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แล้ววิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์เนื :อหา ผลการศกึษาพบว่า รัฐบาลลาวเห็นว่าชุมชนมีบทบาทสําคญัในการ
เคลื)อนงานโดยใช้รูปแบบการเคลื)อนงานแบบหุ้นส่วน ภารกิจที)สปป.ลาวเน้นมากที)สดุคือ การป้องกนัและ
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Abstract 

 
A research paper titled “Community Justice of Countries in ASEAN Community: A Study of Lao 
People’s Democratic Republic” aimed to study the role and significance of community justice in 
Laos. The objective of the study was to develop knowledge regarding community justice in 
Laos. The research methodology relied on qualitative method by studying relevant documents 
and organizing a focus group with Laotian officials involved in community justice affairs. All data 
were analyzed with content analysis. The results showed that the Laotian government has paid 
attention to communities’ involvement in community justice through a partnership model. 
Protective and reconciliatory functions were the most effective aspects of Laotian community 
justice. By establishing and proceeding with community justice gradually, the partnership model 
and movement in Laos supports community justice goals of community security, public 
satisfaction, and community capacity-building. The researchers recommend improving 
community justice in Laos in three main areas: 1) focusing on outcomes like public satisfaction 
and crime rate rather than just the number of cases a community justice system can process; 2) 
continuing community justice tasks and sharing experience among various communities; and 3) 
increasing the priority of remedy and restoration. Further research should be a comparative 
study community justice systems in Laos and Thailand including a study of community justice in 
other countries in the ASEAN community. 
 
Keywords: community justice, restorative justice, community, justice, community’s capacity 
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บทที� � 
 

บทนํา 
 
�.� ที�มาและความสําคัญ 

 
ระบบยุติธรรมในสังคมไทยที�ผ่านมามีความคุ้ นเคยกับระบบยุติธรรมสมัยใหม่ที�รัฐเป็นผู้ ดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว เป็นเรื�องของการใช้อํานาจรัฐต่อประชาชน ซึ�งนํามาสู่ปัญหาที�ทําให้
ท้ายที�สดุแล้วการใช้อํานาจของรัฐยงัไม่มีผลให้เกิดความยติุธรรมที�แท้จริงกับประชาชน จึงเป็นที�มาของแนวคิด 
“ยตุิธรรมชุมชน” ที�ถูกนํามาใช้เพื�อให้เกิดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนในกระบวนการยตุิธรรม เป็น
การสร้างความปลอดภัยในสงัคมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยกันเอง โดยมีหน่วยงานรัฐคอย
สนับสนุน จึงจําเป็นที�จะต้องมีบทเรียนและองค์ความรู้ของพื 7นที�ที�มีลกัษณะทางวัฒนธรรมใกล้เคียงกันอย่าง
ประเทศในอาเซียน เพื�อสามารถนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบยุติธรรมในประเทศไทยให้เกิดความ
คุ้มค่ามีประโยชน์ และชมุชนสามารถเป็นตวัช่วยในกระบวนการยตุิธรรมโดยรัฐ 
 นกัวิชาการและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้มีการให้ความหมายเกี�ยวกบัยตุิธรรมชมุชนไว้อย่างหลากหลาย 
บางท่านมองยตุิธรรมชมุชนในแง่ของวิธีการ บางทา่นเห็นว่ายตุิธรรมชมุชนเป็นเป้าหมายสดุท้ายในการสร้างให้
ชุมชนสามารถจัดการปัญหาภายในของตนเองได้ บางท่านยังมีเชื�อมโยงความหมายไปถึงหลักการของ
ประชาธิปไตยและการมีสว่นร่วมเพราะเห็นว่ายติุธรรมชมุชนเป็นหลกัการที�จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้สว่น
เสียกับกรณีปัญหาได้เข้ามาสูก่ระบวนการทางยติุธรรม อย่างไรก็ดี ยตุิธรรมชมุชนในการศึกษาครั 7งนี 7 หมายถึง 
แนวทางป้องกันและลดอาชญากรรม มีเป้าหมายเพื�อสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากอาชญากรรม 
ความเป็นธรรมและความสงบสขุของชมุชน โดยมีวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ที�เน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก มุ่งที�
การป้องกัน ควบคุม ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม วิธีการ
ดงักล่าวมีลกัษณะที�สร้างหรือเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน และมีการนําทนุทางสงัคมและศกัยภาพ
ของชุมชนมาใช้ (กมลชนก ดริุยประกิจ, >?@?, น. BC-BE; Roman and group, >QQQ อ้างถึงใน จฑุารัตน์ 
เอื 7ออํานวย, >??Q, น. SS-S@; กรมคมุประพฤติ, >?@U, น. @; กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, >??Q, น. >>) 
  หากศกึษาไปถงึพฒันาการในชมุชนอดีตจะพบว่า ชมุชนในยคุดั 7งเดิมมีการรวมตวักันเพื�อความอยู่รอด 
เมื�อเกิดปัญหาขึ 7น ชุมชนจะมีการสร้างรูปแบบหรือระบบในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ทําให้รูปแบบหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหามีความหลากหลายตามประเพณีความเชื�อ และภมูิหลงัของแต่ละท้องถิ�น แต่เมื�อรัฐเข้ามา
จดัการดแูลชุมชน โดยรัฐมีอํานาจในการสั�งการและชุมชนมีหน้าที�ฟังคําสั�งและรับความช่วยเหลือจากรัฐ เมื�อ
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ชมุชนเกิดปัญหาจึงนํากระบวนการยตุิธรรมหลกัซึ�งมีรูปแบบเดียวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชมุชนที�มีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน อาจไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ�น ดังนั 7น แนวคิดเรื�องยุติธรรม
ชมุชนจงึเกิดขึ 7น แนวคดินี 7เป็นกระบวนการที�ให้อํานาจแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐจะส่งเสริมให้ชมุชนมี
ความเข้มแข็งเพื�อที�จะสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และรัฐควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยตุธิรรมตั 7งแตก่่อนดําเนินคดีไปจนกระทั�งมีคําพิพากษาลงโทษแล้ว (ดล บนุนาค, >??@, น. >S) 

แนวคิดยุติธรรมชุมชนยังเกิดจากการเปลี�ยนแปลงวิ ธีคิดในการปฏิบัติต่อผู้ กระทําผิด เหยื�อ
อาชญากรรมและชมุชนพร้อมกับการนําระบบยุติธรรมทางเลือกมาใช้ ยตุิธรรมชุมชนเป็นส่วนหนึ�งของระบบ
ยตุธิรรมทางเลือก และเป็นแนวคิดที�ให้ชมุชนสามารถเข้าถึงความยตุิธรรมได้ ทําให้ประชาชนมีความปลอดภยั
และชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ�งการใช้ชุมชนเป็นฐานคตินี 7เป็นการเปลี�ยนการใช้ทฤษฏีความยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที�รัฐที�ให้ความสําคญักบัผู้กระทําผิด มาเป็นการใช้ทฤษฏีความยตุิธรรมชมุชนที�ให้ความสําคญักบัเหยื�อ
อาชญากรรม ซึ�งความยุติธรรมจะสามารถเกิดขึ 7นได้ด้วยการร่วมกันจัดระเบียบชมุชนและเยียวยาสมานฉันท์
แทนการลงโทษ  

สําหรับงานหลกัที�เกี�ยวข้องกับยตุิธรรมชุมชน มีดังนี 7 ประการแรก การจดัระเบียบชุมชน ป้องกันและ
ควบคมุอาชญากรรมและการกระทําผิด เป็นการกระทําที�จะยบัยั 7งหรือชะลอเวลาไม่ให้นําไปสูส่ถานการณ์การ
เกิดอาชญากรรมและการกระทําผิด โดยจะมีกิจกรรมที�มีลกัษณะเป็นการควบคมุ จัดระเบียบ และให้ความรู้
เกี�ยวกับอาชญากรรม การกระทําผิดระเบียบชุมชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ให้แก่เยาวชน 
ประการที	สอง การจดัการความขดัแย้งในเชิงสมานฉันท์ เป็นการกระทําที�ยตุิหรือบรรเทาความรุนแรงของความ
ขดัแย้งที�เกิดขึ 7นในชมุชนด้วยการให้ประสานงานดําเนินการเองในชมุชนหรือให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับคนใน
ชุมชนตามรูปแบบวิธีการที�ไม่ใช้ความรุนแรง โดยมีวิธีการรูปแบบต่างๆ เช่น การไกล่เกลี�ย การประชุมฟื7นฟู
สมัพันธภาพ การประชุมกลุ่มครอบครัว และวิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของท้องถิ�นรูปแบบต่างๆ เช่น สภาผู้
เฒ่า เจ้าโคตร แก่บ้าน เกลอ มชูาวาเราะฮฺ เป็นต้น  

ประการที	สาม การเยียวยาและเสริมพลงั เป็นการเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที�เกิดจาก
อาชญากรรมหรือการกระทําผิด และเสริมพลงัเหยื�ออาชญากรรมด้วยการจดับริการที�จําเป็นเพื�อสนับสนนุให้
กําลังใจ มีการจดัตั 7งกลุ่มเพื�อเหยื�ออาชญากรรม เช่น การจัดตั 7งกลุ่มเพื�อนหญิง เป็นต้น  ประการที	สี	 การรับ
ผู้กระทําความผิดกลบัคืนสู่ชมุชน เป็นการที�ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขความประพฤติและจิตใจของ
ผู้ กระทําความผิด กลุ่มที�ได้รับโอกาสหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักมาใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคมุประพฤติทั 7งที�เป็นเด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ และผู้ที�ได้รับการพกัการลงโทษ โดยจะ
มีกิจกรรมต่างๆ ที�ช่วยฟื7นฟูพฤติกรรมและจิตใจของผู้ กระทําผิด เช่น การทํางานบริการสงัคมแทนการกักขัง 
การทํางานบริการสงัคมตามคําสั�งศาล การทํางานบริการสงัคมเพื�อชดเชยความเสียหายแก่เหยื�ออาชญากรรม 
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ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที�เชื�อมโยงผู้กระทําความผิดกลบัคืนสู่ชุมชน (จฑุารัตน์ เอื 7ออํานวย, >??C, น. >S>-
>S@) 
 ระบบยุติธรรมชมุชนในประเทศไทยภายหลงัจากการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงยตุิธรรมส่งผลให้มีการ
ปรับเปลี�ยนภารกิจไปจากเดิม จากที�เคยสนับสนนุการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลมาสู่การเป็น
หน่วยงานหลกัในกระบวนการยตุิธรรมที�มีภารกิจครอบคลมุด้านการอํานวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ภารกิจที�มีการปรับเปลี�ยน
ไปนั 7นมีความครอบคลมุงานยตุิธรรมอย่างกว้างขวาง กระทรวงยติุธรรมจงึได้พฒันากลไกและระบบการบริหาร
จดัการให้สามารถผลกัดนัภารกิจดงักล่าวให้บรรลเุป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้สงัคมอนัจะนํามาซึ�ง
ความสขุของสงัคมอย่างยั�งยืน จากเป้าหมายดงักลา่ว กระทรวงยตุิธรรมได้มีนโยบายกระจายงานยติุธรรมไปยงั
พื 7นที�จงัหวดัตา่งๆ ทั�วประเทศ เพื�อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยตุิธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรม (เนาวรัตน์ พลายน้อย, 2550, น. 289) 
 ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียนตั 7งอยู่ในขอบเขตพื 7นที�เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หลายประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมีภาษา วฒันธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ฯลฯ ที�ใกล้เคียงกนัมาก ทําให้ยตุิธรรมชมุชนส่วนใหญ่ที�สํารวจว่ามี
การขับเคลื�อนอยู่เป็นบทบาทด้านการจดัการความขัดแย้งแบบสมานฉันท์ในชมุชน ยกตวัอย่างประเทศไทยมี
ระบบเจ้าโคตร ที�เป็นรูปแบบของการจัดการสังคมในกลุ่มเครือญาติของชาวอีสาน เจ้าโคตรมีหน้าที�อบรม      
สั�งสอน เลี 7ยงดูลูกหลาน ให้คําแนะนํา ให้สติความคิด ปฎิบัติหน้าที�เกี�ยวกับพิธีกรรม และประเพณีอันดีให้
ลกูหลานได้เห็น ไกลเ่กลี�ยกรณีพิพาทที�เกิดขึ 7นในสงัคมและชมุชน นอกจากนี 7 ยตุิธรรมชมุชนยงัมี แก่วดั แก่ฝาย 
แก่บ้าน โต๊ะครู อีกด้วย (กระทรวงยตุิธรรม, 2014; วนัชยั วฒันศพัท์, 2553) ซึ�งเป็นลกัษณะเช่นเดียวกนักบัใน
สปป.ลาว หรือในฟิลิปปินส์ ก็มีระบบบารางไกย์หรือระบบไกล่เกลี�ยระดบัหมู่บ้าน จดัตั 7งโดยรัฐบาลเป้าหมาย
เพื�อให้ชมุชนได้มีส่วนจัดการปัญหาความขัดแย้งเบื 7องต้นก่อนโดยสอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื 7นที� (วันชัย 
วัฒนศัพท์, >??S) ในประเทศเมียนมาร์ แม้จะมีข้อคําถามในเรื�องของประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่ในระดับ
หมู่บ้านของเมียนมาร์ที�มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สงูก็คํานึงถึงการจัดการความปลอดภัย โดยมีผู้ ทํา
หน้าที�เป็นผู้ รักษาความปลอดภัยท้องถิ�น มีผู้ นําหมู่บ้านเป็นกลไกหลกัของการแก้ปัญหา บางหมู่บ้านมีระบบ
บริการช่วยเหลือเหยื�ออาชญากรรมซึ�งแม้จะมีศกัยภาพไม่มากแต่ก็มีความร่วมใจอย่างแรงกล้าที�จะทํา เช่น     
มีการให้คําปรึกษาสําหรับผู้ถกูกระทําด้านจิตใจหรือให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย (The Border Consortium: 
TBC, >Qo@, p.>>) หรือในประเทศบรูไนก็พบว่ามีในเรื�องของการป้องกัน เช่น การติดตั 7งกล้องวงจรปิด การ
ติดตั 7งสญัญาณกันขโมย หรือการติดตั 7งไฟส่องทางเพื�อความปลอดภัยในชมุชน (Mundia & other, >QoC)     
เป็นต้น 
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สปป.ลาวเป็นหนึ�งในประเทศเพื�อนบ้านที�ใกล้ชิดและมีดินแดนติดต่อกับประเทศไทย มีวัฒนธรรม 
ความเชื�อ ประเพณีที�คล้ายคลึงกัน อีกทั 7งมีข้อค้นพบบางประการที�ทําให้เห็นว่าสปป.ลาวก็มีการขับเคลื�อน
ระบบยุติธรรมชุมชนเช่นกัน ซึ�งส่วนใหญ่เป็นบทบาทของยุติธรรมชุมชนในการจัดการความขัดแย้งแบบ
สมานฉันท์ โดยมีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านทําหน้าที�ในการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทที�เกิดขึ 7นใน
หมู่บ้านเพื�อระงับไปโดยไม่ต้องพึ�งพาอาศัยหน่วยงานอื�นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อไม่ให้คดีพิพาทเล็กน้อยที�
สามารถยอมความกันได้ขึ 7นสู่ชั 7นศาล คณะกรรมการประนีประนอมข้อพิพาทนอกจากจะมีผู้ ใหญ่บ้านเป็น
คณะกรรมการแล้ว ยังประกอบไปด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิสหพันธ์สตรี เมื�อข้อพิพาทเกี�ยวข้องกับสตรี ตัวแทนชาว
หนุ่ม เมื�อมีเยาวชนเข้ามาเกี�ยวข้อง ซึ�งจะทําหน้าที�เป็นคนกลางให้คําปรึกษาและโน้มน้าวให้คู่กรณีตกลง
ประนีประนอม จากนั 7นจะมีการทําสัญญาพร้อมลงลายมือชื�อไว้เพื�อเป็นหลกัฐานและให้คู่กรณีปฏิบัติตาม 
(จฑุารัตน์ เอื 7ออํานวย, สทุธิ สขุยิ�ง และ มฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, >?@U, น. @Q)  

โครงสร้างของหน่วยไกลเ่กลี�ยมีความสอดคล้องกบัแนวคิดยติุธรรมชมุชนและยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ที�
มุ่งเน้นการมีสว่นร่วมของชมุชน โดยบุคคลที�เข้ามาไกลเ่กลี�ยมาจากหลายภาคสว่นในชมุชนซึ�งล้วนเป็นบุคคลที�
มีความใกล้ชิดและเข้าใจถึงลักษณะความขัดแย้งที�เกิดขึ 7นภายในหมู่บ้านของตนเป็นอย่างดี เช่น ชาวหนุ่ม
ประชาชนปฏิวตัิลาวขั 7นบ้าน ซึ�งประกอบด้วยหวัหน้าชาวหนุ่มที�สมาชิกให้ความเคารพนับถือ และมีหน้าที�อบรม 
ตกัเตือนให้สมาชิกของตนเคารพต่อจารีตประเพณีและระเบียบของบ้านเมือง ซึ�งเป็นบุคคลที�มีความเหมาะสม
ในการที�จะเข้ามาไกล่เกลี�ยให้คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทได้ นอกจากนี 7 ยังมีผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ�งเป็นผู้อาวุโสใน
หมู่บ้าน หรือเรียกกันว่า เจ้าโคดลงุตา เป็นผู้ รู้ความเป็นไปแห่งจารีตประเพณีของท้องถิ�น รู้จกัต้นตระกูล ญาติ
มิตรของคู่กรณี อีกทั 7งเป็นที�เคารพนบัถือ มีความประพฤตดีิ และชมุชนมีความศรัทรา รวมทั 7งเป็นผู้ มีจิตวิทยาใน
การไกลเ่กลี�ย อันจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที�ดีในการไกลเ่กลี�ย อีกทั 7งสร้างความน่าเชื�อถือ
ให้แก่คูก่รณีวา่ผู้ ไกลเ่กลี�ยจะมีความเป็นธรรม (ชญานนัทน์ ล้อมณีนพรัตน์, >??S, น. oo>-oo?) 

อย่างไรก็ตาม การกําหนดประเภทคดีที�ให้ไกล่เกลี�ยได้ตามกฎหมายอาญาของสปป.ลาว กําหนด
เฉพาะความผิดบางประเภทเท่านั 7น ซึ�งไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามความเป็นจริงในชุมชนที�มีการนํา
ความผิดอื�นๆ มาไกลเกลี�ยก่อนที�จะมีการบงัคบัใช้ข้อตกลงฯ ทําให้ในบางหมู่บ้านผู้ ไกลเ่กลี�ยไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อตกลง กลา่วคือ ยงัคงนําข้อพิพาทอื�นๆ มาไกลเ่กลี�ย เช่น การทําร้ายร่างกายหรือความผิดเกี�ยวกบัเพศ 
เป็นต้น ซึ�งสร้างความไม่เท่ากันในเรื�องประเภทของข้อพิพาทที�จะนํามาไกล่เกลี�ยในแต่ละหมู่บ้าน ผู้ ไกล่เกลี�ย
บางสว่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัหลกักฎหมาย อีกทั 7งไม่ได้มีหลกัเกณฑ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้
การดําเนินกระบวนการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทเป็นไปในแนวทางที�สอดคล้องกับแนวทางยติุธรรมเชิงสมานฉันท์
อยา่งแท้จริง ทําให้การไกลเ่กลี�ยในแต่ละชมุชนไม่มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั 7ง ผลบงัคบัของข้อตกลงแม้จะตกลง
กนัได้แล้วก็ไม่ได้ทําให้ความผิดทางอาญาที�ได้ไกลเ่กลี�ยกันแล้วนั 7นระงบัไป อาจมีการฟ้องร้องกันได้อีก ซึ�งย่อม
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แสดงวา่การไกลเ่กลี�ยนั 7นไม่ได้มีผลบงัคบัตรงตามเจตนารมณ์ของคู่กรณีที�ต้องการให้ข้อพิพาทสิ 7นสดุลงเมื�อตก
ลงกนัได้โดยความสมคัรใจแล้ว (ชญานนัทน์ ล้อมณีนพรัตน์, >??S, น. oo>-oo?)   
 ด้วยการฟื7นฟูแนวคิดยุติธรรมชมุชนที�เกิดขึ 7น ได้มีพัฒนาการเกี�ยวกับงานยุติธรรมชมุชนอนัทําให้เกิด
ความท้าทายต่อบทบาทของชมุชนในกระบวนการยุติธรรมที�จะเข้ามาเป็นกระบวนการยติุธรรมทางเลือกและ
เสริมประสิทธิภาพของยติุธรรมกระแสหลกันั 7น จะสามารถตอบสนองได้หรือไม่อย่างไรในประเด็นความคุ้มค่า
ทางงบประมาณ การบรรลผุลเป้าหมายของความยตุิธรรม การคุ้มครองสิทธิของคนกลุ่มน้อย ฯลฯ โครงการ
ศึกษาระบบยติุธรรมชมุชนในประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จงึเกิดขึ 7นเพื�อแสวงหาตวัแบบที�ดีที�เหมาะสมกบัชมุชนที�มีความหลากหลายซบัซ้อน อนัเป็นแนวทางหนึ�งเพื�อให้
รัฐเข้าถึงการตอบสนองต่อความเป็นพหุสงัคม นําไปสู่เป้าหมายสดุท้ายของยุติธรรมชมุชนคือทําให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชน สร้างความรู้สกึมั�นคงปลอดภัย และยกระดบัศกัยภาพของประชาชน การศึกษาระบบ
ยตุธิรรมชมุชนของแต่ละประเทศโดยเริ�มต้นจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะสามารถพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบยตุิธรรมชมุชนต่อไปในอนาคต และยงัสามารถนําไปประยุกต์ใช้จากแนวทางที�
หลากหลายซึ�งถกูจดัวางไว้ท่ามกลางวฒันธรรมที�คล้ายคลงึกนัของกลุม่ประเทศประชาคมอาเซียนด้วย  
  
�.� วัตถุประสงค์ 
 

>.o เพื�อศึกษาบทบาทและความสําคัญของระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน กรณีศึกษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี�ยวกบัแนวทางจดัการมีสว่นร่วมของชมุชนต่องานยตุธิรรมชมุน 

>.> พัฒนาองค์ความรู้เกี�ยวกับระบบยุติธรรมชุมชนกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยเฉพาะการให้ชมุชนแก้ไขปัญหาเอง 
 
�.� ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาครั 7งนี 7 เป็นการศึกษาภาพรวมทั 7งระบบของยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว จึงมีขอบเขต
การศกึษาเชิงเนื 7อหาเกี�ยวกบังานยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาว @ ด้าน ได้แก่  

o.การจดัระเบียบชมุชน ป้องกนั และควบคมุอาชญากรรมและการกระทําผิด  
>.การจดัการความขดัแย้งในเชิงสมานฉนัท์  
S.การเยียวยาและเสริมพลงั  
@.การรับผู้กระทําความผิดกลบัคืนสู่ชมุชน  
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�.$ โจทย์วิจัย 
 

โจทย์ในการวิจัยครั 7งนี 7 ประกอบด้วยกลุ่มคําถาม S กลุ่ม ประการแรก ระบบยุติธรรมชุมชนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอยา่งไร มีแนวคิดอย่างไรในการนํายติุธรรมชมุชนมาใช้ ต้องการให้
รัฐหรือชมุชนเป็นหลกั กลา่วคือ สปป.ลาวมองว่ายตุิธรรมชมุชนเป็นยตุธิรรมทางเลือกที�จะมาหนนุเสริมยติุธรรม
กระแสหลกัหรือไม่อย่างไร ประการที�สอง หากเป็นเช่นนั 7นงานยตุิธรรมชมุชนใน @ ด้านหลกั ได้แก่ งานป้องกัน 
งานจดัการความขดัแย้ง งานเยียวยา และงานรับคืนผู้กระทําผิด งานด้านใดสปป.ลาวเน้นเป็นหลกั เพราะเหตุ
ใดจึงมีจุดเน้นในด้านนั 7น เพราะมีทุนทางสังคม หรือมีความพร้อมของหน่วยงานรัฐและชุมชนในด้านนั 7น 
ประการสดุท้าย แต่ละประเทศต่างมีพัฒนาการทางยุติธรรมชุมชนมาเป็นเวลาสมควร เช่นเดียวกันกับสปป.
ลาว เห็นว่าสิ�งที�ตนดําเนินการนั 7นได้มาถกูทางหรือไม่เมื�อเทียบกับเป้าหมายของยตุิธรรมชมุชนใน S ด้าน ได้แก่ 
ความปลอดภยั ความพงึพอใจ และการยกระดบัศกัยภาพชมุชน 

 
�.) วธีิการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การศึกษาครั 7งนี 7 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลใน > ส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษา

แนวคดิทฤษฎี พัฒนาการ ปัญหาเกี�ยวกับยตุิธรรมชมุชนจากเอกสารที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ เอกสารชั 7นต้น (Primary 
documents) เช่น คําสั�ง ข้อตกลง เอกสารการประชมุ รายงานการปฏิบติังาน และเอกสารชั 7นรอง (Secondary 
documents) เช่น คู่มือ รายงานการศึกษาดูงาน รายงานการศึกษา และงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง ส่วนที�สอง การ
สนทนากลุ่ม (Focus group) จากกลุ่มเป้าหมายของสปป.ลาวซึ�งขบัเคลื�อนงานยุติธรรมชมุชน จํานวนรวม     
oQ – o> ท่าน แบ่งเป็น > กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการและผู้ นําชมุชนที�ขบัเคลื�อนงานยติุธรรมชมุชน โดยเน้นประเด็น
การสนทนากลุม่มี ? ประเด็น ได้แก่   

o) พฒันาการของยตุธิรรมชมุชนในสปป.ลาว  
>) บทบาทหน้าที�ของภาคส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวข้องต่อการพัฒนายุติธรรมชุมชนในประเทศ ได้แก่ 

หน่วยงานของรัฐ ภาควิชาการ ชุมชน (ประกอบด้วย กลุ่มยติุธรรมชมุชนที�จดัตั 7งโดยรัฐซึ�งเป็นกลุ่มที�รัฐเป็นผู้
ริเริ�ม และกลุ่มยตุิธรรมชมุชนที�เกิดขึ 7นเองซึ�งชุมชนเป็นผู้ ริเริ�ม) และเครือข่ายอื�นที�เกี�ยวข้องนอกภาครัฐ เช่น 
เครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) เป็นต้น  

S) ตวัแบบที�ดีและตวัแบบที�ล้มเหลวในงานยตุิธรรมชมุชนที�ผ่านมา  
@) สภาพปัญหาและอปุสรรคเกี�ยวกบัระบบยตุิธรรมชมุชนที�ดําเนินการอยู่ และ  
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?) แนวทางปรับปรุงพฒันาระบบยตุธิรรมชมุชนที�เหมาะสมในอนาคต 
การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมลู 
ผลการศึกษาที�ได้ทั 7งหมด จะถูกนํามาประมวลและวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื 7อหา (Content 

analysis) ตามกรอบแนวคิดของการศกึษา อภิปรายผลด้วยแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง แล้วนําเสนอ
ในรูปแบบของการพรรณนาและจดัทําเป็นตารางสรุป 

 
�.+ ข้อจาํกัดของงานวจัิย 
 

 ข้อจํากดัของงานวิจยัชิ 7นนี 7คือการได้มาซึ�งข้อมลูเกี�ยวกับระบบยติุธรรมชมุชนของสปป.ลาว เนื�องจากมี
ระยะเวลาจํากัดในการเก็บข้อมลูในสปป.ลาว จํานวนกลุม่ตวัอย่างผู้ ให้ข้อมลูบางกลุ่มไม่สามารถให้การตอบ
รับและร่วมให้ข้อมลูได้ ทําให้นกัวิจยัไม่สามารถเข้าเก็บข้อมลูได้ครบถ้วนและหลากหลายตามกลุม่เป้าหมายที�
ต้องการทั 7งหมด เช่น นักวิชาการ หรือตวัแทนกลุ่มผู้ นําในชมุชน ฯลฯ อย่างไรก็ดี ในอนาคตอาจมีความเป็นไป
ได้ในการเข้าเก็บข้อมลูเชิงลกึมากขึ 7นหากได้มีการวิจัยกรณีศึกษาสปป.ลาวอย่างต่อเนื�องหรือจดัทําข้อตกลง
ความร่วมมือเชิงวชิาการก่อนเข้าเก็บข้อมลู 
 
�.. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 

 ได้ตวัแบบที�ดีของระบบยตุิธรรมชมุชนที�ได้รับการพฒันาและสงัเคราะห์มาจากกรณีของสปป.ลาว   
 

 สําหรับเนื 7อหารายงานฉบับนี 7แบ่งได้เป็น ? บท บทแรกนี 7นําเสนอเกี�ยวกับที�มาของการศึกษา 
วตัถุประสงค์ และวิธีการศึกษา บทที� > ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที�เกี�ยวข้อง อนัได้แก่ ความหมายและ
ความสําคญัของยุติธรรมชมุชน ลกัษณะและภารกิจของยุติธรรมชุมชน ความแตกต่างของยติุธรรมชมุชนจาก
แนวคดิยตุธิรรมในแบบอื�น ข้อจํากดัและการนํายตุธิรรมชมุชนไปสูก่ารปฏิบตัิจริง และงานศกึษาวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
บทที� S เป็นการศึกษาเบื 7องต้นเกี�ยวกับระบบยุติธรรมชุมชนประเทศไทยและสปป.ลาวเท่าที�ศึกษาได้จาก
เอกสาร เพื�อเป็นการทําความเข้าใจเกี�ยวกับยุติธรรมชุมชนที�ได้มีการศึกษาจากการดําเนินงานก่อนเข้าสู่ผล
การศกึษาซึ�งได้จากการเก็บข้อมลูพื 7นที�จริง สว่นบทที� @ นั 7น เป็นการนําเสนอผลการศกึษาและวิเคราะห์ผลตาม
กรอบแนวคิดที�ได้นําเสนอไปในบทที� > และบทที� ? บทสุดท้ายเป็นการสรุป อภิปรายผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั 7งตอบคําถามสําคญัของการศกึษาครั 7งนี 7ตามที�ได้กําหนดไว้ในบทแรกนี 7  
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บทที� �  
 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
 

�.� ความหมายและความสําคัญของยุติธรรมชุมชน 
 
 �.�.� ความหมายของยุติธรรมชุมชน 

 
ในมิติของการบริหารงานภาครัฐสมยัใหม่ การกําหนดนโยบายจนไปสู่การปฏิบัติไม่อาจดําเนินการได้

โดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว เหตุเพราะความหลากหลายของตัวแสดงและสภาพแวดล้อมทางนโยบายได้
เปลี*ยนไป การพัฒนาทั ,งด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ*งแวดล้อม ภาครัฐจึงต้องแสวงหาตัวแบบความร่วมมือจาก
ประชาชน ภาคเอกชน ไม่เว้นแม้แต่การดําเนินงานเกี*ยวกับกระบวนการยุติธรรม แม้หน่วยงานรัฐทั ,งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะพยายามขยายบทบาทหน้าที*และการบริการประชาชนแต่ยังคงไม่เพียงพอและ
ครอบคลุมกับ “ชุมชน” ที*มีความซับซ้อนหลากหลาย ยุติธรรมชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ*งที*จะหนุนเสริม
กระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัให้ดําเนินไปอย่างเต็มประสทิธิภาพ 

ก่อนการทําความเข้าใจความหมายของยุติธรรมชุมชนได้อย่างลึกซึ ,ง การทําความรู้จักกับชุมชน
เสียก่อนจะช่วยทําให้ยอมรับความสําคัญของชมุชนในบทบาทด้านการยุติธรรมได้ ความหมายของยุติธรรม
ชมุชนนกัวิชาการหลายท่านได้อ้างถึงกลุม่คนเป็นหลกั ดงัที*กาญจนา แก้วเทพ ให้ความหมายของชมุชนว่า เป็น
กลุม่บคุคลที*อาศยัอยู่ในเขตบริเวณเดียวกัน มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด มีความเป็นอนัหนึ*งอนัเดียวกันตั ,งแต่ระดบั
ครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้านและระดับที*ใหญ่กว่าหมู่บ้าน ผู้ ที*อาศัยอยู่ในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกัน 
นอกจากนี , ยังมีการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาไว้ เพื*อที*จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไป (กาญจนา แก้ว
เทพ, =>?@, น. BC) 

สวุิทย์ ยิ*งวรพนัธ์ ได้ให้ความหมายที*คล้ายคลงึกับกาญจนา แก้วเทพ และขยายให้เห็นถึงปฏิสมัพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนในชุมชนว่ามีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันด้วย โดยกล่าวว่าชุมชนเป็นกลุ่มคนที*
รวมตัวกัน โดยมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ*งอันเดียวกัน อาศัยความผูกพันทางเชื*อชาติ ศาสนา และวฒันา
ธรรมที*ทําให้แต่ละคนรู้สกึเป็นส่วนหนึ*งของสงัคม มีการอาศัยอยู่รวมกันในพื ,นที*ภูมิศาสตร์เดียวกัน ตลอดจน
การใช้ประโยชน์และบริการทางสงัคมร่วมกัน (สวุิทย์ ยิ*งวรพันธ์, =>CC, น. > อ้างถึงใน ชญานันทน์ ล้อมณี
นพรัตน์, 2553, น. =I ) 
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สําหรับ ดํารงศกัดิK แก้วเพ็ง ได้ให้ความหมายของชมุชนโดยพิจารณาถึงจดุร่วมที*ทําให้เกิดชมุชนว่าเกิด
จากสายสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ พื ,นที* และวัตถุประสงค์ของการรวมตัว โดยได้แบ่งความหมายของชุมชน
ออกเป็นสามความหมายที*แตกต่างกันออกไป ประการแรก ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนที*มี
ความสมัพันธ์กัน และอาจหมายถึงกลุ่มคนที*มีสายสัมพันธ์ทั ,งในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรม ประการที*สอง  ชมุชน หมายถึง กลุ่มคนที*อาศยัอยู่ในพื ,นที*เดียวกนั ซึ*งมี
ความผูกพันในด้านพื ,นที* และเอื ,ออาทรต่อกัน เช่น อยู่ในหมู่บ้าน ตําบลเดียวกัน เป็นต้น ประการที*สาม  
หมายถึง องค์กรหรือขบวนการทางสงัคม ที*มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนัเป็นระยะเวลานานจนเกิดความผกูพนักัน เช่น 
ชมุชน องค์กรท้องถิ*น เป็นต้น (ดํารงศกัดิK แก้วเพ็ง, =>>M, น. N-@)  

ขณะที* Clear & other กลา่วถงึความหมายของชมุชนในแบบง่ายและมีการยกตวัอย่างให้เห็นว่าชมุชน
มีบทบาทอย่างมากในการเป็นตวัแสดงแบบที*ไม่เป็นทางการ Clear & other ได้ตีความหมายของชุมชนว่า
หมายถึงเพื*อนบ้าน (Neighborhood) ชุมชนยังหมายถึงกลุ่มบุคคลซึ*งรวมตัวกันโดยมีคุณค่าร่วมกัน เมื*อ
กลา่วถงึชมุชนจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที*ตั ,งชมุชนเท่านั ,น แต่ยงัหมายถึงคนซึ*งอาศยัอยู่ในชมุชนนั ,น คนใน
ชุมชนนั ,นส่วนใหญ่มารวมกันด้วยภูมิหลงั ความสนใจ และคณุค่าร่วมกัน “ชุมชน” หรือ “เพื*อนบ้าน” นั ,นมี
คณุค่าโดยเฉพาะอย่างยิ*งในภาวะวิกฤต ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนที*ประสบภัยจากพายุเฮอริเคน Katrina ในปี 
ค.ศ.2005 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที*ทําให้ประชาชนประสบปัญหาด้านการช่วยเหลือที*ไม่ทั*วถึงเพราะการ
สื*อสารและการขนส่งที*ถกูตัดขาด แต่ชมุชนบางกลุ่มก็สามารถสื*อสารกับชมุชนภายนอกเพื*อติดต่อขอรับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (Clear & other, 2011, pp.8-10) 

จากการนําเสนอความหมายของชุมชนดงักล่าวมาทั ,งหมดนี , สรุปได้ว่าชุมชนหมายถึง กลุ่มคนที*มา
รวมตวักนัด้วยเหตแุห่งความสมัพนัธ์ในหลายรูปแบบ ทั ,งแบบเครือญาติ เพื*อนบ้าน สถานที*ตั ,งใกล้เคียงกัน การ
เป็นกลุ่มองค์กร หรือวัฒนธรรมและสงัคมที*ใกล้เคียงกัน ความสัมพันธ์เหล่านี ,ได้หล่อหลอมให้เกิดความรู้สึก
ผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั และเกิดคณุค่าร่วมของชมุชนให้ยดึถือ ดําเนินการ และแสดงออกได้อย่างสะท้อนความ
เป็นชมุชนนั ,น  

ชมุชน จะเข้ามามีส่วนหรือปฏิบัติการในกระบวนการยุติธรรมที*ให้ความรู้สกึเป็นทางการสงูได้อย่างไร 
หากพิจารณาถึงความหมายเบื ,องต้นของกระบวนการยุติธรรมก็จะทําให้เห็นว่า ชมุชนน่าจะพอมีที*ทางอยู่บ้าง
ในกระบวนการยตุิธรรม ดงัที*สํานกังานกิจการยตุิธรรมได้กลา่วว่า กระบวนการยตุิธรรม คือ กลไกอย่างหนึ*งใน
การควบคุมทางสงัคม เป็นขั ,นตอนและวิธีการที*จะจดัการผู้ ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยมีองค์กรและเจ้าหน้าที*ตาม
กฎหมายเป็นผู้ ดําเนินการแก่ผู้ ฝ่าฝืนนั ,น (สํานักงานกิจการยตุิธรรม, =>>=, น.B-=) จะเห็นได้ว่า ชมุชนอาจเข้า
ไปมีบทบาทได้ในส่วนของกลไกการควบคุมทางสงัคมและการจัดการกับผู้ ฝ่าฝืนกฎหมาย (ในบางกรณี) แต่
ชมุชนก็ไม่ใช่องค์กรหรือเจ้าหน้าที*ที*มีอํานาจตามกฎหมายที*จะดําเนินการกบัผู้ ฝ่าฝืนกฎหมาย ในความหมายนี , 
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ชุมชนจึงเป็นผู้ เข้าไปมีส่วนได้มากที*สุดคือในเชิงป้องกันปัญหา อย่างไรก็ดี ในส่วนต่อไปจะเป็นการเข้าสู่
ความหมายของยตุธิรรมชมุชนที*จะทําให้การคาดเดาบทบาทหน้าที*ของชมุชนในกระบวนการยตุิธรรมคลายข้อ
สงสยัไปได้มากขึ ,น 

การให้ความหมายเกี*ยวกบัยตุิธรรมจากผู้ เชี*ยวชาญหลายทา่นได้ให้มมุมองถึงยตุิธรรมชมุชนในมิติทั ,งที*
เป็นแนวคิด กลยทุธ์ วิธีการ หรือกิจกรรม ทั ,งนี ,ต่างมีจดุร่วมกันของการให้ความหมายคือผนวกเอาชมุชนเข้าไป
มีสว่นร่วมในกระบวนการยตุธิรรม เพื*อเป้าหมายด้านความปลอดภัยและความสงบสขุในชมุชน ในมมุมองที*ว่า
ยตุิธรรมชุมชนเป็นกิจกรรมนั ,น กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้ให้ความหมายยุติธรรมชุมชน ว่าหมายถึง การดําเนิน
กิจกรรมของชมุชนโดยชมุชนร่วมกนัเองหรือร่วมกบัภาครัฐในลกัษณะของหุ้นส่วน โดยการนําทนุทางสงัคมและ
ศกัยภาพของชมุชนมาใช้ เพื*อสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความเป็นธรรมและความ
สงบสขุของชมุชน (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, =>>g, น. ==) 

เช่นเดียวกนักบั จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย ที*กล่าวว่ายตุิธรรมชมุชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของชุมชน
โดยชุมชนกระทําร่วมกัน หรือระหว่างชุมชนและภาครัฐ โดยใช้ทุนทางสังคมในการสร้างภูมิคุ้มกนั และความ
สงบสขุของชุมชนด้วยการส่งเสริมการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาอาชญากรรม การเยียวยา
ความเสียหายที*เกิดจากอาชญากรรมและการยุติความขัดแย้ง ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยตุธิรรมหลกัได้มากขึ ,น ซึ*งช่วยเพิ*มประสทิธิภาพและช่วยลดภาระของกระบวนการยตุิธรรมหลกั และช่วยรักษา
ธรรมเนียมประเพณีและภมิูปัญญาท้องถิ*นให้คงอยู ่(จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 2556, น. ==M) 

กรมคุมประพฤติ ได้ให้คําจํากัดความของยุติธรรมชุมชนว่าหมายถึง การป้องกันอาชญากรรมและ
กิจกรรมต่างๆ ที*เกี*ยวข้องกับความยติุธรรม ที*เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ โดยมี
เป้าหมายเพื*อคณุภาพชีวติของชมุชน (กรมคมุประพฤต,ิ 2549, น. 4) 

หากพิจารณายุติธรรมชุมชนในเชิงแนวคิดแล้ว มีผู้กล่าวว่ายุติธรรมชุมชน หมายถึง แนวคิดในการ
ป้องกันอาชญากรรมและเป็นกิจกรรมที*เกี*ยวข้องกบัความยตุิธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมที*เปิด
โอกาสให้ชมุชนสามารถเข้าร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยมีเป้าหมายสงูสดุเพื*อพฒันาคณุภาพชีวิตของ
คนในชมุชน (อมรรัตน์ อริยะชยัประดษิฐ์ นิ*มหน,ู 2558, น. NC) 

ในขณะเดียวกัน เมื*อให้ความหมายยุติธรรมชุมชนในเชิงของการบริหารจัดการ มีผู้ ให้ความหมายว่า
ยตุธิรรมชมุชน หมายถึง กลยทุธ์ในการป้องกนัและลดอาชญากรรม โดยรัฐจะเป็นผู้สนับสนนุให้ชมุชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนกัน ซึ*งมีนโยบายหลกัให้ชุมชนแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมโดยมุ่งเน้นที*การป้องกัน การควบคมุและการลดการเกิดอาชญากรรม รวมถึงการเยียวยาความ
เสียหายจากอาชญากรรม เพื*อให้ชมุชนมีความปลอดภัยและเกิดความยตุิธรรม รวมถึงการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของคนในชมุชน (ดล บนุนาค, =>>C, น. @g) 
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กมลชนก ดุริยประกิจ ได้ให้ความหมายที*สอดคล้องกันกับ ดล บุนนาค และได้ขยายภาพให้เห็นถึง
ภารกิจของยตุิธรรมชมุชน โดยกลา่วว่ายติุธรรมชมุชน หมายถึง วิธีการเชิงกลยทุธ์ในการป้องกันและลดการเกิด
อาชญากรรมโดยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก มุ่งที*การป้องกัน 
ควบคุม ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม เพื*อให้เกิดความ
ปลอดภัยและความยติุธรรมรวมทั ,งการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชมุชน โดยมีเครือข่ายยุติธรรมชมุชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับประโยชน์ ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจสี*ด้าน คือ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและการกระทําผิด ด้านการจดัการความขดัแย้ง
เชิงสมานฉนัท์ ด้านการเยียวยาและเสริมพลงั ด้านการรับคืนผู้กระทําผิดสูช่มุชน (กมลชนก ดริุยประกิจ, 2545, 
น. 86-87) 

ส่วน Clear & Karp กล่าวว่า ยตุิธรรมชมุชน หมายถึง ตวัแปรทุกอย่างของการป้องกันอาชญากรรม
และกิจกรรมทางยุติธรรมที*รวมเอาชุมชนไว้ในกระบวนการและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเป็นเป้าหมาย
สําคัญ มีรากฐานทางปฏิบัติที*ชุมชน ประชาชน และระบบยุติธรรมสามารถใช้เพื*อควบคุมอาชญากรรมและ
ความผิดปกติในสงัคม เน้นผลลพัธ์ระดบัชมุชน จากปัจเจกสู่รูปแบบที*เป็นระบบและส่วนรวม (Clear & Karp, 
BII@, pp.13-14 quoted in Bazemore & Schiff, =ggB, p.=g>) 

ยศศักดิK โกไศยกานนท์ ได้ให้มุมมองเกี*ยวกับยุติธรรมชมุชนโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน เป็นหุ้นส่วนในการ
ดําเนินงานกับภาครัฐ โดยกล่าวว่ายตุิธรรมชุมชนเป็นรูปแบบวิธีการในเชิงปฏิบัติการที*มุ่งเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งในการมีสว่นร่วมของชมุชนในการแก้ไขปัญหาและการป้องกนัอาชญากรรมที*เกิดขึ ,นในชมุชน โดยอาจ
มีลกัษณะการดําเนินงานแบบเป็นหุ้นสว่นระหว่างชมุชนกบัหน่วยงานภาครัฐที*มีสว่นเกี*ยวข้องในการรับผิดชอบ
ความปลอดภยัสาธารณะ และสร้างความใกล้ชิดกับชมุชนและสมาชิกในชมุชน เพื*อเสริมสร้างความปลอดภัย
ของชุมชนอันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชุมชนซึ*งกระบวนการยุติธรรมตามธรรมดาไม่สามารถ
ดําเนินการได้ มาตรการเหล่านี , จึงเป็นส่วนหนึ*งของพื ,นที*ให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อ
พิพาทและจัดการความขัดแย้งในชมุชน หรือมีส่วนในการปรับเปลี*ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิด และกําหนด
บทลงโทษทางสงัคมแก่ผู้ ที*ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในชมุชน (ยศศกัดิK โกไศยกานนท์, มปป., น.76-77 ) 

จากการให้ความหมายดังกล่าว อาจสรุปได้ว่ายุติธรรมชุมชนหมายถึง แนวคิดในการป้องกันและ
จดัการให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสงัคม โดยชุมชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนในกระบวนการ
ทางยตุิธรรมด้วยการใช้ทนุทางสงัคมที*มีอยู่ เป้าหมายเพื*อความปลอดภัยและยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนใน
ชมุชน ภายใต้ภารกิจหลกั ได้แก่ การป้องกนัการกระทําผิด การจดัการความขดัแย้ง การเยียวยา และการรับคืน
คนดีกลบัคืนสูส่งัคม  
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�.�.� ความสําคัญของยุตธิรรมชุมชน 

 
จากความหมายของยุติธรรมชุมชนในเนื ,อหาก่อนหน้านี , อาจเป็นความเข้าใจพื ,นฐานสําหรับผู้ศึกษา

ต่อไปถึงที*มาของแนวคิดยุติธรรมชุมชน เหตใุดจึงต้องมียตุิธรรมชมุชนเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ*งในการจัดการ
กับปัญหาในสังคม มูลเหตุแรกน่าจะเป็นความหลากหลายและการแก้ไขปัญหาที*ควรจะสอดคล้องกับ
ลกัษณะเฉพาะของพื ,นที* ดงัที* ดล บุนนาค กล่าวว่า ชุมชนในยคุดั ,งเดิมมีการรวมตวักันเพื*อความอยู่รอด เมื*อ
เกิดปัญหาขึ ,น ชมุชนจะมีการสร้างรูปแบบหรือระบบในการแก้ไขปัญหาในชมุชน ทําให้รูปแบบหรือแนวทางการ
แก้ไขปัญหามีความหลากหลายตามประเพณีความเชื*อ และภูมิหลงัของแต่ละท้องถิ*น แต่เมื*อรัฐเข้ามาจดัการ
ดูแลชมุชน โดยรัฐมีอํานาจในการสั*งการและชมุชนมีหน้าที*ฟังคําสั*งและรับความช่วยเหลือจากรัฐ เมื*อชมุชน
เกิดปัญหาจึงนํากระบวนการยุติธรรมหลักซึ*งมีรูปแบบเดียวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนที*มีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน ทําให้ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ*น ดังนั ,นแนวคิดเรื*องยุติธรรม
ชมุชนจงึเกิดขึ ,น แนวคดินี ,เป็นกระบวนการที*ให้อํานาจแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐจะส่งเสริมให้ชมุชนมี
ความเข้มแข็งเพื*อที*จะสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และรัฐควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยตุธิรรมตั ,งแตก่่อนดําเนินคดีไปจนกระทั*งมีคําพิพากษาลงโทษแล้ว (ดล บนุนาค, 2554, น. 23) 

