแย้งและแนวทางแก้ไขในชมุชนจาวาตะวนัออก 

ประเภทความขัดแย้ง  
(เรียงตามล าดับความถี่) 

ตัวแสดงที่แก้ไขปัญหา (ส าหรับ
แต่ละความขัดแย้ง) 

หมายเหตุ 

อาชญากรรมและความรุนแรงเลก็ๆ 
น้อยๆ 
- ขโมย 
- ทะเลาะวิวาท 
- การตอ่สู้  (Silat)12 

- หวัหน้าหมูบ้่าน 
- ต ารวจ 
- ผู้น าทางศาสนา (เช่น Kyai) 
- ผู้น าชมุชน (มกัมีองค์กรสงักดั) 
- กลุม่ผู้มีอิทธิพล (Bajingan)13 

กลุม่ผู้มีอิทธิพลบางครัง้ก็ถกูใช้โดย
หวัหน้าหมูบ้่าน 

ที่ดินและทรัพยากร 
-ความเป็นเจ้าของและมรดก 
- เขตแดน 
- การบริหาร 

- หวัหน้าหมูบ้่าน 
- หวัหน้าหมูบ้่านขนาดเลก็ (Hamlet 
head) 
- ผู้น าทางศาสนา 

โดยทัว่ไปเป็นกรณีรายบคุคลหรือ
ครอบครัว ไมใ่ช่กรณีชมุชน และมี
มากขึน้ในเมือง Pamekasan14 

                                                           
11 Bajingan เป็นค าท่ีแปลความหมายได้ยาก ในจาวาแปลความหมายได้ในเชิงลบว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟีย ขณะท่ีในบาง
พืน้ท่ีอย่างเมือง Madura ให้ความหมายได้ในทัง้เชิงบวกและเชิงลบขึน้อยู่กับคนท่ีก าลงัพูดถึง เช่น อาจหมายถึงผู้ ท่ีเป็นผู้น าและมี
ลกัษณะเป็นท่ีเกรงขาม บ้างก็หมายถึงผู้ ท่ีประกอบการหลายธุรกิจและสว่นใหญ่มกัจะเป็นพวกชอบพนนั 

12 Silat หมายถึงศิลปะการตอ่สู้ของคนกลุม่น้อย 
13 การให้บทบาท Bajingan ท่ีเป็นกลุม่อิทธิพลหรือมาเฟีย ไมม่ีหลกัฐานชดัเจนวา่ท าไมกลุม่คนเหลา่นีจ้ึงได้รับสถานะดงักลา่วในหมูบ้่าน 
โดยทั่วไปดูเหมือนว่า Bajingan ได้รับหน้าท่ีในช่วงหลังการปฏิรูปซูฮาร์โตในการท าบทบาทป้องกันพวก santet (เวทมนตร์) และ
อาชญากรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ กลุ่มนีถื้อได้ว่าท าบทบาทด้านความปลอดภัยโดยจะได้รับการเรียกหาจากหมู่บ้านโดยตรงเพื่อท าหน้าท่ี
ดงักลา่ว (Clark, 2005, p.13) 
14 Pamekasan เป็นเมืองหนึ่งในจงัหวดัจาวาตะวนัออก  
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ประเภทความขัดแย้ง  
(เรียงตามล าดับความถี่) 

ตัวแสดงที่แก้ไขปัญหา (ส าหรับ
แต่ละความขัดแย้ง) 

หมายเหตุ 

- หนว่ยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
อาชญากรรมสงัคม 
- การโกง (Selingkuh) 
- การพนนั 
- มนต์ด า 

- ผู้น าทางศาสนา 
- หวัหน้าหมูบ้่าน 
- ต ารวจ 
- กลุม่ผู้มีอิทธิพล 

ในเมือง Pamekasan ผู้ชายบางครัง้มี
การใช้การตอ่สู้ที่เรียกวา่ “carok” เพื่อ
เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหา15 

ความรุนแรงในครอบครัว - คนภายในครอบครัว 
- หวัหน้าหมูบ้่าน 
- ผู้น าทางศาสนา 

 

การหยา่ร้างและมรดก - ผู้น าทางศาสนา 
- หวัหน้าหมูบ้่าน 

 

การบริหาร/การพฒันา 
- การเลอืกตัง้หวัหน้าหมูบ้่าน 
- การคอรัปชัน่ 
- การพฒันา 

- หวัหน้าหมูบ้่าน 
- ผู้น าชมุชน 
- หวัหน้าต าบล (Camat) และ 
หวัหน้าเขต (Bupati)16 
- กลุม่ผู้มีอิทธิพล 

- มีการใช้กลไกการตอ่รองที่ไมเ่ป็น
ทางการในการแก้ปัญหาคอรัปชัน่ 
- ชาวบ้านหลายคนไมรู้่วา่จะไปท่ีไหน
ได้ 

ท่ีมา : Clark, 2005, p.6 
 

การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในจาวาตะวนัออกถึงว่ามีความยึดหยุ่นและความสามารถตอ่รองได้
เป็นอยา่งสงู ไมเ่หมือนดงัเชน่จงัหวดัอ่ืนอย่างสมุาตราตะวนัตกซึง่ยงัคงมีสถาบนัท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งอยู ่ท าให้
การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในจาวาตะวนัออกท าโดยปัจเจกบุคคลท่ีมีความเฉพาะไม่ใช่สถาบนั ส าหรับ
ขัน้ตอนการแก้ปัญหาในจาวาตะวันออกเร่ิมจากการระบุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นบุคคลท่ีสาม (Third 
party) จากนัน้เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริง ขัน้ตอนท่ีสามคือบุคคลท่ีสามให้ข้อเสนอ ขัน้ตอนท่ีส่ี คือให้คู่
ขดัแย้งท าการตดัสินใจว่าจะด าเนินการตามข้อแนะน าหรือไม่ อย่างไร ขัน้ตอนท่ีห้า เป็นการจดัท าข้อตกลง
ขึน้มาให้รับรู้กนั จากขัน้ตอนเหล่านีห้ากกระบวนการมีความล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอนท่ีหนึ่ง
หรือส่ี คูข่ดัแย้งก็สามารถท่ีจะขอเปล่ียนตวัผู้ เป็นบคุคลท่ีสามได้  

ผู้ ท่ีเป็นหัวหน้าหมู่บ้านถือเป็นผู้ มีความเหมาะสมท่ีสุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน 
และได้รับการยอมรับเป็นบิดาของหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง Pamekasan ท่ีความสามารถของ
                                                           
15 Carok เป็นการตอ่สู้ เพื่อการแสดงออกของชายชาวมาดรู่า (Madura) เพ่ือปกปอ้งศกัด์ิศรีของตน มกัใช้ในการแก้ไขข้อขดัแย้งมากกวา่
การตดัสินคดีทางกฎหมาย 
16 หวัหน้าต าบลและหวัหน้าเขตจะเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อเป็นคนกลางในกรณีการคอรัปชัน่หรือความขดัแย้งในการบริหารงานภาครัฐเท่านัน้ 
ขอบเขตตัง้แต่ภายในระดบัหมู่บ้านหรือภายในองค์กรของรัฐ จนกระทัง่ระดบัระหว่างหมู่บ้าน การเข้ามามีบทบาทของสองตวัแสดงนีจ้ะ
เกิดขึน้ตอ่เมื่อเป็นปัญหาท่ีรุนแรงและเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของพวกเขา มกัไมค่อ่ยมายุ่งเก่ียวในกรณีเลก็น้อยในหมูบ้่าน 
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ผู้น าถือว่าได้ช่วยแก้ไขความขดัแย้งได้เป็นอย่างดีและถือเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จท่ีส าคญั หวัหน้าหมู่บ้าน
อาจแสดงบทบาทเป็นผู้ ไกลเ่กล่ียหรืออนญุาโตตลุาการ (Arbitrator) แตจ่ะไมส่ามารถท าหน้าท่ีนีไ้ด้ในกรณี
ท่ีเป็นคดีระหว่างหมู่บ้าน ยกตวัอย่างกรณีท่ีดินท่ี Pamekasan หวัหน้าหมู่บ้านจะท าการตดัสินด้วยความรู้
และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และบนัทึกเก่ียวกับการเปล่ียนผ่านท่ีดินจากหนังสือเก่ียวกับการท า
ธุรกรรมท่ีดินตัง้แต่ช่วงการบริหารอาณานิคมดัตช์ซึ่งแม้ว่าจะไม่ทันสมัยแต่ก็เก็บรักษาไว้โดยหัวหน้า
หมูบ้่าน หวัหน้าหมูบ้่านยงัมกัได้รับการปรึกษาบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการรายงานตอ่ต ารวจและเร่ืองระบบท่ีเป็น
ทางการ  

ตวัแสดงอย่าง Kyai ถือเป็นผู้น าทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี Madura17 นัน้ถือว่า Kyai เป็น
ศนูย์กลางของหมู่บ้านและแสดงบทบาทส าคญัทางศาสนา รวมถึงการเมืองและสงัคมด้วยโดยมีบทบาท
ร่วมกันกับหวัหน้าหมู่บ้าน แต่ก็แยกกันท างาน Kyai จะมีบทบาทกรณีท่ีคดีนัน้มีความเก่ียวข้องกับคณุคา่
หรือศีลธรรมอย่างเชน่อาชญากรรมสงัคม พวก “santet” (มนต์ด า) หรือ การปอ้งกนั “carok” (การตอ่สู้กัน) 
ขณะท่ีหวัหน้าหมู่บ้านจะดแูลคดีเก่ียวกบัท่ีดินหรืออาชญากรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ สิ่งท่ีแตกตา่งของ Kyai จาก
หวัหน้าหมู่บ้านก็คือการมีอิทธิพลต่อหมู่บ้านนัน้จะขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์กับชุมชนเพราะ Kyai ไม่ได้รับ
การแต่งตัง้เป็นทางการและไม่ได้รับการแต่งตัง้ใด ๆ แต่ท่ีจะได้รับการยอมรับได้จากชุมชนเพราะ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  

ข้อโดดเดน่ของจาวาตะวนัออกคือผู้น าชมุชนหรือผู้น าองค์กร ในจาวาตะวนัออกถือว่าคอ่นข้างเป็น
องค์กรท่ีเข้มแข็ง ผู้น าชุมชนเกือบทุกคนเป็นสมาชิกของหลายองค์กร เช่น กลุ่มศิลปะการต่อสู้  กลุ่มการ
แสดงพืน้บ้าน องค์กรอิสลาม กลุ่มสวดมนต์ พรรคการเมือง หรือแม้กระทัง่กลุ่ม ท่ีเป็นองค์กรพฒันาเอกชน 
ทางการเมือง ผู้น าชุมชนจะมีอิทธิพลในระดบัระหว่างหมู่บ้านเช่นเดียวกันกับ ผู้น าศาสนาอาวุโส (Kyai 
besar หรือ big kyai) แต่บทบาทก็จะรับการยอมรับเฉพาะประเด็นของกลุ่ม เพียงแต่มีบทบาทเชิงพืน้ท่ีท่ี
ข้ามพรมแดนระหวา่งหมูบ้่าน  (Clark, 2005, pp.8-10) 

หลงัจากได้มีการแตง่ตัง้ผู้ ท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในกระบวนการแก้ไขความขดัแย้งแล้ว ผู้ ท่ี
เป็นตวักลางจะเร่ิมจากเชิญคูข่ดัแย้งมาพดูคยุ โดยอาจมีการพดูคยุกนัหลายครัง้แล้วแตส่ภาพความซบัซ้อน
ของความขดัแย้ง มีการเลือกสถานท่ีพดูคยุโดยคูข่ดัแย้งเองเพราะหากเป็นบ้านของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจ
เกิดอคติหรือความไม่ไว้วางใจได้ โดยทั่วไปแล้วตวักลางท าหน้าท่ี เป็นผู้พิพากษาตัดสินโดยการตัดสิน
มากกว่าจะอ านวยความสะดวกหรือเป็นผู้ ไกล่เกล่ีย ผู้ มีบทบาทเป็นตวักลางในจาวาจะไม่พยายามท่ีจะ
รักษาความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัวและระมดัระวงัในการรักษาความสมัพนัธ์ของพวกเขาไว้ แม้กระทัง่
หลงัจากเลือกตวักลางแล้ว คูก่รณียงัสามารถปฏิเสธการตดัสินใจได้ โดยทัว่ไปคูก่รณีจะรู้สึกว่าข้อตกลงไม่
เป็นธรรมหากพวกเขาให้ความไว้วางใจและเคารพตวักลาง ด้วยกรณีของจาวาตะวนัออกนี เ้ห็นได้ว่าการ
แก้ปัญหาข้อพิพาทท่ีประสบความส าเร็จเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความชอบธรรมและอ านาจในท้องถ่ิน 
                                                           
17 Madura เป็นเกาะแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย ห่างออกไปจากตะวนัออกเฉียงเหนือของชายฝ่ังจาวา 
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ส าหรับต ารวจท่ีเป็นตัวแทนของภาคส่วนท่ีเป็นทางการ ท าหน้าท่ีเป็นสะพานของกลไกท่ีเป็น
ทางการกับไม่เป็นทางการ หากต ารวจเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง ถือเป็น
กระบวนการทางกฎหมาย และต ารวจจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาความขดัแย้งถึงร้อยละ 37 ขณะท่ีศาล
เก่ียวข้องเพียงเล็กน้อยแค่ร้อยละ 7 อย่างไรก็ดี Clark พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของคดี ต ารวจได้เข้าไป
เก่ียวข้องและร่วมมือกบัผู้น าชมุชนท้องถ่ิน โดยมกัได้รับการร้องขอจากหวัหน้าหมู่บ้านหรือหวัหน้าชมุชนให้
เข้าไปเป็นพยานอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ปัญหา ซึ่งช่วยให้กระบวนการนัน้ดมีูความชอบธรรมและมี
ผลให้เกิดการด าเนินการบงัคบัใช้ตามข้อตกลงเป็นไปได้มากขึน้ (Clark, 2005, pp.14-15) 

นอกจากนี ้ยงัพบการศึกษาท่ีใช้กลไกชุมชนในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
Woodhouse ได้ท าการศึกษาการใช้ชุมชนในการแก้ไขปัญหา โดยการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
เก่ียวกับคดีคอรัปชัน่โดยใช้ชุมชนเป็นกลไกติดตามและจัดการกับปัญหา เช่น หวัหน้าชุมชนเป็นผู้กดดนั
และติดตามผู้กระท าการคอรัปชัน่ในหมู่บ้านจนสุดท้ายน าเงินมาคืนให้กับโครงการตา่ง ๆ ด้วยวิธีการแบบ
สมานฉนัท์ โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขความขดัแย้งจากกรณีศกึษาของ Woodhouse (2004, p.18) ได้แก่  

- ผู้กระท าผิด (Perpetrators) อาจเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ประสานงานโครงการ หรือสมาชิกในชมุชน 
- ผู้แสวงหาความยตุธิรรม ผู้แสวงหาความยตุธิรรมขัน้ต้นคือหวัหน้าหมูบ้่าน  
- บคุคลภายนอก บคุคลภายนอกหลกั ได้แก่ ผู้ประสานและจดัการโครงการ รัฐบาลท้องถ่ิน องค์กร

ระหวา่งประเทศอยา่ง World Bank ส่ือหรือประชาสงัคม และนกักฎหมายหรือผู้ให้การชว่ยเหลือ
ด้านกฎหมาย 

- ระบบกฎหมายท่ีเป็นทางการ ได้แก่ ต ารวจประจ าเขต อยัการประจ าเขต ศาลประจ าเขต 
ภำรกิจกำรเยียวยำและฟ้ืนฟ ูพบวา่ กลไกการลงโทษ (Sanction) ตอ่เน่ืองมาจากกรณีความขดัแย้ง 

มีการเสนอโดยผู้ ท่ีเป็นตวักลางและมีความตกลงกันระหว่างคูข่ดัแย้ง ขอบเขตของการลงโทษจะขึน้อยู่กับ
ความรู้สึกของผู้ ท่ีเป็นตวักลางเองและความรู้สึกว่าคู่ขัดแย้งมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับว่าเป็นธรรมเพียงใด 
โดยทัว่ไปประกอบด้วยการชดเชยทางการเงินและถูกเขียนลงในข้อตกลงการพิพาท หลงัจากมีการตดัสิน
ลงโทษแล้วการบงัคบัใช้จะขึน้อยู่กับอิทธิพลส่วนบุคคล สงัคม และกฎหมาย หากไม่มีการด าเนินการตาม
ข้อตกลงข้อพิพาท คู่ขดัแย้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถท่ีจะขอให้มีเปิดการพิจารณาข้อขัดแย้งอีกครัง้หนึ่ง 
วิธีการประกันว่าจะมีการปฏิบตัิตามข้อตกลง เช่น ผู้น าทางศาสนามกัใช้วิธีการสาบานตนต่อสาธารณะ 
(Public oaths) กรณีการทะเลาะวิวาท ผู้ท าผิดจะสาบานตนว่าจะรักษาสันติภาพและลงนามในเอกสาร 
หรือหัวหน้าหมู่บ้านกับผู้น าทางศาสนามีการใช้ผู้ มีอิทธิพล (Bajingan) ในการบงัคบัใช้ข้อตกลงและจดั
ระเบียบสงัคม บางครัง้ใช้ต ารวจหรือกองทหารช่วยเป็นพยานเพ่ือให้การบงัคบัใช้ตามข้อตกลงเป็นผลมาก
ขึน้ (Clark, 2005, p.17) 
 ภำรกิจกำรรับคืนผู้กระท ำผิดสู่สงัคม พบว่า เปา้หมายเป็นการกระท าในกลุ่มเยาวชนเป็นหลักแต่
การมีส่วนร่วมจากชุมชนยังไม่มากนัก จากการเก็บข้อมูลของ Thailand Institute of Justice ในปี 2015 
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กล่าวว่าในอินโดนีเซียยงัไม่มีการก าหนดการมีส่วนร่วมของชมุชน เช่น อาสาสมคัรคมุประพฤติหรือการมี
สว่นร่วมของชมุชนในรูปแบบอ่ืนนัน้ยงัไมมี่ในอินโดนีเซีย (Thailand Institute of Justice, 2015, p.44) 

อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียมีกฎหมายว่าด้วยระบบยุติธรรมเยาวชน ช่ือว่า the Juvenile Justice 
System Act (JJS Act-2012) ท่ีนอกจากจะมีผลเก่ียวข้องกับภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมแล้ว
หลกัการและกิจกรรมเหล่านีย้งัมีความเช่ือมโยงกับภารกิจด้านการรับคืนผู้กระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคมด้วย 
โดยท าให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนในหลายด้าน ได้แก่ กระตุ้นให้เยาวชนรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
ให้โอกาสแก่เยาวชนผู้กระท าผิดท าความดีตอ่เหย่ือ ให้เหย่ือได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการ ให้โอกาส
เยาวชนได้มีปฏิสมัพนัธ์กับครอบครัว ให้ชมุชนได้มีโอกาสเยียวยาหลงัเกิดอาชญากรรม แตต่ามกฎหมาย
ดงักล่าวเจ้าหน้าท่ีคมุประพฤติเป็นผู้ มีบทบาทหลกั อินโดนีเซียยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการบ าบดั
ฟืน้ฟูโดยมีชุมชนเป็นฐาน กฎหมายว่าด้วยระบบยุติธรรมเยาวชน หรือ JJS Act อาจถือเป็นก้าวแรกไปสู่
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ปัจจุบนัตาม JJS Act ยังคงมุ่งเน้นการน ายุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมของเยาวชนเป็นหลกั โดยยงัคงมีปัญหาอยู่มาก ทัง้การน าไปสู่การปฏิบตัิและหน่วย
ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ทัง้ 71 หนว่ยทัว่ประเทศก็ยงัขาดแนวทางเชิงเทคนิคในการน ายตุธิรรมเชิงสมานฉันท์
ไปใช้ รวมทัง้ระบบกฎหมาย การให้ค าแนะน า แนวทางการตรวจสอบก็ยังไม่มีความชัดเจนเช่นกัน 
(Thailand Institute of Justice, 2015, pp.46-47) 

อาจกล่าวได้ว่า ยุติธรรมชุมชนในอินโดนีเซียนัน้มีความสอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็นของชุมชนเช่นเดียวกันกับในหลายประเทศ จากการศึกษาของ Woodhouse พบว่าชุมชนพึงพอใจ
กับการแก้ปัญหาความขดัแย้งแบบท่ีไม่เป็นทางการมากกว่าการแก้ไขปัญหาแบบเดิม ด้วยเหตผุลหลาย
ประการ Woodhouse (2004, p.29)  ดงันี ้

- ท าได้ง่าย รวดเร็ว ไมเ่สียคา่ใช้จา่ยมาก เน่ืองจากศาลระดบัลา่งสดุในอินโดนีเซียอยู่ท่ีระดบัเขต 
พืน้ท่ีท่ีหา่งไกลอาจต้องใช้เวลาเดนิทางนาน คา่ใช้จา่ยให้กบัศาลหรืออยัการก็ต้องจา่ยโดยพยาน 
ระบบกฎหมายคอ่นข้างต้องใช้เงินและเวลามาก 

- ชว่ยรักษาความเป็นหนึง่เดียวและรักษาความปลอดภยัของผู้ ท่ีจะมาเป็นบคุคลภายนอก 
- กระบวนการทางกฎหมายปกตไิมอ่าจเช่ือถือได้ และถกูมองวา่เป็นเคร่ืองมือของคนท่ีร ่ารวย 
- มีความกลวัและไมคุ่้นเคยกบักระบวนการทางกฎหมายท่ีเป็นทางการ 
อยา่งไรก็ดี ยตุธิรรมชมุชนในอินโดนีเซียยงัอาจมีช่องว่างอยู่บ้างอนัเน่ืองมาจากอปุสรรคทางวฒันธรรม

ท่ีท าให้กลุม่เปราะบางบางกลุม่ไมก่ล้าท่ีจะน าปัญหาของตนเข้าสู่กระบวนการยตุธิรรมชมุชน ทัง้ท่ีเป็นกลไก
ท่ีน่าจะคุ้นเคยมากกว่ากระบวนการยุติธรรมปกติ ดงัเช่น ข้อค้นพบของ Clark ท่ีว่าผู้หญิงในรัฐจาวาจะไม่
คอ่ยได้รับความยุติธรรมมากนกัในกระบวนการยุติธรรมท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีความรุนแรงทาง
เพศและเร่ืองในครอบครัวผู้หญิงจะไม่สามารถเข้าถึงตวัแทนท่ีเหมาะสมและและยังไม่พึงพอใจต่อผลท่ี
ได้รับจากกระบวนการ มีตวัแทนของผู้หญิงไม่มากท่ีเป็นสมาชิกสภาหมู่บ้านและต ารวจ ดเูหมือนว่าผู้หญิง
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จะถูกแปลกแยกออกไปและไม่มีการปกป้องผลประโยชน์ของผู้หญิงทัง้ทางสังคมและการเมือง ซึ่งการ
แก้ปัญหาเหล่านีต้้องการการสนับสนุนจากองค์กรพฒันาเอกชนและผู้หญิงในท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง (Clark, 
2005, p.4) 

เช่นเดียวกันกับ Jacqueline Vel ศึกษาการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชนชาวอินโดนีเซีย 
พบว่า อินโดนีเซียมีสถาบนัองค์กรระดบัชมุชนท่ีอาจมาท าหน้าท่ีให้ประชาชนเข้าถึงระบบยตุิธรรมชมุชนได้
มากขึน้แต่จะต้องมีการสนับสนุนทางงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับองค์กรเหล่านี ้
ประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านโดยทัว่ไปมีความรู้เล็กน้อยเก่ียวกับกฎหมายของประเทศ ในหมู่บ้านมีกลไกท่ีไม่
เป็นทางการในการจดัการความขดัแย้งอยูแ่ล้วและมีประสิทธิภาพในเร่ืองของความรวดเร็ว เสียคา่ใช้จา่ยไม่
มาก และเข้าถึงได้ง่าย แตผ่ลลพัธ์ท่ีได้จากกระบวนการท่ีไมเ่ป็นทางการเหล่านีม้กัไม่คอ่ยเป็นท่ีพงึพอใจกับ
กลุ่มอ่อนไหวอย่างเช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มชาติพนัธุ์ หรือชนกลุ่มน้อยทางศาสนา และยงัพบว่าปัญหาความ
ขดัแย้งข้ามชุมชนข้ามเชือ้ชาติศาสนา รวมถึงปัญหาความขดัแย้งระหว่างชมุชนกับหน่วยงานท่ีมีอิทธิพล
จากภายนอกก็จะแก้ไขปัญหาได้ยากโดยหน่วยท้องถ่ิน ท าให้บางครัง้คนในชุมชนหันไปใช้กลไกท่ีเป็น
ทางการมากกวา่สถาบนัองค์กรชมุชนท่ีด าเนินการล้มเหลว (Vel, 2010, pp.14-15) 
 
3.10 รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) 
 
 3.10.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
  

การปกครองของประเทศบรูไนเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐเด่ียวแบบรวมศูนย์อ านาจ 
(Centralization) ในด้านการบริหารราชการแผน่ดิน บรูไนไม่มีการกระจายอ านาจทางการเมืองไปยงัหนว่ย
การปกครองในระดบัลา่ง การบริหารราชการแผ่นดินจงึเป็นการสัง่การตามสายบงัคบับญัชา หรือเป็นล าดบั
ชัน้จากสลุตา่นและสมเด็จพระราชาธิบดีลงมาท่ีกระทรวง (Ministry) หรือหน่วยงานของรัฐ (Department) 
ตอ่ไปยงัเขตการปกครอง (Daerah/District) และตอ่ไปยงัต าบล (Mukim/Ward/Sub-district) และหมู่บ้าน 
(Kampung/Village) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดบัล่างสุด และเม่ือหมู่บ้านต้องการด าเนินการใดก็จะ
เสนอเร่ืองไปยงัต าบล ซึง่จะสง่ตอ่ไปยงัเขตปกครอง 
  การกระท าความผิดในบรูไนแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ความผิดท่ีบงัคบัใช้กบัชาวมสุลิม 
เช่น การละทิง้ศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลัทธิหรือเทพเจ้าอ่ืนนอกเหนือจากศาสนาอิสลาม การไม่
บริจาคทาน (Zakat) การละเลยการละหมาดวนัศกุร์ และการไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการ
ถือศีลอด) กลุ่มท่ี 2 ความผิดท่ีบงัคบัใช้ทัง้ชาวมุสลิมและผู้ ท่ีไม่ใช่มสุลิม อาทิ การลกัขโมย การปล้น การ
ฆาตกรรม การท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืน การดหูมิ่นศาสดามฮุมัมดัและคัมภีร์อลักรุอาน การไม่เคารพวตัรปฏิบตัิ
ของชาวมสุลิมในเดือนรอมฎอน การด่ืมสรุาในท่ีสาธารณะ การประพฤติไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ และ
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กลุ่มท่ี 3 ความผิดท่ีผู้ ท่ีไมใ่ช่มสุลิมต้องรับโทษด้วย หากมีความเก่ียวโยงกบัมสุลิม อาทิ การผิดประเวณีกบั
ชายหรือหญิงท่ีเป็นมสุลิม การอยู่ใกล้ชิดกบัชายหรือหญิงท่ีเป็นชาวมสุลิมในท่ีลบัตาคน 
  การพิจารณาคดีต่าง ๆ กระท าโดยคณะกรรมการพิเศษท่ีมีอยู่เพ่ือออกกฎหมายอาญาศาสนา
อิสลามโดยเฉพาะ มีประธานร่วม คือ หวัหน้าผู้พิพากษาศาลศาสนาอิสลาม และหวัหน้าผู้พิพากษาศาลสงู
และสมาชิก หากผู้ ต้องสงสัยสงสัยสารภาพผิด ( Iqrar/Admission/Confession) คดีจะถูกส่งไปยังศาล
ศาสนา โดยอยัการศาลศาสนาเป็นผู้ ย่ืนฟ้อง และมีอยัการของกฎหมายพลเรือนเป็นผู้ ช่วย หากมีความ
จ าเป็นหรือหากพิจารณาแล้วไม่เข้าข่ายด าเนินคดีในศาลศาสนา อยัการก็จะส่งด าเนินคดีตามกฎหมาย
อาญาพลเรือนตอ่ไป 
 

3.10.2 ยุตธิรรมชุมชนในรัฐบรูไนดารุสซาลาม 
 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนในบรูไน พบข้อมลูการเคล่ือนงานยตุิธรรม
ชมุชนในภารกิจด้านการปอ้งกนัและควบคมุ กบัภารกิจด้านการรับผู้กระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคม ในส่วนของ
ภารกิจปอ้งกนัและควบคุม มีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัปอ้งกนัปัญหาอาชญากรรมในบรูไนและมีการเสนอ
ทางเลือกด้วยวิธีการให้ค าปรึกษา (Counseling) และการให้การศกึษา ซึ่งการให้ค าปรึกษาอาจท าได้ยาก
เพราะประชาชนในประเทศคอ่นข้างอายและไมก่ล้าท่ีจะขอค าปรึกษาในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาสว่นตวั  

บรูไนได้มีการริเร่ิมโครงการเก่ียวกับความปลอดภัยในชุมชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมซึ่งไม่อาจจัดการได้โดยการด าเนินตามตัวบทกฎหมาย กิจกรรมเหล่านี ด้ าเนินการด้วย
กิจกรรมการเฝา้ระวงั (Servillance) เชน่ การตดิตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) การตดิตัง้สญัญานกนัขโมย การ
ติดตัง้ไฟส่องทางถนนให้มากขึน้ หรือโครงการเพ่ือนบ้านจบัตาเหตอุาชญากรรม (Neighborhood watch 
schemes) เช่น ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือคุ้มครองคนในชมุชนกันเอง เป็นต้น ถือว่าความพยายาม
จัดการปัญหาของบรูไนในหลายแนวทางด้วยการใช้กลยุทธ์การให้แนะน าปรึกษา กระบวนการทา ง
กฎหมายและยตุธิรรม การใช้ชมุชนและศาสนาเข้าชว่ยคอ่นข้างมีความเป็นไปได้ด้วยดี แตก็่ยงัต้องการการ
สนบัสนนุอยูม่าก (Mundia & other, 2016) 

ภำรกิจกำรรับคืนผู้กระท ำผิดสู่สงัคม มีกฎหมาย 2 ฉบบัท่ีมีมาตรการนีส้ าหรับเยาวชนและผู้ ใหญ่ 
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชน (Children and Young Person Act 2010: CYPA 2010) และ 
ค าสั่งว่าด้วยการคุมประพฤติและบริการสังคมของผู้ กระท าผิด (The Offenders [Probation and 
Community Service] Order 2006: OPCSO 2006) โดยความผิดส่วนใหญ่ท่ีใช้มาตรการทางการเยียวยา
และรับคืนผู้กระท าผิดกลับสู่สงัคม เช่น การท าผิดกฎจราจร ลกัขโมย บุคคลผู้ถูกรอลงอาญา (Persons 
under suspension execution of sentence) การดแูล (Treatment) โดยมีชุมชนเป็นฐานนัน้ท าหลายวิธี
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ตามลกัษณะและความรุนแรงของการกระท าผิดและลักษณะของผู้กระท าผิด เช่น บริการชุมชน การให้
ค าปรึกษา การน าพอ่แมเ่ข้าไปยงัศาลด้วย ฯลฯ (Thailand Institute of Justice, 2015, p.16) 

กรณียุติธรรมชุมชนในรูปแบบของศาลเยาวชนบรูไน เป็นหนึ่งในงานท่ีแม้ไม่ใช่ยุติธรรมชุมชน
โดยตรง แตก่ระบวนการท่ีให้ผู้ปกครองเข้ามาเก่ียวข้องพร้อมทัง้ชมุชนได้เข้ามาร่วมในการดแูลเยาวชนนัน้ 
ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของยุติธรรมชุมชนในด้านการป้องกันอาชญากรรมท่ีอาจจะรุนแรงมากขึน้ใน
อนาคตด้วยการรับผู้ กระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนกลับสู่สังคม บรูไนมีการจัดตัง้ศาลเยาวชนขึน้เม่ือวันท่ี 1 
มีนาคม 2010 ตามกฎหมายท่ีช่ือ the Children and Young Persons Order 2006 (CYPO) กฎหมายนีถ้กู
น าเสนอขึน้เพ่ือรับมือกบัปัญหาเก่ียวกบัผู้ ต้องหาเยาวชนท่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี  

กรณีศาลเยาวชน ผู้ ปกครองเข้ามามีบทบาทในระบบยุติธรรมของเยาวชน ศาลจะเรียกให้
ผู้ปกครองเข้าร่วมกระบวนการทางศาลเคียงข้างบุตรหลานของตนเสมอ หากผู้ ต้องหาท่ีเป็นเยาวชนไม่มี
ตวัแทนทางกฎหมาย ผู้ปกครองจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการด าเนินการปกป้องผู้ ต้องหา ศาลเยาวชนยงั
แสวงหาความร่วมมือกบัชมุชนเพ่ือร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนในโครงการตา่ง ๆ และร่วมมือหนว่ยงานภายนอก
อย่างกระทรวงวฒันธรรมเยาวชนและกีฬา หน่วยงานกรมพฒันาชุมชน ร่วมกันในงานด้านคุมประพฤติ 
(Restorative Justice Victoria, 2011) 

ชุมชนจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานนีผ้่านการเป็นเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครคมุประพฤติ (Volunteer 
Probation Officers:  VPO) 18โดยจะมาจากกลุ่มคนท่ีเกษียณอายุจากกระทรวงการพัฒนาชุมชน 
(Department of Community Development)  อง ค์กรพัฒนาเอกชนอย่างสมาคมลูก เ สือ  (Scouts 
Associations) และสมาชิกสภาสวัสดิการสังคม (Social Welfare Councils) ให้มีบทบาทหลักช่วยงาน
เจ้าหน้าท่ีในการเย่ียมบ้าน ให้ค าปรึกษากลุ่ม เข้าร่วมในโครงการผลกระทบผู้ถูกกระท า (Victim impact 
programme) หรืองานบริการชุมชน งานเหล่านีข้องบรูไนยังอยู่ระหว่างการด าเนินการให้เกิดขึน้และยงั
ต้องการการฝึกอบรมและพฒันางานด้านการคมุประพฤติอีกมาก (Thailand Institute of Justice, 2015, 
pp.22-23 
 จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กลา่วได้วา่ หลาย
ประเทศมีการขับเคล่ือนในภารกิจยุติธรรมชุมชน 4 ด้านทัง้ท่ีเหมือนและแตกต่างกันไป ภำรกิจด้ำนกำร
ป้องกนัและควบคุม ส่วนใหญ่เป็นการเน้นให้การอบรมทางกฎหมายแก่ประชาชนดงัเช่นท่ี สปป.ลาว การ
เฝ้าระวงัโดยตัง้หน่วยหรือกลุ่มคนท่ีท าหน้าท่ีเฝ้าระวงัในชุมชน เช่นท่ีเมียนมาร์หรือบรูไน เป็นต้น ภำรกิจ
ด้ำนกำรจดักำรควำมขดัแย้งเชิงสมำนฉนัท์ ในไทย ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มีความคล้ายคลึงกนัคือรัฐ
ก าหนดให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการในระดับหมู่บ้านเพ่ือท าหน้าท่ีในการพิจารณาข้อพิพาทหรือคดี
เล็กน้อยในชมุชน ซึง่ชว่ยลดระยะเวลาในการเดินทางและคา่ใช้จ่ายท่ีจะเสียไปกบักระบวนการพิจารณาคดี

                                                           
18 จากเอกสารอ้างอิงในปี 2015 ของ Thailand Institute of Justice ได้ระบุว่าขณะนัน้ยังไม่มีการจดัตัง้อาสาสมคัรคุมประพฤติใน
บรูไน แตก่ าลงัมีความพยายามท่ีจะจดัตัง้ขึน้มา 
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ปกติ ส าหรับภำรกิจด้ำนกำรเยียวยำและฟ้ืนฟู นัน้แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนท่ีด าเนินการกับเหย่ือ บาง
ประเทศมีการตัง้คณะหรือศนูย์เพ่ือเยียวยาหรือให้ค าปรึกษา เชน่ ลาว สิงคโปร์ และในสว่นท่ีด าเนินการกับ
ผู้กระท าความผิดท่ีไม่ใช่เพียงการลงโทษให้หลาบจ าแตผู่้กระท าผิดต้องส านึกถึงผลเสียของสิ่งท่ีได้ท าลงไป
ด้วย การลงโทษผู้กระท าผิดจึงมีหลายรูปแบบ เช่น การจ่ายคา่เสียหายให้กบัเหย่ือ การให้กล่าวค าสาบาน
ต่อสาธารณะดงัเช่นของประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น และในภำรกิจด้ำนกำรรับคืนผู้กระท ำผิดกลับคืนสู่
สงัคม สว่นใหญ่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะให้ความส าคญักบัเยาวชนเป็นหลกั โดยเปิดโอกาสให้
เยาวชนผู้กระท าผิดได้มีโอกาสรับการอบรมเพ่ือยกระดบัคณุธรรม ท างานตอบแทนสงัคมและชมุชน ซึง่จะมี
ผลในการปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการกระท าผิดตอ่ไปในอนาคต เชน่ ใน สปป.ลาว หรือบรูไน เป็นต้น  

จากข้อมูลยงัอาจสรุปได้ว่า ยุติธรรมชุมชนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่มีจุด

ร่วมท่ีส าคญั คือ เป็นระบบยุติธรรมชุมชนท่ีมีรากฐานจากประเพณีดัง้เดิม (Traditional) ท่ีใช้ระบบ
อาวโุสและความเป็นเพ่ือนบ้านในการจดัการปัญหาชมุชน ผู้วิจยัขอสรุปลกัษณะของระบบยตุิธรรมชุมชน
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ ได้แก่  

1. แบบผสมระหวา่งประเพณีดัง้เดมิและการสร้างขึน้มาใหมโ่ดยรัฐสว่นกลาง ซึง่มีลกัษณะรัฐ
ส่วนกลางออกกฎหมาย ออกกลไก และใช้ความเป็นชุมชนดัง้เดิมในการด าเนินกิจกรรมของระบบ ได้แก่  
ระบบยตุธิรรมชมุชนของไทย สปป.ลาว เวียดนาม กมัพชูา  

2. แบบผสมระหว่างประเพณีดัง้เดิมและการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ิน ท่ีรัฐเป็นผู้ ออก
กฎหมายและกลไกให้ท้องถ่ินเป็นผู้ดแูล และใช้ความเป็นชมุชนดัง้เดมิในการด าเนินกิจกรรมของระบบ เป็น
ประเทศท่ีมีความแตกต่างทางท่ีตัง้และวฒันธรรมค่อนข้างมาก ได้แก่ ระบบยุติธรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย  

3. แบบเด่ียว เป็นระบบท่ีมกัเกิดในประเทศท่ีมีความคล้ายคลึงกันของประเพณีวฒันธรรม
เป็นอย่างมาก หรือไม่ก็เป็นประเทศท่ีอาจยงัไม่มีการสถาปนาระบบยุติธรรมชมุชนอย่างเป็นทางการ เป็น
ทัง้แบบดัง้เดมิ ได้แก่ เมียนมาร์ มาเลเซีย และบรูไน และแบบสร้างขึน้มาใหม ่ได้แก่ สิงคโปร์ 

ส าหรับระบบยุติธรรมชุมชนฟิลิปปินส์เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียนนับว่ามีความ
ชดัเจนของระบบ เพราะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีการก าหนดขัน้ตอน วิธีการให้รัฐบาลระดบั
ท้องถ่ินเป็นผู้ขบัเคล่ือนเป็นหลัก โดยใช้ความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการมาใช้จัดการปัญหาเพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยในกระบวนการยตุธิรรม ซึง่ระบบยตุธิรรมชมุชนของ
ไทยก็มีเป้าหมายของระบบคล้ายคลึงกัน ใช้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เพียงแต่การจดัตัง้ระบบ
ยตุธิรรมชมุชนอยา่งเป็นทางการในประเทศไทยอาจยงัพฒันามาได้ไมน่านนกัเม่ือเทียบกบัฟิลิปปินส์ 

ส าหรับยตุิธรรมชมุชนของทัง้ 10 ประเทศ อาจสรุปได้จากข้อมลูเท่าท่ีสามารถสืบค้นได้ ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 3.2 สรุปยตุธิรรมชมุชนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ประเทศ 

 
พัฒนาการ หน่วยงาน ความโดดเด่น อุปสรรค 

1.ไทย -ในอดตีมเีจ้าโคตร โต๊ะครู แก่
เหมืองแก่ฝาย เป็นผู้ที่ได้รับ
ความเคารพในหมูบ้่านท าหน้าที่
ไกลเ่กลีย่ 
-ปี 2548 มีโครงการยตุิธรรม
ชมุชนโดยกระทรวงยตุิธรรม 

-กระทรวงยตุธิรรมเป็นหลกั 
โดยมีหนว่ยงานอื่นภายใน
ได้แก่ กรมคมุประพฤติ 
กรมคุ้มครองสทิธิเสรีภาพ 
สนง.นยบ.และยทุธศาสตร์ 
สนง.ยตุิธรรม จว. 