สาเหตตุอ่มาที*น่าจะทําให้เกิดแนวคิดยตุธิรรมชมุชน คือ การเปลี*ยนแปลงวิธีคิดในการปฏิบตัิต่อผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ดงัที* จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย กลา่วว่า ยติุธรรมชมุชนเกิดจากการเปลี*ยนแปลงวิธีคิดในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทําผิด เหยื*ออาชญากรรมและชุมชน และมีการนําระบบยุติธรรมทางเลือกมาใช้ ยุติธรรมชุมชนเป็นส่วน
หนึ*งของระบบยุติธรรมทางเลือก ที*จะทําให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ ทําให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ*งการใช้ชุมชนเป็นฐานคตินี ,เป็นการเปลี*ยนการใช้ทฤษฏีความยุติธรรม
ของเจ้าหน้าที*รัฐที*ให้ความสําคญักับผู้กระทําผิด มาเป็นการใช้ทฤษฏีความยตุิธรรมชมุชนที*ให้ความสําคญักับ
เหยื*ออาชญากรรม ซึ*งความยุติธรรมจะสามารถเกิดขึ ,นได้ด้วยการร่วมกันจัดระเบียบชุมชนและเยียวยา
สมานฉนัท์แทนการลงโทษ (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 2556, น. 223) 

สาเหตุต่อมา การแสวงหาแนวทางเชิงป้องกันเพื*อลดอาชญากรรม เนื*องจากการปล่อยให้เกิด
อาชญากรรมแล้วตามแก้ไขทําให้เกิดการสญูเสียทั ,งทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ชุมชนถือเป็นตวัแสดงที*อยู่
ใกล้ชิดกับปัญหาและดําเนินบทบาทเชิงป้องกันได้ดีที*สดุ Lewis & Davodi-Far ยกตวัอย่างโครงการตํารวจ
ชมุชนที*มีประสทิธิภาพในการลดอตัราอาชญากรรมในช่วงทศวรรษที* BIIg ได้มากกว่าร้อยละ @g อย่างมีนัยยะ
สําคญั และกลา่วว่าสภาวะแวดล้อมก็มีผลอย่างยิ*งต่อการเกิดอาชญากรรม โดยทั*วไปแล้วจะมีชมุชนไม่กี*ชมุชน
ที*มีอตัราอาชญากรรมสงูนั*นแสดงให้เห็นชมุชนนั ,นมีสภาวะแวดล้อมเอื ,อต่ออาชญากรรม ยติุธรรมชมุชนจะเน้น
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เชิงป้องกันในส่วนนี , เช่น การจัดวางเส้นทางเข้าออกที*เหมาะสม การเพิ*มแสงสว่าง การจดัวางห้องนํ ,าไว้ในที*มี
คนพลกุพลา่น การซอ่มแซมสิ*งป้องกนัให้ใช้งานได้ (Lewis & Davodi-Far, =gg@, p.II-Bg=)  

สาเหตอีุกประการหนึ*งที*ทําให้เกิดแนวคิดยตุิธรรมชมุชน คือ การสร้างความพึงพอใจระหว่างผู้ เสียหาย
และผู้กระทําผิด ดังที* Lewis & Davodi-Far มองว่ายุติธรรมชุมชนมีลกัษณะเป็นยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative justice) เมื*อเปรียบเทียบกบัยติุธรรมเชิงอาญาแล้ว ยตุิธรรมชมุชนยงัผลให้เกิดความพึงพอใจทั ,ง
เหยื*อและผู้ กระทําผิดมากกว่า (Lewis & Davodi-Far, =gg@, p.II-Bg=) สอดคล้องกับงานเขียนของ 
Bazemore & Schiff (=ggB) ที*สะท้อนให้เห็นว่า แต่เดิม (ช่วงประมาณทศวรรษที* BIIg) งานยตุิธรรมชมุชนใน
เชิงสากลที*พบในประเทศอเมริกาหรือยุโรปค่อนข้างมีลกัษณะเป็นทางการ เน้นผลลพัธ์เพื*อส่วนรวม เน้นการ
ป้องกัน (prevention) ต่อมามีแนวโน้มที*จะไปในแนวทางยตุิธรรมสมานฉนัท์ด้วย คือมีการเข้าถึงตวับุคคลมาก
ขึ ,น มีความพยายามใช้รูปแบบที*ไม่เป็นทางการ เช่น มีคณะกรรมการสมานฉันท์ชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยมีบทบาทที*สําคัญ ทําการในลักษณะตอบโต้ต่อปัญหา (reaction) แสวงหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื*อหาความต้องการระหว่างเหยื*อ ผู้ ต้องหาหรือผู้กระทําผิด และประชาชนที*ได้รับผลกระทบ 
เพื*อให้ในท้ายที*สดุได้แนวทางแก้ปัญหาและทําให้ชมุชนเข้มแข็งต่อไปได้ (Bazemore & Schiff, =ggB, pp.=?-
37)  
 จากข้อสนบัสนนุข้างต้น อาจกลา่วได้ว่าแนวคิดยตุิธรรมชมุชนได้รับความสนใจในระดบัสากลมาเกือบ 
?g ปี นับตั ,งแต่ช่วงประมาณทศวรรษที* BIIg1 ช่วงระยะเวลาดงักลา่วถือว่าเกิดพฒันาการเพียงพอที*จะทําให้
ยตุธิรรมชมุชนมีคณุค่าและความสําคญัทั ,งแนวความคิดและการปฏิบตัิ สรุปได้หลายประการ ดงัต่อไปนี , (กิตติ
พงษ์ กิตยารักษ์, =>>g, น. =I; กมลชนก ดริุยประกิจ, =>C>, น.BM-BN ) 

ประการแรก ยุติธรรมชุมชนช่วยให้เกิดการรื ,อฟื,นภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ*นในการป้องกัน
อาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสมานฉันท์ตามวิถีดั ,งเดิม เป็นการรักษาขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถิ*นให้คงอยู่ เป็นการนําเอาทนุทางสงัคมและศกัยภาพของชมุชนซึ*งมีความ
ใกล้ชิดกับความชัดแย้งหรือการกระทําผิดมากที*สดุได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เป็นการนํา
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ*นที*มีอยู่ในชุมชนในอดีตมาใช้เป็นเครื*องมือในการดแูลความสงบ ซึ*งทนุทาง
สงัคมและศกัยภาพของชมุชนหากมีการกระตุ้นและนํามาใช้อยา่งเหมาะสมจะเป็นพลงัที*ช่วยแก้ปัญหาเกี*ยวกบั
ความสงบเรียบร้อยในชมุชนตั ,งแต่การป้องกันหรือการแก้ที*ต้นเหตขุองปัญหา การดูแลผู้ เสียหายและผู้กระทํา
ผิด ตลอดจนมีสว่นร่วมกบักระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกัในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ   

                                                           
1 จากงานเขียนของ Bazemore & Schiff (2001) กลา่วว่าแต่เดิม (ช่วงประมาณทศวรรษที* 1990) งานยติุธรรมชมุชน

ในเชิงสากลที*พบในประเทศอเมริกาหรือยโุรปคอ่นข้างมีลกัษณะเป็นทางการ  
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ประการที	สอง ยุติธรรมชมุชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมมากขึ ,น ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงความยตุิธรรมได้ดีกว่าเดิม เนื*องจากระบบยติุธรรมหลกัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนที*มีฐานะยากจนและ
ขาดความรู้เรื*องกฎหมายเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ ประชาชนส่วนมากรู้สกึว่าความยตุิธรรมเป็นสิ*งที*อยู่ไกลเกิน
เอื ,อม กิจกรรมของยุติธรรมชุมชนจะช่วยลดช่องว่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมหลักกับประชาชน ทําให้
เจ้าหน้าที* รัฐและประชาชนได้ใกล้ชิดกันมากขึ ,น เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและการระดม
ทรัพยากรชมุชน การส่งเสริมบทบาทของชมุชนในการเข้าร่วมกับภาครัฐในการอํานวยความยตุิธรรม เช่น การ
ให้ความรู้เรื*องกฎหมายและสิทธิต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจดัการความขดัแย้งในชมุชนในรูปแบบที*
สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นการนําความยุติธรรมให้เข้าใกล้กับประชาชนมากขึ ,น ทําให้ประชาชนมีที*พึ*ง ที*
ปรึกษา ประชาชนไม่ต้องใช้กระบวนการยตุิธรรมที*เป็นทางการในการแก้ปัญหาในทกุกรณีได้  

ประการที	สาม ยุติธรรมชุมชนช่วยสนับสนุนต่อประสิทธิภาพและช่วยให้กระบวนการยุติธรรมหลัก
ทํางานได้คลอ่งตวัขึ ,น ลดภาระของกระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกัได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ประหยดังบประมาณ
ของรัฐได้ทางหนึ*ง เนื*องจากกิจกรรมของยติุธรรมชมุชนมีหลายด้าน เช่น การให้ข้อมลูเบาะแสที*เป็นการกระทํา
ที*ฝ่าฝืนกฎหมาย การลดคดีที*จะเข้าสู่ระบบยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี*ยสมานฉันท์คดีที*สามารถยอมความได้ 
การให้ความร่วมมือในการเป็นพยาน การดแูลและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดและเหยื*ออาชญากรรม การช่วยแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งระหว่างบุคคล และคดีความผิดเล็กน้อยบางลกัษณะทําให้ระงบัข้อพิพาทไป ตลอดจนเป็น
ตัวเชื*อมโยงระบบยุติธรรมกระแสหลกัและระบบยุติธรรมชุมชนเข้าด้วยกัน โดยอาจรับกิจกรรมของยุติธรรม
กระแสหลกัเขามาปฏิบตัิในชมุชนและอาจสง่ต่อคดีจากยติุธรรมชมุชนไปยงัระบบยตุิธรรมกระแสหลกั  

ประการที	สี	 ยตุิธรรมชมุชนช่วยให้การดําเนินงานของรัฐสอดคล้องกับนโยบายบริหารจดัการบ้านเมือง
ที*ดี ที*ภาครัฐต้องกระจายอํานาจการบริหารจดัการไปสูส่่วนภมิูภาคในทกุด้าน รวมถึงการอํานวยความยตุิธรรม 
ซึ*งยตุิธรรมชมุชนจะช่วยให้หน่วยงานในระบบยุติธรรมสามารถกระจายสู่ชมุชนท้องถิ*นได้ ทําให้นโยบายการ
กระจายอํานาจในงานยตุิธรรมสมัฤทธิKผลในระดบัหนึ*ง  

ประการที	หา้ ยตุธิรรมชมุชนช่วยยกระดบัความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชมุชน ชมุชนที*ได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนอย่างสมํ*าเสมอและต่อเนื*อง จะมีศักยภาพที*จะดูแลชมุชนของตนได้ในงาน
ยตุิธรรม เพราะการดําเนินกิจกรรมในงานยตุิธรรมชุมชนนั ,นมีลกัษณะที*ชมุชนต้องร่วมกันคิด ร่วมกนัวางแผน 
ดําเนินกิจกรรม แสวงหาทรัพยากรชมุชน และชมุชนจะเกิดความปลอดภัยจากอาชญากรรมเป็นชมุชนที*มีความ
สงบสขุสมานฉนัท์  

ประการที	หก ยุติธรรมชมุชนช่วยฟื,นฟูความสมัพันธ์แบบเอื ,ออาทรอันเป็นจดุแข็งของความเป็นชมุชน 
ด้วยรูปแบบของยติุธรรมชุมชนมีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
และดแูลผู้ที*กระทําผิดให้กบัตวัเป็นคนดีสูส่งัคม เหล่านี ,เป็นการสร้างความผกูพันในชมุชน และความเป็นชมุชน
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เอื ,ออาทร ตลอดจนสร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาให้กับคนในชมุชน เป็นการสร้างสํานึกของความเป็นชมุชนที*
เคยมีอยู่แต่ขาดหายไปให้เกิดขึ ,น ยุติธรรมชุมชนจึงเป็นวิธีการที*ดีที*สดุในการสร้างสายสมัพันธ์และภูมิคุ้มกัน
ให้กบัชมุชนอนัจะเป็นพื ,นฐานในการสร้างความปลอดภยัและความสขุของชมุชน (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, 
น. 29) 

 

 �.� ลักษณะและภารกิจของยุตธิรรมชุมชน 

 
 �.�.� ลักษณะของยุตธิรรมชุมชน 

 
พฒันาการทางแนวคดิและการปฏิบตัิของยตุธิรรมชมุชน ได้มีส่วนเป็นอย่างยิ*งที*ทําให้ก่อเกิดลกัษณะที*

มีความเฉพาะของยตุิธรรมชุมชนขึ ,นมา Clear & Karp ได้กล่าวถึง ลกัษณะที*สําคัญของยุติธรรมชุมชนว่า
ยุติธรรมชุมชน มีจุดเน้นที*ความเป็นเพื*อนบ้าน การเข้าถึงได้ และกระบวนการยุติธรรมที*มีความเป็นทางการ
น้อย เป็นรูปแบบของการป้องกันอาชญากรรมและเป็นกิจกรรมทางกระบวนการยุติธรรมที*มีชุมชนอยู่ใน
กระบวนการนั ,น ประชาชน กลุ่มในชุมชน องค์กรในชุมชนสามารถใช้ยุติธรรมชุมชนนั ,นเพื*อควบคุม
อาชญากรรมและความผิดปกติในสงัคม เน้นผลที*ระดบัชมุชน (Clear & Karp, 1999, p.25 quoted in 
Bazemore & Schiff, 2001, p.7) จากการเสนอดงักล่าว อาจอธิบายลกัษณะของยตุิธรรมชมุชนได้ C มิติ ได้แก่ 
ความเป็นเพื*อนบ้าน กระจายการจัดการและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การมีส่วนร่วมของชมุชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และคณุภาพชีวิตชมุชน  

ยุติธรรมชุมชนมีความเป็นเพื	อนบ้าน หมายถึง มีความเป็นอิสระในกระบวนการและยุทธวิธีที*
สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของชมุชนแต่ละท้องถิ*น โดยไม่ทิ ,งหลกัการของยตุิธรรมชมุชน อธิบายเพิ*มเติมตาม 
Kelling & Cole ได้ว่า ยตุิธรรมชมุชนจะเน้นกระบวนการทางยตุิธรรมที*เป็นอิสระให้เหมาะสมกับวิถีชมุชน ซึ*ง
ต่างจากกระบวนยตุิธรรมทางอาญาที*รัฐเป็นผู้ ดําเนินการและกําหนด (Kelling & Cole, BIIM quoted in Karp 
& Clear, =ggg, p.??g) เช่นเดียวกนักบั จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย กลา่วว่า ยตุิธรรมชมุชนเน้นการให้ความสําคญั
แก่ความเป็นเพื*อนบ้าน เน้นระดับรากหญ้า ขณะที*กฎหมายและระเบียบที*เป็นทางการมักถูกโยงไว้กับผู้ มี
อํานาจทางการเมืองอย่างหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล หากพิจารณาวิถีชุมชน จะเห็นว่าบางครั ,งกฎหมาย
บ้านเมืองไม่มีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ*นมากนัก อย่างไรก็ตาม สําหรับวิถีชีวิตผู้คนชุมชน
เมือง กฎหมายจะมีความสาํคญัเมื*อเกิดอาชญากรรม มีการฝ่าฝืนระเบียบสงัคม และต้องการการควบคมุสงัคม
ให้สงบเรียบร้อย ซึ*งแสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ในเรื*องการดําเนินการในกระบวนยตุิธรรมโดยใช้สถานะหรือสภาพที*
เกิดขึ ,นจริงเป็นตวักําหนดแทนการใช้รัฐเพียงอย่างเดียวเช่นเดิม ดงันั ,น ลกัษณะของแนวคิดยติุธรรมชมุชนอย่าง
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หนึ*งคือการดําเนินกระบวนยตุิธรรมแบบอิสระที*เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนแต่ละแห่ง (จุฑารัตน์ เอื ,ออํานวย, 
2550, น. 64) 

ยติุธรรมชุมชนมีลกัษณะกระจายการจดัการและการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบ กระจายการเข้าถึงบริการด้านความยตุิธรรมที*ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังที* จฑุารัตน์ 
เอื ,ออํานวย กล่าวไว้ว่า ยุติธรรมชมุชนมีลกัษณะลดการพึ*งพาผู้ มีอํานาจและลดการผลกัความรับผิดชอบให้
สถาบนั กระบวนการยติุธรรมหลกัมีลกัษณะเป็นการปกครองแบบลําดบัชั ,น องค์กรแต่ละระดบัผู้ปฏิบตัิงานจะ
ทําหน้าที*รายงานผลการทํางานไปยังระดับชั ,นการบังคับบัญชาที*เหนือขึ ,นไปตามลําดับชั ,นในลักษณะ
ความสมัพันธ์แบบแนวดิ*ง ในขณะที*แนวคิดยตุิธรรมชมุชนไม่ใช้รูปแบบองค์การตามแบบแผนดั ,งเดิม ในการ
อํานวยความยตุิธรรมอาจจะรายงานไปยงัประชาชนกลุ่มที*เป็นเครือข่ายยตุิธรรมแทนที*จะรายงานผู้ เชี*ยวชาญ
ตามลําดบัชั ,นบญัชาการ ขณะเดียวกนัผู้บริหารองค์กรยอ่ยๆ ในชมุชนอาจทํางานร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงาน
อื*น (จุฑารัตน์ เอื ,ออํานวย, 2550, น. 64) สอดคล้องกันกับ Corbett, Fitzgerald, and Jordan กล่าวว่า 
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาจะมีกระบวนการทํางานเป็นลําดบัชั ,น ส่วนยติุธรรมชมุชนไม่มีการจดัโครงสร้าง
องค์กรเช่นนั ,น เจ้าหน้าที*ในหน่วยยุติธรรมชุมชนอาจรายงานต่อกลุ่มชมุชนได้เลย และผู้ ดําเนินการของแต่ละ
องค์กรจะมาทํางานร่วมกนั ดงัตวัอย่างของ Boston’s Operation Nightlight ที*เจ้าหน้าที*ตํารวจและเจ้าหน้าที*
คมุประพฤติทํางานเป็นหุ้นส่วนกนัในการทํางานมากขึ ,นเกี*ยวกับการดําเนินชีวิตของอดีตผู้กระทําผิดที*กลบัไป
อยู่ในชมุชน (Corbett, Fitzgerald, and Jordan, 1996 quoted in Karp & Clear, =ggg, p.?=N) ส่วนงานของ
ตํารวจที*เกี*ยวข้องกับชุมชนก็มีแนวโน้มมากกว่าทําหน้าที*บังคับใช้กฎหมาย เช่น การรณรงค์ต่อต้าน
อาชญากรรม การเป็นผู้ ไกลเ่กลี*ยกรณีพิพาท และร่วมมือกับเจ้าหน้าที*ในหน่วยงานอื*น (Kelling & Cole, BIIM 
quoted in Karp & Clear, =ggg, p.??g) หรือผู้บริหารหน่วยตํารวจชมุชนทํางานร่วมกับคมุประพฤติชมุชนหรือ
อยัการชมุชน (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 2550, น. 64) กล่าวคือ กระบวนการทางยตุิธรรมกระแสหลกัที*สามารถ
ถ่ายโอนให้กับชุมชนเข้ามาบริหารจัดการได้ก็จะถูกบริหารจัดการโดยชุมชนในพื ,นที*ซึ*งเอื ,อให้ชุมชนท้องถิ*น
เข้าถงึกระบวนการยตุิธรรมได้มากขึ ,น  

ยุติธรรมชุมชนแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเน้นไปที*การ
ป้องกันปัญหาเป็นหลักเพื*อลดความเสียหายที*จะเกิดขึ ,นจากอาชญากรรม แต่เมื*อเกิดความเสียหายแล้วก็
จะต้องมีการเยียวยาแก้ไขโดยชมุชนเข้าไปมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ Bazemore & Schiff ที*ว่าลกัษณะเฉพาะ
ของยุติธรรมชุมชน ได้แก่ ชุมชนท้องถิ*นสามารถเข้าถึงและมีบทบาทสําคญัในกิจกรรมทางยุติธรรม เช่น ศาล
ชมุชน ตํารวจบ้าน เจ้าหน้าที*คมุประพฤติ ฯลฯ (Bazemore & Schiff, 2001, pp.=gM-=gI) 

 ประชาชนมีบทบาทหลายอย่างในการริเริ*มกิจกรรมยุติธรรมชุมชนแต่ทุกบทบาทล้วนเกี*ยวข้องกับ
ศกัยภาพของพลเมืองที*มีต่อการอํานวยความยติุธรรมระดบัท้องถิ*น ยตุิธรรมชมุชนเน้นการให้ประชาชนเข้ามา
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มีส่วนร่วมในกระบวนการยตุิธรรม ประชาชนที*เข้าร่วมสามารถทําได้หลายรูปแบบ ประชาชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วม ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ ที*อาสาเข้าไปในงานยตุิธรรมชมุชน แต่หมายรวมถึงเหยื*อหรือผู้ เสียหาย ผู้กระทํา
ผิด พ่อแม่ ครอบครัว เพื*อน คู่สมรส ฯลฯ ซึ*งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม ประชาชนอาจเข้ามามีสว่นร่วม
อย่างน้อยที*สุดก็เป็นเรื*องของการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือเกี*ยวกับประเด็นอาชญากรรมและการจัด
ระเบียบชุมชนของตนเอง มากไปกว่านั ,นอาจเป็นการอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในโครงการที*เกี*ยวข้อง ให้การ
สนับสนุนเสริมพลงัเหยื*ออาชญากรรม ช่วยแก้ไขฟื,นฟูผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่ชมุชนและดําเนินกิจกรรมป้องกัน
อาชญากรรมในชมุชน การเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาอาชญากรรม การเป็นอาสาสมัครในบางกิจกรรม
อย่างการช่วยเหลือเหยื*อ ช่วยให้ผู้ กระทําผิดได้กลับคืนสู่สังคม เป็นสมาชิกคณะกรรมการที*ปรึกษา ตํารวจ
ชมุชน การฟ้องร้องของชมุชน ศาลชมุชน การลงโทษโดยชมุชน รูปแบบคณะกรรมการชมุชนก็เป็นตวัอย่างที*ดี
อยา่งหนึ*งของการมีสว่นร่วมเพราะทําให้ทกุภาคส่วนที*เกี*ยวข้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการอย่างแท้จริง กิจกรรม
เหล่านี , ถือว่าลกูค้าของระบบคือชุมชน ผลลัพธ์ที*ได้อาจไม่เกี*ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมหรือ
กระบวนการทางยุติธรรมที*เป็นทางการโดยตรงมากนัก แต่เน้นการสร้างความสนใจของชุมชนต่อความ
ตระหนกัถงึความผิดปกต ิความหวาดกลวัอาชญากรรม และคณุภาพของชีวิต (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 2550, น. 
64; Karp & Clear, 2000, p.330; Bazemore & Schiff, =ggB, p.N; pp.=gM-=gI)  

ขณะเดียวกัน เมื*อเกิดปัญหาขึ ,นแล้วก็จําเป็นต้องมีการเยียวยาแก้ไขปัญหานั ,น ยุติธรรมชุมชนให้
ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหาที*พบจดุร่วมกนั จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย กลา่วว่ากระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั
เป็นกระบวนการต่อสู้คดีระหว่างผู้ถกูกล่าวหากบัรัฐ ส่วนยตุิธรรมชมุชนมองว่า อาชญากรรมไม่ใช่การต่อสู้ ชิง
ความเป็นผู้ชนะระหว่างสองฝ่ายแต่เป็นปัญหาที*ต้องการการแก้ไข และยตุิธรรมชมุชนจะให้ความสําคญักบัการ
แก้ไขปัญหาที*ต้องใช้ข้อมลูข่าวสาร ความรอบคอบ และผลประโยชน์ร่วมกนัของทั ,งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหา 
กลา่วคือ องค์ประกอบของยตุิธรรมชมุชนเป็นเรื*องของการที*ประชาชนร่วมกันแบ่งปันค่านิยม ความรับผิดชอบ
ต่อชมุชนและความเอื ,ออาทรต่อกันและกัน เมื*อนําข้อมลูและระเบียบกฎเกณฑ์ที*เหมาะสมมาใช้ประกอบก็จะ
ทําให้พบทางที*เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาได้ (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 2550, น. 64) =) เช่นเดียวกนักบั Kelling 
& Cole ที*เหน็วา่ยตุธิรรมชมุชนเป็นกระบวนการที*ต้องการให้คนในชมุชนที*เกี*ยวข้องกับอาชญากรรมหรือความ
ผิดปกติในสงัคมมาแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่มุ่งเอาชนะกันดังเช่นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการ
ของยตุิธรรมชุมชนนี ,จะมีแนวทางแก้ปัญหาบนพื ,นฐานของข้อมลูข่าวสาร การปรึกษาหารือ และผลประโยชน์
ร่วมในการแก้ปัญหา โดยสมาชิกในชมุชนมีคณุค่าและความตระหนกัร่วมกนั (Kelling & Cole, BIIM quoted 
in Karp & Clear, =ggg, p.??g)  

ยติุธรรมชมุชนให้ความสําคญักบัคณุภาพชีวิตชมุชน อธิบายได้ว่า กระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกัจะ
เกี*ยวข้องกับการกล่าวหาปัจเจกบุคคลว่า กระทําความผิดฐานใดฐานหนึ*งต่อเหยื*ออาชญากรรม กระบวนการ
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และผลลัพธ์ของระบบจึงได้ผลผลิตออกมาในรูปของการอํานวยความยุติธรรมเฉพาะราย ยุติธรรมชุมชน
ตระหนักดีว่าการอํานวยความยุติธรรมเฉพาะรายนี ,เป็นเรื*องสําคัญแต่ยังต้องยอมจํานนให้เป้าหมายที*มี
ความสําคัญที*ยิ*งใหญ่กว่า นั ,นคือ การเพิ*มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ*งเป็นการอํานวยความยุติธรรมเพิ*ม
ประโยชน์ของสาธารณะชน ทฤษฎียุติธรรมชุมชนเชื*อว่าเป้าหมายของอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการ ดงันั ,น การจดัการกับอาชญากรรมได้สําเร็จไม่ใช่เพียงเพื*อการเปลี*ยนแปลงสถานการณ์ระหว่าง
ผู้กระทําผิดกับเหยื*ออาชญากรรมเท่านั ,น แต่การจดัการกบัเหยื*ออาชญากรรมควรเป็นการสร้างความเข้มแข้ง
ให้แก่ชุมชนและให้ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที*จะกําหนดชุดกฎเกณฑ์ควบคุมชุมชนได้ด้วยตนเอง ความ
ยุติธรรมจึงไม่ควรเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลเฉพาะผู้ ที*เกี*ยวข้องกับอาชญากรรมแต่ควรเป็นประสบการณ์
ร่วมของกลุม่ที*สามารถเข้าถึง เรียนรู้ และรับรู้ร่วมกนัทั ,งชมุชน (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, =>>g, น. MC)  

สําหรับ Kelling & Cole แล้วยตุิธรรมชมุชนมีลกัษณะตระหนกัถึงความสําคญัของเหยื*อก็จริง แต่มอง
มากไปถึงการยกระดบัคณุภาพชีวิตชมุชน แม้ว่าผู้กระทําผิดจะได้รับโทษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีการบรรลุ
ความยุติธรรมในความหมายอย่างกว้าง ในเชิงของยุติธรรมชุมชนแล้ว เป้าหมายของกระบวนการที*เกี*ยวกับ
อาชญากรรมนั ,นเพื*อให้ชมุชนมีความเข้มแข็งในกระบวนการทางกฎหมายของตนเองและตระหนักถึงเป้าหมาย
ร่วมกัน เพราะยุติธรรมชุมชนมองว่าอาชญากรรมไม่ใช่กรณีพิเศษที*เกิดขึ ,นในชีวิตประจําวันแต่มองว่าเป็น
ประสบการณ์ส่วนหนึ*งของชีวิตประจําวนั ทั ,งนี , จะต้องมั*นใจว่าไม่มีสมาชิกชมุชนคนใดถูกขบัออกจากการมี
วิสยัทศัน์ด้านคณุภาพชีวิตของชมุชน (Kelling & Cole, 1996 quoted in Karp & Clear, 2000, p.330)  

 
�.�.� ภารกิจของยุตธิรรมชุมชน 

 
Clear & other กล่าวว่างานของยตุิธรรมชมุชนมีทั ,งในเชิงป้องกนั ปราบปราม และสร้างความสมัพันธ์ 

เช่น งานด้านตํารวจ งานศาล งานลงโทษและคืนสมาชิกกลบัสู่สงัคม การไกล่เกลี*ย ซึ*งงานด้านการไกล่เกลี*ย
ชมุชนถือว่าเป็นประเด็นใหม่ของงานยติุธรรมชมุชน (Clear & other, =gBB) ลกัษณะเฉพาะของยตุิธรรมชุมชน
ดงักล่าว มีความสอดคล้องกับงานของยุติธรรมชุมชนที*แบ่งออกได้เป็น C ภารกิจหลกั ได้แก่ การป้องกันและ
ควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การเยียวยา และการรับผู้กระทําความผิดกลบัคืนสู่ชมุชน  

 ภารกิจแรก การป้องกันและควบคุม มีขอบเขตเกี*ยวกับการจัดระเบียบชุมชน ป้องกัน ควบคมุ สร้าง
ภูมิคุ้ มกันจากอาชญากรรมและการกระทําผิด เป็นการกระทําที*จะยับยั ,งหรือชะลอเวลาไม่ให้นําไปสู่
สถานการณ์การเกิดอาชญากรรมและการกระทําผิด รวมไปถึงการลดหรือหยุดยั ,งพฤติกรรมเสี*ยงที*จะนําไปสู่
การกระทําความผิดหรือการก่ออาชญากรรม โดยจะมีกิจกรรมที*มีลกัษณะเป็นการควบคมุ จัดระเบียบ และให้
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ความรู้เกี*ยวกับอาชญากรรม การกระทําผิดระเบียบชุมชน การคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง         
(กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 26; จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, =>>M, น. =?=-=?C) 

งานเกี*ยวกบัตํารวจที*ชมุชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ส่วนใหญ่มีลกัษณะในเชิงป้องกันเพราะงานของตํารวจ
ในกระบวนการยติุธรรม มีลกัษณะเป็นการบังคบัใช้กฎหมาย Clear & other กล่าวว่างานของตํารวจมีความ
ยากตรงที*ความร่วมมือของประชาชน เพราะหากประชาชนคิดว่า “ในเมื*อคนอื*นไม่ใส่ใจ เหตใุดตนต้องสนใจ
ด้วย” (Since they don’t care, why should I?) ก็เท่ากับการแก้ปัญหาอาชญากรรมไม่มีทางสําเร็จได้ แสดงให้
เห็นว่า การจัดการปัญหาอาชญากรรมนอกจากจะมีตํารวจที*ดีแล้ว ต้องมีความสมัพนัธ์กับชมุชนด้วย มิฉะนั ,น
ตํารวจจะเผชิญกบัปัญหาที*ยากมากในการทํางาน (Clear & other, 2011, p.?I) 

Sir Robert Peel (1999) กลา่วว่า งานตํารวจเป็นงานสาธารณะ ประชาชนทกุคนจงึมีหน้าที*เป็นตํารวจ 
เจ้าหน้าที*ตํารวจเป็นเพียงผู้ ได้รับจ้างให้ทําหน้าที*เต็มเวลาในงานตํารวจ งานที*ชุมชนทําในมิติของยุติธรรม
ชมุชนที*เกี*ยวข้องกบังานตํารวจมกัถกูเรียกเป็น ตํารวจชมุชน (Community policing) ยตุิธรรมชมุชนที*เกี*ยวข้อง
กับงานของตํารวจที*ชุมชนสามารถดําเนินการได้เองมีหลายรูปแบบกิจกรรม เช่น หน่วยลาดตระเวนชุมชน 
หน่วยรับเรื*องร้องทกุข์ร้องเรียน การเฝ้าระวงัการกระทําที*ผิดกฎหมาย การบันทึกรายละเอียดและรายงานข้อมลู
ข่าวสารแก่ตํารวจ เป็นต้น สําหรับระดับความสําเร็จของงานยุติธรรมชุมชนต่อการลดอาชญากรรมและสร้าง
ความสงบเรียบร้อยในสงัคมนั ,นวัดได้ยาก เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที*ส่งผลต่อความสําเร็จนั ,น และยังมีข้อ
ค้นพบที*พิสจูน์ได้ว่ารูปยุติธรรมชุมชนบางอย่างที*เป็นที*นิยม เช่น กลุ่มจับตาเพื*อนบ้าน หรือโครงการตํารวจ
ชุมชน ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักในการช่วยลดและควบคุมอาชญากรรมตลอดจนความสงบเรียบร้อยใน
ชมุชน แต่กิจกรรมเหลา่นั ,นช่วยสง่เสริมความชอบธรรม ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที*ชอบด้วยกฎหมาย ประชาชน
สามารถร่วมทําสิ*งที*มีผลสําคญัตอ่ความปลอดภยัของชมุชน โดยสรุปก็คือ ประชาชนหรือชมุชนยงัจะสามารถมี
ส่วนร่วมในงานตํารวจต่อไปเพราะมีสิทธิและหน้าที* ทั ,งยงัมีผลให้ประชาชนเคารพกฎหมายของรัฐมากขึ ,นด้วย 
(Scott, 2006, p.2; pp.8-9) 

ตวัอย่างงานยุติธรรมชมุชนที*เกี*ยวกับงานของตํารวจอย่างหน่วยลาดตระเวนชุมชน อาจไม่ได้ช่วยลด
อาชญากรรมและลดความผิดปกติในสงัคมมากนกั เพราะเป้าหมายหลกัคือเพื*อช่วยให้เกิดการฟื,นฟูความรู้สกึ
ว่าชมุชนมีศกัยภาพและบรรเทาความหวาดกลวัของคนในชมุชน มีการนําไปใช้ในหลายที* เช่น San Diego ในปี 
BIIB ประชาชนในชุมชน =,>gg คน เป็นอาสาสมัครเพื*อช่วยกันรายงานพฤติกรรมต้องสงสัยต่อตํารวจ ใน 
Honolulu มีกลุ่มเฝ้าระวังในพื ,นที*ลานจอดรถใกล้ชายหาดเพื*อลดการทุบรถ (Rash vehicle break-ins) 
นอกจากนี , ยงัพบรูปแบบการป้องกันอาชญากรรมในลกัษณะนี ,อีกหลายที* เช่น Las Vegas Miami California 
Kansas Illinois ฯลฯ ซึ*งกลุม่ลาดตระเวนหลายแห่งจะได้รับการอบรมจากตํารวจเพื*อการเป็นพยานที*ดีและ
ปลอดภัย บางกลุ่มได้รับการสนับสนนุด้านอปุกรณ์สื*อสารและยานพาหนะ นอกจากนี , ยงัมีกิจกรรมแบบอื*นที*
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แตกต่าง เช่น กลุ่มอาสาจับตาผู้ กระทําผิดเพื*อลดความเสี*ยงของผู้ เป็นเหยื*อ กิจกรรมเพื*อนหญิงใน
มหาวิทยาลยัช่วงเวลาตอนเย็นเพื*อลดอตัราการถกูทําร้ายทางเพศของผู้หญิง (Scott, 2006, pp.Bg-BB) 

ชุมชนสามารถเฝ้าระวงัการกระทําที*ผิดกฎหมาย บันทึกรายละเอียด และรายงานข่าวสารต่อตํารวจ
เพื*อดําเนินการขั ,นต่อไป บางครั ,งประชาชนอาจจัดตั ,งกิจกรรมเฝ้าระวังในละแวกเพื*อนบ้าน มีการรายงาน
กิจกรรมที*น่าสงสยัแก่ตํารวจ เช่น กรณีเจ้าหน้าที*ตํารวจ Los Angeles ทํางานร่วมกับสมาคมเจ้าของบ้าน 
Beverly Glen (Beverly Glen Home-owner Association) โดยให้อาสาสมัครใช้อปุกรณ์ตรวจจบัความเร็ว 
บนัทกึเกี*ยวกับความเร็วและรายละเอียดของพาหนะเพื*อสง่ต่อตํารวจ ตํารวจก็จะส่งรายงานแจ้งเตือนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยังเจ้าของรถให้ได้รับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ*งของปัญหาและขอความร่วมมือให้ปฏิบติัตามกฎหมาย 
(Scott, =ggM, p.BN) 

บทบาทด้านการทําหน้าที*ฟ้องร้องของชุมชนนั ,น มีบทบาทด้านการสร้างความไว้วางใจและช่วย
แก้ปัญหาที*มีความเฉพาะกับแต่ละชุมชนได้ ดังตัวอย่างของ Michael Shrunk อัยการเขต Multnomah 
(Portland) รัฐ Oregon ที*พบว่าในเขต Portland นั ,น ประชาชนไม่ค่อยเชื*อมั*นกบักระบวนการยุติธรรม จึงไม่
ค่อยได้รับการสนบัสนนุจากคนในชมุชนในกระบวนการฟ้องร้องเท่าที*ควร Shrunk จึงได้ตั ,งสาขาอยัการเขตขึ ,น
ในชมุชนโดยให้ผู้ ช่วยเข้าไปดําเนินการ ปรากฏว่าเมื*อเวลาผ่านไป =- ? เดือน ประชาชนในพื ,นที*มีความเชื*อมั*น
กับกระบวนการยตุิธรรมและไม่รู้สกึเหมือนเป็นคนแปลกหน้า  การมีหน่วยอยัการเพื*อรับเรื*องฟ้องร้องในชุมชน
สอดคล้องกบัความต้องการ เพราะประชาชนต้องการการช่วยเหลือทางกฎหมายที*เกี*ยวกับความปลอดภยัและ
คณุภาพชีวิตของชุมชน อย่างไรก็ดี สําหรับการมีหน่วยรับเรื*องฟ้องร้องในชุมชนแม้จะมีข้อดีแต่ก็มีข้อพึงระวัง
บางประการ เพราะความที*ตั ,งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและกลุม่ของชมุชนเข้ามามีส่วนในการรับเรื*องฟ้องร้องได้ ก็
อาจมีผลต่อความเป็นกลางและขัดขวางไม่ให้การทํางานของคนที*ทํางานนี ,เป็นไปเพื*อแก้ปัญหาชุมชนได้ 
(Clear & other, =gBB, pp.74-75)  

หน่วยร้องเรียนทางกฎหมาย ตลุาการ หรือองค์กรบริหารที*มีบทบาทเฉพาะในชุมชน เช่น การยื*นข้อ
ร้องเรียนเพื*อให้มีกฎหมายควบคมุเด็กและเยาวชนในเมือง Fort Myers  รัฐ Florida หรือการเสนอของ
ประชาชนในรัฐ Alaska เพื*อให้มีการลงประชามติในข้อเสนอเพื*อลดการขายและบริโภคแอลกอฮอล์ภายใต้การ
รณรงค์ลดปัญหาที*เกี*ยวข้องกับแอลกอฮอล์ โดยมีตํารวจให้การสนับสนุนประชามติ ทําให้ท้ายที*สดุข้อเสนอก็
ผ่านประชามติและปัญหาที*เกี*ยวข้องกบัแอลกอฮอล์ลดลงเป็นอย่างมาก การควบคมุปัญหายาเสพติดด้วยการ
ควบคมุจากเพื*อนบ้านใน West Hollywood รัฐ California กรณีประชาชนในเมือง Durham รัฐ North 
Carolina พบปัญหาเสียงรบกวนและได้ร่วมกนัตั ,งหน่วยจบัตาการทํางานของศาลเพื*อให้ตลุาการมีการดแูลคดี
ที*เกี*ยวข้องกบัข้อร้องเรียนเหลา่นี ,อย่างจริงจงัมากขึ ,น เป็นต้น (Scott, =ggM, pp.BB-B=)  
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ภารกิจที	สอง การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ เป็นการกระทําที*ยติุหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ความขดัแย้งที*เกิดขึ ,นในชุมชนด้วยการให้ประสานงานดําเนินการเองในชมุชนหรือให้หน่วยงานที*เกี*ยวข้องกับ
คนในชุมชนตามรูปแบบวิธีการที*ไม่ใช้ความรุนแรง เป็นการกระทําที*ทําให้ข้อขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท และ
พฤติกรรมที*จะนําไปสู่ความรุนแรงได้ลดน้อยลงและหายไปในที*สุด โดยมีวิธีการรูปแบบต่างๆ เช่น การ         
ไกลเ่กลี*ย การประชมุฟื,นฟูสมัพันธภาพ การประชมุกลุม่ครอบครัว และวิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของท้องถิ*น
รูปแบบต่างๆ เช่น สภาผู้ เฒ่า เจ้าโคตร แก่บ้าน เกลอ มชูาวาเราะฮฺ เป็นต้น (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 
26; จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 2556, น. 232-234) 

การไกล่เกลี*ยของชุมชนในรูปแบบหนึ*ง คือ ศาลชุมชน หน้าที*ของศาลมี = ส่วน คือ การวินิจฉัย 
(Adjudication) และมีคําสั*งลงโทษ (Sanctioning) ในสว่นของหน้าที*วินิจฉยัที*ชมุชนทําได้มี ? หน้าที*หลกั ได้แก่ 
การฟ้องร้อง (Prosecution) การแก้ต่าง/เป็นทนายให้ (Defense) และการพิจารณาคดี (Judiciary) เมื*อสงัคมมี
ปัญหาเฉพาะและมีกลุ่มเฉพาะในชุมชนมากขึ ,นก็ทําให้เกิดศาลเฉพาะทางในชุมชนด้วยเช่นกัน เช่น ศาล       
ยาเสพติด ศาลความรุนแรงในครอบครัว ศาลสขุภาพจิต ศาลเยาวชน ซึ*งศาลเหล่านี ,มีบทบาทไม่เพียงแต่การ
รับเรื*องฟ้องร้อง พิจารณาคดี และลงโทษ แต่ยงัมีบทบาทอื*น เช่น การให้ความรู้ ไกล่เกลี*ย เป็นต้น (Clear & 
other, =gBB, p.73; p.91)  

การทําหน้าที*ในการแก้ต่างของชุมชน ถือเป็นแนวคิดที*ใหม่กว่าการทําหน้าที*ฟ้องร้องของชุมชน 
ประโยชน์ของงานบริการด้านการแก้ต่างของชุมชนมีหลายประการ ได้แก่ การหาพยานหลักฐานทําได้ง่าย
เพราะพื ,นที*เกิดเหตอุยู่ในชมุชนและผู้ถกูกล่าวหาก็อาศยัอยู่ในชมุชนนั ,น การทําหน้าที*เป็นทนายหรือแก้ต่างใน
กระบวนยุติธรรมกระแสหลกัจะเป็นความสมัพันธ์แบบลกูค้ากับนายจ้าง ผู้ แก้ต่างเน้นทําให้ผู้ถกูกล่าวหาชนะ
คดีและใช้เวลาทางคดีสั ,นที*สุด แต่การแก้ต่างของชุมชนไม่ใช่เพียงแค่นั ,น โดยจะต้องมีบทบาทมากไปถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถูกกล่าวหา เช่น การให้ผู้ ถูกกล่าวหาได้รับการบําบัด การบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กและ
ครอบครัวของผู้ถกูกล่าวหา ยกตวัอย่าง กรณีของศนูย์ Neighborhood Defender Service (NDS) ที*ตั ,งขึ ,นใน
เมือง New York ปี BIIg บทบาทของศนูย์นี ,ทําหน้าที*เชิงรุก โดยกระตุ้นให้คนในชมุชนติดต่อศนูย์เมื*อมีปัญหา
ด้านการฟ้องร้อง ศูนย์ช่วยแก้ปัญหาก่อนที*เรื*องจะดําเนินไปถึงศาล ในทีมของศูนย์ประกอบไปด้วยอัยการ     
คนในชมุชน ผู้ ช่วยเจ้าหน้าที*ของรัฐ พนกังานฝึกหดั และอยัการอาวโุส NDS จะเน้นรับฟังปัญหาของแต่ละกรณี
และนําเสนอต่อศาลในมิติที*เกี*ยวโยงกับครอบครัวและชมุชนซึ*งเป็นมิติที*ศาลไม่ค่อยได้รับรู้มากนัก นอกจากนี , 
งานเชิงลึกของศูนย์ยังได้แก่การยกระดับความปลอดภัยในชมุชน ให้การอบรมด้านกฎหมาย การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในกลุ่มเยาวชน การสอนเยาวชนให้ป้องกันความขัดแย้งกับตํารวจ เป็นต้น ส่วนการทําหน้าที*
พิจารณาคดีของชมุชน มีความต่างอย่างมากจากการทําหน้าที*พิจารณาของศาลกลาง โดยอาจทํางานใกล้ชิด
กบัชมุชนและเปิดให้ชมุชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในงานของศาลได้ (Clear & other, =gBB, pp.76-77)  
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  กรณีชมุชนในฐานะเป็นอนญุาโตตลุาการ (Arbiter) เป็นการให้ชมุชนตดัสินผู้กระทําผิดเพื*อความสงบ
เรียบร้อยของชมุชนเพราะผู้กระทําผิดนั ,นก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในชมุชน เพื*อฟื,นฟูผู้กระทําผิด เหยื*อ 
และคนในชมุชน  รูปแบบนี ,จะเป็นอนญุาโตตลุาการในระดบัชมุชนท้องถิ*นมากกว่าจะใช้ในระดบัองค์กรท้องถิ*น
หรือในกระบวนการยตุิธรรมทั*วไป (Scott, =ggM, p.=g) 

ภารกิจที	สาม การเยียวยา ยุติธรรมชุมชนมีการเยียวยาผู้ เ สียหายและผู้ ได้รับผลกระทบจาก
อาชญากรรมจะต้องได้รับการฟื,นฟูเมื*อเกิดความเสียหาย (Bazemore & Schiff, 2001, p.=gM-=gI) เป็นการ
เยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที*เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําผิด เป็นการชดใช้ความเสียหายที*
เกิดขึ ,นจากอาชญากรรม หรือการกระทําความผิดกฎเกณฑ์ของสงัคม การบรรเทาผลร้ายจากอาชญากรรมหรือ
การกระทําผิดที*เกิดขึ ,นกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ เสียหาย ผู้กระทําความผิด และชุมชน  และรวมไปถึงการ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ ที*ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมีโอกาสกลบัคืนสู่สงัคม นอกจากนี ,ยงัมีการเสริม
พลังเหยื*ออาชญากรรมด้วยการจัดบริการที*จําเป็นเพื*อสนับสนุนให้กําลังใจ มีการจัดตั ,งกลุ่มเพื*อเหยื*อ
อาชญากรรม เช่น การจดัตั ,งกลุม่เพื*อนหญิง เป็นต้น (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. 26; จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 
2556, น. 232-234) 

หากการลงโทษในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเป็นแนวทางหนึ*งในการป้องกันอาชญากรรมและ
เยียวยาผู้ เสียหาย โดยทั*วไปการพิจารณาโทษก็เพื*อให้ผู้ถกูลงโทษได้รับโทษ ซึ*งสว่นใหญ่เป็นการจําคกุผู้กระทํา
ผิด แต่ในมมุของยตุิธรรมชมุชนไม่ได้จบเพียงแค่การลงโทษ เพราะถือว่าผู้ มีส่วนได้สว่นเสียในชมุชนทกุคนต่าง
ได้รับผลกระทบอาชญากรรม การลงโทษในมิติยุติธรรมชุมชนจึงรวมไปถึงการเยียวยาเหยื*อและผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ซึ*งโดยส่วนใหญ่แล้ว เหยื*อก็ต้องการที*จะให้ผู้ กระทําผิดได้รับโทษมากๆ ให้สาสมกับการทําผิด       
แตม่ากไปกว่านั ,น เหยื*อยงัต้องการที*จะบอกเล่าผลกระทบและความเจ็บปวดที*ตนเองได้รับจากการกระทําของ
อาชญากรเพื*อให้อาชญากรได้สํานึกว่าสิ*งที*ตนกระทํานั ,นเลวร้ายเพียงใด และยังต้องการการฟื,นฟูเยียวยา
หลงัจากเผชิญกบัอาชญากรรม ดงันั ,น การลงโทษในบริบทของยตุิธรรมชมุชนจึงปรับบทบาทของผู้ ฟ้องร้องและ
ผู้พิจารณาคดีไว้เป็นส่วนประกอบส่วนเหยื*อจะได้รับการคํานึงถึงมากกว่า เรียกว่า “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” 
(Restorative justice) (Clear & other, =gBB, p.@g) ซึ*งยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์นี , จะได้กล่าวถึงรายละเอียดพอ
สงัเขปในเนื ,อหาสว่นตอ่ไป 

ภารกิจที	สี	 การรับผู้กระทําความผิดกลบัคืนสู่ชมุชน คือมีการทําให้เหยื*อหรือผู้ เสียหายและผู้กระทําผิด
ได้กลบัคืนสู่สงัคม (Bazemore & Schiff, 2001, p.=gM-=gI) เป็นการที*ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมปรับปรุงแก้ไข
ความประพฤติและจิตใจของผู้กระทําความผิด กลุม่ที*ได้รับโอกาสหนัเหออกจากกระบวนการยติุธรรมหลกัมา
ใช้กระบวนการยติุธรรมทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคมุประพฤติทั ,งที*เป็นเด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ และผู้ ที*ได้รับ
การพักการลงโทษ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ที*ช่วยฟื,นฟูพฤติกรรมและจิตใจของผู้ กระทําผิด เช่น การทํางาน
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บริการสงัคมแทนการกักขัง การทํางานบริการสงัคมตามคําสั*งศาล การทํางานบริการสงัคมเพื*อชดเชยความ
เสียหายแก่เหยื*ออาชญากรรม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที*เชื*อมโยงผู้กระทําความผิดกลบัคืนสูชุ่มชน (จฑุารัตน์ 
เอื ,ออํานวย, 2556, น. 232-234)  