สว่นใหญ่มีการขบัเคลือ่นเร่ืองการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ 
รัฐให้การสนบัสนนุในการอบรมเครือขา่ยยตุิธรรมชมุชน 

-จนท.ไมเ่พียงพอในการเคลือ่น
งาน 
-ขาดความช านาญในการท า
หน้าที่ 
-ขาดระบบสารสนเทศที่เป็น
มาตรฐาน 
-เครือขา่ยยตุิธรรมชมุชนยงัไม่
เพียงพอ 

2.
ฟิลปิปินส์ 

-ปี 1978 มคี าสัง่ ปธน.เฟอร์
ดินนัท์ มาคอส ให้ตัง้ คกก.
ศกึษาการจดัการข้อพิพาท
ระดบัหมูบ้่าน 
-มี Local Government Code 
1991 ประกาศใช้ให้แก้ปัญหา
ฉนัท์มิตรในระดบัท้องถ่ิน 
-Local Government Code 
ก าหนดให้มี Katarungang 
Pambarangay เป็นระบบ
แก้ปัญหาข้อพิพาทระดบั
หมูบ้่าน  

-กรมมหาดไทยและการ
ปกครองท้องถ่ินเป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกั 

-โดดเดน่เร่ืองการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ แม้จะมีการให้
สมาชิกชมุชนที่เป็นอาสาสมคัรหนว่ยงานด้านคมุประพฤติร่วมภารกิจ
การปอ้งกนัและควบคมุ เยียวยา และรับคืนผู้กระท าผิด 
-กลไกจดัการความขดัแย้งคือ Katarungang Pambarangay ที่ 
ปกด.คกก.แสวงหาสนัติภาพ (ลปูอน) กลุม่ผู้ไกลเ่กลีย่ (ปังแคท) และที่
ปรึกษาด้านกฎหมาย 

-คสพ.เชิงอปุถมัภ์ทางการเมือง
ของผู้ไกลเ่กลีย่ 
-งปม.ท่ีจดัสรรให้ท้องถ่ินไม่
เพียงพอ 
-ผู้ไกลเ่กลีย่บางคนยงัขาด
ความสามารถเชิงเทคนิค 
-ขาดการรายงานผลและติดตาม 
ขาดการให้ข้อมลูขา่วสารท่ีทัว่ถึง 
-ความทบัซ้อนระหวา่งขอบเขต
ของยตุิธรรมชมุชนและยตุธิรรม
ทางอาญาที่บางคดีมีความรุนแรง
แตใ่ช้กลไกยตุิธรรมชมุชน 
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3.ลาว -มียตุิธรรมชมุชนด้านการ
จดัการความขดัแย้งเชิง
สมานฉนัท์ในปี 2540 โดย
กระทรวงยตุิธรรมจดัท า
ข้อตกลงการไกลเ่กลีย่ข้อขดัแย้ง
เมื่อ 7 ส.ค.40 
-ปี 2552 มคี าสัง่นายกรัฐมนตรี
เก่ียวกบังานยตุิธรรมฐานราก 

กระทรวงยตุิธรรม / แผนก
ยตุิธรรมนครหลวง จงัหวดั 
/ หนว่ยงานยตุิธรรมอ าเภอ 
/ องค์กรปกครองหมูบ้่าน / 
กรมโฆษณาอบรม
กฎหมาย / 
กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม 
/ สถาบนัฝึกอบรมกฎหมาย
และงานยตุิธรรม   

-ยตุิธรรมฐานราก 5 งาน ได้แก่ งานอบรมและเผยแพร่ หมูบ้่านปลอด
คดี งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมูบ้่าน ยตุิธรรมเด็ก และสร้างบคุลากร
ทางกฎหมาย สอดคล้อง 4 ภารกิจของยตุิธรรมชมุชน กลไกส าคญัคือ
หนว่ยไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทระดบัหมูบ้่าน  
-รัฐบาลมกีารเคลือ่นไหวอยา่งตอ่เนื่องในการพฒันาระบบท่ีสง่เสริม
ตอ่ยตุิธรรมชมุชน 

-ไมม่ีการจดังบประมาณ
สนบัสนนุ ใช้ความสมคัรใจของ
ผู้ท าหน้าที่ในหนว่ยไกลเ่กลีย่ 
-การอบรมอาจยงัไมท่ัว่ถงึ
เพียงพอ ผู้ เข้ารับการอบรมด้าน
กฎหมายอาจยงัไมไ่ด้เรียนรู้อยา่ง
เต็มที ่

4.เมียน
มาร์ 

ยงัไมพ่บข้อมลูชดัเจนถึง
พฒันาการของยตุิธรรมชมุชน 
พบเพียงวา่แนวคดิพืน้ฐานใน
การด าเนินงานยตุิธรรมชมุชน
ระดบัหมูบ้่านคือความปลอดภยั
ชมุชน  

-ผู้น าชมุชนเป็นกลไกหลกั
ในการแก้ปัญหาชมุชน 
-กรมราชฑณัท์  
-กรมสวสัดกิารสงัคม 

พบความครอบคลมุภารกิจ 4 ด้าน คือ 1) มีการตัง้ผู้ รักษาความ
ปลอดภยัหมูบ้่านท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกองทพัพมา่ 2) กลุม่ชาตพินัธุ์
หลายกลุม่มีระบบยตุิธรรมชมุชนตัง้ขึน้เพื่อไกลเ่กลีย่ปัญหาในหมูบ้่าน 
3) แม้จะไมม่ศีกัยภาพมากนกัแตม่ีความพยายามสร้างชว่ยเหลอืเหยื่อ 
เช่น ให้ค าปรึกษา ดแูลสขุภาพ สว่นการลงโทษเน้นการชดเชยมากกวา่
ใช้ความรุนแรง 4) การรับคืนผู้ท าผิดที่เป็นระบบของชมุชนยงัไมม่ี แต่
ใช้ชมุชนเป็นฐานโดยกรมราชฑณัท์เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั 

ชาวบ้านไมก่ล้าเข้าถึงระบบ
ยตุิธรรมที่เป็นทางการ ท าให้
พึง่พายตุิธรรมชมุชนมากกวา่ 
อาจมีข้อเสยีคือยตุิธรรมจะขาด
ความเช่ือมโยงกบับคุลากรรัฐ
หรือผู้ เช่ียวชาญในบางกรณี ท่ี
สง่ผลตอ่คณุภาพของระบบ
ยตุิธรรมชมุชนเอง 

5.
เวียดนาม 

-มีการใช้การมีสว่นร่วมของ
ชมุชนในงานยตุิธรรมมาอยา่ง
ยาวนาน 

-คกก.ปชช.ท้องถ่ิน 
-องค์กรมวลชน เช่น 
สหภาพการเกษตร สหภาพ
สตรี สหภาพเยาวชน 

มีการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ที่โดดเดน่ เช่น การสง่เสริม
ด้วยการฝึกอบรม การจดัท าคูม่ือ การแขง่ขนัการไกลเ่กลีย่ระดบั ปท. 
ฯลฯ และมีการขบัเคลือ่นงานภารกิจอื่นด้วย เช่น การท ารางวลั
ครอบครัววฒันธรรมให้กบับ้านท่ีไมม่ีอาชญากรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่

-ยงัไมพ่บข้อมลู 
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-พบการไกลเ่กลีย่ใน รธน.และ 
กม.ตัง้แต ่ค.ศ.1945 
-ค.ศ.2002 ก.ยตุิธรรมได้
สง่เสริมเร่ืองการไกลเ่กลีย่มาก
ขึน้ 

-พรรคคอมมิวนิสต์ ดี  สว่นการเยียวยาและฟืน้ฟไูมเ่น้นการลงโทษแตมุ่ง่ใช้การเสยีคา่ปรับ 
ตกัเตอืนหรือชดเชย และการรับคนืผู้กระท าผิดฯ มีบทบาทของ 
คกก.ปชช.ท้องถ่ินมากกวา่ต ารวจ 

6.กมัพชูา ยงัไมพ่บข้อมลูชดัเจน แตพ่บวา่
มีการเข้ามาจดัโครงการและ
สนบัสนนุจากตา่งประเทศ เช่น 
ปี 1997 ออสเตรเลยีได้เข้ามา
สนบัสนนุผา่นโครงการ
ช่วยเหลอืให้เกิดความปลอดภยั
ในชมุชนมากขึน้โดยชมุชนมี
สว่นร่วม 

-หนว่ยงานสนบัสนนุจาก 
ตปท.เช่น ออสเตรเลยี / 
UNICEF / save the 
Children Norway 
-ก.ยตุิธรรม (กลไกตดิตาม
ผู้ถกูคมุขงัที่กลบัสูส่งัคม) 
-สภาชมุชนสตรีและเดก็ใน
ชมุชน 

พบความเก่ียวข้องของชมุชนใน 3 งาน ได้แก่ 1) มาตรการและกลไก
เชิงปอ้งกนั มตี ารวจชมุชนและมกีารตัง้เปา้หมายเพื่อลดอาชญากรรม
ในชมุชน 2) การจดัการความขดัแย้งฯ มกีารตัง้ คกก.แก้ไขข้อขดัแย้ง 
เพื่อแก้ไขปัญหาในครอบครัว 3) การรับคืนผู้ท าผิดกลบัสูส่งัคม ยงัไมม่ี
กลไกติดตามแตอ่ยูร่ะหวา่งพฒันาระบบ และมีการฝึกอาชีพของ
นกัโทษ     

ยงัขาดแนวทางทีช่ดัเจนและยงั
ขาดประสบการณ์เร่ืองยตุิธรรม
ชมุชนแม้พบข้อมลูการขบัเคลือ่น
อยูบ้่าง แตก็่เกิดขึน้ด้วยการ
สนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก
ประเทศ 

7.
มาเลเซีย 

-ไมพ่บข้อมลู ศาลระดบัตา่ง ๆ เช่น ศาล
ระดบัหมูบ้่าน ศาลระดบั
เขต 

-มีการไกลเ่กลีย่เบือ้งต้นด าเนินการโดยผู้ได้รับการยอมรับนบัถือใน
ชมุชน และพบเพยีงการเคลือ่นงานในภารกิจด้านการจดัการความ
ขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ 
-มีศาลชะรีอะฮ์ที่ท าหน้าที่ไกลเ่กลีย่คดีครอบครัวอิสลาม (บทบาทหลกั
เป็นของรัฐ จงึอาจยงัไมใ่ช่ยตุธิรรมชมุชน)  
 

-ยงัไมพ่บข้อมลู 

8.สงิคโปร์ -ยงัไมพ่บข้อมลู -ศาลชัน้ต้น 
-กองก าลงัต ารวจ 

การมีสว่นร่วมของชมุชนเป็นไปโดยผา่นสมาพนัธ์แหง่ ปชช.หรือการ
เป็นอาสาสมคัรในโครงการของรัฐ จึงเป็นการท างานในแบบความ

-ยงัไมพ่บข้อมลู 
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-คกก.บริการสงัคมแหง่ชาต ิ
-สมาพนัธ์แหง่ ปชช. 
-กระทรวงกฎหมาย 
-ศนูย์ไกลเ่กลีย่ชมุชน 

ร่วมมือกบัหนว่ยงานของรัฐในโครงการตา่ง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย การสร้างความเข้มแขง็ชมุชนด้วยกลไกจดัการความขดัแย้ง
ชมุชน ศนูย์บริการชมุชนเพื่อติดตามผู้ได้รับการปลอ่ยตวั เครือขา่ย
ชมุชน CARE Network 

9.
อินโดนีเซีย 

-ไมพ่บข้อมลูชดัเจน แตใ่นปี 
1966 มีการออก กม.ให้แตล่ะ
หมูบ้่านเป็นหนว่ยบริการชัน้
ลา่งสดุโดย หน.หมูบ้่านเป็น
ผู้ รับผิดชอบงานตา่ง ๆในพืน้ท่ี 

-สภาหมูบ้่านเพื่อการ
พฒันา (LKMD) 
-สภาหมูบ้่าน (BPD) 
-ภาคสว่นในชมุชน เช่น 
หน.ชมุชน ต ารวจ สมาชิก
หมูบ้่าน ผู้น าศาสนาใน
ท้องถ่ิน กลุม่อิทธิพล 

-พบการมีสว่นร่วมของชมุชนใน 4 ภารกิจ การเฝา้ระวงัโดยชมุชน การ
เยียวยาและฟืน้ฟดู้วยการให้ผู้กระท าผิดสาบานตน การให้ผู้น าเป็น
ผู้ติดตามและบงัคบัใช้ตามข้อตกลง สว่นการรับคืนผู้กระท าผิดฯเน้น
กลุม่เยาวชนแต ่จนท.คมุประพฤติยงัมีบทบาทหลกัมากกวา่ชมุชน 
-การจดัการความขดัแย้งฯมคีวามโดดเดน่ ไมม่ีรูปแบบเดยีวกนั เพราะ
ความหลากหลายของพืน้ท่ี 
-ผู้น ามีบทบาทส าคญัมากในการจดัการความขดัแย้งฯ แตใ่นจาวา
ตะวนัออก นอกจากผู้น ายงัมีกลุม่อิทธิพลหรือมาเฟียท าหน้าที่ปอ้ง
ปรามและบงัคบัผลการไกลเ่กลีย่ และต ารวจมีบทบาทส าคญัในฐานะ
พยานท่ีท าให้ผลการไกลเ่กลีย่เป็นไปตามข้อตกลงมากขึน้ 

-วฒันธรรมท าให้กลุม่เปราะบาง 
เช่น ผู้หญิงไมก่ล้าน าเร่ืองของตน
เข้าสูก่ลไกยตุิธรรมชมุชน 
-งปม.และสิง่อ านวยความสะดวก
แก่สถาบนัชมุชนท่ี ทนท.ยงัไม่
เพียงพอ 
-ความขดัแย้งระหวา่งหนว่ย
อิทธิพลภายนอกและชมุชน 

10.บรูไน -ไมพ่บข้อมลูชดัเจน แตพ่บวา่
ภารกิจการรับคืนผู้กระท าผิดฯ 
มี กม.เก่ียวข้อง 2 ฉบบั คือ กม.
วา่ด้วยเด็กและเยาวชน 2010 
และค าสัง่วา่ด้วยการคมุ
ประพฤติและบริการสงัคมของ
ผู้กระท าผิด 2006 

-ศาลเยาวชน 
-ก.วฒันธรรมเยาวชนและ
กีฬา 
-ก.การพฒันาชมุชน 
-สมาคมลกูเสอื 
-สภาสวสัดิการสงัคม 

-พบข้อมลูเร่ือง 1) ภารกิจปอ้งกนัฯ เช่น การริเร่ิมโครงการด้านความ
ปลอดภยัชมุชน เช่น ติดตัง้กล้องวงจรปิด ไฟสอ่งทาง เพื่อนบ้านจบัตา
อาชญากรรม ฯลฯ 2) การรับคืนผู้กระท าผิดฯ โดยเฉพาะในเด็กนัน้ 
ผู้ปกครองได้เข้าร่วมในกระบวนการทางศาล และชมุชนได้เข้าร่วมเป็น
อาสาสมคัรคมุประพฤติได้ 

วฒันธรรมเป็นอปุสรรค ความ
อายและไมก่ล้าที่จะน าเร่ือง
สว่นตวัออกมาเปิดเผย 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษายุตธิรรมชุมชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
 เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลการศึกษาหลงัจากท่ีผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องใน
ฟิลิปปินส์โดยเป็นข้อมูลท่ีได้ทัง้จากเอกสารรายงานการปฏิบัติงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจากผู้ ให้ก าร
สมัภาษณ์ พร้อมทัง้มีการสมัภาษณ์จากหน่วยงานรัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และชุมชน รวมทัง้สิน้ 21 คน จาก
หนว่ยงาน ดงันี ้1  

- ผู้ แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมยุติธรรม (Department of Justice: DOJ) 
ส านักปกครองรัฐบาลท้องถ่ิน ภายใต้กรมการภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน (Bureau of Local Government 
Supervision: BLGS, under Department of Interior and Local Government: DILG) และ Silago City 

- ผู้แทนจากองค์กรพฒันาเอกชน ได้แก่ Jerry Roxas Foundation  
- ผู้แทนจากหน่วยปกครองท้องถ่ินระดบัล่างสุดท่ีเป็นหน่วยปฏิบตัิงานด้านยุติธรรมชุมชน (บาราง

ไก ย์ )  2 แห่ ง ไ ด้แก่  Manggahan Lupong Tagapamayapa, Metro Manila และ  Hingatungan Lupong 
Tagapamayapa, Silago City ผลการศึกษาน ามาเสนอได้ 5 ประเด็นหลักตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 
ได้แก่ รูปแบบการด าเนินงาน ภารกิจงานยุติธรรมชุมชน ภาครัฐ ชุมชน และการบรรลุเป้าหมายของยุติธรรม
ชมุชนในฟิลิปปินส์ ดงัตอ่ไปนี ้
 
4.1 รูปแบบการด าเนินงาน 
 
 การด าเนินงานด้านยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ ในภาพรวมทัง้ประเทศอาจกล่าวได้ว่ามีการ
ขบัเคล่ือนทัง้ในรูปแบบความเป็นหุ้นสว่นและรูปแบบการขบัเคล่ือน เน่ืองจากพบวา่ ฟิลิปปินส์มีกลไกขบัเคล่ือน
ด้านยตุธิรรมชมุชนในแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการปรากฎอยา่งชดัเจน การเคล่ือนงานส่วนใหญ่อยู่ใน
ภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ในรูปแบบท่ีเป็นทางการนัน้มีการออกกฎหมายโดย
หน่วยงานของรัฐให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขความขดัแย้งร่วมกับเจ้าหน้าท่ีระดบัท้องถ่ินท่ีเล็กท่ีสุดคือ
ระดบับารางไกย์ เป็นแบบหุ้นส่วนระหว่างรัฐและชุมชน ส่วนรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการนัน้พบว่ามีกลไกอย่าง
องค์การพัฒนาเอกชนเข้ามามีบทบาทส าคัญเติมเต็มในพืน้ท่ีท่ีกลไกปกติท่ีออกแบบโดยหน่วยงานรัฐไม่
สามารถด าเนินการได้ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการขบัเคล่ือน โดยรายละเอียดจะได้น าเสนอให้ชดัเจนมากขึน้
ในเนือ้หาสว่นตอ่ไป  
                                                           

1 รายละเอียดผู้ให้การสมัภาษณ์ดไูด้ในภาคผนวก ก ของงานวิจยัฉบบันี ้
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 รูปแบบหุน้ส่วน : กลไกทีเ่ป็นทางการของรัฐบาล  
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า การลดจ านวนคดีท่ีจะไปสู่ศาล ฟิลิปปินส์มีกลไก Katarungan 
Pambarangay (KP) ท่ีให้ประชาขนสามารถน าเร่ืองหรือกรณีพิพาทเข้าสูช่่องทางนี ้ประชาชนเองก็ไมต้่องการท่ี
จะไปศาลเพราะต้องจ่ายเงินให้กบัทนาย รวมถึงคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ หากประชาชนใช้กลไกระดบัหมู่บ้านก็จะ
ใช้เวลาน้อยกวา่และเสียคา่ธรรมเนียมเล็กน้อยในการแก้ไขข้อขดัแย้ง  
 ข้อค้นพบท่ีท าให้สามารถกล่าวได้ว่ากลไก KP เป็นแบบหุ้นส่วนคือตวัองค์กรท่ีขับเคล่ือนระบบ
ยตุิธรรมระดบัหมู่บ้านเรียกว่า ลปูอง ทากาปามายาปา “Lupong Tagapamayapa” หรือลปูอน (Lupon) โดย
หวัหน้าองค์กรก็คือปนูองบารางไกย์ “Punong Barangay”เป็นประธานบารางไกย์และมีอ านาจในการแต่งตัง้
สมาชิกของลูปอน จ านวนสมาชิกแต่ละบารางไกย์จะไม่เท่ากันขึน้อยู่กับขนาดของบารางไกย์แต่จะมีจ านวน
ระหว่าง 10 – 20 คน รวมทัง้สามารถตัง้เลขานุการได้ 1 คนเพ่ือท าหน้าท่ีเลขาฯให้กับลูปอน (Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 
 ลปูอน เป็นส่วนหนึ่งของกลไกพฒันาในพืน้ท่ี รูปแบบหุ้นส่วนนีไ้ด้ปรากฎในสว่นงานอ่ืนของบาราง
ไกย์ด้วย ยกตวัอย่างผู้ ให้สมัภาษณ์จากบารางไกย์ Mangahan กล่าวว่า Mangahan มีกลไกสามส่วนท่ีบาราง
ไกย์ Mangahan ขบัเคล่ือน ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก (The la ponta capo maiapa ดแูลกรณีส าหรับ
เด็ก) คณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (The Violence Against Women and Children: 
VOWC) ดแูลในเร่ืองผู้หญิง และ คณะกรรมการทัว่ไป เรียกวา่ capo maiapa  ส าหรับดแูลกรณีทัว่ไป (Quin A. 
Cruz, [interview], August 1, 2018) 

ความสัมพันธ์ระหว่างลูปอนและการพัฒนาบารางไกย์ของฟิลิปปินส์ถือว่าค่อนข้างเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกัน ในฐานะท่ีลูปอนเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาท้องถ่ิน ยกตวัอย่าง บารางไกย์ Hingatungan ท่ี
ได้รับเงินรางวัลระดับประเทศ 600,000 เปโซ ได้น ามาเป็นเงินทุนส านักงาน และมีแผนจะขยายเป็นศูนย์
ฝึกอบรมท่ีใครก็สามารถมาใช้ร่วมกันได้ (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) ไม่ใช่เป็นทุน
ส าหรับการพฒันาลูปอนท่ีเป็นงานเก่ียวกับยุติธรรมชมุชนอย่างเดียวเท่านัน้ แตย่งัพฒันาไปถึงงานด้านอ่ืนใน
ท้องถ่ินด้วย 
 รูปแบบขบัเคลือ่น : กลไกไม่เป็นทางการขององค์กรพฒันาเอกชน 

จากการสมัภาษณ์ พบว่า ฟิลิปปินส์ในบางพืน้ท่ีมีความเฉพาะด้านศาสนาและเชือ้ชาติ บางพืน้ท่ีมี
ความเฉพาะทางวฒันธรรม ท าให้กลไกปกติอยา่ง KP ต้องถกูปรับเปล่ียนไปบ้าง ยกตวัอยา่งเช่น พืน้ท่ีทางตอน
ใต้ของฟิลิปปินส์ อาจมีการปรับวิธีการและขอบเขตให้สอดคล้องกบัลกัษณะของพืน้ท่ีโดยยงัคงหลกัการภายใต้ 
Local Government Code กรมยตุธิรรมเองก็ได้หาแนวทางเพื่อให้สอดรับกบัคนกลุม่น้อย ชนเผา่ท่ีอยูท่างตอน
เหนือและตอนใต้อย่าง Mindanao หรือ Southern Leyte ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าได้มีการเชิญกลุ่มคนท่ีมีความ
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เฉพาะนีป้ระชมุร่วมกนัเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินแก้ไขข้อพิพาทของชมุชนเหล่านี ้ให้ยงัคงลกัษณะของชน
เผ่าแต่ก็ไม่ผิดจากหลักกฎหมาย และจะได้น าแนวปฏิบตัิของชนเผ่านัน้มาใส่ไว้ในกฎหมายด้วย (Pastor J. 
Benavidez, Florina C. Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018) 

จากการให้สมัภาษณ์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมยตุิธรรมมีความสอดคล้องกบัผู้ ให้สมัภาษณ์จาก
องค์กรพฒันาเอกชนอย่าง Gerry Roxas Foundation (GRF) ว่ามีการท างานร่วมกบับารางไกย์โดยเฉพาะบา
รางไกย์ท่ีมีความขดัแย้งสูง แสดงให้เห็นว่าบารางไกย์บางพืน้ท่ีต้องการรูปแบบเฉพาะมากกว่า KP ท่ีก าหนด
โดยรัฐบาล โดยผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ GRF มีการท างานกบัอาสาสมคัรในบารางไกย์ในหลายประเด็นของการ
พฒันา เช่น อาสาสมคัรบารางไกย์ด้านสุขภาพเพ่ือส่งมอบบริการด้านสุขภาพ (Barangay Health Workers: 
BHW) มีการเคล่ือนงานยุติธรรมบารางไกย์ (Barangay Justice Advocates: BJA) อาสาสมคัรเหล่านีก็้จะมี
การขบัเคล่ือนและสร้างตวัแบบความเป็นผู้น าในพืน้ท่ีตอ่ ถือเป็นตวัแบบท่ีน่าสนใจเพราะเป็นการสร้างผู้น าบน
ฐานของความเป็นชมุชน ชมุชนสามารถปกปอ้งความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผู้ ปกปอ้งผืนป่า คนเฝา้ระวงั
ทางทะเล เป็นต้น และยังมีการเข้าไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้โดย Gerry Roxas 
Foundation (GRF) มีหลายโครงการ เช่น การสร้างห้องเรียนทางเลือกให้กบัเด็กในชมุชนท่ีเป็นคนกลุ่มน้อยใน
พืน้ท่ีความขดัแย้ง เพิ่มคณุคา่ให้กับห่วงโซ่ทางอาหารในการเลีย้งเป็ด(Ma. Rosamund Parado, [interview], 
August 2, 2018) 
 รูปแบบการขับเคล่ือนท่ี GRF ได้ไปท างานร่วมกับบารางไกย์เก่ียวกับงานยุติธรรมชุมชนเรียกว่า 
Barangay Justice Advocate หรือ BJA ซึง่ครัง้หนึง่กรอบแนวคิดนีย้งัได้เคยถกูน ามาใช้ในกระบวนการประชมุ
เพ่ือสนัติระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และชาวโมโร แนวคิดของ BJA คือชมุชนมีทางเลือกภายนอกในการแสวงหา
ความยตุธิรรม  
 โครงการ BJA โดย GRF เร่ิมต้นขึน้ในพืน้ท่ีแถบตะวนัตกของ Visayas ซึ่งขณะนัน้มีกรณีความรุนแรง
ในครอบครัวมากมายส่งไปท่ี KP แต่ก็ไม่ได้รับการด าเนินการอะไร เพราะประชาชนในพืน้ท่ีตอนนัน้เห็นว่า
กระบวนการ KP เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีไม่สามารถใช้ได้ GRF จึงส่งข้อเสนอโครงการไปยัง 
USAID และได้เงินสนบัสนนุมา 35 ล้านเปโซ แล้วท าโครงการใน 5 จงัหวดั รวม 65 บารางไกย์ แตก็่เร่ิมด้วยการ
ขบัเคล่ือนองค์กรประชาสงัคมและ BJA ก่อนเพ่ือพฒันาการแก้ไขข้อขดัแย้งทางเลือก จากนัน้ก็มีโครงการใน
หลายเฟสตามมา (Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018)  

GRF ยงัมีส านกังานหลักท่ี Davao และ Cotabato ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าได้หุ้นส่วนท้องถ่ินจากท่ีน่ี 
เป็น NGO ผู้ ท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัยตุิธรรมชมุชนมาก่อนเลย กระบวนการจึงต้องแตกตา่งไปจากท่ีอ่ืน เร่ิมจาก
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จ้างเจ้าหน้าท่ีซึง่อยู่ในพืน้ท่ี เชน่ คณุ Maya2 ผู้ให้สมัภาษณ์ร่วมท่ีมาจาก Iligan จาก Marawi และ GRF ยงัเป็น
หุ้นส่วนกบัสถาบนัท้องถ่ินท่ีได้รับความเช่ือถือในท้องท่ี แม้จะเป็นองค์กรเหล่านัน้มีขนาดไม่ใหญ่เท่า GRF แต่
คนในพืน้ท่ีให้ความไว้วางใจ การอบรม BJA จึงต้องผ่านองค์กรและบุคคลเหล่านี ้(Ma. Rosamund Parado, 
[interview], August 2, 2018) 
 ขัน้ตอนแรก GRF เลือกจงัหวดัท่ีจะเข้าไปท าการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นจงัหวดัท่ีมีความขดัแย้ง
สงู หรือพืน้ท่ีท่ี KP หรือการท างานของศาลคอ่นข้างไม่ได้รับการยอมรับ จากนัน้ก็เข้าไปพบหวัหน้าส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือเสนอแนวคิด หากหัวหน้าส่วนท้องถ่ินไม่เห็นด้วย ก็จะไปหาพืน้ท่ีอ่ืนท่ี มีเจตน์จ านงทางการเมืองไปใน
แนวทางเดียวกนั ถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญั จากนัน้เป็นการลงนามความร่วมมือท่ีจะขบัเคล่ือนร่วมกนัตัง้แต่ต้น
จนจบ ท่ีไมไ่ด้หมายถึงการร่วมกนักินข้าวเท่ียวแล้วแยกย้ายกนัไป แตจ่ะต้องร่วมมือกนัตลอดโครงการเพราะถือ
ว่าเป็นการลงทนุลงแรงในพืน้ท่ีท่ี KP ด าเนินการไม่ได้ โดยพืน้ฐานก็จะอบรม BJA ก็เท่ากบัว่าเกิดการประชุม
ชุมชนขึน้เพ่ือเลือก BJA ถือเป็นวันเดียวท่ีคนในชุมชนมารวมกัน (Ma. Rosamund Parado, [interview], 
August 2, 2018) 

เหตผุลของการมี BJA เพราะความขดัแย้งรุนแรงในบางพืน้ท่ี บางครัง้สมาชิกชมุชนไม่ต้องการใช้กลไก 
KP เพราะไม่เช่ือในตวัประธานบารางไกย์ เช่น อาจไปมีความขดัแย้งกบัผู้ ท่ีสนิทสนมใกล้ชิดกบัประธานบาราง
ไกย์หรือเจ้าหน้าท่ีบารางไกย์ ก็จะรู้สกึวา่อาจมีอคติถ้าร้องเรียนผ่านกระบวนการ เหตผุลส าคญัอย่างหนึง่ท่ีเห็น
ว่า BJA ควรเป็นบุคคลอ่ืนในชุมชนมากกว่าประธานบารางไกย์ ไม่ใช่เพราะว่าไม่เช่ือถือในตวัประธานบาราง
ไกย์ แตป่ระธานบารางไกย์นัน้ถกูเลือกตัง้ขึน้มาเพ่ือท าหน้าท่ีรับใช้ผู้ ท่ีเลือกตนเข้ามา ท าโครงการพฒันาชมุชน 
แต ่KP ก าหนดให้ประธานบารางไกย์คือประธานลปูอนด้วย ท าให้คร่ึงหนึ่งของเวลาทัง้หมดถกูใช้ไปกบัการรับ
ฟังข้อพิพาทของคูก่รณีในทกุวนั ทัง้เร่ืองขโมยไก่ ขโมยเสือ้ผ้า การหึงหวง การทะเลาะวิวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ฯลฯ 
กรณีเหลา่นีก็้ท าให้ประธานบารางไกย์ต้องใช้เวลาไปมากและมีเวลาท าโครงการเพ่ือพฒันาชมุชนน้อยลง (Ma. 
Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018) 
 เม่ือโครงการจบลง หน่วยปกครองท้องถ่ินต้องด าเนินโครงการตอ่เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ
โครงการนี ้และหนว่ยปกครองท้องถ่ินก็เป็นหุ้นสว่นกบั GRF ตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินโครงการแล้ว รัฐบาลท้องถ่ินก็ต้อง
ให้การสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐาน ประธานบารางไกย์อาจให้การสนบัสนนุส านกังาน ห้องประชมุ ให้ BJA มี
ศนูย์ไกล่เกล่ีย เช่น โต๊ะ อปุกรณ์ส านกังาน คา่เดินทาง ประกนัสขุภาพ ฯลฯ ซึ่งการสนบัสนนุนีต้า่งกนัไปในแต่
                                                           
2 คุณ Maya เป็นเจ้าหน้าที่โครงการใน GRF และดูแลโครงการเก่ียวกับยุติธรรมบารางไกย์เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในพืน้ที่ 
Mindanao ในเขต Lanao del Norte และ Lanao del Sur การเข้าไปในพืน้ที่ Mindanao ก่อนหน้านีไ้ม่มี NGO ใดกล้าเข้าไป 
แต่ GRF เข้าไปท าโครงการ BJA นี  ้จัดเก็บข้อมูลที่นี่และมีส านักงานอยู่ที่  Mindanao ด้วย (Maya Rani M. Devero, 
[interview], August 2, 2018) 
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ละพืน้ท่ี แตส่ิ่งท่ี GRF ได้ท าความตกลงไว้คือต้องไมจ่่ายเป็นเงินเดือนเพราะผิดหลกัการเป็นอาสาสมคัร ต้องไม่
จ่ายคา่ตอบแทนท่ีมีลกัษณะต้องให้ทกุเดือนคล้ายกบัเงินเดือน มีพืน้ท่ีหนึ่งใน Dipolog ท่ีหวัหน้าต ารวจให้โต๊ะ
ส าหรับ BJA ในการท างาน โต๊ะท างานนีต้ัง้อยู่ท่ีสถานีต ารวจ ชาวบ้านก็ร้องเรียนกับ BJA ซึ่งพวกเขาให้ความ
ไว้วางใจ (Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018) 
 ปัจจบุนัการด าเนินงานของ BJA ก็ยงัคงอยู ่เชน่ ในบารางไกย์ Socsargen เมือง south Cotabato ของ
ภูมิภาค Mindanao เป็นท่ีแรกของภูมิภาค Mindanao ท่ีมี CAPIS และยงัใช้ระบบการไกล่เกล่ียจนกระทัง่ไม่มี
กรณีพิพาทเหลืออยู่ เท่ากับว่าสามารถแก้ปัญหาได้ทุกกรณีโดย BJA หรือท่ีบาราไกย์ Saranggani ท่ีได้รับ
รางวลัสนัติระดบัประเทศเพราะโครงการนีท้ าให้ได้รับรางวลั เม่ือได้กลบัไปประเมินอีกครัง้หนึ่งก็พบว่าบาราง
ไกย์ได้ให้พืน้ท่ีส านกังานและห้องท่ีปรึกษาซึ่งหมายถึงว่า BJA ได้รับการสถาปนาท่ีนัน่แล้ว ซึ่งท าให้บารางไกย์
นัน้มีห้องส าหรับ KP และมีส านกังาน BJA ด้วย แล้วแตค่นในชมุชนจะเลือกใช้กลไกใด KP อาจจะท าบางกรณี
ไมไ่ด้แต ่BJA สามารถท าได้เป็นการเตมิเตม็ซึง่กนัและกนั เอกสารเก่ียวกบักรณีตา่ง ๆ จะถกูเก็บไว้ท่ีบารางไกย์ 
เม่ือมีการรายงานการปฏิบัติงานก็จะมีทัง้รายงานการท างานของ BJA และ KP ส่งให้กับ DILG (Ma. 
Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018) 

ผู้ ให้สมัภาษณ์จาก GRF เสนอแนะว่า กลไก BJA ถือว่าท าให้เกิดผลจริงในฟิลิปปินส์ เป็นการแก้ไขข้อ
พิพาททางเลือกท่ีควรจะสถาปนาให้เกิดขึน้เป็นนโยบายระดบัชาติเพ่ือให้เกิดความสะดวกหรือช่วยให้บางกรณี
ท่ีติดขัดในกลไกของ KP สามารถด าเนินการไปได้ เพราะ BJA เป็นรูปแบบอาสาสมัคร ฉะนัน้บารางไกย์ไม่
จ าเป็นต้องตัง้ขึน้มาแบบทางการเพียงแต่ให้การสนับสนุนให้ท างานคู่กันไปกับระบบ KP (Ma. Rosamund 
Parado, [interview], August 2, 2018) 
  
4.2 ภารกิจงานยุตธิรรมชุมชน 
 
 จากการสมัภาษณ์ พบว่า ฟิลิปปินส์มีภารกิจงานยตุิธรรมชมุชนท่ีครบถ้วนทัง้ 4 ด้าน แตข้่อมลูใน
รายละเอียดท่ีพบส่วนใหญ่เป็นภารกิจการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ส่วนภารกิจการป้องกันและ
ควบคมุ การเยียวยาและเสริมพลงั และการรับคืนผู้กระท าผิดกลับสู่สังคม ถือเป็นภารกิจท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์มี
ข้อมลูให้ไมม่ากนกั   
 ส าหรับภารกิจงานยตุิธรรมชมุชนท่ีเห็นได้ชดัเจน มีความสอดคล้องกนักบัเนือ้หาในบทท่ี 3  พบว่า
ฟิลิปปินส์มีกลไกส าคญัท่ีเรียกว่า “คาตารุงกัง พมับารางไกย์” (Katarungang Pambarangay: KP)” คาตารุง
กังมีความหมายว่าความยุติธรรม (Justice) ส่วนพัมบางรางไกย์คือหน่วยปกครองท่ีเล็กท่ีสุดของฟิลิปปินส์ 
ความหมายโดยรวมคือเป็นกลไกแก้ไขความขัดแย้งโดยมีชุมชนเป็นฐาน  (Odilon L. Pasaraba & Shervit 
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Ann, [interview], August 1, 2018) โดยเนือ้หาส่วนต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงภารกิจยุติธรรมชุมชนด้านการป้องกนั
และควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การเยียวยาและเสริมพลงั และการรับคืนผู้กระท าผิดกลบัสู่
สงัคม ตามล าดบั 
 
 4.2.1 การป้องกันและควบคุม 
 

จากการสมัภาษณ์พบว่า ภารกิจการป้องกันและควบคมุโดยชุมชนเองท่ีระดบับารางไกย์ ได้แก่ การ
ติดตัง้กล้องวงจรปิด และการมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจบารางไกย์ หรือต ารวจชมุชน โดยการติดตัง้กล้องวงจรปิดเน้น
การตรวจสอบเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ดังเช่น ในบารางไกย์ Mangahan ท่ีมีความเป็นเมือง ในส านักงานของ 
Mangahan เม่ือเร่ิมเข้าไปจะพบโต๊ะประชาสมัพนัธ์เพ่ือคดักรองเร่ืองก่อนว่าผู้มาติดต่อจะไปท่ีใด และมีห้อง
ส าหรับติดตามดกูล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือดสูถานการณ์ความปลอดภยัจดุตา่ง ๆ ในบารางไกย์ 13 จดุ และมี
ระบบกระจายเสียงส าหรับประกาศข่าวสารในพืน้ท่ีบารางไกย์ ส่วนใหญ่กล้อง CCTV จะท าให้เห็นว่าเกิด
อบุตัเิหตจุดุใดบ้างและเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าไปชว่ยเหลือได้ (Quin A. Cruz, [interview], August 1, 2018) 

ส าหรับอีกกลไกหนึ่งท่ีเป็นต ารวจชมุชนนัน้ เรียกว่า BPSO (Barangay Police Security Officer) หรือ 
“Barangay Tanod” ซึ่ง Tanod ท าหน้าท่ีเหมือนเป็นต ารวจชุมชนและประสานร่วมมือกับงานของลูปอนด้วย 
เป็นต าแหนง่ท่ีมีก าหนดไว้ในกฎหมาย จ านวนของ Tanod ขึน้อยูก่บัจ านวนประชากรในแตล่ะหมู่บ้าน ประธาน
หมูบ้่านเป็นผู้ เลือก Tanod (Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 

Tanod ในบารางไกย์เป็นเหมือนต ารวจชมุชนท าหน้าท่ีด้านความปลอดภยั ท าหน้าท่ีส ารวจตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในบารางไกย์แต่ละแห่ง ได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองพืน้ฐานเก่ียวกับงานต ารวจ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์จากกรมยตุิธรรมกลา่วว่า Tanod เป็นอาสาสมคัรเข้ามาท างานนี ้ภายใต้การดแูล
ของ DILG (Pastor J. Benavidez, Florina C. Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 
30, 2018)3 

ส าหรับหน้าท่ีของ Tanod ท่ีเก่ียวกับระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ หรือ KP โดยทัว่ไปคือส่งมอบ
เอกสารท่ีเป็นประกาศท่ีเรียกว่า “Summons” ให้กบัคูก่รณี เป็นเอกสารในกรณีท่ีมีการร้องเรียนมายงัลปูอนแล้ว
เลขานกุารจะออกเอกสารนีใ้ห้กบัผู้ ร้องเรียนและพยาน รวมทัง้ผู้ถกูร้องเรียนด้วย Tanod จะน าเอกสารนีไ้ปส่ง 
นอกจากนี ้งานของ Tanod ยงัต้องท าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ยกตวัอย่าง หากมีกรณีการ
พิจารณาข้อพิพาทในหมูบ้่านตอ่หน้าประธานบารางไกย์ Tanod จะมีหน้าท่ีดแูลความสงบระหวา่งพิจารณา ท า
                                                           
3 Tanod เป็นต าแหน่งที่ถกูก าหนดให้มีไว้ใน Local Government Code สามารถได้รับคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการเล็กน้อยจาก
บารางไกย์คนสว่นใหญ่มกัรับรู้กนัวา่ Tanod เป็นอาสาสมคัร  
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หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหน้าประตหู้องพิจารณาข้อพิพาทเพ่ือป้องกันความไม่สงบ และจะดแูลจนกระทัง่
คู่กรณีได้รับเอกสาร Summons ภายในระยะเวลา 3 วนั  (Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], 
August 1, 2018) 

ในบางหมูบ้่าน Tanod ยงัท าหน้าท่ีติดตามคูก่รณีเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาข้อพิพาท เชน่ หากคูก่รณี
บางคนอยู่ใกล้ Tanod ก็อาจจะบริการโดยไปรับมาส่งท่ีท าการของบารางไกย์ โดยประธานบารางไกย์อาจร้อง
ขอไปยงั Tanod ให้ชว่ยน ามาให้โดยไมค่ดิคา่ใช้จ่ายกบัคูก่รณีท่ีไปรับ ทัง้นีเ้พ่ือให้แนใ่จวา่คูก่รณีจะมารับฟังการ
พิจารณาอย่างแน่นอน แต่ Tanod จะไม่ได้มีบทบาทในการติดตามการบังคับใช้ข้อตกลงระหว่างคู่กรณี  
(Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 