จะเห็นได้ว่า ยตุิธรรมชุมชนมีลกัษณะเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที*ชมุชนมีส่วนร่วม
เป็นเหมือนหุ้นสว่นกบัภาครัฐและภาคส่วนอื*นในการจดัการปัญหา การดําเนินการนั ,นจงึมีลกัษณะที*สอดคล้อง
กับสภาพของพื ,นที*และผลลัพธ์สุดท้ายนั ,นนําไปสู่คุณภาพชีวิตที*ดีของชุมชนเช่นเดียวกันกับ จุฑารัตน์ 
เอื ,ออํานวย ที*เหน็ว่ายตุธิรรมชมุชนเป็นมาตรการและกิจกรรมในการป้องกนัอาชญากรรมที*มีชมุชนร่วมเป็นส่วน
หนึ*งในการกําหนดและร่วมในกระบวนการดําเนินงาน เพื*อบรรลุเป้าหมายสําคัญคือการขยายโอกาสการ
พฒันาคณุภาพชีวิตชมุชนให้ดีขึ ,น และสามารถเปลี*ยนจดุเน้นจากการอํานวยความยตุิธรรมเพื*อปัจเจกบุคคลสู่
สาธารณชนและเน้นผลลพัธ์สดุท้ายที*ระดับชมุชน ยติุธรรมชมุชนจะเน้นการเยียวยาแก้ไขมากกว่าการลงโทษ
เช่นเดียวกบัยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั ,งให้ความสําคญักับการป้องกันอาชญากรรมเพิ*มขึ ,นอีกทางหนึ*ง และ
มีลกัษณะเป็นพลงัเงียบที*มีอิทธิพลต่อบทบาทของเหยื*ออาชญากรรมและผู้กระทําผิด (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, 
2550, น. 34) 
 หากมีการตั ,งคําถามว่าชุมชนจะมีบทบาทได้อย่างไรในงานยุติธรรมชุมชน ต้องทําความเข้าใจว่า
ประเด็นสําคัญของการขับเคลื*อนงานยุติธรรมชุมชน คือ ความสมัครใจ ชมุชนมีอํานาจที*จะกําหนดบทบาท
หน้าที*ของตนว่าจะทําอะไร อย่างไร ขึ ,นอยู่กับศกัยภาพ ความสนใจ ความพร้อมและสถานการณ์ของชมุชน 
บทบาทหน้าที*ของชมุชนในงานยติุธรรมชมุชน คือ การช่วยเหลือผู้ เสียหายให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม 
การช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้สามารถกลบัตนเป็นคนดีและใช้ชีวิตอยู่ในชมุชนได้อย่างบูรณาการ แต่บทบาทที*
สําคัญที*สุดในงานยุติธรรมชุมชนนั ,น ชุมชนมีหน้าที*ในการแสวงหามาตรการหรือวิธีการเพื*อป้องกัน
อาชญากรรมตามแนวทางของยุติธรรมชมุชน กล่าวคือ ชมุชน มีบทบาทหน้าที*ในการสร้างคุณภาพชีวิตหรือ
ความกินดีอยู่ดีในชุมชน ในการสร้างวิธีการต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที*ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
เท่านั ,น แต่ยงัรวมถึงนักพัฒนาชมุชน นักสวสัดิการสงัคม ฯลฯ งานยติุธรรมชมุชนสามารถทําได้ทั ,งในชมุชนที*มี
ปัญหาและไม่มีปัญหาอาชญากรรม เพราะเป้าหมายหลักของงานยุติธรรมชุมชนคือการยกระดับความ
ปลอดภัยของชุมชน งานยุติธรรมชุมชนเป็นอีกวิธีการหนึ*งที*จะสร้างความมั*นคงให้แก่ชุมชนที*ไม่มีปัญหา
อาชญากรรม ในส่วนของชมุชนที*มีปัญหาอาชญากรรมนั ,น งานยตุิธรรมชมุชนก็เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมโดยชมุชนเอง (องัคณา บญุสทิธิK, 2548) 
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�.' ความแตกต่างของยุตธิรรมชุมชนจากแนวคดิยุติธรรมในแบบอื�น  

 
 เมื*อศึกษาถึงแนวคิดยุติธรรมชมุชน (Community justice) คณะผู้วิจยัเห็นว่ามีความจําเป็นที*จะต้อง
ศึกษาเพื*อให้รับรู้ถึงแนวคิดยตุิธรรมทางอาญา (Criminal justice) และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
justice) อนัเป็นแนวคิดที*ได้รับการอ้างถึงพร้อมกันบ่อยครั ,ง ด้วยเหตเุพราะยตุิธรรมชมุชนมีความเกี*ยวข้องกบั
ทั ,ง = แนวคิดนี , แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียด ผู้วิจยัจึงได้นําเสนอเนื ,อหาในส่วนนี ,เพื*อให้ผู้ศึกษา
เกิดความเข้าใจที*ชดัเจนถึงความเหมือนและความต่างทางแนวคิดและการปฏิบัติของยตุิธรรมทางอาญากับ
ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมชุมชนกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อันเป็นประโยชน์ต่อการแยกแยะกิจกรรมที*
เกี*ยวข้องกับยุติธรรมชมุชนได้อย่างชัดเจนมากขึ ,น ในส่วนต่อไปนี ,เป็นการประมวลและสงัเคราะห์จากข้อสรุป
และความเห็นจากนักวิชาการหลายท่านต่อทั ,ง ? แนวคิดนี , ผู้ วิจัยขอนําเสนอเป็น > ประเด็น ได้แก่ ความ
สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย มุมมองต่ออาชญากรรม รูปแบบการดําเนินงาน บทบาทของผู้ มีส่วน
เกี*ยวข้องในกระบวนการยตุิธรรม และการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
 
 �.'.� ความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย 

 
ยตุิธรรมชุมชน ถือเป็นหลกัการที*มีความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย ดงัที* Karp & Clear

กล่าวไว้ว่า หลักการของยุติธรรมชุมชน มีความสอดคล้องกับหลักการทางประชาธิปไตย (Democratic 
principles) และความเสมอภาค (Egalitarian principals)  

ในสว่นที*สอดคล้องกับหลกัการประชาธิปไตยเพราะยตุิธรรมชมุชนมีลกัษณะที*ยดึบรรทดัฐานเป็นหลกั 
(Norm) สมาชิกในสงัคมต้องร่วมกนัปฏิบตัิเพื*อลดปัญหาอาชญากรรม เน้นการฟื,นฟูเยียวยาผู้ เสียหายที*เป็นทั ,ง
ผู้ เสียหายโดยตรงและชมุชนมากกว่ามุ่งเอาผิดกับผู้กระทําผิดตามสดัส่วนความผิด (Restoration) แต่ต้องการ
ให้ผู้กระทําผิดได้สํานึกรู้ถึงผลจากการกระทําของตนเองที*สง่ผลกระทบต่อชมุชนและสงัคมในวงกว้างเพื*อไม่ให้
เกิดการกระทําความผิดซํ ,า อีกทั ,งยุติธรรมยังถือหลกัความปลอดภัยสาธารณะเป็นสําคัญ (Public safety) 
นอกจากนี , ยติุธรรมชมุชนยังมีความเชื*อมโยงกับหลกัความเสมอภาค ยุติธรรมชมุชนทําให้เกิดความเท่าเทียม 
(Equality) เพราะบางชมุชนที*มีปัญหาอาชญากรรมและไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการทางยตุิธรรมเบื ,องต้นได้ก็
อาจสร้างความเข้มแข็งทางกระบวนการยติุธรรมชมุชนขึ ,นมาและใช้ในการแก้ปัญหาของชมุชน ยตุิธรรมชมุชน
มีการหลอมรวม (Inclusion) คือ ไม่แบ่งแยกคนดีและคนเลว คนที*ไม่ดีนั ,นจะต้องมีกระบวนการทําให้กลบัใจ
และกลบัคืนเป็นคนดีสู่สงัคม มีการร่วมกัน (Mutuality) คือ เมื*อยุติธรรมชมุชนทําให้ชมุชนมีเป้าหมายร่วมกัน
แล้วก็จะนําไปสูก่ารปฏิบตัหิรือการเป็นอาสาที*จะทํางาน เช่น การร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื*อลดอาชญากรรม หรือ
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การเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภยั มีความเป็นผู้ดแูล (Stewardship) เพราะยตุิธรรมชมุชนทําให้ทกุคนในชมุชน
รู้สกึถึงความรับผิดชอบร่วมกันที*จะต้องดแูลชมุชนของตน (Karp & Clear, =ggg, pp.??B-??@) 

บทสรุปเกี*ยวกับความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยของแนวคิดยุติธรรมชุมชนนี ,ไม่ได้
หมายความว่า ยุติธรรมกระแสหลักอย่างยุติธรรมทางอาญาไม่มีความเป็นประชาธิปไตย หากแต่เป็นความ
สอดคล้องในแง่มุมของการรักษาระเบียบและกติกาให้กับคนที*อยู่ร่วมกันในสังคม ดังที*สํานักงานกิจการ
ยตุิธรรม ได้สรุปว่า ในเชิงของยตุิธรรมทางอาญานั ,น หากกล่าวถึงกระบวนการยตุิธรรมในประเทศไทยนั ,นต้อง
อ้างถึงการใช้หลกันิติรัฐ และนิติธรรมควบคู่กันไป นั*นคือ ทกุคนอยู่ภายใต้กฎหมาย เจ้าหน้าที*ของรัฐยิ*งต้องมี
ความรับผิดชอบมากกว่าประชาชน กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นขั ,นตอนและวิธีการที*จะจัดการผู้ ฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย โดยมีองค์กรและเจ้าหน้าที*ตามกฎหมายเป็นผู้ดําเนินการแก่ผู้ ฝ่าฝืนนั ,น การดําเนินการของเจ้าหน้าที*
เองก็เป็นไปตามกฎหมายด้วย (สํานกังานกิจการยตุิธรรม, =>>=, น.B-=)  

แนวคิดนี ,สอดคล้องกันกับ อังคณา บุญสิทธิK กล่าวว่า กระบวนการยตุิธรรมอาญา เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมในการให้ความเป็นธรรมและยุติข้อขัดแย้งในสงัคม หลายประเทศได้ใช้ยุติธรรมทางอาญานี ,มาเป็น
เวลานาน ซึ*งกระบวนการยตุธิรรมอาญามีลกัษณะเด่น คือ เป็นกระบวนการยตุิธรรมที*ใช้อํานาจรัฐโดยสมบูรณ์ 
เป็นผู้ กําหนดกฎเกณฑ์ว่าอะไรเรียกว่าการกระทําผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา กําหนดความหมายของ
ความยตุิธรรม โดยการกําหนดบทลงโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ทําให้เกิดความเชื*อว่า เมื*อมีการกระทํา
ผิดเกิดขึ ,นรัฐจะลงโทษผู้กระทําผิดตามที*กฎหมายกําหนด (องัคณา บุญสทิธิK, 2548) 

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอาญาต้องมีต้นทุน เพราะกระบวนการอาญาให้
ความสําคัญกับความเชี*ยวชาญเฉพาะทาง ต้องมีรายจ่ายสําหรับค่าวิชาชีพหรือค่าความชํานาญเฉพาะทาง 
จากลกัษณะดังกล่าวทําให้กระบวนการยุติธรรมอาญาถูกตั ,งคําถาม ทั ,งคําถามที*เกิดจากคนในกระบวนการ
ยตุธิรรม และประชาชนทั*วไป เช่น กฎและกติกาต่างๆ ที*รัฐกําหนดขึ ,นตอบสนองความต้องการของผู้ เสียหายได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ และการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างไรจึงเรียกว่ายตุิธรรม นอกจากนี , ยงัเกิดคําถามในเรื*อง
มาตรฐานในการตดัสนิปัญหาหรือยุติความขดัแย้ง และคําถามที*ว่า บริการที*รัฐจดัให้นั ,นสามารถตอบสนองคน
จนทุกคนที*ต้องการใช้บริการอย่างทั*วถึงหรือไม่ ภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมคนที*ไม่มีทุนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่ ที*สําคญัคือมีกระบวนการยุติธรรมใดที*ใช้ทุนน้อยกว่าหรือไม่ต้องใช้ทุน
หรือไม่ ดงันั ,น แนวคดิยตุธิรรมชมุชนจึงเกิดขึ ,น เพื*อตอบประเด็นปัญหาต่างๆ ข้างต้น (องัคณา บญุสทิธิK, 2548) 

ยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ก็มีความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย เช่นเดียวกันกับยุติธรรมชมุชน 
แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง หากพิจารณาแล้วยุติธรรมชุมชนจะมีหลกัการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมเพื*อจดัการปัญหาอาชญากรรมร่วมกัน ส่วนยติุธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็นการให้ผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียเกี*ยวข้องได้เข้ามาตดัสินใจ โดยเน้นไปที*เหยื*อและผู้กระทําผิด (Lanni, 2005, pp.376 - 377) 
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�.'.� มุมมองต่ออาชญากรรม  

 
ยุติธรรมชุมชน มีความเห็นต่ออาชญากรรม ว่าเป็นปัญหาที* มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน                 

(วนัชยั รุจนวงศ์, =>>g, น. =B=) เกี*ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal justice system)2 ที*ถือเป็นกระบวนการที*เกี*ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยในสงัคม มีองค์ประกอบ
พื ,นฐานที*สําคญั C ประการ ได้แก่ ผู้กระทําผิด (Offender) เหยื*ออาชญากรรม (Victim) หน่วยงานยตุิธรรมทาง
อาญา (Criminal justice process) และสงัคม (Society) (สํานักงานกิจการยตุิธรรม, 2552, น. 2-3) แต่สิ*งที*
แตกต่างคือ ยติุธรรมชมุชนมองว่าอาชญากรรมไม่ใช่กรณีพิเศษที*เกิดขึ ,นในชีวิต กลบัมองว่าอาชญากรรมเป็น
ประสบการณ์ส่วนหนึ*งของชีวิตประจําวนั ที*ต้องให้ชุมชนมาเรียนรู้ที*จะป้องกันแก้ไขร่วมกัน (Karp & Clear, 
=ggg, p.??g) 

ยุติธรรมชุมชนจะมองว่าอาชญากรรมเป็นปัญหาที*มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน คนในชุมชนเป็น
ผู้ เสียหาย ดังนั ,น การแก้ไขปัญหาจงึควรดําเนินการในชมุชน โดยชมุชนเป็นผู้ รับผิดชอบหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ส่วนรัฐหรือหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมจะเป็นผู้สนับสนุนและดูแลมาตรฐานการดําเนินงาน ในขณะที*
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน มองว่าอาชญากรรมเป็นการกระทําที*ละเมิดกฎหมาย การ
ดําเนินการเมื*อเกิดอาชญากรรม จงึเป็นการดําเนินการโดยถือว่ารัฐเป็นผู้ เสียหายจึงต้องหาตวัผู้กระทําความผิด
มาลงโทษเพื*อให้สงัคมสงบสขุ (วนัชยั รุจนวงศ์, 2550, น. 212-216) 

เช่นเดียวกนักบั จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย ที*กล่าวว่า เป้าหมายของยตุิธรรมชมุชน คือ ทําให้ประชาชนรู้สกึ
มั*นคงปลอดภยัและเข้าถึงความยุติธรรม หมายถึง ผลลพัธ์ที*เป็นเป้าหมายเฉพาะ โดยพิจารณาที*ประชาชนใน
ชุมชนในด้านความรู้สึกมั*นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื*ออยู่ในชุมชน รวมถึงความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมของประชาชนกลุ่มเสี*ยงต่อการตกเป็นอาชญากรรม ความรู้สกึเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ
ความรู้สกึว่าเป็นส่วนหนึ*งของชมุชนเมื*อมีการดําเนินกิจกรรมยตุิธรรมชุมชน อนัเป็นความรู้สกึพึงพอใจเฉพาะ
บคุคล (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, =>>g, น. M?)  

นอกจากนี , ยติุธรรมชมุชนมุ่งเน้นไปที*การส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชนและคณุภาพชีวิตของ
ชุมชน ซึ*งถือเป็นอุดมคติที*สนับสนนุต่อแนวคิดของทั ,งเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม แนวคิดยุติธรรมชุมชนนั ,นยัง

                                                           
2 กระบวนการยตุิธรรมของไทย อาจจําแนกตามประเภทกฎหมายได้ ? ประเภท ได้แก่ กระบวนการยตุิธรรมทางแพ่ง 

(Civil justice) เป็นกระบวนการกรณีข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา (Criminal justice) 
เป็นกระบวนการกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชนหรือมีผู้ ละเมิดกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
(Administrative justice) เป็นกระบวนการกรณีพิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชนหรือระหวา่งหน่วยงานของรัฐด้วยกนัเอง (สาํนกังาน
กิจการยตุิธรรม, 2552, น.=) 
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เหมาะสมกบัสําหรับผู้ ที*ทําหน้าที*ในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาที*จะปรับการทํางานของตนเพื*อให้ยกระดบั
ความเป็นอยู่ของชมุชน โดยการลดความไม่เทา่เทียม ความไม่สงบเรียบร้อยในสงัคม ความทุกข์ทรมานของการ
ตกเป็นเหยื*อของความผิดทางอาญา และความกลวั อดุมคติของยตุิธรรมชมุชนเหล่านี ,สามารถเริ*มได้ในงาน ? 
สว่นหลกัของกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ได้แก่ ตํารวจ ศาล และการลงโทษ (Correction) (Karp & Clear, 
2000, p. 325) 

สําหรับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ก็มองว่าอาชญากรรมนั ,นเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์และชุมชน
เช่นเดียวกนักบัยตุิธรรมชมุชนและยตุธิรรมทางอาญา แต่ยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์เห็นว่าเมื*อเกิดอาชญากรรมขึ ,น
ต้องมีวิธีจัดการอาชญากรรมที*มากไปกว่าการลงโทษตามกฎหมาย เป็นการตอบสนองทุกรูปแบบต่อ
อาชญากรรมโดยมีเป้าหมายเพื*อฟื,นฟูความเสียหาหรือเยียวยาบาดแผลที*เกิดจากอาชญากรรม กิจกรรมของ
ยตุธิรรมชมุชนเชิงสมานฉนัท์ เช่น การไกล่เกลี*ยระหว่างเหยื*อและผู้ถกูกลา่วหา การประชมุกลุม่ครอบครัว และ
กระบวนการอื*นที*นําเอาเหยื*อ ผู้ถกูกล่าวหา และชมุชนเข้ามาร่วมกันในการพัฒนาแผนเพื*อฟื,นฟูความเสียหาย
เหลา่นั ,น (Bazemore & Schiff, =ggB, p. N) 

 
�.'.' รูปแบบการดาํเนินงาน  

 
 รูปแบบการทํางานของยติุธรรมชมุชนนั ,น มีผู้กล่าวว่าเป็นไปเพื*อให้การอํานวยความยตุิธรรมในสงัคม 
(ยตุิธรรมทางอาญา) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ ,น (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, น. =I) รากฐานของรูปแบบการ
ดําเนินงานของยติุธรรมชมุชนจริงๆ แล้วจึงมีความเป็นทางการแตมี่ลกัษณะที*ยืดหยุ่นมากกว่า 

โดยทั*วไป กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเริ*มตั ,งแต่ตํารวจ (Police) ที*จับกุมผู้ กระทําผิดแล้วส่ง
ความเห็นไปยงัอยัการ (Prosecutors) เพื*อพิจารณาสั*งฟ้องไปยงัศาล (Court) จากนั ,นศาลจะเป็นผู้ พิพากษา
คดีผู้กระทําผิดและจากนั ,นจึงเป็นหน้าที*ของหน่วยงานราชทณัฑ์ (Correction) ที*ทําหน้าที*ลงโทษตามคําสั*งของ
ศาล ตลอดกระบวนการนี ,จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานและเจ้าหน้าที*หลายส่วนที*เกี*ยวข้องซึ*งมีค่าใช้จ่ายตลอด
กระบวนการ การพิจารณาคดีหากตัดสินว่าผู้ ต้องหากระทําผิดจริง ก็มักจะถูกจําคุก หากการตัดสินคดีมี
ความผิดมากขึ ,นก็จะเป็นปัญหาคนล้นคุก ซึ*งไม่มีชุมชนใดต้องการที*จะสร้างคุกขึ ,นใหม่ เพราะหมายถึง
ค่าใช้จ่ายอื*นที*เพิ*มขึ ,นตามมา กระบวนการยติุธรรมชมุชนจึงถือเป็นทางเลือกหนึ*งที*ช่วยแก้ปัญหาในบางกรณี
ไม่ให้ทกุคดีต้องไปสูศ่าลและตดัสนิจําคกุเสมอไป (Lewis & Davodi-Far, 2008, pp. 95-96) 
 

จากข้อสรุปของ Lewis & Davodi-Far ทําให้อนุมานในส่วนนี ,ได้ว่า ยุติธรรมชุมชนเป็นยุติธรรม
ทางเลือก เมื*อนําไปปรับใช้ให้เหมาะกบัชมุชนจงึมีลกัษณะยืดหยุ่นสอดคล้องกบัสภาพแต่ละพื ,นที* นั*นเท่ากบัว่า
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หน่วยงานด้านยตุธิรรมกระแสหลกั ได้กระจายอํานาจและการบริหารจดัการบางสว่นให้กบัชมุชน สอดคล้องกบั
ข้อคิดเห็นของ วนัชัย รุจนวงศ์ ว่ายติุธรรมชมุชนเป็นการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ในงานยติุธรรม
ชุมชนเป็นการทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐและชมุชน โดยเฉพาะการให้ชุมชนและรัฐเป็น
หุ้นส่วนในการเป็นเจ้าของร่วมและมีหน้าที*ในการดแูลรับผิดชอบความยตุิธรรมร่วมกันเพื*อประโยชน์ของคนใน
ชมุชน ซึ*งแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมอาญาที*มีการทํางานแบบเป็นลําดบัขั ,นตามสายการบังคบับัญชา
หรือแบบระบบราชการ ยุติธรรมชุมชนเน้นให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดยติุธรรม
ชุมชนมองว่า ปัญหาการกระทําผิดควรได้รับการแก้ไขภายในชุมชนโดยชุมชน หน่วยงานในกระบวนการ
ยตุิธรรมควรเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน เพื*อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ*งในกระบวนการ
ยุติธรรมในปัจจบุันหากเกิดการกระทําผิด หน่วยงานยุติธรรมอาญาจะเป็นผู้ที*มีบทบาทหลกัในการบังคบัใช้
กฎหมายและอํานวยความยตุิธรรม โดยเป็นการดําเนินการที*ต้องใช้ความเชี*ยวชาญ ใช้ความรู้ ชมุชนเป็นเพียง
ผู้ รอรับบริการและมอบความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับกระบวนการยตุิธรรม (วนัชยั รุจนวงศ์, =>>g, 
น. =B=-=BM) 
 เห็นได้ว่าความเป็นทางการของกระบวนยุติธรรมทางอาญาได้ถูกทําให้เบาบางลงเองไปเมื*อเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมชุมชน ด้วยเหตเุพราะความหลากหลายและความไม่เป็นทางการของชมุชนได้หลอมรวม
การอํานวยความยตุธิรรมโดยชมุชนมาเป็นแบบเฉพาะของยตุิธรรมชมุชนซึ*งผู้วิจยัเห็นว่าเป็นรูปแบบกึ*งทางการ 
ขณะที* ยุติธรรมสมานฉันท์ มีจุดเริ*มต้นมาจากการไกล่เกลี*ยชมุชน ความไม่เป็นทางการ เน้นฐานชุมชน ต่าง
จากยตุธิรรมชมุชนที*โดยทั*วไปเป็นแบบกระบวนการทางยตุิธรรมที*เป็นทางการกว่าได้ ดงัเห็นได้จากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แล้วจึงเริ*มมีการเคลื*อนไหวแบบตํารวจชมุชนในช่วงทศวรรษที* BI@g จากนั ,น กรมยตุิธรรมแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมไปถึงงานศาล การฟ้องร้อง การลงโทษ        
และอื*นๆ ยุติธรรมสมานฉันท์จะเน้นที*การจัดการปัญหาแบบไม่เป็นทางการที*ระดับตัวบุคคลมากกว่า3 ส่วน

                                                           
3 รูปแบบที*ไม่เป็นทางการของยตุิธรรมสมานฉันท์อาจเป็นไปดงัข้อค้นพบของ Critchley ยตุิธรรมสมานฉันท์ได้เกิด

ขึ ,นมาตั ,งแตส่งัคมยคุโบราณของมนษุย์เพื*อฟื,นฟคูวามสงบในชมุชน ซึ*งเป็นการเกิดขึ ,นมาโดยหน่วยทางสงัคมที*ไม่เป็นทางการ 
จนกระทั*งมีความเป็นทางการมากขึ ,นในช่วงปลายยคุกลาง ต่อมาช่วงศตวรรษที* 17 และ 18 ประเทศองักฤษ และอาณานิคม
อเมริกาได้มีรากฐานของสิ*งที*เรียกว่ายตุิธรรมชุมชน คือ ตํารวจอาสา (Unpaid constables) นายอําเภอชั*วคราว (Part-time 
sherriffs) ในเมืองขนาดเลก็ ทําหน้าที*เป็นกลไกที*ไม่เป็นทางการในการควบคมุทางสงัคม ควบคมุระเบียบ และทําให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย จนช่วงต้นศตวรรษที* 19 ในประเทศองักฤษจึงเริ*มมีการถกเถียงกนัเพื*อให้การทําหน้าที*ตํารวจเป็นของรัฐและ
ทํางานแบบเต็มเวลา (Critchley, 1978 quoted in Bazemore & Schiff, 2001, pp.22-23) สอดคล้องกันกับ Lanni ที*ว่า การ
เคลื*อนไหวเกี*ยวกับยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์เริ*มเกิดขึ ,นในสหรัฐอเมริกาประมาณปลายทศวรรษที* BINg ถึงช่วง BI@g โดยเป็น
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ยตุิธรรมชุมชนคํานึงถึงหน่วยที*ใหญ่กว่าและผลลพัธ์ที*เป็นส่วนรวม (National Institute of Justice, BIIM; 
Robinson, BIIM quoted in Bazemore & Schiff, =ggB, pp. =B-==) 

ยตุธิรรมสมานฉันท์มกัถกูมองเป็นแนวทางที*สําคญัในการสง่เสริมยตุิธรรมชมุชน หากยติุธรรมชมุชนใน
บางกรณีมีเป้าหมายเพื*อยกระดบัคณุภาพชีวิตของเหยื*อ ผู้ถกูกลา่วหา/ผู้กระทําผิด ครอบครัว และเพื*อนบ้านใน
ชุมชน กรณีนี ,ถือว่ายุติธรรมสมานฉันท์เป็นแนวทางที*สําคัญที*จะบรรลไุปสู่เป้าหมาย แต่ในกรณีที*ต้องการ
ยกระดบัชีวิตของชุมชนในพื ,นที*เฉพาะที*อาชญากรรมไปทําลายชีวิตของชุมชนก็ควรใช้แนวทางของยติุธรรม
ชุมชน เช่น ตํารวจชุมชน หุ้นส่วนตํารวจชุมชน เครือข่ายจับตาเพื*อนบ้าน ศาลชุมชน เป็นต้น (Bazemore & 
Schiff, =ggB, p.B?>) 

 
�.'.0 บทบาทของผู้มีส่วนเกี�ยวข้องในกระบวนการยุตธิรรม  

 
ผู้ มีบทบาทเกี*ยวข้องในกระบวนการยตุิธรรมไม่ว่าในแบบใดก็มีแนวโน้มที*จะมีความหลากหลายของผู้ ที*

เข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรมมากขึ ,น ยุติธรรมทางอาญาก็พยายามให้ผู้ ที*เกี*ยวข้องได้เข้ามามีส่วนใน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ด้วยการนําวิธีคิดและกระบวนการของยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์มาปรับใช้ เพียงแตนํ่ ,าหนกับทบาทของผู้ ที*เกี*ยวข้องอาจมีความแตกต่างกันเพียงเทา่นั ,น 

ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญามีบุคคลที*เกี*ยวข้อง ได้แก่ B) ผู้ เสียหาย ที*เป็นบุคคลผู้ ได้รับความ
เสียหายหรือบุคคลอื*นที*มีอํานาจจดัการตามกฎหมาย  =) ผู้กระทําความผิด เป็นผู้ถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดแต่
ยงัไม่ได้ถกูฟ้องต่อศาล ?) จําเลย เป็นผู้ถกูฟ้องไปยงัศาลว่าทําผิดอาญา C) ตํารวจ คือ เจ้าพนกังานที*มีอํานาจ
หน้าที*สืบสวนและรักษาความเรียบร้อย รวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า 
พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนกังานอื*นที*กฎหมายกําหนด >) พนกังานสอบสวน ที*กฎหมายให้อํานาจ
หน้าที*ในการสืบสวนสอบสวนในคดีเพื*อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐาน M) พนักงานอัยการ คือ ผู้ ทํา
หน้าที*ฟ้องและดําเนินคดีผู้ ต้องหาต่อศาล เป็นผู้พิจารณาสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน และมี
คําสั*งต่อสํานวนนั ,น เช่น สั*งฟ้องหรือไม่ฟ้อง N) ศาล เป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งและอาญา @) เจ้าหน้าที*
ราชทัณฑ์ คือ ผู้ มีหน้าที*ปฏิบตัิตามคําสั*งศาล เช่น คมุขงั ประหารชีวิต และฟื,นฟูผู้ ทําผิดให้กลบัตัวเป็นคนดีสู่
สงัคม I) ทนายความ คือ ผู้ ให้คําปรึกษา ว่าความแก้ต่าง ดําเนินคดีแทนลูกความ Bg) ล่าม คือ ผู้ ทําหน้าที*
สื*อสารกับพยาน จําเลย ผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา กรณีการสอบสวน ไต่สวน หรือพิจารณาคดีในศาล ซึ*งมีได้ทั ,งล่าม

                                                                                                                                                                                           

แนวปฏิบตัิด้านกระบวนการไกล่เกลี*ยระหว่างเหยื*อและผู้กระทําผิด (Victim-offender mediation: VOM) (Lanni, =gg>,         
p. ?N>) 
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แปลภาษาและล่ามภาษามือ BB) นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ คือ ผู้ มีหน้าที*ให้คําปรึกษา แนะนํา 
ผู้ เสียหาย พยาน หรือผู้ ต้องหาเด็กอายุไม่เกิน B@ ปี B=) พนักงานคุมประพฤติ คือ ผู้ ทําหน้าที*สอดส่องดูแล
ความประพฤติของผู้ กระทําผิดที*รอกําหนดโทษหรือมีเงื*อนไขคมุประพฤติตามคําสั*งศาล (สํานักงานกิจการ
ยตุิธรรม, 2552, น. @-B=) กระบวนการอาญาให้ความสําคญักับความเป็นมาตรฐานที*ได้จากการทํางานของ
ผู้ เชี*ยวชาญเฉพาะทาง คนที*จะทําหน้าที*ในกระบวนการยุติธรรมได้ต้องผ่านการเรียนการคัดเลือกอย่างเป็น
ระบบ คนที*ไม่มีคณุสมบติัหรือไม่มีความรู้ตามที*กําหนดไม่สามารถทําหน้าที*ในกระบวนการนี ,ได้ เช่น พนกังาน
สอบสวน พนกังานอยัการ ทนายความ และผู้พิพากษา (องัคณา บญุสิทธิK, 2548) 

ยุติธรรมชุมชนนั ,นมีชุมชนเป็นฐาน เน้นกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมที*อาจจะเกิดขึ ,นในอนาคต 
หน่วยงานของรัฐทํางานร่วมกนักบัชุมชนท้องถิ*นและประชาชน โดยมีเป้าหมายร่วมกนัเพื*อลดอาชญากรรมใน
ชุมชนและลดต้นทุน ส่วนยุติธรรมทางอาญานั ,นมีพื ,นฐานการปฏิบัติอยู่ที*หน่วยงานของรัฐ เน้นกระบวนการ
พิจารณาคดี เจ้าหน้าที*กฎหมายที*มีความเชี*ยวชาญจะทํางานแยกออกจากชุมชนและประชาชน โดยมี
เป้าหมายเพื*อการลงโทษผู้กระทําผิด (Clear quoted in Lewis & Davodi-Far, 2008, p. II) ในงานยตุิธรรม
ทางอาญา หน่วยงานภาครัฐจึงมีบทบาทหลกั แต่เมื*อเข้าสู่พื ,นที*ของยุติธรรมชุมชนจะเป็นบทบาทที*พึ*งพากัน
ระหว่างรัฐและชมุชนมีลกัษณะการทํางานแบบหุ้นส่วน ขณะที*บทบาทของผู้ มีสว่นเกี*ยวข้องในงานยติุธรรมเชิง
สมานฉันท์ก็อาจเป็นได้ทั ,งแบบหุ้ นส่วนโดยตัวบุคคลในชุมชนหรือชุมชนเข้าไปมีส่วนดําเนินการและหรือ
ดําเนินการเองโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน แล้วแต่กรณี จดุเน้นด้านผู้ ที*เกี*ยวข้องในยตุิธรรมสมานฉันท์ คือ จะเป็น
การให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียเกี*ยวข้องได้เข้ามาตดัสนิใจ (Lanni, =gg>, pp. ?NM - ?NN) 
  

�.'.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

  
ยตุิธรรมชมุชนเน้นการป้องกันปัญหาเพื*อลดความสญูเสีย แต่หากมีปัญหาขึ ,นแล้วการแก้ไขปัญหาก็

จะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ขณะที*ยุติธรรมทางอาญามีลกัษณะที*เน้นไปในทางแก้ไขปัญหามากกว่า 
เป้าหมายหลกัของยติุธรรมชมุชน คือ คณุภาพชีวิตของคนในชมุชน มีความมั*นคงปลอดภยัและเกิดความสงบ
สขุของชมุชน ดังนั ,น ในการแก้ไขปัญหาที*เกิดขึ ,นจึงเน้นไปที*กระบวนการคุ้มครองและรับใช้ชมุชนมากกว่าการ
แก้ไขหรือลงโทษผู้กระทําผิด ในขณะที*กระบวนการยตุิธรรมอาญามีเป้าหมายหลกัคือการอํานวยความยติุธรรม
โดยการหาตวัคนผิดเพื*อนํามาลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดหรือแก้ไขฟื,นฟูเพื*อไม่ให้กระทําผิดซํ ,า (วันชัย 
รุจนวงศ์, =>>g, น. =B=-=BM) 

แนวคดิยตุิธรรมชมุชนมีประโยชน์ไม่เพียงแค่เพิ*มความปลอดภัยสาธารณะแต่ยงัคํานึงถึงคณุภาพชีวิต
ของประชาชนและกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน ใช้อาชญากรรมเป็นจุดคานงัดเพื*อยกระดับทุนทางสังคม 
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ยกระดบัชีวิตชมุชนโดยใช้ปัญหาที*กระทบต่อสาธารณะมาทําให้ชมุชนได้ใช้กลุม่ทางสงัคมในการดแูลปัญหาที*
กระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนเอง มีมุมมองในเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหา เป็นหนทางไปสู่ความยติุธรรม
ทางสงัคม (social justice) ขณะที*กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา (criminal justice) มียทุธศาสตร์ที*เน้นตัว
บคุคลและมีมมุมองในเชิงลบ เพราะมีการแก้ปัญหาแบบตวัใครตวัมนั (Clear & other, 2011, pp. 6-7) 

ยุติธรรมชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving 
process) เมื*อเกิดอาชญากรรมขึ ,น ยุติธรรมชุมชนจะแก้ไขปัญหาโดยการป้องกันที*เน้นการแก้ที*สาเหตุโดย
พิจารณาปัญหาเป็นหลกั และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาซึ*งเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เน้นการป้องกันปัญหา 
เมื*อใช้ปัญหาเป็นจุดศูนย์กลางแล้ว วิธีการแก้ไขปัญหาก็จะมีความยืดหยุ่น ไม่จํากันวิธีการหรือดําเนินการ
ภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ*ง ในขณะที*กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาดําเนินการพิจารณาคดีโดยการ
เผชิญหน้าแบบเป็นปรปักษ์ ซึ*งเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ เสียหายหรือรัฐกับผู้กระทําความผิดโดยการดําเนินคดีที*
มุ่งคดี (วนัชยั รุจนวงศ์, =>>g, น. =B=-=BM) 

สําหรับการจัดการกับปัญหาระหว่างยตุิธรรมชมุชนและยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์นั ,นมีความแตกต่างกัน
อยู่บ้าง หากพิจารณาแล้วยตุิธรรมชุมชนจะมีหลกัการให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื*อ
จดัการปัญหาอาชญากรรมร่วมกนั ส่วนยตุิธรรมเชิงสมาฉันท์จะเป็นการให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียเกี*ยวข้องได้เข้า
มาตัดสินใจ ในที*นี ,ที*เน้นชัดเจนคือเหยื*อและผู้กระทําผิด ดังนั ,น ยตุิธรรมชุมชนที*จะประยุกต์เอาหลักการของ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้คือต้องเปิดโอกาสให้เหยื*อและผู้ กระทําผิดได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาลงโทษ สว่นยตุธิรรมเชิงสมานฉันท์ที*จะถือเป็นยตุิธรรมชมุชนได้นั ,นก็จะต้องมีผู้ส่วนได้สว่นเสียที*ได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมในวงกว้างระดบัที*เป็นปัญหาของชมุชน (Lanni, 2005, pp. 376 - 377) นอกจากนี , 
ยุติธรรมสมานฉันท์เน้นการเยียวยาหรือฟื,นฟูหลงัเกิดอาชญากรรม ส่วนยุติธรรมชมุชนเน้นไปถึงการป้องกัน
ด้วย (National Institute of Justice, BIIM; Robinson, BIIM quoted in Bazemore & Schiff, =ggB, pp. =B-
==) 

ยตุิธรรมสมานฉันท์จะเน้นให้ผู้ มีส่วนเกี*ยวข้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ และการตดัสินคดีมี
ความประนีประนอมมากกว่าใช้วิธีการลงโทษแบบยตุิธรรมทางอาญา ทั ,งนี , อาจเป็นเพราะผู้ มีส่วนเกี*ยวข้องได้
เข้ามาร่วมในการพิจารณาบทลงโทษ ดังกรณีในปี BIIM ในประเทศอเมริกา มีการสํารวจแห่งชาติ พบว่า 
ประชาชนมีมมุมองต่อแนวทางการชดใช้ค่าเสียหายจากการก่ออาชญากรรมว่าเป็นวิธีที*มีประสิทธิภาพมากกว่า 
แสดงให้เห็นการเลือกของประชาชนต่อการลงโทษให้เข้าคกุกับไม่ต้องเข้าคุกแต่หันมาใช้วิธีการลงโทษแบบ
ทางเลือกตามแนวทางยุติธรรมสมานฉันท์ ได้แก่ การบําบัดยาเสพติด การซ่อมแซมและบริการชุมชน           
การติดตามประเมินพฤติกรรมผู้กระทําผิด เป็นต้น พบว่า ประชาชนพึงพอใจวิธีการลงโทษแบบทางเลือก
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มากกว่า ซึ*งเป็นเหตผุลที*มาว่าประชาชนเองก็น่าจะพึงพอใจที*ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาลงโทษในแต่
ละคดี (Lanni, =gg>, p. 394) 
 
จากการนําเสนอดงักลา่ว ผู้วจิยัสรุปเป็นตารางเพื*อความเข้าใจได้ง่ายมากขึ ,น ดงันี , 
 
ตารางที* =.B ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทางอาญา และยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ 
ประเดน็เปรียบเทียบ ยุตธิรรมเชิงอาญา ยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ 

คว า มสอด คล้องกับ
หลกัการประชาธิปไตย 

มีความสอดคล้องในเชิงการ
รักษากติกาเพื*อความสงบ
เรียบร้อยในสงัคม 

สอดคล้องในด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียม การมีส่วน
ร่วมของชมุชน และการเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรมได้ 

สอดคล้องในเชิงการตัดสนิใจ
ที*ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้อง
เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
พิจารณาคดี และเน้นการไกล่
เกลี*ย ที*ทําให้ทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกันได้ท่ามกลางความ
แตกต่างระหว่างเหยื*อและ
ผู้กระทําผิด 

มุ ม ม อ ง ต่ อ
อาชญากรรม 

อาชญากรรมเป็นภยัต่อสงัคม 
ค วา มสงบของประชา ชน 
ผู้ กระทํา ผิดต้องได้ รับการ
ลงโทษเพื*อแก้ไขปัญหาและ
ป้องกนัไม่ให้เกิดขึ ,น 

อาชญากรรมเป็นภยัต่อสงัคม 
กระทบต่อความปลอดภยั แต่
ก็เป็นประสบการณ์หนึ*งใน
ชีวิตประจําวันที* ต้องเรียนรู้
เพื*อ ป้องกันแก้ไขต่อไปใน
อนาคต 

อาชญากรรมเป็นภยัต่อสงัคม 
ความสงบของประชาชน แต่
การลงโทษไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
ให้อาชญากรรมลดลงหรือ
หมดไปได้ 

รูปแบบการดําเนินงาน มี ค ว า ม เ ป็ น ท า ง ก า ร 
ดําเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย 

ถอดรูปแบบการดําเนินงาน
จ า ก ยุติ ธ ร ร ม ท า ง อ า ญ า 
ผส ม ผ ส า น กั บ ค ว า ม เ ป็ น
ชุ ม ช น  จึ ง มี รู ป แ บ บ ก า ร
ดํา เนินงานในลักษณะกึ* ง
ทางการ  

ไม่เป็นทางการ เพราะเน้น
รูปแบบของการไกล่เกลี*ย 
ประนีประนอม เช่น หากการ
ไกล่เกลี*ยนั ,นเกิดขึ ,นที*ระดับ
ปัจเจกไม่ใช่ระดบัชมุชนถือวา่
มีความสอดคล้องกบัยตุิธรรม
เ ชิ ง ส ม า น ฉั น ท์ ม า ก ก ว่ า
ยตุธิรรมชมุชน 

บ ท บ า ท ผู้ มี ส่ ว น
เ กี* ย ว ข้ อ ง ใ น

หน่วยงานภาค รัฐ เ ป็นผู้ มี
บ ท บ า ท ห ลั ก  ผู้ มี ส่ ว น

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม เพราะ

ผู้มีบทบาทเกี*ยวข้องเป็นตัว
บคุคลที*ทําหน้าที*ไกล่เกลี*ยข้อ
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กระบวนการยตุิธรรม เกี*ยวข้องในกระบวนการจึงมี
ความเชี*ยวชาญสูง มีความ
เฉพาะทาง 

เ ป็ นผู้ อ ยู่ ใ ก ล้ ชิ ด กั บพื ,น ที* 
ชุมชนและรัฐเป็นหุ้ นส่วนกัน
ในการทาํงาน 

พิพาทระหว่าง ผู้ กระทําผิด 
และผู้ เสียหาย หากการไกล่
เ ก ลี* ย นั ,น เ กิ ด ขึ ,น ร ะ ห ว่ า ง
บุค ค ล  ไ ม่ มีชุมช น เ ข้ า ม า
เกี*ยวข้องถือว่าเป็นยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มากกว่า ไม่ใช่
ยตุธิรรมชมุชน 

การป้องกนัและแก้ไข มีลกัษณะแก้ไขปัญหา เมื*อมี
ผู้ ก ร ะ ทํา ผิด แ ล้ว จึ งมีก า ร
ติดต ามผู้ ก ระทํา ผิด เ ข้ า สู่
กระบวนการ การลงโทษมี
ควา มเด็ดขาดตามตัวบท
กฎหมาย  

มีลกัษณะป้องกันปัญหาเป็น
หลกั แต่เมื*อเกิดปัญหาถือว่า
ผู้ เสียหายคือชุมชนทั ,งหมด 
ดังนั ,น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ชุมชนต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม  

มี ลั ก ษ ณ ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
มากกว่าป้องกัน แต่ในการ
แก้ไข ผู้มีส่วนเกี*ยวข้องได้แก่ 
ผู้ เ สียหาย และผู้ กระทําผิด
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจร่วมกันเพื*อความพึง
พอใจของทกุฝ่าย 

 
�.0 ข้อจาํกัดและการนํายุตธิรรมชุมชนไปสู่การปฏบิัติจริง 

 
�.0.� ข้อจาํกัดของยุตธิรรมชุมชน 

 
ในเชิงหลกัการยตุธิรรมชมุชนนบัว่ามีประโยชน์อยู่มากแต่ก็ไม่ใช่ว่าทกุสภาพพื ,นที*และทกุสภาพปัญหา

จะสามารถนํายตุิธรรมชมุชนมาใช้ได้ทั ,งหมด การใช้ยตุิธรรมชมุชนจึงมีข้อโต้แย้งบางประการ (Clear & other, 
=gBB, pp. BCg-BC>; จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, สทุธิ สขุยิ*ง, และมฮูมัหมัดรอฟีอี มซูอ, =>CI; Bazemore & Schiff, 
2001, pp. 310-320) ผู้วิจยัสรุปเป็น C ประเด็นหลกั ได้แก่ ข้อจํากัดของชมุชน ขอบเขตการดําเนินงาน ความ
เท่าเทียม และความชดัเจนของผลที*ได้รับ รายละเอียดมีดงันี , 

ข้อจํากดัของชุมชน หลกัการหนึ*งของยุติธรรมชมุชน คือ ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยตุิธรรม นั*นหมายถึงชุมชนต้องมีศักยภาพในระดับหนึ*ง ซึ*งทกัษะและความรู้ที*ชมุชนจะต้องมีในงานยุติธรรม
ค่อนข้างมีความเป็นเทคนิค ใช้ความรู้ความเชี*ยวชาญเฉพาะ จึงเกิดคําถามเรื*องความสามารถของชมุชนที*อาจ
ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, สุทธิ สขุยิ*ง, และมฮูมัหมัดรอฟีอี มซูอ กลา่วว่า การยอมรับ
ศกัยภาพของชมุชนของรัฐว่าชมุชนมีความน่าเชื*อถือ ศกัยภาพ ประสิทธิภาพ เนื*องจาก กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นํา
ชุมชนหรือผู้ที*ทําหน้าที*ในการไกล่เกลี*ยขาดความหน้าเชื*อถือ และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการไกล่เกลี*ย 
เพราะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที*สามารถดําเนินการไกล่เกลี*ย ส่งผลให้ประชาชนไม่เห็นความสําคัญของ
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บทบาทในการแก้ไขปัญหาในชมุชนของผู้ นําชมุชน (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, สทุธิ สขุยิ*ง, และมฮูมัหมัดรอฟีอี มู
ซอ, =>CI) 

ความสามารถของชมุชนในการขบัเคลื*อนงานยติุธรรมชมุชน นําไปสู่ความไม่ไว้วางใจของคนในชุมชน
เองต่อกระบวนการยตุิธรรมนั ,น ยิ*งกว่านั ,น ยตุิธรรมชมุชนมีความเป็นเพื*อนบ้านสงู เป็นที*มาของความสนิทชิด
เชื ,อ ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ*งกรณีกิจกรรมยุติธรรมชุมชนในรูปแบบของศาล
ชมุชน อนุญาโตตลุาการชุมชน ที*คนในชุมชนเป็นผู้ตดัสินคดี ก็อาจนํามาซึ*งความไม่ยุติธรรม เหตเุพราะความ
เป็นเพื*อนบ้านของชมุชนนั*นเอง สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที*ว่ายุติธรรมชมุชนยงัมีประเด็นเรื*องความ
เป็นกลาง เพราะในการยุติปัญหาในชุมชนมีความยืดหยุ่นสูงเพราะแต่ละคนมีความสัมพันธ์ต่อกัน ส่งผล
กระทบต่อการแก้ไขปัญหาที*ไม่เป็นกลาง (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, สทุธิ สขุยิ*ง, และมฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, =>CI) 

การรวมกลุ่มผู้ที*อาสาเข้ามาทํางานยตุิธรรมชมุชน จนเกิดความเป็นพวกพ้องและครอบครองพื ,นที*ของ
ยุติธรรมชุมชนมากจนอาจทําให้ผู้ อื*นไม่กล้าเข้ามา ลดคุณค่าของงานยุติธรรมชุมชนลงไป (Bazemore & 
Schiff, =ggB, pp.?Bg-?=g) สอดคล้องกันกับ Lanni ที*ว่าการเข้ามาของแนวคิดยุติธรรมชุมชนไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นแนวคิดที*เข้ามาแทนที*ยุติธรรมชุมชนกระแสหลกั เพราะมีข้อควรคํานึงถึงหากจะมีการ
ขยายแนวคิดนี ,ให้แพร่หลายไปสู่การปฏิบัติให้มากยิ*งขึ ,น ยุติธรรมชุมชนมีปัญหาเรื*องการมีส่วนร่วม ผู้ที*ทํา
หน้าที*ในกระบวนการยตุิธรรมชมุชนมักเป็นกลุ่มอาสาสมคัรที*มกัไม่ใช่ตวัแทนชมุชนแต่เป็นตวัแทนของคนบาง
กลุ่มในชุมชนที*มีความกระตือรือร้นเท่านั ,น ทําให้ยติุธรรมชุมชนล้มเหลวในเรื*องของการมีส่วนร่วมของชมุชน
อย่างกว้างขวาง ดังตวัอย่างตํารวจชมุชน อยัการชมุชน ศาลชุมชน ที*ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม
สาธารณะ เป็นคณะที*ปรึกษา หรืออาสาสมัครชุมชน กิจกรรมเหล่านี ,จะถูกครอบงําโดยกลุ่มนักเคลื*อนไหว
ท้องถิ*นซึ*งเป็นคนกลุม่เลก็โดยไม่จําเป็นต้องแสดงความเหน็ของชมุชนทั ,งหมด (Lanni, =gg>, pp. 380-383) 