 
 4.2.2 การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 
 
 กลไกแก้ไขความขัดแย้งโดยมีชุมชนเป็นฐานในฟิลิปปินส์  มีข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกันกับการ
ค้นคว้าจากเอกสารดังท่ีได้เสนอไปในเนือ้หาบทท่ี 3 แล้ว โดยเป็นกลไกท่ีมีการบริหารงานโดยหน่วยทาง
การเมืองท่ีเล็กท่ีสดุของฟิลิปปินส์ก็คือบารางไกย์ ประธานคือ barangay captain หรือ barangay chairman มี
เลขานุการช่วยสนบัสนุนงาน และมีการด าเนินงานของคณะผู้แสวงหาสันติภาพ (Lupong Tagapamayapa 
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ลูปอน) ลูปอนเป็นองค์กรหรือองค์คณะ (Body) ทางการบริหารท่ีไม่ใช่ศาลหรือตุลาการ 
ลปูอนมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เช่นเดียวกนักบัประธานบารางไกย์ (Pastor J. Benavidez, Florina C. 
Agtarap, & Bernadette C.  Ongoco, [ interview] , September 30 , 2018 ; Odilon L.  Pasaraba & Shervit 
Ann, [interview], August 1, 2018) 
 กระบวนการ 
 กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทของลูปอนมี 3 กระบวนการ ได้แก่ การไกล่เกล่ีย (Mediation) การ
ประนีประนอม (Conciliation) และการอนญุาโตตลุาการ (Arbitration) กฎหมายก าหนดให้คดีเล็กน้อยต้องถกู
น าเข้าสูก่ระบวนการแก้ไขข้อพิพาทท่ีระดบัชมุชน หากได้ผา่นกระบวนการท่ีระดบัชมุชนแล้วยงัไมส่ามารถแก้ไข
ข้อพิพาทได้จึงจะเข้าสู่กระบวนการทางศาลแบบปกติ (Pastor J.  Benavidez, Florina C.  Agtarap, & 
Bernadette C.  Ongoco, [ interview] , September 30 , 2018 ; Odilon L.  Pasaraba & Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 
 กระบวนการท่ี 1) การไกล่เกล่ีย เม่ือคู่กรณีมีความขดัแย้งจะต้องผ่านการไกล่เกล่ียโดยประธาน
ลูปอน (Lupon Chairperson) เพ่ือช่วยให้คู่กรณีมีความเห็นพ้องต้องกันหรือมีความพอใจจากการได้รับการ
แก้ไขข้อขดัแย้งโดยมีระยะเวลาให้ประธานลปูอนท าหน้าท่ีนี ้บทบาทของประธานหมู่บ้านเป็นเพียงผู้ช่วยคู่กรณี
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ให้เจรจากนั ไม่เป็นผู้ตดัสินใจให้ว่าผลควรออกมาเป็นเช่นไร แตอ่าจให้ทางออกแก่คู่กรณีว่าควรจะท าอย่างไร
ต่อกรณีความขัดแย้งของทัง้สองฝ่าย หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหรือยังไม่พอจึงเข้าสู่กระบวนการ
ประนีประนอมตอ่ไป  
 ยกตัวอย่างกระบวนการ KP ของบารางไกย์ Hingatungan หลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมจากผู้
ร้องเรียนแล้ว ประธานบารางไกย์จะเห็นชอบให้มีการรับฟัง ภายใต้กฎก าหนดไว้ว่าหลงัจากจ่ายคา่ธรรมเนียม
แล้วการพูดคุยครัง้แรกจะต้องเกิดขึน้ในช่วง 3-5 วัน แต่บารางไกย์ Hingatungan มีนวัตกรรมในการท าให้
คูก่รณีไม่ต่ืนกลวั คือมีกระบวนการท่ีไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายท าให้การด าเนินกระบวนการรับฟังในครัง้
แรกไม่ใช้เวลามากในการบรรลุข้อตกลง เพราะได้มีการตกลงแบบไม่เป็นทางการกันก่อนแล้วในช่วงท่ีมีการ
เย่ียมเยียนคูก่รณีเพ่ือรับฟังข้อเท็จจริงและมีการให้ค าปรึกษาด้วย  แตห่ากไมส่ามารถบรรลขุ้อตกลงได้ประธาน
ลูปอนจะมีระยะเวลาในการจัดการพูดคุยครัง้อ่ืนได้อีกรวมแล้ว 15 วัน (Hingatugan Lupon, [interview], 
August 3, 2018) 
 การท างานในขัน้ตอนนีข้อง KP มีลักษณะคล้ายกันกับรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการหรือ BJA ท่ีได้
กล่าวไปในตอนต้น ตา่งกนัเพียงผู้ท าหน้าท่ีไกลเ่กล่ียของ KP เป็นประธานบารางไกย์ ส่วนผู้ ไกล่เกล่ียของ BJA 
เป็นอาสาสมัครท่ีได้รับคัดเลือกจากชุมชน ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า บางครัง้กรณีท่ีร้องเรียนผ่านกลไก BJA 
เก่ียวข้องกับคนหลายคนในชุมชน แต่คนร้องเรียนจะเป็นคนคน ๆ เดียว หากมีปัญหากับเพ่ือนบ้านแล้วไป
ร้องเรียน BJA ก็จะสอบถามวา่มีปัญหากบัเพ่ือนบ้านคนใด ก็สามารถระบไุปได้วา่มีใครบ้าง มีปัญหาอะไร และ 
BJA อาจไปเย่ียมบ้านคนนัน้ ๆ เวลาท างาน BJA จะท างานคนเดียวตอ่ 1 กรณี ไม่ได้ลงไปทัง้ทีม เป็นส่วนหนึง่
ท าให้กรณีพิพาทได้รับการแก้ไข ถือเป็นรูปแบบท่ีเรียกว่า Shuttle mediation4 (การไกล่เกล่ียแบบรับส่งสาร) 
ตา่งจาก KP ท่ีมกัจะเป็นไปตามกฎหมาย มีการลงโทษ จ าคกุ (Ma. Rosamund Parado, [interview], August 
2, 2018) 
 การเก็บคา่ธรรมเนียมด าเนินการ เป็นไปได้ว่ามีการเก็บในขัน้ตอนแรกนี ้ดงัผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า
จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในตอนแรกในการร้องเรียน จากนัน้เป็นระหว่างกระบวนการร้องเรียนซึ่งถือเป็น

                                                           
4 การไกลเ่กลี่ยแบบรับสง่สาร (Shuttle mediation) เป็นรูปแบบหนึ่งของการไกลเ่กลี่ย ผู้ ไกลเ่กลี่ยเข้าไปช่วยคู่กรณี

เพื่อแก้ไขปัญหา แต่คู่กรณีไมไ่ด้นัง่ในห้องเดียวกนัด้วยกนั ผู้ ไกลเ่กลี่ยท าหน้าที่รับฟังเหมือนกบั "กระสวย" ที่วิ่งกลบัไปกลบัมา
ระหวา่งคูก่รณีเพื่อหารือเก่ียวกบัข้อขดัแย้งที่มีอยู ่คูก่รณีแตล่ะฝ่ายจะพดูกบัผู้ไกลเ่กลีย่โดยตรง โดยถ่ายทอดความต้องการและ
ความห่วงกังวลต่อผู้ ไกล่เกลี่ย หลงัจากนัน้ผู้ ไกล่เกลี่ยจะช่วยให้คู่กรณีสามารถก าหนดปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ ใช้กรณีที่
คู่กรณีอีกฝ่ายมีความกลัวที่จะพูดเมื่ออยู่ต่อหน้าอีกฝ่าย  (Queensland Law Society Alternative Dispute Resolution 
Committee, 2015) 
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อ านาจของกลไกยุติธรรมระดบับารางไกย์ท่ีจะด าเนินการ ค่าธรรมเนียมอยู่ท่ี 50 เปโซ (Hingatugan Lupon, 
[interview], August 3, 2018) 
 กระบวนการท่ี 2) การประนีประนอม โดยปังแคท (Pangkat) เป็นเวทีประนีประนอมโดยสมาชิก
ลปูอนหลงัจากท่ีประธานบางรางไกย์หรือประธานลูปอนไกล่เกล่ียแล้วไม่เป็นผลส าเร็จ คณะผู้ประนีประนอม 
ประกอบด้วยสมาชิกลปูอน 3 คนหรือปังแคท ประกอบด้วยประธานคณะผู้ไกลเ่กล่ีย สมาชิก และเลขานกุาร ถกู
เลือกขึน้มาในแต่ละกรณีโดยคู่กรณีจะต้องยอมรับหรือไม่ก็เป็นผู้คดัเลือกขึน้มาเองจากสมาชิกลปูอนทัง้หมด 
มาท าหน้าท่ีช่วยให้แยกประเด็นและตวัเลือกของข้อตกลงท่ีแตล่ะฝ่ายจะมีความพอใจและบรรลุความต้องการ
ร่วมกนั หากยงัไมส่ามารถด าเนินการบรรลไุด้ในขัน้ตอนนี ้ก็จะต้องเข้าสู่ขัน้ตอนตอ่ไป  
 ตวัอย่างบารางไกย์ Hingatungan ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า ข้อพิพาทเกือบทัง้หมดสามารถแก้ไขได้
ด้วยกลไกประธานลปูอน อาจมีเพียง 2-3 กรณีท่ีใช้การประนีประนอมท่ีเรียกว่าปังแคท ซึ่งปีก่อนหน้านีมี้เพียง
กรณีเดียวท่ียังแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่เป็นกรณีความขัดแย้งเก่ียวกับท่ีดิน ท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะ
เจ้าของท่ีไม่ได้อาศยัท่ีบารางไกย์นีแ้ตอ่ยู่ท่ีมะนิลา ประธานบารางไกย์ไม่มีอ านาจจดัการข้อพิพาทนี ้จึงมีความ
จ าเป็นต้องสง่เร่ืองนีไ้ปยงักลไกตอ่ไปคือปังแคท เพ่ือให้เร่ืองเดนิไปสู่กลไกท่ีเป็นทางการ หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกับเขต
การประมงท่ีชาวประมงเข้าไปหาสัตว์น า้ในพืน้ท่ีหวงห้าม ก็อยู่นอกอ านาจของกลไก KP เพราะบารางไกย์ 
Hingatungan ไม่ได้รวมพืน้ท่ีทะเล แต่อาจอยู่ในอ านาจของเทศบาล (Hingatugan Lupon, [ interview], 
August 3, 2018) 

กระบวนการท่ี 3) การอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการเกิดขึน้หลังจากท่ีการไกล่เกล่ียโดยคณะ
บคุคลล้มเหลว คูก่รณีสามารถตดัสินใจเลือกกระบวนการท่ีสาม คือ การอนญุาโตตลุาการท่ีเป็นการหาบคุคลท่ี
สามมาท าหน้าท่ีคล้ายกระบวนการพิพากษาแต่ต้องเป็นผู้ ท่ีคูก่รณีต่างยอมรับ โดยมากจะเลือกโดยคูก่รณีเอง 
บคุคลท่ีสามจะมาท าหน้าท่ีรับฟังและตดัสินข้อพิพาทของคูก่รณีทัง้สองฝ่าย กระบวนการนีจ้ะแตกตา่งจากการ
ท าหน้าท่ีของประธานลปูอนและปังแคทในสองกระบวนการแรกตรงท่ีว่า การอนญุาโตตลุาการผู้ ท่ีเป็นบคุคลท่ี
สามนีจ้ะท าหน้าท่ีตดัสินข้อพิพาทคล้ายกบักระบวนการพิจารณาทางศาล (Pastor J. Benavidez, Florina C. 
Agtarap, & Bernadette C.  Ongoco, [ interview] , September 30 , 2018 ; Odilon L.  Pasaraba & Shervit 
Ann, [interview], August 1, 2018; Geselle Endriano and other [interview], August 3, 2018) ในปี 2017 
มีกรณีท่ีใช้อนญุาโตตลุาการ 10,500 คดี (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 ในกระบวนการทัง้หมดส าหรับการระงับข้อพิพาทคู่กรณีจะต้องปรากฏตัวโดยไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากท่ีปรึกษาหรือการแทรกแซงของผู้ อ่ืน เยาวชนและคนไร้ความสามารถอาจได้รับความช่วยเหลือ
จากญาติได้แต่ต้องไม่ใช่ทนายความ ลกัษณะส าคญัของ KP คือการไม่มีทนายหรือนกักฎหมายหรือท่ีปรึกษา
อยูใ่นกระบวนการ อาจมีผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคเข้ามาเก่ียวข้องบ้างแตก็่จะมีน้อยมากเพ่ือให้กระบวนการเรียบ
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ง่ายท่ีสดุ เพ่ือเป็นการให้คูก่รณีได้ร่วมกนัแก้ไขข้อพิพาทกนัเองโดยปราศจากการแทรกแซงของบคุคลอ่ืน เพราะ
หากมีนกักฎหมายหรือท่ีปรึกษาเข้ามา คูก่รณีอาจไมพ่อใจและไมต้่องการเข้าสูก่ระบวนการนี ้
 คูก่รณีอาจท าการปฏิเสธ (Repudiation) ตอ่การแก้ไขข้อพิพาทโดยลงนามเป็นลายลกัษณ์อักษร
และให้ค าสาบาน (Sworn) ตอ่ประธานบารางไกย์ว่าข้อพิพาทนัน้ไม่เป็นผลส าเร็จ ในกระบวนการแรกประธาน
ลปูอนจะมีเวลาในการท างาน 15 วนัเพ่ือแก้ไขข้อพิพาท หากไม่ส าเร็จก็เข้าสู่กระบวนการของปังแคท ซึ่งจะมี
กรอบระยะเวลาในการท างาน 15 วนัเชน่กนั และสามารถขยายเวลาไปอีก 15 วนั กรณีท่ีไมมี่การประนีประนอม
หรือข้อพิพาทไม่อาจจบลงได้ ลูปอนและเลขาคณะผู้ประนีประนอมสามารถออกเอกสารรับรองท่ีเรียกว่า 
“Certificate to File Action” หรือ CFA เพ่ือให้ผู้ ร้องเรียนน าเร่ืองไปย่ืนท่ีศาลได้วา่กรณีนีไ้ด้ผา่นกระบวนการใน 
KP แล้ว และในบางกรณี หากกระบวนการใน KP ไม่ส าเร็จ อาจเพราะปัจจัยด้านความสนิทสนมระหว่าง
ประธานลปูอนกบัคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือการไม่ยอมออกหนงัสือรับรองเพ่ือให้ผู้ ร้องเรียนน าเร่ื องเข้าสูศ่าล 
ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งกับ DILG เพ่ือเอาผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีได้ (Pastor J. Benavidez, Florina C. 
Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018; Shervit Ann, [interview], August 
1, 2018) 
 ขอบเขต 
 ขอบเขตของประเด็นท่ีด าเนินการระงับข้อพิพาทใน KP เป็นไปตาม Local Government Code 
2004 ก าหนดไว้ และกรณีพิพาทท่ีเกิดขึน้ในบารางไกย์จะต้องผา่นกระบวนการ KP ก่อน หรือต้องได้รับเอกสาร
ท่ีออกโดยบารางไกย์ว่าได้ผ่านกระบวนการแล้วหรือเป็นข้อพิพาทท่ีต้องด าเนินการโดยกระบวนการทางศาล 
คู่กรณีจึงจะสามารถด าเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ (Pastor J. Benavidez, Florina C. 
Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018)  
 ข้อขดัแย้งในอ านาจของ KP เป็นได้ทัง้กรณีอาญาและแพ่ง ยกตวัอย่างกรณีอาญา เช่น การท าให้
กลวัหรือร าคาญ (Alarms) การกลา่วให้ร้าย (Scandals) การท าร้ายร่างกาย การขม่ขูบ่งัคบั (Grave coercion) 
การคุกคาม (Unjust vexation) ลักขโมยเล็ก ๆ น้อยๆ ในบารางไกย์ การท าลายทรัพย์สินผู้ อ่ืน (Malicious 
mischief) การพูดจาใส่ร้ายป้ายสี (Simple oral defamation) การกระท าการใส่ร้ายให้เสียเกียรติ (Simple 
slander by deed)  การท าอุบายเ พ่ือให้ เ สีย ช่ือเ สียง (Making any intrigue which has for its principal 
purpose to blemish the honor or reputation of a person) ซึง่จะต้องเป็นลกัษณะความผิดเล็กน้อยไมรุ่นแรง 
 ส าหรับตวัอยา่งคดีแพง่ เชน่ การกระท าท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีพิจารณาได้โดยศาลภมูิภาค (The 
regional trial court) ข้อพิพาทด้านท่ีดินท่ีอยูใ่นอ านาจของส านกังานท่ีดิน การละเมิดสญัญาเช่า การร้องเรียน
ความเสียหายท่ีไม่ระบุจ านวนเงิน (Complaint for damages regardless of the amount) การรับบุตรบุญ
ธรรม และคดีอ่ืนท่ีไมไ่ด้ให้อ านาจตามกฎหมายไว้กบัหนว่ยงานใด ๆ ถือเป็นอ านาจของลปูอน 
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 นอกจากนี ้กรณียกเว้นไม่ถือเป็นอ านาจของ KP ได้แก่ (Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 
1. ในกรณีท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเป็นรัฐบาล 
2. ในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพนกังานของรัฐและข้อพิพาทนัน้เก่ียวข้อง 
การปฏิบตัหิน้าท่ี 
3. ความผิดท่ีกฎหมายก าหนดให้จ าคกุเกินกวา่หนึง่ปีหรือปรับมากกว่า 5,000 เปโซ  
4. ความผิดท่ีไมมี่คูก่รณี 
5. กรณีท่ีข้อพิพาทเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ท่ีตัง้อยูใ่นเมืองท่ีตา่งกนัหรือตา่งเทศบาล เว้นแตคู่ก่รณีตกลงกนั 
6. ข้อพิพาทเก่ียวกับบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบารางไกย์ท่ีต่างกัน ต่างเมืองหรือ ต่างเขตเทศบาลยกเว้นในกรณีท่ี 
เป็นบารางไกย์ตดิกนัและคูก่รณีตกลงว่าจะใช้กลไกนี ้
7. ข้อพิพาทอ่ืน ๆ เชน่ ข้อพิพาทเอกชนท่ีคูก่รณีเป็นองค์กรไมใ่ชปั่จเจกชน ข้อพิพาทระดบัชมุชน  
 การใช้กลไก KP ใช้กบักรณีบคุคลกบับคุคลเทา่นัน้ กลา่วคือเป็นกรณีระหว่างโจทก์ (Plaintiff) หรือ 
ผู้ ร้องเรียน (Complainant) กบัจ าเลย (Defendant) หรือผู้ถกูกล่าวหา (Respondent) ในกรณีท่ีคูก่รณีทัง้สอง
ฝ่ายอาศยัอยู่ในบารางไกย์เดียวกนัข้อพิพาทจะด าเนินการในบารางไกย์นัน้ ๆ หากคูก่รณีอาศยัอยู่กนัคนละบา
รางไกย์แตอ่ยู่ในเมืองเดียวกนัหรือเขตเทศบาลเดียวกนัข้อพิพาทจะถกูด าเนินการในบารางไกย์ท่ีผู้ถกูกล่าวหา
อาศยัอยูจ่ริงตามค าร้องของผู้ ร้องเรียน และหากข้อพิพาทเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ก็ต้องน าเข้าไปด าเนินการใน
ท่ีท่ีทรัพย์สินตัง้อยู่หรือทรัพย์สินสว่นใหญ่ตัง้อยู่ ยกตวัอยา่งเชน่ คนจากบารางไกย์หนึง่ไปยืมเงินจากคนต่างบา
รางไกย์ ก็จะยดึสถานท่ีและบคุลากรด าเนินกระบวนการเป็นบารางไกย์ของผู้ ร้องเรียนเป็นหลกั ยกเว้นบางกรณี
ต้องการความร่วมมือจากบารางไกย์อ่ืนด้วยก็จะขึน้อยูก่บักรณีไป (Pastor J. Benavidez, Florina C. Agtarap, 
& Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018; Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 กรณีท่ีลปูอนสามารถพิจารณาได้จะเป็นกรณีง่าย ๆ ไม่ซบัซ้อน เพราะหากเป็นกรณีท่ียากมากขึน้ 
ยกตวัอย่างเช่นเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ท่ีต้องการการพิสูจน์หลกัฐาน ประธานลูปอนอาจไม่มีความรู้ในการ
ตรวจสอบหลกัฐาน หากเป็นกรณีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีต้องมีการก าหนดขอบเขตพืน้ท่ี เชน่ การปักหมดุปักปา้ยเขต
แดนพืน้ท่ี จงึจะเป็นคดีท่ีไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การดแูลของประธานลปูอนและลปูอน หรือกรณีสิ่งแวดล้อมในชมุชนก็
จะมีศาลสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบไป (Odilon L. Pasaraba, [interview], August 1, 2018) กรณีท่ียุง่ยากซบัซ้อน 
เช่น กรณีล่วงละเมิดเด็กและสตรี จะเป็นกรณีท่ีไม่ได้อยู่ในอ านาจของ KP (Hingatugan Lupon, [interview], 
August 3, 2018) 
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 4.2.3 การเยียวยาและเสริมพลัง 
 
 ภารกิจด้านการเยียวยาและเสริมพลงั ผู้ ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นภารกิจท่ีมกัเก่ียวข้องกบั
เด็กและสตรี เช่น กรณีการคกุคามทางเพศ หากเกิดขึน้ก็สามารถกระท าโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมชุมชน
เช่นกนั ขณะเดียวกนัประเด็นการคกุคามทางเพศเก่ียวข้องกับศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ จึงต้องให้ความเคารพ
และอาจจะต้องใช้กระบวนการยุติธรรมท่ีเข้มข้นกว่ายุติธรรมชุมชนจนกว่าจะจบกระบวนการ แต่เพ่ือให้
กระบวนการยตุธิรรมชมุชนได้ท างานก็ขึน้อยู่กบักรณีว่ามีความรุนแรงหรือไมแ่ละก็ขึน้อยูก่บัผู้ ร้องเรียนนัน้พอใจ
กบัการพดูคยุ ไกลเ่กล่ีย และอนญุาโตตลุาการในชมุชนเพียงใด  
 ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับสิทธิเด็กและผู้ หญิง การท าหน้าท่ีของลูปอน
จะต้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีค านึงถึงสิทธิของคนเหล่านัน้ ลปูอนต้องเคารพสิทธิมนษุยชนในฐานะท่ีเป็นขาหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรม หากแต่ประเด็นเร่ืองความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนัน้จะไม่ได้อยู่ ในบทบาทความ
รับผิดชอบของลูปอน  ฟิลิป ปิน ส์ มีหน่ วยพิ เศษอย่ า ง  DSWD (Department of Social Welfare and 
Development) หรือหน่วยงานอ่ืนเช่นศาลครอบครัว เพราะกรณีพวกนีอ้าจจะมีความละเอียดอ่อนซบัซ้อนเกิน
กวา่ท่ีจะอยูใ่นความรับผิดชอบของลปูอน (Odilon L. Pasaraba, [interview], August 1, 2018) 
 ผู้ ให้สัมภาษณ์ได้ยกตวัอย่างกรณีการยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนให้กับเจ้าของ เม่ือผู้ ร้องเรียนได้ไป
ด าเนินการร้องเรียนตามขัน้ตอนมีข้อตกลงกนัแล้ววา่ผู้ ท่ียืมเงินไปจะน าเงินมาคืนให้เม่ือไหร่อยา่งไร แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดแล้วกลับไม่มีการคืนเงินตามข้อตกลง ประธานลูปอนและลูปอนมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะประมูล
ทรัพย์สินของผู้ถูกร้องเรียนเพ่ือน าเงินท่ีได้เท่าท่ียืมไปมาคืนให้กับเจ้าของ หรือบางกรณีเม่ือยืมเงินไปแล้วไม่
อาจคืนได้ในชว่งเวลาท่ีก าหนดไว้หนึง่ปีก็อาจจะมาท าการทบทวนขอขยายเวลาออกไปก็ได้ แล้วแตว่า่คูก่รณีจะ
ตัง้ข้อตกลงร่วมกันเป็นอย่างไร หากกรณีมีข้อตกลงกันแล้วแต่ยังไม่มีการด าเนินตามข้อตกลงของคู่กรณี ผู้
ร้องเรียนอาจน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการอีกครัง้ (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) ถือเป็นอ านาจ
อย่างหนึ่งท่ี KP สามารถท าได้เพ่ือเป็นการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ แตต่วัอย่างนีถื้อเป็นเพียงตวัอย่างหนึ่งท่ี
ชดัเจนกรณีข้อพิพาททางแพง่เทา่นัน้ สว่นกรณีทางอาญายงัไมพ่บข้อมลูชดัเจนจากการสมัภาษณ์ 
 
 4.2.4 การรับคืนผู้กระท าผิดกลับสู่สังคม 

 
ภารกิจการรับคืนผู้กระท าผิดกลบัคืนสูส่งัคมในฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาท่ี

ประกอบด้วย 5 มิติ ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า ชมุชนในท่ีนีก็้คือบารางไกย์ ถือว่ากฎหมายก าหนดไว้เช่นกนัให้ท า
หน้าท่ีร่วมกนักบัต ารวจ หวัหน้าส่วนงานต่าง ๆ ศาล ฯลฯ เพ่ือท าหน้าท่ีในการติดตามผู้ ท่ีได้รับการปลดปล่อย
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จากสถานท่ีคมุขงัออกมาสู่ชมุชนแล้ว และมีเจ้าหน้าท่ีคมุประพฤติท่ีจะประสานกบัเจ้าหน้าท่ีบารางไกย์ในการ
ควบคุมพฤติกรรมและควบคุมให้ท ากิจกรรมอ่ืนภายหลังพ้นโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ ภายใต้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 5 มิติ (Five pillar of criminal justice system)5 ชุมชนหรือบารางไกย์จะเป็น
หนึง่ในมิตนิัน้ (Odilon L. Pasaraba, [interview], August 1, 2018) 

 
4.3 ภาครัฐ 
 
 4.3.1 นโยบายและกฎหมาย 
 
 จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ฟิลิปปินส์มีกฎหมาย 2 ฉบบัท่ีส าคญัในการก าเนิดและสง่เสริมระบบ KP 
ได้แก่ ค าสั่งประธานาธิบดีท่ี 1293 ในปี ค.ศ.1978 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นท าให้เกิดระบบ KP ขึน้ และ Local 
Government Code of 1991 ท่ีก าหนดกลไก KP ให้อยู่ในท้องถ่ินระดบับารางไกย์ถือว่าเป็นกฎหมายท่ีท าให้ 
KP มีความเป็นทางการ ถือวา่มีความสอดคล้องกนักบัข้อมลูท่ีค้นพบจากเอกสารดงัเสนอไปแล้วในบทท่ี 3 ดงันี  ้
 จดุเร่ิมต้นส าคญัของกลไกแก้ไขความขดัแย้งโดยมีชมุชนเป็นฐานคือค าสัง่ประธานาธิบดีท่ี 1293 
ให้มีการศกึษากลไกนีใ้นวนัท่ี 27 มกราคม 1978 จากนัน้ก็มีค าสัง่ประธานาธิบดีท่ี 1508 ให้จดัตัง้กลไกแก้ไขข้อ
ขดัแย้งท่ีระดบับารางไกย์ลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดีมาร์คอส วนัท่ี 11 มิถนุายน 1978 (Odilon L. 
Pasaraba & Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 ต่อมา Republic Act No.7160 หรือ Local Government Code of 1991 เป็นกฎหมายท่ีท าให้
กลไกจดัการความขดัแย้งระดบับารางไกย์ (KP) ได้ถกูก าหนดรวมไว้ในประมวลกฎหมายท้องถ่ิน มีผลบงัคบัใช้ 
1 มกราคม 1992 ซึ่งกฎระเบียบและข้อบังคับของ KP ตามประมวลกฎหมายท้องถ่ินด าเนินการโดยกรม
ยตุิธรรมเม่ือ 1 มิถนุายน 1992 เพ่ือให้ระบบยตุิธรรมชมุชนมีผลใช้ได้จริง ส าหรับการขบัเคล่ือนยุติธรรมชุมชน
ในฟิลิปปินส์ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีตามประมวลกฎหมายนี ้รัฐบาลท้องถ่ินจะต้องด าเนินการใช้ระบบ
ยตุิธรรมชมุชน หวัหน้าผู้บริหารท้องถ่ินของเราจึงมีหน้าท่ีในการบริหารและด าเนินการตามกฎหมายของระบบ
ยุติธรรมชุมชนหรือ Katarungan pambarangay โดยกรณีพิพาทเล็ก ๆ น้อย ๆ จะต้องน าเร่ืองผ่านกลไก
ยุติธรรมชุมชนเสียก่อนตามขัน้ตอนท่ีได้กล่าวไปแล้ว หากแก้ไขไม่ส าเร็จจึงจะเข้าสู่กระบวนการทางศาล

                                                           
5 The five pillars of the criminal justice system ในฟิลิปปินส์ประกอบด้วย การบงัคบัใช้กฎหมาย (The law enforcement) 
การด าเนินคดี (The prosecution) การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม (The judiciary) หน่วยงานด้านการบังคับคดี (The 
correctional institutions) และชุมชน (The community) โดยชุมชนนัน้อาจมีบทบาทร่วมกันกับรัฐเพื่อร่วมลดอาชญากรรม 
ช่วยงานสบืสวนสอบสวนของต ารวจ ช่วยในการน าจบัผู้กระท าผิด ให้การท่ีเป็นประโยชน์ เป็นต้น 
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(Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีจะมีกฎหมายท้องถ่ิน
ในปี 1991 ก่อนหน้านีไ้ด้มีกลไกแก้ไขข้อพิพาทโดยชมุชนมาก่อนแล้ว (Quin A. Cruz, [interview], August 1, 
2018) 
 กฎหมายทัง้ 2 ฉบบัมีความเก่ียวข้องกนัสอดคล้องกบัผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านอ่ืน ว่าการท่ีบารางไกย์ท่ี
เป็นหน่วยงานท้องถ่ินสามารถจัดการกลไกยุติธรรมชุมชนได้เองไม่ต้องส่งเร่ืองไปยังศาล ส่วนหนึ่งก็เพราะ 
Local Government Code 1991 ท่ีเกิดขึน้สมัย Corazon Aquino แต่จุดเร่ิมท่ีแท้จริงของยุติธรรมชุมชนใน
ฟิลิปปินส์ก็คือประธานาธิบดี Marcos เป็นค าสัง่ประธานาธิบดีแล้วก็ถกูปรับใหม่ในยคุประธานาธิบดี Aquino 
(Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 นอกจากนี ้ฟิลิปปินส์ยงัมีกฎหมาย Republic Act No.9285 หรือ Alternative Dispute Resolution 
Act of 2004 เป็นนโยบายเพ่ือสนบัสนนุการแก้ไขความขดัแย้งของคูพ่ิพาทด้วยตนเอง รัฐบาลจะเป็นผู้สนบัสนนุ
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ “Alternative Dispute Resolution”6 (การแก้ปัญหาข้อพิพาททางเลือก) หรือ ADR พร้อมทัง้
ระบภุาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอน ในการด าเนินกลไก ADR ด้วยการใช้กระบวนการไกล่เกล่ีย (Mediation) การ
ประนีประนอม (Conciliation) และอนุญาโตตลุาการ (Arbitration) ก่อนท่ีจะน าข้อพิพาทเข้าสู่ชัน้ศาลหากไม่
สามารถจดัการด้วยกลไก ADR กฎหมายนีย้งัครอบคลมุไปถึงกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ มีการ
ให้รางวลักรณีอนุญาโตตลุาการหรือรางวลัอนุญาโตตลุาการ (Abitral award) (Republic of the Philippines, 
2003, p.2; pp.7-8) 
  
 4.3.2 หน่วยงานและบุคลากร 
 
 จากการสมัภาษณ์ พบว่า ฟิลิปปินส์มีมีหน่วยงานขับเคล่ือนส าคญัส าหรับระบบยุติธรรมชุมชน 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชน หน่วยงานภาครัฐจะสนบัสนุนกลไก KP ส่วนภาคเอกชนจะ
สนบัสนนุกลไกแบบไมเ่ป็นทางการหรือ BJA ดงันี ้
 หนว่ยงานภาครัฐ 

- กรมยตุิธรรม (Department of Justice: DOJ) ตัง้ขึน้เม่ือ 26 กนัยายน 1898 มีการเปล่ียนช่ือ
หลายครัง้ทัง้อัยการศาลฎีกา (Attorney of the Supreme Court) ส านักงานอัยการ (Office of the Attorney 

                                                           
6 Alternative dispute resolution หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเพื่อแก้ไขข้อขดัแย้งหรือข้อพิพาทในแบบท่ีไม่ต้อง

ใช้กระบวนการทางศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้ ท าหน้าที่เป็นคนกลางเข้ามาช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง อันได้แก่ การ
อนุญาโตตุลาการ การประนีประนอม การไกล่เกลี่ย เป็นต้น (Office for Alternative Dispute Resolution: OADR, 2017, 
pp.1-2) 
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General)  หรือแม้กระทั่งกระทรวงยุติธรรม  (Ministry of Justice)  จนปัจจุบันนี ใ้ ช้ ช่ือว่ากรมยุติธรรม 
(Department of Justice: DOJ) เป็นหนว่ยงานด้านกฎหมายให้กบัรัฐบาล ท าเก่ียวกบัเร่ืองการฟ้องร้อง บริหาร
ระบบความยุติธรรมทางอาญา การคมุประพฤติ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลและการสืบสวนผู้ถูก
ฟ้องคดีฟ้องร้องท่ีต้องใช้บริการของทนายความ โดยยดึหลกัความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรม
เพ่ือประกนัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการยตุธิรรม ภารกิจหลกัของ DOJ มี 3 สว่นส าคญัได้แก่ 
การบงัคบัใช้กฎหมาย การคมุประพฤติ (Corrections) และการบริการทางกฎหมาย ในส่วนของงานยุติธรรม
ชมุชน ท าหน้าท่ีด าเนินการให้มีกฎหมายเพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิงาน KP และให้ค าแนะน าด้านกฎหมายตอ่คณะ
หรือสมาชิกผู้ปฏิบตังิาน KP   

- ส านกังานแก้ไขข้อพิพาททางเลือก (Office for Alternative Dispute Resolution: OADR) ภายใต้
กรมยตุธิรรมท าหน้าท่ีสนบัสนนุและขยายการใช้กลไก ADR หรือ Alternative Dispute Resolution ชว่ยรัฐบาล
ในการตดิตามและประเมินการน า ADR ไปใช้ของภาคสว่นตา่ง ๆ จดัท ามาตรฐานเพ่ือการอบรมด้าน ADR และ
ท าการอบรมด้าน ADR ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ (Pastor J. Benavidez, Florina C. Agtarap & Bernadette C. 
Ongoco [interview], July 31, 2018)  
 - ฝ่ายตลุาการ (Judiciary) ออกเอกสารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย KP ในงานท่ีเก่ียวข้องกบั
ศาล และตีความกฎหมายเก่ียวกบั KP 
 - หน่วยปกครองท้องถ่ิน (Local Government Units: LGUs) ท าหน้าท่ีดูแลการบริหารงานโดย
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน า KP ไปปฏิบตัิ ตัง้หน่วยตรวจสอบการด าเนินงาน KP และ
ต้องท าให้มัน่ใจได้ว่าไม่มีการเลือกข้างหรือการเมืองในการด าเนินงาน KP รวมทัง้ท าหน้าท่ีให้การสนบัสนนุเงิน
เพ่ือการบริหารแก่การด าเนินงาน KP ในแต่ละบางรางไกย์ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนแก่คณะผู้ แสวงหา
สนัติภาพซึ่งจะถูกบรรจุในงบประมาณผู้บริหารและผ่านประชามติของเมืองแล้ว (Shervit Ann, [interview], 
August 1, 2018) 
 - กรมการภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน (Department of the Interior and Local Government: 
DILG) หน้าท่ีหลกัมีสองส่วน คือ การให้การจงูใจทางการเงินและรางวลัแก่สมาชิกลปูอนและปังแคท โดยต้อง
เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและเหมาะสมในการด าเนินงาน การจูงใจส าคัญท่ีกรมจัดท าขึน้ คือ Lupong 
Tagapamayapa Incentives Awards (LTIA) หน้าท่ีอีกส่วนหนึ่งคือการจัดสัมมนาหรืออบรม ร่วมกันกับ
หนว่ยงานอ่ืน (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 ส าหรับงานยุติธรรมชมุชนหรือ KP ในฟิลิปปินส์ หน่วยงานรัฐท่ีมีบทบาทหลกัคือ DILG ดงัท่ีผู้ ให้
สมัภาษณ์จากกรมยุติธรรมกล่าวว่าส่วนใหญ่งาน KP ในบารางไกย์จะมีกรมปกครองท้องถ่ินหรือ DILG เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัทัง้ด้านการฝึกอบรม การประเมินเพ่ือให้รางวลัประจ าปี งบประมาณ ฯลฯ สว่น DOJ จะเข้าไป
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ช่วยบ้างในการร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินรางวัลส าหรับลูปอนท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีดี หรือร่วมให้การ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรของ DILG ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายในเชิงเทคนิคมากขึน้ (Pastor J. Benavidez, 
Florina C. Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018) 
 องค์กรพฒันาเอกชน 
 องค์กรพัฒนาเอกชน ในการสัมภาษณ์ครัง้นี ้ มีหน่วยงานอย่าง Jerry Roxas Foundation มี
บทบาทในการเสริมพลังให้กับชุมชนในแบบท่ีไม่เป็นทางการ ในรูปแบบของการอบรม เรียกกลไกนีว้่า 
Barangay Justice Advocate (BJA) มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนความยุติธรรมและสันติ  การอบรมนีก็้เพ่ือ
สง่เสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ท าให้การแก้ไขความขดัแย้งท่ีรุนแรงได้รับ
การยบัยัง้ เสริมสร้างบทบาทผู้หญิงในการเป็นผู้ไกลเ่กล่ีย ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมคนในท้องถ่ินต่อ
การแก้ไขความขัดแย้งท่ีไม่ใช้ความรุนแรง (Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018, Jerry 
Roxas Foundation, 2018, pp.16-17) 
 
 4.3.3 การพัฒนาและฝึกอบรม 
 
 การพฒันาและฝึกอบรมให้กับชุมชนผู้ขบัเคล่ือนงานยุติธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นการอบรมโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเน้นความรู้พืน้ฐานและกฎหมาย และส่วนท่ีสองเป็นการอบรม
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน เน้นทักษะการไกล่เกล่ียเพ่ือแก้ไขข้อพิพาทในพืน้ท่ีชุมชนท่ีมีความขัดแย้งรุนแรง 
ดงัตอ่ไปนี ้
 การพฒันาและฝึกอบรมโดยหนว่ยงานภาครัฐ  
 การพฒันาและฝึกอบรมสมาชิกลปูอนท่ีด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น DOJ ผู้ ให้สมัภาษณ์
กล่าวว่าได้มีการฝึกอบรมให้กับตวัแทนสมาชิกของบารางไกย์ท่ีมาท าหน้าท่ีในลูปอน โดยแตล่ะจงัหวดัส่งเข้า
มาท าให้ DOJ อาจช่วยฝึกอบรมได้เพียงบางคนและไม่ครอบคลุมได้ทุกบารางไกย์ท่ีมีถึง 46 ,000 บารางไกย์ 
โดยคาดหวงัว่าการฝึกอบรมนีจ้ะขยายผลตอ่โดยคนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมสง่ต่อไปยงัคนอ่ืน หากจะมีการอบรม
โดยหน่วยงานภายนอกอย่างภาคประชาสงัคมก็อาจต้องมีคา่ใช้จ่ายท่ีทาง DOJ ต้องจ่ายให้กบัองค์กรเหล่านัน้
ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เป็น ต้น (Pastor J. Benavidez, Florina C. 
Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018) 
 การฝึกอบรมโดย DOJ มีผู้ ฝึกอบรมอยู่ 4 คน บางครัง้ก็ขอความช่วยเหลือผู้ ฝึกอบรมจากภายนอก
องค์กรบ้าง ประเด็นท่ีอบรมก็ได้แก่ การไกล่เกล่ีย การประนีประนอม หลกัการของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ใน