นอกจากนี , กรณีชุมชนที*ยงัไม่มีความพร้อมและยงัไม่ต้องการที*จะขับเคลื*อนงานยุติธรรมชุมชน แต่รัฐ
ต้องการให้ชุมชนได้เรียนรู้งานและช่วยรัฐทํางานด้านยตุิธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ จะกลายเป็นภารเพิ*ม
ภาระให้กับชุมชนไปในที*สุด สร้างภาระให้กับชุมชน เพราะชุมชนต้องทําหน้าที*เป็นผู้ ช่วยหน่วยงานในระบบ
ยตุธิรรม (Clear & other, =gBB, pp.BCg-BC>) 

ขอบเขตการดําเนินงาน ยตุธิรรมชมุชนจะเป็นกระบวนการยตุิธรรมทางเลือก และคงไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ว่าอย่างไรเสียกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัก็ยงัต้องคงอยู่ ดงัที* จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, สทุธิ สขุยิ*ง, และ  
มฮูัมหมัดรอฟีอี มซูอ กล่าวว่าประชาชนยังยึดติดในการให้เจ้าหน้าที*รัฐเป็นผู้ ดําเนินการหลกัในกระบวนการ
ยตุิธรรม ประชาชนมีความเคยชินกบัการใช้กระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกัมาเป็นระยะเวลานาน เมื*อเกิดข้อ
พิพาทขึ ,นประชาชนจะใช้ระบบยุติธรรมหลักมากกว่าการใช้ระบบยุติธรรมชุมชนในการยุติปัญหา จึงทําให้
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ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทน้อย (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, สทุธิ สขุยิ*ง, และมฮูมัหมัดรอฟี
อี มซูอ, =>CI) 

ในบางช่วงกิจกรรมอาจมีความทบัซ้อนของงานยตุิธรรมระหว่างภาครัฐและชมุชน ดงัที* Bazemore & 
Schiff กลา่วว่า อาจมีความลกัลั*นระหว่างขอบเขตงานยติุธรรมชมุชนและหน้าที*ของรัฐ ขาดขอบเขตที*ชดัเจน 
บางครั ,งอาจไม่สามารถแยกแยะได้ชดัเจนระหว่างสํานึกรับผิดชอบของรัฐและการเสริมพลงัให้กับชุมชน หาก
เสริมพลงัชุมชนมากไปก็อาจกลายเป็นรัฐบกพร่องต่อหน้าที* ผลกัภาระให้กับชุมชน (Bazemore & Schiff, 
=ggB, pp. ?Bg-?=g) 

ข้อจํากัดทางกฎหมายที*ปิดกั ,นไม่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมหลกั และยังมี
ข้อจํากดัในการระงบัข้อพิพาททางคดีอาญาบางคดีที*ไม่สามารถยอมความได้ ทําให้ไม่สามารถระงบัข้อพิพาท
ในชุมชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง ในคดีอาญาที*ไม่สามารถยอมความกันได้ หากมี
การกระทําความผิดและมีหลักฐานก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายมีการสอบสวนและถูกส่งฟ้องและเข้าสู่
กระบวนการศาล ดังนั ,น คดีในบางคดีไม่สามารถดําเนินการได้ โดยเฉพาะคดีที*ยอมความไม่ได้  (จุฑารัตน์ 
เอื ,ออํานวย, สทุธิ สขุยิ*ง, และมฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2549) 
 ความเท่าเทียม จากเนื ,อหาก่อนหน้านี , ผู้วิจยัได้กล่าวสรุปว่ายตุิธรรมชมุชนมีมิติของความเท่าเทียมซึ*ง
ส่งเสริมต่อความเป็นประชาธิปไตย เพราะยุติธรรมชุมชนจะทําให้ชุมชนที*อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรมได้ แต่ความเท่าเทียมนี ,ก็ถกูท้าทายด้วยคําถามของนกัวิชาการอีกหลายท่าน อย่าง Clear 
& other ที*ตั ,งข้อสงัเกตว่า ยุติธรรมชุมชนอาจมีความไม่เท่าเทียมระหว่างชุมชน หากรัฐมีการออกกฎหมาย
กลาง กฎระเบียบ หรือความช่วยเหลือใดที*มีลกัษณะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ครอบไปทุกชุมชนชน เพราะโดย
หลกัการของยตุิธรรมชุมชนนั ,นเพื*อให้ตอบโจทย์ความหลากหลายและแก้ปัญหาเฉพาะของแต่ละชุมชน แต่ละ
ชุมชนมีความต่างด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ปัญหา ฯลฯ ที*มีผลต่อการใช้ยุติธรรมชุมชนให้ประสบ
ความสําเร็จ (Clear & other, =gBB, pp.BCg-BC>) 

ยุติธรรมชุมชนเน้นบทบาทคนกลุ่มใหญ่หรือคนส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนรวมอาจกระทบสิทธิส่วน
บุคคลหรือคนบางกลุม่ อาจละเลยต่อการปกป้องสิทธิของส่วนบุคคลหรือคนกลุม่น้อย (Clear & other, =gBB, 
pp. BCg-BC>) ซึ*งถือเป็นความไม่เท่าเทียมทางการปฏิบัติ สอดคล้องกับ Bazemore & Schiff ว่าความเท่า
เทียมของกระบวนการที*มีต่อวฒันธรรม เพศ ผู้ เสียหาย บางครั ,งกระบวนการทางยตุิธรรมชมุชนก็อาจไม่เอื ,อให้
เกิดความเท่าเทียมได้ทั ,งหมด เช่น ผู้ เสียหายจากอาชญากรรมในบางคดีที*ต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาอาจรู้สกึ
ว่าตนเองต้องกลบัเข้าไปสูก่ารเป็นผู้ เสียหายหรือเป็นเหยื*ออีกครั ,ง (Bazemore & Schiff, =ggB, pp. ?Bg-?=g) 

นอกจากนี , การสง่ผลต่อเป้าหมายความยตุิธรรมของยตุิธรรมชมุชนก็ยงัมีข้อคําถาม เนื*องจากยตุิธรรม
ในกระแสหลกัเน้นที*ความไม่เอนเอียงจึงมั*นใจได้ว่าโดยหลกัการนั ,นมีความเป็นธรรม ส่วนยุติธรรมชุมชนเป็น
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แนวคิดที*มีความเหมือนเพื*อความเป็นอยู่ที*ดีและความปลอดภัยของคนในชุมชน จึงมีข้อสงสยัว่าหากชุมชน
หนึ*งดําเนินการยติุธรรมชุมชนเพื*อความเป็นอยู่และความสงบสขุในชุมชนของตนแต่ไม่คํานึงว่าคนภายนอก
หรือชุมชนอื*นจะได้รับผลกระทบหรือไม่ แล้วสิ*งนั ,นยงัถือเป็นชมุชนที*ยุติธรรมหรือไม่ (Clear & other, =gBB, 
pp.BCg-BC>) 

ความชดัเจนของผลที	ได้รับ ยตุิธรรมกระแสหลกัที*มีมาอย่างยาวนานและมีความเชี*ยวชาญเฉพาะทาง
สงู ยงัได้รับการตั ,งข้อสงสยัถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ยุติธรรมชุมชนก็เช่นกัน แม้จะสามารถอ้างได้ว่า
เป็นยตุธิรรมทางเลือกที*จะสามารถเข้าถึงความหลากหลายของชมุชน แต่ระหว่างกระบวนการสร้างความเข้าถึง
นั ,น ชุมชนก็ต้องมีลกัษณะหรือความสามารถเฉพาะคล้ายเป็นผู้ ช่วยของยุติธรรมกระแสหลกั ชุมชนจึงต้อง
จําลองความสามารถในแต่ละด้านของงานยุติธรรมกระแสหลกัมาไม่มากก็น้อย ซึ*งการเสริมสร้างศกัยภาพนั ,น
ไม่ง่าย ดงัที* Clear & other กลา่ววา่ ยตุิธรรมชมุชนเป็นการลงทนุที*ต้องใช้งบประมาณมากเช่นกัน เพื*อสร้างคน
ในชุมชนให้มีศกัยภาพ จึงต้องมีการพิจารณาการใช้งบประมาณและความคุ้มค่า (Clear & other, =gBB,      
pp. BCg-BC>) 

นอกจากนี , ในเชิงของการวัดผลความสําเร็จของยติุธรรมชุมชน ยงัทําได้ยากกว่าเมื*อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา เพราะยตุิธรรมชมุชนมีเป้าหมายและกระบวนการที*แตกต่าง ผู้ มีสว่นเกี*ยวข้อง
ก็หลากหลายกว่ากระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกั ผลกระทบจากการใช้ยติุธรรมชมุชนจึงวดัผลได้ในระยะยาว
และเกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงไม่สามารถวัดผลได้ทันทีทันใด (Clear & other, =gBB,         
pp. BCg-BC>) 
 

�.0.� การนํายุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัต ิ

 
ในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนนั ,น ต้องเป็นเรื*องความสมัครใจของชุมชนที*จะเข้าร่วมกับภาครัฐเพื*อ

ประโยชน์ของชุมชน โดยการกระทําให้ชุมชนนั ,นเกิดความสงบสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรม (วันชัย      
รุจนวงศ์, =>>g, น. =gI-=Bg) สอดคล้องกันกบัเดชา สงัขวรรณ กล่าวว่า งานยตุิธรรมชมุชนได้รับการพฒันา
ส่วนหนึ*งมาจากทิศทางในการดําเนินนโยบายของภาครัฐและอีกส่วนหนึ*งมาจากปัญหาที*ระบบงานยติุธรรม
ทางอาญาที*ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี*ยวกับการอํานวยความยุติธรรมได้ และที*สําคญังานยตุิธรรมชมุชนเกิด
จากปัญหาและความต้องการของชมุชนโดยเฉพาะปัญหาที*ไม่ได้รับความเป็นธรรมและความยตุิธรรม ดังนั ,น 
การดํารงอยู่และความยั*งยืนของงานยตุิธรรมชมุชนไม่ได้ขึ ,นอยู่กับตวับทกฎหมายแต่ขึ ,นอยู่กับตวันโยบายและ
ความต้องการของประชาชน (เดชา สงัขวรรณ, =>>g, น. BIN-BI@) 
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จากเนื ,อหาในส่วนภารกิจของยุติธรรมชุมชนที*กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี , ว่ามีกิจกรรม C ด้าน ได้แก่           
การป้องกันและควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระทําผิดสู่สงัคม 
Clear & other และวนัชยั รุจนวงศ์ (Clear & other, 2011, pp. 139-140; วนัชยั รุจนวงศ์, 2550, น. 209-210) 
เสนอรูปแบบการขบัเคลื*อนภารกิจงานด้านยตุิธรรมซึ*งชมุชนสามารถเข้าไปเกี*ยวข้องได้ สรุปเป็น 3 แบบ ดงันี , 

แบบเกี	ยวโยง (involvement) เป็นการเรียกหาการมีส่วนร่วมโดยทั*วไปจากประชาชนและชุมชนในงาน
ยุติธรรม เช่น การให้ประชาชนมาช่วยกันระบุปัญหาร่วมกันในงานของตํารวจ เข้าร่วมปรึกษาหารือในด้าน
กฎหมายหรือป้องกันอาชญากรรมเพื*อป้องกันและเฝ้าระวงัเรื*องยาเสพติด ชมุชนเข้าให้คําแนะนําแก้ไขปัญหา
สงัคม ในรูปแบบนี , ชุมชนมีความเกี*ยวโยงการทํางานด้านยุติธรรมชุมชนกับภาคส่วนอื*นๆ แต่อาจเป็นไปใน
ลกัษณะการรับฟัง ให้ข้อมลู เข้าร่วมในกิจกรรมที*สว่นอื*นจดัขึ ,น ยงัไม่ถึงระดบัของการเป็นภาคีร่วมดําเนินการ  

แบบหุ้นส่วน (partnership) เป็นการที*หน่วยงานของรัฐร่วมมือกับภาคส่วนอื*นทั ,งประชาชน ภาคเอกชน ใน
ลกัษณะของการเป็นภาคีและเป็นหุ้นสว่นกันทํางาน ยกตวัอย่าง การค้นหาปัญหาเพื*อป้องกันอาชญากรรมใน
ชมุชน ที*มีการร่วมกันทํางานระหว่างหน่วยบริการ ผู้ นําชมุชนท้องถิ*น และตวัแทนภาคเอกชนเพื*อต่อต้านกลุ่ม
อิทธิพลในชมุชนในรัฐแมสซาซเูซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภาครัฐอาจมีการค้นหากลุ่มตวัแทนในชมุชนที*
อาสาสมคัรเข้าร่วมทํางานที*พร้อมจะดแูลชมุชนมาเข้ารับการฝึกอบรม หรือการเชิญให้ชมุชนร่วมกันวางแผนใน
การอบรมดแูลและร่วมมือกันป้องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี*ยงที*จะนําไปสู่การ
กระทําผิด โดยอาจร่วมมือกนัจดัอบรมหรือจดักิจกรรมให้เยาวชนได้รับรู้ถึงผลกระทบของการกระทําผิด เป็นต้น 

แบบขบัเคลื	อน (Mobilization) เป็นแบบที*ใช้ในชมุชนที*ค่อนข้างมีสภาพแร้นแค้นหรือมีปัญหาอาชญากรรม
สงู รูปแบบนี ,ให้แนวคดิกบัชมุชนว่าชมุชนเองไม่อาจจะหนีหายไปที*ไหนได้ ต้องอยู่กบัชมุชนและต้องสู้ดิ ,นรนเพื*อ
ความปลอดภยัภายในชมุชนของตนด้วยตวัของชมุชนเอง รูปแบบนี ,จงึต้องมีความเข้มแข็งของชมุชนเป็นอย่าง
มาก เช่น การตั ,งกลุ่มจับตาเฝ้าระวังขโมยในชุมชน มีการให้ความรู้และจัดสร้างเครือข่ายประสานงานที*มี
ประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ*งด้านการสื*อสารเพื*อรับแจ้งเหตรุ้ายจากยตุธิรรมชมุชน  

การเลือกว่าจะใช้รูปแบบเพื*อขับเคลื*อนงานยติุธรรมชุมชนแบบใดนั ,นไม่มีคําตอบที*ดีที*สดุของแต่ละแบบ 
เพราะแต่ละตวัแบบต่างมีจดุแข็งจดุอ่อนที*ต่างกัน ทางที*ดีที*สดุขึ ,นอยู่กับการพิจารณาปัจจยัที*กระทบต่อชุมชน 
(Clear & other, =gBB, pp.B?I-BCg) ได้แก่  

- ความยากในการแก้ไขปัญหา (เป็นปัญหาระยะยาวหรือไม่ ซบัซ้อนเพียงใด ใช้ทรัพยากรเพียงใด ฯลฯ)  
- ความพร้อมในการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในระบบยตุิธรรม (หน่วยงานต่างๆ มีความไว้วางใจกัน

เพียงใด มีการแข่งขนักนัด้วยผลงานและงบประมาณของหน่วยงานตวัเองหรือไม่)  
- ผู้ นําที*เข้มแข็งในชุมชน (ชุมชนมีผู้ นําที*เข้มแข็งที*พร้อมจะเคลื*อนงานยติุธรรมชุมชนหรือไม่ ภาคส่วน

ต่างๆ มีความน่าเชื*อถือเพียงใดที*จะเริ*มงานยตุิธรรมชมุชน)  
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- การสนบัสนนุ (มีภาคสว่นธรุกิจในชมุชนที*พร้อมให้การสนบัสนนุหรือไม่ มีองค์กรหรือมลูนิธิใดบ้าง)  
- การดําเนินการที*ผ่านมา (เคยมีการเคลื*อนเรื*องยตุิธรรมชมุชนมาแล้วหรือไม่ สําเร็จหรือล้มเหลว)  
- การเคลื*อนยุติธรรมชุมชนให้สําเร็จต้องคํานึงถึงความจําเป็นและทุนของชุมชน ดังนั ,น ต้องมีการ

ประเมินความต้องการหรือความจําเป็น และทนุที*ชมุชนมีอยู่แล้วก่อนจะเพิ*มหรือเสริมให้มีความสําเร็จ
มากขึ ,น   

งานยุติธรรมชุมชน ช่วยส่งเสริมและเพิ*มประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั กระบวนการ
ยุติธรรมหลกัจะรอให้เกิดเหตุก่อนและใช้การดําเนินคดีและการลงโทษเป็นตัวแก้ไขความประพฤติและป้อง
ปรามไม่ให้กระทําความผิด จุดเด่นที*เห็นชัดคือ มีประสิทธิภาพในการจัดการกับคดีร้ายแรงที*ต้องการลงโทษ
อยา่งเป็นทางการ ให้โอกาสแก่ผู้ถกูกลา่วหาที*ปฏิเสธความผิดและต้องการพิสจูน์ความบริสทุธิKของตนเอง ส่วน
ยตุิธรรมชุมชนจะใช้ความร่วมมือของชุมชนเพื*อป้องกันอาชญากรรม จัดการกับเหตขุดัแย้งที*เกิดในชมุชนด้วย
ความสมานฉนัท์ ทําให้ไม่มีลกัษณะของการเผชิญหน้าเช่นการดําเนินคดีอย่างเป็นทางการ จากจดุเด่นของทั ,ง
สองแบบ หากมีการนํามาใช้ร่วมกันโดยมีการดําเนินกระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกัอย่างที*ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนยตุิธรรมชุมชนใช้เป็นกระบวนการเสริมเพื*อป้องกันอาชญากรรมให้เกิดขึ ,นน้อยลง ลดความขดัแย้งไม่ให้
เกิดคดี ทําให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมน้อยลง ลดภาระของเจ้าหน้าที*ในกระบวนการยติุธรรมที*ประสบ
ปัญหาคดีล้นมือ ซึ*งจะเป็นผลให้เจ้าหน้าที*ทกุฝ่ายมีเวลาในการดําเนินคดีที*เข้าสู่ระบบได้อย่างละเอียดและมี
ประสทิธิKภาพ นอกจากนี , ยงัทําให้ชมุชนมีความสงบและปลอดภยั (จฑุารัตน์ เอื ,ออํานวย, =>>g, น. BgC) 

งานยุติธรรมชุมชนได้รับการบูรณาการให้สอดคล้องและนํามาใช้เป็นทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม 
หลกัการของยุติธรรมชุมชนสามารถนํามาใช้ในคดีความต่างๆ ในระบบงานยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะใน
กลุ่มคดีความที*เป็นความผิดที*ไม่รุนแรง ชมุชนมีศกัยภาพในการดําเนินการด้านการอํานวยความเป็นธรรมได้
โดยกลไกต่างๆ ในชมุชนเครือข่ายยุติธรรมชมุชนสามารถวินิจฉัยคดีความหรือความขัดแย้งให้กับทกุฝ่ายโดย
เป็นธรรมและทั ,งสองฝ่ายมีความพึงพอใจ เป้าหมายงานยุติธรรมชุมชนมีแนวโน้มที*จะให้ความสําคัญใน
บทบาทของการเป็นองค์กรหรือสถาบันในการป้องกันปัญหา บทบาทในงานของยติุธรรมชุมชนอาจเป็นการ
ดําเนินงานเป็นลกัษณะของการเสริมสร้างเครือข่าย ซึ*งเน้นกิจกรรมในชมุชนแต่ละด้าน เช่น ด้านการเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาและการไกล่เกลี*ยข้อพิพาทในชมุชน เพื*อป้องกันไม่ให้คดีความเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม
อาญา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที*ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ ,น (เดชา สงัขวรรณ, =>>g,     
น. BIN-BI@) 
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�.2 งานศึกษาวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
Karp & Clear ได้ทําการศกึษาและเสนอตวัแบบการบูรณาการยตุิธรรมชมุชนไว้อย่างน่าสนใจ ตวัแบบ

มีส่วนร่วมของกระบวนการและผลลพัธ์ ในส่วนของกระบวนการนั ,นประกอบด้วย C ขั ,นตอน ได้แก่ การเข้าถึง
ระบบ (System accessibility) การเข้าไปเกี*ยวข้องของชุมชน (Community involvement) กระบวนการ
ซอ่มแซมหรือแก้ไข (Reparation process) และกระบวนการควบรวม (Reintegration process)  

การเข้าถึงระบบนั ,นเป็นการคํานึงถึงการออกแบบระบบยตุิธรรมชมุชนเพื*อให้สมาชิกในชมุชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมชุมชนได้ง่าย โดยทั*วไปจะคํานึงถึงเรื*องสถานที*ตั ,งระหว่างชุมชนไปยังศูนย์หรือ
หน่วยงานด้านยุติธรรม ระยะเวลาในการเดินทางเพื*อไปเข้าร่วมกระบวนการ ความยืดหยุ่นในการบริการของ
เจ้าหน้าที* สามารถเข้าถึงยตุิธรรมชมุชนได้ในรูปแบบที*ไม่เป็นทางการ เป็นต้น 

การเข้าไปเกี*ยวข้องของชุมชน เป็นขั ,นตอนต่อมาหลงัจากการทําระบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถเข้าไปมีสว่นร่วมในกระบวนการยตุิธรรมชมุชน การเข้าไปเกี*ยวข้องของชมุชนสะท้อนให้เห็นคณุค่าของ
ประชาธิปไตยเพราะประชาชนได้เข้าไปมีส่วนตดัสินใจ และประชาชนมีคุณค่า จึงต้องได้รับการส่งเสริมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง (Barber, 1984 quoted in Karp & Clear, 2000, p. 342) การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชมุชนประกอบด้วยหลายข้อควรคํานึง ทั ,งเรื*องการสรรหาสมาชิกที*จะเข้ามาร่วมในกระบวนการว่าจะมีวิธีการ
สรรหาคดัเลือกอย่างไร การมีส่วนร่วมของเหยื*อที*จะให้เข้ามามีสว่นร่วมได้เพียงใด กระบวนการตดัสินใจเป็น
ประชาธิปไตยและทําให้เกิดความเป็นหนึ*งเดียวกันในชุมชนหรือไม่ ควรจะมอบหมายอํานาจหน้าที*อะไรและ
เพียงใดให้กบักลุม่ในชมุชนเพื*อกําหนดและดําเนินกิจกรรมได้เอง เป็นต้น   

กระบวนการแก้ไข มีรากฐานจากตัวแบบการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนเกี*ยวกับงานด้านตํารวจ 
(Policing) โดยส่วนใหญ่กระบวนการนี ,จะเกี*ยวข้องกับการตัดสินคดีและลงโทษผู้ กระทําผิด ซึ*งในเชิงของ
ยุติธรรมชุมชนจะเป็นการให้ชุมชนได้เข้ามาร่วมกันพิจารณาตัดสินใจในกรณีปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที*มีความเฉพาะร่วมกนัมากกว่ามุ่งชําระโทษผู้กระทําผิดเทา่นั ,น  

กระบวนการควบรวม เป็นกระบวนการที*กําหนดชุมชนที*เกี*ยวข้องและเป็นการระบุปัญหาเฉพาะเพื*อ
นําไปสูก่ารแก้ไข จึงเป็นกระบวนการในการระบุมาตรฐานพฤติกรรมของคนในชมุชนและวางฉันทามติร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกชมุชน เริ*มด้วยการยืนยนับรรทดัฐานร่วมกนั (Norm affirmation) คํานึงถึงการพิจารณาของผู้ ที*
มีบทบาทหน้าที*รับผิดชอบ สนับสนนุการพฒันาเครือข่ายเพื*อเหยื*อและผู้กระทําผิด และการริเริ*มกิจกรรมเพื*อ
พัฒนาความสามารถ เช่น คิดค้นทักษะจําเป็นสําหรับเหยื*ออย่างการป้องกันตนเอง หรือผู้กระทําผิดที*อาจมี
กิจกรรมการบําบดัยาเสพติด การวางแผนครอบครัวและการบริหารจดัการการเงิน เป็นต้น 
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ในส่วนของผลลพัธ์ที*ได้จากกระบวนการบูรณาการ ของ Karp & Clear มี C ด้าน ได้แก่ การฟื,นฟ ู
การบูรณาการ ศักยภาพชุมชน และความพึงพอใจของชุมชน ในส่วนของการฟื,นฟูผลลัพธ์ที*ได้เป็นการ
ตอบสนองต่อความจําเป็นและความต้องการของเหยื*อและผู้กระทําผิด เพราะต้องการให้สมาชิกทกุคนในชมุชน
อยูร่่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสขุ เหยื*ออาจได้รับการเยียวยาในรูปของเงิน การบริการความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ หรือการช่วยเหลือทางสงัคมอื*นๆ โดยการช่วยเหลือเหล่านี , ชมุชนต้องทราบว่าเป็นบริการสาธารณะ
รูปแบบหนึ*ง ทั ,งนี , เป้าหมายการฟื,นฟูนั ,นเพื*อป้องกันภยัคกุคามที*จะเกิดขึ ,นกับชุมชนในอนาคต ผลลพัธ์ต่อมา
คือการบูรณาการนั ,น ถือเป็นเป้าหมายหลกัอย่างที*สองของยติุธรรมชมุชนก็ว่าได้ เพราะยตุิธรรมชมุชนมีมมุมอง
เกี*ยวกบัความเป็นอนัหนึ*งอนัเดียวกันของชมุชน ตวัชี ,วดัที*ได้อาจเป็นฉนัทามติร่วมกันของชมุชน ความสามารถ
ของชุมชนในการจัดการปัญหาได้เป็นอันหนึ*งอันเดียวกัน ผลลัพธ์ต่อมาคือศักยภาพชุมชน ที*ตัวชี ,วัดนี ,มีได้
หลากหลาย เช่น ความสามารถของชมุชนในการสง่มอบบริการด้านยตุิธรรมชมุชนแก่สมาชิก ความสามารถใน
การบังคบัใช้บรรทัดฐานชมุชน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า ยตุิธรรมชุมชนเสมือนเป็นกระบวนการที*ทําให้เกิดการ
พฒันาศกัยภาพชมุชน ส่วนผลลพัธ์สดุท้าย คือความพึงพอใจของชมุชนนั ,น เพราะยตุิธรรมชมุชนคํานึงถึงการ
รับรู้ของประชาชนต่อระบบยตุิธรรมชุมชนและประสบการณ์ในชุมชน ความรู้สึกปลอดภัยเป็นความต้องการ
พื ,นฐานของชีวติชมุชน ยตุิธรรมชมุชนที*ดีจะต้องลดความรู้สกึกลวัต่ออาชญากรรมและสร้างความรู้สกึปลอดภยั 
(Karp & Clear, =ggg, pp.?Cg-?>B) โดยมีสรุปภาพของตวัแบบดงัต่อไปนี , 

 
ภาพที* =.B ตวัแบบการบรูณาการยตุิธรรมชมุชนของ Karp & Clear  
ที*มา: Karp & Clear, =ggg, p.?Cg 
 

จากการศกึษางานของ Bazemore & Schiff (=ggB) เป็นการถอดประสบการณ์ ในกรณีคณะกรรมการ
ชมุชน ซึ*งถือเป็นรูปแบบการตดัสนิใจแบบหนึ*งที*วางอยู่บนหลกัการทั ,งยุติธรรมสมานฉันท์ และยติุธรรมชมุชน 
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และรูปแบบอื*นที*คล้ายกันอย่างการไกล่เกลี*ย การประชุมครอบครัว การพิจารณาความแบบล้อมวง (Circle 
sentencing) เป็นต้น คณะกรรมการชมุชนถกูจดัตั ,งขึ ,นภายใต้ตวัแบบยตุิธรรมชมุชน เพราะเป็นการทําให้ชมุชน
สามารถจดัการปัญหาในท้องถิ*นได้ และนําไปสู่ความพึงพอใจของคนในชมุชนเกี*ยวกับคณุภาพชีวิต รูปแบบนี ,
ถือเป็นตวัแบบหนึ*งที*ดีเพราะทําให้สมาชิกชมุชนได้เข้าไปร่วมในกระบวนการยตุิธรรม เพื*อแก้ไขความเสียหายที*
เกิดจากอาชญากรรม เพื*อให้ผู้ กระทําผิดได้รับการฟื,นฟูและกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั ,ง ตัวอย่างของ
คณะกรรมการชุมชนคือตัวแบบเวอร์มอนต์ (Vermont model) ที*มีอาสาสมัครสมาชิกในชุมชนเป็น
คณะกรรมการทําหน้าที*ต่อรองการฟื,นฟูความเสียหายกับผู้ กระทําผิด ตั ,งแต่เริ*มต้นในเดือนพฤศจิกายน       
ค.ศ.BII> ได้มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการในรัฐนี ,ไปกว่า C,ggg คดี  

พันธกิจของคณะกรรมการชุมชนตัวแบบเวอร์มอนต์ คือ ยกระดับการควบคุมทางสังคมในระดับ
ท้องถิ*น โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการยตุิธรรม คณะกรรมการชมุชนไม่ได้ทําหน้าที*ตดัสินคดีแทน
ศาลแห่งเวอร์มอนต์ แต่เป็นทางเลือกสําหรับผู้กระทําผิดสถานเบาหรือผู้ ที*อยู่ในการควบคมุความประพฤติใน
การที*ทําให้มีการตัดสินโทษที*เบาลง โดยผู้กระทําผิดจะต้องมีการทําสญัญาว่าจะดําเนินการอย่างอื*นทดแทน 
โดยงานที*ต้องทําตามในสัญญา ผู้ กระทําผิดต้องทําให้เสร็จภายในระยะเวลา Ig วัน การทําหน้าที*ของ
คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุดในเวอร์มอนต์ ส่วนใหญ่มีการประชุมอาทิตย์ละครั ,ง ครั ,งละ = ชั*วโมง เป็นการ
พิจารณากรณีใหม่ = กรณี ใช้เวลากรณีละประมาณ =g-Mg นาที ที*เหลือเป็นการทบทวนกรณีเดิม = -? กรณี
หรือมีการประชมุลบั  

กระบวนการทํางานของคณะกรรมการชุมชนเวอร์มอนต์ เริ*มจากศาลแห่งเวอร์มอนต์มีคําตัดสินให้
ผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการคมุประพฤติเชิงเยียวยา (reparative probation) ภายหลงัการตดัสินของศาล 
เจ้าหน้าที*ในหน่วยคมุประพฤติจะเป็นผู้จดัการประชุมระหว่างคณะกรรมการชุมชนและผู้กระทําผิด มีการเล่า
กระบวนการของคณะกรรมชมุชนให้กบัผู้กระทําผิดและมีการให้ข้อมลูที*จําเป็นสําหรับคณะกรรมการชมุชนด้วย 
ก่อนการประชุม เจ้าหน้าที*ประสานงานของคณะกรรมการชุมชนจะมีการกระตุ้นและเชิญเหยื*อให้เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยข้อมูลเกี*ยวกับเหยื*อก็จะถูกส่งให้คณะกรรมการชมุชนเช่นกัน ในการประชุมจะเป็นการเปิด
กว้างสู่สาธารณะ คนที*เป็นผู้ สังเกตการณ์ B-= คนอาจมาร่วมนําเสนอประเด็นเพิ*มเติมในครั ,งนั ,น จํานวน
คณะกรรมการอยู่ที*ประมาณ ? – N คน  

ในวนัประชมุ เริ*มจากการแนะนําตวั ทบทวนหน้าที*ของคณะกรรมการชมุชน และวตัถปุระสงค์ของการ
ประชุมครั ,งนั ,น จุดเน้นที*สําคัญคือให้คณะกรรมการชมุชนทํางานร่วมกับผู้กระทําผิดเพื*อให้ผู้กระทําผิดนั ,นได้
เรียนรู้ถึงผลกระทบของอาชญากรรมที*มีต่อเหยื*อและชุมชน ฟื,นฟูเหยื*อ ปรับปรุงตนเองกลับไปสู่ชุมชน และ
เรียนรู้ที*จะป้องกันการกระทําผิดอีกในอนาคต ตลอดกระบวนการอภิปรายถึงกลยุทธ์ในการเยียวยา 
(reparation) และการคืนกลบัสู่สังคม (reintegration) มีขั ,นตอนที*สําคัญของคณะกรรมการชุมชนที*มักจะ
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สอบถาม คือ ผู้ กระทําผิดสามารถรับผิดชอบตอบความเสียหายที*เกิดขึ ,นทั ,งหมดได้หรือไม่ การขยายตัวของ
ความเสียหาย ปัญหาชีวิตของผู้กระทําผิดซึ*งอาจนําไปสู่การกระทําผิดอีกในอนาคต และความตั ,งใจจริงของ
ผู้กระทําผิดที*จะทําการเยียวยาและดําเนินพฤติกรรมตามสญัญานั ,นต่อไป ยุทธศาสตร์ในการเยียวยามีหลาย
รูปแบบ เช่น ทําหนังสือขอโทษ ทํางานบริการชุมชน คัดกรองแอลกอฮอล์ การเขียนบทความหรือชิ ,นงานที*
บรรยายผลกระทบของการทําผิดนั ,นโดยผู้กระทําผิดเอง การพัฒนาทกัษะที*สอดคล้องกับการกระทําผิดอย่าง
การขับขี*ปลอดภัย ฯลฯ หลังจากนั ,น ผู้กระทําผิดต้องมารายงานตัวในรอบ C> วันเพื*อรายงานความก้าวหน้า
ของการเยียวยาที*ตนได้ทําไป เหยื*อก็จะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมประชมุในแต่ละครั ,งด้วย  

ผู้กระทําผิดที*ละเมิดต่อสญัญาจะถกูนําเข้าสูก่ระบวนการศาลอีกครั ,ง หรืออาจกลบัเข้าสู่คณะกรรมการ
ชมุชนอีกเพื*อตอ่รองข้อสญัญา กรรมการหลายคณะพบว่ากระบวนการนี ,ช่วยให้ลดความรุนแรงลงหากมีการให้
คําแนะนําและกระตุ้นผู้กระทําผิดที*กําลงัออกนอกลูน่อกทางได้เป็นอยา่งดี  

ส่วน Fagan & Malkin (2003) ศึกษาการดําเนินงานยตุิธรรมชมุชนในรูปแบบศาลชมุชน (Community 
court) ของชุมชน Red Hook รัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ*งชมุชน Red Hook นี ,มีการตั ,งศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน (Community Justice Center) และศาลชมุชนก็เป็นหน่วยหนึ*งในศนูย์นั ,น การศกึษานี ,ได้ทําการ
ทดสอบวิธีการที*ศนูย์ยติุธรรมชมุชน Red Hook ได้มีการพัฒนาและประยกุต์ใช้หลกัยตุิธรรมชมุชนในงานศาล
ชมุชน ในกรอบของสงัคม พื ,นที* และการเมืองในชมุชน Red Hook Fagan & Malkin ใช้การสงัเกตการทํางาน
ของศาลชมุชน เข้าร่วมประชมุของกลุม่ย่อยต่างๆ ที*ปฏิบตัิงานในศาลชมุชน เข้าร่วมสงัเกตการณ์พิจารณาคดี
ของศาลชุมชน สมัภาษณ์อย่างเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที*ในศาลชุมชน และ
ประชาชนที*เกี*ยวข้องที*มาใช้บริการที*ศาลชมุชนแห่งนี ,  

ศาลชมุชนในเมือง Red Hook ได้ถกูวางแผนให้มีการก่อตั ,งมาตั ,งแต่ต้นทศวรรษที* BIIg และได้ตั ,งขึ ,น
ในเดือนเมษายน ค.ศ.=ggg หลังจากที*ก่อนหน้านี ,เมืองนี ,เต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวคิดการออกแบบศาลชมุชนของ Red Hook ต้องการให้ศาลชมุชนมีขอบเขตการดําเนินงานที*หลากหลาย 
แม้ศาลชมุชนจะมีข้อจํากัดบางประการเกี*ยวกบัเรื*องความชอบธรรมของบางตําแหน่งที*เข้ามาทําหน้าที* แต่ก็มี
ข้อดีคือทําให้ชมุชนเข้าถงึกระบวนการทางศาลได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ*งในชมุชนที*ห่างไกล ซึ*งศาลชมุชน Red 
Hook นบัว่าต้องสร้างความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ*งเพราะประชาชนมีความคาดหวงัสงู ศาลชมุชนในเมืองนี ,จึง
ถกูออกแบบให้สามารถฟื,นฟูปัญหาในชมุชนด้วยการยกระดบัความสามารถของชมุชนไปถึงระดบัการควบคุม
ทางสงัคมได้ เช่นเดียวกับศูนย์ยตุิธรรมชุมชนในเมืองนี , ที*จัดตั ,งขึ ,นไม่ใช่เพียงให้ผู้กระทําผิดสถานเบาได้กลับ
เป็นคนดีสูส่งัคมเท่านั ,น แต่ต้องการให้ได้ชมุชนที*มีชีวิตชีวาขึ ,นมาอีกครั ,ง ศาลชมุชนของเมืองเป็นสถาบนัหนึ*งที*
แสดงถึงความชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรม ซึ*งคนในชุมชนมองศาลชุมชนของ Red Hook ว่าต้องมี



43 
 

ความชอบธรรมในการทํางานเพื*อสิ*งดีในชุมชนและไม่ได้มองเป็นสถาบันที*จะเข้ามาแก้ปัญหาความไร้
ประสทิธิภาพของระบบศาล  

เดชา สงัขวรรณ (=>>g) ได้ทําการถอดบทเรียนขั ,นตอนการทํางานของเครือข่ายยติุธรรมชมุชนในพื ,นที*
จังหวัดพัทลุง พบว่า เมื*อเกิดปัญหาขึ ,นในชุมชน คู่กรณีจะแจ้งปัญหาหรือคดีให้เครือข่ายชมุชนทราบหรือ
บางครั ,งเครือขา่ยชมุชนจะทราบเอง เนื*องจากเป็นคนในชมุชน 

ผู้ประสานงานเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนเชิญเครือข่ายยติุธรรมชุมชนทั ,งหมดในพื ,นที*หรือพื ,นที*ใกล้เคียง
ให้เข้าร่วมประชมุ พร้อมแจ้งปัญหาข้อขดัแย้งให้ทราบ หากเป็นปัญหาเล็กๆ จะดําเนินการจนแล้วเสร็จโดยการ
สรรหาบุคคลที*เป็นที*เคารพนับถือในชุมชนมาศึกษาปัญหาที*เกิดขึ ,น และให้ผู้ เสียหาย ผู้กระทําความผิดมา
พบปะพดูคยุกนั แล้วนําข้อมลูทั ,งหมดมาปรึกษาหารือกนั 

ในการประชมุของเครือข่าย มีการเชิญฝ่ายผู้กระทําผิด ฝ่ายผู้ เสียหาย และบุคคลในชมุชนมาเข้าร่วม
ประชุม ซึ*งเป็นการประชุมชนพบปะกันเอง มีลกัษณะเป็นการล้อมวงสนทนากันในเชิงประนีประนอม โดย
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนดําเนินการให้การประชุมพูดคุยเป็นไปโดยเรียบร้อยตั ,งแต่การกล่าวถึงเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์การประชมุ ข้อตกลง กตกิา และแก้ไขปัญหาเมื*อการพดูคยุมีแนวโน้มที*จะเป็นอปุสรรคการประชมุ
และจดบันทึกรายงานการประชุม บันทึกข้อตกลงร่วมกันของที*ประชุม จดรายงานความก้าวหน้าหรือการ
เปลี*ยนแปลงเงื*อนไขข้อตกลง หลงัจากนั ,นให้ผู้ เสียหายและชุมชนได้มีโอกาสพูดถึงความเสียหายและความ
เดือนร้อนที*ได้รับ ให้ผู้กระทําผิดได้พูดถึงความสํานึกผิดที*ได้ทําลงไป โดยมีเครือข่ายเป็นผู้ ดําเนินการพูดคุย
ปรึกษากันจนนําไปสู่การขอโทษและให้อภัยซึ*งกันและกัน รวมทั ,งการหาแนวทางแสดงความรับผิดชอบและ
สํานึกผิดกบัเหตกุารณ์ที*เกิดขึ ,น เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย การตั ,งปณิธานที*จะปฏิบตัิในแนวทางที*ดีของผู้กระทํา
ผิด โดยในแตล่ะกรณีต้องใช้เวลาในการดําเนินการที*แตกต่างกัน สําหรับสถานที*มีลกัษณะที*หลากหลายและไม่
เป็นทางการ เช่น วัด หรือ ลานในหมู่บ้าน เป็นต้น เครือข่ายชุมชนจะดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเพื*อสร้าง
ความตระหนกัว่าปัญหาที*เกิดขึ ,นชมุชนเป็นผู้ เสียหายด้วย จากนั ,นจะแจ้งให้สํานักงานคมุประพฤติทราบเพื*อลง
สถิติปฏิบตังิานในกรณีตา่งๆ เดือนละ B ครั ,ง 

กรณีที*ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่สําเร็จ ไม่สามารถทําข้อตกลงกันได้ 
จะแจ้งให้เครือข่ายยติุธรรมชมุชนระดบัอําเภอทราบเพื*อขอคําแนะนําจากสํานักงานคุมประพฤติ ซึ*งสํานักงาน
คมุประพฤติจะประสานงานกับกรรมการสมาชิกชมรมสานสนัติพัทลงุให้เข้าร่วมเป็นพี*เลี ,ยงในการดําเนินการ
จนแล้วเสร็จ โดยแกนนําของชมรมสานสนัติจะทําการเจรจาพดูคยุกบัคูก่รณีอีกครั ,ง 

กรณีที*เกิดความขดัแย้งสว่นใหญ่ ถ้าคู่กรณีพกัอยู่ในชมุชนเดียวกัน คนในชมุชนย่อมทราบรายละเอียด
ของข้อพิพาท โดยเฉพาะสงัคมชนบท ซึ*งจะง่ายในการนําเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ หลงัจากนั ,นเครือข่าย
ยตุธิรรมชมุชนจะดงึชาวบ้านเข้าร่วมเพื*อสร้างความตระหนกัว่าปัญหาที*เกิดขึ ,นนั ,นชมุชนเป็นผู้ เสียหายทางอ้อม
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ด้วย โดยเครือข่ายชมุชนและเครือข่ายชาวบ้านทําหน้าที*ในการพดูคยุพร้อมญาติของคู่กรณีโดยยดึความเป็น
อนัหนึ*งอนัเดียวกนัของชมุชนเป็นที*ตั ,งในการยตุิปัญหาข้อขดัแย้ง 

ในกรณีคดีที*ยุ่งยากและซับซ้อนไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จโดยชุมชนได้ คดีจะถูกนําเข้าสู่
สํานักงานคมุประพฤติเพื*อใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนสานสันติสขุ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ส่วนกรณีที*ความบาดหมางบาน
ปลายและคู่กรณีร้องขอ ผู้ ว่าราชการจังหวัดก็จะเข้าร่วมในกระบวนการด้วยโดยสํานักงานคุมประพฤติจะ
เตรียมการให้มีการพบปะกันของคู่กรณีอย่างเป็นทางการ โดยพนักงานคมุประพฤติจะเป็นผู้ ดําเนินการทั ,งการ
จดบันทึกการประชุม บันทึกข้อตกลงร่วมกันของที*ประชุมและรายงานความก้าวหน้าหรือการเปลี*ยนแปลง
ข้อตกลง 
 

ในเชิงพื ,นที*ซึ*งต้องการความเฉพาะเจาะจงของกระบวนการยุติธรรม สรุชัย ไวยวรรณจิตร และคณะ 
(=>>@) ทําการศกึษาการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมในพื ,นที*จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื*อทราบระดบัความรู้และ
บทบาทการมีสว่นร่วมของประชาชน กระบวนการยตุิธรรมชมุชนในพื ,นที*จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และทราบแนว
ทางการปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรมชมุชนในพื ,นที* 

ศึกษาข้อมูลพื ,นฐานจากเอกสาร และเข้าไปเก็บข้อมูลในพื ,นที*สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ละ
จังหวัดที*คัดเลือกจะกระจายไปตามอําเภอต่างๆ เก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนที*
ตื*นตวัทางการเมืองต่อการปฏิรูป โดยใช้วิธีกําหนดโควตาจงัหวดัละ >g คนในพื ,นที*จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และ
สมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที*มีส่วนได้เสียครอบคลมุสาขาวิชาชีพต่างๆ ในแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนในพื ,นที*ไม่ตํ*ากว่า B> ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที*ยุติธรรมจังหวัด ศอ.บต. และ กอ.รมน. ประชาชน
ทั*วไป ผู้ นําชมุชน นกัวชิาการในพื ,นที* ภาคประชาสงัคม  

ผลการศึกษา พบว่า คนในพื ,นที*สามารถใช้กระบวนการยติุธรรมชมุชนในการจดัการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
ชมุชนได้ ซึ*งวิธีการแก้ไขปัญหาจะยึดตามหลกัศาสนาอิสลามเป็นหลกั กระบวนการยตุิธรรมชมุชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ในอดีตโต๊ะอิหม่ามมีบทบาทอย่างมากเมื*อเกิดกรณีข้อพิพาท การระงบัข้อพิพาทที*เกิดขึ ,นใน
ชมุชนจะขอคําปรึกษาจากโต๊ะอิหม่ามซึ*งคนในชมุชนทกุคนต่างเคารพนบัถือ โดยในอดีตยงัไม่มีองค์กรเข้ามา
ดูแลคนในชุมชน ยังไม่มีองค์กรของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการอิสลามประจํา
จงัหวดั แต่ในปัจจุบันเมื*อเกิดปัญหาระหว่างชาวบ้าน ในบางส่วนก็ยังมีการขอคําปรึกษาจากอิหม่ามเช่นเดิม 
ในบางส่วนก็จะขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัดโดยตรง บางส่วนก็จะเข้าไปหาเจ้าหน้าที*รัฐ 
ปัจจบุนัได้มีการประสานงานกันระหว่างคณะกรรมการอิสลามฯ และศาลยตุิธรรมจงัหวัด โดยมีผู้พิพากษาเข้า
มาให้ข้อมลูกับคณะกรรมการอิสลาม เพราะต้องการลดจํานวนคดีความที*จะเข้ามาให้ศาลตัดสิน ดงันั ,น หาก
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เป็นไปได้ในบางข้อพิพาทก็อยากให้จบที*โต๊ะอิหม่าม หรือคณะกรรมการอิสลามฯ ยกตัวอย่างในจังหวัดสตูล 
เมื*อเกิดข้อพิพาทขึ ,นในชมุชน คณะกรรมการอสิลามจงัหวดัสตลูมีข้อตกลงว่าต้องไปปรึกษากับโต๊ะอิหม่ามก่อน 
ถ้าอิหม่ามไม่สามารถไกลเ่กลี*ยได้จงึจะสง่เรื*องมาที*คณะกรรมการอิสลาม หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้อีก 
ก็ต้องสง่ไปไกลเ่กลี*ยที*ดาโต๊ะยตุิธรรมจงัหวดั 

คณะผู้วิจยัเสนอแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมชมุชนในพื ,นที*จงัหวดัชายแดนภาคใต้เพื*อนําเสนอ
ต่อสาธารณะและเพื*อประกอบการพิจารณาในการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญูการปฏิรูป พบวา่  

(B.) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เนื*องจากสงัคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทั ,งศาสนาและวฒันธรรม ทําให้คนในพื ,นที*มีเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ที*เป็น
ของตัวเอง การจะปรับหรือแก้ไขจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจบริบทสงัคม ในการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรม
ชมุชนในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ซึ*งมีการสอดแทรกหลกัศาสนาอิสลามอนัเป็นที*ยึดเหนี*ยวจิตใจมาประกอบใน
การแก้ไขปัญหาไม่จําเป็นต้องกําหนดโครงสร้างที*เป็นทางการ เนื*องจากอาจเกิดปัญหาการแทรกแซงใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนและอาจเกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงตําแหน่งซึ*งจะส่งผลทําให้กระบวนการ
ยตุธิรรมชมุชนแบบที*เป็นอยู่เสื*อมหายไป 

(=.) การเสริมองค์ความรู้ในกระบวนการยตุิธรรมชุมชน เนื*องจากในการจดัการปัญหาของชมุชนในบาง
เรื*องอาจใช้ความรู้ด้านอื*นๆ เข้ามาเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ*งในด้านกฎหมายเพื*อให้เกิดความต่อเนื*องในการ
จดัการปัญหา 