138 
 

อนาคตสิ่งท่ีผู้ให้สมัภาษณ์คดิวา่ควรจะท าคือคูมื่อการฝึกอบรมส าหรับผู้ ฝึกอบรม (Training the trainer) เพราะ
แม้จะมีเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมอยูแ่ตก็่ไมเ่พียงพอท่ีจะครอบคลมุในทกุบารางไกย์ 
 หน่วยงานของรัฐอย่าง DOJ มีเครือข่ายเช่นประชาสังคมและมหาวิทยาลัย ก่อนหน้านีก็้มี
หน่วยงานตา่งประเทศ เช่น USAid Australian Aid หรือแม้แตก่ารสนบัสนนุจาก European Union เข้ามาช่วย
เร่ืองการเข้าถึงความยตุิธรรม โดยช่วยฝึกอบรมขัน้พืน้ฐานแก่บารางไกย์เก่ียวกับกลไกต่าง ๆ และยงัมีการให้
ข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขความขัดแย้งแบบทางเลือกให้กับโรงเรียนเพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับกลไกนี ้ (Pastor J. 
Benavidez, Florina C. Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018) 
ส าหรับการประเมินการฝึกอบรมลปูอนนัน้เป็นการประเมินจากการท างาน และผู้ประเมินคือ DILG 
 นอกจากนี ้การอบรมยงัจดัขึน้โดย DILG ดงัผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า การฝึกอบรมจะมีเจ้าหน้าท่ี
จากหลายหน่วยงานมาท าการอบรมให้ เช่น DILG ส าหรับความถ่ีของการอบรมมีหลกัสูตรอบรมในรอบ 5 ปี
ประมาณ 20 หลกัสตูร คณะผู้ ให้สมัภาษณ์ได้เข้าร่วม 16 หลกัสตูร เนือ้หาท่ีอบรมก็อาจเป็นการอบรมซ า้ เช่น 
กฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็จ าเป็นต้องอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่  (Hingatugan Lupon, 
[interview], August 3, 2018) ขณะท่ีบางพืน้ท่ีอาจยังไม่ได้รับการอบรม ดังเช่น ลูปอนจาก Mangahan 
เน่ืองจากลปูอนชดุนีเ้พิ่งเข้ามาท างาน จงึมีการอบรมบ้างแตเ่ป็นการอบรมเบือ้งต้น (Quin A. Cruz, [interview], 
August 1, 2018) 
 การพฒันาและฝึกอบรมโดยองค์กรพฒันาเอกชน7 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า การพัฒนาและฝึกอบรมโดยหน่วยงานผู้ ให้สัมภาษณ์เกิดขึน้ในพืน้ท่ี
เฉพาะท่ีกลไก KP ไม่สามารถท างานได้และคนในพืน้ท่ีไม่ยอมรับกลไกนี ้จึงมีชุมชนไม่ได้รับการอบรมจาก
องค์กรพฒันาเอกชน ดงัผู้ ให้สมัภาษณ์จากบารางไกย์ Hingatungan กล่าวว่า หลกัสตูร BJA หรือ Barangay 
Justice Advocate ท่ีจดัโดย Jerry Roxas Foundation (GRF) ลปูอนนีไ้ม่ได้เข้าอบรมหลกัสตูรนี ้เพราะน่าจะ
เป็นหลักสูตรเฉพาะในพืน้ท่ี Mindanao (Hingatugan Lupon, [ interview], August 3, 2018) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์จาก GRF ท่ีได้น าเสนอในตลอดระยะเวลาการสมัภาษณ์ พบวา่ มีการพฒันา
และฝึกอบรมในพืน้ท่ีเฉพาะอยา่ง Visaya และ Mindanao 
 การพัฒนาและฝึกอบรม  BJA ของ Jerry Roxas Foundation (GRF) เร่ิมขึน้ปี 1997 โดยเงิน
สนบัสนุนจาก USAID เป็นการสนบัสนุนให้มีอาสาสมัครท่ีเรียกว่า Barangay Justice Advocate (BJA) ท่ีมี
ความตา่งจาก Lupon เพราะไมมี่ความเป็นทางการ ไม่ได้มาจากการแตง่ตัง้ดงัเชน่ Lupon จึงไม่มีการเมืองเข้า
มาเก่ียวข้อง หลกัสตูรการพฒันาท่ี GRF ท าขึน้มานีป้ระกอบด้วย 3 หลกัสตูร ได้แก่  

                                                           
7 ผู้ให้สมัภาษณ์สว่นนีเ้กือบทัง้หมด คือ Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018 



139 
 

 หลกัสูตรท่ี 1 พืน้ฐานการเป็น BJA ระยะเวลา 3 วนั เนือ้หาเก่ียวกับ BJA และ KP การไกล่เกล่ีย
และให้ค าปรึกษา การตดิตามและการจดัการกรณีพิพาท 
 หลกัสตูรท่ี 2 หลกัสตูรพิเศษส าหรบ BJA อบรมระยะเวลา 5 วนั เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของ BJA 
มากขึน้ส าหรับผู้ ท่ีจบหลกัสูตรท่ี 1 ไปแล้ว โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัความเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง องค์ประกอบ
อาชญากรรมและความรุนแรงและกฎหมายพิเศษ การไกลเ่กล่ียและให้ค าปรึกษาขัน้สงู 
 หลกัสตูรท่ี 3 การส่ือสารสนัติภาพส าหรับ BJA ใช้เวลาอบรม 5 วนัส าหรับพฒันา BJA ให้มากขึน้ 
เนือ้หา ได้แก่ การวางแผนส่ือสารสนัติภาพ การสนทนาแบบสนัติเชิงสะท้อน (Reflective Peace Dialogues) 
การศกึษาเชิงนิยม (Popular education)8  
  GRF ได้ท างานสร้างอาสาสมคัรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัผู้น าชมุชน อาสาสมคัรเหล่านี ้
ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน แตมี่ความภาคภมูิใจว่าเป็นบคุคลส าคญัในชมุชน ผู้ผา่นการอบรมหลกัสตูร BJA จะได้รับ
เสือ้ฟอร์มสีฟ้า แสดงให้เห็นวา่เป็นผู้ผา่นการอบรมหลกัสตูร BJA ของ GRF เป็นหลกัสตูรสองสปัดาห์และได้รับ
ประกาศนียบตัร คนเหลา่นีก็้จะมีความภาคภมูิใจในตวัเอง คนท่ีจะมาอบรมเป็น BJA ไมไ่ด้จ ากดัวา่อายเุทา่ไหร่ 
อาจมีอายุ 65 ปี หรือ 18 ปี ท่ีอายุน้อยสุดตอนนีคื้อ 18 ปี ไม่ส าคญัว่าจะจบการศึกษาอะไร หรืออายุเท่าไหร่ 
ส าคญัว่าเป็นผู้ ได้รับความไว้วางใจและความเช่ือถือจากชุมชนหรือไม่ เพราะชุมชนจะเป็นผู้ โหวตหรือเลือก
ขึน้มา  
 วิธีการเลือก BJA เร่ิมจากการประชมุชมุชนโดยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ีบารางไกย์ เจ้าหน้าท่ี
จะเชิญผู้น าและผู้ ท่ีสนใจมาเข้าร่วมประชุม จากนัน้ให้เลือกกันเองว่าใครจะเป็น BJA และเข้าร่วมการอบรม
ตามหลกัสตูรท่ีก าหนด นัน่เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งว่าผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกได้รับความเคารพและไว้วางใจจากคนในชมุชน 
บางครัง้ประธานบารางไกย์ก็อาจได้รับเลือกเป็น BJA ซึ่งนัน่ก็หมายถึงว่าประธานบารางไกย์คนนัน้ได้รับความ
ไว้วางใจจากชมุชนด้วย  

การเร่ิมต้นโครงการ BJA ครัง้แรกในพืน้ท่ีแถบตะวันตกของ Visayas นี ้แท้จริงเป็นแบบผสมผสาน
ระหว่าง CAPIS และ BJA ซึ่ง CAPIS เป็นสมาชิกชุมชนท่ีได้รับการอบรมเหมือน BJA และท างานอย่างหนัก
มาก เพราะต้องเข้าใจก่อนว่า KP ในฟิลิปปินส์ท่ีถกูตัง้ขึน้มาก็ยงัมีปัญหาเร่ืองการขาดทกัษะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเร่ืองการให้ค าปรึกษาและไกล่เกล่ีย ถือเป็นความสามารถหนึ่งท่ีต้องมี BJA จะได้รับการฝึกอบรมพืน้ฐาน

                                                           
8 การศกึษาเชิงนิยม (Popular education) คือ การเคลือ่นไหว การปฏิบตัิ และทฤษฎีการเปลีย่นแปลงทางสงัคมที่อิง

กบัการเรียนรู้และความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อต้านการใช้อ านาจอยา่งไมเ่ป็นธรรม มีแนวปฏิบตัิและวิธีการเชิงอดุมการณ์ เช่น มีความ
มุ่งมัน่ทางการเมืองที่ชดัเจนในการท างานร่วมกบัคนยากจนและคนชายขอบและเพื่อช่วยการเคลื่อนไหวทางสงัคมเพื่อสง่เสริม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การเรียนการสอนเป็นแบบมีส่วนร่วมและแบบโต้ตอบซึ่งเน้นออกมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตประจ าวนัของคนและสง่เสริมการผสมผสานความรู้ที่เป็นระบบ (วิทยาศาสตร์) 
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เร่ืองการให้ค าปรึกษาและไกล่เกล่ียเป็นเวลา 2-3 วนั ดงันัน้บางครัง้ GRF จะได้รับการร้องขอจากลปูอนให้เข้า
ไปอบรมให้ จงึเห็นวา่ทกัษะพืน้ท่ีท่ีจะต้องมีคือการแก้ไขข้อขดัแย้งแบบทางเลือก การให้ค าปรึกษา และการไกล่
เกล่ีย  
 ด้วยเป้าหมายของ USAID ต้องการให้ GRF ยกระดบัตวัแบบและขยายพืน้ท่ีในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน GRF จึงได้ย้ายจากพืน้ท่ื Aklan ไปยงั Bohol โดยผู้ ให้สมัภาษณ์เห็นว่าหลกัสูตรอบรมส าหรับ 
BJA นัน้เป็นจดุแข็งท่ีดีจนกระทัง่ DILG เองก็ให้การยอมรับเป็นหลกัสตูรส าหรับการให้ค าปรึกษาและไกล่เกล่ีย 
(Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018) โดยในปี 2011 GRF ได้เป็นสถาบนัให้การอบรมท่ี
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐอย่าง the Local Government Academy เพ่ือท าหลักสูตรอบรมพืน้ฐาน
ส าหรับยุติธรรมชุมชนในบารางไกย์ นบัแต่เร่ิมโครงการจนถึงปี ค.ศ.2017 มีจ านวน BJA ท่ีท างานขบัเคล่ือน 
15,000 คน และข้อพิพาทในมินดาเนาได้รับการแก้ไขไปแล้วกว่า 20,000 กรณี (Jerry Roxas Foundation, 
2018, p.3) 
 การขยายพืน้ท่ีฝึกอบรม GRF ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลท้องถ่ินในมินดาเนา9 ถือเป็นการขยายพืน้ท่ี
ในช่วงแรก ต่อมาก็มีความพยายามขยายไปให้ทั่วประเทศโดยการสนับสนุนของรัฐบาลท้องถ่ินและ GRF ก็
ร่วมมือกับ NGOs ในพืน้ท่ีเพ่ือท าการอบรม ปัจจุบนั GRF สร้างความร่วมมือกับสถาบนัวิชาการอย่าง เช่น 
มหาวิทยาลยั Ateneo ท าให้ GRF มีความร่วมมือทัง้รัฐบาลท้องถ่ินและสถาบนัวิชาการในการอบรมให้กบั BJA  
 ในช่วงปัจจุบันของการขับเคล่ือน BJA นี ้GRF ได้ท าคู่มือเพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับกระบวนการ
ปฏิบตัิงานของ BJA หากสามารถท าร่วมกนักบัองค์กรท้องถ่ินใดก็เท่ากับว่าสามารถท าได้ในชมุชนด้วย ทัง้ยงั
คิดไปถึงการท าแบบฟอร์มมาตรฐานเพราะมีความจ าเป็นต้องติดตามผลการท างานของ BJA เช่น รวบรวม
เอกสารอยา่งไร มีหลกัฐานใดท่ีบอกได้ว่ากรณีพิพาทได้รับการแก้ไขแล้ว การท าแบบฟอร์มถือเป็นความท้าทาย
เพราะจะท าแบบฟอร์มอยา่งไรให้สามารถได้ข้อมลูจาก BJA เพราะบางคนไม่สามารถเขียนหนงัสือได้ อาจต้อง
สอบถามแล้วเติมข้อมูลให้ จึงจ าเป็นต้องมีคู่หูท่ีสามารถเขียนหนงัสือได้ด้วย แต่ปัจจุบนั GRF ก็สามารถเก็บ
ข้อมลูได้เกือบ 12,000 กรณีท่ีมีการใช้แบบฟอร์มและวิเคราะห์กรณีพิพาทด้วย  

GRF มีการท าหลกัสตูรอบรมเป็นภาษาท้องถ่ิน เชน่ ภาษา Tausug ของมสุลิม ภาษา Maguindaoans 
ใน Maranao เพราะผู้ ท่ีจะท าหน้าท่ีฝึกอบรมเป็นคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ี จึงมีความยากขึน้ไปอีกในการอบรมผู้ ท่ีไม่ใช้

                                                           
9 มินดาเนาเป็นพืน้ที่หนึง่ที่พบความขดัแย้งในศกึสายเลือด เรียกว่า rido พบว่าเป็นประเพณีกลุม่มสุลิมในมินดาเนา 

ปฏิบตัิการของรัฐยงัไม่อาจแก้ไขปัญหานีไ้ด้ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาขดัแย้งเร่ืองที่ดินท ากิน เมื่อขดัแย้งกนัก็เกิดการปะทะนอง
เลือดถึงขัน้ฆ่ากนัตายระหวา่งคนแตล่ะครอบครัว ถึงขัน้เป็นสงครามขนาดยอ่มก็วา่ได้ สมาชิกของแต่ละครอบครัวจะถกูฝึกให้
ถืออาวธุและตอ่สู้จนกลายเป็นประเพณี เนื่องจากมินดาเนาหา่งไกลการเข้าถงึทางการเมอืงและสบืทอดมาจากสมยัอาณานคิม
ที่ปลอ่ยให้มีการปกครองแบบสายเลอืดใดแข็งแรงกวา่ก็ได้ปกครองพืน้ท่ี (Orendain, 2011) 
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ภาษาองักฤษหรือภาษาพืน้เมืองอย่าง Tagalog แต่ก็เป็นการง่ายท่ีจะท าส่ือต่าง ๆ เป็นภาษาท้องถ่ินส าหรับ
อบรมผู้ ท่ีจะเป็นนกัฝึกอบรมในพืน้ท่ี ดงันัน้ ในช่วงปัจจบุนันี ้ถือได้ว่า GRF คอ่นข้างประสบความส าเร็จในการ
ตดิตามการท างานของ BJA 
 ในช่วงท่ี 4 ของโครงการท่ีมีการลงนามความร่วมมือ (MOA) กับ DOJ และ DILG ได้มีการรวมเอา
ระบบยุติธรรมบารางไกย์เข้าไปในโครงการอบรมของศาลฎีกา (Supreme court) ด้วย10 ท าให้เห็นว่า BJA 
ได้รับการสถาปนา (institutionalized) โดยในช่วงท้ายของการอบรมมีการให้ BJAs กล่าวค าสาบาน และ
หวัหน้าศาลฎีกาก็ให้ค าสาบานตอ่ BJA เช่นกนั มองแล้วเป็นบรรยากาศท่ีศกัดิ์สิทธ์ิส าหรับ BJAs และทนายท่ี
อยูใ่นท่ีนัน้ถึงกบักลา่วแบบติดตลกวา่เราอาจจะต้องตกงานกนัแล้วเพราะมีการอบรม BJA  
(Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018) 
 กล่าวได้ว่า การพฒันาและฝึกอบรมขององค์กรพฒันาเอกชนในฟิลิปปินส์เป็นไปในรูปแบบของ
การขบัเคล่ือน เพราะต้องด าเนินการในพืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้งรุนแรง จงึต้องผลกัดนัให้ชมุชนมีความเข้มแข็งและ
สามารถแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีได้เองพร้อมกันไปด้วย ขณะเดียวกันก็แสวงหาความร่วมมือจากรัฐบาลทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน ดงัผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ ในทกุขัน้ตอนถือวา่ทรัพยากรท้องถ่ินเป็นผู้ มีบทบาท
น าและเป็นผู้จดัท าเอกสาร ส่วน GRF ช่วยชีแ้นะและติดตาม ช่วยอบรมเสริมเพิ่มเติมเม่ือมีการด าเนินงานของ 
BJA ไปแล้วประมาณ 6-7 เดือน GRF มีหลกัสตูรอบรมเฉพาะเก่ียวกบัการตอ่ต้านความรุนแรงในผู้หญิง หรือมี
กฎหมายเก่ียวกับท่ีดินก็เชิญผู้ มีความรู้เฉพาะมาอบรมให้เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย บางกรณีท่ีไม่สามารถไกล่
เกล่ียได้อย่างการฆาตกรรมก็จ าเป็นต้องส่งต่อ ระหว่างขัน้ตอนเหล่านี ้หน่วยปกครองส่วนท้องถ่ินก็ได้เข้า
มาร่วมกนัท างานด้วยและเป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลท้องถ่ินด้วย กระบวนการเหล่านีใ้ช้เวลาประมาณ 1 ปี 
หรือ 12 เดือน ส่วนการเข้าไปยงัหน่วยปกครองท้องถ่ินได้ใช้เวลาประมาณสองปีเป็นอย่างน้อยจนประมาณปีท่ี
สามกระบวนเหล่านีจ้ึงได้รับการยอมรับจากหน่วยปกครองท้องถ่ิน (Ma. Rosamund Parado, [interview], 
August 2, 2018) 
 
 4.3.4 การสนับสนุนและจูงใจอ่ืน ๆ 
 
 โดยทัว่ไปฟิลิปปินส์ได้ใช้กลไกการตรวจสอบด้วยนายกเทศมนตรี (Mayors) ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างานของบารางไกย์ในการปฏิบตัิการ KP มีการตัง้หน่วยติดตาม เช่น หากมี
กรณีข้อพิพาทเกิดขึน้และข้อพิพาทเหล่านัน้ได้รับการแก้ไข หน่วยติดตามก็ต้องตรวจสอบดูว่าการแก้ไขข้อ

                                                           
10 ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ “..integrating the barangay justice system in the supreme court's actual program…”  
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พิพาทนัน้ไม่ได้จบลงด้วยเพราะเหตผุลทางการเมืองหรือมีการฝักใฝ่ฝ่ายใดเกิดขึน้ นอกจากนี ้กรณีมีข้อสงสยั
ทางกฎหมายจะมีอยัการประจ าอยูท่ี่เทศบาลหากมีกรณีท่ีลกูปอนต้องการการชว่ยเหลือหรือขอความช่วยเหลือ
จากอัยการ รวมถึงสามารถเดินทางไปปรึกษาหารือท่ีส านักงานกฎหมายของท้องถ่ินได้  (Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 
 กรมการปกครองภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน ได้มีการสนับสนุนท่ีส าคญัโดยให้รางวัลเพ่ือจูงใจ
ลูปอนในการบริหารจดัการท่ีดีเรียกว่า LTIA (Lupong Tagapamayapa Incentives Awards) เป็นการค้นหา
ลปูอนท่ีมีการปฏิบตัิงานท่ีดีและโดดเดน่ประจ าปี ปัจจบุนัจดัขึน้เป็นปีท่ี 20 การให้รางวลันีเ้ป็นหน้าท่ีของกรมฯ 
ในการให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ แก่ลูปอนท่ีมีผลงานเป็นแบบอย่างและการมีส่วนร่วมอย่าง
นา่ช่ืนชมซึง่สง่เสริมตอ่วตัถปุระสงค์ของการด าเนินงาน KP ในฟิลิปปินส์ (Shervit Ann, [interview], August 1, 
2018 ; Lupon chairman and members of Hingatugan Tagapamayapa, [ interview] , August 3, 2018) 
โดยทกุลปูอนในฟิลิปปินส์ถือว่ามีสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาเพ่ือรับรางวลั LTIA ส าหรับวตัถปุระสงค์ของ LTIA 
นัน้เพ่ือ (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 1.เสริมสร้าง KP ให้เป็นโครงสร้างการแก้ปัญหาข้อพิพาทในท้องถ่ินท่ีระดบัรากหญ้า จดัให้มีระบบ
การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งจงูใจอ่ืน ๆ ให้กบัลปูอน  
 2.สถาปนาระบบการให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประโยชน์อ่ืนแก่ลปูอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี
และเป็นแบบอยา่ง  
 3.สร้างความตระหนกัและการสนบัสนนุจากหลายภาคส่วนของสงัคมฟิลิปปินส์เก่ียวกับ KP เพ่ือ
จดัระเบียบทางสงัคมและการพฒันามนษุย์ 
 กรมฯ ได้จดัท าเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือประเมินและให้คะแนนแก่ลูปอน แบ่งประเภทของลูปอน 
และรางวลัท่ีลปูอนจะได้รับ สรุปดงัตารางตอ่ไปนี ้
  
ตาราง 4.1 เกณฑ์ ประเภท และรางวัล LTIA 
เกณฑ์ (Criteria) ประเภท (Categories) รางวัล (Prize) 
- ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
- ประสิทธิผลในการรักษาความ
ปลอดภัยในการระงับข้อพิพาท
ระหวา่งบคุคล 
- ความคิดสร้างสรรค์และการใช้
ปัญญาความรอบรอบในการแก้ไข

- ลปูอนดีเดน่ในเมืองท่ีมีความเป็น
เมืองสงู (HUC) 
-ลูปอนดีเด่นในเมืองท่ีเป็นอิสระ 
(CC/ICC) 
-ลปูอนดีเดน่ในเทศบาลล าดบัท่ี 1 
ถึง 3  

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  
ไ ด้ รั บ ถ้ ว ย ร า ง วั ล จ า ก
ประธานาธิบดีและเ งินรางวัล 
300,000 เปโซ 
รางวัลรองชนะเลิศ (Runners-
up) 
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ปัญหา (Resourcefulness) ของ
ลปูอน 
- พืน้ท่ีหรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับกิจกรรม KP 
- การสนับสนุนด้านการเงินหรือ
การสนบัสนนุอ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารเงิน 

-ลปูอนดีเดน่ในเทศบาลล าดบัท่ี 4
ถึง 6  

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เงินรางวลั 160,000 เปโซ 
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เงินรางวลั 100,000 เปโซ 
รางวัล Hall of Fame 
ไ ด้ รั บ ถ้ ว ย ร า ง วั ล จ า ก
ประธานาธิบดีและ เ งินรางวัล 
300,000 เปโซ 

ท่ีมา : สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ แทนจากส านักปกครองท้องถ่ิน  (Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 
 
 ในการประกวดลูปอนจะคดัเลือกมาจากผู้ ชนะในระดบัภูมิภาค แต่ละปีในระดบัภูมิภาคจะเร่ิม
ประกวดชว่งเดือนมกราคม และการแขง่ขนัในระดบัชาตจิะมีขึน้ในไตรมาสท่ีสองของปี ส าหรับเกณฑ์การตดัสิน 
ได้แก่ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีรวมไปถึงมีการประชุมกันอย่างสม ่าเสมอ ลูปอนต้องมีการประชุมกนั
เป็นประจ าทกุเดือน มีการด าเนินงานตามขัน้ตอนตัง้แตก่ารสง่หนงัสือแจ้งค าร้องโดยจะต้องด าเนินการเสร็จสิน้
ภายในระยะเวลา 15 วนัตามท่ีก าหนดไว้ และหากกระบวนการถึงท่ีสุดแล้วก็ต้องสามารถประสานต่อไปยัง
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ รวมไปถึงยงัประเมินความสามารถในการดแูลความปลอดภยัท่ีอาจเกิดจากข้อ
พิพาท เหล่านีเ้ป็นตวัอย่างการแก้ปัญหาและท าหน้าท่ีของลปูอนท่ีจะใช้ประเมินเพ่ือมอบรางวลั  (Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 
 จากตารางยงัเห็นได้ว่า การมอบรางวลัมีการแบง่ประเภทเป็นชมุชนท่ีมีความเป็นเมืองสงู เทศบาล
ระดบัท่ี 1- 3 หรือ 4 - 6 เป็นต้น หน่วยงานท้องถ่ินเหล่านีมี้การแบ่งระดบัตามการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวนประชากร และขนาดพืน้ท่ี เหล่านีเ้ป็นการแบง่ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
ให้รางวลันี ้หากเป็นผู้ชนะในระดบัประเทศจะได้เงินรางวลั 300,000 เปโซ และได้ถ้วยรางวลัจากประธานาธิบดี
ดงันัน้ ผู้ชนะในระดบัประเทศจะมี 4 องค์กรท่ีเป็นตวัแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท รอง
ชนะเลิศล าดบัท่ีหนึ่ง (เงินรางวลั 160,000 เปโซ) และล าดบัสอง (เงินรางวลั 100,000 เปโซ) ก็จะมีอย่างละ 4 
รางวลัเช่นกัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดได้รับรางวลัชนะเลิศในระดบัประเทศสามปีซ้อนก็จะได้เงิน
รางวลัเพิ่มอีก 300,000 เปโซ 
 การมอบรางวลัจะอยูใ่นช่วงประมาณเดือนตลุาคม – ธนัวาคม และชว่งไตรมาสท่ีสองและสามของ
ปีจะเป็นการประเมินท้องถ่ินท่ีประกวด ส าหรับองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินนัน้ BLGS ท าหน้าท่ีเป็น
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ฝ่ายเลขานุการ ประธานคณะกรรมการคือกรมการภายใน (Department of Interior Local Government: 
DILG) รองประธานคือกรมยตุธิรรม (Department of Justice: DOJ) คณะกรรมการทา่นอ่ืนประกอบด้วยผู้แทน
จากหลายหน่วยงาน เช่น ศาลฎีกา (Supreme Court) คณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ (National Police 
Commission: NAPOLCOM) สภาบารางไกย์ (Liga Ng Mga Barangay)11 
 นอกจากนี ้ฟิลิปปินส์มีคณะกรรมการรางวัลเทศบาลเมือง จังหวัด และภูมิภาค แต่ละเมืองก็
สามารถจัดการประเมินของตนเอง และผู้ ท่ีสามารถชนะในระดับเมืองและจังหวัดก็จะต่อเน่ืองไปถึงระดับ
ภูมิภาค ภูมิภาคก็จะส่งรายช่ือแข่งขนัของแตล่ะภูมิภาคขึน้ไป ซึ่ง Hingatugan Tagapamayapa ได้รับรางวลั 
Hall of Fame เม่ือปี 2017 ถือเป็นลูปอนท่ีได้รางวลัมากท่ีสุดถึง 9 รางวลันอกเหนือจากรางวลั Hall of Fame 
เพราะเป็นลูปอนท่ีมีห้องประชุมเป็นของตนเอง สามารถจัดหาอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในงาน
ส านกังานตนเองได้ (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 ส าหรับลูปอนท่ีได้รับรางวัลระดบัประเทศท่ีเรียกว่า  Lupong Tapamayapa Incentive Awards 
(LTIA) นัน้แบง่เป็น 4 ประเภท ส าหรับลปูอน Hingatungan ถกูจดัในประเภทท้องถ่ินระดบั 4th ถึง 6th และก็ถือ
ว่าได้รับรางวัลระดบัประเทศในประเภทนี ้4 ครัง้ติดต่อกัน ท่ีผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศระดบัประเทศในปี 
2001 2006 2012 2014 2015 2016 และ 2017 ส่วนปีท่ีไม่ได้ระบุนัน้เป็นปีท่ีได้รับรางวลัรองชนะเลิศล าดบั 1 
หรือล าดบั 2 หลงัจากปี 2017 ก็จะไม่สามารถส่งประกวดได้อีกต้องเว้นระยะไป 1 ปี เพราะถือว่าได้รับรางวลั 
Hall of Frame ไปแล้วในปี 2017 เป็นลปูอนเดียวของ Southern Leyte ท่ีได้รับรางวลัระดบัประเทศและยงัเป็น
ลปูอนเดียวของภมูิภาคนีอี้กด้วย (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 หน่วยท้องถ่ินในระดบัสูงขึน้ไปจากบารางไกย์ยงัมีหน้าท่ีสนับสนุนงบประมาณแก่บารางไกย์ใน
การท างาน KP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือบารางไกย์อาจขอการช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ 
(NGOs) ในรูปแบบของการบริจาคท่ีอาจเป็นตัวเงินหรือการสนับสนุนด้านชุดฟอร์มส าหรับทีมลูปอนก็ได้ 
(Odilon L. Pasaraba, [interview], August 1, 2018) ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 

                                                           
11 Liga Ng Mga Barangay เป็นองค์กรที่มีความเฉพาะส าหรับบารางไกย์ทัว่ประเทศในฟิลิปปินส์ คล้ายกบัสนันิบาตเทศบาล 
สมาคมองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 
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ตารางท่ี 4.2 ตวัอยา่งการสนบัสนนุทางการเงินของลปูอน Hingatungan ในปี 2012 มีดงันี ้
การสนับสนุน จ านวนเงิน 

(เปโซ)12 
แหล่งสนับสนุน 

ค่าบริการความเช่ียวชาญรายเดือนให้กับสมาชิก
ลปูอนแตล่ะคน 

200 บารางไกย์ 

โบนัสจูงใจการปฏิบตัิงานประจ าปีส าหรับสมาชิก
แตล่ะคน 

350 เทศบาล 

การชว่ยเหลือทางการเงิน 20,000 เทศบาลและจงัหวดั 
การซอ่มแซมอาคารท่ีท าการลปูอน 10,000 บารางไกย์ 
เ งินสนับสนุนจากเทศบาลในการปฏิบัติ งาน
ยตุธิรรมชมุชนของลปูอน 

201,000 เทศบาล 

การบ ารุงและอาคารสถานท่ีอ่ืน ๆ 70,000 บารางไกย์ 
ตอ่เตมิอาคารท่ีท าการ (ท าซุ้มไม้และห้อง 2 ห้อง) 35,189 กรมงานสาธารณะและทางหลวง 

(DPWH)  ของ  Southern Leyte ผ่าน
รัฐบาลท้องถ่ินจงัหวดั 

ชดุโซฟาไม้ไผ ่(Bamboo sala set) มลูคา่ 3,000 3,000 บริจาคสว่นตวั 
รวม 339,739  
ท่ีมา : เอกสารประกอบการสมัภาษณ์ Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018 
 

นอกจากนี ้ลูปอนยังได้รับการสนับสนุนอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการฝึกอบรม การให้รางวัล และ
งบประมาณ โดยผู้ ให้สมัภาษณ์จากส่วนราชการกล่าวว่าได้ช่วยกระตุ้นให้ลปูอนมีกลยุทธ์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี 
สร้างนวตักรรมในการปฏิบตังิาน ค้นหาความชว่ยเหลือท่ีจ าเป็นจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีพิพาทท่ีไม่ได้อยู่ในอ านาจของบารางไกย์ ลปูอนก็จะต้องสามารถส่งตอ่หรือรู้ว่าควรขอการสนบัสนุนจาก
หนว่ยงานไหน เชน่ กรณีความรุนแรงตอ่เดก็และสตรีท่ีอาจขอการสนบัสนนุจากกรมพฒันาสวสัดกิารและสงัคม 
หรือ Department of Social Welfare and Development (DSWD) ขอความช่วยเหลือจากส านักงานต ารวจ
แหง่ชาต ิหรือ Philippine National Police (PNP) เป็นต้น นอกจากนี ้กรมฯยงัสง่เสริมให้ลปูอนมีส านกังานเป็น
ของตนเองในการให้คูก่รณีใช้เป็นสถานท่ีในการเจรจาพดูคยุกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งบารางไกย์ท่ีอยู่ในเมืองหรือ

                                                           
12 1 เปโซ ประมาณ 0.60 บาท 
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มีขนาดใหญ่ก็จะถกูคาดหวงัให้มีส านกังานเป็นของตนเอง แตถ้่าหากเป็นเทศบาลชัน้ท่ี 4-6 ก็อาจใช้ห้องประชมุ
สภาบารางไกย์ (Sangguniang Barangay Hall) (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 

สอดคล้องกันกับผู้ ให้สมัภาษณ์ในบารางไกย์ พบว่า การสนบัสนุนท่ีโดดเด่นจากรัฐบาลส าหรับคณะ
ลปูอน Hingatungan ได้แก่ การสนบัสนนุด้านการเงินในการท าโครงการท่ีเก่ียวกับโครงสร้างพืน้ฐานหรือการ
บ ารุงรักษาตา่ง ๆ อปุกรณ์ส านกังาน เช่น กระดาษ สมดุ เสือ้ส าหรับสมาชิก (Geselle Endriano, [interview], 
August 3, 2018) การสนบัสนนุจากรัฐบาลหรือองค์กรภายนอก โดยมีเงินสนบัสนนุส าหรับสมาชิกท้องถ่ินเดือน
ละ 300 เปโซ มีการสนบัสนุนอ่ืน ๆ เล็กน้อยท่ีได้จากเงินรางวลั เช่น เก้าอี ้ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ส านกังาน การ
ฝึกอบรม การสนบัสนนุจากจงัหวดัและเทศบาลด้านการเดินทางไปรับรางวลัท่ีมะนิลา 13(Hingatugan Lupon, 
[interview], August 3, 2018) 

เห็นได้ว่าการสนับสนุนและจูงใจส าหรับผู้ ปฏิบัติงาน KP ในฟิลิปปินส์ไม่ได้มีเพียงการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐแต่มีอุปกรณ์ส านักงานและการบริจาค เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้ ปฏิบัติงานทัง้ รุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป ดังผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าคณะลูปอน Hingatungan ได้รับการ
สนบัสนนุจากประชาชน เร่ือง การสนบัสนนุจากประชาชนเหล่านีอ้าจเป็นเพราะประชาชนรู้ว่าจะได้สิ่งท่ีดีตอบ
แทนกลบัมา เช่น ท าให้เกิดสายสมัพนัธ์ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง และเม่ือประธานชมุชนร้องขอให้ท ากิจกรรมชมุชน
ร่วมกันก็จะมีผู้ มาเข้าร่วมมากมายเพราะรู้ว่าจะเกิดประโยชน์จากการเข้ามาร่วมกัน (Geselle Endriano, 
[interview], August 3, 2018) 
 
 4.4 ชุมชน 
  
 ส่วนนีก้ล่าวถึงส่วนส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการท าภารกิจยุติธรรมชุมชนของชุมชน ได้แก่ ความ
เช่ือมโยงกบัชมุชน องค์ประกอบ ปัญหาและอปุสรรค ตวัอยา่งการขบัเคล่ือนโดยชมุชน 
 ความเช่ือมโยงกบัชมุชน 
 ฟิลิปปินส์ก่อนท่ีจะตกอยู่ใต้อาณานิคมของสเปนมีกลไกแก้ปัญหาของคนในชมุชนกนัเองโดยการ
ปรึกษากบัผู้น าชมุชน หรือการปรึกษาหารือกบัผู้อาวโุสในชมุชน เม่ือเกิดปัญหาข้อพิพาทในชมุชนก็จะมีการเข้า
ไปพบผู้ สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ความรู้เพ่ือขอค าปรึกษา  อาจสรุปได้ว่าคนฟิลิปปินส์มีการใช้และให้
ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาด้วยระบบอาวโุสนีม้านานแล้ว (Pastor J. Benavidez, Florina C. Agtarap, & 
                                                           
13 เป็นการเดินทางโดยรถขึน้เรือเฟอร่ีข้ามฝ่ังไปยงัเกาะลซูอน ใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการเดินทาง การเดินทางนีม้ีงบประมาณ 
100,000 เปโซ รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างเดินทางซึ่งทางผู้ ว่าจังหวดัสนบัสนุนให้กับลปูอนในการเดินทางไปรับรางวลัที่
มะนิลา 



147 
 

Bernadette C.  Ongoco, [ interview] , September 30, 2018; Shervit Ann, [ interview] , August 1 , 2018) 
สอดคล้องกบัผู้ ให้สมัภาษณ์จากบารางไกย์ว่าหากย้อนเวลากลบัไป ชมุชนก็มีประเพณีเป็นของตนเองอยู่แล้ว
ตัง้แตก่่อนทศวรรษท่ี 1940 ทางชุมชนก็มีกลไกไกลเ่กล่ียคล้ายกนัอยู่แล้ว เรียกว่า Kabesa de Barangay หรือ 
Kabesa de Bario เพียงแตว่า่จะไมเ่ป็นทางการเชน่ KP (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 โดยทัว่ไปของกระบวนการยตุธิรรมจะเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิด แตก่ลไกของ KP ไมไ่ด้น าผู้
ถกูร้องเรียนมาลงโทษ หากแตจ่ะเป็นการพดูคยุเจรจากนัระหว่างสองฝ่ายมากกว่า ยกตวัอยา่งเชน่ กรณีการยืม
เงินแล้วไม่คืนเม่ือผู้ ร้องเรียนผ่านกระบวนการ KP แล้วจะเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกนัระหว่างคูก่รณีเพ่ือให้ผู้
ถกูร้องเรียนจะจา่ยเงินคืนให้ ซึง่เป็นข้อแตกตา่งจากกระบวนการยตุธิรรมปกตท่ีิจะต้องเสียคา่ธรรมเนียม สืบค้น
พยานหลกัฐาน และน าไปสูก่ารตดัสินใจหรือพิจารณาวา่ผู้ถกูร้องเรียนมีความผิดหรือไม ่หากมีความผิดก็จะถกู
ลงโทษ (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 องค์ประกอบ 
 ดงัท่ีกล่าวไปตอนต้นว่ากลไกส าคญัของยุติธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์ คือ คณะผู้แสวงหาสนัติภาพ
หรือลปูอน เป็นคณะท่ีประกอบด้วย 1) ประธานหมูบ้่านหรือบารางไกย์ เรียกวา่ “ปนูอง บางรางไกย์” (Punong 
Barangay) ท าหน้าท่ีในการบริหารระบบยตุิธรรมชมุชนหรือ KP และยงัเป็นประธานลปูอนด้วย มีบทบาทหลกั
สองประการ ได้แก่ เป็นผู้ดแูลระบบ และช่วยเหลือคูก่รณีในการระงับข้อพิพาทกนัผ่านการไกล่เกล่ีย หรือช่วย
จัดให้มีการอนุญาโตตุลาการหากคู่กรณีร้องขอ 2) สมาชิกลูปอน 10 – 20 คน ท่ีได้รับเลือกและแต่งตัง้จาก
ประธาน ยกเว้นเลขานุการของบางรางไกย์ท่ีมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการเป็นเลขานุการของลูปอนด้วย 
(Shervit Ann, [interview], August 1, 2018; Quin A. Cruz, [interview], August 1, 2018; Geselle Endriano, 
[interview], August 3, 2018) 
 คณุสมบตัขิองสมาชิกลปูอน ได้แก่  

1. เป็นผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยูห่รือท างานอยูใ่นบารางไกย์นัน้ ๆ  
2. มีคณุสมบตัิ 5 ประการ เรียกว่า “ IIISR” ได้แก่ มีความซ่ือตรง มีความเป็นกลาง มีความเป็น

อิสระ(ทางจิตใจ) มีความเป็นธรรม และมีช่ือเสียงในด้านการท าคณุงามความดี (Integrity, 
impartiality, independence of mind, sense of fairness and reputation for probity) 

3. ไมมี่คณุสมบตัต้ิองห้ามหรือไมถ่กูตดัสิทธิตามกฎหมาย 
 อย่างไรก็ดี การท าหน้าท่ีของลูปอนเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐเพราะกฎหมายก าหนดให้
อ านาจในการท าหน้าท่ีด าเนินการตามระบบ KP ให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าตอบแทน (ยกเว้นตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรา 393 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถ่ินปี 1991) และโดยปราศจากอคติหรือสิ่งจูงใจ 
และการปฏิบตังิานยงัด าเนินงานในเวลาราชการด้วย  
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 ผู้ ท่ีมีบทบาทหลกัในกระบวนการ KP ได้แก่ ประธานบารางไกย์ เม่ือได้รับการเลือกตัง้เป็นประธาน
บารางไกย์แล้วก็จะมีบทบาทเป็นประธานลปูอนด้วย ต้องบริหารลปูอน แตง่ตัง้สมาชิกลปูอน และกระบวนการ
พูดคยุ (Mediation) ประธานบารางไกย์หรือประธานลปูอนนีท้ าหน้าท่ีหลกัในกระบวนการ เพราะต้องช่วยให้
คู่กรณีเจรจาและสร้างข้อตกลงร่วมกัน หากคู่กรณีต่างต้องการท่ีจะใช้กระบวนการอนุญาโตตลุาการและได้
เลือกประธานลูปอนเป็นผู้ตดัสิน ประธานลปูอนก็จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความยุติธรรมในกระบวนการด้วย (Shervit 
Ann, [interview], August 1, 2018) 
 การท่ีประธานบารางไกย์จะตัง้ลปูอนขึน้มาได้นัน้ ประธานมีเวลา 15 วนัในการประกาศรายช่ือผู้ ท่ี
จะมาเป็นสมาชิกลูปอน โดยต้องติดประกาศรายช่ือ 3 แห่งในบารางไกย์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 สปัดาห์ 
หากคนในบารางไกย์เห็นรายช่ือแล้วอาจเสนอคนอ่ืนเพิ่มเติมหรือแสดงความไม่เห็นด้วยตอ่รายช่ือท่ีตัง้ขึน้มาก็
ได้โดยต้องให้เหตผุลประกอบด้วย ยกตวัอยา่งเช่น หากเห็นวา่มีรายช่ือคนหนึง่ท่ีเห็นว่าไม่มีความซ่ือตรงและไม่
มีความเป็นกลาง ไม่เป็นอิสระและไม่มีคณุธรรม สมาชิกชมุชนก็สามารถให้ค าแนะน าได้ตามกฎหมาย หากมี
รายช่ือใครท่ีเห็นว่าขาดคณุสมบตัพืิน้ฐานตามกฎหมายก็สามารถแจ้งกบัประธานบารางไกย์ได้โดยตรง จากนัน้
ประธานบารางไกย์ก็จะพิจารณาแตง่ตัง้สมาชิกลปูอนตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคนในชมุชนประกอบ
กนัไปด้วย (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 อปุสรรคของการเคล่ือนงาน KP ในฟิลิปปินส์ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงผู้น าหรือประธานบารางไกย์
บอ่ยครัง้ท าให้ขาดความตอ่เน่ืองของการบริหารงานเพราะประธานบารางไกย์ก็จะมีสถานะเป็นประธานลปูอน
ด้วย ประการท่ีสอง ต่อเน่ืองมาจากปัญหาแรก หากมีการเปล่ียนผู้ น าบ่อยก็จะท าให้การเรียนรู้หยุดชะงัก 
ประธานเองก็ต้องมาเรียนรู้งานใหม่ท าให้ศกัยภาพในการแก้ไขข้อขดัแย้งของลูปอนคงท่ีหรือไม่พฒันาขึน้จาก
เดมิ และประการตอ่มาปัญหาคือปัจจยัภายนอกท่ีเข้ามาแทรกแซงแม้จะเป็นกรณีง่าย ๆ แตก็่ไมท่ าให้คดีนัน้จบ
ลงง่าย ๆ ยกตวัอย่างเช่น ประธานบารางไกย์ท่ีได้รับการเลือกตัง้อาจจะเป็นคนละขั ว้การเมืองหรือไม่สามารถ
ท างานด้วยกนัได้กบันายกเทศมนตรี เม่ือเข้ามาแก้ปัญหาข้อพิพาทก็จะไม่สามารถจบคดีนัน้ได้ (Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 
 อย่างไรก็ดี จากการสมัภาษณ์หน่วยงานรัฐและตวัแทนบารางไกย์ไมพ่บข้อมลูเก่ียวกบัอปุสรรคในการ
ปฏิบตังิานมากนกั คณะผู้วิจยัได้มีการสมัภาษณ์ไม่เป็นทางการกบัผู้ ให้สมัภาษณ์ท่ีปฏิบตังิานในองค์กรพฒันา
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เอกชนแหง่หนึง่14 พบวา่ นอกจากจะมีปัญหาเร่ืองระบบอปุถมัภ์เพราะประธานบารางไกย์ถกูเลือกตัง้ขึน้มาแล้ว
ยงัด ารงต าแหน่งประธานลปูอนด้วย ท าให้กระบวนการอาจมีอคติเพราะความเป็นเครือญาติหรือบคุคลใกล้ชิด
แล้ว  ยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์อาจยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีประเด็นทางเพศและกรณีเก่ียวข้องกับครอบครัว เพราะมีดลุพินิจเข้ามาใช้ในกระบวนการได้
คอ่นข้างมาก ดงัเชน่ สามีภรรยาทะเลาะกนัรุนแรงแตใ่ช้วิธีการเจรจาไกล่เกล่ียให้ยอมความกนั จากนัน้ภรรยาก็
ยงัต้องอาศยัอยู่ในบ้านเดียวกันกับสามี แทนท่ีจะมีสถานท่ีพกัฟืน้ให้กับผู้หญิงหรือเด็กท่ีถูกท าร้าย เม่ือกลับ
บ้านไปก็ถกูต าหนิจากสามีท่ีน าเร่ืองเข้ากระบวนการ KP หรือในกรณีอาชญากรรมรุนแรงถึงขัน้ขม่ขืน เป็นกรณี
ละเอียดอ่อนแตก็่ต้องผ่านกระบวนการ KP ซึ่งมีการบนัทึก จดัเก็บเอกสารทางการแพทย์ แตข่าดกระบวนการ
ส่งต่อทางเอกสารเหล่านีไ้ปยังศาล ท าให้เหย่ือต้องให้การซ า้ อีกทัง้ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมชุมชน
ฟิลิปปินส์แม้ค่าธรรมเนียมไม่สูงมาก แต่ส าหรับคนท่ีไม่มีเงินก็เข้าสู่กระบวนการไม่ได้ เช่น ผู้หญิงท่ีมีฐานะ
ยากจน เป็นต้น 
 ตวัอยา่งการขบัเคล่ือนโดยชมุชนบารางไกย์ Mangahan 
 Mangahan เป็นบารางไกย์ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของฟิลิปปินส์และตัง้อยูใ่นเขตเมือง ตวัอย่าง
บารางไกย์หนึ่งซึ่งตัง้อยู่ในเมือง คือ Mangahan15ตัง้ขึน้ในปี 1963 และเป็นบารางไกย์ขนาดใหญ่อนัดบัสอง
ประชากร 56,000 คน รองจาก Pateras city ซึ่งเป็นซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่สุดในจงัหวัด metro Manila หาก
เทียบขนาดกันอาจกล่าวได้ว่า Pateras คือเทศบาล ส่วน  Mangahan คือบารางไกย์16 (Quin A. Cruz, 
[interview], August 1, 2018) 
 ใน  Mangahan มี  The la ponta capo maiapa ซึ่ ง มี  10 -20 คน  ส่วน  Mangahan มี  20 คน 
(Ponta Capo Maiapa) เพราะเป็นบารางไกย์ขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณของบารางไกย์ในการท างานของ
คณะบุคคลเหล่านี ้ ปัจจุบนัเป็นคณะใหม่ท่ีเพิ่งได้รับเลือกตัง้เข้ามาเม่ือเดือนพฤษภาคม โดยก่อนท่ีจะมาตัง้
คณะลูปอนชุดนีไ้ด้มีการปิดประกาศรายช่ือทัง้ 20 คนบารางไกย์และไม่มีผู้คดัค้านจึงได้แต่งตัง้บุคคลเหล่านี ้

                                                           
14 เป็นการสมัภาษณ์โดยบงัเอิญเก่ียวกบัความคิดเห็นที่มีตอ่ระบบยตุิธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์ ผู้ ให้สมัภาษณ์ให้ความเห็นและ
ข้อเท็จจริงเชิงลกึที่เป็นประโยชน์ แต่คณะผู้วิจยัเห็นวา่ไมค่วรต้องใสใ่นรายนามผู้ ให้สมัภาษณ์เพราะเป็นการไม่เหมาะสมที่จะ
เปิดเผย (สมัภาษณ์ที่ร้าน Books Bordes, Avenue Araneta Center, Quezon City, Manila วนัท่ี 2 สงิหาคม 2561) 
15 Mangahan มาจากค าวา่ Mango หรือมะมว่ง คือเป็นพืน้ท่ีซึง่มีมะมว่งเป็นจ านวนมาก ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ Mangahan มี
ขนาดประชากรใหญ่เป็นอนัดบัสองหากจากค านวณฐานประชากรที่เลือกตัง้ล่าสดุในปี 2015 จ านวน 130,000 คน ในด้าน
ขนาดพืน้ที่ก็มีขนาดใหญ่เป็นล าดบัที่ห้า ความหนาแน่นประชากรเป็นล าดบัสองจาก 30 บารางไกย์ใน Pasig city และ Pasig 
city เป็นหนึง่ใน 17 city ใน Metro Manila Region  
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ขึน้มา ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีเกษียณแล้วมาเป็นลูปอน บางคนเป็นสมาชิกสมาคมเจ้าบ้าน (The homeowners 
association) สมาคมผู้ ใช้รถสามล้อ (The tricycle operators association) บางคนเป็นผู้น าสหภาพแรงงาน 
โดยคนท่ีอายนุ้อยท่ีสดุในลปูอนคณะนีคื้อ 40 ปี มีผู้หญิง 10 คน และผู้ชาย 10 คน (Quin A. Cruz, [interview], 
August 1, 2018) 
 คณะลูปอนเหล่านีข้อง Mangahan ไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท่ีส านกังานทุกวนั สมาชิกลูปอนประจ า
ส านกังานแบง่เป็นช่วงเช้า 5 คน ช่วงบา่ย 5 คน เลขานกุารลปูอนจะเป็นผู้จดักรณีมาให้ลปูอนด าเนินการไกล่
เกล่ีย เฉล่ียประมาณ 1 กรณีใช้เวลา 1 ชัว่โมง (Quin A. Cruz, [interview], August 1, 2018) 
 ตวัอยา่งการขบัเคล่ือนโดยชมุชนบารางไกย์ Hingatungan 
 Hingatungan เป็นบารางไกย์ขนาดเล็ก ลปูอนประกอบด้วยประธาน 1 คน สมาชิกลปูอน 10 คน 
และเลขานกุารของลปูอน 1 คน ในสมาชิกทัง้ 10 คน คนท่ีอายมุากท่ีสดุอยู่ท่ี 93 ปี และคนอายนุ้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 
69 ปี (เกิด ค.ศ.1925 และ 1949 ตามล าดบั) ลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัของลปูอนคณะนีคื้อความเป็นหุ้นส่วนท่ี
เข้มแข็งกับองค์กรพลเมืองอาวุโส (The Senior Citizens Organization) ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของ
ลปูอนนีท่ี้สมาชิกลปูอนเป็นผู้อาวโุสทัง้หมดเพราะถือว่าเป็นผู้ มีประสบการณ์ และคนในพืน้ท่ีนีเ้ลือกกนัเองบน
พืน้ฐานว่าเป็นสมาชิกอาวโุสภายใต้คณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีตัง้ขึน้โดยรัฐบาลและกฎหมาย เรียกได้ว่าคนท่ีมาอยู่
ในลปูอนได้ท างานรับใช้บารางไกย์เป็น 20 ปี แม้กระทัง่ก่อนกฎหมายท้องถ่ิน the Local Government Code 
1991 คนเหลา่นีก็้ได้ท างานเป็นอาสาสมคัรในบารางไกย์อยูก่่อนแล้ว (Geselle Endriano, [interview], August 
3, 2018; Hingatugan Lupon, [ interview], August 3, 2018) ลูปอน Hingatungan ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติ ท่ีเ รียกว่า LTIA awards ในปี 2014 2015 และ 2016 โดยการลงแข่งขันในปี 2017 ลูปอน 
Hingatungan จะสามารถแขง่ขนัได้เป็นปีสดุท้ายและจะมีสิทธิเข้าร่วมใน Hall of Fame (Hingatugan Lupon, 
[interview], August 3, 2018) 
 Hingatungan17 เป็นบารางไกย์ท่ีตัง้อยู่ในเขต Silago City18 ประธานบารางไกย์เป็นผู้ส่งเร่ืองเพ่ือ
เข้าประกวดลปูอน โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางมาท าการประเมินบารางไกย์ท่ีส่งเข้าประกวด ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีกล่าวว่า ลูปอนนีท่ี้ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 ปีซ้อนเพราะสามารถด าเนินงานได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของระบบยตุิธรรมชมุชน แทบจะเป็นหนึ่งในไม่ก่ีบารางไกย์ในภูมิภาคนีท่ี้มีอาคารท าการเป็นของ

                                                           
17 Hingatungan หมายถึงต้นโกงกาง เพราะบริเวณนีอ้ยูใ่กล้ชายฝ่ังและมีต้นโกงกางมาก 
18 Silago มีรากศพัท์จากภาษาสเปน murcielago ที่แปลว่าค้างคาว Silago City ประกอบด้วย 15 บารางไกย์ และมีจ านวน
ประชากรประมาณ 30,000 คน 
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ตวัเอง อาคารท าการเป็นตกึ 2 ชัน้เพ่ือท างานเก่ียวกับยตุธิรรมชมุชน มีระบบการสนบัสนนุท่ีดีจากภาคสว่นตา่ง 
ๆ ในชมุชน และจากรัฐบาลด้วย (Geselle Endriano, [interview], August 3, 2018) 
 ตวัอย่างกรณี ลูปอน Hingatungan บางคนท่ีอายุมาก เช่น อายุ 75 ปีไปแล้วก็ยังอยากท่ีจะท างาน
อาสาสมคัรให้กับบารางไกย์อยู่ แต่สภาพร่างกายอาจไม่มีความพร้อม ประธานบารางไกย์ในฐานะลูปอนจะ
พิจารณาว่ายงัจะให้ท าหน้าท่ีต่อไปหรือไม่ บางครัง้ผู้ เข้ามาท าหน้าท่ีในลูปอนอาจเป็นญาติหรือคนรู้จักของ
ประธานลูปอน แต่ก็ต้องขึน้อยู่กับคุณสมบตัิขัน้ต้นอยู่ดี คุณสมบตัิท่ีส าคญัคือต้องเป็นสมาชิกท างานอยู่ใน
องค์กรพลเมืองอาวุโส ก็หมายถึงว่าเป็นผู้สูงวยัท่ีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นคณุลกัษณะเฉพาะของบาราง
ไกย์นี ้แม้จะไม่ใช่คณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด แตป่ระธานบารางไกย์ก็สามารถก าหนดคณุสมบตัิเพิ่มเตมิท่ี
เฉพาะเจาะจงลงไปมากขึน้ ไมไ่ด้มีการก าหนดคณุสมบตัใินเทศบญัญตัิหรือกฎหมายท้องถ่ินอะไร เป็นเพียงกล
ยุทธ์เฉพาะของบารางไกย์นีเ้ท่านัน้ เพราะบารางไกย์นีใ้ห้ความส าคัญกับความอาวุดส เพราะจะมีความ
เช่ียวชาญในการท างาน มีเวลาในการอทุิศตนเพ่ืองานสว่นร่วมเพราะคนท่ีเกษียณจะวา่งงานพร้อมทัง้ได้รับการ
ยอมรับนบัถือจากคนทัว่ไปอีกด้วย ผู้ ให้สมัภาษณ์กลา่วว่าการท่ีลปูอนนีมี้กลยทุธ์เช่นนีถื้อเป็นมาตรการส าคญั
ท่ีสงูกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และเป็นปัจจยันอกเหนือจากการปฏิบตัิงานท่ีดีของลปูอนท่ีท าให้ลปูอนนีไ้ด้รับ
รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ (Geselle Endriano, [interview], August 3, 2018) 

เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของลูปอนนีท่ี้มีผู้ สูงอายุเป็นสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมด้านการ
เจรจาไกล่เกล่ียท่ีมีหลายเทคนิคแตกตา่งกนัไปแล้วแตก่รณีพิพาท ยกตวัอย่างเช่น ประธานลปูอนเม่ือได้รับข้อ
ร้องเรียนมาก็จะไปเย่ียมเยียนทัง้ผู้ ร้องเรียนและผู้ถกูกล่าวหาเพ่ือจะสืบเร่ืองราวและท าความรู้จกัเร่ืองราวก่อน 
จะช่วยท าให้รู้ว่าจะใช้กลยุทธ์หรือวิธีการใดในการพูดคุยระหว่างสองฝ่าย เพราะประธานบารางไกย์เช่ือว่า
กระบวนการพูดคยุนีต้้องใช้จิตวิทยา เป็นการอ่านบุคลิกภาพของคน หากคู่กรณีโกรธกันและประธานบาราง
ไกย์รู้วา่คูก่รณีนัน้เป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้า ประธานลปูอนก็จะน าคมัภีร์ไบเบลิมาใช้เพ่ือแก้ไขข้อพิพาทนีห้ากทัง้คู่
ต่างเป็นคาทอลิกด้วยกัน แต่หากทัง้คู่หรือคนหนึ่งคนใดไม่ได้เป็นคาทอลิกก็ต้องใช้วิธีการอ่ืน แต่ผู้ท าหน้าท่ีนี ้
จะต้องรู้ว่าคูพ่ิพาทมีจดุอ่อนเร่ืองไหนอาจเป็นเร่ืองศาสนา การเมือง เป็นต้น (Geselle Endriano, [interview], 
August 3, 2018) 

ยกตวัอย่างข้อพิพาทท่ีมีการน านายกเทศมนตรี (Mayor) มาร่วมในกระบวนการเจรจาในฐานะผู้สร้าง
แรงจงูใจ (Motivator) หรือผู้สงัเกตการณ์ ไม่ใช่ผู้ ไกลเ่กล่ีย นายกเทศมนตรีเป็นเพียงสว่นหนึ่งของการไกล่เกล่ีย
เท่านัน้ ไม่ใช่ทัง้หมดของกระบวนการ ยกตวัอย่างเช่น เม่ือประธานลูปอนจดักระบวนการพูดคยุขึน้ อาจเชิญ
นายกเทศมนตรีเข้ามาร่วมในกระบวนการด้วยแล้วให้กล่าวค าพูดเล็กน้อยท่ีเป็นแรงบนัดาลใจแบบสัน้ ๆ หรือ
อาจเน้นจดุส าคญัถ้าคูก่รณีตา่งเป็นผู้ ท่ีสนบัสนนุทางการเมืองของนายกเทศมนตรีคนนัน้ ๆ อาจเน้นการให้อภยั
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กันในฐานะเป็นผู้ สนับสนุนการเมืองฝ่ายเดียวกัน ดังนัน้ขอให้อภัยซึ่งกันและกันในฐานะท่ีต่างก็เคารพ
นายกเทศมนตรีคนนีเ้หมือนกนั เป็นต้น (Geselle Endriano, [interview], August 3, 2018) 

ส าหรับข้อดีอีกประการหนึ่งของชุมชนนีคื้อ เป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีมีวฒันธรรมประเพณีทางการเมือง
และสายสมัพนัธ์ท่ีเข้มแข็ง มีสายสมัพนัธ์กับนายกเทศมนตรีท่ีได้รับการสนบัสนุนท่ีเข้มแข็งเช่นกันจากนายก
ท้องถ่ินระดบัสงูขึน้ไป การน านายกเทศมนตรีเข้ามามีสว่นในกระบวนการแม้จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามวาระ
ของแตล่ะคนก็ตาม แตถื่อว่าเป็นเทคนิคหนึ่งเท่านัน้ในการสร้างแรงบนัดาลใจเพ่ือไม่ให้ปัญหาลกุลามมากขึน้ 
ไม่ให้เร่ืองไปไกลถึงขัน้ขึน้ศาล การสร้างแรงบนัดาลใจจึงไม่ใช่การท าให้คนกลวั แตเ่ป็นการท าให้คนให้อภยักนั 
(Geselle Endriano, [interview], August 3, 2018) 
 นอกเหนือจากวฒันธรรมการเคารพในผู้อาวุโสท่ีปรากฏในการท างานของลปูอน Hingatungan แล้ว 
ยังมีการเคารพในผู้ หญิงด้วย ลูปอนนีมี้สมาชิกเป็นผู้ หญิง 1 คน จากแต่ก่อนมีแต่ผู้ ชายล้วน (Geselle 
Endriano, [interview], August 3, 2018) 
 กรณีพิพาทส่วนใหญ่ท่ีมายงัลปูอนในเขต Silago มกัเก่ียวกบัเร่ืองการยืมเงินแล้วผิดสญัญาท่ีจะให้คืน 
หรือการก่อความร าคาญยามค ่าคืนหลงัจากการด่ืมท่ีหากมีผู้ ร้องเรียนก็จะเป็นข้อพิพาทบคุคลได้  เร่ืองขอบเขต
ท่ีดินก็เป็นเร่ืองหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในเมือง Silago และเป็นกรณีท่ียากในการแก้ไขพอสมควร (Geselle Endriano, 
[interview], August 3, 2018) 
 ท่ี Hingatungan หากการแก้ไขปัญหาผา่นประธานลปูอนไมส่ าเร็จ ตอ่มาเป็นการใช้การประนีประนอม
ท่ีคู่กรณีจะเลือกผู้ ประนีประนอมมาจากสมาชิกลูปอน 3 คนท าหน้าท่ีคณะผู้ ประนีประนอมหรือปังแคท 
ประธานลูปอนจะเปิดโอกาสให้เลือกคนท่ีคู่กรณีต่างพอใจและสะดวกใจว่าจะสามารถช่วยให้แก้ไขข้อพิพาท
ของตนได้ดี ผู้ ร้องเรียนเลือก 1 คน ผู้ถูกร้องเรียนเลือก 1 คน เหลืออีก 1 คนใช้วิธีจบัฉลาก และมีเลขานุการ
ลปูอนอีก 1 คนช่วยท าหน้าท่ีเลขา ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกลปูอนทกุคนได้มีโอกาสถกูเลือก ท่ีน่ีจึงแตกตา่งจากท่ีอ่ืน
ท่ีประธานจะเป็นคนเลือกสมาชิกปังแคทคนท่ีสามขึน้มา กฎหมายก าหนดแนวทางให้เลือกปังแคทไว้คร่าว ๆ แต่
บารางไกย์สามารถท่ีจะเพิ่มวิธีการเฉพาะท่ีจะเลือกได้ เช่น ท่ีน่ีประธานก็เลือกปังแคทคนท่ีสามเชน่กนัแตเ่ลือก
โดยวิธีสุม่จบัฉลากขึน้มา (Geselle Endriano, [interview], August 3, 2018) 

ส าหรับการท าหน้าท่ีลูปอนท่ีน่ีค่อนข้างท างานหนัก เพราะเม่ือมีการร้องเรียนลูปอนจะต้องไปสืบค้น
ข้อมลูโดยการไปเย่ียมเยียนคูก่รณีทัง้สองฝ่ายเพ่ือท าความรู้จกัก่อนท่ีจะท าการไกลเ่กล่ียหรือประนีประนอม ถือ
ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยท าให้การแก้ไขข้อพิพาทเป็นไปด้วยดี (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 
2018) 
 คณะผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าปัจจัยท่ีท าให้ลูปอน Hingatungan ได้รับรางวัลระดบัประเทศ 3 ปี
ซ้อนเพราะการท างานของลูปอนท่ีเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวโดยมีการ
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ท างานร่วมกนัท่ีดีระหว่างลปูอน บารางไกย์ เลขานกุารบารางไกย์ มีการเก็บบนัทึกหลกัฐานท่ีดีโดยเลขานุการ
ท าให้เห็นมีหลักฐานท่ีเห็นได้ว่าลูปอนนีมี้การปฏิบัติงานท่ีดีอย่างไร และประธานลูปอนมีความเป็นผู้ น ามี
ความสามารถเฉพาะตวัในการบริหารจดัการ สมาชิกลูปอนเองก็เคารพความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ และ
ด้วยการช่วยเหลือจากกรมการภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน (Department of Interior and Local Government: 
DILG) ในเชิงเทคนิคท าให้ลปูอนนีไ้ด้รับรางวลันี ้(Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 ปัจจยัท่ีท าให้ได้รับหลายรางวลั คณะผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าเป็นเพราะการท างานอย่างหนักและ
ความจริงใจตอ่การบริการ และการมีเกณฑ์มาตรฐานของรางวลัท่ีลปูอนนีส้ามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้
ไว้ โดยคณะผู้ ให้สัมภาษณ์ได้น าเอกสารหลักฐานมาแสดง เช่น บนัทึกประจ าเดือน มีระบบการบนัทึกการ
ปฏิบตัิงาน มีการด าเนินงานท่ีค านึงถึงความเก่ียวข้องกับส่วนงานต่าง ๆ และรายงานตรงต่อ DILG และศาล 
รวมทัง้ความสม ่าเสมอในการท างานและการประชมุท่ีสมาชิกลปูอนสองคนจะต้องมาท่ีส านกังานทุกวนัจนัทร์ 
การประชมุประจ าเดือนคือทกุวนัพธุแรกของเดือน (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่าจากบนัทึกการท างานจะเห็นได้ว่าการแก้ไขข้อพิพาทของลปูอนนีส้ามารถ
ส าเร็จได้ตัง้แตค่รัง้แรกภายในเวลาชว่งโมงเดียวเป็นสว่นใหญ่ก็เพราะได้มีการพบปะพดูคยุกนัก่อน มีการพบปะ
บุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ อีกด้วย มีการสอบถามจากเพ่ือนบ้านถึงความจริง เหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้มีข้อเท็จจริง 
หลงัจากพบปะแล้วประธานลปูอนอาจขอความช่วยเหลือหรือค าปรึกษาจากสมาชิกลปูอน ซึ่งจะมีการประชมุ
กนัทกุเดือนอยูแ่ล้ว ดงันัน้เม่ือประธานลปูอนเจอกรณีก็ไปพบปะพดูคยุแบบไมเ่ป็นทางการกบัคูก่รณีและบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องก่อนแล้วจงึน ามาปรึกษาในท่ีประชมุ (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 กรณีท่ีลปูอนเคยพบว่ายากท่ีสดุตัง้แตด่ าเนินการมา คือ การล่วงละเมิดและใส่ร้าย (Harassment 
and slander) เป็นการหมิ่นประมาทแบบมีหลกัฐานเป็นลายลักษณ์อักษร (Defamation of character) เหตุ
เกิดเพราะความทิฐิและหึงหวงกนั ส่วนใหญ่เป็นการหึงหวงของภรรยาตอ่สามี ยกตวัอย่างเช่น สามีใช้โทรศพัท์
แล้วภรรยาสงสยัขอด ูแตส่ามีท าลายหลกัฐานโดยการพงัโทรศพัท์นัน้และก็มีปัญหานีเ้รือ้รังยาวนานก่อนท่ีจะ
ย่ืนเร่ืองเข้าสู่กลไก KP ผู้ ท่ีย่ืนเร่ืองนีคื้อผู้หญิงท่ีถกูกล่าวหาว่ามีอะไรกบัสามี ข้อพิพาทจบได้ด้วยกลไกปังแคท 
ถือว่าเป็นกรณีท่ียากเพราะมีญาติเข้ามาเก่ียวข้องมาก ระหว่างกระบวนการต่างก็กดดนัให้ท าเช่นนัน้เช่นนี ้
ลูปอนเห็นว่าปัญหาไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายแต่เป็นเพราะญาติและผู้สนับสนุนท่ีเข้ามาร่วมในท่ี
ประชมุ ลปูอนจึงให้เหลือแคค่นท่ีจ าเป็นเท่านัน้ ข้อพิพาทจึงจบลงด้วยดี จึงเป็นเหตผุลว่าลปูอนมกัจะไม่ให้คน
นอกเข้ามาร่วมรับฟังด้วยนักเพราะมีผลท าให้ข้อพิพาทจบลงได้ยาก (Hingatugan Lupon, [interview], 
August 3, 2018) 
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 ตวัอยา่งการขบัเคล่ือนยตุธิรรมชมุชนในแบบ BJA19 
การสนบัสนนุด้านยตุิธรรมชมุชนของ GRF มีความแตกตา่งจาก Katarungan Pambaragay หรือ KP 

เพราะ KP มีกลไกลูปอนท่ีจัดตัง้โดยกลไกของรัฐบาล แต่ GRF ช่วยสร้างสิ่งท่ีเรียกว่า Barangay Justice 
Advocates หรือ BJA ซึ่งถือเป็นกลไกก่อนลปูอน คือก่อนท่ีจะไปสู่กลไกลปูอนคนก็จะไปหา BJA ก่อนเพ่ือไกล่
เกล่ียและให้ค าปรึกษา เป็นกลไกแบบไม่เป็นทางการท่ีท าให้ความติดขดัของ KP สามารถด าเนินตอ่ไปได้ BJA 
สามารถชว่ยท าให้เกิดความสะดวกหรือลดความติดขดัในกระบวนการทางศาลในระดบัชาต ิระดบัภมูิภาค และ
ศาลในระดบัล่างเก่ียวกบัท่ีดิน โดยการใช้กระบวนการยตุิธรรมทางเลือก กรมการยตุิธรรมก็พึงพอใจกบักลไกนี ้
จึงให้เกิดขึน้ได้ควบคู่กับกลไกทางการแบบ KP เพราะกรณีพิพาทถูกแก้ไขได้เร็วกว่า KP ท่ีก าหนดเวลาไว้ 15 
วนั สว่น BJA อาจใช้เวลาเพียงคร่ึงวนัหรือหนึง่วนัเทา่นัน้ในการแก้ไขข้อพิพาท 

ลปูอนจะได้รับเลือกจากประธานบารางไกย์ ซึ่งถือวา่มีเร่ืองของการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเหมือนกนั 
BJA จงึเป็นอาสาสมคัรท่ีแยกส่วนออกไปและเลือกขึน้มาโดยชมุชน การท าหน้าท่ีและวาระของ BJA ก็จะไมถ่กู
กระทบจากประธานบารางไกย์ด้วย  
  BJA จะมีในบางพืน้ท่ีท่ีกลไก KP ไม่เข้มแข็งนัก หรือกลไก KP ไม่สามารถด าเนินงานได้ หรือไม่มี
แม้กระทั่งสมาชิกลูปอน ยกตัวอย่างเช่น Visayas Aklan Bohol Mindanao Maranao ซึ่งชุมชนนัน้ก็ไม่มี
ทางเลือกในการใช้ยุติธรรมชุมชน BJA จึงเข้ามาและสามารถใช้งานได้จริง แต่รัฐบาลท้องถ่ินก็สามารถ
สนบัสนนุการท างานของ BJA ด้วยเช่นกนั เช่น การให้พืน้ท่ีส าหรับการไกล่เกล่ียในห้องประชมุของบารางไกย์ 
มีปา้ยของ BJA เพ่ือให้คนท่ีเข้ามาร้องเรียนได้เดินเข้าไปพดูคยุปัญหาและขอค าปรึกษา อาจมีปัญหาเพ่ือบ้าน
ขโมยไก่ไปและมาขอให้ BJA ช่วยไปพูดคุยกับเพ่ือนบ้านคนนัน้ให้เอามาคืน เป็นต้น ก็ถือเป็นการไกล่เกล่ีย
อยา่งหนึง่ ท าให้คูก่รณีประหยดัเวลา  
 การเป็น BJA ไม่ส าคญัว่าจะจบการศึกษาอะไร แตอ่ยู่ท่ีการเข้าถึงกรณีของ BJA มากกว่า แตล่ะ
บารางไกย์มี BJA 5 คน โดยประมาณโดยเฉล่ียกับสภาพปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในพืน้ท่ีในแต่ละวนั BJA อยู่ใน
พืน้ท่ี 24 ชัว่โมงทกุคนต้องสามารถเข้าถึงได้ BJA จงึถกูเลือกขึน้มาไมใ่ชเ่พ่ือเป็นผู้ไกลเ่กล่ียแตต้่องเป็นท่ีปรึกษา
ด้านสนัติ เป็นนกัสร้างเครือข่าย และนกัการศึกษา เพราะเป็นบุคคลท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสุด ชุมชนพืน้เมืองส่วน
ใหญ่จะได้หวัหน้ากลุม่คนพืน้เมืองเป็น BJA  
 เม่ือคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาเป็น BJA แล้ว จากนัน้เป็นการปฐมนิเทศ (Orientation) เก่ียวกบัโครงการนี ้
ผู้ ท่ีท าไมใ่ช ่GRF เพราะเป็นคนแปลกหน้าส าหรับคนในพืน้ท่ี หากแตเ่ป็นหุ้นสว่น NGO ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี NGO นีจ้ะ
ได้รับการทาบทามก่อนท่ีเข้าไปพดูคยุกบัผู้ว่า แตก่ารเลือก BJA เป็นการใช้ระบบโหวตโดยคนในชมุชนด้วยการ

                                                           
19 ผู้ให้ข้อมลูสว่นนีท้ัง้หมดคือ Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018 
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ใช้กล่องลงคะแนน แล้วเลือกคนท่ีได้คะแนนอนัดบัสูงสุดห้าอนัดบัแรก จากนัน้ผู้ ได้รับการคดัเลือกต้องให้ค า
สญัญาและยอมรับในการเสนอช่ือเสียก่อน และยอมรับท่ีจะเข้าอบรม BJA จะได้รับการช่วยเหลือด้านการท า
เอกสารจากเจ้าหน้าท่ีบารางไกย์  
 แม้จะไมต้่องการให้มีการจ้าง BJA แตบ่างครัง้ก็ไม่สามารถห้ามบารางไกย์ให้จ้างได้ ดงันัน้ BJA ท่ี
ท างานอย่างหนักและสามารถเป็น BJA ได้ อาจเป็นลูปอนได้ด้วยเพ่ือท างานเป็นผู้ ไกล่เกล่ีย BJA จึงช่วย
บรรเทาภาระงานของบารางไกย์ในการแก้ไขข้อิพาท เป็นกลไกด่านหน้าส าหรับผู้ ท่ีไม่มีเงินท่ีจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมแก่บารางไกย์ สิ่งส าคญัท่ีเป็นคุณค่าของ BJA คือการส่งเสริมทักษะการไกล่เกล่ียและการให้
ค าแนะน า เปา้หมายการไกลเกล่ียของ BJA คือ สนัตสิขุ แตเ่ปา้หมายการไกลเ่กล่ียของ KP คือศาล  
 
4.5 การบรรลุเป้าหมายของยุตธิรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ 
 
 จากการสมัภาษณ์ พบว่า เปา้หมายของการมีระบบยุติธรรมชมุชนของหน่วยงานของรัฐนัน้ไม่ได้
วางไว้เพ่ือความปลอดภยั ความพึงพอใจ และยกระดบัศกัยภาพชมุชนตามกรอบของการวิจยัครัง้นี ้ หากแต่มี
เป้าหมายเพ่ือการบริหารงานยตุิธรรมท่ีรวดเร็ว ลดความแออดัของคดีท่ีจะเข้าสู่ศาล และการฟืน้คืนประเพณี
และความสมัพนัธ์กันในชุมชน ดงัผู้ ให้สมัภาษณ์จาก DILG กล่าวว่าการจดัตัง้ให้มีกลไกจดัการความขดัแย้ง
โดยมีชมุชนเป็นฐานหรือ KP ในฟิลิปปินส์ พบว่า รัฐบาลมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ยตุิธรรมท่ีรวดเร็วและเสียคา่ใช้จ่ายไมม่าก เพ่ือลดจ านวนและความแออดัของการพิจารณาคดีในชัน้ศาลซึง่จะ
ชว่ยยกระดบัคณุภาพความยตุธิรรมท่ีเกิดขึน้โดยศาล และเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงประเพณีการยตุิข้อพิพาท
อยา่งเป็นกนัเองอนัยาวนานในระดบัชมุชน (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 
 เชน่เดียวกนักบัผู้ให้สมัภาษณ์จาก DOJ เห็นวา่เปา้หมายสดุท้ายจริง ๆ ของระบบ KP ในฟิลิปปินส์
นัน้เกิดเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสายใยความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน ได้น าคนกลับสู่ชุมชน รักษาความเป็น
ครอบครัวและความเป็นชุมชนไว้ ในฟิลิปปินส์มีความแตกต่างกันทางเชือ้ชาติและศาสนาในหลายพืน้ท่ี คน
ส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์เป็นคาทอลิกแต่ทางพืน้ท่ีตอนใต้ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม กลไกนีอ้าจพอช่วยตอบโจทย์
ความหลากหลายได้ (Pastor J. Benavidez, Florina C. Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], 
September 30, 2018) 
 อย่างไรก็ดี พบว่า ผู้ ให้สัมภาษณ์บางท่านได้ให้ข้อมูลท่ีพอจ าแนกได้ว่าระบบยุติธรรมชุมชน
ฟิลิปปินส์ก็ถือวา่มีสว่นชว่ยท าให้เกิดความปลอดภยั สร้างความพงึพอใจ และยกระดบัศกัยภาพชมุชน ดงันี  ้
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 4.5.1 ความปลอดภัย 
 
จากการสมัภาษณ์ พบว่า บารางไกย์ Hingatungan มองเห็นความส าเร็จของชมุชนจากการขบัเคล่ือน 

KP ว่าท าให้เกิดความสันติในพืน้ท่ี ซึ่งหมายถึงความรู้สึกปลอดภัยเพราะพืน้ท่ีปราศจากความขัดแย้งหรือมี
ความขัดแย้งก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยากด้วยกลไกความเป็นเพ่ือนบ้านอย่าง KP ผู้ ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า
ความส าเร็จท่ีส าคญัของลปูอนนีคื้อความสนัติ หลงัจากท่ีเราได้มีคณะลูปอนขึ น้ในบารางไกย์ก็รู้สึกได้ว่าเรามี
ความสนัติ การเป็นชมุชนท่ีมีความก้าวหน้าคือคณะลปูอนตระหนกัได้ถึงศกัยภาพของตวัเองในการช่วยให้คน
ในชุมชนประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลา อีกทัง้ยงัช่วยฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน และการได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ความส าเร็จของพืน้ท่ีนีเ้พ่ือให้เป็นการเรียนรู้ต่อยอดไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนถือเป็นความส าเร็จหนึ่งของ
ลูปอนนีเ้ช่นกัน โดยมีหลายบารางไกย์ท่ีมาศึกษาดูงานท่ีบารางไกย์ Hingatungan นี ้(Hingatugan Lupon, 
[interview], August 3, 2018) 

 
 4.5.2 ความพงึพอใจ 

 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ฟิลิปปินส์ยังไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจกับประชาชนผู้ เ ข้าสู่

กระบวนการ KP โดยผู้ ให้สมัภาษณ์ทราบว่ามีการประเมินจ านวนกรณีท่ีร้องเรียนและประสบความส าเร็จอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 80 -90 แตก่ารประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ่กระบวนการ KP นัน้ยงัไม่มีข้อมลูการ
ประเมิน (Pastor J. Benavidez, Florina C. Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 
30, 2018) 
 อย่างไรก็ดี พอสรุปได้ว่าประชาชนท่ีเข้าสู่กระบวนการอาจมีความพึงพอใจในกระบวนการ KP 
เพราะสามามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่เสียคา่ใช้จ่ายมาก ดงัผู้ ให้สมัภาษณ์บางท่านกล่าวว่าเป้าหมายของ KP 
นัน้เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการเข้าถึงความยตุธิรรมโดยเสียคา่ใช้จ่ายไมม่าก ไมยุ่ง่ยาก ใช้เวลาไมม่ากเพราะใช้เวลา
รวมแล้วทัง้กระบวนการไม่เกิน 45 วนั หลงัจากนัน้หากไมพ่อใจจงึจะเข้าสูก่ระบวนการทางศาล  (Shervit Ann, 
[interview], August 1, 2018) 

สอดคล้องกนักบัการผู้ให้สมัภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและบารางไกย์ กลา่ววา่ ส าหรับการท าหน้าท่ี
ลูปอน Hingatungan จะต้องมีการรายงานการท าหน้าท่ีของตนเองแก่ประชาชนปีละ 2 ครัง้ ผลพบว่าการท า
หน้าท่ีของลปูอนช่วยประหยดัคา่ใช้จา่ย ชว่ยรักษาความสมัพนัธ์ ประหยดัเวลา เพราะลปูอนสามารถจดัการข้อ
พิพาทในบารางไกย์ได้ดีกว่าให้ข้อพิพาทเหล่านีต้้องไปสู่ศาลซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายมาก (Geselle Endriano, 
[interview], August 3, 2018; Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
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 4.5.3 การยกระดับศักยภาพชุมชน 
  
 จากการสมัภาษณ์ พบวา่ เปา้หมายของยตุธิรรมชมุชนฟิลิปปินส์ในการยกระดบัศกัยภาพชมุชนยงั
ไม่ชดัเจนนกั พบเพียงการเก็บข้อมลูทางสถิติถึงจ านวนกรณีข้อพิพาทท่ีได้รับการร้องเรียนและแก้ไขโดยกลไก 
KP ซึ่งหน่วยปกครองท้องถ่ินในฟิลิปปินส์แบง่ออกเป็นหลายระดบั ตัง้แตร่ะดบัภูมิภาค จงัหวดั เมือง เทศบาล 
และหมูบ้่าน จ านวนท้องถ่ินแตล่ะระดบัแบง่ออกได้เป็นดงันี ้
 
ตาราง 4.3 หนว่ยปกครองท้องถ่ินระดบัตา่ง ๆ ของฟิลิปปินส์ 

หน่วยปกครองท้องถิน่ 
Local Government Units (LGUs) 

จ ำนวน 
Number 

ระดับภูมิภาค (Regions) 16 

ระดับจังหวัด (Provinces) 81 

ระดับเมือง (Cities) 145 

ระดับเทศบาล (Municipalities) 1,489 

ระดับหมู่บ้าน (Barangays) 42,044 (หรือ 39,554 หมูบ้่านหากไม่
นบัรวมเขตปกครองตนเองมุสลิมใน
มินดาเนาท่ีเรียกวา่ ARMM) 

 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการสมัภาษณ์ Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], August 1, 2018 
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 ภาพรวมทัง้ประเทศ 
 DILG ได้มีการเก็บข้อมลูจ านวนกรณีท่ีระบบ KP ทัง้ประเทศสามารถจดัการได้ประมาณร้อยละ 80 
จากจ านวนกรณีท่ีมีการร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่นระหว่างปี 2012 - 2017 มีจ านวนข้อร้องเรียนประมาณ 
487,000 กรณี และสามารถจดัการได้ประมาณร้อยละ 75 แสดงว่าจ านวนกรณีท่ีเหลือได้ถูกส่งเร่ืองไปยงัศาล 
ท าให้ศาลสามารถเน้นไปด าเนินคดีในเร่ืองท่ีใหญ่กว่าได้มากขึน้ ซึ่ง DILG ได้มีการเก็บข้อมูลเฉพาะจ านวน
กรณีท่ีร้องเรียน กรณีท่ีสามารถแก้ไขได้และไม่ได้ด้วยระบบ KP เพราะในทัง้หมดนีบ้างกรณีผู้ ร้องเรียนไม่
ต้องการจะด าเนินตามกระบวนการตอ่จงึมาถอนเร่ืองออกไปก็มี 
 นอกจากนี ้จากการสมัภาษณ์ตวัแทนเจ้าหน้าท่ีจากส านกัปกครองท้องถ่ินพบว่าจ านวนกรณีข้อ
พิพาทท่ีบารางไกย์สามารถจดัการได้นัน้มีความสมัพนัธ์กันกับจ านวนกรณีข้อพิพาทท่ีถูกส่งมายงับารางไกย์ 
จากภาพข้อมลูสถิติตัง้แตปี่ ค.ศ.2012 – 2017 เห็นได้ว่าปี 2012 มีจ านวนกรณีข้อพาทถูกส่งมายงับารางไกย์
มากถึง 487,376 กรณี และสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ 369,690 กรณี และเม่ือพิจารณาปี 2017 จ านวนข้อ
ร้องเรียนลดลงอยูท่ี่ 422,538 และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 316,568 กรณี ดงัภาพตอ่ไปนี ้