(?.) ให้มีการขยายพื ,นที*ในการใช้กฎหมายอิสลามและดาโต๊ะยติุธรรมไม่ใช่แค่สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
ควรให้ทั ,งสองกรณีสามารถใช้กับจงัหวดัที*มีมสุลมิอยู่มากกว่า >g เปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรทั ,งหมดของ
จงัหวดั 

(C.) อิหม่ามควรเป็นบุคคลในพื ,นที* สื*อสารภาษาเดียวกัน มีความพร้อมทั ,งในด้านร่างกาย คุณวุฒิและ
วยัวุฒิ หากชราภาพหรือทพุลภาพควรให้เกษียณอายใุนตําแหน่ง และสรรหาบุคคลที*มีความสามารถมาดํารง
ตําแหน่งแทน 

(>.) ให้อํานาจอิหม่ามในการตดัสินข้อพิพาทต่างๆ ของสมาชิกในชมุชนเสมือนเจ้าหน้าที*ของรัฐที*คอยดแูล
ความเรียบร้อยในชมุชน และเป็นเสมือนกํานนั ผู้ ใหญ่บ้านเมื*อมีการสนทนาบอกกล่าวสมาชิกในชมุชน  

(M.) ยกระดบัมาตรฐานระบบการทํางานของคณะกรรมการอิสลามประจําจงัหวดั ให้มีความเข้มแข็งและ
พฒันากระบวนการยตุิธรรมชมุชนให้ดียิ*งขึ ,น 

สว่นการศกึษาของ กมลชนก ดริุยประกิจ (=>>C) ได้ทําการศึกษาเกี*ยวกบัยติุธรรมชมุชนในเชิงพื ,นที*เช่นกัน 
ในเ รื* อง ความคาดหวังของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนต่อการทํางานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื ,น ที*
กรุงเทพมหานคร เพื*อศึกษาแนวคิดความเป็นมาของงานยติุธรรมชุมชน ศึกษาความคาดหวังของเครือข่าย



46 
 

ยุติธรรมชุมชน และแสวงหาแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื ,นที*กรุงเทพมหานคร วิธี
การศกึษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื*องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ประชากรและให้กลุ่มประชากรตอบ
แบบสอบถามแล้วนําข้อมลูที*รวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิ

 ผลการศกึษาพบว่า เครือข่ายยตุิธรรมชมุชนมีความคาดหวงัต่อการดําเนินงานของศนูย์ยตุิธรรมชุมชน
ในภาพรวมระดบัปานกลาง โดยมีความคาดหวงัต่อการดําเนินงานด้านต่างๆ เรียงลําดบัความสําคญัจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี , 

1. ด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้มีการ
ประสานไกลเกลี*ยโดยต้องมีเครือข่ายยุติธรรมชมุชนทําหน้าที*เป็นคนกลาง และประชมุกลุ่มครอบครัว ประชมุ
ประสานงานสมัพนัธภาพ ครอบครัวสมานฉนัท์ โดยมีเครือข่ายยติุธรรมชมุชนเข้าร่วมการประชมุหรือประสาน
ให้เกิดยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์ในบางกรณี 

2. ด้านการรับคืนผู้กระทําความผิดกลบัสูชุ่มชน กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคาดหวงัให้มีการ
ร่วมแก้ไขฟื,นฟูผู้กระทําความผิดในทกุกรณี คาดหวงัในการร่วมกิจกรรมบริการสงัคมและการให้การสงเคราะห์
หลงัปลอ่ยเดือนละ B-= ครั ,ง 

3. ด้านป้องกันอาชญากรรมและการกระทําผิด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้มีการ
จดักิจกรรมด้านการป้องกันอาชญากรรมและการกระทําผิด ?-C ครั ,งต่อเดือน ครั ,งละ B-= กิจกรรม และความ
คาดหวงัให้เครือข่ายและตวัแทนจากทกุครอบครัวร่วมกิจกรรม 

4. ด้านการเยียวยาและเสริมพลงั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คาดหวังให้มีการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื*อนไขสัญญา ข้อตกลงของการประชุมในทุกกรณี และคาดหวังให้มีการจัดกิจกรรมเสริมพลังเหยื*อ
อาชญากรรมเดือนละ B-= ครั ,ง 

สําหรับ จักรกริญน์ ทอดสงูเนิน และอรนันท์ กลนัทปุระ (=>>N) ศึกษาไปในภารกิจของงานยตุิธรรม
ชมุชนในสว่นของการจัดการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ ในเรื*องปัจจยัที*มีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี*ย
ข้อพิพาทในชมุชน กรณีศึกษา ศูนย์ยตุิธรรมชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เพื*อสํารวจ
ปัจจยัที*มีผลต่อความสําเร็จของการไกล่เกลี*ยข้อพิพาทในชมุชน กรณีศกึษา ศนูย์ยตุิธรรมชมุชนตําบลโคกขาม 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

วิธีการศึกษาของ จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน และอรนันท์ กลันทปุระ เป็นการเก็บข้อมูลใช้วิธีการ
สมัภาษณ์แบบเชิงลกึรายบุคคล โดยมีประชากรสองกลุ่ม คือ คณะกรรมการศนูย์ยตุิธรรมชมุชนตําบลโคกขาม 
ผู้ ทําหน้าที*ไกลเ่กลี*ยข้อพิพาท และคู่กรณีที*มีข้อพิพาท ผู้ ร้องขอให้ศนูย์ยติุธรรมชมุชนตําบลโคกขามดําเนินการ 
ทั ,งหมดจํานวนทั ,งสิ ,น B= คน ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ยติุธรรมชุมชนตําบลโคกขาม ผู้ ทําหน้าที*ไกล่
เกลี*ยข้อพิพาทโดยทําหน้าที*เป็นประธานกรรมการศนูย์ยตุธิรรมชมุชนตําบลโคกขาม จํานวน B คน รองประธาน
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กรรมการศนูย์ยตุิธรรมชมุชนตําบลโคกขาม จํานวน B คน และกรรมการศนูย์ยติุธรรมชมุชนตําบลโคกขาม ซึ*งมี
ความรู้ความสามารถมากที*สดุในการไกลเ่กลี*ยข้อพิพาท จํานวน M คน และคู่กรณีที*มีข้อพิพาท = คน และผู้ ร้อง
ขอให้ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนโคกขามดําเนินการ = คน 

 จากการศกึษาพบว่าปัจจยัที*มีผลต่อความสําเร็จของการไกลเ่กลี*ยข้อพิพาทในชมุชน มีดงันี , 
1. ความรู้ด้านการไกล่เกลี*ยข้อพิพาทของผู้ ทําหน้าที*ไกล่เกลี*ยข้อพิพาท ในตําบลโคกขามผู้ที*ทํา

หน้าที*ไกล่เกลี*ยมีความรู้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที* โดยได้รับการอบรมจากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
และสํานักยุติธรรมจงัหวดั และยังได้รับความอนเุคราะห์จากผู้อํานวยการสํานกังานคมุประพฤติ ผู้ อํานวยการ
สํานักงานยติุธรรมจงัหวัด และพนกังานอยัการ สํานักงานอยัการจงัหวัดเป็นที*ปรึกษา ซึ*งช่วยให้การไกล่เกลี*ย
ข้อพิพาทยตุลิงได้อย่างรวดเร็วและคู่กรณีทั ,งสองมีความพงึพอใจ  

2. สถานที*ตั ,ง และระยะทางที*เหมาะสม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลโคกขามมีสถานที*ตั ,งและ
ระยะทางที*เหมาะสม ทําให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย โดยการดําเนินการไกล่เกลี*ยข้อพิพาทที*ศูนย์ยตุิธรรม
ชมุชนตําบลโคกขามไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั ,งสิ ,น  

3. คู่กรณียอมรับการไกล่เกลี*ยข้อพิพาท ในการไกล่เกลี*ยของศูนย์ยุติธรรมชมุชนตําบลโคกขาม 
คู่กรณีส่วนใหญ่ยอมรับการไกล่เกลี*ยข้อพิพาท เพราะมีความพอใจในการไกล่เกลี*ยข้อพิพาท การตกลงเรื*อง
ผลประโยชน์ที*คู่กรณียอมรับในข้อตกลงร่วมกัน โดยในการไกล่เกลี*ยผู้ ที*ทําหน้าที*ไกล่เกลี*ยจะยึดหลกัความ
ถกูต้อง ซื ,อสตัย์ เป็นกลาง นอกจากนี , ในบางส่วนที*มีการยอมรับข้อพิพาทนั ,นมาจากผู้ ที*คู่กรณีให้ความเคารพ
นบัถือมาเข้าร่วมฟังการไกลเ่กลี*ย เช่น พนกังานอยัการ ผู้ อํานวยการคมุประพฤติ ผู้ อํานวยการสํานักงานอยัการ 
และตํารวจ เป็นต้น จงึทําให้คูก่รณีที*มีการพิพาทยอมรับผลของการไกลเ่กลี*ยข้อพิพาท และยติุข้อพิพาทลง 

4. บทบาทของอาสาสมัครที*ทําหน้าที*ไกลเ่กลี*ยข้อพิพาทในศนูย์ยตุิธรรมชมุชนตําบลโคกขาม ใน
การช่วยเหลือปัญหาด้านการไกลเกลี*ยข้อพิพาท ในการไกล่เกลี*ยแต่ละครั ,งจะมีการประชมุเพื*อพิจารณาเลือก
ผู้ ทําหน้าไกล่เกลี*ยข้อพิพาท ซึ*งจะต้องมีความรู้ ความชํานาญในเรื*องที*ดําเนินการไกล่เกลี*ย เพื*อให้การไกล่
เกลี*ยข้อพิพาทประสบความสําเร็จ ในบางกรณีหากเกิดข้อพิพาทขึ ,นคณะกรรมการศนูย์ยตุิธรรมชมุชนสามารถ
เข้าทําการไกล่เกลี*ยเบื ,องต้นได้เลย อาจกล่าวได้ว่า อาสาสมคัรที*ทําหน้าที*ไกล่เกลี*ยมีบทบาทอย่างมากในการ
ยตุข้ิอพิพาท เพราะเป็นผู้ ที*มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัหิน้าที*ไกลเ่กลี*ยข้อพิพาท 

5. บุคคลที*ปฏิบัติงานที*ศนูย์ยติุธรรมชมุชนตําบลโคกขามมีเพียงพอ บุคลากรที*ปฏิบัติงานที*ศนูย์
ยุติธรรมชุมชนมีเพียงพอและพร้อมที*จะช่วยเหลือเมื*อเกิดปัญหาขึ ,น และสามารถให้คําแนะนําต่างๆ แก่ผู้มา
ขอรับบริการ และมีการเชิญชวนประชาชนในแต่ละชมุชนเข้ามาร่วมปฏิบตัิงานที*ศนูย์ยตุิธรรมชมุชนด้วย  

6. ความเป็นกลางของผู้ ที*ทําหน้าที*ไกล่เกลี*ยข้อพิพาท ผู้ที*ทําหน้าที*ไกล่เกลี*ยข้อพิพาทมีความ
เป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ*ง และมีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องแก่คู่กรณี ทําให้คู่กรณีตัดสินใจยุติข้อ
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พิพาทด้วยความสมคัรใจ จากการไกล่เกลี*ยที*เป็นกลางของศูนย์ยติุธรรมชุมชนทําให้ผู้มาขอรับบริการมีความ
มั*นใจที*จะมาขอรับบริการ และในภายหลงัของการไกล่เกลี*ยยุติลง คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนยังได้มีการ
ติดตามผลโดยการวิเคราะห์ความพึงพอใจของคู่กรณีโดยการลงพื ,นที*สอบถามคู่กรณีอีกครั ,ง ศูนย์ยุติธรรม
ชมุชนตําบลโคกขามนบัเป็นอีกทางเลือกที*ทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความยตุิธรรม 

7. ปัญหาของการไกล่เกลี*ยข้อพิพาทในศูนย์ยุติธรรมชมุชนตําบลโคกขาม การดําเนินงานของ
ศนูย์ยตุิธรรมชมุชนได้ประสบปัญหาด้านงบประมาณ เนื*องจากในการดําเนินงานของศนูย์ยติุธรรมชมุชนได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐบางส่วน ซึ*งไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินการของศนูย์ยติุธรรมชมุชนตําบลโคกขามได้รับการสนบัสนนุจากคณะกรรมการศนูย์ยตุิธรรมชมุชน
ตําบลโคกขาม และได้รับความอนเุคราะห์จากสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ในด้านต่างๆ เช่น อาคาร สถานที* อาหาร
และเครื*องดื*ม 

บษุบา เกตอุดุม (=>CM) ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์เช่นกัน 
อนัเป็นภารกิจหนึ*งของงานยตุิธรรมชมุชน โดยศกึษาเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างผู้ ต้องขงัหญิง ในเรื*อง 
ทศันะผู้ ต้องขงัหญิงทณัฑสถานบําบดัพิเศษคลองไผ่ตอ่กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื*อทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ ศกึษาทศันะของผู้ ต้องขงัหญิงทณัฑสถานบําบดัพิเศษคลองไผ่ และ
วิเคราะห์รูปแบบที*น่าจะเป็นไปได้ในการนํารูปแบบวิธีการไกล่เกลี*ยมาใช้กับสงัคมไทย โดยวิธีการศึกษา คือ 
ศึกษาจากเอกสาร และศึกษาภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามส่งให้กลุ่มประชากร
เป้าหมาย คือ กลุม่ผู้ ต้องขงัหญิงทณัฑสถานบําบดัพิเศษคลองไผ่ 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ ต้องขังหญิงมีทัศนะในภาพรวมเห็นด้วยกับวิธีการไกล่เกลี*ยในรูปแบบของ
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ ที*นําบุคคลที*สามเข้ามาร่วมเจรจาไกลเ่กลี*ย โดยบุคคลที*สามควรเป็นผู้ นํา
ในชมุชนหรือเป็นบุคคลที*เคารพนับถือหรืออาจเป็นเจ้าหน้าที*รัฐ สําหรับทศันะต่อความเป็นไปได้ที*จะนําวิธีการ
ไกล่เกลี*ยในรูปแบบกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสงัคมไทย พบว่า ผู้ ต้องขังเห็นด้วยกับความ
เป็นไปได้ที*จะนําวิธีการไกลเ่กลี*ยในบางรูปแบบมาใช้เพื*อให้เกิดความเหมาะสมกบัสงัคมไทย เนื*องจากเห็นด้วย
ที*ผู้ เสียหายจะพบผู้กระทําผิดเพื*อเจรจาไกล่เกลี*ย เพราะการได้พูดคุยกันทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับรู้ว่า
ผู้ เสียหายได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ และเห็นด้วยว่าควรแก้ไขความผิดโดยการชดใช้แก่ผู้ เสียหาย
แทนการลงโทษ 

รูปแบบความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบวิธีการไกล่เกลี*ยมาใช้กับสงัคมไทย สามารถสรุปรูปแบบใน
การไกลเ่กลี*ยของกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ ดงันี , 

- รูปแบบความผดิที*ยอมความกนัได้ ควรได้รับคา่ชดเชยแทนการลงโทษจําคกุ 
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- รูปแบบการเจรจาไกล่เกลี*ยควรเป็นแบบไม่เป็นทางการ คือ ให้ผู้กระทําความผิด ผู้ เสียหายและผู้ ที*
เกี*ยวข้องมาร่วมคยุกัน 

- รูปแบบผู้ ไกล่เกลี*ยจะเป็นผู้ โน้มน้าวให้ผู้กระทําความผิดยอมรับความผิดและรู้สํานึกในการกระทํา
ของตน และผู้ ไกลเ่กลี*ยจะเป็นผู้ โน้นน้าวให้ผู้ เสยีหายลดความโกรธลง 

- รูปแบบการให้ครอบครัวของผู้กระทําความผิดและผู้ เสียหาย หรือผู้แทนชุมชนที*เป็นที*เคารพนับถือ 
หรือเจ้าหน้าที*รัฐเข้าร่วมการเจรจา จะทําให้การเจรจาตกลงกนัง่ายขึ ,น 

- รูปแบบการเจรจาไกล่เกลี*ยควรมีข้อยุติให้ผู้กระทําความผิดต้องสํานึกต่อการกระทําของตนเองและ
ยินดีชดใช้ต่อผู้ เสียหาย และในการไกล่เกลี*ยควรมีข้อยุติที*ทําให้ผู้ เสียหายให้อภัยและได้รับการชดใช้จาก
ผู้กระทําผิด 

จากการศกึษางานวจิยัที*เกี*ยวข้องเหน็ได้ว่าได้มีนกัวิชาการบางทา่นเสนอตวัแบบไว้ในเชิงแนวคิด อย่าง
งานศึกษาของ Karp & Clear ซึ*งทําให้เห็นผลลพัธ์ขั ,นสดุท้ายของยติุธรรมชมุชน คือ ความปลอดภยัและความ
พงึพอใจของชมุชน ที*ล้วนต้องผ่านกระบวนการให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม งานศกึษากลุม่ต่อมาที*พบมีลกัษณะ
ศกึษาเฉพาะกรณีหรือถอดบทเรียนกิจกรรมในงานยตุิธรรมชมุชนอย่างคณะกรรมการชมุชน จากการศกึษาของ 
Bazemore & Schiff ศาลชุมชนของ Fagan & Malkin ซึ*งเป็นตวัแบบที*ดีของยติุธรรมชุมชนที*มีลกัษณะ
ค่อนข้างเป็นทางการ ลกัษณะงานศึกษาวิจัยที*พบอีกกลุ่มหนึ*งเน้นศึกษาบทบาทและการทํางานของยตุิธรรม
ชมุชนในด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ที*เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย หรือเฉพาะบางพื ,นที* 
อย่างการถอดประสบการณ์การทํางานของเครือข่ายยุติธรรมชมุชนในพื ,นที*จงัหวดัพทัลงุของ เดชา สงัขวรรณ 
ปัจจัยความสําเร็จต่อการไกล่เกลี*ยข้อพิพาทของ จกัรกริญน์ ทอดสงูเนิน และอรนันท์ กลนัทปุระ การปฏิรูป
กระบวนการยตุธิรรมชมุชนในพื ,นที*จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ของสรุชัย ไวยวรรณวิจิตร และคณะ นอกจากนี , งาน
ศึกษาเกี*ยวกับยุติธรรมชมุชนส่วนใหญ่ที*พบเกี*ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที*จะกล่าวถึงใน
เนื ,อหาบทต่อไป อย่างงานวิจัยของ ชญานันท์ ล้อมณี (=>>?) บุญตา ส.ผาบมีชัย (=>CN) หรือประเสริฐ          
สะหว่างดี (=>>=) ยงัเน้นไปที*การศกึษากระบวนการไกล่เกลี*ยเป็นสว่นมาก  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที*เกี*ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมกรอบแนวคิดในการศึกษา
ครั ,งนี , ได้ว่า ยตุิธรรมชมุชนถือเป็นยตุิธรรมทางเลือกที*เข้ามาหนนุเสริมการดําเนินงานด้านยติุธรรมกระแสหลกั
ให้มีประสิทธิภาพ เพราะต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือความสงบเรียบร้อยในสงัคม โดยยตุิธรรมชมุชนนั ,นมีความ
มุ่งหวงัที*นอกเหนือไปจากนั ,น คือ การยกระดับคณุภาพชีวิตและชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการปัญหาของ
ตนเองได้ ในการดําเนินงานด้านยตุิธรรมชมุชนซึ*งมีขอบเขตภารกิจหลกั C ด้าน ได้แก่ การป้องกนัและควบคมุ 
การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระทําผิดสู่สงัคมนั ,น ชมุชนจะใช้ทนุทาง
สงัคมที*มีอยู่เป็นจดุแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น คนในชุมชน ความไว้เนื ,อเชื*อใจ ความเป็นเพื*อน
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บ้าน ฯลฯ ส่วนภาครัฐจําเป็นต้องใช้เครื*องมือที*มีอยู่สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน เช่น งบประมาณ ความ
เชี*ยวชาญในกระบวนการยตุธิรรม การปรับปรุงข้อกฎหมายให้เอื ,อต่อการพัฒนายตุิธรรมชมุชน ทั ,งนี , โดยอาศยั
รูปแบบการขับเคลื*อนยุติธรรมชุมชน อย่างการขับเคลื*อนแบบเชื*อมโยง แบบหุ้นส่วน หรือแบบขับเคลื*อนที*
เหมาะสมกับชมุชนแต่ละพื ,นที*และกรณีที*ต่างกัน การผสมผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการ
ดําเนินภารกิจยุติธรรมชุมชนให้หนุนเสริมและเติมเต็มช่องว่างของยุติธรรมกระแสหลกันี , จะนําไปสู่เป้าหมาย
สดุท้ายที*สําคญัของยุติธรรมชมุชน ได้แก่ ความปลอดภัย ความพึงพอใจ และการยกระดับความสามารถของ
ชมุชน กรอบแนวคิดดงักลา่ว สรุปได้ดงัภาพต่อไปนี , 

 

 
 

ภาพที* =.= กรอบแนวคิดของการศกึษา 
 
 
 
 

 



51 
 

บทที� 3 
 

ความเข้าใจเบื �องต้นเกี�ยวกับยุตธิรรมชุมชน 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย1 

 
 ในเนื �อหาบทนี � ผู้ วิจยัมีจดุมุง่หมายเพื�อเสนอข้อมลูพื �นฐานเบื �องต้นที�สามารถสืบค้นได้จากเอกสาร
ทตุยิภมูิเกี�ยวกบัยตุธิรรมชมุชนของสปป.ลาว โดยเน้นข้อมลูไปที�ระบบการเมืองการปกครอง ระบบยตุิธรรม 
และยุติธรรมชุมชนเพื�อให้ผู้ ศึกษามีความพร้อมและมองเห็นภาพรวมของลักษณะที�เกี�ยวข้องกับระบบ
ยตุิธรรมและยุติธรรมชุมชนของสปป.ลาว และยงัเป็นประโยชน์ตอ่คณะผู้ วิจยัในการทําความเข้าใจระบบ
ยตุธิรรมชมุชนในสปป.ลาว ทั �งนี � ข้อมลูเหลา่นี �เป็นเพียงข้อมลูเทา่ที�ผู้ วิจยัพอจะหาได้จากหลายแหล่ง แตจ่ะ
เกิดประโยชน์ต่อการทําความเข้าใจในภาพรวมก่อนที�จะเข้าสู่ผลการศึกษาที�เฉพาะเจาะจงเกี�ยวกบัระบบ
ยตุธิรรมชมุชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในบทตอ่ไป นอกจากนี � ผู้ วิจยัยงัได้สืบค้นข้อมลู
เบื �องต้นเกี�ยวกบัระบบยตุธิรรมชมุชนในประเทศไทย เพื�อเป็นพื �นฐานความเข้าใจยตุิธรรมชมุชนในประเทศ
ด้วย 

 
3.1 ข้อมูลพื �นฐานทั�วไปเกี�ยวกับสปป.ลาว 
 
สปป.ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) มีการบริหารภายใต้ระบบการเมืองที�มีพรรค

ประชาชนปฏิวตัิลาว (Laos People’s Revolution Party: LPRD) เป็นองค์การนําและมีอํานาจสงูสดุแบบ 
"ประชาธิปไตยแบบรวมศนูย์” มีกระทรวง คณะกรรมการ และสถาบนัรับอํานาจจากศนูย์กลางตามลําดบั 
ในส่วนของการปกครองท้องถิ�น สปป.ลาวมีการแบ่งพื �นที�การปกครองออกเป็น PQ แขวง แต่ละแขวง
ประกอบไปด้วยเมืองตา่งๆ เทียบได้กบัอําเภอในประเทศไทย ซึ�งเมืองต่างๆ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้านรวมกัน โดยมีนายบ้าน (ผู้ ใหญ่บ้าน) เป็นผู้ บริหารของบ้าน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรม
ประชาสมัพนัธ์, 2559; กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์, YZZ[) 

ในส่วนที�เป็นโครงสร้างทางการเมืองหลกัหรือการปกครองส่วนกลางนั �น ประกอบไปด้วยสถาบนั
หรือองค์การหลกั คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิและฝ่ายตลุาการ โดยรายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี � 

                                                           
1 ข้อมลูพื �นฐานสว่นใหญ่เกี�ยวกบัประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนที�นําเสนอในการศึกษาครั �งนี � สืบค้นจาก

เว็บไซต์กรมประชาสมัพนัธ์ http://www.aseanthai.net/main.php?filename=aseanknowledge ข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับ
การปรับเนื �อหาให้มีความเป็นปัจจุบนัช่วงในปี YZZg – YZZi ทั �งนี � ข้อมูลดงักลา่วที�รวบรวมในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ 
กระชบั และหลากหลายตามลกัษณะเฉพาะของแตล่ะประเทศสมาชิก 
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  ฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. YZj[ ได้มีการกําหนดบทบญัญัติไว้อย่างชดัเจนว่าประธาน
ประเทศมีฐานะเป็นประมุขของรัฐ และเป็นหวัหน้าฝ่ายบริหาร ประธานประเทศมีอํานาจการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที�สภาแห่งชาติให้การรับรอง การออกรัฐดํารัดหรือดํารัสประธานประเทศ 
(Presidential Edict) และแต่งตั �ง ถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกในรัฐบาลตามความเห็นชอบของ  
สภาแห่งชาติ โยกย้าย หรือปลดตําแหน่งผู้ นําขององค์การปกครองส่วนท้องถิ�น เช่น เจ้าแขวง เจ้าครอง
กําแพงนคร หรือเจ้าครองนครหลวง อํานาจในการตดัสินใจและดแูลกิจการของกระทรวงต่างๆ เป็นของ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํากระทรวง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพนัธ์, 2559; 
สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ เวียงจนัทน์, ; กิตติวรรณ สมประสงค์, 2557; สํานกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน) 
  ฝ่ายนิตบิญัญตั ิองค์กรด้านนิติบญัญัติของสปป.ลาว คือ สภาแห่งชาติ (The National Assembly) 
องค์กรนิติบญัญัติถือเป็นองค์การตวัแทนของประชาชน มีสิทธิหน้าที�ในการพิจารณาข้อตดัสินหรือปัญหา
สําคญัของชาต ิตดิตามและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะรัฐบาล ศาลประชาชน พิจารณารับรองแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือยกเลิกกฎหมาย  พิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งรัฐ) และแผนงบประมาณแห่งรัฐ แต่งตั �งหรือถอดถอนประธานศาล
ประชาชนสูงสุดและอยัการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานประเทศ ฯลฯ (ศนูย์ข้อมูลข่าวสาร
อาเซียน กรมประชาสมัพนัธ์, 2559; กิตตวิรรณ สมประสงค์, 2557; สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน.)  
  ฝ่ายตุลาการของสปป.ลาว ได้จัดโครงสร้างส่วนตุลาการ โดยแบ่งออกเป็น Y องค์การ คือ ศาล

ประชาชน (People’s Courts) โดยแบง่ออกเป็น Z ประเภท ได้แก่ ศาลประชาชนสูงสดุ (เทียบได้กับศาล
ฎีกาของไทย) ศาลประชาชนแขวง ศาลกําแพงนครหรือนครหลวงเวียงจนัทน์ ศาลประชาชนเมือง และศาล
ทหาร และองค์การอัยการประชาชน เป็นโครงสร้างคู่ขนานกับศาลประชาชน ประกอบด้วย องค์การ        
อธิอัยการประชาชนเทียบได้กับอัยการสูงสุดของไทย องค์การอัยการประชาชนแขวง องค์การอัยการ
ประชาชนนครหลวง องค์การอัยการประชาชนเมือง และองค์การอัยการทหาร โดยตําแหน่งอธิอัยการ
ประชาชนมีหน้าที�ดแูลการปฏิบตัิงานขององค์การ (ศนูย์ข้อมลูข่าวสารอาเซียน กรมประชาสมัพนัธ์, 2559; 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์; กิตติวรรณ สมประสงค์, 2557; สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน) 
 หน่วยงานด้านยุติธรรมของสปป.ลาวอย่างกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจและหน้าที�และโครงสร้าง
ตามดํารัสของนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมเป็นหนึ�งในองค์กรคุ้มครองรัฐในระดบัส่วนกลาง เป็นฝ่าย
วิทยากรและให้คําปรึกษาแก่รัฐบาลเกี�ยวกบัการค้นคว้าและงานร่างกฎหมาย คุ้มครองกฎหมาย โฆษณา
เผยแพร่กฎหมาย คุ้มครองระบบยตุิธรรม ยกระดบัความเคารพกฎหมาย และขยายระบอบประชาธิปไตย 
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โดยโครงสร้างการจดัตั �งของกระทรวงยุติธรรมมีการแบ่งส่วนงานดงัต่อไปนี � (บุญคง เพชรดาวรุ่ง. YZ[w,     
น. [j) 

1. ห้องการกระทรวง (สํานกัปลดักระทรวง) 
2. กรมจดัตั �งและพนกังาน (กรมบคุลากร) 
3. กรมกฎหมาย 
4. กรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมาย 
5. กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม 
6. กรมปฏิบตั ิ(กรมบงัคบัคดี) 
7. กรมทะเบียนศาล 
8. สํานกังานไกลเ่กลี�ยข้อพิพาททางเศรษฐกิจ 
9. ศนูย์ฝึกอบรมผู้พิพากษา 

 
3.2 ยุตธิรรมชุมชนในสปป.ลาว 

 
ในสปป.ลาวมีการระงับข้อพิพาทโดยองค์กรอื�นที�ไม่ใช่ศาล ซึ�งเรียกว่าสํานกัแก้ไขข้อขดัแย้งทาง

เศรษฐกิจหรือสํานกังานอนญุาโตตลุาการ เป็นสํานกังานหนึ�งของรัฐที�คูก่รณีพิพาทใช้บริการด้านยตุิธรรม
อย่างกว้างขวาง ซึ�งคู่กรณีพิพาทสมัครใจมอบสิทธิในการตดัสินข้อพิพาทนั �นให้แก่อนุญาโตตลุาการที�มี
รายชื�อพร้อมประวตัิส่วนตวัไว้ ณ สํานกังาน การที�จะนําข้อพิพาทเข้าสู่ระบบอนุญาโตตลุาการจะต้องทํา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ�งจะแก้ข้อกล่าวหาก็ต้องเป็นลายลักษณ์อกัษรเช่นกัน สํานกังาน
อนุญาโตตลุาการหรือเรียกตามภาษาลาวว่าสํานกังานแก้ไขข้อขดัแย้งทางด้านเศรษฐกิจ มีอํานาจหน้าที�
นําเอาข้อพิพาททางด้านเศรษฐกิจ เช่น ข้อพิพาทในการดําเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม การค้า การบริการ     
การดําเนินการต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การปฏิบตัิตามจริงแล้วข้อพิพาทที�นํามาไกล่เกลี�ยไม่เฉพาะแต่ข้อ
ขดัแย้งทางเศรษฐกิจเท่านั �น ข้อขดัแย้งทางแพ่งอื�นๆ ก็ถกูนํามาพิจารณาเช่นเดียวกนั (บญุตา ส.ผาบมีชยั, 
YZ[w, น. iw-P||) นอกจากนี � สปป.ลาวยงัมีการระงบัข้อพิพาทโดยองค์กรที�ไม่ใช่ศาลในระดบัหมู่บ้าน ซึ�ง
เป็นเนื �อหาหลกัเกี�ยวกบัยตุธิรรมชมุชนในสปป.ลาวที�นําเสนอในส่วนนี � 

ยติุธรรมชมุชนในสปป.ลาวกบัการจดัการความขดัแยง้แบบสมานฉนัท์ 
 ระบบยตุธิรรมชมุชนและยตุธิรรมทางเลือกของสปป.ลาว เป็นระบบที�มีการระบไุว้ในกฎหมายอย่าง
ชดัเจน กล่าวคือ กฎหมายกําหนดให้มีการใช้ระบบการไกล่เกลี�ยก่อนที�จะใช้ระบบยตุิธรรมในกระแสหลกั 
ดงันั �น ระบบงานยตุธิรรมชมุชนจงึเป็นกระบวนการที�บรรจอุยูใ่นระบบยตุิธรรมหลกัของประเทศ สําหรับการ
ไกล่เกลี�ยปัญหาตา่งๆ ในชุมชน จะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายสลบักันพูดหรือไม่แย่งกันพูด เพื�อป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท การให้พดูคนละครั �งทําให้อีกฝ่ายต้องฟังความเห็นหรือมมุมองของคูก่รณี ทําให้เห็นถึงจดุยืน
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หรือมมุมองของอีกฝ่าย อนัอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจฝ่ายตรงข้ามได้มากขึ �นไม่ได้มองเฉพาะในมมุของ
ตนเองเท่านั �น และการให้คู่กรณีสามารถนําบุคคลอื�นมาร่วมในการเจรจาไกล่เกลี�ยได้เพื�อให้ผู้ ที�เกี�ยวข้อง
รู้สึกว่ามีความไว้ใจมากขึ �น เพราะมีบุคคลที�ตนเองต้องการให้เข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี�ยด้วย ในการ
เจรจาไกลเ่กลี�ย คณะกรรมการมกัจะใช้วิธีการชี �ให้เห็นถึงปัญหาและคา่ใช้จ่ายที�อาจจะต้องเสียหรือจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายหากมีการดําเนินคดีระหว่างกัน ทั �งปัญหาในเรื�องความยุ่งยากในการดําเนินคดี ปัญหาด้าน
คา่ใช้จ่ายที�จะเกิดขึ �น ปัญหาเรื�องการเสียเวลา ปัญหาในเรื�องของความรู้สึกหรือสุขภาพจิตต่างๆ ที�จะเกิด
ตามมาหากมีคดีความเกิดขึ �น ซึ�งส่วนใหญ่กรรมการที�ทําหน้าที�ในการไกล่เกลี�ยจะใช้แนวทางในการเจรจา
ไกล่เกลี�ย (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสํานักพฒันาและส่งเสริมการบริหารยุติธรรม
จงัหวดัและทางเลือก, YZZZ, น. Zj-Z[) 

สปป.ลาว มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมูบ้่านทําหน้าที�ในการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทที�เกิดขึ �นใน
หมูบ้่านเพื�อระงบัไปโดยไมต้่องพึ�งพาอาศยัหนว่ยงานอื�นๆ ซึ�งจะเป็นไปตามดํารัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หนว่ยงานไกลเ่กลี�ยระดบัหมูบ้่าน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อไม่ให้คดีพิพาทเล็กน้อยที�สามารถยอมความกนัได้
ขึ �นสูช่ั �นศาล คณะกรรมประนีประนอมข้อพิพาทนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการแล้วยงัประกอบ
ไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสหพันธ์สตรี เมื�อข้อพิพาทเกี�ยวข้องกับสตรี ตวัแทนชาวหนุ่ม เมื�อมีเยาวชนเข้ามา
เกี�ยวข้อง ซึ�งจะทําจะทําหน้าที�เป็นคนกลางให้คําปรึกษาและโน้มน้าวให้คู่กรณีตกลงประนีประนอม 
จากนั �นจะมีการทําสัญญาพร้อมลงลายมือชื�อไว้เพื�อเป็นหลักฐานและให้คู่กรณีปฏิบตัิตาม (จุฑารัตน์ 
เอื �ออํานวย, สทุธิ สขุยิ�ง และ มฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2549, น. 40)  
 หนว่ยไกลเ่กลี�ยระดบัหมูบ้่านเป็นหนว่ยงานหนึ�งที�ตั �งขึ �นในทกุหมู่บ้านในทั�วประเทศ เป็นหน่วยงาน
ที�ทําหน้าที�ไกลเ่กลี�ยข้อพิพาทในหมูบ้่านนั �นๆ ประชาชนที�อยู่ห่างไกลจากศาลอําเภอได้ถือเอาการไกล่เกลี�ย
นี �เป็นประเพณีปฏิบัติในการแก้ไขข้อพิพาททางแพ่งที�เกิดขึ �นในชุมชนของตน เช่น ข้อพิพาทเกี�ยวกับ
ทรัพย์สิน ครอบครัว ศาสนาหรือชนเผ่า เป็นต้น เนื�องจากความสําคญัของการไกล่เกลี�ย รัฐมนตรีกระทรวง
ยตุิธรรมจึงได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการจดัตั �งและเคลื�อนไหวของหน่วยไกล่เกลี�ยระดบัหมู่บ้าน ซึ�งข้อตกลง
ฉบบันี �มีส่วนช่วยให้ช่วยองค์กรปกครองระดบัหมู่บ้านสามารถไกล่เกลี�ยข้อพิพาทที�เกิดขึ �นในหมู่บ้านของ
ตนเองได้ เพื�อเป็นการเพิ�มความเป็นธรรมและเสริมขยายสิทธิผลประโยชน์ของพลเมืองเพื�อเผยแพร่ระเบียบ
ของกฎหมาย รวมทั �งประสานงานกบัองค์กรยตุิธรรมและองค์กรอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยทั�วไปหน่วยไกล่เกลี�ย
ของหมู่บ้านจะต้องจดัตั �งเป็นคณะกรรมการโดยมีผู้ ใหญ่บ้านเป็นหวัหน้าคณะโดยตําแหน่ง นอกจากนี � ใน
หนว่ยไกลเ่กลี�ยยงัมีตวัแทนแนวร่วมของหมู่บ้าน สหพนัธ์สตรี ชาวหนุ่ม (เยาวชน) และผู้ทรงคณุวฒุิภายใน
หมู่บ้านประกอบเป็นคณะ โดยกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้หน่วยงานยุติธรรมอําเภอเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบและคุ้มครอง (บญุตา ส.ผาบมีชยั, YZ[w, น. iw-P||) 
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หนา้ที1ของหน่วยไกล่เกลี1ยระดบัหมู่บา้นของสปป.ลาว  
หน่วยไกล่เกลี�ยระดบัหมู่บ้านมีหน้าที�ไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งเกี�ยวกับทางแพ่ง การค้า ข้อขดัแย้งเกี�ยวกับ

ครอบครัว และอื�นๆ เชน่ ที�ดนิ มรดก หนี �สิน ตามการเรียกร้องหรือตามคําเสนอของคูก่รณี หน่วยไกล่เกลี�ยมี
หน้าที�ไกล่เกลี�ยคดีอาญาที�ไม่เป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่สงัคม ซึ�งผู้ เสียหายไม่ร้องฟ้อง แตมี่จดุประสงค์เสนอ
มายงัหนว่ยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านชว่ยทําการแก้ไขให้ เชน่ การทําร้ายร่างกายระหว่างญาติใกล้ชิดที�ไม่
บาดเจ็บสาหสั การนินทา ใส่ร้าย การกระทําผิดต่อกรรมสิทธิ�ส่วนตวัของเครือญาติ การหมิ�นประมาทศพ
หรือชื�อเสียงของผู้ เสียชีวิต การล่วงละเมิดเคหะสถาน การล่วงละเมิดความลบัส่วนตวั ตามที�กําหนดไว้ใน
มาตรา YZ ของกฎหมายอาญา 

นอกจากนี � หน่วยไกล่เกลี�ยขั �นบ้านยงัมีหน้าที�จดัตั �งการศกึษาอบรม โฆษณากฎหมายตา่งๆ ที�เห็นว่ามี
ส่วนเกี�ยวพนักับผลประโยชน์ประชาชนภายในบ้านของตน เพื�อให้ทกุคนได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื�อ
หลีกเลี�ยงการเอารัดเอาเปรียบ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการจัดตั �งปฏิบัติคําตัดสินของศาลที�
เกี�ยวข้องกบัคดีแพ่งและคดีอาญา การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการจดัตั �งปฏิบตัิคําตดัสินของศาล 
กล่าวคือ เมื�อคําพิพากษาถึงที�สุดแล้ว และมีการใช้แทนหนี �สินหรือใช้ค่าเสียหายไม่มากนกัหากมีความ
จําเป็นต้องใช้เวลานานนั �น หน่วยไกล่เกลี�ยขั �นบ้านจะเป็นหน่วยงานทําหน้าที�การจัดตั �งปฏิบัติแทน
หนว่ยงานจดัตั �งปฏิบตัคํิาตดัสินของศาล เนื�องจากว่าเป็นหน่วยงานที�ใกล้ชิดที�สดุและรู้ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของคู่กรณีดี สามารถกําหนดได้ถึงการใช้แทนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของคู่ความ 
ภายหลงัได้รับการใช้แทนจากคู่ความแล้ว หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านจะต้องนําส่งผลที�ได้รับไปยงั
หน่วยงานจดัตั �งปฏิบตัิคําตดัสินของศาลที�อําเภอ นอกจากนี � หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านยงัมีหน้าที�
อื�นๆ อีกตามการมอบหมายของนายบ้านหรือนายอําเภอ เช่น มีหน้าที�ในการช่วยบงัคบัคดีมโนสาเร่หรือคดี
ที�ไม่มีข้อยุ่งยาก ช่วยคมุประพฤติ ช่วยให้คําปรึกษาทางกฎหมายพื �นฐานให้แก่ประชาชน และศกึษาอบรม
ชมุชนปฏิบตัแินวทางของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐบาลแหง่สปป.ลาว (ประเสริฐ สะหว่างดี, YZZY, 
น. [g-[i) 

ขอบเขตการทํางานของหน่วยไกล่เกลี1ยระดบัหมู่บา้นในสปป.ลาว  
P. หน่วยไกล่เกลี�ยมีสิทธิเก็บค่าบริการจากคูก่รณีที�มีข้อขดัแย้งกัน แต่ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน Z|,||| 

กีบแตล่ะกรณีของข้อขดัแย้ง การจ่ายคา่บริการต้องขึ �นอยู่กบัข้อตกลงของทั �งสองฝ่าย เพื�อเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินการของตน เช่น ค่าแรงงาน ค่ากระดาษ ดินสอ การทําบนัทึก และอื�นๆ โดยมีแผนการใช้จ่าย
อย่างชัดเจน กล่าวคือ หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งขั �นบ้านไม่มีงบประมาณในการดําเนินกิจการของตน 
คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการต้องอาศยัคูก่รณีที�จะกระทําการไกล่เกลี�ยเป็นผู้จ่ายเอง โดยปกติแล้วจ่ายคนละ
ครึ�งของมลูคา่ที�ได้กําหนดไว้ แตใ่นกรณีที�คูก่รณีฝ่ายหนึ�งไมมี่คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ�งจะต้องจ่าย ถ้าตา่งฝ่ายตา่ง
ไม่มีองค์การปกครองบ้านจะเป็นผู้ จ่ายให้ ถ้าหมู่บ้านใดไม่มีก็สามารถยกเว้นได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใดๆ 
ทั �งสิ �น เนื�องจากสาระสําคญัไมใ่ชก่ารหารายได้จากการไกลเ่กลี�ย สาระสําคญัคือหนว่ยไกล่เกลี�ยดงักล่าวจะ
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ทําอยา่งไรให้หมูบ้่านมีความสงบสขุ มีความสามคัคีและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งขั �น
บ้านมีสิทธิ�เก็บคา่บริการจากคูก่รณีที�ขดัแย้งกนัไม่เกิน Z|,||| กีบ ตอ่การไกล่เกลี�ยหนึ�งครั �ง การใช้จ่ายนั �น
ขึ �นอยู่กับคู่กรณีตกลงกันเอง ค่าบริการดงักล่าวได้ใช้จ่าย เช่น เป็นค่าแรงงานของคณะไกล่เกลี�ยและค่า
เอกสารที�จําเป็นจํานวนหนึ�งถึงจะไมม่ากแตก่ารใช้จ่ายทกุครั �งต้องมีแผนการที�ละเอียดพอสมควรเพื�อความ
โปร่งใส 

Y. หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งขั �นบ้านมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐเมื�อได้ดําเนินกิจการที�
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย กล่าวคือ การไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งขั �นบ้านดําเนินการตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แม้ว่าข้อตกลงดงักล่าวจะไม่ครบถ้วนแต่การไกล่เกลี�ยข้อ
ขดัแย้งขั �นบ้านจะต้องดําเนินการเป็นทีมและการไกล่เกลี�ยก็ไม่สามารถที�จะตดัสินอย่างใดอย่างหนึ�งได้ ทํา
ได้เพียงแต่การศึกษาอบรมให้คู่กรณีประนีประนอมยอมความกันได้เท่านั �น ที�ผ่านมาการดําเนินการไกล่
เกลี�ยแต่ละท้องที�ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้คณะหน่วยไกล่เกลี�ยก็จะส่งไปยงัอําเภอตาม
ขั �นตอนของกฎหมาย แตถ้่ามีการละเมิดระเบียบอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เช่น การบงัคบัให้คูก่รณียอมความ หรือ 
มีการเห็นดีเห็นพร้อมอีกฝ่ายหนึ�ง หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ�ง ผู้ ที�กระทํา
เชน่นั �น หรือคณะไกลเ่กลี�ยนั �นต้องได้รับผิดชอบคา่เสียหายที�เกิดขึ �นและแตก่รณี 

j. หนว่ยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านไมไ่ด้รับเงินเดือนเหมือนกบัเจ้าหน้าที�รัฐ แตมี่สิทธิได้รับการยกย่อง
ตามผลงานที�ได้กระทําจริงและตามการเสนอของผู้ ใหญ่บ้าน การได้รับยกย่องจากองค์การปกครองท้องที�
เป็นสิ�งที�สําคญัและเป็นสิ�งที�ภาคภูมิใจ สามารถพิสจูน์ความสามารถของบคุคลหรือคณะหน่วยที�ได้ทํางาน
ในหน้าที�ที�มีเกียรติได้รับใช้ประชาชน ที�สําคญัคือการสร้างบ้านของพวกเขาให้เป็นบ้านปลอดคดีสามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ คุณค่าทางด้านจิตใจเหล่านั �นทําให้บุคคลเหล่านั �นสามารถอยู่ได้และทําหน้าที�นั �น
ได้มาจนปัจจบุนั 

[. หนว่ยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านไมมี่สิทธิอนญุาตให้หยา่ร้าง ไมมี่สิทธินําโทษทางอาญามาใช้ (โทษ
ปรับ โทษตดัอิสรภาพ อื�นๆ) ซึ�งเป็นหน้าที�ของศาลประชาชน แตมี่หน้าที�อบรมให้คูก่รณีเคารพและปฏิบตัิ
ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด กล่าวคือ หน่วยไกล่เกลี�ยขั �นบ้านมีสิทธิ�ที�จะอบรมให้สามีภรรยาที�ไม่เข้าใจกนั 
คืนดีร่วมกัน หน่วยไกล่เกลี�ยจะไม่มีสิทธิ�ตกลงหย่าร้างกนัได้แม้ว่าคู่สามีภรรยาจะพอใจหรือตกลงร่วมกัน
หย่าร้างก็ตาม การหย่าร้างต้องผ่านกระบวนการยตุิธรรมให้ถึงที�สดุก่อน เนื�องจาก พรรคและรัฐบาลลาวมี
นโยบายให้ทุกครอบครัวรักสามคัคีพร้อมกบัพฒันาเศรษฐกิจ เพื�อให้ครอบครัวเป็นจดุที�เข้มแข็งของสงัคม 
และเพื�อดํารงรักษาจารีตประเพณีที�ดีงามของชาตไิว้  

Z. หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านมีสิทธิประสานความร่วมมือกบัองค์การที�เกี�ยวข้องของหมู่บ้านใน
การปฏิบตัหิน้าที� ในการดําเนินงานหนว่ยไกล่เกลี�ยสามารถประสานงานกบัภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง เช่น ถ้าข้อ
ขดัแย้งเกี�ยวกบัปัญหาที�ดนิแตล่ะหมู่บ้านจะมีเจ้าหน้าที�ที�ดินประจําอยู่พร้อมที�จะอํานวยความสะดวก หรือ
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ให้ข้อมูลเกี�ยวกับปัญหาที�ดินดงักล่าว หรือเกี�ยวข้องกับการบงัคบัคดี หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านมี
สิทธิ�ประสานงานกบัหนว่ยงานจดัตั �งปฏิบตัิคําตดัสินของศาลเมือง เป็นต้น 

Q. สิทธิอื�นๆ ตามการมอบหมายอํานาจการปกครองบ้าน หรือ หนว่ยงานของยตุธิรรมเมืองที�สอดคล้อง
กบับทบาทของตน (ประเสริฐ สะหวา่งดี, YZZY, น. 50-51) 

บคุคลเกี1ยวข้องที1ทําหนา้ที1ในกระบวนการไกล่เกลี1ย  
ข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการจดัตั �งและการเคลื�อนไหวของหน่วยไกล่เกลี�ยประกอบด้วยหวัหน้า P 

คน รองหวัหน้า P-Y คน และสมาชิกอีก j-Z คนซึ�งมาจากสว่นตา่งๆ ดงันี � 
P. ผู้ตา่งหน้าแนวโฮม หรือแนวลาวสร้างชาติของบ้าน เป็นองค์กรจดัตั �งที�กําหนดไว้ในรัฐธรรมนญูของ

สปป.ลาว หมายถึง ผู้ ที�ได้รับการจดัตั �งอย่างเป็นทางการ เลือกมาจากผู้ ที�มีวฒุิสงูสดุในบ้านหรือข้าราชการ
ตําแหนง่สงูที�เกษียณอายแุล้ว หรือเป็นผู้ ที�ได้รับการพิจารณาวา่มีคณุวฒุิสงูสดุในหมู่บ้าน 