 
 
ภาพท่ี 4.1 จ านวนกรณีข้อพิพาทท่ีร้องเรียนและแก้ไขได้โดยลปูอนระหว่างปี 2012 - 2017 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการสมัภาษณ์ Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], August 1, 2018 

487,376

425,263
461,489

436,656
413,130 422,538

369,690

327,124
350,554

323,834
304,077 316,568

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total No. of Cases Filed Total No. of Cases Settled



159 
 

  
ส าหรับการศกึษาความแตกตา่งระหว่างจ านวนกรณีท่ีร้องเรียนและจ านวนกรณีท่ีสามารถแก้ไขได้ ทาง 

DILG ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีท าให้ระดับช่องว่างของการแก้ไขปัญหายังมีอยู่ในสัดส่วนท่ีค่อนข้าง
เท่ากนัในแต่ละปี โดยอาจจะมีการศึกษาต่อไปในอนาคต (Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], 
August 1, 2018) 

ตวัอยา่งการยกระดบัศกัยภาพชมุชนโดยการขบัเคล่ือน BJA 
 ตัง้แต่เร่ิมโครงการ BJA โดย GRF ในปี 1998 จนกระทัง่โครงการล่าสุดปี 2012 เป็นเวลาเกือบ 20 ปี 
ท าให้มีตวัแบบในการขบัเคล่ือนยตุธิรรมชมุชนแบบไมเ่ป็นทางการหลายตวัแบบ GRF ได้เก็บสถิต ิมีการจ้างนกั
กฎหมายเพ่ือท าการวิเคราะห์กรณีแต่ละกรณีท่ีเข้ามาสู่ BJA ด้วย และพบว่า กลไก BJA แก้ปัญหาความ
ขดัแย้งได้ถึงร้อยละ 95 กรณีท่ีติดค้างอยู่ท่ี KP ลดเหลือ 4,000 กรณี พบว่าร้อยละ 77 ของกรณีทัง้หมดจดัการ
ได้โดย จากการด าเนินการนีย้ังค านวณความคุ้มค่าไปได้อีกว่าช่วยรัฐบาลประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็น
มูลค่า 25.3 ล้านเปโซ หรือประมาณ 1.6 ล้านเปโซต่อ BJA หนึ่งคน (Ma. Rosamund Parado, [interview], 
August 2, 2018) 
 GRF ได้มีการประชุม BJA ประจ าปี และมีรายงานล่าสุดว่า BJA สามารถแก้ไขกรณีพิพาทได้ถึงร้อย
ละ 97 ถือเป็นการช่วยงานบริการด้านยุติธรรมให้กับรัฐบาล ลดการท างานของ KP ซึ่งหมายถึงว่ารัฐบาล
ประหยดัคา่ใช้จา่ยและประธานบารางไกย์สามารถใช้เวลาไปกบักบัพฒันาบารางไกย์ตวัเองได้อยา่งเตม็ท่ี (Ma. 
Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018) 
 ปัจจบุนั การอบรม BJA ได้เกิดขึน้ 24 จงัหวดัทัว่ประเทศ อบรม 15 จงัหวดัใน Mindanao บางจงัหวดั
ใน Visayasร้อยละ 58 ใน Mindanao และหวงัว่าถ้าเร่ิมโครงการอีกครัง้ในปี 2019 จะสามารถด าเนินการได้
มากกว่า 1,200 บารางไกย์ในเขตปกครองตนเองของชาวมุสลิมใน Mindanao (Ma. Rosamund Parado, 
[interview], August 2, 2018) 

GRF ได้มีการเก็บข้อมลูการท างานจาก 10,614 กรณีในช่วงกรกฎาคม – สิงหาคม 2010 ใน 5 จงัหวดั 
ช่วงแรกมีคนตัง้ค าถามเก่ียวกบัหลกัสูตรแต่ตอ่มาทุกบารางไกย์ตา่งขอให้มีการอบรมบารางไกย์ของตน มีการ
จดัเก็บข้อมูลแยกเพศ เช่น City of Pagadian และ City of Dipolog พบว่า BJA ท่ีเป็นผู้หญิงสามารถจัดการ
ปัญหาได้ถึงร้อยละ 56 แต่พืน้ท่ีท่ี BJA ผู้หญิงจัดการได้น้อยคือ Tawi-tawi และ Maguindanao เพราะเป็น
บริบทพืน้ท่ีมุสลิม แต่แนวโน้ม BJA ผู้หญิงจะมีมากขึน้เพราะจากรายงานพบว่าผู้หญิงมกัท าการไกล่เกล่ียได้
ดีกว่าผู้ชาย บางพืน้ท่ีแก้ปัญหาข้อพิพาทไม่ได้มาก เช่นท่ี Davao เพราะเป็นกรณีส่วนใหญ่เก่ียวกับการข่มขืน 
การล่วงประเวณีในพ่ีน้อง ความรุนแรงในผู้หญิง จึงคอ่นข้างเป็นกรณีท่ียากในการแก้ไข มีประมาณร้อยละ 12 
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ของทัง้หมดซึง่ต้องสง่เร่ืองไปยงัศาลเพราะไมใ่ชก่รณีท่ีจะแก้ไขด้วยการไกลเ่กล่ีย แตส่ว่นใหญ่แล้วกรณีท่ีเกิดขึน้
จะเก่ียวกบัข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน (Ma. Rosamund Parado, [interview], August 2, 2018) 
 ตวัอย่างผลการด าเนินงานของลปูอน Hingatungan ในปี 2012 พบว่า มีกรณีร้องเรียนทัง้สิน้ทัง้ปี 28 
กรณี โดยเข้าสู่การประนีประนอม (Conciliated) 3 คดี ใช้การไกล่เกล่ีย 25 กรณี และไม่มีกรณีใดท่ีลูปอนไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้จนต้องส่งเร่ืองต่อไปยงักระบวนการยุติธรรมปกติ20(Hingatugan Lupon, [interview], 
August 3, 2018) 
 ลปูอน Hingatungan สามารถจดัการข้อพิพาทท่ีมาสูล่ปูอนได้ทกุกรณีหรือร้อยละร้อยของจ านวนกรณี
ทัง้หมด ไม่มีข้อพิพาทใดถูกส่งต่อไปยังศาล โดยมีจ านวนข้อพิพาทต่างกันไปแต่ละปี (Hingatungan มีข้อ
พิพาทถกูสง่มายงัลปูอนนีป้ระมาณ 30 กรณีตอ่ปี21) (Geselle Endriano, [interview], August 3, 2018) 

ประสิทธิภาพในการท างานของลปูอน Hingatungan เม่ือมีการร้องเรียน (Reklamo = complain) มาท่ี
ลปูอนจะใช้เวลาประมาณ 3 วนัจากนัน้จะจดัให้มีการพดูคยุ การพดูคยุครัง้แรกโดยกลไกของประธานลปูอนมกั
แก้ปัญหาได้ประมาณร้อยละ 80 ของกรณีทัง้หมด ช่วงของการแก้ไขปัญหานีอ้าจมีการพูดคุยโดยประธาน
ลปูอนก่ีครัง้ก็ตามโดยมีระยะเวลา 15 วนั แตถ่ายใน 15 วนั หากยงัไม่ตกลงกนัก็จะมีเวลาอีก 15 วนัเป็นกลไก
ของคณะลปูอนหรือปังแคท (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 ส าหรับการเข้าร่วมของเยาวชนในกลไก KP นี ้ยงัไม่ได้ท าให้เกิดขึน้ในลูปอนนี ้เพราะเยาวชนยังไม่
ต้องการเรียนรู้เพ่ือจะเป็นลูปอน และด้วยเง่ือนไขของลูปอนท่ีน่ีคือเป็นผู้สูงวยัซึ่งเป็นธรรมชาติของท่ีน่ี ดงันัน้ 
โอกาสของเยาวชนท่ีจะเข้ามาท างานเป็นคณะลูปอนอาจเป็นไปได้น้อย แต่ผู้ ให้สัมภาษณ์เห็นว่าอาจเป็น
นวตักรรมใหม่ท่ีให้เยาวชนได้เรียนรู้ เพราะในบารางไกย์นีมี้คณะกรรมการคุ้มครองเยาวชน (Child Protection 
Committee) อยูซ่ึง่ได้รับการอบรมให้แก้ไขปัญหาอยู่แล้ว เชน่ การประชมุสมัมนาวา่ด้วยเร่ืองการตอ่ต้านความ
รุนแรงในผู้หญิง การคุ้มครองเด็ก เป็นต้น หากจะมีนวตักรรมใหม่เราอาจให้เยาวชนได้เข้าไปสงัเกตการณ์การ
ท างานของลปูอนหรือปังแคทก็ได้ในบางเร่ืองท่ีไม่ได้เป็นความลบั เปิดเผยได้ และเหมาะสมกบัวยัของเยาวชน 
เชน่ ความขดัแย้งเก่ียวกบัท่ีดนิ (Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 
 อย่างไรก็ดี พบว่า จ านวนกรณีและความซบัซ้อนท่ีแต่ละบารางไกย์ต้องจดัการมีความแตกตา่งกันไป
ในแต่ละพืน้ท่ี ยกตวัอย่าง ผู้ ให้สมัภาษณ์จากบารางไกย์ Mangahan กล่าวว่าข้อพิพาทส่วนใหญ่มกัเก่ียวกบั

                                                           
20 สมัภาษณ์และมีเอกสารประกอบการสมัภาษณ์ 
21 ผู้ ให้สมัภาษณ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเมืองอื่นที่อยู่ในจังหวดั (เกาะ) เดียวกันคือ Southern Leyte ว่ามีกรณีพิพาทที่ส่งไปที่ 
Tacloban City ใน 2 วนัจะมีจ านวน 30 กรณี หรือเมือง Armok City ใหญ่รองลงมาจาก Tacloban City จะมีกรณีร้องเรียน
ประมาณ 15-20 กรณีต่อวนั ขณะที่ Silago City มีความเป็นเมืองน้อยกว่าและอยู่ทางตอนล่างของเกาะก็จะมีจ านวนกรณี
ร้องเรียนน้อยกวา่มาก  
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เร่ืองความขดัแย้งในครอบครัว การทะเลาะกนัของเพ่ือนบ้าน แตล่ะกรณีจะมีเลขานกุารช่วยบนัทึก 1 คน จาก
กรณีท่ีสามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อยู่ท่ีร้อยละ 90 นบัตัง้แต่เร่ิมปฏิบตัิงานมาประมาณ 1 เดือน วนัหนึ่งมีกรณี
ประมาณ 10-12 เร่ือง เช้า 6 เร่ือง บ่าย 6 เร่ือง ปัญหาในกระบวนการท่ีพบคือนัดหมายผู้ ร้องเรียนและผู้ถูก
ร้องเรียนแล้ว ผู้ถกูร้องเรียนมกัไมม่าเข้าร่วมในกระบวนการตามนดัหมาย (Quin A. Cruz, [interview], August 
1, 2018) ขณะท่ีบารางไกย์ Hingatungan สามารถจดัการข้อพิพาทท่ีมาสูล่ปูอนได้ทกุกรณีหรือร้อยละร้อยของ
จ านวนกรณีทัง้หมด ไม่มีข้อพิพาทใดถกูส่งตอ่ไปยงัศาล โดยมีจ านวนข้อพิพาทตา่งกนัไปแตล่ะปี แตโ่ดยเฉล่ีย 
Hingatungan มีข้อพิพาทถูกส่งมาประมาณ 30 กรณีต่อปี22) (Geselle Endriano, [interview], August 3, 
2018) ความแตกต่างของจ านวนกรณีนีส้่งผลต่อการยกระดบัศกัยภาพชุมชน โดยจะวิเคราะห์ในเนือ้หาบท
ตอ่ไป 
  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ แทนบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในฟิลิปปินส์ อาจสรุปได้ว่าฟิลิปปินส์มี
รูปแบบการด าเนินระบบยตุิธรรมชมุชนในรูปแบบหุ้นส่วนและแบบขบัเคล่ือน เน่ืองจากฟิลิปปินส์มีพืน้ท่ีเฉพาะ
บางแห่งท่ีต้องการรูปแบบการขบัเคล่ือนซึ่งสนบัสนนุโดยกลไกท่ีไม่เป็นทางการอย่างองค์กรพฒันาเอกชน การ
ขบัเคล่ือนภารกิจยุติธรรมชุมชนส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้านการจดัการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ เป็นการให้
หนว่ยงานท้องถ่ินระดบับารางไกย์ท างานร่วมกบัชมุชนในการแก้ไขข้อพิพาท โดยมีกฎหมายก าหนดอ านาจและ
ขอบเขตของคดีท่ีระดบับารางไกย์สามารถจัดการได้ หากไม่สามารถจดัการได้กรณีเหล่านีจ้ึงจะถูกส่งสู่ศาล  
ขณะท่ีหนว่ยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทส าคญัคือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือ DILG ท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูล
การท าหน้าท่ีพฒันาของท้องถ่ินทุกระดบัจนถึงระดบับารางไกย์ ท่ีหมายรวมถึงการท าหน้าท่ีในส่วนของการ
จดัการข้อพิพาทผา่นกลไกท่ีกฎหมายรับรองเรียกวา่ KP พร้อมกนันี ้DILG ยงัให้การสนบัสนนุด้านการฝึกอบรม 
การให้รางวลั สวสัดิการ ฯลฯ แก่กลไก KP ด้วยการใช้ลกัษณะความเป็นเพ่ือนบ้านของชุมชนและทรัพยากร
บุคคลในชุมชนมาช่วยเคล่ือนระบบ KP แม้เป้าหมายท่ีหน่วยงานของรัฐวางไว้จะเป็นเร่ืองของการท าให้การ
บริหารงานภาครัฐด้านกระบวนการยตุิธรรมมีความคล่องตวัและเสียคา่ใช้จ่ายน้อยลง แตร่ะหว่างกระบวนการ 
KP ก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างความรู้สึกปลอดภยั ท าให้ประชาชนพงึพอใจ และยกระดบัศกัยภาพชมุชนได้
ด้วย  
 
                                                           
22 ผู้ ให้สมัภาษณ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเมืองอื่นที่อยู่ในจังหวดั (เกาะ) เดียวกันคือ Southern Leyte ว่ามีกรณีพิพาทที่ส่งไปที่ 
Tacloban City ใน 2 วนัจะมีจ านวน 30 กรณี หรือเมือง Armok City ใหญ่รองลงมาจาก Tacloban City จะมีกรณีร้องเรียน
ประมาณ 15-20 กรณีต่อวนั ขณะที่ Silago City มีความเป็นเมืองน้อยกว่าและอยู่ทางตอนล่างของเกาะก็จะมีจ านวนกรณี
ร้องเรียนน้อยกวา่มาก  
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บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการศกึษาระบบยตุิธรรมชมุชนในประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศกึษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มี
วตัถปุระสงค์ส าคญั 2 ประการได้แก่ 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทและความส าคญัของระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน กรณีสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ เก่ียวกบัแนวทางจดัการมีสว่นร่วมของชมุชนตอ่งานยตุธิรรมชมุชน 

2. เพ่ือพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับระบบยุติธรรมชุมชนกรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะการให้
ชมุชนแก้ไขปัญหาเอง 

วิธีการศึกษาได้ใช้วิธีเชิงคณุภาพโดยเก็บข้อมูลจากการส ารวจเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการสมัภาษณ์
ผู้ปฏิบตัิงานด้านยุติธรรมชมุชน ตวัแทนชมุชนของฟิลิปปินส์ จากนัน้จึงน าไปวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา 
แล้วน าเสนอผลออกมาในรูปของการบรรยายตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 

จากผลการศกึษาท่ีได้น าเสนอในบทท่ี 4 นัน้ คณะผู้วิจยัได้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ี 1 และ 2 โดยการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ี 1 พบวา่ยตุธิรรมชมุชนในฟิลิปปินส์มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นกลไกชว่ยการบริหารงานภาครัฐ 
ส าหรับคดีเล็กน้อย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าบริการไม่มาก ความส าคญัล าดบั
ตอ่มาคือการได้ฟืน้ฟูความเป็นชมุชน เพ่ือนบ้าน และครอบครัวเข้าไว้ในกลไกท่ีรัฐก าหนด ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อ
พิพาทแบบยืดหยุน่มากกวา่กระบวนการทางศาล แม้จะมีความเป็นเป็นทางการอยูก็่ตาม 

ส าหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี 2 การพัฒนาองค์ความรู้ระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ ท่ีพบว่า 
ฟิลิปปินส์มีรูปแบบการด าเนินระบบยตุิธรรมชมุชนในรูปแบบหุ้นส่วนและแบบขบัเคล่ือน เน่ืองจากฟิลิปปินส์มี
พืน้ท่ีเฉพาะบางแห่งท่ีต้องการรูปแบบการขบัเคล่ือนซึง่สนบัสนนุโดยกลไกท่ีไม่เป็นทางการอย่างองค์กรพฒันา
เอกชน การขบัเคล่ือนภารกิจยุติธรรมชุมชนส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้านการจัดการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ 
เป็นการให้หนว่ยงานท้องถ่ินระดบับารางไกย์ท างานร่วมกบัชมุชนในการแก้ไขข้อพิพาท โดยมีกฎหมายก าหนด
อ านาจและขอบเขตของคดีท่ีระดบับารางไกย์สามารถจดัการได้ หากไม่สามารถจดัการได้กรณีเหล่านีจ้ึงจะถกู
สง่สูศ่าล   

ขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐในฟิลิปปินส์ท่ีมีบทบาทส าคญัคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือ DILG 
ท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลการท าหน้าท่ีพฒันาของท้องถ่ินทุกระดบัจนถึงระดบับารางไกย์ ท่ีหมายรวมถึงการท า
หน้าท่ีในส่วนของการจัดการข้อพิพาทผ่านกลไกท่ีกฎหมายรับรองเรียกว่า KP พร้อมกันนี ้DILG ยังให้การ
สนบัสนนุด้านการฝึกอบรม การให้รางวลั สวสัดกิาร ฯลฯ แก่กลไก KP ด้วยการใช้ลกัษณะความเป็นเพ่ือนบ้าน
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ของชมุชนและทรัพยากรบคุคลในชมุชนมาช่วยเคล่ือนระบบ KP แม้เปา้หมายท่ีหน่วยงานของรัฐวางไว้จะเป็น
เร่ืองของการท าให้การบริหารงานภาครัฐด้านกระบวนการยุติธรรมมีความคล่องตวัและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง 
แต่ระหว่างกระบวนการ KP ก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย ท าให้ประชาชนพึงพอใจ และ
ยกระดบัศกัยภาพชมุชนได้ด้วย 

ในส่วนตอ่ไปนี ้เป็นการน าผลท่ีได้จากการศึกษาในวตัถุประสงค์ทัง้ 2 ข้อดงักล่าวมาอภิปรายผลตาม
กรอบแนวคดิของการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 
5.1 อภปิรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด 
 
 5.1.1 รูปแบบการด าเนินงาน 

 
ในภาพรวมทัง้ประเทศของฟิลิปปินส์อาจกล่าวได้ว่ามีการขับเคล่ือนทัง้ในรูปแบบความเป็นหุ้นส่วน

และรูปแบบการขบัเคล่ือน ในรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนนัน้มีความเป็นทางการเพราะมีการออกกฎหมายโดย
หน่วยงานของรัฐให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้ง ส่วนรูปแบบการขับเคล่ือนมีความไม่เป็น
ทางการโดยมีมีกลไกอยา่งองค์กรพฒันาเอกชนเข้ามามีบทบาทส าคญัในพืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้งสงู  

รูปแบบการด าเนินงานแบบหุ้นส่วน หรือกลไกท่ีเป็นทางการของรัฐบาลนัน้ ฟิลิปปินส์มีกลไกเรียกว่า 
Katarungan Pambarangay (KP) องค์กรท่ีขับเคล่ือนระบบยุติธรรมระดับหมู่บ้านเรียกว่า ลูปอง ทากาปา
มายาปา “Lupong Tagapamayapa” หรือลปูอน (Lupon) โดยหวัหน้าองค์กรก็คือปนูองบารางไกย์ “Punong 
Barangay” เป็นประธานบารางไกย์และมีอ านาจในการแตง่ตัง้สมาชิกของลปูอน ท่ีมีจ านวนตา่งกนัไปในแตล่ะ
บารางไกย์อยูท่ี่ระหวา่ง 10 – 20 คน รวมทัง้สามารถตัง้เลขานกุารได้ 1 คนเพ่ือท าหน้าท่ีเลขาฯให้กบัลปูอน สว่น
ในบางพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม หน่วยงานของรัฐได้มีการเชิญประชมุตวัแทนหวัหน้ากลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือหารือแนวทางจดักระบวนการยุติธรรมชมุชนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพืน้ท่ี โดยเป็นไปตามกรอบ
กฎหมาย Local Government Code 

รูปแบบการด าเนินงานแบบขบัเคล่ือน หรือกลไกท่ีไม่เป็นทางการขององค์กรพฒันาเอกชน เกิดขึน้ใน
พืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้งสงู กลไก KP ของรัฐไม่สามารถท างานได้ หรือคนในพืน้ท่ีไม่ให้การยอมรับกลไกปกติของ
รัฐ ยกตวัอย่างเช่น พืน้ท่ีทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เป็นการอบรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัตวัแทนผู้ ท่ี
ชุมชนเลือกมาเพ่ือท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งในชุมชน เรียกว่า BJA หรือ Barangay Justice Advocates 
โครงการเร่ิมต้นในปี 1998 และสิน้สดุในปี 2012 และในปัจจบุนับางพืน้ท่ียงัมี BJA ขบัเคล่ือนงานนีอ้ยู ่  
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รูปแบบการด าเนินงานแบบหุ้นส่วนและแบบขบัเคล่ือนในฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้ว่า  มีความพยายาม
ปรับรูปแบบให้ตรงกบัความแตกตา่งของพืน้ท่ี ด้วยสภาพภูมิประเทศของฟิลิปปินส์เป็นเกาะจ านวนหลายเกาะ 
ท าให้มีประเพณี ความเช่ือ ศาสนา วิถีชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน การน าระบบยุติธรรมท่ีประกาศโดยรัฐท่ีแม้มีความ
เป็นทางการให้แตล่ะบารางไกย์ยึดถือปฏิบตัิ แตมี่บางพืน้ท่ีท่ีอาจไม่ยอมรับระบบดงักล่าว จึงมีองค์กรพฒันา
เอกชนเข้ามาให้การสนับสนุน สอดคล้องกับข้อเสนอของ Clear & other ท่ีว่ารูปแบบการขับเคล่ือนยุติธรรม
ชมุชนไมว่า่จะเป็นทัง้แบบเก่ียวโยง หุ้นสว่น หรือขบัเคล่ือน ไมส่ามารถก าหนดได้ตายตวัวา่จะใช้รูปแบบใด ด้วย
เหตผุลหลายประการ ได้แก่ ความยากและความซบัซ้อนของปัญหา ความพร้อมในการร่วมมือของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง การมีผู้น าท่ีเข้มแข็งในชมุชน การสนบัสนนุจากภาคสว่นตา่ง ๆ ในชมุชน ประสบการณ์การด าเนินงาน
ด้านยตุธิรรมชมุชน หรือแม้กระทัง่ต้นทนุแหง่ความส าเร็จของชมุชน (Clear & other, 2011, pp.139-140) 

 
 5.1.2 ภารกิจงานยุตธิรรมชุมชน 

 
ภารกิจงานยตุิธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์ 4 ด้าน ได้แก่ การปอ้งกนัและควบคมุ การจดัการความขดัแย้ง

เชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้ กระท าผิดกลับคืนสู่สังคม คณะผู้ วิจัยอภิปรายผลการศึกษา
ดงัตอ่ไปนี ้

การปอ้งกนัและควบคมุ 
 ภารกิจการปอ้งกนัและควบคมุโดยชมุชนเองท่ีระดบับารางไกย์ ได้แก่ การตดิตัง้กล้องวงจรปิด และการ
มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจบารางไกย์ หรือต ารวจชมุชน โดยการติดตัง้กล้องวงจรปิดเน้นการตรวจสอบเม่ือเกิดอบุตัิเหต ุ
ส าหรับอีกกลไกหนึ่ง ท่ี เ ป็นต ารวจชุมชนนัน้  เ รียกว่า BPSO (Barangay Police Security Officer)  หรือ 
“Barangay Tanod” ซึ่ง Tanod ท าหน้าท่ีเหมือนเป็นต ารวจชุมชน ท าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยชุมชน และ
ประสานร่วมมือกับงานของลูปอนด้วย เป็นต าแหน่งท่ีมีก าหนดไว้ในกฎหมาย จ านวนของ Tanod ขึน้อยู่กับ
จ านวนประชากรในแตล่ะหมูบ้่าน ประธานหมูบ้่านเป็นผู้ เลือก Tanod  

ส าหรับหน้าท่ีของ Tanod ท่ีเก่ียวกับระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ โดยทัว่ไปคือส่งมอบเอกสารท่ี
เป็นประกาศท่ีเรียกว่า “Summons” ให้กับคู่กรณี เป็นเอกสารในกรณีท่ีมีการร้องเรียนมายังลูปอนแล้ว
เลขานกุารจะออกเอกสารนีใ้ห้กบัผู้ ร้องเรียนและพยาน รวมทัง้ผู้ถกูร้องเรียนด้วย Tanod จะน าเอกสารนีไ้ปส่ง 
หากมีการพิจารณากรณีข้อพิพาทในหมูบ้่าน Tanod จะมีหน้าท่ีดแูลความสงบระหวา่งพิจารณา ท าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยหน้าประตหู้องพิจารณาข้อพิพาทเพ่ือป้องกันความไม่สงบ และจะดแูลจนกระทัง่คู่กรณีได้รับ
เอกสาร Summons ภายในระยะเวลา 3 วนั  ในบางหมู่บ้าน Tanod ยงัท าหน้าท่ีติดตามคู่กรณีเข้าร่วมรับฟัง
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การพิจารณาข้อพิพาท บริการโดยไปรับมาส่งท่ีท าการของบารางไกย์ เพ่ือให้แน่ใจว่าคู่กรณีจะมารับฟังการ
พิจารณาอยา่งแนน่อน  
  จากภารกิจการป้องกนัและควบคมุ วิเคราะห์ได้ว่า ฟิลิปปินส์มีรูปแบบการด าเนินการท่ีคล้ายกับบาง
ประเทศท่ีมีการติดตัง้กล้องวงจรปิดและยังมีต ารวจชุมชนด้วย การติดตัง้กล้องวงจรปิดในบารางไกย์ 
Mangahan มีเป้าหมายหลักเพ่ือเฝ้าระวังอุบัติเหตุแต่ก็มีผลในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนได้ด้วย 
สอดคล้องกับบรูไนท่ีได้มีการริเร่ิมโครงการเก่ียวกับความปลอดภัยในชุมชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมซึ่งไม่อาจจดัการได้โดยการด าเนินตามตวับทกฎหมาย กิจกรรมเหล่านีด้ าเนินการด้วยกิจกรรม
การเฝา้ระวงั (Surveillance) เช่น การติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) การติดตัง้สญัญานกันขโมย การติดตัง้ไฟ
สอ่งทางถนนให้มากขึน้ หรือโครงการเพ่ือนบ้านจบัตาเหตอุาชญากรรม (Mundia & other, 2016) 
 การมีต ารวจชมุชนของฟิลิปปินส์สอดคล้องกบัเมือง San Diego ในปี 1991 ประชาชนในชมุชน 2,500 
คน เป็นอาสาสมคัรเพ่ือชว่ยกนัรายงานพฤติกรรมต้องสงสยัตอ่ต ารวจ ใน Honolulu มีกลุม่เฝา้ระวงัในพืน้ท่ีลาน
จอดรถใกล้ชายหาดเพ่ือลดการทบุรถ (Rash vehicle break-ins) หรือท่ี Las Vegas Miami California Kansas 
Illinois ฯลฯ ซึ่งกลุ่มลาดตระเวนหลายแห่งจะได้รับการอบรมจากต ารวจเพ่ือการเป็นพยานท่ีดีและปลอดภัย 
บางกลุม่ได้รับการสนบัสนนุด้านอปุกรณ์ส่ือสารและยานพาหนะ (Scott, 2006, pp.10-11) 

การท าหน้าท่ีดแูลความปลอดภยัและช่วยดแูลความสงบเรียบร้อยของกระบวนการ KP ในบารางไกย์
โดย Tanod ถือเป็นงานเก่ียวกับต ารวจท่ีชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ สอดคล้องกับความเห็นของ Scott ว่างาน
ต ารวจเป็นงานสาธารณะ ประชาชนทุกคนจึงมีหน้าท่ีเป็นต ารวจ เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นเพียงผู้ ได้รับจ้างให้ท า
หน้าท่ีเตม็เวลาในงานต ารวจ นอกจากนี ้ประชาชนหรือชมุชนสามารถมีส่วนร่วมในงานต ารวจเพราะมีสิทธิและ
หน้าท่ี ท าให้ประชาชนเคารพกฎหมายของรัฐมากขึน้ด้วย (Scott, 2006, p.2; pp.8-9) 

นอกจากนี ้การทหน้าท่ีต ารวจชมุชนหรือ Tanod ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ Lewis & Davodi-Far วา่
ชมุชนถือเป็นตวัแสดงท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัปัญหาและด าเนินบทบาทเชิงปอ้งกนัได้ดีท่ีสดุ ยกตวัอยา่งโครงการต ารวจ
ชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพในการลดอตัราอาชญากรรมในชว่งทศวรรษท่ี 1990 ได้มากกวา่ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัยะ
ส าคญั (Lewis & Davodi-Far, 2008, pp.99-102) 
 การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ 
 กลไกแก้ไขความขดัแย้งโดยชมุชนในฟิลิปปินส์ สอดคล้องกนักบัการค้นคว้าจากเอกสารในบทท่ี 3 ของ
รายงานวิจยัฉบบันี ้กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทของ KP มี 3 กระบวนการ ได้แก่ การไกลเ่กล่ีย (Mediation) การ
ประนีประนอม (Conciliation) และการอนญุาโตตลุาการ (Arbitration)  

กระบวนการท่ี 1 เม่ือคู่กรณีมีความขัดแย้งจะต้องผ่านการไกล่เกล่ียโดยประธานลูปอน เพ่ือช่วยให้
คูก่รณีมีความพอใจจากการได้รับการแก้ไขข้อขดัแย้งโดยมีระยะเวลาให้ประธานลปูอนท าหน้าท่ีนี ้บทบาทของ
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ประธานหมูบ้่านเป็นเพียงผู้ชว่ยคูก่รณีให้เจรจากนั ไมเ่ป็นผู้ตดัสินใจให้วา่ผลควรออกมาเป็นเชน่ไร กระบวนการ
ท่ี 2 การประนีประนอมโดยปังแคท (Pangkat) เป็นเวทีประนีประนอมโดยสมาชิกลปูอนหลงัจากท่ีประธานบา
รางไกย์หรือประธานลปูอนไกล่เกล่ียแล้วไม่เป็นผลส าเร็จ คณะผู้ประนีประนอม ประกอบด้วยสมาชิกลปูอน 3 
คน ถูกเลือกขึน้มาในแต่ละกรณีโดยคู่กรณีจะต้องยอมรับ มาท าหน้าท่ีช่วยให้แยกประเด็นและตวัเลือกของ
ข้อตกลงท่ีแตล่ะฝ่ายจะมีความพอใจและบรรลุความต้องการร่วมกัน หากยงัไม่สามารถด าเนินการบรรลุได้ใน
ขัน้ตอนนี ้ก็จะต้องเข้าสูก่ระบวนการท่ี 3 การอนญุาโตตลุาการ เป็นกระบวนการเกิดขึน้หลงัจากท่ีการไกล่เกล่ีย
โดยคณะบุคคลล้มเหลว การอนุญาโตตุลาการท่ีเป็นการหาบุคคลท่ีสามมาท าหน้าท่ีคล้ายกระบวนการ
พิพากษาแตต้่องเป็นผู้ ท่ีคูก่รณีตา่งยอมรับ บคุคลท่ีสามจะมาท าหน้าท่ีรับฟังและตดัสินข้อพิพาทของคูก่รณีทัง้
สองฝ่าย  
 ข้อขัดแย้งท่ีอยู่ในขอบเขตอ านาจของ KP เป็นไปได้ทัง้กรณีอาญาและแพ่งโดยเป็นกรณีง่าย ๆ ไม่
ซบัซ้อนซึ่งได้ถกูก าหนดไว้เป็นกฎหมาย ต้องเป็นคดีท่ีมีโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี และเสียคา่ปรับไม่เกิน 5 ,000 เป
โซ การใช้กลไก KP ใช้กบักรณีบคุคลกบับคุคลเทา่นัน้ ไมใ่ชค่ดีระหวา่งคูข่ดัแย้งท่ีอยูค่นละบารางไกย์ ไมใ่ชค่ดีท่ี
เป็นความขดัแย้งระหวา่งรัฐกบับคุคล 
 จากภารกิจการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ วิเคราะห์ได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความชดัเจนใน
แง่ของวิธีปฏิบตัิท่ีมีก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของประเด็นท่ีสามารถเข้าสู่อ านาจของบารางไกย์ การ
ก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนและก าหนดว่าข้อพิพาทเล็กน้อยจะต้องผ่านกระบวนการยตุธิรรมชมุชนนัน้ สอดคล้อง
กบัระบบยุติธรรมชุมชนใน สปป.ลาว มีข้อก าหนดตามกฎหมายว่าทกุข้อขดัแย้งตามมาตรา 25 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาต้องมีการไกล่เกล่ียก่อน หากไม่มีการไกล่เกล่ียมาก่อนกระบวนการยุติธรรมปกติจะไม่รับ
พิจารณาคดี 
 การจดัการความขดัแย้งแบบสมานฉันท์ของฟิลิปปินส์อาจแบง่ได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ได้แก่ การไกล่
เกล่ียและประนีประนอม มีความสอดคล้องกับยุติธรรมชุมชนใน สปป.ลาว อีกเช่นกัน คือมีลักษณะ
ประนีประนอมเพ่ือให้คูก่รณีทัง้สองฝ่ายตกลงกนัได้โดยไม่ต้องเดินทางไปศาลและไม่มีการตดัสินว่าฝ่ายใดผิด
หรือถกู ขณะท่ีสว่นท่ีสอง ได้แก่ การอนญุาโตตลุาการ เป็นกระบวนการตดัสินชีข้าดถกูผิดโดยผู้ ท่ีคูก่รณีทัง้สอง
ฝ่ายเลือกมา 
 การอนุญาโตตุลาการนี ้สอดคล้องกับ Scott ท่ีกล่าวว่ากรณีชุมชนในฐานะเป็นอนุญาโตตุลาการ 
(Arbiter) เป็นการให้ชมุชนตดัสินผู้กระท าผิดเพ่ือความสงบเรียบร้อยของชมุชนเพราะผู้กระท าผิดนัน้ก่อให้เกิด
ความไมส่งบเรียบร้อยในชมุชน เพ่ือฟืน้ฟผูู้กระท าผิด เหย่ือ และคนในชมุชน  รูปแบบนีจ้ะเป็นอนญุาโตตลุาการ
ในระดบัชุมชนท้องถ่ินมากกว่าจะใช้ในระดบัองค์กรท้องถ่ินหรือในกระบวนการยุติธรรมทัว่ไป (Scott, 2006, 
p.20) 
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นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบั Clear & other กล่าวว่า หน้าท่ีวินิจฉัยท่ีชมุชนท าได้มี 3 หน้าท่ีหลกั ได้แก่ 
การฟ้องร้อง (Prosecution) การแก้ตา่ง/เป็นทนายให้ (Defense) และการพิจารณาคดี (Judiciary) เม่ือสงัคมมี
ปัญหาเฉพาะและมีกลุม่เฉพาะในชมุชนมากขึน้ก็ท าให้เกิดศาลเฉพาะทางในชมุชนด้วยเชน่กนั เชน่ ศาล       ยา
เสพติด ศาลความรุนแรงในครอบครัว ศาลสขุภาพจิต ศาลเยาวชน ซึ่งศาลเหล่านีมี้บทบาทไม่เพียงแตก่ารรับ
เร่ืองฟ้องร้อง พิจารณาคดี และลงโทษ แตย่งัมีบทบาทอ่ืน เชน่ การให้ความรู้ ไกลเ่กล่ีย เป็นต้น (Clear & other, 
2011, p.73; p.91)  
 การเยียวยาและเสริมพลงั 
 ภารกิจด้านการเยียวยาและเสริมพลงัในฟิลิปปินส์ หากเป็นกรณีเก่ียวกับการคกุคามทางเพศในเด็ก
และสตรี เป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลท่ีเข้มข้นกว่ายุติธรรมชุมชนจนกว่าจะจบกระบวนการ แต่
ขึน้อยู่กับกรณีว่ามีความรุนแรงหรือไม่และก็ขึน้อยู่กับผู้ ร้องเรียนนัน้พอใจกับการพูดคุย ไกล่เกล่ีย และ
อนญุาโตตลุาการในชมุชนเพียงใด การเยียวยาและเสริมพลงัเหย่ือในประเดน็คกุคามทางเพศโดยชมุชนจึงไม่มี
ข้อค้นพบท่ีชดัเจนนกัจากการสมัภาษณ์ หากแตมี่ความชดัเจนเร่ืองข้อพิพาทหนีส้ินท่ีกลไก KP สามารถช่วยท า
ให้ผู้ ร้องเรียนหรือเหย่ือสามารถได้รับเงินคืนได้ 
 อยา่งไรก็ดี ข้อค้นพบจากเอกสารโดย Carrillo พบวา่ฟิลิปปินส์มีแนวคิดการใช้ชมุชนเป็นฐานในการให้
สมาชิกชมุชนเป็นอาสาสมคัรในโครงการ ท่ีเรียกว่า The Therapeutic community ท่ีมีการช่วยเหลือเหย่ือจาก
อาชญากรรม ด้วยกระบวนการพดูคยุ การไกล่เกล่ียระหว่างเหย่ือและผู้กระท าผิด การประชมุ การท าข้อตกลง
สนัตภิาพ (Carrillo, n.d., p.272; p.277)  
 นอกจากนี ้ กองอ านวยการการควบคุมชั่วคราวและการคุมประพฤติ (Parole and Probation 
Administration, Department of Justice, Republic of Philippines)  ห รือ  PPA ไ ด้ มีการท า กิจกรรมเ พ่ื อ
ช่วยเหลือเหย่ือโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างพืน้ท่ีปลอดภัยและควบคมุให้เหย่ือหรือชุมชนได้พบปะและ
พดูคยุกนักบัผู้กระท าความผิดด้วยความสมคัรใจและเป็นความลบั ชว่ยให้ผู้กระท าความผิดทราบถึงผลกระทบ
ของอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้กับเหย่ือและครอบครัวของตนและรับผิดชอบโดยตรงต่อพฤติกรรมของตน และยงั
เป็นการให้โอกาสส าหรับผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือและผู้กระท าความผิดในการสร้างแผนเพ่ือแก้ปัญหาอนัตรายท่ีเกิด
จากการก่ออาชญากรรม (Parole and Probation Administration, Department of Justice, Republic of 
Philippines: PPA, 2014; Thailand Institute of Justice, 2015, p.67) 
 จากภารกิจการเยียวยาและเสริมพลงั วิเคราะห์ได้ว่า ฟิลิปปินส์มีการด าเนินการท่ีคล้ายคลึงกับบาง
ประเทศ แต่ด าเนินการในรูปแบบของอาสาสมัครซึ่งเป็นรายบุคคล ไม่ได้เป็นลักษณะคณะท างานเช่น
คณะกรรมการชุมชนเวอร์มอนต์ จากการศึกษางานของ Bazemore & Schiff มีตวัอย่างของคณะกรรมการ
ชุมชนคือตวัแบบเวอร์มอนต์ (Vermont model) ท่ีมีอาสาสมคัรสมาชิกในชุมชนเป็นคณะกรรมการท าหน้าท่ี
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ตอ่รองการฟืน้ฟูความเสียหายกบัผู้กระท าผิด ตัง้แตเ่ร่ิมต้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1995 ได้มีการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการในรัฐนีไ้ปกวา่ 4,000 คดี  การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชมุชนตวัแบบเวอร์มอนต์ คือ โดย
ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการชุมชนไม่ได้ท าหน้าท่ีตดัสินคดีแทนศาลแห่ง
เวอร์มอนต์ แตใ่ห้ทางเลือกส าหรับผู้กระท าผิดสถานเบาหรือผู้ ท่ีอยู่ในการควบคมุความประพฤติในการท่ีท าให้
มีการตดัสินโทษท่ีเบาลง โดยผู้กระท าผิดจะต้องมีการท าสัญญาว่าจะด าเนินการอย่างอ่ืนทดแทน จุดเน้นท่ี
ส าคญัคือให้คณะกรรมการชุมชนท างานร่วมกับผู้กระท าผิดเพ่ือให้ผู้กระท าผิดนัน้ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบของ
อาชญากรรมท่ีมีตอ่เหย่ือและชมุชน ฟืน้ฟเูหย่ือ (Bazemore & Schiff, 2001) 
 การรับผู้กระท าผิดคืนสูส่งัคม 
 ภารกิจการรับคืนผู้กระท าผิดกลบัคืนสูส่งัคมในฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาท่ี
ประกอบด้วย 5 มิต ิชมุชนท าหน้าท่ีร่วมกนักบัต ารวจ หวัหน้าสว่นงาน ศาล ฯลฯ เพ่ือท าหน้าท่ีในการตดิตามผู้ ท่ี
ได้รับการปลดปล่อยจากสถานท่ีคุมขังออกมาสู่ชุมชนแล้ว และมีเจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติท่ีจะประสานกับ
เจ้าหน้าท่ีบารางไกย์ในการควบคมุพฤติกรรมและควบคมุให้ท ากิจกรรมอ่ืนภายหลงัพ้นโทษตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  
 ฟิลิปปินส์มีการน าแนวคิดเก่ียวกบัการดแูลผู้กระท าผิดหรือผู้ ท่ีพ้นโทษมาแล้ว โดยให้ครอบครัว ชมุชน
เป็นผู้ให้การดแูลบคุคลเหลา่นัน้เพ่ือป้องกนัการกระท าผิดซ า้และเปล่ียนเป็นต้นทนุท่ีดีของสงัคมได้ หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองนี ้เช่น กระทรวงการพัฒนาและสวัสดิการสังคม (Department of Social Welfare and 
Development) มีโครงการอาสาสมัครเพ่ือเยาวชนท่ีมีการกระท าขัดแย้งกับกฎหมาย รับสมคัรจากภาคส่วน
หรือตวัแทนกลุม่ท่ีหลากหลายและมีการอบรมท่ีจ าเป็นแก่อาสาสมคัร กระทรวงยตุธิรรมมีกลุม่อาสาสมคัรในวง
กว้างเช่นกัน กองอ านวยการคมุประพฤติและควบคมุ (The Probation and Parole Administration: PPA) มี
อาสาสมัครท างานช่วยเจ้าหน้าท่ีในการฟื้นฟูนักโทษผู้ ถู กคุมประพฤติ (Probationers) และผู้ พ้นโทษ 
(Parolees) รัฐบาลท้องถ่ิน และส านักจัดการเรือนจ าและฑัณฑศาสตร์ (Bureau of Jail Management and 
Penology) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถ่ิน (Department of Interior and Local 
Government) ก็ได้มีการสนบัสนนุอาสาสมคัรในหลายกิจกรรมทัง้ด้านการศกึษา การแพทย์ ศาสนา วฒันธรรม 
และนนัทนาการ (Yangco, 1999, p.288) 
 การใช้อาสาสมคัรในการคมุประพฤติของฟิลิปปินส์เปิดโอกาสส าหรับการมีส่วนร่วมของชมุชนในการ
แก้ไขปัญหาและฝึกอบรมผู้ น าเยาวชนในบารางไกย์และกลุ่มประชาสังคมในการพัฒนาสังคม โดยค าสั่ง
ประธานาธิบดีท่ี 968 อนมุตัใิห้จ้างอาสาสมคัรเพ่ือช่วยคมุประพฤตไิด้ โดยผู้ชว่ยคมุความประพฤตนีิจ้ะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนใด ๆ ยกเว้นคา่เดินทางท่ีสมเหตสุมผล เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2548 ประธานาธิบดีกลอเรียอาร์
โรโยได้ลงนามในค าสัง่ท่ี 468 เพ่ือฟืน้ฟโูครงการอาสาสมคัรคมุประพฤตเิพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน
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และการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยการมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรประชาชน กรมมหาดไทยและรัฐบาลท้องถ่ินส านกังานคณะกรรมการก ากับต ารวจแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ กรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา กระทรวงยุติธรรม (Parole and Probation Administration, 
Department of Justice, Republic of Philippines: PPA, 2014) อาสาสมัครคุมประพฤติของฟิลิปปินส์ในปี 
2014 มีทัง้สิน้ 13,034 คน โดยได้รับการอบรมไปแล้ว 6,477 คน (Thailand Institute of Justice, 2015, p.69) 
 จากภารกิจการรับผู้กระท าผิดคืนสู่สงัคม วิเคราะห์ได้ว่า มีความสอดคล้องกับตวัแบบเวอร์มอนต์อีก
เช่นกัน แต่เป็นลักษณะของอาสาสมัครคุมประพฤติท่ีคล้ายคลึงกันกับประเทศไทย แต่ตวัแบบเวอร์มอนต์
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน กล่าวคือ ภายหลังการตัดสินของศาล เจ้าหน้าท่ีในหน่วยคุม
ประพฤติจะเป็นผู้จดัการประชมุระหว่างคณะกรรมการชมุชนและผู้กระท าผิด ปรับปรุงตนเองกลบัไปสู่ชมุชน 
และเรียนรู้ท่ีจะปอ้งกนัการกระท าผิดอีกในอนาคต ยทุธศาสตร์ในการเยียวยามีหลายรูปแบบ เชน่ ท าหนงัสือขอ
โทษ ท างานบริการชมุชน คดักรองแอลกอฮอล์ การเขียนบทความหรือชิน้งานท่ีบรรยายผลกระทบของการท า
ผิดนัน้โดยผู้กระท าผิดเอง การพฒันาทกัษะท่ีสอดคล้องกบัการกระท าผิดอยา่งการขบัข่ีปลอดภยั ฯลฯ หลงัจาก
นัน้ ผู้กระท าผิดต้องมารายงานตวั ผู้กระท าผิดท่ีละเมิดต่อสญัญาจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการศาลอีกครัง้ หรือ
อาจกลบัเข้าสู่คณะกรรมการชมุชนอีกเพ่ือต่อรองข้อสญัญา กรรมการหลายคณะพบว่ากระบวนการนีช้่วยให้
ลดความรุนแรงลงหากมีการให้ค าแนะน าและกระตุ้นผู้ กระท าผิดท่ีก าลังออกนอกลู่นอกทางได้เป็นอย่างดี  
(Bazemore & Schiff, 2001) 
 อย่างไรก็ดี การมีอาสาสมัครคุมประพฤติถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีของการท่ีชุมชนได้มีตัวแทนท างาน
ร่วมกันกับภาครัฐในการรับผู้กระท าความผิดคืนสู่ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับ Bazemore & Schiff ว่า
เป็นการท าให้เหย่ือหรือผู้ เสียหายและผู้กระท าผิดได้กลบัคืนสู่สงัคม (Bazemore & Schiff, 2001, p.206-209) 
และยงัสอดคล้องกับ จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย ว่าเป็นการให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขความประพฤติ
และจิตใจของผู้ กระท าความผิด ให้ผู้ กระท าผิดได้ท างานบริการสังคมเพ่ือชดเชยความเสียหายแก่เหย่ือ
อาชญากรรม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงผู้ กระท าความผิดกลับคืนสู่ชุมชน (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย , 
2556, น. 232-234) 
  