Y. ผู้ ต่างหน้าองค์กรปกครองบ้าน หมายถึง ผู้ แทนขององค์กรปกครองบ้าน หรือ บุคคลที�นายบ้าน
มอบหมายให้ไปร่วมเป็นคณะหนว่ยไกลเ่กลี�ย 

j. ผู้ตา่งหน้าสหพนัธ์สตรี ซึ�งสหพนัธ์สตรีเป็นองค์กรมหาชน มีบทบาทในการศกึษาอบรมสตรีที�อยู่ใน
หมู่บ้านของตนเพื�อให้สตรีทกุคนภายในหมู่บ้านรับรู้เกี�ยวกบักฎหมายและกฎระเบียบขององค์การสหพนัธ์
สตรี รวมทั �งมีบทบาทเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นตัวแทนในการปกปักรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ที�ชอบธรรมของสตรีและเดก็ 

[. ผู้ ต่างหน้าชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว เป็นองค์กรมหาชนที�เป็นตวัแทนในการปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของคนรุ่นหนุม่ (เยาวชน) 

Z. ผู้ทรงคณุวฒุิ หรือผู้ตา่งหน้าเผา่ภายใน เป็นผู้ ที�ได้รับคดัเลือกจากชาวบ้านด้วยกนัเองโดยเห็นว่าเป็น
ผู้ ที�มีความรู้เป็นที�นา่เชื�อถือ  

Q. ผู้ ต่างหน้าอาสาสมัครป้องกันพลเรือนบ้าน หรือที�เรียกว่า เจ้าหน้าที�ป้องกันความสงบของบ้าน      
(ป.ก.ส.บ้าน) มีหน้าที�ในการรักษาความสงบทางด้านการเมือง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสงัคม 
เพื�อความสงบสขุของประชาชน (ชญานนัทน์ ล้อมณีนพรัตน์, YZZj, น. P|i) 
 กระบวนการไกล่เกลี1ยของหน่วยไกล่เกลี1ยระดบัหมู่บา้น  
 หน่วยไกล่เกลี�ยระดบัหมู่บ้านทํางานเป็นคณะตามหลกัการรวมศนูย์ประชาธิปไตย ซึ�งเริ�มจากได้
รับคําฟ้องหรือคําเสนอของผู้ เสียหาย หนว่ยงานดงักล่าวจะต้องพิจารณาข้อพิพาทนั �นภายใน w วนั จากนั �น
จะต้องกําหนดวนั เวลา สถานที� เพื�อเรียกคูก่รณีพิพาทและพยานบคุคลเข้าร่วมการไกล่เกลี�ย การไกล่เกลี�ย
แตล่ะครั �งจะดําเนินการไกล่เกลี�ยได้ก็ต่อเมื�อมีคณะกรรมการอย่างน้อย j คน ในการไกล่เกลี�ยผู้ ใหญ่บ้าน
จะเป็นผู้ ชี �แนะแนวทางการไกล่เกลี�ย ยกเหตผุล ข้อดี ข้อเสียในการไกล่เกลี�ยให้คูก่รณีพิพาทและบุคคลที�
เข้าร่วม พร้อมทั �งหาทางออกที�ตา่งฝ่ายตา่งยอมรับได้ เบื �องต้นผู้ใหญ่บ้านจะต้องสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ ยื�นฟ้องพร้อมทั �งให้อ้างเหตผุลที�จําเป็นเพื�อให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ�งและคณะกรรมการได้รับรู้ด้วย จากนั �น
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สอบถามคูค่วามอีกฝ่ายหนึ�งพร้อมทั �งอธิบายเหตผุลหรือให้คําตอบอย่างแน่ชดัว่าจะทําอย่างไรกบัการฟ้อง
ของคู่กรณีจะมีความสามารถมากน้อยเพียงใด อย่างไร จากนั �นบุคคลอื�นที�เข้าร่วมก็มีสิทธิที�จะออก
ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เพื�อแนะนําโน้มน้าวให้คูก่รณีทั �งสองฝ่ายตกลงประนีประนอมยอมความกนั 
 ถ้าคูก่รณีไม่สามารถตกลงกนัได้ การไกล่เกลี�ยจะทําหลายครั �งก็ได้ แตล่ะครั �งผู้ ยื�นฟ้องจะต้องจ่าย
คา่ธรรมเนียม คือ Z,||| กีบ แตล่ะครั �งของการไกล่เกลี�ยผู้ ใหญ่บ้านอาจจะให้บคุคลใดบุคคลหนึ�งในคณะ
เป็นคนบนัทกึการไกลเ่กลี�ยไว้เพื�อเป็นหลกัฐาน กรณีไมส่ามารถตกลงกนัได้ ผู้ ใหญ่บ้านในนามหวัหน้าคณะ
จะต้องแนะนําแนวทางขั �นตอนในการแก้ไข กล่าวคือ ยื�นคําฟ้องพร้อมบทบนัทึกการไกล่เกลี�ยแต่ละครั �งไป
ยงัศาลประชาชนอําเภอที�มีเขตอํานาจพิจารณาตอ่ไป เมื�อคูก่รณีพิพาทตกลงประนีประนอมยอมความกัน
ได้ให้ปฏิบตัิตามที�ได้ตกลงกันไว้ บทบนัทึกเกี�ยวกับการไกล่เกลี�ยจะมีผลบงัคบันับตั �งแต่วันที�คู่กรณีและ
คณะกรรมการลงลายมือชื�อไว้เป็นต้นไป แต่ถ้ามีการบนัทึกการไกล่เกลี�ย (การทําสญัญาประนีประนอม
ยอมความ) แล้ว แตคู่ก่รณีฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไมย่อมปฏิบตัติามข้อตกลงนั �น คณะกรรมการหมู่บ้านที�ทําหน้าที�
ไกล่เกลี�ยต้องเรียกคู่กรณีฝ่ายที�ไม่ปฏิบัติเพื�อทวงถึงเหตุผลของการไม่ปฏิบตัิ และหากยังไม่ปฏิบตัิอีก 
ผู้ เสียหายจะฟ้องศาลประชาชนอําเภอตอ่ไป คําฟ้องที�ยื�นไปยงัศาลประชาชนอําเภอต้องมีความคิดเห็นตอ่
ข้อพิพาทดงักลา่วของผู้ใหญ่บ้านและลงลายมือเป็นหลกัฐานด้วย (บญุตา ส.ผาบมีชยั, YZZw, น. ig-ii) 

ปัจจยัที1ทําใหร้ะบบการระงบัข้อขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้นของ สปป. ลาว ประสบความสําเร็จ  
P. ระบบการจดัตั �งของรัฐ แม้ สปป.ลาว จะปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ ซึ�งองค์กรตา่งๆ ถกู

จดัตั �งโดยฝ่ายปกครอง แตร่ะบบการจดัตั �งของลาวยงัคงให้ความสําคญัตอ่วิถีชมุชน และไม่ทําลายอํานาจ
ชมุชน กลา่วคือ คอมมิวนิสต์แบบลาว มีความยืดหยุน่ประนีประนอมจะเห็นได้จากคณะกรรมการไกล่เกลี�ย
ข้อขดัแย้งในระดบัหมู่บ้าน แม้เป็นองค์กรที�กําหนดโครงสร้างและถกูจดัตั �งโดยภาครัฐ แตค่ณะกรรมการ
ดงักล่าวยงัมีความเป็นอิสระและมีบทบาทเป็นตวัแทนชมุชนอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี�ยที�
สอดคล้องกบัวิถีชีวิต ความเชื�อจารีตประเพณีในชมุชน รวมทั �ง วฒันธรรมของแตล่ะชนเผ่า ซึ�งแตกตา่งจาก
ประเทศไทยที�คณะกรรมการตา่งๆ ที�แตง่ตั �งโดยรัฐมกัมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นตวัแทนของรัฐ และมกัถูก
แทรกแซงหรือสั�งการโดยทางการจนไม่อาจแสดงบทบาทเป็นตวัแทนชมุชนได้อย่างแท้จริง (คณะรัฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสํานกัพฒันาและส่งเสริมการบริหารยตุิธรรมจงัหวดัและยตุิธรรมทางเลือก, 
2555, น. ZY-Zj) 

Y. ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และจารีตประเพณี สปป.ลาวเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที�มี
เอกลกัษณ์ตา่งจากประเทศคอมมิวนิสต์อื�น กลา่วคือ ยงัคงวิถีชีวิตไว้ได้อย่างงดงาม ประชาชนชาวลาวส่วน
ใหญ่ยงัมีบุคลิกภาพของชาวพทุธ แม้รัฐบาลลาวมีนโยบายสนบัสนนุการท่องเที�ยวโดยตลอด แตท่างการ
ลาวไมไ่ด้สง่เสริมการสร้างถาวรวตัถรุองรับนกัทอ่งเที�ยว จดุขายของการทอ่งเที�ยวของลาว คือ การเป็นเมือง
พทุธที�สงบและมีวิถีวฒันธรรมที�งดงาม ซึ�งเป็นความภาคภูมิใจของชาวลาว วฒันธรรมของลาวจึงมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนยังมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาซึ�งฝังรากลึกในประเทศ โดยเฉพาะในแขวง           
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หลวงพระบางที�ได้รับการขึ �นทะเบียนเป็นมรดกโลก วฒันธรรมและความศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาจึงเป็น
ปัจจยัสําคญัที�ทําให้ระบบการไกล่เกลี�ยของสปป.ลาวประสบความสําเร็จ จะเห็นได้จากการนําเรื�อง บาป 
บญุ คณุ โทษ มาเป็นประเด็นในการไกล่เกลี�ย การใช้วดัเป็นสถานที�ประชมุ หรือการนําวฒันธรรมการ
เคารพผู้ใหญ่จารีตประเพณีของแมห่ญิงมาเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการไกล่เกลี�ย เห็นได้ว่าโครงสร้างของ
หนว่ยไกลเ่กลี�ยที�ประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ หลายภาคส่วนซึ�งเป็นบคุคลที�ได้รับการยอมรับนบัถือจากคนใน
หมูบ้่าน เชน่ เมื�อมีข้อขดัแย้งเกี�ยวกบัสตรีก็ต้องมีตวัแทนจากสหพนัธ์สตรีเข้าร่วมไกล่เกลี�ยด้วย ซึ�งย่อมเป็น
ผู้ ที�เข้าใจในลกัษณะปัญหาข้อพิพาทได้ดี และช่วยให้บรรยากาศในการไกล่เกลี�ยมีความเป็นมิตร รวมทั �ง
ยอ่มทําให้ผู้ เสียหายรู้สกึอุ่นใจและพร้อมที�จะเล่าเรื�องราวความขดัแย้ง ความเสียหายที�ตนได้รับ และความ
ต้องการของตนอนัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัในการไกล่เกลี�ยตามแนวทางของยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์
(คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสํานักพฒันาและส่งเสริมการบริหารยุติธรรมจงัหวดัและ
ยตุธิรรมทางเลือก, YZZZ, น. ZY-Zj) 

j. โครงสร้างของหน่วยไกล่เกลี�ยมีความสอดคล้องกับแนวคิดยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ที�มุง่เน้นการมีสว่นร่วมของชมุชน โดยบคุคลที�เข้ามาไกล่เกลี�ยมาจากหลายภาคส่วนในชมุชนซึ�ง
ล้วนเป็นบคุคลที�มีความใกล้ชิดและเข้าใจถึงลกัษณะความขดัแย้งที�เกิดขึ �นภายในหมู่บ้านของตนเป็นอย่าง
ดี เช่น ชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวขั �นบ้าน ซึ�งประกอบด้วยหัวหน้าชาวหนุ่มที�สมาชิกให้ความเคารพ    
นบัถือ และมีหน้าที�อบรม ตกัเตือนให้สมาชิกของตนเคารพตอ่จารีตประเพณีและระเบียบของบ้านเมือง ซึ�ง
เป็นบคุคลที�มีความเหมาะสมในการที�จะเข้ามาไกล่เกลี�ยให้คูก่รณีตกลงระงบัข้อพิพาทได้ นอกจากนี � ยงัมี
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ�งเป็นผู้ อาวุโสในหมู่บ้าน หรือเรียกกันว่า เจ้าโคดลุงตา เป็นผู้ รู้ความเป็นไปแห่งจารีต
ประเพณีของท้องถิ�น รู้จกัต้นตระกลู ญาติมิตรของคูก่รณี อีกทั �งเป็นที�เคารพนบัถือ มีความประพฤติดี และ
ชุมชนมีความศรัทรา รวมทั �งเป็นผู้ มีจิตวิทยาในการไกล่เกลี�ย อันจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้าง
บรรยากาศที�ดีในการไกลเ่กลี�ย อีกทั �งสร้างความนา่เชื�อถือให้แก่คูก่รณีวา่ผู้ ไกลเ่กลี�ยจะมีความเป็นธรรม 

เห็นได้ว่าโครงสร้างของหน่วยไกล่เกลี�ยที�ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ หลายภาคส่วนซึ�งเป็นบคุคลที�
ได้รับการยอมรับนบัถือจากคนในหมูบ้่าน เช่น เมื�อมีข้อขดัแย้งเกี�ยวกบัสตรีก็ต้องมีตวัแทนจากสหพนัธ์สตรี
เข้าร่วมไกล่เกลี�ยด้วย ซึ�งย่อมเป็นผู้ ที�เข้าใจในลกัษณะปัญหาข้อพิพาทได้ดี และช่วยให้บรรยากาศในการ
ไกล่เกลี�ยมีความเป็นมิตร รวมทั �งย่อมทําให้ผู้ เสียหายรู้สึกอุ่นใจและพร้อมที�จะเล่าเรื�องราวความขดัแย้ง 
ความเสียหายที�ตนได้รับ และความต้องการของตนอนัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัในการไกล่เกลี�ยตาม
แนวทางของยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ (ชญานนัทน์ ล้อมณีนพรัตน์, YZZj, น. PPY-PPZ) 

[. ภูมิปัญญาในการบริหารจดัการ เป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�ทําให้การไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งในชมุชนของ 
สปป. ลาว ประสบความสําเร็จ ตวัอย่างเช่น การใช้วิธีแก้ไขปัญหาที�ต้นเหตโุดยเน้นเชิงป้องกนั เช่น การ
จดัระบบการปรึกษาหารือระหวา่งกนัของสหพนัธ์แมห่ญิงในหมูบ้่าน เป็นการป้องกนัปัญหาความขดัแย้งใน
ครอบครัว อนัจะนําไปสูค่วามแตกแยก และส่งผลกระทบตอ่บตุรหลาน ทกุหน่วยย่อยได้รับการดแูล โดยใน
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แตล่ะหมู่บ้าน จะมีกลุ่มสตรี เด็ก ผู้สงูอาย ุ ฯลฯ ให้การดแูลซึ�งกนัและกัน ทําให้แตล่ะกลุ่มไม่รู้สึกว่าถูก
ทอดทิ �ง แตก่ลบัรู้สึกอบอุ่นและมีกําลงัใจในการร่วมกนัพฒันาชมุชน เป็นต้น การประนีประนอมส่วนใหญ่
ในลาวจะประสบความสําเร็จ เนื�องจากการไกล่เกลี�ยประนีประนอมเป็นสิ�งที�ฝักรากลึกอยู่ในของคนลาวที�
ชอบความสามคัคี และเป็นที�นิยมใช้อย่างแพร่หลาย (ชญานนัทน์ ล้อมณีนพรัตน์, 2553, น. PPY-PPZ; 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสํานกัพฒันาและส่งเสริมการบริหารยุติธรรมจังหวดัและ
ยตุธิรรมทางเลือก, YZZZ, น. ZY-Zj) 

ลกัษณะการจดัตั �งและดําเนินการมีความสอดคล้องกบัแนวคิดยตุิธรรมชมุชน เนื�องจากเป็นการใช้
ทรัพยากรของชมุชนเป็นหลกั โดยการเห็นประโยชน์ร่วมกนัของคนในชมุชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชมุชน ดงัจะเห็นได้จากการที�หนว่ยไกลเ่กลี�ยไมมี่งบประมาณสนบัสนนุในการดําเนินงานและไม่มีอตัรา
เงินเดือนเหมือนเจ้าพนกังานของรัฐ แตมี่สิทธิได้รับคา่ตอบแทนเพียงจํานวนเล็กน้อยเป็นคา่แรงในการไกล่
เกลี�ยแตล่ะครั �ง ซึ�งต้องอาศยัคูก่รณีเป็นผู้ เสียคา่ใช้จา่ยเอง ซึ�งปกตจิา่ยกนัคนละครึ�ง แตห่ากตา่งฝ่ายตา่งไม่
มี องค์การปกครองจะเป็นผู้ จ่ายให้ แต่หากหมู่บ้านใดไม่มีงบประมาณก็สามารถยกเว้นไม่ต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยใดๆ ทั �งสิ �น เนื�องจากสาระสําคญัไมใ่ชก่ารหารายได้จากการไกล่เกลี�ย แตจ่ดุมุ่งหมายหลกัคือการ
หาแนวทางที�จะทําให้หมูบ้่านมีความสงบสขุและสามคัคีกนั นอกจากนี � สิ�งสําคญัคือ การยกย่อง สรรเสริญ
จากองค์การปกครองท้องที�ซึ�งเป็นคณุคา่ทางด้านจิตใจที�ทําให้สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ตอ่ไป (ชญานนัทน์ 
ล้อมณีนพรัตน์, 2553, น. PPY-PPZ) 

ปัจจยัอปุสรรคของการไกล่เกลี1ยใน สปป. ลาว  
P.การกําหนดประเภทคดีที�ให้ไกล่เกลี�ยได้ตามกฎหมายอาญาของสปป. ลาว เฉพาะมาตรา YZ 

เท่านั �น ถือเป็นการกําหนดไว้แคบเกินไป กล่าวคือ เฉพาะความผิดบางประเภทเท่านั �น ได้แก่ การทําร้าย
ร่างกายระหว่างญาติใกล้ชิดที�ไม่บาดเจ็บสาหสั การนินทา การใส่ร้าย การกระทําผิดตอ่กรรมสิทธิ�ส่วนตวั
ของเครือญาติ การหมิ�นประมาทศพหรือชื�อเสียงของผู้ เสียชีวิต การล่วงละเมิดเคหะสถาน การล่วงละเมิด
ความลับส่วนตัวซึ�งไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามความเป็นจริงในชุมชนที�มีการนําความผิดอื�นๆ มา    
ไกลเ่กลี�ยก่อนที�จะมีการบงัคบัใช้ข้อตกลงฯ ทําให้ในบางหมู่บ้านผู้ ไกล่เกลี�ยไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลง 
กลา่วคือ ยงัคงนําข้อพิพาทอื�นๆ มาไกล่เกลี�ย เช่น การทําร้ายร่างกายหรือความผิดเกี�ยวกบัเพศ เป็นต้น ซึ�ง
สร้างความไมเ่ทา่กนัในเรื�องประเภทของข้อพิพาทที�จะนํามาไกลเ่กลี�ยในแตล่ะหมูบ้่าน 

Y.ผู้ ไกล่เกลี�ยไม่ได้จบการศกึษาวิชากฎหมายและไม่ได้รับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเบื �องต้น 
ทําให้ผู้ ไกล่เกลี�ยบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับหลกักฎหมาย อีกทั �งไม่ได้มีหลกัเกณฑ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรกําหนดให้การดําเนินกระบวนการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทเป็นไปในแนวทางที�สอดคล้องกับ
แนวทางยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์อยา่งแท้จริง ทําให้การไกลเ่กลี�ยในแตล่ะชมุชนไมมี่มาตรฐานเดียวกนั  

j.เรื�องผลบงัคบัของข้อตกลง หากคูก่รณีไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงคูก่รณีอีกฝ่ายต้องฟ้องร้องตอ่ศาล
เป็นคดีแพ่งให้ปฏิบตัิตามสญัญา ซึ�งย่อมสร้างความยุ่งยากเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสําหรับคู่กรณี และใน
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เรื�องผลของการไกลเ่กลี�ยนั �น แม้จะตกลงกนัได้แล้วก็ไมไ่ด้ทําให้ความผิดทางอาญาที�ได้ไกล่เกลี�ยกนัแล้วนั �น
ระงบัไป อาจมีการฟ้องร้องกนัได้อีก ซึ�งย่อมแสดงว่าการไกล่เกลี�ยนั �นไม่ได้มีผลบงัคบัตรงตามเจตนารมณ์
ของคู่กรณีที�ต้องการให้ข้อพิพาทสิ �นสุดลงเมื�อตกลงกันได้โดยความสมัครใจแล้ว (ชญานันทน์ ล้อมณี
นพรัตน์, YZZj, น. PPY-PPZ) 

 
เนื �อหาของบทนี �เป็นผลการสํารวจที�เกี�ยวข้องกับยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวจากเอกสารชั �นรอง 

เป็นงานวิจยัที�เกี�ยวข้องเป็นสว่นใหญ่ สําหรับเนื �อหาบทตอ่ไป เป็นผลการศกึษายตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาว 
โดยเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลุม่เจ้าหน้าที�และผู้ นําชมุชนที�ปฏิบตังิาน รวมทั �งศกึษาจากเอกสารชั �นต้น
ประกอบกนั เชน่ คําสั�งนายกรัฐมนตรี ข้อตกลงกระทรวงยตุธิรรม และคูมื่อที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นเอกสารภาษา
ลาวที�คณะวิจยัได้รับจากผู้ให้สมัภาษณ์ 
 
 ,., ยุตธิรรมชุมชนไทยในอดีต 

 
ยตุธิรรมชมุชนในประเทศไทย นบัวา่มีบทบาทอยา่งมากในอดีตในการไกลเ่กลี�ยความขดัแย้ง อย่าง

เจ้าโคตร หรือโต๊ะครู สําหรับเจ้าโคตรเป็นผู้ใหญ่ในตระกลูหรือของแตล่ะกลุม่ของตระกลู ที�มีความสําคญัใน
วฒันธรรมภาคอีสาน มีบทบาทหน้าที�สั�งสอน เลี �ยงดลูกูหลาน ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ให้สติความคิด 
ปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบัพิธีกรรมและประเพณีอนัดีให้ลูกหลานได้เห็น ไกล่เกลี�ยประนีประนอมกรณีพิพาทที�
เกิดขึ �นในสงัคมและชมุชน ให้เกิดความปลอดภยัอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีสขุสนัติ แก้ไขปัญหาข้อขดัข้องตา่ง ๆ 
ที�เกิดขึ �นในสงัคม ทําหน้าที�แบ่งปันมรดกให้แก่ลกูหลานอย่างเป็นธรรม ปกป้องคุ้มครองลกูหลานให้อยู่ใน
สงัคมอย่างมีความสุข ฯลฯ ผู้ ที�จะเป็นเจ้าโคตรมีลกัษณะหลายประการ ได้แก่ เป็นญาติผู้ ใหญ่ของแต่ละ
ตระกูลที�เคารพนับถือ มีความซื�อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ไม่ดื�มสุรา ไม่สูบบุหรี�  ยึดมั�นในศีลธรรมอันดี  
ประชาชนทั�วไปในหมูบ้่านก็เคารพ ระบบเจ้าโคตรในอดีตใช้ได้ผลดีเพราะคนอีสานนบัถือผู้อาวโุส เมื�อมีการ
เจ็บไข้ได้ป่วย เกิดการขดัแย้งในครอบครัว การแบง่ทรัพย์มรดก ฯลฯ จะต้องมีการเชิญญาติผู้ ใหญ่มาพดูคยุ
กนัเพื�อไกล่เกลี�ยให้คืนดีหรือเป็นที�ยตุิกัน บางครั �งเจ้าโคตรมีบทบาทมากกว่ากฎหมายมรดกของบ้านเมือง 
(อดุม บวัศรี, YZ[i, อ้างใน วนัชยั วฒันศพัท์, 2553) 

นอกจากนี � ประเทศไทยในอดีต ยงัมีระบบ “โต๊ะครู” เป็นระบบการจดัการความขดัแย้งด้วยการ
เจรจาไกล่เกลี�ยในหมู่บ้านเช่นกัน ดงักรณีหมู่ 8 ตําบลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ� จังหวัดปัตตานี หรือใน
ภาคเหนือก็มีการใช้ “แก่เหมือง แก่ฝาย” ในการแก้ปัญหาข้อขดัแย้งจากการใช้นํ �า แตใ่นปัจจบุนัระบบการ
แก้ปัญหาแบบดั �งเดิมของไทยลดความสําคญัลงเพราะขาดความน่าเชื�อถือ ประกอบกับมีระบบยุติธรรม
กระแสหลกัที�เป็นที�ยอมรับโดยกฎหมายออกมา ดงัข้อค้นพบของ อดุม บวัศรี ที�ว่า เจ้าโคตรมีข้อบกพร่องที�
ทําให้ถกูลดความสําคญัลงไป ได้แก่ ความลําเอียงไม่ยตุิธรรม มีผู้ตอบคิดเป็นร้อยละ 21 นอกจากนี � ผู้ตอบ
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ยงัเห็นว่าเจ้าโคตรมีการแบง่พรรคแบง่พวก ขาดคณุธรรม ไมเ่ป็นประชาธิปไตย ขาดความสามารถ ไม่กล้า
ตดัสินใจ ขี �บน่ เป็นต้น (วนัชยั วฒันศพัท์, 2553) 

 
,.. ที�มาของยุตธิรรมชุมชนไทยในปัจจุบัน 
 

 หลงัจากการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงยตุิธรรมส่งผลให้มีการปรับเปลี�ยนภารกิจไปจากเดิมที�เคย
สนบัสนนุการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลมาสูก่ารเป็นหนว่ยงานหลกัในกระบวนการยตุิธรรมที�
มีภารกิจครอบคลมุด้านการอํานวยความยตุธิรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกนั
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ภารกิจที�มีการปรับเปลี�ยนไปนั �นมีความครอบคลุมงาน
ยุติธรรมอย่างกว้างขวาง กระทรวงยุติธรรมจึงมีความจําเป็นที�จะต้องพัฒนากลไกและระบบการบริหาร
จดัการให้สามารถผลกัดนัภารกิจดงักล่าวให้บรรลเุป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้สงัคมอนัจะนํามา
ซึ�งความสุขของสังคมอย่างยั�งยืน จากเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายกระจายงาน
ยุติธรรมไปยังพื �นที�จังหวัดต่างๆ ทั�วประเทศ โดยมีการจัดตั �งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเมื�อปี พ.ศ.YZ[g 
เพื�อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ทั �งนี � ได้มี
การพฒันาระบบงานยุติธรรมชุมชนและการจัดตั �งเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นแนวทางที�สําคญัประการ
หนึ�งของนโยบายดงักล่าวที�มีจุดหมายให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอํานวยความยุติธรรมใน
ลกัษณะหุ้นส่วนภายใต้ยทุธศาสตร์ “ยตุิธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” (justice for all, all for Justice) 
(เนาวรัตน์ พลายน้อย, YZZ|, น. Ygi) โดยสํานกังานยตุธิรรมจงัหวดัเป็นผู้ประสานและบรูณาการในพื �นที� 

วตัถปุระสงค์ของโครงการยตุิธรรมชมุชน มีหลายประการ ได้แก่ เพื�อเสริมสร้างบทบาทและความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื�อให้ได้แนวทาง วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีโครงการนําร่องยุติธรรมชุมชน Pw จงัหวดั ได้แก่ P.กรุงเทพฯ Y.ปทุมธานี j.ระยอง   
[.ฉะเชิงเทรา Z.สริุนทร์ Q.ชยัภูมิ w.ขอนแก่น g.มหาสารคาม i.เชียงใหม่ P|.ลําพนู PP.น่าน PY.พิษณุโลก 
Pj.กําแพงเพชร P[.ราชบรีุ PZ.ประจวบคีรีขนัธ์ PQ.สรุาษฎร์ธานี Pw.ตรัง (เนาวรัตน์ พลายน้อย, YZZ|, น. 
YiP) มีหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักพัฒนาและ
สง่เสริมการบริหารยตุธิรรมจงัหวดั และสํานกังานยตุธิรรมจงัหวดั  

ในสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัมีการจดัตั �งศนูย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน ซึ�งเป็นศนูย์ที�กระทรวง
ยุติธรรมจัดตั �งขึ �นอยู่ในสํานักงานฯ ยุติธรรมจังหวัดภายในกลุ่มงานบริการประชาชน โดยให้เป็นกลไก
เชื�อมต่อการทํางานระหว่าง ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ�งศูนย์
ประสานงานยตุิธรรมชมุชน มีหน้าที� ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเครือข่ายยตุิธรรมชุมชน จดัวางระบบ
ฐานข้อมลูและ เชื�อมโยงข้อมูลระหว่างกลไกในชุมชนกับสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัและกระทรวงยุติธรรม 
เพื�อทํางานร่วมกนัตลอดจนตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานของศนูย์ 
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สําหรับผู้ ที� เกี�ยวข้องในส่วนของชุมชนหรือประชาชนในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมนั �น ได้แก่ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน สมาชิกเครือข่ายฯ ผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชน 
คณะกรรมการประจําศนูย์ยตุธิรรมชมุชน ศนูย์ยตุิธรรมชมุชน นอกจากนี � ยงัมีอาสาสมคัรคมุประพฤติ และ
อาสาสมคัรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

สําหรับ "เครือข่ายยุติธรรมชมุชน" หมายถึง ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรที�มีความสนใจ และสมคัร
ใจที�จะแลกเปลี�ยนข้อมลูข่าวสาร และประสานความร่วมมือ ในการป้องกัน เฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรม 
ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื�อตอบสนองความ
ต้องการ และเสริมสร้างความยตุธิรรมและความสงบสขุในชมุชน 

สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชนผู้สนใจในงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ของ
กระทรวงยุติธรรม และได้ผ่านการอบรม "หลักสูตรเครือข่ายยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม" เพื�อเข้าร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหุ้ นส่วนที�จะดําเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื�อเป็นการเสริมสร้างความ
ยตุธิรรม ความเป็นธรรม และความสงบสขุในชมุชน 

ผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนผู้ ได้รับคดัเลือก ให้เป็น
ตวัแทนของเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน และประชาชนในชมุชน ในการประสานงาน ระหว่างประชาชน ชมุชน 
และองค์กรต่างๆ ทั �งภาครัฐและเอกชน เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมในชมุชนและส่งผลให้เกิดความสงบสุข
ของชมุชน นอกจากนี � ยงัเป็นผู้บริหารจดัการและดําเนินงานในศนูย์ยตุธิรรมชมุชน 

คณะกรรมการประจําศนูย์ยตุธิรรมชมุชน หมายถึง สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนหรือ ประชาชน
ในชุมชนได้รับการคดัเลือกให้ทําหน้าที�พิจารณา วินิจฉัย แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในชุมชนในกรณีที�
สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน หรือผู้ประสานงานยตุิธรรมชมุชนไม่สามารถแก้ไขได้ จะมีการพิจารณาส่ง
เรื�องที�ไม่สามารถแก้ไขได้ให้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดต่อไป โดยมีผู้ ประสานงานยุติธรรมชุมชนเป็น
เลขานกุาร คณะกรรมการประจําศนูย์ยตุธิรรมชมุชนและเป็นฝ่ายธุรการ 

ศนูย์ยตุิธรรมชมุชน หมายถึง สถานที�ที�อยู่ในชมุชน และสมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน ตลอดจน
ประชาชนเห็นชอบให้จดัตั �งเป็นศนูย์ยตุธิรรมชมุชน เพื�อใช้เป็นสถานที�ดําเนินงาน ของคณะกรรมการประจํา
ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนหรือดําเนินงานในกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน 

นอกจากนี � ประชาชนผู้ ทําหน้าที�อาสาสมคัรคมุประพฤต ิ ภายใต้โครงการอาสาสมคัรคมุประพฤต ิ
ของกระทรวงยุติธรรม นโยบายรัฐบาล และนโยบายชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
ตั �งแต่ปี พ.ศ.YZj| มีบทบาทช่วยเหลือพนกังานคมุประพฤติในการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ ต้องขงัในชั �น
ก่อนได้รับการพกัการลงโทษหรือลดวนัต้องโทษ ช่วยเหลือพนกังานคมุประพฤติ ในการสอดส่องเยี�ยมเยียน
แก้ไขฟื�นฟูและสงเคราะห์ ผู้ ที�อยู่ระหว่างถกูคมุความประพฤติ ผู้ ที�ทํางานบริการสงัคมแทนคา่ปรับและ ผู้ ที�
ต้องได้รับการสงเคราะห์ภายหลงัปลอ่ย ชว่ยเหลือพนกังานคมุประพฤติ หรือพนกังานเจ้าหน้าที�ในการฟื�นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ตดิตามผลผู้ตดิยาเสพตดิ และตดิตามผลผู้ผา่นการฟื�นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
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ติด ตามพระราชบญัญัติฟื�นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ.YZ[Z ช่วยเหลือพนกังานคมุประพฤติตามที�
กฎหมายบญัญัติไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที�ของพนกังานคมุประพฤติช่วยเผยแพร่ความรู้และประชาสมัพนัธ์
ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามแนวทางที�กรมคุมประพฤติหรือกระทรวงยุติธรรมกําหนด 
อาสาสมคัรคมุประพฤติมีสิทธิได้รับการเสนอชื�อเข้าคดัเลือกเป็นอาสาสมคัรคมุประพฤติดีเดน่ มีสิทธิได้รับ
การเสนอชื�อขอพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ สมาชิกมีสิทธิได้รับสวสัดิการตามที�กรมคุมประพฤต ิ 
กําหนด  

สําหรับ “อาสาสมคัรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” หมายถึง บคุคลที�ได้รับคดัเลือกจากประชาชนหรือ
กลุม่องค์กรประชาชนในชมุชน โดยให้ใช้ชื�อยอ่ภาษาไทยวา่ “อสภ.” เป็นไปตาม “ระเบียบกระทรวงยตุิธรรม 
ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. YZ[g” เป็นผู้ ที� มีอายุ PZ ปีขึ �นไป               
มีคณุสมบตัิตามที�กําหนด และต้องสมคัรโดยให้อธิบดี หรือบคุคลที�รับมอบหมายมีอํานาจแตง่ตั �งและเป็น  
ผู้ลงนามในบตัรประจําตวั โดยมีบทบาทและหน้าที�เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค์ และให้
ความรู้ เพื�อเป็นการกระตุ้ นให้ประชาชน และชุมชนตระหนักในด้านสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ            
ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ เป็นผู้ ดําเนินการ หรือเป็นผู้ประสานงาน ที�เกี�ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ และการจดัการความขดัแย้ง การระงบัข้อพิพาทชมุชน เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายในการ
ทํางานด้านสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนดําเนินการหรือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลไกการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน และประสานงานหน่วยงานที� เกี�ยวข้องในกรณีที� มีเหตุความไม่เป็นธรรมในชุมชน 
(สํานกังานยตุธิรรมจงัหวดัขอนแก่น, YZZQ) 

,./ หน่วยงานต่างๆ ในการดาํเนินงานเกี�ยวกับยุตธิรรมชุมชนในประเทศไทย 

กระทรวงยุติธรรม มีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานตามโครงการเครือข่ายยุติธรรมชมุชนเพื�อสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและชมุชนในการอํานวยความยตุิธรรมสร้างความเป็นธรรมในสงัคม โดย
ภาครัฐจะส่งเสริมการรวมตวัของประชาชนในลกัษณะเครือข่ายเพื�อทํางานด้วยกันกับภาครัฐในภารกิจที�
เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน สามารถพฒันาการมีสว่นร่วมและสง่เสริมความเข้มแข็งให้กบัชมุชน โดยมีเครือข่าย
ยตุิธรรมชุมชนและศนูย์ยุติธรรมชุมชนเป็นกลไกในการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า 
ประชามีส่วนร่วม” โดยกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมภายใน และต่อมาได้มอบหมายให้กับกรมคุม
ประพฤตดํิาเนินงานโครงการเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน โดยมีหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ภายใต้กระทรวงยตุิธรรม 
คือ 1.กรมคมุประพฤต ิY.สํานกังานคมุประพฤติ j.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [.สํานกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ และ Z.สํานกังานยตุิธรรมจงัหวดั (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554, น. YPY-YPQ) บทบาท
หน้าที�ของแตล่ะหนว่ยงานมีดงันี � 

กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานหลกัที�รับมอบหมายงานจากกระทรวงยตุิธรรมในการดําเนินงาน
โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยมีหน้าที�หลักในการจัดทําหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
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เครือข่ายยุติธรรมชุมชน การสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการประจําศูนย์ยุติธรรมชุมชน การจัดตั �งศูนย์
ยตุธิรรมชมุชน การจดัทําฐานข้อมลู การดแูลรักษาประโยชน์ จดัให้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ พร้อมมอบหมายงาน
และรวบรวมติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการ
ดําเนินงานโครงการเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน ซึ�งเป็นการทํางานในลกัษณะหุ้นส่วน สมาชิกผู้ปฏิบตัิงานใน
พื �นที�ตามความสมคัรใจและทําหน้าที�ในลกัษณะของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยมีประชาชน กลุ่ม หรือ
องค์กรมาทํางานร่วมกนั 

สํานักงานคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานย่อยของกรมคุมประพฤติที�รับนโยบายแผนงานมาเพื�อ
ดําเนินงานภายใต้โครงการเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน โดยสํานกังานคมุประพฤติจะต้องส่งเจ้าหน้าที�เข้าร่วม
ดําเนินงานโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนโดยตรง เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินโครงการเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนแต่ละจงัหวดั สําหรับเจ้าหน้าที�จากสํานกังานคมุประพฤติมีบทบาทหน้าที�ในการสอดส่อง 
เยี�ยมเยือนและแก้ไขฟื�นฟผูู้ถกูคมุความประพฤต ิให้คําแนะนําเบื �องต้นเกี�ยวกบัภารกิจของกรมคมุประพฤติ
ในด้านการควบคมุและสอดส่องและแก้ไขฟื�นฟูและสงเคราะห์ผู้ถกูคมุประพฤติ จดัประชมุที�เกี�ยวข้องที�อยู่
ในพื �นที�เดียวกับผู้ ถูกคมุประพฤติ เพื�อรับทราบและแลกเปลี�ยนข้อมูลและแนวทางในการดแูลแก้ไขฟื�นฟู
และรับผิดชอบ ให้ความชว่ยเหลือ ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมผู้ถกูคมุความประพฤติให้เป็นคนดี ระงบัข้อพิพาท
ความขัดแย้ง ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ เสียหายและผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม โดยนําเรื�อง
ดงักล่าวปรึกษาหารือกับผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชน ให้คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเบื �องต้น แก้ไข
ปัญหาให้ยุติพร้อมรายงานผลต่อศนูย์ยตุิธรรมชุมชน ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ให้ส่งต่อไปยงัศนูย์ยตุิธรรมชมุชน
พร้อมแจ้งให้ผู้ เกี�ยวข้องทราบ บทบาทในการเฝ้าระวังแจ้งข่าวเบาะแสการกระทําผิดและการป้องกัน
อาชญากรรม โดยให้รวบรวมสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื �นที�ชุมชนเดียวกัน จัดประชุมสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชมุชนเพื�อค้นหาปัญหาหรือแนวโน้มที�จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม พร้อมจดัทําสรุป 
จัดเวทีสาธารณะประชุมประชาชนหรือผู้ แทนประชาชนในชุมชน เพื�อค้นหาปัญหาหรือแนวโน้มที�จะ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยให้นําข้อมลูจากการประชมุสมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนเสนอพร้อมไปด้วย
และให้ชุมชนเสนอแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น นอกจากนี � เจ้าหน้าที�คุม
ประพฤติและสํานักงานคุมประพฤติจะต้องดําเนินการตรวจเยี�ยมติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนในแต่ละแห่ง เพื�อสํารวจปัจจัยแห่งความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค และให้คําปรึกษาแก่
ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสมาชิกประจําศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื�อให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและยั�งยืน พร้อมทั �งทําการเปิดหรือขยายศนูย์ยุติธรรมชุมชนเพื�อให้บริการประชาชนได้มาก
ที�สดุ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เจ้าหน้าที�จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่ได้มีหน้าที�หลกัในการ
ดําเนินงานของโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แต่มีหน้าที�ในการประสานงานให้ความร่วมมือและ
ดําเนินงานในสว่นที�เกี�ยวข้องและในสว่นที�กรมคมุประพฤตร้ิองขอโดยทําหน้าที�ในการให้ความช่วยเหลือแก่



66 
 

ผู้ ที�เป็นเหยื�ออาชญากรรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและส่งตวัแทนเข้าร่วมงานและกิจกรรม
ตา่งๆ ของงานยตุธิรรมชมุชน 

สํานกังานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม       
มีอํานาจหน้าที�ในการนําเสนอและจดัทํานโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายของคณะรัฐมนตรี จดัทําแผนแม่บท ประสานแผนปฏิบตัิงาน 
และเสนอแนะนโยบายในการตั �งและจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทั �งติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้องหรือที�ได้รับมอบหมาย ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับงานยุติธรรมชุมชน คือ พัฒนา
ระบบงานยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน ติดตามและประเมินผลนโยบายของโครงการเครือข่าย
ยตุธิรรมชมุชน 

สํานกังานยุติธรรมจังหวดั มีส่วนร่วมในการส่งเจ้าหน้าที�มาเข้าร่วมกิจกรรมของศนูย์ยุติธรรมชุมชน 
เช่น การร่วมไกล่เกลี�ยข้อพิพาท การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ประสานงานกบัหนว่ยงานภาครัฐอื�นๆ เพื�อให้การดําเนินคดีฟ้องร้องและช่วยเหลือประชาชนให้ดําเนินไปได้
ด้วยดี และมีหน้าที�ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ป้องกนัและควบคมุอาชญากรรม แก้ไขและ
บําบดัฟื�นฟผูู้กระทําผิดและประสานความร่วมมือกบัองค์กรตา่งๆ และหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุิธรรม
ในระดบัจงัหวดั ทําให้เชื�อมโยงการดําเนินงานกบัโครงการเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนได้อยา่งมีระบบ 

จากหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ�งจําเป็นต้อง
เชื�อมโยงกันระหว่างหน่วยงานเหล่านั �น ส่วนการประสานงานเชื�อมโยงระหว่างรัฐและยุติธรรมชุมชนด้วย
การสื�อสารที�รวดเร็วและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างทันการณ์เป็นหัวใจของความสําเร็จของยุติธรรมชุมชน 
กระทรวงยุติธรรมได้ใช้ตัวกลางที�เรียกว่า ยุติธรรมจังหวัด ซึ�งเป็นหน่วยงานในพื �นที�จังหวัดต่างๆ ของ
กระทรวงยุติธรรมเป็นตวัเชื�อมประสาน ทั �งยงัมีเจ้าหน้าที�อื�นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสํานกังานคมุประพฤติ
ประจําจงัหวดัเป็นผู้ ดําเนินการจดัตั �งและประสานงานกบัยตุธิรรมชมุชนอีกทางหนึ�ง (วนัชยั รุจนวงศ์, YZZ|, 
น. Y|i-YP|) 

ความคุ้นเคยและรู้จักกันดีในชุมชน รวมทั �งการมีแนวทางที�ชัดเจนในการประสานงานแล้วทํางาน
ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที�ใกล้ชิด ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยภาครัฐเสริมพลังความรู้ด้านกฎหมายตลอดจนการจดัการแก้ไขปัญหาสงัคมต่างๆ ใน
ชุมชน เพื�อให้ชุมชนเกิดพลัง ให้ชุมชนมีความมั�นใจในการดแูลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้อง
พึ�งพางบประมาณคา่ใช้จา่ยจากภาครัฐ เมื�อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เห็นประโยชน์ที�ตําบลตนเองได้รับจากการดําเนินงานยุติธรรมชุมชน อบต.หลายแห่งได้เข้ามา
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายที�จําเป็นในการดําเนินการยุติธรรมชุมชนในพื �นที�ที� อบต.รับผิดชอบ (วนัชยั รุจนวงศ์, 
YZZ|, น. Y|i-YP|) 
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,.4 ผลการดาํเนินงานยุตธิรรมชุมชนที�ผ่านมา  

ภาพรวมผลการดําเนินงานยติุธรรมชมุชน 
สํานกันโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมได้มีการประเมินผลการดําเนินงานยุติธรรมชุมชน

และได้มีการประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนนําร่อง Pw จังหวัด พบว่า ผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เช่น ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2550 จากความคิดเห็นของหวัหน้า
สํานกังานยตุิธรรมจงัหวดั เจ้าหน้าที�โครงการ และประชาชนต่อโครงการพฒันาระบบงานยุติธรรม (สํานกั
นโยบายและยทุธศาสตร์, YZZ|)  

เช่นเดียวกบัผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ รับบริการจากศนูย์ยตุิธรรมชมุชนตอ่การให้บริการของ
ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอยูใ่นระดบัมาก หวัข้อประเมิน เชน่ การมีศนูย์ยตุิธรรมชมุชนทําให้มีโอกาสเข้าถึงความ
ยตุธิรรมได้สะดวกขึ �น สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนมีความรู้และสามารถให้คําแนะนําเกี�ยวกบักฎหมาย
และข้อมูลข่าวสารที�ต้องการ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

นอกจากนี � พบผลการประเมินความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ.YZ[i ในด้านต่างๆ เช่น ความ
พร้อมของบคุลากร การประชาสมัพนัธ์โครงการยตุิธรรมชมุชน การให้ข้อมลูข่าวสาร ความรู้ คําปรึกษาแก่
ผู้ ใช้บริการ  ผลการประเมินพบว่าผู้ ใช้บริการโดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์, YZZP) 

สําหรับโครงการพฒันาระบบยตุิธรรมชมุชนที�มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านยตุิธรรมชมุชนของ
กระทรวงยตุิธรรม มีโครงการทั �งหมด Q โครงการ (สํานกันโยบายและยุทธศาสตร์, 2550; สํานกันโยบาย
และยทุธศาสตร์, 2551) คือ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและการผลักดนักฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
ยตุิธรรมทางเลือก หวัข้อการประเมิน เช่น การเสริมสร้างและพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาความขดัแย้งและ
ข้อพิพาทในชุมชนด้วยสันติวิธีประสบความสําเร็จ มีการประเมินความรู้เรื�องกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การจดัการความขดัแย้งด้วยสนัตวิิธี และการใช้กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ได้ เป็นต้น 

- โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในการพฒันาระบบยตุิธรรมชมุชนและเสริมพลงัชมุชน หวัข้อการ
ประเมิน เชน่ การสร้างการมีสว่นร่วมในชมุชน การบริหารงานยตุธิรรมชมุชน เป็นต้น  

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการทํางานชุมชนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการ
ประเมิน เช่น กระบวนการเครื�องมือการถอดบทเรียน ระดบัปัจเจก ระดบัระหว่างกนั ระดบักลุ่ม และระดบั
สงัคม มีความจําเป็นในการดําเนินงาน  

- โครงการบูรณาการและเสริมสร้างศกัยภาพด้านยตุิธรรมชุมชน หวัข้อการประเมิน เช่น ในชุมชนมี
ความก้าวหน้าในการบูรณาการ และเสริมสร้างศักยภาพยุติธรรม ชุมชนนําร่องเกิดความร่วมมือการ
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ปฏิบตัิงานยุติธรรมชุมชน และมีการร่วมกนัพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดําเนินงานยตุิธรรม
ชมุชน เป็นต้น  

- โครงการวิจยัความเชื�อมโยงเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับการบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ
และการกระจายอํานาจสูท้่องถิ�น มีหวัข้อการประเมิน เช่น รูปแบบการเชื�อมโยงเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนกบั
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ�นมีความชัดเจน แนวทางการ
เชื�อมโยงเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนกบัการบริหารราชการจงัหวดัแบบบรูณาการ และกระจายอํานาจสู่ท้องถิ�น
มีความชดัเจน (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, YZZ|) 

- โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการติดตามประเมินผลภายใน (External Evaluation) และ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ ถอดบทเรียนโครงการพฒันาระบบงานยตุธิรรมชมุชนในจงัหวดันําร่อง 17 จงัหวดั 

นอกจากนี � มีการประเมินในด้านกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบทบาทของประชาชน โดย
ผลจากการประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก การประเมินในแต่ละด้าน มีดงันี � (สุณีย์ กลัป์ยะ
จิตร และคณะ, 2554) 

- ด้านการมีสว่นร่วมในการป้องกนัอาชญากรรม  
- ด้านการมีสว่นร่วมในการลดความขดัแย้ง  
- ด้านการมีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือเหยื�ออาชญากรรม  
- ด้านการมีสว่นร่วมในการฟื�นฟแูละชว่ยเหลือผู้กระทําผิดในชมุชนุ  

  ปัญหาและอปุสรรคที1พบ 
 ปัญหาที�พบในการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนมีหลายประการ ทั �งด้านเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชน 

ระบบสนบัสนนุ รายละเอียดมีดงันี � (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, YZZ|; YZZP) 
P.ด้านเจ้าหน้าที� มีปัญหาเจ้าหน้าที�ผู้ ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการประชาชนเจ้าหน้าที�บางส่วนยงัขาดความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้าน
ชมุชน 