 5.1.3 ภาครัฐ 
 
 นโยบายด้านยตุธิรรมชมุชน 

ระบบยุติธรรมชุมชนแบบ KP ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของฟิลิปปินส์ เร่ิมต้นจากค าสั่งประธานาธิบดีท่ี 
1293 ในปี ค.ศ.1978 ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นท าให้เกิดระบบ KP ขึน้ จากนัน้ค าสัง่ประธานาธิบดีถกูแทนท่ีด้วย Local 
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Government Code of 1991 เป็นกฎหมายท่ีท าให้กลไกจัดการความขัดแย้งระดับบารางไกย์ (KP) ได้ถูก
ก าหนดรวมไว้ในประมวลกฎหมายท้องถ่ิน มีผลบงัคบัใช้ 1 มกราคม 1992 จึงกล่าวได้ว่านโยบายด้านยตุิธรรม
ชมุชนในฟิลิปปินส์ได้เร่ิมต้นอยา่งเป็นทางการเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปีแล้ว 
 จากข้อค้นพบนโยบายด้านยุติธรรมชุมชนฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้ว่า มีการประกาศเป็นนโยบายอย่าง
ชดัเจนโดยรัฐบาลเชน่เดียวกนักบั สปป.ลาว เพียงแตฟิ่ลิปปินส์มีการก าหนดโครงสร้างของกลไกยตุธิรรมชุมชน
ไว้ในกฎหมายท้องถ่ิน  

การจดัตัง้ให้มีกลไกนีย้งัมีเปา้หมายส าคญัเพื่อให้เกิดการบริหารงานยตุิธรรมท่ีสะดวกรวดเร็ว ลดภาระ
ในชัน้ศาล และฟืน้ฟูประเพณีแบบเพ่ือนบ้านในอดีต เปา้หมายทางนโยบายนีมี้ความสอดคล้องกับคณุค่าและ
ความส าคญัของยุติธรรมชุมชนโดยกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และกมลชนก ดุริยประกิจ สรุปได้ว่า ประการแรก 
ยุติธรรมชุมชนช่วยให้เกิดการรือ้ฟื้นภูมิปัญญาของชุมชนท้องถ่ินในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งแบบสมานฉันท์ตามวิถีดัง้เดิม ซึ่งทุนทางสงัคมและศกัยภาพของชุมชนหากมีการกระตุ้น
และน ามาใช้อย่างเหมาะสมจะเป็นพลงัท่ีชว่ยแก้ปัญหาเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยในชมุชนตัง้แตก่ารปอ้งกนั
หรือการแก้ท่ีต้นเหตขุองปัญหา การดแูลผู้ เสียหายและผู้กระท าผิด ตลอดจนมีสว่นร่วมกบักระบวนการยตุิธรรม
กระแสหลกัในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ   

ประการท่ีสอง ยตุิธรรมชมุชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึน้ ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงความยตุิธรรมได้ดีกว่าเดิม เน่ืองจากระบบยตุิธรรมหลกัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนและ
ขาดความรู้เร่ืองกฎหมายเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ ประการท่ีสาม ยตุิธรรมชมุชนช่วยสนบัสนนุตอ่ประสิทธิภาพ
และช่วยให้กระบวนการยุติธรรมหลกัท างานได้คล่องตวัขึน้ ลดภาระของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัได้
เป็นอย่างดี ช่วยให้ประหยดังบประมาณของรัฐได้ทางหนึ่ง อีกทัง้ช่วยให้การด าเนินงานของรัฐสอดคล้องกับ
นโยบายบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี ท่ีภาครัฐต้องกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปสูส่่วนภมูิภาคในทกุด้าน 
รวมถึงการอ านวยความยุติธรรม ซึ่งยุติธรรมชุมชนจะช่วยให้หน่วยงานในระบบยุติธรรมสามารถกระจายสู่
ชุมชนท้องถ่ินได้ ท าให้นโยบายการกระจายอ านาจในงานยุติธรรมสมัฤทธ์ิผลในระดบัหนึ่ง (กิตติพงษ์ กิตยา
รักษ์, 2550, น. 29; กมลชนก ดริุยประกิจ, 2545, น.16-17 ) 

หนว่ยงานและบคุลากร 
ฟิลิปปินส์มีหน่วยงานขบัเคล่ือนส าคญัส าหรับระบบยุติธรรมชุมชน ทัง้หน่วยงานภาครัฐและองค์กร

พัฒนาเอกชน โดยหน่วยงานภาครัฐจะสนับสนุนกลไก KP ส่วนภาคเอกชนจะสนับสนุนกลไกแบบไม่เป็น
ทางการท่ีเรียกวา่ BJA หนว่ยงานภาครัฐท่ีพบวา่เก่ียวข้อง ได้แก่  

- กรมยุติธรรม (Department of Justice: DOJ) ท าหน้าท่ีด าเนินการให้มีกฎหมายเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบตังิาน KP และให้ค าแนะน าด้านกฎหมายตอ่คณะหรือสมาชิกผู้ปฏิบตังิาน KP   
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- ส านักงานแก้ไขข้อพิพาททางเลือก (Office for Alternative Dispute Resolution: OADR) ภายใต้
กรมยตุธิรรมท าหน้าท่ีสนบัสนนุและขยายการใช้กลไก ADR หรือ Alternative Dispute Resolution ตดิตามและ
ประเมินการใช้กลไก ADR จดัท ามาตรฐานและอบรมด้าน ADR  

- ฝ่ายตลุาการ (Judiciary) ออกเอกสารเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมาย KP ในงานท่ีเก่ียวข้องกบัศาล 
และตีความกฎหมายเก่ียวกบั KP 

- หน่วยปกครองท้องถ่ิน (Local Government Units: LGUs) ท าหน้าท่ีดูแลการบริหารงานโดย
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน า KP ไปปฏิบตัิ ตัง้หน่วยตรวจสอบ ให้การสนบัสนนุเงินการ
บริหารแก่การด าเนินงาน KP ในแตล่ะบารางไกย์ คา่ธรรมเนียม คา่ตอบแทนแก่คณะลปูอน  

- กรมการภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน (Department of the Interior and Local Government: DILG) 
หน้าท่ีหลกัมีสองส่วน คือ การให้การจงูใจทางการเงินและรางวลัแก่สมาชิกลปูอนและปังแคท และจดัสมัมนา
หรืออบรมร่วมกนักบัหนว่ยงานอ่ืน  

- กองอ านวยการการควบคมุชัว่คราวและการคมุประพฤติ (Parole and Probation Administration, 
Department of Justice, Republic of Philippines) หรือ PPA ท าหน้าท่ี ได้แก่ การประชุมเพ่ือการสร้างสันติ 
(Peacemaking Encounter) ระหว่างผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือ ชมุชนท่ีเป็นเหย่ือ และผู้กระท าความผิด เพ่ือสร้างพืน้ท่ี
ปลอดภัย และให้โอกาสส าหรับผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือและผู้ กระท าความผิดสร้างแผนแก้ปัญหาอันตรายจาก
อาชญากรรม จดัตัง้อาสาสมคัรท างานช่วยเจ้าหน้าท่ีในการฟืน้ฟูนกัโทษผู้ถกูคมุประพฤต ิ(Probationers) และ
ผู้ พ้นโทษ (Parolees) 

- กระทรวงการพัฒนาและสวัสดิการสังคม (Department of Social Welfare and Development) มี
โครงการอาสาสมคัรเพ่ือเยาวชนท่ีมีการกระท าขดัแย้งกบักฎหมาย โดยรับสมคัรจากภาคส่วนหรือตวัแทนกลุม่
ท่ีหลากหลายและมีการอบรมท่ีจ าเป็นแก่อาสาสมคัร รวมทัง้เป็นหน่วยท่ีช่วยเร่ืองการเยียวยาและช่วยเหลือ
เหย่ือท่ีถกูคกุคามทางเพศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้หญิงและเดก็ 

ส าหรับองค์กรพฒันาเอกชน พบวา่ มีหนว่ยงานอยา่ง Jerry Roxas Foundation มีบทบาทในการเสริม
พลงัให้กบัชมุชนในแบบท่ีไม่เป็นทางการ ในรูปแบบของการอบรมและเสริมพลงัให้กบัตวัแทนชมุชน เรียกกลไก
นีว้่า Barangay Justice Advocate (BJA) เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชน ท าให้การแก้ไขความขดัแย้งท่ีรุนแรงได้รับการยบัยัง้ เสริมสร้างบทบาทผู้หญิงในการเป็นผู้ ไกล่เกล่ีย 
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมคนในท้องถ่ินตอ่การแก้ไขความขดัแย้งท่ีไมใ่ช้ความรุนแรง  

จากข้อค้นพบหน่วยงานและบคุลากรด้านยตุธิรรมชมุชนฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้วา่ มีความเก่ียวข้องกบั
หลายหน่วยงานเช่นเดียว กบั สปป.ลาว แตมี่ความแตกตา่งท่ี สปป.ลาวหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน
นัน้คือภาครัฐ เช่น กระทรวงยุติธรรม แผนกยุติธรรมนครหลาวง จังหวัด กรมโฆษณาอบรมกฎหมาย ฯลฯ 
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ขณะท่ีฟิลิปปินส์นัน้เห็นได้ว่าองค์กรพฒันาเอกชนได้เข้ามามีบทบาทส าคญัอย่างมากจนได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานของรัฐ การท่ีฟิลิปปินส์มีองค์กรพฒันาเอกชนท าให้ช่วยลดช่องว่างของกลไก KP ท่ีอาจยงัมีช่องว่าง
ด้านภาษา วฒันธรรม ศาสนา  

สอดคล้องกบั Rojo กล่าวว่า ยตุิธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์มีกลไกหนึ่งท่ีส าคญัตอ่การขบัเคล่ือนคือภาค
ประชาสงัคมหรือ NGOs เน่ืองจากสภาพการบริหารปกครองท้องถ่ินท่ีติดขดัด้านกฎระเบียบท าให้ขาดความ
คลอ่งตวั เจ้าหน้าท่ีท่ียงัขาดความรู้และความพร้อมเก่ียวกบัยตุธิรรมชมุชน จงึมีองค์กรพฒันาเอกชนเข้ามาเป็น
ภาคส่วนท่ีส าคญัในการท างานร่วมกับท้องถ่ิน ช่วยพฒันาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ลดผลกระทบจาก
ระบบอุปถัมภ์ ยกระดบัการจดัสรรทรัพยากรโดยการจดัล าดบัความส าคญัและเลือกโครงการพฒันา องค์กร
พฒันาเอกชนเหล่านีไ้ด้ผ่านประวตัิศาสตร์การตอ่สู้ ท่ียาวนาน โดยมีกลุ่มขบัเคล่ือนหลายกลุม่ เช่น Alternative 
Law Groups (ALG) ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในช่วงประมาณทศวรรษท่ี 1980 เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชน และยงัท างาน
ขบัเคล่ือนทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดความยตุิธรรมแก่ผู้ ท่ียากจน หรือ Gerry Roxas Foundation (GRF) ท่ีได้ท า
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนผ่านกลไกยุติธรรมชุมชนจนเป็นความร่วมมือท่ีเรียกว่า 
Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างกรมยุติธรรม กรมมหาดไทย รัฐบาลท้องถ่ิน และ GRF เพ่ือ
ส่งเสริมระบบยุติธรรมชุมชนในรัฐบาลท้องถ่ินและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในกระบวนการ
ยตุธิรรม (Rojo, 2002, pp.37-38) 

การพฒันาและฝึกอบรม 
 การพฒันาและฝึกอบรมให้กับชมุชนผู้ขบัเคล่ือนงานยตุิธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์แบง่เป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกเป็นการอบรมโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเน้นความรู้พืน้ฐานและกฎหมาย และส่วนท่ีสองเป็นการอบรมโดย
องค์กรพฒันาเอกชน เน้นทกัษะการไกล่เกล่ียเพ่ือแก้ไขข้อพิพาทในพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีความขดัแย้งรุนแรง โดยการ
อบรมของหน่วยงานภาครัฐยงัไม่สามารถกระท าได้ทัว่ถึง เน่ืองจากอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณ 
หลกัสูตรมีเนือ้หาพืน้ฐานด้านกฎหมายและการไกล่เกล่ียประนีประนอม โดยบางหลกัสูตรได้ใช้ความร่วมมือ
จากหนว่ยงานภายนอกด้วย   
 ส าหรับหลกัสตูรการพฒันาและฝึกอบรมโดยองค์กรพฒันาเอกชน แม้จะมีความเข้มข้นและสามารถใช้
งานได้จริงจนบารางไกย์อ่ืนร้องขอและหน่วยงานของรัฐให้การยอมรับ แต่ก็สามารถด าเนินการได้เพียงบาง
พืน้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้งสูง คือ หลกัสูตร BJA หรือ Barangay Justice Advocate ท่ี
จดัโดย Jerry Roxas Foundation (GRF) การเร่ิมต้นโครงการนีมี้มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1997 โดยเงินสนบัสนุนจาก 
USAID เป็นการสนบัสนนุให้มีอาสาสมคัรท่ีเรียกว่า BJA ท่ีมีความตา่งจากลปูอนเพราะไม่มีความเป็นทางการ 
ไม่มีการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องเพราะ BJA จะถูกเลือกขึน้มาโดยคนในชุมชน หลักสูตรการพัฒนาท่ี GRF ท า
ขึน้มานีป้ระกอบด้วย 3 หลกัสูตร ได้แก่ 1) การไกล่เกล่ียและให้ค าปรึกษา การติดตามและการจัดการกรณี
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พิพาทขัน้พืน้ฐาน 2) หลกัสตูรพิเศษส าหรับ BJA ผู้ผา่นการอบรมพืน้ฐาน เพ่ือพฒันาความเป็นผู้น า ความรู้ด้าน
องค์ประกอบอาชญากรรมและความรุนแรง กฎหมายพิเศษ การไกล่เกล่ียและให้ค าปรึกษาขัน้สูง  และ 3) 
หลกัสูตรการส่ือสารสนัติภาพส าหรับ BJA โดยตลอดระยะเวลาการขบัเคล่ือนหลกัสูตรนี ้เป็นการด าเนินการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีและใช้คนในท้องถ่ินเป็นผู้จัดกระบวนการ ร่วมให้การอบรม และ
ติดตามผล ท าให้เกิดการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมเป็นภาษาท้องถ่ิน ตลอดจนได้มีการลงนามความร่วมมือกับ
กรมการยตุธิรรมให้เป็นหนึง่ในเนือ้หาของหลกัสตูรอบรมของศาล  
 จากข้อค้นพบการพฒันาและฝึกอบรมด้านยตุิธรรมชมุชนฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้ว่า มีความสอดคล้อง
กับ สปป.ลาวตรงท่ีรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้ ท่ีท าหน้าท่ีขับเคล่ือนกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเช่นกัน หากแต่คณะผู้วิจยัไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดของหลกัสูตรท่ีด าเนินการโดยหน่วยงาน
ของรัฐอยา่งชดัเจนมากนกั ขณะท่ีองค์กรพฒันาเอกชนอยา่ง GRF มีการก าหนดเป็นหลกัสตูร 3 ระดบั ก าหนด
จ านวนวนัและเนือ้หาอย่างชดัเจน ซึง่มีความสอดคล้องกบัหลกัสตูรอบรมของ สปป.ลาวท่ีจดัท าและด าเนินการ
โดยรัฐบาลเป็นหลกั เรียกว่าหลกัสูตรการอบรมด้านกฎหมาย 3 เดือน ตวัอย่างหลกัสูตรของเมืองจนัทะบลีูมี
รายละเอียดเนือ้หา ได้แก่  
1. ภาคทัว่ไปมี 6 วิชา มี 3.5 หนว่ยกิต รวม 55 ชัว่โมง 
2. ภาคท่ีมีการลงในรายละเอียดในบางประเภทของกฎหมาย มี 29 วิชา มี 25 หนว่ยกิต รวม 375 ชัว่โมง 
3. งานยตุธิรรมระดบัหมูบ้่าน มีเรียนเจาะลกึ 1 วิชา มี 1 หนว่ยกิต รวม 15 ชัว่โมง 
4. ภาคเทคนิคการท าเอกสารทางราชการ มี 1 วิชา มี 1 หนว่ยกิต รวม 15 ชัว่โมง 
รวมวิชาเรียนทัง้หมด 37 วิชา 30.5 หนว่ยกิต รวม 460 ชัว่โมง (นิตยา โพธ์ินอก และณฏัฐกาญจน์ ศกุลรัตนเมธี, 
2560, น.98)   

การสนบัสนนุและจงูใจ 
การสนบัสนุนและจูงใจบารางไกย์ให้มีการขบัเคล่ือนงานยุติธรรมชมุชนในฟิลิปปินส์มีหลายประการ 

ได้แก่ 
- รางวลัเพ่ือจงูใจลปูอนในการบริหารจดัการท่ีดีเรียกว่า LTIA (Lupong Tagapamayapa Incentives 

Awards) โดย DILG แบง่ประเภทเป็นชมุชนท่ีมีความเป็นเมืองและเป็นเทศบาล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นถ้วยรางวลัจากประธานาธิบดี พร้อมเงินรางวลัส าหรับบารางไกย์ท่ีชนะเลิศ 300,000 เปโซ 

- งบประมาณแก่บารางไกย์ในการท างาน KP เพ่ือให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนสมาชิกลูปอนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น การเดินทางไปรับรางวลัระดบัประเทศ
ส าหรับบารางไกย์ท่ีอยูห่่างไกล ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัท่ีสงูขึน้ไปจากบาราง
ไกย์ หรือบารางไกย์อาจขอการชว่ยเหลือทางการเงินจากองค์กรท่ีไมใ่ชรั่ฐ (NGOs) ก็ได้  
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- อุปกรณ์ส านกังาน เช่น กระดาษ สมุด เก้าอี ้ได้รับการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ไปจากบารางไกย์ องค์กรพฒันาเอกชน หรือมีผู้บริจาค 

- ชดุฟอร์ม เสือ้ส าหรับสมาชิก ได้รับการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัท่ีสงูขึน้ไป
จากบารางไกย์ หรือองค์กรพฒันาเอกชน เช่น GRF ท่ีมอบเสือ้ยนูิฟอร์มสีฟ้าให้กับผู้ ท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร 
BJA 

- สวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลให้กับ Tanod ทุนการศึกษาจากรัฐบาลในการศึกษา
ระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัส าหรับบตุรของลปูอน  

จากข้อค้นพบการสนบัสนนุและจงูใจด้านยตุธิรรมชมุชนฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้ว่า ฟิลิปปินส์คอ่นข้างมี
ระบบการสนบัสนนุท่ีหลากหลาย และจากผู้ ให้สมัภาษณ์ในบารางไกย์ท่ีได้รับรางวลัก็คอ่นข้างพงึพอใจกบัการ
สนับสนุนท่ีได้รับ อย่างไรก็ดี มีข้อค้นพบจากเอกสารท าให้เห็นว่าฟิลิป ปินส์เองก็มีปัญหาเก่ียวกับระบบ
สนบัสนนุเชน่กนั เชน่ การจดัสรรงบประมาณท่ีแตล่ะองค์กรปกครองท้องถ่ินจะใช้งบภายในท้องถ่ินสว่นใหญ่ไป
ใช้กับโครงการพัฒนาท่ีแต่ละท้องถ่ินเห็นว่ามีความจ าเป็นมาก่อน การขาดการศึกษาและการสนับสนุนท่ีดี
เพราะผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ านวนมากก็ยงัไม่รู้เก่ียวกับกระบวนการยตุิธรรมชมุชน การขาดการรายงานผลและระบบ
การตรวจสอบติดตาม (Rojo, 2002, pp.31-36) เช่นเดียวกันกับบางประเทศในอาเซียน ประเทศไทยท่ีระบบ
การสนบัสนุนยงัขาดความพร้อม เช่น วสัดอุุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานไม่เพียงพอ ขาดระบบจดัเก็บข้อมูลและ
ฐานข้อมลูท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั งบประมาณท่ีได้รับสนบัสนนุก็ยงัไมเ่พียงพอตอ่การด าเนินงาน (กมลชนก ดุ
ริยประกิจ, 2554)  

 
5.1.4 ชุมชน  

  
 ความเช่ือมโยงกบัชมุชน 
 การขบัเคล่ือนงาน KP ในปัจจบุนัถือว่ามีความเช่ือมโยงกบัความเป็นชมุชน เพราะเหตท่ีุชมุชนมีกลไก
การแก้ไขข้อพิพาทโดยชมุชนเองอยูแ่ล้ว จงึเป็นท่ีมาให้เกิดค าสัง่ประธานาธิบดีเม่ือปี ค.ศ.1978 แล้วพฒันาเป็น 
Local Government Code 1991 กลไกแก้ปัญหาของคนในชุมชนกันเองของฟิลิปปินส์มีมาก่อนท่ีจะตกอยู่ใต้
อาณานิคมของสเปนโดยการปรึกษากบัผู้น าชมุชน หรือการปรึกษาหารือกบัผู้อาวโุสในชมุชน เม่ือเกิดปัญหาข้อ
พิพาทในชุมชนก็จะมีการเข้าไปพบผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ความรู้เพ่ือขอค าปรึกษา จนกระทัง่พฒันาเป็น
รูปแบบทางการในปัจจบุนัท่ีไมไ่ด้ต้องการน าผู้ถกูร้องเรียนมาลงโทษ หากแตจ่ะเป็นการพดูคยุเจรจากนัระหว่าง
สองฝ่าย แล้วสร้างข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งคูก่รณี ซึง่เป็นข้อแตกตา่งจากกระบวนการยตุธิรรมปกติท่ีจะต้องเสีย
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คา่ธรรมเนียม สืบค้นพยานหลกัฐาน และน าไปสู่การตดัสินใจหรือพิจารณาว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดหรือไม่ 
หากมีความผิดก็จะถกูลงโทษ  
 จากข้อค้นพบความเช่ือมโยงกับชุมชนของยุติธรรมชุมชนฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้ว่าการเกิดยุติธรรม
ชุมชนท่ีชดัเจนจนกระทัง่ก าหนดเป็นกฎหมายเพราะฟิลิปปินส์ให้ความส าคญักับความเป็นชมุชน มองชุมชน
เป็นกลไกแบบไม่เป็นทางการและมีความหลากหลาย จึงสามารถเข้ามาช่วยท าให้กลไกทางการของรัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ สอดคล้องกบั ดล บนุนาค กล่าวว่า ชมุชนในยคุดัง้เดิมมีการรวมตวักนัเพ่ือความอยู่รอด 
เม่ือเกิดปัญหาขึน้ ชุมชนจะมีการสร้างรูปแบบหรือระบบในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ท าให้รูปแบบหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหามีความหลากหลายตามประเพณีความเช่ือ และภูมิหลงัของแต่ละท้องถ่ิน การแก้ปัญหา
กระบวนการยุติธรรมหลักซึ่งมีรูปแบบเดียวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท่ีมีความหลากหลายและ
แตกตา่งกนั ท าให้ไมส่อดคล้องกบัวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน ดงันัน้แนวคิดเร่ืองยตุธิรรมชมุชนท่ีให้อ านาจแก่
ชมุชนในการแก้ไขปัญหาจึงเกิดขึน้ โดยรัฐจะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ือท่ีจะสามารถดแูลและแก้ไข
ปัญหาของชมุชนได้ (ดล บนุนาค, 2554, น. 23) 
 องค์ประกอบของชมุชนในภารกิจยตุธิรรมชมุชน 
 จากขัน้ตอนของกลไก KP 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การไกล่เกล่ีย ประนีประนอม และอนญุาโตตลุาการ กล่าว
ได้ว่าขัน้ตอนท่ีมีความเช่ือมโยงกับชุมชนมากท่ีสุดคือ การประนีประนอมโดยปังแคท ซึ่งผู้ ท่ีจะด าเนินการใน
ขัน้ตอนท่ีสองนีไ้ด้คือผู้ ท่ีได้รับการเลือกโดยประธานบารางไกย์ให้เป็นคณะผู้แสวงหาสันติภาพหรือลูปอน มี
บทบาทหลกัสองประการ ได้แก่ เป็นผู้ดแูลระบบ และช่วยเหลือคู่กรณีในการระงับข้อพิพาทกันผ่านการไกล่
เกล่ีย หรือช่วยจดัให้มีการอนญุาโตตลุาการหากคูก่รณีร้องขอ สมาชิกลปูอนมีจ านวน 10 – 20 คน ตามขนาด
ของบารางไกย์  
 โดยทัว่ไปกฎหมายก าหนดคณุสมบตัขิองสมาชิกลปูอนไว้กว้าง ๆ ได้แก่ เป็นผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยูห่รือท างาน
อยู่ในบารางไกย์นัน้ ๆ มีคุณธรรม ไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี ้แต่ละบารางไกย์อาจมี
หลกัเกณฑ์หรือวิธีการคดัเลือกลูปอนท่ีเฉพาะเจาะจงมากลงไปอีก เช่น เลือกเฉพาะผู้อาวุโสอายุ 60 ปีขึน้ไป 
เพราะเป็นผู้ มีประสบการณ์และสามารถทุม่เทเวลาให้กบังาน KP ได้มาก เลือกจากตวัแทนกลุม่อาชีพ เพราะจะ
ได้มีตวัแทนท่ีหลากหลาย เป็นต้น 
 จากข้อค้นพบองค์ประกอบของชุมชนในงานยุติธรรมชมุชนของฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้ว่า ฟิลิปปินส์มี
การก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกไว้อย่างกว้างและเปิดโอกาสให้แต่ละบารางไกย์ก าหนดเกณฑ์เฉพาะขึน้มา
คดัเลือกอีกชัน้หนึ่งตามแต่บารางไกย์นัน้ ๆ จะก าหนด ส าหรับตวัอย่างบารางไกย์ Mangahan เห็นได้ว่ามี
ตวัแทนผู้ เป็นคณะลปูอนจากตวัแทนกลุ่มอาชีพซึ่งสะท้อนความหลากหลาย สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน
กับ สปป.ลาวท่ีเน้นองค์ประกอบคณะผู้ ไกล่เกล่ียมาจากคนในชุมชนเช่นกัน แต่เป็นตวัแทนจากองค์กรหรือ
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สมาคมกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคมซึ่งอาจมาจากหลายอาชีพก็ได้ เช่น สหพนัธ์นกัรบเก่า สหพนัธ์แม่หญิง ชาวหนุ่ม
ประชาชนปฏิวตัิลาวบ้าน (นิตยา โพธ์ินอก และณฏัฐกาญจน์ ศกุลรัตนเมธี, 2560, น.102-103) ขณะท่ีบาราง
ไกย์ Hingatungan เน้นให้ความส าคญักับเพียงองค์กรเดียว คือ องค์กรพลเมืองอาวุโส (The Senior Citizens 
Organization) ผู้ เป็นสมาชิกองค์กรนีจ้ะมีโอกาสได้เข้ามาท างานเป็นคณะลูปอนเพราะคนในพืน้ท่ีเห็นว่าเป็น
กลุ่มผู้ มีประสบการณ์ในการท างานและใช้ชีวิต มีระยะเวลาว่างเพ่ือทุ่มเทให้กับงาน KP เม่ือเทียบกับกลุ่มอ่ืน 
อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจยัเห็นว่า การคดัเลือกตวัแทนลูปอนของบารางไกย์ Hingatungan แม้จะมีเหตผุลท่ีดีแต่
อาจท าให้ขาดช่องว่างระหว่างองค์กรอาชีพหรือกลุ่มอ่ืนในชุมชนเพ่ือท าหน้าท่ีร่วมกันในระบบยุติธรรมชมุชน 
เช่น กลุ่มเยาวชน หากเปิดโอกาสให้กลุ่มตา่ง ๆ ได้มีสดัส่วนในคณะลปูอนก็อาจจะท าให้มีแนวทางและวิธีการ
ท างานท่ีหลากหลายรองรับกบัความเป็นสมยัใหม่ในโลกยคุปัจจบุนัและอนาคตมากขึน้ รวมทัง้ยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้กลุม่ตา่ง ๆ ในชมุชนได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วย 

สภาพปัญหาและอปุสรรค 
ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบจากระบบยตุธิรรมชมุชนฟิลิปปินส์ มีดงันี ้ 
1. การเปล่ียนแปลงผู้น าหรือประธานบารางไกย์บ่อยครัง้ท าให้ขาดความต่อเน่ืองของการบริหารงาน 

ท าให้การเรียนรู้หยดุชะงกั ศกัยภาพในการแก้ไขข้อขดัแย้งของลปูอนคงท่ีหรือไมพ่ฒันาขึน้จากเดมิ  
2. ปัจจยัภายนอกแทรกแซงท าให้กรณีพิพาทจบลงได้ยาก เชน่ ความตา่งขัว้ทางการเมืองท าให้เกิดการ

มุ่งเอาชนะกัน ญาติของคู่กรณีเข้ามาเก่ียวข้องและให้ความเห็นในกระบวนการมากเกินไป ความสมัพนัธ์เชิง
อปุถมัภ์ระหวา่งผู้ไกลเ่กล่ียกบัคูก่รณี 

3. ยุติธรรมชุมชนถูกจดัล าดบัความส าคญัไว้ในล าดับท้ายสุดของการพฒันา ท าให้งบประมาณส่วน
ใหญ่ท่ีลงสูร่ะดบับารางไกย์ถกูน าไปใช้ในเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน หรือโครงการท่ีให้มลูคา่ทางเศรษฐกิจ  

4. การขาดความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคของผู้ท าหน้าท่ีในกระบวนการยตุิธรรมชมุชน เช่น ประธาน
บารางไกย์หรือสมาชิกลปูอน บางทา่นได้รับเลือกขึน้มาโดยท่ียงัขาดความรู้และความสามารถอยา่งแท้จริง หรือ
เม่ือมีการอบรมแล้วก็ไมส่ามารถจดัได้อยา่งทัว่ถึงเพราะมีบารางไกย์เป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

5. การขาดข้อมลูข่าวสารและการรับรู้ส าหรับพืน้ท่ีห่างไกล เช่น บางพืน้ท่ีทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ท่ี
อยูห่า่งไกลและมีความแตกตา่งทางวฒันธรรม ท าให้เกิดการไมย่อมรับในระบบ KP  

6. การรายงานผลและระบบการตรวจสอบติดตามยงัขาดการวิเคราะห์เพ่ือเติมเต็มช่องว่างของระบบ 
การรายงานผลส่วนใหญ่เป็นจ านวนคดีท่ีร้องเรียนและได้รับการแก้ไข แตข่าดการวิเคราะห์และรายงานผลถึง
สาเหตขุองคดีท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขในเชิงลกึ  

7. การไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีประเด็นทางเพศและกรณี
เก่ียวข้องกับครอบครัว เพราะยุติธรรมชุมชนมีการน าจารีตประเพณีเข้ามาใช้จึง มีดุลพินิจเข้ามาใช้ใน
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กระบวนการได้ค่อนข้างมาก ดงัเช่น การคกุคามทางเพศ สามีภรรยาทะเลาะกนัรุนแรงแตใ่ช้วิธีการเจรจาไกล่
เกล่ีย ท าให้ผู้ ท่ีเป็นเหย่ือยงัต้องกลบัไปเผชิญหน้ากบัผู้กระท าผิด 

8. การขาดความเช่ือมโยงทางเอกสารระหว่างกระบวนการ KP และกระบวนการทางศาลปกติ ท าให้มี
ความซ า้ซ้อนในการสืบพยานหลกัฐานเม่ือต้องเช่ือมตอ่ระหวา่ง 2 กระบวนการนี ้

9. การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม KP ของคนบางกลุ่มท่ีมีความขัดข้องทางเศรษฐกิจ 
เพราะ KP ผู้ ร้องเรียนต้องจา่ยคา่ธรรมเนียม แม้คา่ใช้จา่ยจะไมส่งูก็ตาม 
 จากข้อค้นพบสภาพปัญหาและอุปสรรคงานยุติธรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ได้ว่า ลักษณะ
ปัญหาดงักล่าวมีความสอดคล้องกบัการเคล่ือนงานยตุะรรมชมุชนในประเทศไทยเช่นกนั เช่น ความสบัสนใน
การท าหน้าท่ีในกระบวนการยตุธิรรมชมุชนและงานอ่ืน ๆ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) และอาจมีความ
สอดคล้องกับหลายประเทศอาเซียนด้วยหากได้มีการศึกษาในเชิงลึก เน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีลกัษณะ
วฒันธรรม ระบบกฎหมาย ระบบกลไกสนบัสนนุ และความเป็นชมุชนท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั ทัง้นี ้ขึน้กบัวา่แต่
ละปัญหาท่ีประเทศต่าง ๆ พบนัน้จะได้รับการค านึงถึงและส่งผลกระทบต่อการขับเคล่ือนระบบมากน้อย
เพียงใด 

 
5.1.5 การบรรลุเป้าหมายของยุตธิรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ 
 
รัฐบาลฟิลิปปินส์มีเป้าหมายด้านยุติธรรมชุมชน 3 ประการ ได้แก่ เพ่ือส่งเสริมการบริหารยุติธรรมท่ี

รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก เพ่ือลดจ านวนและความแออัดของการพิจารณาคดีในชัน้ศาลซึ่งจะช่วย
ยกระดบัคุณภาพความยุติธรรมท่ีเกิดขึน้โดยศาล และเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงประเพณีการยุติข้อพิพาท
อย่างเป็นกนัเองอนัยาวนานในระดบัชมุชน จากข้อค้นพบดงักล่าววิเคราะห์ได้ว่า การบรรลเุปา้หมายยุติธรรม
ชมุชนของฟิลิปปินส์ ถือว่ายงัไม่ใช่เปา้หมายตามกรอบแนวคิดของการวิจยัครัง้นีใ้นเร่ืองความปลอดภยั ความ
พงึพอใจ และยกระดบัศกัยภาพชมุชน อยา่งไรก็ดี พบวา่ KP ชว่ยสร้างสนัตสิขุในชมุชนซึง่อาจมีผลตอ่การสร้าง
ความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน สอดคล้องกันกับกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ท่ีกล่าวว่ายุติธรรมชุมชนช่วยฟื้นฟู
ความสมัพนัธ์ในชุมชน รูปแบบยุติธรรมชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนและสร้างจิต
สาธารณะให้กบัคนในชมุชน ยุติธรรมชมุชนจึงเป็นการสร้างสายสมัพนัธ์ชมุชนและภูมิปัญญาผ่านการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน และด าเนินกิจกรรม อนัเป็นพืน้ฐานในการสร้างความปลอดภยัจากอาชญากรรมและความสขุของ
คนในชมุชน (กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น.29) 

ยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ท าให้คนในชุมชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายไม่
มากซึง่อาจมีผลท าให้ประชาชนมีความพงึพอใจมากขึน้ สอดคล้องกนักบักิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และกมลชนก ดุ
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ริยประกิจ กลา่ววา่ยตุธิรรมชมุชนชว่ยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม มีโอกาส ชว่ยลดชอ่งวา่งระหว่าง
กระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกักบัประชาชน ท าหเจ้าหน้าท่ีรับและประชาชนใกล้ชิดกนัมากขึน้ ถือเป็นการน า
ความยตุธิรรมมาเข้าใกล้กบัประชาชนมากขึน้  