Y.ด้านระบบสนบัสนุนยงัขาดความพร้อม เช่น วสัดอุุปกรณ์และยานพาหนะที�ใช้ในการปฏิบตัิงานไม่
เพียงพอ การจดัเก็บข้อมลู สถิติเกี�ยวกบังานเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน ไม่มีระบบสารสนเทศที�เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 

j.ด้านการบริหารจดัการ เช่น การติดตาม ดแูล ช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนขาดความ
เชื�อมโยงและตอ่เนื�องของเจ้าหน้าที�ผู้ประสานงาน หรือจํานวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน
มีจํานวนมากกว่าเป้าหมายที�กําหนดไว้ มีความสําเร็จเชิงปริมาณสูง และทําให้งบประมาณที�ได้รับไม่
เพียงพอต่อการดําเนินงาน และมีปัญหาขาดการประสานกับหน่วยงานภายนอกที�เกี�ยวข้องกับงาน
เครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนอยา่งเพียงพอ   
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[.ด้านชุมชน เช่น สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเกิดความสับสนในการดําเนินงานด้านเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน เนื�องจากต้องปฏิบตัิงานให้หลายหน่วยงานภายใต้ภารกิจคล้ายคลึงกัน และยังมีสภาพ
ปัญหาที�อาจต่างกันในบางพื �นที� ดังการศึกษาของ สุณีย์ กัลป์ยะจิตร พบว่า ผลของการทํางานของ
เครือข่ายในตา่งจงัหวดัและ กทม.มีการทํางานที�แตกตา่งกันมาก อีกทั �งการทํางานมกัจะมีปัญหาในเรื�อง
บคุลากรผู้ปฏิบตัิรับผิดชอบงานยตุิธรรมชมุชนเองและบคุคลในชุมชนเองด้วย และการประชาสมัพนัธ์งาน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในต่างจังหวัดจะมีรูปแบบและการทํางานที�เป็นที�รู้จัก และเป็นรูปธรรมในการ
ทํางานมากกวา่ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 
 

,.6 ข้อเสนอแนวทางการดาํเนินงานต่อไปของยุตธิรรมชุมชนไทยจากผลการประเมิน2 

นโยบายและการบริหาร 
1. กระทรวงยุติธรรมควรให้ความสําคญัในการกําหนดผู้ รับผิดชอบหลกัอย่างเป็นรูปธรรม เพราะผู้

ได้รับประโยชน์ไม่ได้มีเฉพาะประชาชน แต่หน่วยงานภาครัฐมีผลงานทางด้านวิชาการ มีนโยบายเพื�อ
บริหารประเทศ ทําให้เกิดผลงานในระดบัประเทศได้ 

2. กระทรวงยตุธิรรมควรกําหนดนโยบายในการบริหารจดัการศนูย์ยตุธิรรมชมุชน ให้มีความชดัเจนว่า
จะให้ศนูย์ยตุิธรรมชมุชนบริหารจดัการหรือดําเนินงานในขอบเขตเพียงใด และต้องดําเนินงานอะไรบ้างใน
แต่ละปีงบประมาณ เพื�อให้ผู้ รับผิดชอบและสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตังิานที�มีประสิทธิภาพ  

3. การบริหารจดัการโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ปัจจบุนัในความรับผิดชอบของสํานกังานคมุ
ประพฤติ ซึ�งปัจจุบนัในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติมีภาระงานมากอยู่แล้ว การบริการ
จดัการเครือข่ายยตุิธรรมจงัหวดัเป็นผู้ รับผิดชอบ และควรจดัสรรงบประมาณเพื�อให้สามารถดําเนินการได้
อยา่งตอ่เนื�อง 

4. กระทรวงยุติธรรมควรกําหนดเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบตัิงานที�ชดัเจนในการบริหารจดัการ
งานยุติธรรมชมุชนระดบักระทรวง โดยจะต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง เพื�อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
ทํางานที�ไมต่อ่เนื�องเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงรัฐบาล (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

5. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างตอ่เนื�อง เพื�อให้เกิดการปฏิบตัิงานได้ตามที�ตั �งเป้าหมาย
ไว้ (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, YZZ|;YZZP) 

6. ควรกําหนดผู้ รับผิดชอบหลกัหรือเจ้าภาพหลกัในการรับผิดชอบศนูย์ยตุิธรรมชมุชนในแตล่ะจงัหวดั 
เพื�อให้เกิดความชดัเจนในการสั�งงานโดยเสนอในสํานกังานยตุธิรรมจงัหวดัเป็นผู้ รับผิดชอบในแตล่ะจงัหวดั

                                                           
2
 ข้อเสนอแนวทางตอ่ไปนี �เป็นเพียงข้อสรุปจากผลการประเมินการดําเนินงานด้านยติุธรรมชมุชนของกระทรวงยติุธรรมและ

งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง ประมวลจาก สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ (YZZ|; YZZP) สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ(YZZ[) 
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เพราะมีสํานกังานที�ชดัเจนและมีบคุคลที�ปฏิบตัิงานด้านนี �อยู่แล้วทกุจงัหวดั (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 
2554) 

7. ควรมีโครงการการติดตามผลการดําเนินงานของศนูย์ยุติธรรมชุมชนอย่างต่อเนื�อง เพื�อประเมิน   
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานและประเมินผลสะท้อนกลับจากประชาชนต่อการ
ดําเนินงานของศนูย์ตา่งๆ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

8. งานยุติธรรมชุมชนมีประโยชน์อย่างยิ�งต่อการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน การลดความขดัแย้งในชมุชน การช่วยเหลือผู้ เสียหาย 
และการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ�งจําเป็นจะต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานอื�นๆ เช่น เจ้าหน้าที�
ตํารวจ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น จึงควรมีการประชมุและวางแผนร่วมมือกนัในการทํางานอย่างตอ่เนื�อง 
โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือนายอําเภอในแตล่ะพื �นที�เป็นบคุคลสําคญัในการบรูณาการการทํางานร่วมกนั
ระหวา่งหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

9. แต่งตั �งเจ้าภาพที�จะร่วมรับผิดชอบการดําเนินงานของศนูย์ยุติธรรม เช่น สํานกังานคมุประพฤติ
จงัหวดั องค์การบริหารส่วนท้องถิ�น สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวก และเป็น
สถานที�เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานด้วย เพราะเจ้าหน้าที�ส่วนใหญ่มาจากสํานักงานคุมประพฤติ และ
สํานกังานยตุธิรรมจงัหวดั (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

10. การผลักดนักฎหมายที�เกี�ยวข้อง ควรผลักดนัให้เกิดกฎหมายรองรับการทํางานของเครือข่าย
ยตุธิรรมชมุชนในรูปพระราชบญัญัติเพื�อให้การปฏิบตัิงานด้าน “ยตุิธรรมทางเลือก” มีประสิทธิภาพมากขึ �น 
ภาครัฐควรสนบัสนนุให้เกิดเป็นข้อกฎหมายจากภาคประชาชน โดยเสนอกฎหมายและระเบียบเกี�ยวกบัการ
ปฏิบตังิานยตุธิรรมชมุชน เพื�อนํามาทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร 
และคณะ, 2554) 

การพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากร 
1. ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที�และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพื�อ

ผลสําเร็จในการดําเนินงาน (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, YZZ|; YZZP) 
2. ควรเน้นการให้ความรู้แก่สมาชิกเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชน โดยเน้นการพฒันาเครือข่ายเดิมที�มีอยู่ให้

เป็นบุคลากรที�มีคณุภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยงัเครือข่ายยุติธรรมชุมชนใหม่ในลกัษณะของการ 
train the trainer เพื�อให้เกิดการขยายเครือข่ายการทํางานที�มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการ
จัดอบรมความรู้เพิ�มเติมเพื�อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการทํางาน (สุณีย์ กัลป์ยะจิตร และคณะ, 
YZZ[) 

3. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที� ดีแก่เจ้าหน้าที�ของภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ 
สํานักงานคุมประพฤติ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที�จากกรมคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพ และ
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เจ้าหน้าที�ตํารวจให้มีความเข้าใจตรงกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่องานยุติธรรมชุมชนมากขึ �น (สณีุย์ กัลป์ยะ
จิตร และคณะ, YZZ[) 

การจดัการเครือข่ายที1เกี1ยวข้อง 
1. กระทรวงยุติธรรมควรขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง อาทิ สํานักงานตํารวจ

แหง่ชาต ิสํานกังานพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ�น เพื�อสร้างเครือข่าย
และบูรณาการหน่วยงานปกครองให้ครอบคลุมก่อนจึงประสานงานกับภาคประชาชน เมื�อมีแกนนําภาค
ประชาชนที�เสียสละมาเป็นเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนแล้ว ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที�รัฐต้องมีบทบาทเป็นผู้ ให้การ
สนบัสนนุภาคประชาชนเข้มแข้ง ดําเนินงานเพื�อประชาชนเอง ลกัษณะแกนนําหรือเครือข่ายเป็นผู้ เชื�อมตอ่
นําบริการของภาครัฐติดตอ่กบัภาคประชาชนลกัษณะตา่งฝ่ายตา่งเกื �อหนนุตอ่กนั (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และ
คณะ, YZZ[) 

2. ปัจจบุนั กระทรวงยตุิธรรม จะมีเครือข่ายหลายประเภท ซึ�งทําให้ประชาชนเกิดความสบัสน ดงันั �น 
จึงควรจะปรับให้มีเครือข่ายของกระทรวงยตุิธรรมเพียงเครือข่ายเดียว คือ สมาชิกเครือข่ายชุมชน (สุณีย์ 
กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

3. ขอความร่วมมือกับสื�อมวลชนท้องถิ�นในการประชาสมัพนัธ์งานศนูย์ยุติธรรมชมุชน โดยใช้สื�อทุก
ประเภท โดยเฉพาะสื�อบุคคลและสื�อมวลชน เช่น รายการสถานีวิทยุท้องถิ�น หอกระจายข่าว และ
หนังสือพิมพ์ต่างๆ ร่วมกันทําข่าวให้งานยุติธรรมชุมชนเป็นที�แพร่หลายและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
(สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

4. ควรส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที�มีอยู่แล้วได้เข้าร่วมดําเนินกิจกรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนอย่างต่อเนื�อง เพื�อไม่ให้ขาดการติดต่อระหว่างสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์
ยตุิธรรมชมุชน รวมทั �งจะเป็นการสร้างความเคลื�อนไหวให้สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนเข้าร่วมกิจกรรม
ของศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอยูต่ลอด (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

5. ขยายเครือข่ายไปยงักลุ่มเยาวชน นําเอาเยาวชนในท้องถิ�นเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
ศนูย์ยตุิธรรมชุมชน เช่น การเปิดศนูย์ยุติธรรมชุมชนเป็นโรงเรียนแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในเรื�องราวต่างๆ และ
เป็นสถานที�ดูงานให้กับเด็กและเยาวชนในพื �นที� การให้ความรู้กฎหมายเบื �องต้นกับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนเพื�อเป็นการปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถและเป็นเครือข่ายที�เข้มแข็ง เพื�อเป็น
กําลงัสําคญัของชมุชนตอ่ไป (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

6. การเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนถือเป็นการสร้างสถานภาพทางสังคมเพิ�มขึ �น 
ปัจจุบนัสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีจํานวนมาก แต่ช่วยเหลือชุมชนได้ไม่ถึงร้อยละ 10 เนื�องจากยงั
ขาดความรู้ ความสามารถและการยอมรับจากคนในชุมชน ดงันั �น การคดัเลือกสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนจึงควรคัดเลือกจากบุคคลที�มีศกัยภาพเป็นที�เคารพนับถือของคนในชุมชน และเป็นผู้ ที�มีความรู้
ความสามารถให้คําแนะนําและชว่ยเหลือคนในชมุชนได้เป็นอย่างดี (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 
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7. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ควรทํางานโดยยึดหลกั “พฒันาชุมชน” และ “จิตอาสา” โดยทํางานใน
ลกัษณะการสร้างความเชื�อมั�นแก่สมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชน (Empowerment) ของปัจเจกบคุลที�มีจิต
อาสาและใช้หลกัการมีสว่นร่วมกบักลุม่บคุคล (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, 2554) 

8. ถอดบทเรียนวิธีการบริหารจดัการที�ดีเลิศของศนูย์ยตุิธรรมชุมชนเข้มแข็ง ที�มีรูปแบบการทํางานที�
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี เพื�อนําไปใช้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนอื�นๆ (สุณีย์ กัลป์ยะจิตร และคณะ, 
YZZ[) 

ระบบสนบัสนนุ 
1. งบประมาณ หน่วยงานควรมีการบริหารจดัการงบประมาณที�ได้รับจากส่วนกลางให้เพียงพอและ

คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้เกี�ยวกับการใช้เงินงบประมาณ โดยอาจประสานหน่วยงานองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นในพื �นที� เพื�อเสนอโครงการที�จะของบประมาณบางส่วนจากท้องถิ�นในการบริหารจดัการภายใน 
ควรจดัสรรงบประมาณประจําปีให้กบัศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอยา่งตอ่เนื�องเพื�อให้เกิดการขบัเคลื�อนอย่างยั�งยืน 
เพราะงบประมาณเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื�อนองค์กร (สุณีย์ กัลป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[; สํานกั
นโยบายและยทุธศาสตร์, YZZ|; YZZP) 

2. ระบบข้อมลู หนว่ยงานควรออกแบบระบบเก็บข้อมลูให้เหมาะสมเป็นระบบและเป็นปัจจบุนัง่ายตอ่
การสืบค้นและตรวจสอบ เพื�อประโยชน์ในการนําข้อมลูไปกําหนดแผนและวางนโยบายดําเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จัดทําเว็ปไซต์ (Website) ของแต่ละศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื�อบนัทึกข้อมูลเกี�ยวกับที�อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ การให้บริการ สถิติด้านจํานวนสมาชิกเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนและจํานวนศนูย์ยตุิธรรม
ชุมชนทั�วประเทศ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละจังหวัดควรมีการเชื�อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ต่างๆ เพื�อ
สามารถบูรณาการข้อมูลที�ใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลรายชื�อและที�อยู่ของสมาชิก ข้อมูล
เกี�ยวกบักฎหมายหรือระเบียบในการปฏิบตัิงาน ข้อมูลเกี�ยวกบัสิทธิและประโยชน์ที�ประชาชนควรจะได้รับ 
เพื�อให้ประชาชนได้เห็นถึงความมีศักยภาพและเกิดความเชื�อมั�นในระบบการให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการแก่ประชาชน (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, YZZ|; YZZP; สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

3. กระทรวงยุติธรรม และกรมคมุประพฤติควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้งานยุติธรรมชุมชนเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกภาคส่วนและทุกหมู่บ้าน ควรนําเสนอผลงานของศนูย์ยุติธรรมชุมชนออกสู่สาธารณะชน 
ควรนําประเด็นการทํางานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประโยชน์และสิทธิที�ประชาชนพึงได้รับจากการ
ดําเนินงานด้านยุติธรรมชุมชนอย่างถูกต้องและรวดเร็วมานําเสนอก็จะทําให้ประชาชนรับรู้และสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยจดัทําเป็นเอกสาร หนงัสือ วารสาร และจดัมหกรรมทางวิชาการของศนูย์ยุติธรรมชมุชน
เพื�อนําเสนอผลงานตอ่สาธารณชนวา่ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนใดมีศกัยภาพ และมีความมั�นคงสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

4. ควรจดัตั �งศนูย์ยตุิธรรมชมุชนให้เป็นทางการ หรือมีสํานกังานที�เป็นของตนเอง ควรมีงบประมาณ 
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือการจัดหาสถานที�ตั �งศูนย์ยุติธรรมชุมชนที�เหมาะสม       
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ไม่ควรจดัตั �งที�วดัหรือบ้านผู้ ใหญ่บ้าน เป็นต้น และควรมีอุปกรณ์หรือเครื�องมือเครื�องใช้ต่างๆ ที�จําเป็นใน
ศนูย์ยตุธิรรมชมุชน มีการทํางานที�เป็นสดัสว่น มีเอกเทศ และมีวสัด ุอปุกรณ์ เครื�องมือสํานกังานที�สมบรูณ์ 
พร้อมทั �งมีหนังสือ วารสาร คู่มือ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับการ
ดําเนินโครงการอยา่งตอ่เนื�อง (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

5. จดัพิธีมอบรางวลัให้กบัสมาชิกเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชนที�มีผลงานดีเดน่ เพื�อเป็นการประชาสมัพนัธ์
ผลงานและเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ปฏิบตัิงานยุติธรรมชุมชน รวมทั �งมีการจัดสวัสดิการให้ตามความ
เหมาะสม (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

6. ควรเน้นในเรื�องของการให้ความรู้ใหม่ๆ  เช่น ตวับทกฎหมายที�ออกใหม่ไม่ใช่แคก่ฎหมายที�สามารถ
นําไปแก้ปัญหาและใช้ได้ในชีวิตประจําวนัมากขึ �น เช่น พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถกูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว และกฎหมายแรงงาน เป็นต้น และควรมีการทํางานเชิงรุกให้เข้าถึงวยัรุ่นและวยัทํางาน โดยการ
ดงึโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเครือข่ายยุติธรรมมากขึ �น เพราะโรงเรียน วดั บ้าน เป็นหวัใจของ
ชุมชน เมื�อหน่วยงานเหล่านี �เข้ามามีส่วนร่วมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะมีผลให้การ
ปฏิบตังิานเป็นรูปธรรมมากขึ �น (สณีุย์ กลัป์ยะจิตร และคณะ, YZZ[) 

 
เห็นได้วา่ ทั �งประเทศไทยและ สปป.ลาวตา่งได้มีการขบัเคลื�อนงานยตุธิรรมชมุชนมาระยะหนึ�ง โดยเน้น

งานด้านการไกล่เกลี�ยซึ�งเป็นหนึ�งในภารกิจของยุติธรรมชุมชนในเรื� องการจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์ อนัเป็นคณุลกัษณะที�สอดคล้องกนักับวฒันธรรมของคนทั �ง Y ประเทศ ในเนื �อหาบทต่อไปเป็น
ผลการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว ที�มีขอบเขตภารกิจเกี�ยวกับงานยุติธรรมชุมชนมากกว่าที�
นําเสนอในบทนี � 
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บทที� � 
 

ผลการศกึษา 
 
 จากการนําเสนอเนื �อหาเกี�ยวกับระบบยติุธรรมชุมชนในประเทศไทยและสปป. ลาว ก่อนหน้านี �เพื�อทํา
ให้เหน็ภาพรวมเกี�ยวกบัยตุิธรรมชมุชนของสปป.ลาวเบื �องต้น ข้อมลูยตุิธรรมชมุชนของสปป.ลาวที�ศึกษาได้จาก
งานวิจัยที�เกี�ยวข้องในบทที� 0 นั �นจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนเฉพาะภารกิจเดียว 
ได้แก่ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์หรือการไกล่เกลี�ยระหว่างคู่กรณีโดยมีชมุชนเป็นผู้ขับเคลื�อนเป็น
หลัก สําหรับข้อค้นพบที�คณะผู้ วิจัยได้ศึกษาจากการสนทนากลุ่มผู้ ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมชุมชน ณ กรุง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว1 ก็ได้ข้อค้นพบที�ใกล้เคียงกันว่าจดุเด่นของยตุิธรรมชมุชนในสปป. ลาว คือการเจรจาไกล่
เกลี�ย ซึ�งใช้ความเป็นเพื�อนบ้าน ความเป็นผู้อาวุโส และความเคารพกัน ทําให้ประสบความสําเร็จ แต่สิ�งที�
แตกตา่งจากข้อมลูที�ค้นพบแตกต่างจากเนื �อหาบทก่อนหน้านี � คือ สปป. ลาวมีกลไกภาครัฐที�ส่งเสริมต่อภารกิจ
งานยุติธรรมชุมชน มีการดําเนินงานเกี�ยวกับยติุธรรมชมุชนเรียกว่ายุติธรรมฐานราก ครอบคลมุ < งาน ได้แก่ 
งานอบรมและเผยแพร่กฎหมาย งานสร้างหมู่บ้านปลอดคดี งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน งานยตุิธรรมเด็ก 
และงานสร้างบุคลากรทางกฎหมาย ดงันี � 

>. งานอบรมและเผยแพร่โฆษณา สร้างจิตสํานึกเคารพกฎหมาย มีเป้าหมายเพื�อสร้างจิตสํานึกในการ
เคารพกฎหมาย ถือเป็นงานที�มีความสําคญั ก็คือการปฏิบัติรัฐธรรมนญู และกฎหมายของรัฐของพวกเราในแต่
ละระยะ โดยที�หน่วยงานต่างๆ องค์กรสว่นกลางเช่นเดียวกับผู้บริหารระดบัสงู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ในระดับต่างๆ ให้การชี �แนะ การกํากับดูแล การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานดังกล่าวให้กว้างขวางเป็น
กระบวนการอยา่งเข้มแข็งและทั�วถึง 

บรรดากฎหมาย และนิติกรรมต่างๆ ที�ประกาศใช้นั �นต้องรับรองให้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่และโฆษณา
ให้สงัคมก็คือประชาชนบรรดาเผ่าให้รับรู้ และเข้าใจเกี�ยวกับความจําเป็นความสําคญัของการออกกฎหมายนั �น
รวมทั �งข้อห้ามต่างๆ บรรดานโยบาย และมาตรการต่อผู้ละเมิดกฎหมายดังกล่าว เพื�อเน้นการสร้างจิตสํานึก 
ความกระตือรือร้น ในการเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของพลเมืองให้เพิ�มมากยิ�งขึ �นและหลีกเลี�ยง
การกระทําที�เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย 

                                                           

1 มีการเก็บข้อมลูโดยการสนทนากลุม่กบัเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงานด้านยตุิธรรมชุมชน ณ สปป.ลาว วนัที� BC กรกฎาคม 
B<<C รายละเอยีดดงัภาคผนวก 
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B. งานการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี เป็นการพัฒนาครอบครัว ให้ประชาชนมีสติและตื�นตวั ครอบครัวมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นรากฐานที�หนกัแน่นเข้มแข็ง สกัดกั �นและแก้ไขทุกความขัดแย้ง ทวีความสามัคคี
ปรองดองของประชาชนในหมู่บ้าน มีความประนีประนอมกนั  

งานการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี ก็คือการพัฒนาครอบครัวและหมู่บ้านให้มีจิตสํานึก
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายให้มีความเข้มงวดยิ�งขึ �น แต่ละครอบครัวและหมู่บ้านมีความเข้มแข็งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีความหนักแน่นในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย สามารถกํากบัดแูลและ
สง่เสริมสทิธิของประชาชนในทกุๆ ด้านรวมทั �งสกัดกั �น และแก้ไขทุกเหตกุารณ์ที�ไม่ดี และข้อขดัแย้งที�ไม่ร้ายแรง
ที�อาจเกิดขึ �นภายในครอบครัว และหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง เน้นการปกปักรักษาจารีตประเพณีและเสริมสร้าง
ความสามคัคีปรองดองให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน สร้างความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
ยตุธิรรมให้แก่สงัคมภายในหมู่บ้าน 

0. งานแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน เป็นการสร้างคณะผู้ ไกล่เกลี�ย เพื�อให้หมู่บ้านมีความสงบและมี
ความยตุิธรรม งานนี �ได้มีการจดัตั �งขึ �นมาประมาณปี ค.ศ.BFFG - BFFC (พ.ศ.2551 - 2552) ชมุชนอาจมีคณะ
ไกลเ่กลี�ย L - G คนสําหรับหมู่บ้านขนาดใหญ่ งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านมีบทบาทสําคญัเป็นอย่างยิ�งใน
การสกดักั �น และแก้ไขข้อขดัแย้งต่างๆ ในระดบัหมู่บ้านเบื �องต้นด้วยวิธีการประนีประนอมกัน ดงันั �น จึงมีความ
จําเป็นต้องได้ปรับปรุงการก่อตั �งและการเคลื�อนไหวของหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน ให้มีความหนัก
แน่น เข้มแข็ง สามารถศึกษาอบรมประชาชนภายในหมู่บ้านให้เคารพ และปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 
รู้จักวิธีการทํางานแก้ไขข้อขดัแย้งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อทําให้หมู่บ้านเกิดความสงบสขุ และมีความ
ยตุธิรรม (ตามมาตรา B< ของกฎหมายอาญา) 

M. งานยตุิธรรมเด็ก เป็นงานใหม่แต่ก็มีความหมายและสําคญัเพราะเป็นการพฒันาบุคลากรของชาต ิ
และสอดคล้องกับกฎหมายสากลว่าด้วยสนธิสัญญาสิทธิเด็ก ทุกหน่วยงานองค์กรส่วนกลางก็คือผู้บริหาร
ระดบัสงูของประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นทุกระดับ จะต้องเอาใจใส่ในการแนะนําและผลกัดนัให้
การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความต่อเนื�อง ทําให้องค์กรปกครองบ้าน หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดับบ้านรับรู้ และ
เข้าใจอย่างเป็นเอกภาพต่อกบัความสําคญัของขั �นตอน และวิธีการปฏิบตัิงานยุติธรรมเด็ก ทั �งนี � ให้เอาใจใส่งาน
โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนในระดบัหมู่บ้านตลอดถึงเด็กได้รับรู้เข้าใจ และเข้าร่วมในการปฏิบัติงาน
ดงักลา่วอยา่งจริงจงั รวมไปถึง การสกดักั �นต่อต้านการกระทําที�ขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม การกระทํา
ผิดของเดก็ ละเมิดระเบียบกฎหมาย และให้มีการแก้ไขการกระทําผิดของเด็กอย่างเหมาะสม ทนัเวลา 

<. งานสร้างบุคลากรทางกฎหมายให้กับหมู่บ้านและกลุ่มหมู่บ้าน มีความสําคญักับการสร้างหลกัทาง
กฎหมาย เพื�อให้งานยตุิธรรมฐานรากมีผลสําเร็จ เป็นการสร้างนกักฎหมายของบ้าน เพื�อหล่อหลอมทรรศนะ
จิตใจรับใช้ประชาชน สร้างนักกฎหมายประจํารากฐาน งานการสร้างบุคลากรทางด้านกฎหมายให้กับหมู่บ้าน 
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เป็นเรื�องที�มีความสําคญัยิ�งในการสร้างรัฐแห่งกฎหมาย โดยมุ่งเน้นเพื�อรับรองให้การปฏิบัติงานยตุิธรรมระดับ
หมู่บ้านประสบผลสําเร็จในแต่ละระยะ รวมถึงรับรองการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานก่อสร้างพื �นฐานการเมือง
รอบด้าน การสร้างหมู่บ้าน และกลุ่มหมู่บ้านพัฒนา ทําให้การสร้างนกักฎหมายยึดติดกับสภาพความเป็นจริง
ของท้องถิ�น และหมู่บ้านตามทิศทาง “ทั �งเรียนทั �งทํางาน” หรือเรียนทฤษฎีควบคู่กับการพฤติกรรมตวัจริง เพื�อ
เป็นการสร้างทัศนคติ และจิตใจในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงตั �งแต่เริ�มต้น และสร้างให้กลายเป็นนัก
กฎหมายประจําหมู่บ้าน หรืออําเภอ และสร้างบคุคลรุ่นสบืทอดในอนาคต 

งานยุติธรรมฐานรากทั �ง < ด้าน รัฐบาลสปป. ลาวได้มีการออกกฎหมายและให้ดําเนินการถึงระดับ
หมู่บ้าน ซึ�งเมื�อวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่างานยติุธรรมฐานรากของสปป.ลาวต่างมีผลให้เกิดการบรรลเุป้าหมาย
ยตุธิรรมชมุชนผ่านภารกิจงาน M ด้าน คือ การป้องกัน การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และ
การรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสูส่งัคม ซึ�งคณะผู้วิจยัขอนําเสนอข้อค้นพบดงักลา่วและวิเคราะห์ตามลําดบักรอบ
แนวคิดของการศึกษาที�ได้สรุปไว้ในบทที� B ได้แก่ รูปแบบการดําเนินงาน ภารกิจงานยุติธรรมชุมชน ภาครัฐ 
ชมุชน และเป้าหมายสดุท้ายของยตุิธรรมชมุชน 
 
�.� รูปแบบการดาํเนินงาน 
 
 รูปแบบการดําเนินงานยตุิธรรมชุมชนในสปป. ลาว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปในรูปแบบหุ้นส่วน 
และแบบเกี�ยวโยง แต่ยงัไม่เห็นรูปแบบขบัเคลื�อน รูปแบบหุ้นสว่นที�เห็นได้ชดัเจนคือการมีกระทรวงยติุธรรมเป็น
หน่วยงานหลักในส่วนของภาครัฐ ส่วนภาคประชาชนนั �นมีบทบาทในการเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที�
กําหนด (แบบเกี�ยวโยง) เมื�อผ่านการอบรมแล้วก็นําความรู้ที�ได้ไปเผยแพร่ยงัประชาชนคนอื�น รวมทั �งความรู้
และประสบการณ์ที�ได้ยังนําไปใช้ในงานยุติธรรมชุมชน เช่น การไกล่เกลี�ยข้อพิพาทขั �นบ้านอีกด้วย (แบบ
หุ้นสว่น) 

สําหรับรูปแบบการปฏิบัติงานยตุิธรรมยุติธรรมชมุชนฐานรากในสปป.ลาวแม้จะเป็นแนวนโยบายของ
ภาครัฐ แต่ก็เน้นให้ประชาชนเป็นพื �นฐานของการพัฒนา โดยเริ�มการพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไปยดึหลกัการว่า 

1) การปฏิบัติงานยุติธรรมระดับหมู่บ้านต้องควบคู่ไปกับกระบวนการงานสร้างพื �นฐานให้กับ
หมู่บ้าน และกลุ่มหมู่บ้านพัฒนา โดยมีหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานจังหวัด และอําเภอเป็นจดุศูนย์กลางในการ
ประสานงานเพื�อการดําเนินงาน 

2) เพิ�มความรับผิดชอบในการชี �แนะการบริหารจดัการของผู้บริหารระดบัสงู องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ�น เป็นต้นในระดับอําเภอ และระดับหมู่บ้าน กลุ่มหมู่บ้านต่องานยุติธรรมระดับหมู่บ้าน ทั �งนี � ก็ต้อง
เสริมสร้างบทบาท และความรับผิดชอบของแผนกยติุธรรมตอ่งานดงักล่าวนี �ด้วย 
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3) การดําเนินงานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้าน ต้องยดึถือเอาคณุภาพเป็นหลกั และเอาปริมาณเป็นอนั
สําคญั ดําเนินงานไปทีละขั �นตอนอย่างแน่วแน่ ชดัเจน เป็นการทดลองก่อนแล้วจึงขยายงานออกไป เพื�อทําให้
เกิดความตอ่เนื�อง และการทํางานที�มีประสทิธิภาพ 
 บทบาทของหน่วยงานรัฐในงานยุตธิรรมชุมชน 
 หน่วยงานรัฐของสปป.ลาวจะเป็นหน่วยงานในการปฏิบตัิ กํากับการดําเนินงานด้านยตุิธรรมชมุชนให้
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบาย ยกตวัอย่าง ในภาพรวมของงานยติุธรรมระดบัหมู่บ้าน มีกรมคุ้มครองระบบ
ยตุธิรรม ฝ่ายบุคคล สํานักงานปลดักระทรวงยตุิธรรม แผนกยติุธรรมนครหลวง จงัหวดั องค์กรปกครองท้องถิ�น
สํานักงานปลดัยุติธรรมอําเภอ กลุ่มหมู่บ้าน หมู่บ้าน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง หน่วยงานเหล่านี �ต้องรับรู้และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายตามภาระบทบาทและหน้าที� (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, 2009) ดงันี � 

กระทรวงยตุิธรรม ปฏิบตัิบางกิจการงานที�สําคญั ดงันี � 

- ค้นคว้าและออกคําแนะนําเกี�ยวกับการปฏิบัติตามคําสั�งของนายกรัฐมนตรีในงานโฆษณา
เผยแพร่กฎหมาย และอบรมสร้างจิตสํานึกเคารพ และปฏิบตักิฎหมาย งานสร้างหมู่บ้านปลอดคดี งานแก้ไขข้อ
ขดัแย้งระดบัหมู่บ้านงานยติุธรรมเด็ก และการสร้างบุคลากรกฎหมายให้กบัหมู่บ้าน เพื�อเป็นจดุอ้างอิงในการ
ปฏิบตัิงาน การขยายงานออกไปได้ง่ายขึ �น ว่องไวทนัเหตกุารณ์ และมีประสทิธิภาพ 

- ปรับปรุงหนังสือคู่มือ เกี�ยวกับงานยุติธรรมระดับหมู่บ้าน พร้อมทั �งจัดการอบรมงานดงักล่าว
อย่างทั�วถึง และต้องชี �นําการปฏิบัติทดลองก่อน เพื�อสรุปบทเรียนที�ได้รับแล้วจึงนําไปขยายงานไปสู่แต่ละ
หมู่บ้านและกลุม่บ้านเป้าหมายในทั�วอําเภอ 

- ค้นคว้าและปรับปรุงหลกัสตูรการเรียนการสอนระบบชั �นต้น และชั �นกลาง เพื�อรับรองการสร้าง
บุคลากรกฎหมายให้แก่หมู่บ้าน ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนกฎหมายของบรรดาวิทยาลยักฎหมายให้มี
คณุภาพสงูยิ�งขึ �น 

- ค้นคว้า ขึ �นแผนงบประมาณในแต่ละปีที�เกี�ยวข้องกบังานยตุิธรรมระดบัหมู่บ้าน เพื�อเสนอให้
กระทรวงที�เกี�ยวข้องและรัฐบาลได้พิจารณา ทั �งนี �  ชี �นําแผนกยุติธรรมขั �นต่างๆ ให้ปรับงานยุติธรรมระดับ
หมู่บ้านไปสร้างเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมตัวจริง พร้อมกับค้นคิดหาแหล่งทุนเพื�อนํามาใช้ในท้องถิ�น
เพื�อให้การปฏิบตัิงานเกิดผลเป็นจริง 

- ร่วมมือกับทบวงการปกครอง เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และผู้ ว่าราชการจังหวดัในทั�ว
ประเทศ เพื�อชี �นําปรับปรุงแผนกยุติธรรมท้องถิ�น เป็นต้น ให้มีความหนักแน่น เข้มแข็งขึ �น เพื�อประกันการ
ปฏิบตัิงานยติุธรรมระดบัหมู่บ้านให้ได้รับผลดี 
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- ร่วมมือกับสหพันธ์แม่หญิง แนวลาวสร้างชาติ  คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสงัคม เพื�อปฏิบัติงานยุติธรรมเด็ก และปรับปรุงหน่วย
ไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านให้หนกัแน่น เข้มแข็ง 

กระทรวงแผนการและการลงทุน กระทรวงการคลงั ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ค้นคว้า และขึ �นแผน
งบประมาณ เพื�อรับใช้งานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้าน เช่น การจดัพิมพ์หนงัสือรวบรวมเกี�ยวกับกฎหมายในขอบเขต
ต่างๆ เพื�อจําหน่ายในราคาที�เหมาะสม และแจกแต่ละหมู่บ้าน และกลุ่มบ้านให้ครบ เพื�อเป็นจุดอ้างอิงให้กับ
คณะพรรคองค์กรปกครอง และพนักงานก่อสร้างพื �นฐานระดับหมู่บ้านสามารถนํามาศึกษาค้นคว้า เล่าเรียน
เผยแพร่ และปฏิบัติตาม จดัทําแผนงบประมาณเกี�ยวกับการสร้างบุคลากรกฎหมายให้กับหมู่บ้าน และกลุ่ม
บ้านในแต่ละระยะ รวมทั �ง แนะนําหน่วยงานต่างๆ ที�ขึ �นตรงกับสงักัดให้ร่วมมือกับแผนกยติุธรรมระดบัจังหวัด 
อําเภอ ทําการค้นคว้าและสร้างแผนงบประมาณ เพื�อปฏิบตังิานยติุธรรมระดบัหมู่บ้านตามความเหมาะสม 

กระทรวง และองค์กรเทียบเท่ากระทรวงในส่วนกลาง ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม ค้นคว้า จัดพิมพ์ 
และจัดโฆษณาเผยแพร่ และอบรมกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ และองค์กรของตนอย่างทั�วถึง ตลอดถึง
หมู่บ้านและกลุม่หมู่บ้านที�เป็นเป้าหมายต่างๆ ของนครหลวงเวียงจนัทน์ จงัหวดั อําเภอเพื�อทําให้กฎหมายของ
ตนเข้าถึงประชาชน รวมทั �ง ปฏิบัติ และปรับปรุงขอบข่ายการโฆษณากฎหมายในหน่วยงานตนให้เข้มแข็ง 
เพื�อให้งานโฆษณากฎหมายสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นปกติ และต่อเนื�องเพื�อเป็นการสร้างจิตสํานึกตื�นตวั
เคารพ และปฏิบตัิกฎหมายของพลเมืองให้สงูขึ �น 

เจ้าครองนครหลวง ผู้ว่าราชการ และนายอําเภอ เอาใจใส่ ชี �นํา นําพาการปฏิบตัิงานยตุิธรรม ค้นคว้า 
และนําเนื �อหาของคําสั�งนายกรัฐมนตรีเกี�ยวกับงานยุติธรรมชุมชนมาเป็นคําแนะนํา แผนการ โครงการของ
จงัหวดั อําเภอ ปฏิบตัิให้มีประสิทธิภาพ ชี �นําหน่วยงานที�รับผิดชอบงานสร้างพื �นฐานหมู่บ้านให้กลายเป็นจุด
ศนูย์กลางในการประสานงานกับแผนกยตุิธรรม หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในการปฏิบตัิงานยตุิธรรมระดบั
หมู่บ้าน และทําให้งานยตุิธรรมระดบัหมู่บ้าน สอดคล้องกับทกุกระบวนการของหน่วยงานต่างๆ และองค์กร
ต่างๆ อยูร่ะดบัหมู่บ้านและกลุม่บ้าน  

การสนับสนุนงานยุติธรรมชมุชนของเจ้าครองนครหลวง ผู้ว่าราชการและนายอําเภอจะต้องคํานึงถึง
ความคุ้มค่าทางงบประมาณ กําลงัแรงงานเจ้าหน้าที� พาหนะ ฯลฯ ที�ใช้ในการทํางานพื �นฐานในระดบัหมู่บ้าน 
และงานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้านอย่างรู้คณุค่า รวมทั �งให้ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิงาน แบบแผนวิธีการทํางานของ
แขนงยตุิธรรมขั �นจังหวัด อําเภอให้สามารถช่วยองค์กรปกครองจงัหวดั เพื�อปฏิบัติงานยติุธรรมระดับหมู่บ้าน
อยา่งมีประสทิธิภาพ (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, BFFC)  
 บทบาทดงักลา่วเป็นเพียงภาพรวมเกี�ยวกบังานยตุิธรรมชุมชนที�แต่ละหน่วยงานเข้าไปมีบทบาท สปป. 
ลาวยังได้มีการกําหนดหน้าที�รับผิดชอบของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องไว้ชดัเจนในงานยติุธรรมชุมชนเฉพาะเรื�อง 
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ยกตวัอย่างงานสร้างครอบครัวและบ้านปลอดคดี (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, BFFC) ที�ได้มีการกําหนดหน้าที�
ของหน่วยงานระดบักระทรวงไปจนถึงระดับท้องถิ�น ในการทําหน้าที�วางแผน ดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล 
ดงันี � 

บทบาทด้านการชี �นํา แบ่งเป็นระดบัสว่นกลางจนถึงระดบัหมู่บ้าน ดงันี � 

- ในระดบัสว่นกลาง การคุ้มครองการสร้างครอบครัว และการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีทั�วประเทศ  
ขึ �นกบัความรับผิดชอบทางด้านวิชาการของคณะการนําของกระทรวงยติุธรรม 

- ในระดบันครหลวง จงัหวดั อยู่ภายใต้การชี �นําของเจ้าครองนคร ผู้ว่าราชการจงัหวดั รองเลขา
พรรค หรือรองผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ ชี �นํางานก่อสร้างพื �นฐานของ นครหลวง จงัหวดั ซึ�งมีแผนกยุติธรรมนคร
หลวง จังหวัด เป็นผู้ รับผิดชอบช่วยเหลือทางด้านวิชาการ โดยมีการประสานกับสํานักงานก่อสร้างพื �นฐาน
การเมืองของ นครหลวง จงัหวดั 

- ในระดบัอําเภอ ขึ �นกบัการชี �นํา-นําพาของนายอําเภอ หรือรองเลขาพรรค รองนายอําเภอ      ผู้
ชี �นํางานก่อสร้างพื �นฐานการเมือง  ซึ�งมีสํานักงานยุติธรรมอําเภอเป็นผู้ ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ โดยมีการ
ประสานร่วมมือกบัหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานการเมืองของอําเภอ 

- ในระดบักลุม่หมู่บ้าน ขึ �นกบัการชี �นํา–นําพาของเลขาคณะพรรค หรือรองเลขาคณะพรรคกลุ่ม
หมู่บ้าน 

- ในระดบัหมู่บ้าน ขึ �นกับการชี �นํา-นําพาของเลขาหน่วยพรรค หรือผู้ ใหญ่บ้าน ในนั �นหน่วยไกล่
เกลี�ยแก้ไขข้อขดัแย้งขั �นหมู่บ้านเป็นผู้ รับผิดชอบช่วยเลขาคณะหน่วยพรรคและองค์กรปกครองหมู่บ้าน ในการ
สร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดี 

วิธีการปฏิบตัิงานสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดี 
- กระทรวงยตุิธรรม เป็นผู้ออกข้อตกลง คําแนะนํา แล้วมอบให้กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรมเป็น

เจ้าภาพประสานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องติดตาม ส่งเสริมผลักดันการปฏิบัติ พร้อมทั �งสร้างคู่มือและจัด
ฝึกอบรมเกี�ยวกบัวิธีการปฏิบตัใิห้แก่พนกังานในขอบเขตทั�วประเทศ 

- แผนกยุติธรรมนครหลวงจังหวัด สํานักงานปลดัยุติธรรมอําเภอ และองค์กรปกครองหมู่บ้าน 
เป็นผู้ ทําการค้นคว้าขยายความบรรดาเนื �อหา และวิธีการปฏิบติัตวัจริงเกี�ยวกบังานสร้างครอบครัวและหมู่บ้าน
ปลอดคดีให้ออกเป็นแผนการโครงการอย่างละเอียดอยู่ในขั �นของตน โดยมีการร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

- แผนกยุติธรรมนครหลวง จงัหวดั สํานกังานปลดัยตุิธรรมอําเภอ และองค์กรปกครองหมู่บ้าน 
เป็นผู้ประสานงาน ติดตาม รวบรวมปัญหาต่างๆ ทําหน้าที�ช่วยคณะพรรคและองค์กรปกครองขั �นของตน 
เกี�ยวกบังานสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี  



80 
 

- คณะพรรครากฐานกลุ่มหมู่บ้านจะเป็นผู้ ชี �นํา นําพาการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มบ้าน สํานักงาน
ยุติธรรมอําเภอ ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้างรากฐานของอําเภอหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และองค์กร
ปกครองหมู่บ้านเป็นผู้ ทําหน้าที�ในการติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมผลักดัน ชี �แนะ แนะนําการสร้างครอบครัว 
และหมู่บ้านปลอดคดีให้เป็นปกติและต่อเนื�อง 

- กรมโฆษณาอบรมกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมและห้องการกฎหมาย และโฆษณาอบรม
กฎหมายของแผนกยุติธรรมนครหลวง จังหวัด โดยประสานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง นําเอา
ข้อตกลงฉบบันี � ออกไปโฆษณาผ่านสื�อมวลชนทําให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างทั�วถึงกัน เพื�อสร้างจิตสํานึกใน
เข้าร่วมการปฏิบตัิงานดงักลา่ว 

- กรมคุ้มครองระบบยติุธรรม กรมโฆษณาอบรมกฎหมาย ฝ่ายบุคคล สํานักงานปลดักระทรวง
ยุติธรรม สถาบันค้นคว้ากฎหมาย และร่วมมือกับต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมกฎหมายและงานยุติธรรม
บรรดาวทิยาลยักฎหมายและทกุหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของกระทรวงยตุิธรรมต้องประสานร่วมมือกัน เพื�อค้นคว้า
สร้างแผนการ โครงการและกิจการ ขึ �นแผนงบประมาณให้แก่งานสร้างหมู่บ้านปลอดคดีในแต่ละปี เน้น
รับประกนัการปฏิบตัิงานสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดีในทั�วประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

การขยาย การตดิตาม การตรวจสอบ และผลกัดนัสง่เสริม 
องค์กรปกครองหมู่บ้าน และหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดับหมู่บ้าน ต้องเอาใจใสติ่ดตาม ตรวจสอบ 

แนะนําผลกัดนัส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตวัจริงของบรรดาครอบครัวเป้าหมายในแต่ละเดือน ถ้ามีสิ�งใดที�ยังไม่
สอดคล้องก็ให้แนะนํา หรือแก้ไขให้ทนัเวลา 

การประเมินผล และรับรองครอบครัวปลอดคดี 

- คณะพรรครากฐานกลุ่มหมู่ บ้าน ชี �นําให้หน่วยพรรคและองค์กรปกครองหมู่ บ้านจัดตั �ง
ประเมินผลการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี และตรวจสอบประเมินผล 

- องค์กรปกครองหมู่บ้านนําพาหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน หัวหน้าครอบครัว เพื�อ
ดําเนินการสรุป ประเมินผลการสร้างครอบครัวปลอดคดีตามมาตรฐานที�ได้กําหนดและสรุปการประเมินผลใน
ทั�วหมู่บ้าน 

- ปลัดยุติธรรมอําเภอเป็นผู้ลงนามรับรองและออกหนังสือยืนยันครอบครัวปลอดคดีตามการ
เสนอของผู้ใหญ่บ้าน ภายหลงัได้รับความเหน็ดีของเลขาคณะพรรครากฐานกลุม่หมู่บ้าน 

- การประกาศและมอบเอกสารยืนยนัให้ครอบครัวปลอดคดีนั �น ให้ทําพร้อมกันกบัการประกาศ
หมู่บ้านปลอดคดี 
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- ถ้าหมู่บ้านใดมีเงื�อนไข ก็สามารถประกาศและมอบใบรับรองครอบครัวปลอดคดีได้เลย โดย
ร่วมกนัเพื�อสรุปรวบรวมผลการสร้างครอบครัวปลอดคดี และวางทิศทางมาตรฐานเพื�อสืบสานเจตนารมณ์ และ
สร้างครอบครัวปลอดคดีพร้อมมอบใบรับรองและไม่จําเป็นต้องติดป้ายคําขวัญ (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, 
BFFC)  

การสรุป และประเมินผล 

- แผนกยุติธรรมนครหลวง จงัหวดั โดยร่วมงานกบัสํานักงานก่อนสร้างพื �นฐานอําเภอของนคร
หลวง จงัหวัด ออกคําแนะนํา หรือ ชี �แนะให้สํานักงานปลดัยตุิธรรมอําเภอ และหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานทาง
การเมือง ประสานงานกันในการจัดเตรียม และทําการสรุป ประเมินผลการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี ในทั�วนคร
หลวง และจงัหวดั 

- สํานกังานปลดัยตุธิรรมอําเภอ และหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานทางการเมือง ประสานงานกันใน
การจัดเตรียมเอกสาร บรรดานิติกรรม คําแนะนํา หรือข้อตกลงเกี�ยวกับการปฏิบัติ ดําเนินการประเมินผล
หมู่บ้านปลอดคดีในแต่ละหมู่บ้าน เช่นเดียวกันกับในทั�วกลุม่หมู่บ้าน และการดําเนินการประเมินผลการสร้าง
หมู่บ้านปลอดคดีในทั�วอําเภอของตน 

- คณะพรรคกลุ่มบ้าน ชี �นํา นําพาปฏิบัติ ให้องค์กรปกครองหมู่บ้านสามารถดําเนินการสรุป 
และประเมินผลการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีในแตล่ะปี ในกรณีจําเป็นอาจแต่งตั �งคณะรับผิดชอบประเมินผล การ
สร้างหมู่บ้านปลอดคดีโดยเฉพาะขึ �นมา หรือร่วมกับคณะประเมินผลหมู่บ้านพัฒนาเพื�อดําเนินการสร้าง
หมู่บ้านปลอดคดีให้อิงตามเนื �อหา มาตรฐาน ขั �นตอน และวธีิการที�ได้กําหนดไว้ในข้อตกลงฉบบันี �  

- ในแต่ละปี แผนกยุติธรรมนครหลวง จังหวัด อําเภอ และกลุ่มหมู่บ้าน ต้องทําการสรุป ถอด
ถอนสิ�งที�เรียนรู้ แล้วกําหนดทิศทาง แผนการ และวิธีการในการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีในแต่ละขั �นตอนให้
ทนัเวลาและมีความต่อเนื�อง 