กลไกการขบัเคล่ือน KP และ BJA ในฟิลิปปินส์ยงัท าให้คนในชมุชนต้องเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรม 
รวมทัง้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในชมุชนได้เอง ซึง่อาจชว่ยยกระดบัศกัยภาพชมุชนได้ด้วย สอดคล้องกนักบั กิตติ
พงษ์ กิตยารักษ์ และกมลชนก ดริุยประกิจ กล่าวว่า ยุติธรรมชุมชนช่วยยกระดบัความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน ได้ฝึกปฏิบตัิงานยุติธรรมชมุชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง จะมีศกัยภาพในการดแูลตนเองได้ 
(กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น.29; กมลชนก ดุริยประกิจ, 2545, น.16-17) และเห็นได้ชัดเจนจากการให้
สมัภาษณ์ขององค์กรพฒันาเอกชนอย่าง GRF ว่ากรมการยุติธรรมให้กับยอมรับผู้ ท่ีเข้ารับการอบรมหลกัสูตร 
BJA ถึงขัน้ลงนามข้อตกลงร่วมกนัและน าส่วนหนึง่ของ BJA เข้าไว้ในกระบวนการทางศาลด้วย สะท้อนให้เห็น
ว่าการมียุติธรรมชุมชนได้ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาได้ถึง
กระบวนการยตุธิรรมท่ีเป็นทางการอีกด้วย 

 
5.2 อภปิรายผลการศึกษาตามค าถามในการวิจัย 
 
 ค าถามส าคญัของการวิจยัครัง้นี ้ท้าทายต่อบทบาทของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมฟิลิปปินส์ท่ีจะ
เข้ามาเป็นกระบวนการยตุิธรรมทางเลือกและเสริมประสิทธิภาพของยตุิธรรมกระแสหลกั ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ค าถามหลกั กลุ่มค าถามแรก ระบบยตุิธรรมชมุชนของประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร มีแนวคิดอย่างไรในการ
น ายตุิธรรมชมุชนมาใช้ รัฐหรือชมุชนเป็นผู้ขบัเคล่ือนหลกั กลุ่มค าถามท่ีสอง งานยตุิธรรมชมุชนใน 4 ด้านหลกั 
ได้แก่ งานปอ้งกนัและควบคมุ งานจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ งานเยียวยาและเสริมพลงั และงานรับคืน
ผู้กระท าผิดสู่สงัคม งานด้านใดประเทศฟิลิปปินส์เน้นเป็นหลกั เพราะเหตใุดจึงมีจุดเน้นในด้านนัน้ เพราะมีทนุ
ทางสงัคม หรือมีความพร้อมของหน่วยงานรัฐและชมุชนในด้านนัน้ กลุม่ค าถามสดุท้าย เม่ือเทียบกบัเปา้หมาย
ของยตุธิรรมชมุชนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภยั ความพงึพอใจ และการยกระดบัศกัยภาพชมุชน ฟิลิปปินส์
ยงัต้องด าเนินการอะไรเพิ่มเตมิอีกหรือไม ่และมีแนวทางอยา่งไรตอ่ไป 

แตล่ะกลุม่ค าถาม คณะผู้วิจยัอภิปรายดงัตอ่ไปนี ้
ระบบยตุธิรรมชมุชนในฟิลิปปินส์เป็นอยา่งไร   
ระบบยตุิธรรมชมุชนฟิลิปปินส์มีความสอดคล้องกับลกัษณะยุติธรรมชุมชนโดยทัว่ไปท่ีเน้นความเป็น

เพ่ือนบ้านและสายสมัพนัธ์ในชมุชนในการแก้ปัญหา หากแตฟิ่ลิปปินส์ได้มีการก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
ท้องถ่ิน จนท าให้มีวิธีปฏิบตัิและขัน้ตอนท่ีบารางไกย์ต้องปฏิบตัิตาม ถือว่ามีความชัดเจนแต่ภาคส่วนท่ีเป็น
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องค์กรพฒันาเอกชนมองว่ามีรูปแบบท่ีเป็นทางการ เพราะกลไกยุติธรรมชุมชนของฟิลิปปินส์ท่ีเรียกว่า KP มี
ความยดึโยงกบัประธานบารางไกย์ซึง่ด ารงสถานะประธานลปูอนด้วย  

นอกจากความเป็นทางการของระบบ KP แล้ว การยึดโยงกนัระหว่างต าแหน่งทางการเมืองกับการท า
หน้าท่ีในระบบ KP ยงัท าให้ประธานบารางไกย์ต้องท าหน้าท่ีบริหารท้องถ่ินในระดบับารางไกย์ พร้อมทัง้บริหาร
ระบบ KP ไปด้วย อาจมีผลให้การพฒันาท้องถ่ินเป็นไปอย่างไม่เต็มท่ี อีกทัง้ เกิดปัจจยัทางการเมืองแทรกแซง
ได้ ดงัผลการสมัภาษณ์พบว่า การเปล่ียนแปลงผู้น าหรือประธานบารางไกย์บ่อยครัง้ท าให้ขาดความต่อเน่ือง
ของการบริหารงานเพราะประธานบารางไกย์ก็จะมีสถานะเป็นประธานลปูอนด้วย หากมีการเปล่ียนผู้น าบ่อยก็
จะท าให้การเรียนรู้หยดุชะงกั ประธานเองก็ต้องมาเรียนรู้งานใหมท่ าให้ศกัยภาพในการแก้ไขข้อขดัแย้งของลปูอ
นคงท่ีหรือไมพ่ฒันาขึน้จากเดิม และปัจจยัทางการเมืองท าให้กรณีง่าย ๆ ไมส่ามารถจบลงได้เพราะประธานบา
รางไกย์ท่ีได้รับการเลือกตัง้อาจจะเป็นคนละขัว้การเมืองหรือไม่สามารถท างานด้วยกันได้กับนายกเทศมนตรี 
(Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 

ลกัษณะของยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ดงักล่าวอาจเป็นลกัษณะท่ีปรากฎได้โดยทัว่ไปของยุติธรรม
ชมุชนในประเทศอาเซียน เพราะตา่งมีวฒันธรรมท่ีใกล้เคียงกัน จึงท าให้แม้จะมีก าหนดกฎหมายถึงขัน้ตอนท่ี
ชัดเจน การท าหน้าท่ีของผู้ ขับเคล่ือนระบบ KP ต้องเป็นกลาง เช่ือถือได้ ฯลฯ แต่วัฒนธรรมท่ีฝังลึกในแบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ความถ้อยทีถ้อยอาศัย การไม่ต้องการมีความขัดแย้งเรือ้รัง หรือแม้กระทั่ง
วฒันธรรมชายเป็นใหญ่ ก็ท าให้ยตุธิรรมชมุชนในฟิลิปปินส์มีทัง้ข้อดีและข้อจ ากดัจากปัจจยัดงักลา่ว 

ส าหรับการขบัเคล่ือนยตุิธรรมชมุชนในมมุมองของหน่วยงานภาครัฐนัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานด้านกระบวนการยตุธิรรม และฟืน้ฟสูายสมัพนัธ์ความเป็นเพ่ือนบ้านให้กลบัมาสู่สงัคม 
(Shervit Ann, [ interview], August 1, 2018; Pastor J. Benavidez, Florina C. Agtarap, & Bernadette C. 
Ongoco, [interview], September 30, 2018) ขณะท่ีมมุมองขององค์กรพฒันาเอกชนนัน้เห็นวา่ยตุธิรรมชมุชน
เป็นการยกระดบัความเข้มแข็งของชมุชนอนัน าไปสู่สนัติในสงัคมท่ีชมุชนนัน้ตัง้อยู่ (Ma. Rosamund Parado, 
[interview], August 2, 2018) อาจกล่าวได้กว่า การขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ท่ีไม่ใช่มีเพียง
หน่วยงานของรัฐได้ท าให้ยุติธรรมชมุชนฟิลิปปินส์มีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับกรอบของงานวิจยัครัง้นี ้ซึ่งเป็น
กรอบเปา้หมายสงูสดุของหลกัการด าเนินงานด้านยตุธิรรมชมุชนโดยทัว่ไปอีกด้วย 

การขบัเคล่ือนยตุิธรรมชมุชนฟิลิปปินส์ในปัจจบุนัอาจกล่าวได้ว่ามีท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลกั
ในการท าให้เกิดระบบ KP ซึ่งมีความเป็นทางการ และองค์กรพฒันาเอกชนได้ช่วยท าให้เกิดยุติธรรมชมุชนใน
แบบท่ีไมเ่ป็นทางการเรียกวา่ BJA แม้ข้อมลูจากการให้สมัภาษณ์บางทา่นแสดงให้เห็นว่ายตุธิรรมชมุชนเกิดขึน้
ในฟิลิปปินส์มานานแล้วก่อนท่ีจะประกาศเป็นนโยบายแบบทางการออกมา (Pastor J. Benavidez, Florina C. 
Agtarap, & Bernadette C. Ongoco, [interview], September 30, 2018; Shervit Ann, [interview], August 
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1, 2018; Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงจุดเร่ิมต้น รูปแบบ 
องค์กระกอบ และขัน้ตอน กล่าวคือ ยุติธรรมชุมชนท่ีเคยขบัเคล่ือนโดยชุมชนในอดีตนัน้อาจก าลงัสญูหายไป
ตามสภาพสงัคมท่ีพฒันาความเป็นเมืองมากขึน้ เม่ือรัฐบาลได้ประกาศนโยบายก็มีผลท าให้ทุกท้องถ่ินและ
ชมุชนต้องด าเนินการตามกระบวนการ KP  

ฟิลิปปินส์เน้นภารกิจงานด้านใดของยตุธิรรมชมุชน 
ภารกิจงานยตุธิรรม 4 ด้าน ได้แก่ งานปอ้งกนัและควบคมุ งานจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ งาน

เยียวยาและเสริมพลัง และงานรับคืนผู้กระท าผิดสู่สังคม ฟิลิปปินส์เน้นภารกิจการจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์มากท่ีสุด พิจารณาได้จากท่ีรัฐบาลมีการออกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
คณุสมบตัิของผู้ปฏิบตัิงาน ตลอดจนการสนบัสนนุจงูใจผู้ปฏิบตัิงานในรูปแบบตา่ง ๆ อีกทัง้การกิจการจดัการ
ความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ในกลไกท่ีเรียกว่า KP นัน้มีมาอยา่งตอ่เน่ืองยาวนาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้ว ยิ่ง
สะท้อนให้เห็นวา่ยตุธิรรมชมุชนสว่นใหญ่เน้นภารกิจนี ้

อย่างไรก็ดี ภารกิจด้านอ่ืนก็มีการด าเนินการเช่นกันในชุมชน ได้แก่ การป้องกันและควบคมุถือเป็น
ภารกิจล าดบัถัดมาท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวถึงกันมากถัดจากกลไก KP โดยมีต ารวจชุมชนเรียกว่า Tanod ท า
หน้าท่ีดูแลความปลอดภัยในชุมชนและยังท างานเช่ือมโยงกับกลไก KP เพ่ือดูแลความเรียบร้อยระหว่าง
กระบวนการ KP ช่วยติดตามคู่กรณีเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการ KP อีกด้วย ต ารวจชุมชนท าหน้าท่ีคล้าย
อาสาสมคัรเพ่ือชว่ยงานต ารวจ จึงมีลกัษณะเป็นรูปแบบเก่ียวโยง เช่นเดียวกนักบัภารกิจเยียวยาและเสริมพลงั 
และภารกิจการรับคือผู้กระท าผิดสู่สงัคม ถือว่ามีลกัษณะเป็นรูปแบบเก่ียวโยงเช่นกัน เพราะชุมชนได้เข้าไป
เก่ียวข้องในฐานะอาสาสมคัรชว่ยงานรัฐ ไมใ่ชผู่้ขบัเคล่ือนหลกั 

การเน้นภารกิจการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ในฟิลิปปินส์ อาจเป็นเพราะการตัง้เปา้หมายของ
ยุติธรรมชุมชนท่ีก าหนดโดยรัฐบาลนัน้ เพ่ือช่วยการบริการงานภาครัฐ ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่
ประชาชน และฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ในชุมชน ดงัผู้ ให้สมัภาษณ์จากหน่วยงานของรัฐให้ข้อมูลว่าการจดัตัง้ให้มี
กลไกจดัการความขดัแย้งโดยมีชมุชนเป็นฐานหรือ KP ในฟิลิปปินส์ มีเปา้หมาย 3 ประการ ได้แก่ เพ่ือส่งเสริม
การบริหารยตุธิรรมท่ีรวดเร็วและเสียคา่ใช้จ่ายไมม่าก เพ่ือลดจ านวนและความแออดัของการพิจารณาคดีในชัน้
ศาลซึง่จะชว่ยยกระดบัคณุภาพความยตุธิรรมท่ีเกิดขึน้โดยศาล และเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงประเพณีการยุติ
ข้อพิพาทอยา่งเป็นกนัเองอนัยาวนานในระดบัชมุชน (Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) 

การตัง้เปา้หมายเช่นนีอ้าจเป็นส่วนหนึ่งท าให้ภารกิจงานยุติธรรมชุมชนส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการจัดการ
ความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์มากกว่าภารกิจการป้องกันและควบคุม การเยียวยาและเสริมพลัง และการรับ
ผู้กระท าผิดสูส่งัคม หากมีการวางเปา้หมายท่ีสอดคล้องกนักบัยตุธิรรมชมุชนอยา่งแท้จริงแล้วอาจท าให้ภารกิจ
ด้านอ่ืนได้รับการขบัเคล่ือนสมัพนัธ์กนัมากขึน้ 
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ฟิลิปปินส์มีแนวทางด าเนินงานยตุธิรรมชมุชนอยา่งไรตอ่ไป  
ทิศทางการด าเนินงานยตุิธรรมชมุชนตอ่ไปในอนาคตส าหรับฟิลิปปินส์ ข้อค้นพบจากการสมัภาษณ์ยงั

ไม่ชดัเจนมากนกั แต่อาจพอสรุปและวิเคราะห์ได้โดยพิจารณาเป้าหมายเร่ืองความปลอดภัย ความพึงพอใจ 
และการยกระดบัศกัยภาพชมุชน ฟิลิปปินส์อาจมีการด าเนินการในเร่ืองการติดตามและประเมินผลเพ่ือทบทวน
ภารกิจด้านยุติธรรมชุมชนต่อไปในอนาคต กล่าวคือ ในส่วนของการติดตามและประเมินผล ฟิลิปปินส์มีการ
ติดตามผลโดยเก็บสถิติจากจ านวนคดีท่ีร้องเรียนและกรณีท่ีได้รับการแก้ไข หากแต่เม่ือพิจารณาช่องว่าง
ระหว่างข้อมลูทัง้ 2 ชดุยงัอยู่ในสดัส่วนท่ีเท่ากนัในแตล่ะปี จึงท าอาจสรุปได้ว่าระดบัความสามารถในการแก้ไข
ข้อพิพาทของกลไก KP ไม่ได้มีอัตราส่วนท่ีสูงขึน้ จากสถิติท่ีได้รับจากผู้ ให้สมัภาษณ์ระหว่างปี ค.ศ.2012 – 
2017 (Odilon L. Pasaraba & Shervit Ann, [interview], August 1, 2018) พบว่า KP ทั่วประเทศสามารถ
แก้ไขข้อพิพาทได้ท่ีร้อยละ 75.85 76.92 75.96 74.16 73.60 และ 74.92 ตามล าดบั ซึ่ง DILG ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ชอ่งวา่งของชดุข้อมลูเหลา่นีท้ัง้ท่ีได้มีการขบัเคล่ือนระบบมาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว  

ทิศทางต่อไปในอนาคตอ่ืน ฟิลิปปินส์อาจมีการขยายผลรูปแบบไม่เป็นทางการแบบ BJA ไปยงัพืน้ท่ี
อ่ืนมากขึน้และมีแนวโน้มท่ีแตล่ะพืน้ท่ีจะพฒันากฎเกณฑ์เง่ือนไขในแบบท่ีเป็นแบบเฉพาะของแตล่ะบารางไกย์
มากขึน้ ดงัเชน่ท่ีปรากฎในปัจจบุนั บารางไกย์ Hingatungan ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้สงูวยัเข้ามาท าหน้าท่ีเป็น
ลปูอน และก่อนการพิจารณาคดีประธานลปูอนได้มีการเข้าพบปะเย่ียมเยียนเพ่ือท าความรู้จกัคูก่รณีก่อน ซึ่งมี
ความคล้ายกนักบัรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการของ BJA ซึ่งอาจเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งท าให้บารางไกย์นีไ้ด้รับ
รางวัลชนะเลิศระดบัประเทศสามปีซ้อน และอาจเป็นตวัแบบท่ีดีให้กับบารางไกย์อ่ืนปฏิบตัิตามหรือคิดหา
แนวทางสร้างความแตกตา่งท่ีเป็นนวตักรรมใหม ่

อย่างไรก็ดี ลกัษณะการด าเนินงานท่ีเข้าถึงชมุชนของแตล่ะบารางไกย์ท่ีตา่งกนัอาจขึน้อยู่กบัว่าบาราง
ไกย์นัน้ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีใดและมีจ านวนคดีให้พิจารณามากเพียงใด บารางไกย์ Hingatungan นัน้มีจ านวนข้อ
ร้องเรียนตอ่ปีเฉล่ียอยูท่ี่ 30 กรณีตอ่ปี และอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นชมุชนมีความเป็นเพ่ือนบ้าน ท าให้มีลกัษณะ
การประนีประนอมสงู จึงอาจเป็นการง่ายและสะดวกในการด าเนินระบบ KP มากกว่า ขณะท่ีบารางไกย์ขนาด
ใหญ่และตัง้อยู่ในเขตเมืองมีจ านวนคดีมากอย่างบารางไกย์ Mangahan คดีต่อวัน 10- 12 กรณี อาจท าให้
ประธานลปูอนไมมี่เวลาเพียงพอท่ีจะเข้าถึงชมุชนได้ทกุกรณี และสภาพความเป็นเมืองท าให้การประนีประนอม
ย่อมน้อยกว่าสงัคมชนบท การแก้ไขปัญหาย่อมยากกว่า ซึ่งฟิลิปปินส์เองอาจมีความตระหนกัในประเด็นนีอ้ยู่
เชน่กนั จงึได้ตัง้รางวลัระดบัประเทศไว้ 4 รางวลัแบง่ตามลกัษณะของบารางไกย์ท่ีเป็นเมืองและเทศบาล 
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ระบบยุตธิรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ 



182 
 

 
1. ควรมีการก าหนดกฎหมายให้มีระบบยตุิธรรมชมุชน การจดัตัง้ให้มีระบบยตุิธรรมชมุชนในประเทศ

หนึง่นัน้จ าเป็นต้องก าหนดให้มีกฎหมายรองรับแบง่ได้ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรก การมีบทบญัญัตใิห้จดัตัง้
ระบบยตุิธรรมชมุชนในกฎหมายท้องถ่ินดงัเช่นฟิลิปปินส์ ท่ีมีข้อก าหนดให้บารางไกย์จดัตัง้กลไก KP ในแตล่ะ
บารางไกย์ตาม Local Government Code 1991 แนวทางท่ีสอง การออกค าสัง่จากนายกรัฐมนตรีหรือระดบั
กระทรวงว่าด้วยระบบยตุิธรรมชมุชนดงัเชน่ฟิลิปปินส์ในอดีตท่ีมีค าสัง่ประธานาธิบดีในปี ค.ศ.1978 หรือสปป.
ลาว1 ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมมีมติให้จดัท าข้อตกลงเก่ียวกบัการไกลเ่กล่ียข้อขดัแย้ง เม่ือ พ.ศ.2540 
ว่าด้วยการจัดตัง้และการท างานของหน่วยไกล่เกล่ียข้อพิพาทระดับบ้าน  แนวทางท่ีสาม การผลักดันให้มี
พระราชบญัญตัวิา่ด้วยระบบยตุธิรรมชมุชนซึง่ถือเป็นทางเลือกสดุท้ายและคณะผู้วิจยัยงัไมพ่บวา่ประเทศใดใน
อาเซียนได้มีการจัดท าเป็นกฎหมายเฉพาะ แต่มีความสอดคล้องกับข้อเสนอของนักวิชาการบางท่านอย่าง 
สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ ท่ีกลา่ววา่ควรสนบัสนนุการมีกฎหมายระดบัพระราชบญัญัตเิพ่ือรองรับการท างาน
ของเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนและน ามารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนด้วย (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 
2554) ผู้วิจยัเสนอเป็นทางเลือกซึ่งจ าเป็นต้องมีการศกึษาข้อดีและข้อเสียรวมถึงผลกระทบแต่ละทางเลือกใน
รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

อย่างไรก็ดี ทัง้  3 แนวทาง ประเทศผู้ จัดตัง้ระบบยุติธรรมชุมชนควรเร่ิมหรือทบทวนจากการ
วางเปา้หมายของการมีระบบยตุิธรรมชมุชน ผู้วิจยัเห็นว่าการขบัเคล่ือนงานยตุิธรรมชมุชนท่ีผ่านมาของแต่ละ
ประเทศเน้นไปในทางการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ จึงมีเปา้หมายเพ่ือลดคดีในชัน้ศาล ให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อ
เปา้หมายของกระบวนการยตุธิรรมท่ีแท้จริงได้ คือ ความปลอดภยัและความสงบสขุซึง่สะท้อนคณุภาพชีวิตของ
คนในชมุชน ผู้วิจยัจึงเสนอว่าฟิลิปปินส์อาจต้องทบทวนเปา้หมายของการมีระบบยุติธรรมชมุชนท่ีควรเป็นไป
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน สร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

                                                           
1 ประเทศไทยมีการจัดตัง้ระบบยุติธรรมชุมชนโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 52/1 มาตรา 54 มาตรา 57 แห่ง

พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) วา่ด้วยการ
อ านวยความยตุธิรรมเพื่อลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม ระหวา่ง ส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานอยัการสงูสดุ กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงยุติธรรม ลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. เร่ือง แนวทางในการ
จดับริการรับเร่ืองราวร้องทกุข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหาร
สว่นต าบล ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 และค าสัง่กระทรวงยตุิธรรม ที่ 322/2559 เร่ือง การบริหารศนูย์ยตุิธรรมชมุชน ลงวนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2559 ท าให้ อปท.แตล่ะแหง่มีการจดัตัง้ศนูย์ยตุิธรรมชมุชนขึน้ 
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และเพ่ือยกระดบัศกัยภาพชุมชน ตามกรอบของการศึกษาครัง้นี ้รวมทัง้หากประเทศไทยเองหากจะพฒันา
ระบบตอ่ไปอาจต้องพิจารณาถึงการวางเปา้หมายและขอบเขตของยตุธิรรมชมุชนด้วย  

นอกจากนี ้กฎหมายควรมีการก าหนดกลไกยุติธรรมชุมชนให้เกิดขึน้ครบทัง้ 4 ภารกิจ ได้แก่ การ
ปอ้งกนัและควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาและเสริมพลงั และการรับผู้กระท าผิด
กลบัสู่สงัคม โดยชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมจดัการปัญหาในพืน้ท่ีของตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกบั Bazemore 
& Schiff และยศศกัดิ์ โกไศยกานนท์ กล่าวว่ายตุิธรรมเป็นกระบวนการท่ีรวมชุมชนไว้ในกระบวนการยุติธรรม 
โดยมีการยกระดบัคณุภาพชีวิตประชาชนเป็นเปา้หมายส าคญั สามารถใช้ยตุธิรรมชมุชนควบคุมความผิดปกติ
ทางสงัคม ยตุิธรรมชมุชนจึงมีลกัษณะปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาโดยชมุชนเป็นหุ้นส่วนกบัภาครัฐ (Bazemore & 
Schiff, 2001, p.205; ยศศกัดิ ์โกไศยกานนท์, มปป., น.76-77) 

2. ควรมีการสนับสนุนให้มีองค์กรขับเคล่ือนท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง หรือมีการสนับสนุนตาม
ความสามารถขององค์กร เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนและพัฒนารูปแบบยุติธรรมชุมชนท่ีรองรับกับความ
หลากหลายของแต่ละพืน้ท่ี โดยควรก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระบบยุติธรรมชมุชนหรือประมวลกฎหมาย
ท้องถ่ินดงัเช่นประเทศฟิลิปปินส์ท่ีได้ก าหนดเป็นบทบาทหน้าท่ีของบารางไกย์เป็นหลกั ขณะท่ีองค์กรท้องถ่ิน
ระดบัสูงขึน้ไปท าหน้าท่ีสนบัสนุนทัง้ด้านงบประมาณ การฝึกอบรม ฯลฯ ดงัเห็นได้จากรายการสนบัสนุนทาง
การเงินของลปูอน Hingatungan ในปี 2012 มีการช่วยเหลือจากเทศบาล จงัหวดั กรมงานสาธารณะและทาง
หลวง เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีจุดเด่นท่ีส าคญัของฟิลิปปินส์ คือ การมีองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเข้มแข็งท่ีช่วยพฒันา
ยตุิธรรมชมุชนในบางพืน้ท่ีท่ีมีความเฉพาะทางภาษาและวฒันธรรมท่ีกลไกทางการของรัฐไม่อาจแก้ปัญหาได้  
ดงัท่ีผู้ให้สมัภาษณ์จากองค์กรพฒันาเอกชน GRF กลา่ววา่ องค์กรได้จดัท าคูมื่อการอบรมให้กบัคนในพืน้ท่ีโดย
จดัท าเป็นภาษาท้องถ่ินและยงัเน้นให้คนในพืน้ท่ีขบัเคล่ือนกิจกรรมเป็นหลกั พร้อมทัง้ท างานแบบเป็นหุ้นส่วน
กบัรัฐบาลท้องถ่ินในพืน้ท่ีอีกด้วย  

3. ควรมีการส่งเสริมยุติธรรมชุมชนด้วยระบบสนับสนุนท่ีหลากหลาย เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
อปุกรณ์ส านกังาน การอบรม ดงัเห็นได้จากรายการสนบัสนุนทางการเงินของลูปอน Hingatungan ดงัท่ีกล่าว
ไปในตอนต้นเป็นงบประมาณสนบัสนุน เช่น คา่บริการความเช่ียวชาญรายเดือนให้กบัสมาชิกลูปอน โบนสัจงู
ใจการปฏิบตัิงานประจ าปีส าหรับสมาชิกแต่ละคน การซ่อมแซมอาคารท่ีท าการลูปอน การบ ารุงและอาคาร
สถานท่ี ตอ่เติมอาคารท่ีท าการ อปุกรณ์ส านกังานอย่างกระดาษ สมดุ เสือ้ส าหรับสมาชิก (Geselle Endriano, 
[interview], August 3, 2018; Hingatugan Lupon, [interview], August 3, 2018) 

ข้อเสนอดงักลา่ว สอดคล้องกบัส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ และสณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ (2554) 
เสนอวา่ควรมีการอบรมสมาชิกท่ีขบัเคล่ือนงานยตุธิรรมชมุชนอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง เน้นการให้ความรู้แก่
สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยเน้นการพฒันาเครือข่ายเดิมท่ีมีอยู่ให้เป็นบุคลากรท่ีมีคณุภาพ สามารถ
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ถ่ายทอดความรู้ไปยงัเครือข่ายยตุธิรรมชมุชนใหมใ่นลกัษณะของการ training the trainer เพ่ือให้เกิดการขยาย
เครือข่ายการท างานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการจดัอบรมความรู้เพิ่มเติมเพ่ือพฒันาองค์
ความรู้และทกัษะในการท างาน นอกจากนี ้ควรมีการสนบัสนุนงบประมาณ ระบบข้อมลู การจดัตัง้ส านกังาน 
การให้รางวัล เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนมีความเป็นรูปธรรมมากขึน้ (ส านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์, 2550; 2551; สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554)  

4. ควรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเด็ดขาดระหว่างการเมืองกับยุติธรรมชุมชน ฟิลิปปินส์แม้มีการก าหนด
หน้าท่ีขัน้ตอนชดัเจนให้เป็นหน้าท่ีของบารางไกย์ในการเคล่ือนระบบ KP แตข้่อสงัเกตส าคญัอย่างหนึ่งซึ่งผู้ ให้
สมัภาษณ์บางท่านเห็นว่าอาจเป็นจุดบกพร่องของระบบ คือ การท่ีหวัหน้าบารางไกย์ด ารงต าแหน่งประธาน
ลปูอน ท าให้ไม่สามารถแยกการเมืองออกจากระบบยตุิธรรมชมุชนได้ เพราะผู้ ท่ีท าหน้าท่ีพฒันาท้องถ่ินในเชิง
การเมืองกบับริหารระบบยุติธรรมชมุชนเป็นบุคคลเดียวกนั จึงท าให้เกิดปัญหาส าคญัสองประการ คือ 1) การ
พฒันาท้องถ่ินและยุติธรรมชุมชนเป็นไปอย่างไม่เต็มท่ี เพราะหวัหน้าบารางไกย์ต้องรับผิดชอบหลายบทบาท 
เม่ือผลการเลือกตัง้ออกมาแล้วไม่ใช่หวัหน้าคนเดิมก็ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่และการพฒันาอยู่เดิม
ชะงกัลงตามวาระทางการเมืองด้วย 2) ความไม่ไว้วางใจระหว่างขัว้การเมืองและอาจเกิดอคติในกระบวนการ 
KP ได้ ปัญหาข้อพิพาทท่ีไมรุ่นแรงแตก่ลบัแก้ไขได้ยากเพราะข้อขดัแย้งทางเมือง 

หากยตุิธรรมชุมชนไม่สามารถแบง่แยกความเป็นการเมืองและความเป็นพวกพ้องออกมาได้ก็ยิ่งเป็น
การลดทอนความนา่เช่ือถือของระบบยตุธิรรมในภาพรวมลงไปด้วย ซึง่ยตุธิรรมชมุชนโดยทัว่ไปมกัมีข้อจ ากดัใน
เร่ืองความเป็นเพ่ือนบ้านซึ่งน าไปสู่ความเป็นพวกพ้องท่ีมีผลต่อการน าความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการมาใช้
ในกระบวนการยุติธรรมชุมชนมากจนเกินไป สอดคล้องกับนกัวิชาการบางท่านท่ีว่ายุติธรรมชุมชนมีประเด็น
เร่ืองความเป็นกลาง เพราะมีความยืดหยุน่สงูและแตล่ะคนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยูท่ าให้การแก้ไขปัญหาอาจไม่
เป็นกลาง (จฑุารัตน์ เอือ้อ านวย, สิทธิ สขุยิ่ง, และมฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2549) 

5. การประเมินและติดตามผลท่ีชัดเจน สามารถวัดระดับความปลอดภัย ความพึงพอใจ และการ
ยกระดบัศกัยภาพชุมชนได้ เพ่ือน าไปสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ือง จากรณีของฟิลิปปินส์เห็นได้ชดัเจนว่ามีการ
ประเมินและติดตามผลเป็นตวัเลขชัดเจนโดยหน่วยงานของรัฐแต่จัดเก็บเป็นข้อมูลสถิติจ านวนข้อพิพาทท่ี
ร้องเรียนกับข้อพิพาทท่ีสามารถจดัการได้ แต่ตวัเลขนัน้ยงัไม่สามารถบ่งบอกระดบัความปลอดภัย ความพึง
พอใจ และระดบัศกัยภาพของชมุชนได้ ท่ีจะท าให้เกิดการเปรียบเทียบและพฒันาระบบอยา่งตอ่เน่ืองได้ จงึควร
มีการเก็บข้อมูลท่ีมีความท้าทายมากขึน้ ยกตวัอย่างโครงการต ารวจชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพในการลดอัตรา
อาชญากรรมในช่วงทศวรรษท่ี 1990 โดยการศึกษาของ Lewis & Davodi-Far ท่ีมีการประเมินการท าหน้าท่ี
ด้านรักษาความปลอดภัยโดยชุมชนสามารถท าได้ถึงมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยยะส าคญั โดยยุติธรรม
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ชมุชนจะเน้นเชิงปอ้งกนั เช่น การจดัวางเส้นทางเข้าออกท่ีเหมาะสม การเพิ่มแสงสว่าง การจดัวางห้องน า้ไว้ใน
ท่ีมีคนพลกุพลา่น การซอ่มแซมสิ่งปอ้งกนัให้ใช้งานได้ (Lewis & Davodi-Far, 2008, pp.99-102) 

การจัดท าระบบประเมินและติดตามผลท่ีชัดเจนจะท าให้เกิดความชัดเจนของผลท่ีได้รับจากการ
ขบัเคล่ือนระบบยุติธรรมชมุชน ซึ่งความชดัเจนของผลท่ีได้รับนีถื้อเป็นข้อจ ากัดหนึ่งของยุติธรรมชมุชน  เพราะ
ยตุิธรรมชมุชนมีเป้าหมายและกระบวนการท่ีแตกต่างจากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้องใช้ความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน และต้องวดัผลในระยะยาว (Clear & other, 2011, pp.140-145) แตห่ากการจดัตัง้ระบบ
ยุติธรรมชุมชนมีการตัง้เป้าหมายและมีระบบการประเมินผลท่ีชัดเจนจะช่วยท าให้ได้รับการยอมรับและการ
สนบัสนนุมากขึน้ 

6. ควรมีการส่งเสริมความหลากหลายของกระบวนการขบัเคล่ือนระบบยตุิธรรมชมุชนทัง้ในเชิงพืน้ท่ี
และเชิงประเด็น โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การขับเคล่ือนไว้กว้าง ๆ แต่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้สามารถ
สร้างสรรค์ระบบเองด้วย ดงัเชน่ การขบัเคล่ือนระบบของลปูอน Hingatungan ท่ีรัฐบาลก าหนดเพียงคณุสมบตัิ
เบือ้งต้นและขัน้ตอนการประกาศช่ือสมาชิกลูปอน ท าให้ประธานบารางไกย์ได้มีโอกาสหารือกับชุมชนและ
ก าหนดเกณฑ์ของบารางไกย์เองว่าจะเลือกสมาชิกลปูอนท่ีมาจากกลุ่มผู้สงูอายใุนชมุชน เน่ืองจากเป็นกลุ่มคน
ท่ีไม่มีภาระรับผิดชอบทางการอย่างอ่ืนจะสามารถทุ่มเทให้กบังานยตุิธรรมชมุชนเต็มท่ี ความเป็นผู้สงูอายจุะมี
ประสบการณ์มากสามารถแก้ปัญหาได้ดี และคูก่รณีจะให้ความเคารพเกรงใจยอมรับฟังเหตผุลในฐานะท่ีเป็นผู้
อาวโุสกว่าอีกด้วย ถือเป็นจดุเดน่หนึ่งท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์จากชมุชนนีม้องว่าเป็นนวตักรรมส าคญัท าให้ลปูอนของ
ตนเองได้รับรางวลัระดบัชนะเลิศประเทศ ในกรณีชมุชนท่ีมีความเฉพาะทางภาษา วฒันธรรม และศาสนา ก็มี
กลไกองค์กรพฒันาเอกชนเข้าไปช่วยสนบัสนนุด้านเอกสารในการอบรมและสนบัสนนุกระบวนการไกล่เกล่ียท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิต หรือส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family and 
community group conference หรือ FCGC)2 เพ่ือให้การแก้ปัญหามีความเฉพาะประเดน็มากขึน้  

การส่งเสริมความหลากหลายของระบบนีมี้ความสอดคล้องกบัข้อเสนอของสรุชยั ไวยวรรณจิตร และ
คณะ (2558) เก่ียวกบัการเคล่ือนงานยตุิธรรมชมุชนในพืน้ท่ีภาคใต้ท่ีคนส่วนใหญ่เป็นมสุลิม ว่ายตุิธรรมชมุชน
ควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตและให้คนในพืน้ท่ีได้เป็นผู้ ขับเคล่ือน ส่วนเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทสนับสนุนและต้องมี
ความเข้าใจถึงความแตกต่างของชมุชน นอกจากนี ้หากได้มีการส่งเสริมให้ชมุชนได้ร่วมมีส่วนร่วมขบัเคล่ือน
                                                           

2 ประชุมกลุม่ครอบครัวและชุมชน (Family and community group conference หรือ FCGC) เป็นรูปแบบหนึ่งของ
ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ ที่อาจใช้ในโรงเรียน หรือกลุม่ทางสงัคม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเยียวยาเหยื่อโดยผู้กระท าผิดมีความ
ส านึกผิดต่อการกระท าของตนอย่างแท้จริงและมีการลงโทษแบบสมานฉันท์เพื่อปรับพฤติกรรมของผู้กระท าผิดในอนาคต 
ลกัษณะส าคญัคือเป็นรูปแบบที่ใช้กบักลุม่เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดจึงมีสมาชิกของครอบครัวเข้าร่วมประชมุด้วย (จฑุารัตน์ 
เอือ้อ านวย สทุธิ สขุยิ่ง และมฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2549, น.54) 
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ระบบอย่างแท้จริงจะน ามาซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของ ท าให้เกิดคณุคา่และความส าคญัของยุติธรรมชมุชนดงัท่ี 
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และกมลชนก ดริุยประกิจ (2550, น.29; 2554, น.16-17) กล่าวว่ายตุิธรรมชมุชนช่วยให้
การท างานของรัฐสอดคล้องกบัการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี เพราะภาครัฐกระจายอ านาจให้กบัชมุชนได้ร่วม
จดัการกบัประเดน็ในพืน้ท่ี  

7. ควรมีกลไกบูรณาการหน่วยงานให้ร่วมกันขับเคล่ือนระบบยุติธรรมชุมชน เน่ืองจากการทบทวน
วรรณกรรมและการใช้ค าวา่ยตุธิรรมชมุชนของแตล่ะประเทศท่ีพบ ท าให้เห็นได้วา่การเคล่ือนงานยตุธิรรมชมุชน 
หมายถึง การท่ีชมุชนได้เข้ามีสว่นร่วมจดัการความขดัแย้งแบบสมานฉันท์เท่านัน้ ทัง้ท่ีความเป็นจริงแล้วชมุชน
เองได้มีการเคล่ือนงานในภารกิจอ่ืนด้วย เช่น ฟิลิปปินส์มีอาสาสมัครเรียกว่า Tanod  ท าหน้าท่ีดูแลความ
ปลอดภัยในชุมชน ลูปอนท าหน้าท่ีเป็นคณะผู้ แสวงหาสันติภาพ อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการท้องถ่ิน 
ขณะเดียวกนัก็มีอาสาสมคัรคมุประพฤติในการช่วยดแูลผู้กระท าความผิดให้กลบัคืนสู่สงัคมได้อย่างปกติ อยู่
ภายใต้การก ากับของกระทรวงยุติธรรม หรือประเทศไทยมีอาสาสมัครต ารวจในการช่วยสอดส่องด้านความ
ปลอดภยัในชมุชนขึน้กบัส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิอาสาสมคัรคมุประพฤตรัิบผิดชอบโดยกรมคมุประพฤต ิเป็น
ต้น ภารกิจยตุิธรรมชมุชนทัง้ 4 ภารกิจ ได้แก่ การปอ้งกันและควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ 
การเยียวยาและเสริมพลงั และการรับผู้กระท าผิดกลบัสูส่งัคม จงึยงัมีการแยกสว่นกนัอยู ่ควรมีความสอดคล้อง
ตอ่เน่ืองกนัและขบัเคล่ือนไปพร้อมกนัทัง้ 4 ภารกิจ ยกตวัอย่างเช่น สปป.ลาว มีการใช้กลไกคณะผู้ ไกล่เกล่ียท่ี
ระดบัหมู่บ้านช่วยเคล่ือนงานทัง้ 4 ภารกิจ อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงยุติธรรม ทัง้นี ้การประยกุต์ใช้ใน
ประเทศไทยท่ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจ านวนมากอาจมีกลไกบูรณาการในรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้ภารกิจยุติธรรม
ชมุชนขบัเคล่ือนไปโดยมีเป้าหมาย แนวทางตามกฎหมาย และการสนบัสนุนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ทัง้นี ้
จ าเป็นต้องมีการศกึษาถึงรูปแบบและประเมินกลไกเพ่ือการบรูณาการนีต้อ่ไป 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 
  

1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียนในเชิงลึกมากขึน้ เพ่ือ
วิเคราะห์ทางประวตัิศาสตร์ วิธีการขบัเคล่ือน จดุเดน่ และข้อจ ากดั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นองค์ความรู้
ในการพฒันานโยบายด้านยตุธิรรมทางเลือกได้ 

2. ควรมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความส าคัญ และความจ าเป็นของการขับเคล่ือน
ยตุิธรรมชมุชนใน 4 ภารกิจ ได้แก่ การปอ้งกนัและควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยา
และเสริมพลงั และการรับผู้กระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคม พิสจูน์ว่าแนวทางการขบัเคล่ือนยตุิธรรมชมุชนในแบบท่ี
เน้นเฉพาะการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์นัน้เป็นแนวทางท่ีถกูต้องหรือไมเ่พียงใด และจะต้องพฒันาไป
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ในทิศทางใดอย่างไร หากต้องการให้เกิดความสงบสุขและเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ือจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย เพ่ือก าหนด
เป้าหมาย ขอบเขต หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หลกัเกณฑ์และขัน้ตอน และกลไกแบบบูรณาการในการขบัเคล่ือน
ยุติธรรมชุมชนส าหรับประเทศไทย เพ่ือวางรากฐานระบบให้มีความมั่นคงโดยการเรียนรู้จากตัวแบบทัง้ท่ี
ประสบความส าเร็จและล้มเหลว 
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