การรับรองและประกาศหมู่บ้านปลอดคดี2 

                                                           

2 พิธีประกาศหมู่บ้านปลอดคดีอิงตามเงื�อนไข และสภาพความเป็นจริงของแต่ละหมู่บ้าน อาจจัดเป็นพิธีเฉพาะ
ต่างหาก หรือทําร่วมกันกับพิธีประกาศยศอื�นๆ ก็ได้ เนื �อหาในพิธีประกาศหมู่บ้านปลอดคดี ให้มีบทสรุปผลการสร้างหมู่บ้าน
ปลอดคดี และรายงานทิศทางที�จะดําเนินต่อไปในการปกปักรักษา และสร้างหมู่บ้านปลอดคดี อ่านข้อตกลงการรับรอง มอบ
เอกสารยนืยนัหมู่บ้านปลอดคดี แล้วเปิดป้ายหมูบ้่านปลอดคดี สาํหรับคําขวญัตดิพิธีประกาศหมู่บ้านปลอดคดี ดงันี � >) ชมเชย
บ้าน.......................เป็นหมู่บ้านปลอดคดีอย่างสดุใจ B) พร้อมกนัปกปักรักษาหมู่บ้านของเราให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดีตลอดไป 
ครอบครัวและหมู่บ้านที�ได้ถกูประกาศให้เป็นครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดีแล้ว แต่ถ้าหากมีการละเมิดมาตรฐานเงื�อนไขที�ได้
กําหนดไว้ในข้อตกลงฉบบันี � หรือละเมิดระเบียบกฎหมาย จนเป็นคดีฟ้องร้องให้ศาลตดัสนิแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณา และ
มอบเอกสารรับรองให้เป็นครอบครัว หรือหมู่บ้านปลอดคดีในรอบปีนั �นๆ และจะได้ปิดชื�อป้ายปลอดคดีไว้ในตลอดทั �งปีนั �นๆ 
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- ภายหลังได้รับรายงานของแต่ละกลุ่มหมู่บ้านและหมู่บ้านเป็นที�เรียบร้อยแล้วสํานักปลัด
ยุติธรรมอําเภอจะต้องประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานหมู่บ้านและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อ
ตรวจสอบ ทบทวน เกี�ยวกบัผลของการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี แล้วรายงานให้นายอําเภอเพื�อออกข้อตกลงและ
ยืนยนัรับรองเอาเป็นหมู่บ้านปลอดคดี 

- สํานกังานปลดัยตุิธรรมอําเภอ ประสานงานกับองค์กรปกครองหมู่บ้าน เพื�อเตรียมเนื �อหาและ
งานต่างๆ เพื�อทําการจดัพิมพ์และประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดคดี 

- สําหรับเอกสารยืนยันครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ กําหนด
ทางด้านเนื �อหา ขนาด รูปแบบ และจดัพิมพ์ให้ 

- สําหรับป้ายหมู่บ้านปลอดคดี มอบให้องค์กรปกครองหมู่บ้านเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง ขนาด
ป้ายหมู่บ้านปลอดคดี ให้ปฏิบตัเิป็นเอกภาพกนั3  

การรายงาน 

- กระทรวงยตุิธรรม เป็นผู้ตดิตาม สรุปผล และรายงาน ขอคําชี �แนะ จากรัฐบาลอยา่งเป็นปกติ 
- แผนกยุติธรรมนครหลวง จังหวัด เป็นผู้ ติดตาม รวบรวมการปฏิบัติงานการสร้างครอบครัว 

และหมู่บ้านปลอดคดีของแตล่ะอําเภอ และทั�วจงัหวดัของตน เพื�อรายงานให้คณะพรรค องค์กรปกครองจงัหวดั 
นครหลวง และกระทรวงยติุธรรมได้รับทราบอยา่งเป็นปกติ 

- สํานกังานยตุิธรรมอําเภอ เป็นผู้ติดตาม รวบรวมการจดัตั �งปฏิบตัิงาน การสร้างครอบครัวและ
หมู่บ้านปลอดคดี ภายในขอบเขตอําเภอของตน เพื�อรายงานให้คณะพรรค องค์กรปกครองอําเภอ แผนก
ยตุธิรรมจงัหวดั นครหลวง เป็นปกติ 

- องค์กรปกครองหมู่บ้าน เป็นผู้ ติดตาม รวมการสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดีใน
ขอบเขตหมู่บ้านของตน เพื�อรายงานให้คณะพรรครากฐานกลุ่มหมู่บ้านคณะพรรค และองค์กรปกครองอําเภอ 
โดยผ่านสํานกังานยตุิธรรมอําเภอ ได้รับทราบอย่างเป็นปกติ 

- หวัหน้าหน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน ประสานกบัหวัหน้าหน่วยครอบครัวในหมู่บ้าน
เป็นผู้ติดตามรวบรวมการสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดีในหมู่บ้านของตน เพื�อรายงานให้คณะหน่วย
พรรค และองค์กรปกครองหมู่บ้าน ได้รับทราบอยา่งเป็นปกติ 

ตัวอย่างงานแก้ไขข้อขัดแย้งระดับบ้าน ก็มีการทําหน้าที�ของหน่วยงานรัฐในลักษณะที�คล้ายกัน มี
กฎหมายกําหนดองค์กรคุ้ มครองบริหารจัดการ และตรวจสอบงาน การแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่ บ้าน 

                                                           

3 กว้าง 0.05 เมตร และ ยาว 1.00 เมตร พื �นสฟ้ีาแก่ หนงัสือสขีาว ขนาดของตวัหนงัสอืแม่นให้เหมาะสมกบัขนาดของ
ป้ายสามารถเหน็ อ่าน และเข้าใจง่าย ถ้าจะเขียนภาษาสากลใส ่ต้องเขียนตวัหนงัสอืเลก็กว่าและอยู่ใต้ภาษาลาว 
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ประกอบด้วย >) กระทรวงยุติธรรม B) แผนกยุติธรรมอําเภอ นครหลวง 0) สํานักงานปลัดยุติธรรมอําเภอ 
เทศบาล M) องค์กรปกครองบ้านในการบริหารจดัการ และตรวจสอบงาน การแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน 
กระทรวงยตุิธรรม มีสทิธิ[ และหน้าที� ดงันี � 

1. เป็นเสนาธิการให้รัฐบาล ในการคุ้มครองเกี�ยวกบัการทํางานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
2. ชี �แนะ ติดตาม ตรวจสอบ และผลกัดันงานยุติธรรมท้องถิ�น เกี�ยวกับงานแก้ไขข้อขัดแย้งระดับ

หมู่บ้าน 
3. ค้นคว้า และวางแผนเกี�ยวกบังานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
4. ออกนิติกรรมเกี�ยวกบัการบริหารจดัการแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
5. ตอบสนองเอกสาร และคู่มือที�จําเป็นสําหรับการแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
6. ประสานงานกับภาคสว่นที�เกี�ยวข้อง และองค์กรปกครองท้องถิ�นในการบริหารจดัการงานแก้ไขข้อ

ขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
7. ร่วมมือกับต่างประเทศและสากล เกี�ยวกับการทํางานการแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านตาม

ขอบเขต สทิธิ และหน้าที�ของตน 
8. เก็บรวบรวมสถิติ สรุป และรายงาน การทํางานแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ในขอบเขตทั�ว

ประเทศให้รัฐบาลอยา่งเป็นปกติ 
แผนกยุติธรรมจังหวดั นครหลวง ก็มีหน้าที�ในการคุ้มครองบริหารจดัการ และตรวจสอบ การทํางาน

แก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน แผนกยตุิธรรม จงัหวดั นครหลวงมีสิทธิ[และหน้าที�คล้ายกันกับกระทรวงยติุธรรม
ในงานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านแต่มีความเฉพาะพื �นที�มากขึ �น ดงันี � 

1. เป็นผู้ ให้คําแนะนํา วางแผน สนับสนนุให้แก่ผู้ ว่าราชการจังหวัด เจ้าครองนครในการปฏิบัติงาน
แก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 

2. ชี �แนะ ติดตาม ตรวจสอบ และผลกัดนัสํานักงานปลดัยุติธรรมอําเภอ เทศบาล เกี�ยวกับงานการ
แก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 

3. ตอบสนองเอกสารและคูมื่อที�จําเป็น สําหรับการแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านให้กบัสํานักงานปลดั
ยตุธิรรมอําเภอ เทศบาล และภาคสว่นอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

4. ประสานกับภาคสว่นอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องและองค์กรปกครองท้องถิ�นในการบริหารจดัการงานแก้ไขข้อ
ขดัแย้งระดบัหมู่บ้านตามขอบเขตสิทธิ[และหน้าที�ของตน 

5. เก็บรวบรวมสถิติ สรุป และรายงาน การทํางานแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ให้ผู้ ว่าราชการ
จงัหวดั เจ้าผู้ครองนคร และกระทรวงยตุิธรรมอย่างเป็นปกต ิ
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สํานักงานปลัดยุติธรรมอําเภอ เทศบาล ก็มีหน้าที�ในการคุ้มครองบริหารจัดการ และตรวจสอบการ
ทํางานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน สาํนกังานปลดัยตุิธรรมอําเภอ เทศบาล มีสทิธิ[และหน้าที� ดงันี � 

1. เป็นผู้ ให้คําแนะนํา วางแผน สนับสนนุให้แก่นายอําเภอ นายกเทศบาล ในการปฏิบตัิงานแก้ไขข้อ
ขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 

2. ค้นคว้า และมีคําเห็นเกี�ยวกบัการแต่งตั �ง หรือปลดการเป็นคณะแก้ไขข้อขดัแย้ง 
3. ชี �นํา ติดตาม ตรวจสอบ และผลกัดันงานการแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน เกี�ยวกับงานแก้ไขข้อ

ขดัแย้ง 
4. ตอบสนองเอกสารและคู่มือที�จําเป็นสําหรับการแก้ไขข้อขดัแย้งระดับหมู่บ้าน ให้แก่คณะแก้ไขข้อ

ขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
5. จดัการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านให้แก่คณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
6. ประสานกับองค์กรปกครองบ้านและภาคส่วนอื�นที�เกี�ยวข้องในการบริหารจัดการงานแก้ไขข้อ

ขดัแย้งระดบัหมู่บ้านตามขอบเขตสิทธิ[และหน้าที�ของตน 
7. เก็บรวบรวมสถิต ิสรุป และรายงาน การทํางานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน ให้นายอําเภอ นายก

เทศบาล และแผนกยตุิธรรมจังหวดั นคร อยา่งเป็นปกติ 
8. นําใช้สทิธิ[ และปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามการมอบหมาย 
ส่วนองค์กรปกครองหมู่บ้าน มีหน้าที�ในการคุ้มครองบริหารจดัการ และตรวจสอบการทํางานแก้ไขข้อ

ขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน องค์กรปกครองหมู่บ้านมีสทิธิ[และหน้าที� ดงันี � 
1. คุ้มครองบริหารจดัการ ติดตาม ตรวจสอบ ผลกัดนัการจดัตั �ง และการเคลื�อนไหวของคณะแก้ไขข้อ

ขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
2. เสนอแต่งตั �ง หรือปลดการเป็นคณะแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านต่อนายอําเภอ นายกเทศบาล 

โดยผ่านสํานกังานปลดัยตุิธรรมอําเภอ เทศบาล 
3. นําใช้สทิธิ[ และปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามการมอบหมาย 

 หน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านหรือคณะผู้ไกลเ่กลี�ยใดที�มีผลงานดีเด่นในการปฏิบตัิหน้าที�การ
งานจะได้รับการยกย่องชมเชย แต่หากคณะไกล่เกลี�ยคนใดใช้หน้าที�ของตนเพื�อหาผลประโยชน์สว่นตวัก็จะถูก
ดําเนินการในหลายมาตรการแล้วแต่กรณีหนกัเบาของความผิด 
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รูปแบบการเกี�ยวโยงระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนผ่านการอบรมด้านกฎหมาย 
ประชาชนได้เข้าไปร่วมขบัเคลื�อนงานยุติธรรมชมุชนในแบบเกี�ยวโยงกับภาครัฐโดยการเข้าร่วมอบรม

ในหลกัสตูรที�ภาครัฐกําหนดขึ �น เช่นเดียวกันกับงานสร้างครอบครัวและบ้านปลอดคดี และงานแก้ไขข้อขดัแย้ง
ระดบัหมู่บ้าน งานสร้างบคุลากรทางกฎหมายก็ได้กําหนดหน้าที�รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐไว้เช่นกัน ดงันี � 

- กระทรวงยตุิธรรมเป็นผู้ออกข้อตกลง คําแนะนํา และมอบหมายให้กรมคุ้มครองระบบยติุธรรม
เป็นผู้ประสานกบัภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง ติดตาม ส่งเสริมให้มีการจดัตั �งปฏิบัติ รวมถึงการสร้างคู่มือและจัดการ
ฝึกอบรมเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานแก่เจ้าหน้าที�ในขอบเขตทั�วประเทศ 

- แผนกยุติธรรมนครหลวง จงัหวดั หน่วยงานยติุธรรมอําเภอ และองค์กรปกครองหมู่บ้านเป็น   
ผู้ศึกษาค้นคว้า ดําเนินงานบรรดาเนื �อหา และวิธีการจดัตั �งปฏิบัติตวัจริงเกี�ยวกับงานการสร้างครอบครัว และ
หมู่บ้านปลอดคดี ทําเป็นแผนงาน โครงการที�ชดัเจนในส่วนของตนเอง โดยมีการประสารงานกับภาคสว่นต่างๆ
ที�เกี�ยวข้อง 

- แผนกยตุธิรรมนครหลวง จงัหวดั หน่วยงานยตุิธรรมอําเภอ และองค์กรปกครองหมู่บ้าน เป็นผู้
ประสานงานช่วยคณะพรรคและองค์กรปกครองในขั �นตอนการติดตาม และรวบรวมปัญหาที�เกิดขึ �นเกี�ยวกับ
งานการสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดีเป็นแต่ละระยะในนั �น หัวหน้าแผนยตุิธรรมนครหลวง จังหวัด 
หวัหน้าสํานกังานยตุิธรรมอําเภอ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่งานดงักล่าว 

- คณะพรรคพื �นฐานกลุ่มบ้านเป็นผู้ ชี �นํา นําพาแต่ละกลุ่มบ้านในการจัดตั �งปฏิบัติสํานักงาน
ยุติธรรมอําเภอประสานกับหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานของอําเภอ หน่วยงานที�เกี�ยวข้องและองค์กรปกครอง
หมู่บ้านเป็นผู้ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม แนะนํา ขยายงานการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดีให้เป็น
ปกติตอ่เนื�อง 

- กรมโฆษณาอบรมกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และห้องการกฎหมาย และโฆษณาอบรม
กฎหมายของแผนกยติุธรรมนครหลวง จังหวัดประสานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง นําเอาข้อตกลงของรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม ฉบับเลขที� BFC/กย ลงวันที�>C ตุลาคม BFFC ว่าด้วยการสร้างครอบครัวและหมู่บ้าน      
ปลอดคดีไปโฆษณาตามสื�อมวลชนทําให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้ เข้าใจอย่างทั�วถึงเพื�อให้เข้าร่วมในการ
ปฏิบตัิ 

- กรมคุ้ มครองระบบยุติธรรม กรมโฆษณาอบรมกฎหมาย ฝ่ายบุคคล สํานักงานกระทรวง
ยุติธรรม สถาบันค้นคว้ากฎหมายและร่วมมือกับต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมกฎหมายและงานยุติธรรม  
วิทยาลยักฎหมาย และทกุภาคส่วนที�เกี�ยวข้องของกระทรวงยติุธรรมต้องทํางานร่วมกันเพื�อศกึษาค้นคว้าสร้าง
แผนงาน โครงการและกิจกรรม วางแผนงบประมาณประจําปีของงานการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี เพื�อรับประกนั



86 
 

การจัดตั �งปฏิบัติงานการสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดีในทั�วประเทศให้มีประสิทธิภาพ (กรมคุ้มครอง
ระบบยตุิธรรม, BFFC) 

ยกตัวอย่างการสร้างบุคลากรกฎหมายชั �นต้นสํานักงานยตุิธรรมอําเภอจันทะบูลี แผนกยติุธรรมนคร
หลวงเวียงจันทน์4 ได้ดําเนินการอบรมเพื�อเป็นการสร้างบุคลากรทางกฎหมายชั �นต้นขั �นพื �นฐานในระบบ 3 
เดือน ให้กับบรรดาองค์กรปกครองบ้านและบรรดาสํานักงานที�อยู่ในอาณาบริเวณของอําเภอจันทะบูลีโดยมี
เป้าหมายเพื�อสร้างนักกฎหมายระดับหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดีและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย ทั �งนี � ยังเป็นการช่วยสร้างให้เป็นรัฐแห่ง
กฎหมาย (กรมคุ้มครองระบบยติุธรรม, BFFC) 

แผนกยุติธรรม นครหลวงเวียงจันทน์ ได้ร่วมกับสํานักงานยตุิธรรมอําเภอ และองค์กรปกครองอําเภอ
จนัทะบูลี ในการขออนมุติัเปิดการเรียนการสอนกฎหมายชั �นต้นในรอบปี ค.ศ. 2015 - 2016 อย่างเป็นทางการ 
เริ�มตั �งแต่วันที� 13 มกราคม ถึงวนัที� 11 เมษายน ใช้ห้องประชมุของสํานักงานปลดัยุติธรรมอําเภอเพื�อเป็น
สถานที�เรียนซึ�งมีบุคลากรเข้ามาเรียนทั �งหมดจํานวน 40 คน เป็นหญิง 24 คน ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จบ
การศกึษาชั �นมธัยมปลาย อายเุฉลี�ย 0M ปี ผู้ เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยตวัแทนจากชมุชนและหน่วยงานรัฐ 
ได้แก่ รองผู้ ใหญ่บ้าน ปกส.บ้าน ชาวหนุ่มหมู่บ้าน แม่หญิงหมู่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน 
นักวิชาการระดับสํานักงาน นับตั �งแต่ปี ค.ศ.2010 จนถึงปัจจุบัน อําเภอจันทะบูลี ได้สร้างบุคลากรด้าน
กฎหมายชั �นต้นทั �งหมด 308 คน  
 เช่นเดียวกันกับสํานักงานยุติธรรมอําเภอไซธานี ได้ทําหน้าที�เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที�ทําให้
ประชาชนได้ร่วมขบัเคลื�อนงานยตุิธรรมชมุชนในแบบเกี�ยวโยง โดยได้มีการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา5 ดงันี � 

1) ได้ลงแนะนํา ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยไกลเ่กลี�ย ทั �งหมดรวม 11 ครั �ง รวม
มี 104 หน่วย 

                                                           

4 อําเภอจันทะบูลี เป็นหนึ�งใน 4 อําเภอใจกลางของนครหลวงเวียงจนัทน์ เป็นอําเภอที�เด่นในเรื�องการค้าขายงาน
บริการและการทอ่งเที�ยว เป็นอําเภอที�เก่าแก่ผ่านมาหลายยคุหลายสมยัประกอบมีหลายชนชั �นคน หลายเชื �อชาติ หลายศาสนา
ทั �งยงัตั �งอยู่ในจดุที�มีความสําคญัทางด้านการป้องกนัชาติ ป้องกนัความสงบทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสงัคม 

อําเภอจนัทะบลูมีีเนื �อที� 29 ตารางกิโลเมตร ทศิเหนือติดกบัอําเภอไซเซษฐา และอําเภอไซธานี ทิศใต้ติดกบัแม่นํ �าโขง 
(ติดกบัราชอานาจกัรไทย) มีความยาว 1,500 เมตร ทิศตาวนัออกติดกับอําเภอไซเซษฐา และอําเภอสีสดัตะนาก ทิศตาวนัตก
ติดกับอําเภอสีโครตระบอง ทั�วทั �งอําเภอจันทะบลูี มี 30 หมู่บ้าน ประกอบมี 13,011 ครอบครัว มี 12,159 หลงัคาบ้าน              
มีพลเมืองทั �งหมด 68,429 คน เป็นหญิง 35,096 คน ประชาชนสว่นใหญ่มีอาชีพค้าขาย การบริการและการท่องเที�ยว 

5 เก็บข้อมลู ณ กรุงเวียงจนัทน์ เมื�อ BC กรกฎาคม B<<C ผลงานรอบปีที�ผา่นมาน่าจะหมายถงึประมาณปี พ.ศ.B<<G 
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2) ได้เสริมความรู้เกี�ยวกบัสทิธิ หน้าที� และเทคนิคทางวิชาการ ให้หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบั
หมู่บ้านสําเร็จแล้ว 104 หน่วย 

3) ได้ลงโฆษณา อบรมให้ความรู้เรื�องกฎหมาย แก่คณะหน่วยไกล่เกลี�ยเป็นประจําตลอดในแต่
ละปี ในปีนี � สํานักงานยุติธรรมอําเภอของพวกเราได้ทําการอบรมกฎหมายให้หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับ
หมู่บ้านได้ จํานวน 19 ครั �ง 
 รูปแบบหุ้นส่วนระหว่างรัฐและประชาชน 
 การขับเคลื�อนยตุิธรรมชุมชนในสปป.ลาวในรูปแบบหุ้นส่วนที�เห็นชัดเจนคือการจดัตั �งหน่วยไกล่เกลี�ย
ระดบัหมู่บ้าน ที�จะมีตวัแทนคนในชมุชนมาปฏิบตัิหน้าที�ในหน่วยไกล่เกลี�ย และยังประสานเชื�อมโยงรายงานผล
การดําเนินงานต่อหน่วยงานของรัฐในระดับพื �นที�  บทบาทและหน้าที�ของหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับ
หมู่บ้านคือช่วยเหลือองค์การปกครองหมู่บ้าน ดงันี � 

1) ระงับและแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งต่างๆ ภายในหมู่บ้านด้วยการประนีประนอมตามการเสนอ
ของคู่กรณี แก้ไขหรือไกลเ่กลี�ยคดีอาญาที�เดก็เป็นผู้กระทําผิดตามที�ได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้อง
สิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก ไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งเกี�ยวกับกิจกรรมทางแพ่ง อาทิเช่น การค้า สายสัมพันธ์
ครอบครัว ฯลฯ ตามการร้องขอหรือเสนอของคู่กรณีที�มีความขดัแย้งกนั 

2) อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชน บรรดาเผ่าภายในหมู่บ้านให้มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั �งบทบญัญัติของกฎหมายอย่างเข้มงวด จดัการเผยแพร่
การเรียนรู้ การโฆษณา การศกึษาและอบรมในเรื�องระเบียบ ข้อบงัคบั บทบัญญัติรวมไปถึงกฎหมายต่างๆ และ
รณรงค์ให้ประชาชนภายในหมู่บ้านมีความเคารพและปฏิบตัิกฎหมายอย่างเข้มงวด 

3) ให้การช่วยเหลือองค์การปกครองหมู่บ้าน เพื�อสร้างให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดคดีและ
ร่วมมือในการปฏิบตัิคําตดัสนิของศาล เมื�อคู่กรณีอยูใ่นหมู่บ้านของตน 

4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับบรรดาองค์กรที�เคลื�อนไหวด้านงานยุติธรรมและองค์กร
อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องอย่างแนบแน่น เพื�อปกป้องสทิธิและผลประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชนภายในหมู่บ้าน 

5) ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติตามคําตัดสินของศาลในคดีแพ่งและคดีอาญา 
และเรื�องที�เกี�ยวกบัการชดใช้คา่เสียหายทางแพ่ง ซึ�งคู่กรณีหรือผู้ เสียคดีอยูใ่นหมู่บ้านของตน 

6) ไกลเ่กลี�ยคดีอาญาได้ในบางกรณี: 
ในกรณีที�การกระทําดงักล่าว เป็นการกระทําความผิดสถานเบาตามที�บัญญัติไว้ในมาตรา 25 

ของกฎหมายอาญา ซึ�งผู้ เสียหายไม่ได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลแต่ทําการเสนอมายังหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้ง
ระดบัหมู่บ้าน เพื�อพิจารณาแก้ไขปัญหาและระงบัข้อพิพาท เช่น การทําร้ายร่างกายระหว่างญาติใกล้ชิดที�ไม่ได้
รับบาดเจ็บจนเป็นอนัตรายอย่างสาหัสหรือพิการ การนินทา การใส่ร้ายป้ายสี การดูหมิ�นหรือหมิ�นประมาท  
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การดุด่า การใช้ถ้อยคําที�หยาบคายเป็นการไม่สภุาพ การลกัทรัพย์ การกระทําผิดต่อกรรมสทิธิ[สว่นบุคคลของ
ญาติใกล้ชิด การหมิ�นประมาทหรือดูหมิ�นเหยียดหยามศพหรือการหมิ�นประมาทผู้ตาย การบุกรุกเคหสถาน  
และการละเมิดสทิธิสว่นบคุคลในเรื�องความลบัสว่นบุคคลต่อคู่กรณีที�ขดัแย้งกนั 

7) ติดตามและศึกษาอบรมผู้ ที�ได้ปฏิบัติโทษแล้ว หรือผู้ ที�ถูกศาลตัดสินโดยไม่ตัดอิสรภาพ ซึ�ง
องค์การของรัฐหรือศาลประชาชนที�เกี�ยวข้องมอบให้ 
 การทําหน้าที�ในแบบหุ้นส่วนดงักล่าว มีตัวอย่างหน่วยไกล่เกลี�ยระดบัหมู่บ้านได้การเคลื�อนไหวและ
ปฏิบตัิงาน ร่วมกบัหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านในอําเภอไซธานี ได้ทําการสํารวจและรวบรวมข้อมลู
เชิงสถิติ ภายใต้หัวข้อ ข้อขัดแย้งที�เกิดขึ �นอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน โดยผ่านหน่วยไกล่เกลี�ยของหมู่บ้านแก้ไขรวม
ทั �งหมด 516 เรื�อง สามารถทําการไกล่เกลี�ยประนีประนอมตกลงยอมความกันได้ 379 เรื�อง ส่วนที�เหลือ 147 
เรื�องที�ยังไกล่เกลี�ยประนีประนอมยอมความไม่สําเร็จโดยคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ และได้นําเรื�องคงค้าง
ดงักลา่วเสนอต่อไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตามกระบวนการยติุธรรม 

เช่นเดียวกันกับหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน6 เป็นหน่วยงานการจดัตั �งโดยประชาชนภายในบ้าน 
และได้รับการรับรองจากนายอําเภอ เคลื�อนไหวงานภายใต้การชี �นําทางด้านการเมือง แนวคิด ขององค์กร
ปกครองบ้านและขึ �นกับการคุ้มครอง ตรวจสอบ แนะนําทางด้านวิชาการของห้องการยตุิธรรมเมือง คณะไกล่
เกลี�ย 4 คน ประกอบด้วยหวัหน้าคณะ 1 คน และ คณะไกลเ่กลี�ย 3 คน จากตวัแทนแนวลาวสร้างชาติ ตวัแทน
จากสหพันธ์แม่หญิงบ้าน ตวัแทนจากชาวหนุ่มประชาชนปฏิวตัิลาว และตวัแทนจากสหพนัธ์นกัรบเก่า ในการ
ไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ทกุครั �งต้องมีผู้บนัทึก 1 คน (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, ม.ป.ป.) 
  
4.2 ภารกิจงานยุตธิรรมชุมชน 
 

การดําเนินงานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว ถือได้ว่ามีการดําเนินตามภารกิจของยุติธรรมชุมชนทั �ง M 
ด้าน ได้แก่ การป้องกนัและควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระทํา
ผิดกลับคืนสู่สังคม ถึงแม้ว่าประชาชนที�ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื�องหน่วยไกล่เกลี�ยเป็นหลัก เกี�ยวกับการ

ป้องกันและควบคุม ในงานยุติธรรมฐานรากของสปป.ลาวมี M งานที�สนับสนนุต่อการป้องกันและควบคุม 
ได้แก่ งานโฆษณาและเผยแพร่กฎหมาย การสร้างบุคลากรทางกฎหมาย การสร้างบ้านปลอดคดี และงาน

                                                           

6 ปัจจบุนัยงัไม่ได้มีการแต่งตั �งหน่วยไกลเ่กลี�ยคดเีดก็ขั �นบ้านที�แยกออกต่างหาก และเพื�อปฏิบติัตาม มาตรา 53 ของ
กฎหมายการปกป้องสทิธิ และผลประโยชน์ของเด็ก จึงถือว่าหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็กในปัจจบุนั เป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยไกล่
เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบับ้าน 
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ยตุธิรรมเด็ก นอกจากนี � ยงัมีกลไกที�เรียกวา่ ปกส.บ้าน หมายถึงผู้ ที�ทําหน้าที�ป้องกัน คือ ป้องกันความสงบ เป็น
หน่วยหนึ�งที�บ้านตั �งขึ �นเพื�อดแูลความสงบเรียบร้อยภายในบ้าน พ่อผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ที�รับผิดชอบงานด้านการแก้ไข
ป้องกัน ทําหน้าที�สอบสวนสืบสวนเบื �องต้น ชว่ยให้ปัญหาหน่วยไกลเ่กลี�ยได้ลงลกึข้อมลูด้านการไกลเ่กลี�ย  

การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์มีคณะผู้ ไกล่เกลี�ยและขั �นตอนการดําเนินงานที�ชดัเจน ถือ
เป็นจุดเด่นของงานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว การเยียวยา กรณีหากคู่กรณีถูกคุกคามเกี�ยวกับการดแูละผู้
ได้รับผลกระทบ กรณีการเยียวยาก็จะมีกลไกลในชุมชนเช่นหากมีปัญหาเกิดขึ �นกับผู้หญิงก็จะใช้แม่หญิงเข้า
มาร่วมให้กําลงัใจ ถ้าผู้ชายมีปัญหาก็ใช้ต่างหน้าชาวหนุ่มมาคยุกบัผู้ชาย คณะผู้ ไกล่เกลี�ยยงัทําหน้าที�ติดตาม
ค่าเสียหายเมื�อผู้กระทําผิดต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วยงัไม่ชําระหน่วยไกล่เกลี�ยก็จะทําหน้าที�ติดตามด้วย หน่วย
ไกลเ่กลี�ยขั �นบ้านมีการตดิตามช่วยเหลือที�ผ่านมาเป็นปัญหาที�ไม่ยุ่งยาก เช่น เรื�องค่าเลี �ยงดลูกู หน่วยไกลเ่กลี�ย
ขั �นบ้านช่วยติดตามการบงัคับคดีตามคําตัดสินของศาลด้วย การรับคืนผู้กระทาํผิดกลับคืนสู่สังคม หากมี
กรณีการกระทําผิดพ้นโทษมาหรือรับโทษครบกําหนดมาแล้วกลบัมาอยู่บ้าน (หมู่บ้าน) คณะผู้ไกล่เกลี�ยจะเป็น
ติดตามการประพฤติตนว่าประพฤติดีหรือไม่ เป็นระยะ เช่น 0 เดือน แล้วหัวหน้าหน่วยไกล่เกลี�ยก็จะเป็น
ผู้ ติดตามรายงานในรายงานประจําปีเมืองหรือรายงานอื�นที�เกี�ยวข้อง รายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมที�เกี�ยวกบัยตุิธรรมชมุชนทั �ง 4 ด้านของสปป.ลาว มีดงันี � 
 
 �.5.� การป้องกันและควบคุม 
  
 ภารกิจงานยตุิธรรมชมุชนของสปป. ลาวในมิติที�เกี�ยวกบัการป้องกนัและควบคมุที�เห็นได้ชดัเจนคืองาน
ด้านการเผยแพร่กฎหมาย อบรมด้านกฎหมาย และงานสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี โดยผู้ ให้ข้อมลู
จากสปป.ลาว กลา่วว่า งานด้านเผยแพร่และอบรมกฎหมายถือเป็นงานที�ทําได้ก้าวหน้ามากที�สดุ ซึ�งคณะผู้วิจยั
เห็นว่าเป็นภารกิจที�มีผลในการป้องกันและควบคมุปัญหาที�อาจเกิดขึ �นในชุมชน เพราะประชาชนในชุมชนได้
เรียนรู้ถึงหลักการ เจตนารมณ์ ข้อควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตลอดจนบทลงโทษของกฎหมาย ซึ�งจะช่วยลด
ปัญหาการกระทําผิดในชุมชนได้มากขึ �น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานยุติธรรมชุมชนในภาพรวมที�ว่า
เป็นไปเพื�อสร้างจิตสํานึกเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที�ในระดับหมู่บ้านและประชาชนให้
สงูขึ �นพร้อมทั �งสามารถสกัดกั �นและแก้ไขข้อขดัแย้งต่างๆ ได้โดยสนัติวิธี สร้างความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึง
การบริการทางด้านกฎหมาย และรู้จกัสทิธิของตนตามกฎหมายกําหนด สร้างและปรับปรุงแผนบริหารหมู่บ้าน
ให้ไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเป็นขั �นเป็นตอน สร้างรัฐแห่งกฎหมายโดยเริ�มมาจากระดบัหมู่บ้าน 
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ดังที�กล่าวไปในตอนต้นว่างานยุติธรรมชุมชนที�สปป.ลาวจัดทํานั �นประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งาน
อบรมเผยแพร่ งานการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน งานยติุธรรมเด็ก และงานสร้าง
บคุลากรด้านกฎหมาย ในสว่นนี �กลา่วรายละเอียดเฉพาะงานที�มีบทบาทเชิงป้องกนัและควบคมุ (กรมคุ้มครอง
ระบบยตุิธรรม, BFFC) ดงันี �  
 งานอบรมเผยแพร่โฆษณาสร้างจติสํานึกเคารพกฎหมาย 

งานโฆษณาเผยแพร่และอบรมเรื�องกฎหมาย มีเป้าหมายเพื�อสร้างจิตสํานึกในการเคารพกฎหมายเป็น
งานที�สําคัญลําดบัแรกของการปฏิบัติตามมติการประชุมใหญ่ ครั �งที� 8 ของพรรค เกี�ยวกับการสร้างรัฐแห่ง
กฎหมายที�บรรดากฎหมายและนิติกรรมต่างๆ ที�ประกาศบังคบัใช้ต้องทําการจัดพิมพ์เผยแพร่และโฆษณาให้
สงัคม ประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับความจําเป็น ความหมายและความสําคญัของการออกกฎหมาย
นั �นๆ และเข้าใจถึงสทิธิต่างๆ ข้อห้าม นโยบาย และมาตรการต่อผู้ละเมิดกฎหมายตามที�กฎหมายได้กําหนดไว้ 
มุ่งเน้นเพื�อสร้างจิตสํานึกของพลเมืองให้มีมากขึ �นในการเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย และหลีกเลี�ยงการ
กระทําความผิดที�ละเมิดต่อระเบียบกฎหมาย 

ยกตวัอย่างเกี�ยวกบัการเผยแพร่กฎหมาย พ่อใหญ่บ้านสมสะหนกุ เมืองหาดซายฟอง7 นําเสนอถึงงาน
ยตุธิรรมหมู่บ้านเมืองหาดซายฟอง เมื�อได้รับการแจ้งเรื�องความยตุิธรรม ห้องการยตุิธรรมเมืองหาดซายฟองได้
ขอให้ชาวบ้านในหมู่นี �ได้เข้าร่วมรับรับฟังการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กําหนดให้เป็นผู้ มีอายตุั �งแต่ >< ปีขึ �น
ไป กฎหมายที�ห้องการยตุิธรรมนํามาเผยแพร่ ได้แก่  

- รัฐธรรมนญู กฎหมายอาญา  
- กฎหมายเกี�ยวกบัมรดก และการสืบทอดมรดก 
- กฎหมายครอบครัว และกฎหมายทะเบียนครอบครัว 
- กฎหมายนิตกิรรมสญัญา  
- กฎหมายทะเบียนศาล 
- กฎหมายพฒันา และปกป้องสตรี 
- กฎหมายปกป้องสทิธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
- กฎหมายการปกครองสว่นท้องถิ�น 

                                                           

7 สําหรับปี ค.ศ. BF>^ คณะผู้ ทํางานบ้านหาดซายฟองได้ลงไปเผยแพร่กฎหมายให้กับ >C หมู่บ้านคือ บ้านนาล้อง 
บ้านสมิมะโนเหนือ บ้านสมิมะโนใต้ บ้านควายแดง บ้านถิ�นแทน บ้านท่าพระ บ้านหนองพง บ้านหนองแปลนเหนือ บ้านหนอง
แปลนใต้ บ้านศาลาคําเหนือ บ้านท่าแขก บ้านหาดชายขาว บ้านป่าหว้า บ้านท่าม่วง และบ้านสมสะหนกุ โดยมีผู้ เข้าร่วมรับฟัง
ทั �งหมดจํานวน 0,^<L คน เป็นผู้หญิง >,F<B คน สาํหรับบ้านสมสะหนกุที�เป็นตวัแทนในการนําเสนอข้อมลู มีประชากร B,CC> 
คน หญิง >,<<G มี <0C ครัวเรือน จํานวนประชากรสว่นใหญ่เป็นพนกังานรัฐ 
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- กฎหมายการปฏิบตัติามคําตดัสนิของศาล  
- และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 ส่วนการเผยแพร่กฎหมายให้กับโรงเรียน สํานักงานยติุธรรมเมืองหาดซายฟอง โรงเรียนที�ได้ทําการลง
ไปเผยแพร่มีดงันี � โรงเรียนมธัยมสมบูรณ์ศาลาคํา โรงเรียนมธัยมสมบูรณ์สมิมะโน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สีถาน
โรงเรียนมัธยมปลายบ่อโอ โรงเรียนมัธยมปลายบ้านห้อม โรงเรียนมัธยมปลายท่าเดื�อ โรงเรียนมัธยมต้นบ่อโอ 
โรงเรียนมธัยมต้นทา่ม่วง โรงเรียนมัธยมต้นแสงสวรรค์ และโรงเรียนมัธยมต้นดอนสว่าง รวมทั �งสิ �น >> โรงเรียน 
มีนักเรียนเข้าร่วมทั �งหมดจํานวน <,BM^ คน เป็นผู้หญิงจํานวน B,0MF คน ในการเผยแพร่ความรู้เบื �องต้น
เกี�ยวกับกฎหมายให้ประชาชนและนักเรียนนั �น คณะทํางานได้ทําการคดัเลือกเอาเฉพาะเนื �อหาในบทบญัญัติ
ของกฎหมายบางสว่นหรือบางมาตราที�เกี�ยวข้องกบัสถานการณ์และสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในสงัคม
ปัจจบุนั กฎหมายที�นําไปเผยแพร่ได้แก่  

- กฎหมายการจราจรทางบก  
- กฎหมายอาญา 
- กฎหมายยาเสพตดิ 
- กฎหมายพฒันา และปกป้องสตรี 
- กฎหมายปกป้องสทิธิและผลประโยชน์ของเด็ก 

 
 งานสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี 

งานสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี มีความสําคญัคือการพัฒนาครอบครัวและหมู่บ้านให้ตื�นตวั 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และทําให้กฎหมายมีความศักดิ[สิทธิ[มากขึ �น ทําให้แต่ละ
ครอบครัวและหมู่บ้านซึ�งเป็นหน่วยปฏิบัติงานในระดับท้องถิ�นของระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลจัดการตนเองได้ และส่งเสริมสิทธิของประชาชนตามกฎหมายกําหนด ในงานนี �เป็นการป้องกัน
และแก้ไขเหตกุารณ์ที�ก่อความไม่สงบแก้ไขข้อขดัแย้งที�ไม่ร้ายแรงที�เกิดขึ �นในครอบครัวและหมู่บ้าน มุ่งเน้นการ
รักษาขนบธรรมเนียม สร้างความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความยุติธรรมและเพิ�มความสามัคคี
ปรองดองของสงัคมและประชาชนภายในหมู่บ้าน 

งานสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานเพื�อให้
การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เบื �องต้นเกี�ยวกับกฎหมายแก่สมาชิกภายในครอบครัวตลอดจนประชาชน
ภายในหมู่บ้านให้มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างถกูต้อง เข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการออก
กฎหมาย เคารพในระบบกฎหมายและสามารถนําไปปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้ และเสริมสร้าง
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ความสามัคคีปรองดองให้แก่สถาบันครอบครัว การสร้างหมู่ บ้านปลอดคดีนั �นเป็นมาตรฐานหนึ�งที� มี
ความสมัพนัธ์และยึดโยงกบัการสร้างหมู่บ้านพฒันา  

การสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี หมายถึง การขจดัและขดัขวางการกระทําที�ไม่เป็นธรรมโดย
การใช้อํานาจการปกครองโดยประชาชนภายในหมู่บ้านและสมาชิกภายในครอบครัว เพื�อต่อต้าน ขจัด และ
ขัดขวางการกระทําต่างๆ หรือสิ�งต่างๆ ที�เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั �งการกระทําต่างๆ อันฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั�ง หรือการ
ปฏิบตัิการตามกฎหมาย เช่น สิ�งเสพติด การค้าขายผิดกฎหมาย การลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การฉ้อโกง 
การมั�วสมุเล่นการพนัน ตลอดจนอบายมขุชนิดต่างๆ การค้าประเวณี การประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย การค้า
ขายบริการทางเพศ การค้ามนษุย์ ฯลฯ  

สําหรับการสร้างครอบครัวปลอดคดี (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, BFFC) สปป.ลาวเน้นความค่อยเป็น
ค่อยไปและเป็นขั �นตอนอย่างเป็นระบบ เริ�มตั �งแต่การเตรียมความพร้อม ถือเป็นขั �นตอนเริ�มต้นและสํานักงาน
ยุติธรรมอําเภอต้องค้นคว้าและแม่นยําเกี�ยวกับเป้าหมาย เนื �อหา มาตรฐาน และวิธีจัดตั �งปฏิบัติ แล้ว
ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานการเมือง สํานักงานอําเภอ แนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์นักรบเก่า 
สหพนัธ์แม่หญิง คณะชาวหนุ่ม คณะพรรคกลุม่หมู่บ้าน ค้นคว้าสร้างแผนการเกี�ยวกบัการสร้างครอบครัวปลอก
คดีภายในหมู่บ้าน เพื�อขออนุมัติจากคณะกรรมการพรรคพื �นฐานกลุ่มในหมู่บ้านองค์กรปกครองอําเภอจดัตั �ง
ปฏิบตัิ 

ในส่วนเนื �อหาแผนการการสร้างครอบครัวปลอดคดีนั �นจะต้องกําหนดอย่างชัดเจนจํานวนเป้าหมาย
ครัวเรือนที�จะสร้างเป็นครอบครัวปลอดคดี กําหนดจดุประสงค์ระดบัคาดหมาย เนื �อหา เวลาในการจดัตั �งปฏิบตัิ 
และมอบความรับผิดชอบให้หวัหน้าครอบครัวหรือหัวหน้าหน่วยงานครอบครัวเป็นผู้คุ้มครอง ติดตามผลและ
ตรวจสอบครอบครัวปลอดคดี สํานักงานยุติธรรมอําเภอยังต้องค้นคว้า เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี�ยวกับ
สภาพแวดล้อมและลกัษณะของสมาชิกภายในครอบครัวในหมู่บ้าน เป้าหมายที�จะสร้างเป็นหมู่บ้านปลอดคดี 
เช่น การผลิตการทํามาหาเลี �ยงชีพ ชีวิตการเป็นอยู่ จิตวิทยา จารีตประเพณี ความเชื�อถือ เหตุการณ์ไม่สงบ 
และอื�นๆ 

มาตรฐานครอบครัวปลอดคดี มีดงันี � 
- สมาชิกครอบครัว อตัราส่วนร้อยละ C< ของจํานวนสมาชิกครอบครัวทั �งหมดได้รับการศึกษา

อบรมและเรียนรู้กฎหมาย โดยหนังสือคู่มือเนื �อหาโฆษณาอบรมกฎหมายที�กระทรวงยตุิธรรมได้ทําการเผยแพร่
โดยการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ยกเว้นบุคคลที�ขาดความสามารถทางด้านความประพฤติ สําหรับสมาชิก
ครอบครัวในวยัเดก็ก็ต้องได้รับการศกึษาเลา่เรียนกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
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- สมาชิกครอบครัว อัตราส่วนร้อยละ G< ของจํานวนสมาชิกครอบครัวทั �งหมดมีความ
กระตือรือร้นในการเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมาย จารีตประเพณีอันดีงามของประชาชนบรรดา
เผ่าภายในหมู่บ้าน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัและรักษาสทิธิ ภาระผกูพนัตลอดจนหน้าที�ของพลเมือง 
ตามรัฐธรรมนญูและกฎหมายอยา่งครบถ้วน 

- สมาชิกครอบครัว อตัราสว่นร้อยละ 95 ของจํานวนสมาชิกครอบครัวทั �งหมดมีความสามคัคีรัก
ใคร่ปรองดองกันอย่างอบอุ่นและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันบนพื �นฐานระเบียบของกฎหมาย มีการเข้าร่วม
และกระตือรือร้นในการพัฒนาสถาบันครอบครัว และหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ �น ข้อขัดแย้งที�เกิดขึ �น
ภายในครอบครัวได้รับการแก้ไข ด้วยการประนีประนอมอยา่งสนัตวิิธี 

- ในรอบปีสมาชิกครอบครัวไม่มีผู้ใดเกี�ยวพนักบัการกระทําความผิดหรือการกระทําอนัฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายและขดัต่อศีลธรรมอนัดี เช่น ลกัทรัพย์ ค้าบริการทางเพศ ค้าประเวณี หลอกลวงและฉ้อโกงผู้ อื�น 
กระทําความผิดเกี�ยวยาเสพติดและอบายมขุตา่งๆ ประกอบธรุกิจผดิกฎหมาย ฯลฯ 

- ในรอบปีสมาชิกครอบครัวไม่มีผู้ใดถกูดําเนินคดีตามกระบวนการยติุธรรม อนัเนื�องมาจากการ
กระทําผิดหรือละเมิดระเบียบ ข้อบงัคบั หรือบทบญัญตัขิองกฎหมายอยา่งร้ายแรง 

การสร้างหมู่บ้านปลอดคดี (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, BFFC) ก็มีลกัษณะการเตรียมการและขั �นตอน
เช่นเดียวกันกับครอบครัวปลอดคดี โดยรัฐบาลสปป.ลาวมองว่าการเตรียมการถือว่าเป็นขั �นตอนเริ�มต้น และ
เป็นปัจจัยสําคัญ แผนกยุติธรรม    นครหลวง จังหวัด และสํานักงานยุติธรรมอําเภอต้องค้นคว้า เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงจุดประสงค์ เป้าหมาย เนื �อหา มาตรฐาน และวิธีการจัดตั �งปฏิบัติแล้วค้นคว้าเพื�อสร้างแผนการ
เกี�ยวกับการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีในทั�วนครหลวง จังหวัด อําเภอ เพื�อขออนุมัติจากคณะพรรค และองค์กร
ปกครองนครหลวง จังหวัด อําเภอ และกลุ่มหมู่บ้าน เพื�อไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการประสานงานกับหน่วย
ก่อสร้างพื �นฐานทางการเมือง สํานักงานปลัดที�ว่าการ แนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์แม่หญิง สหพันธ์ชาวหนุ่ม 
และภาคสว่นตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 

แผนการเคลื�อนไหวงานการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีต้องทําการกําหนดเนื �อหาที�สําคญัดงันี � จดุประสงค์ 
และระดับคาดหมาย เนื �อหา กําหนดเวลาในการจัดตั �งปฏิบัติ สถานที�จัดตั �งปฏิบัติ เป้าหมายของผู้ เข้าร่วม 
วิธีการจดัตั �งปฏิบตั ิและงบประมาณในการจดัตั �งปฏิบตั ิ

- จุดประสงค์และระดับเป้าหมาย แสดงถึงเจตจํานงและสิ�งคาดหวังที�จะได้รับจากการจัดตั �ง
ปฏิบตัิงานดงัหมู่บ้านปลอดคดี 

- เนื �อหา เพื�อรับประกนัในการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีให้มีประสิทธิภาพสงู สิ�งสําคญัต้องมีการ
เตรียมการทางด้านเนื �อหา โดยเฉพาะอย่างยิ�งเอกสารต่างๆ ที�จะใช้ในการจดัตั �งปฏิบัติเป็นต้น เช่น ข้อตกลง
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมฉบับเลขที� BFC/กย ลงวนัที� >C ตลุาคม BFFC เนื �อหาพื �นฐานเกี�ยวกบัการ
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สร้างหมู่บ้านและกลุ่มบ้านพฒันา คู่มือของการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดีระเบียบกฎหมายต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องและเอกสารที�เหน็ว่ามีความสําคญัและจําเป็น 

- กําหนดเวลาจดัตั �งปฏิบติั เป็นการกําหนดระยะเวลาของการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี นับตั �งแต่
วนัเริ�มต้นจนถึงวนัที�ได้มีการรับรอง และประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี 

- สถานที�จดัตั �งปฏิบตั ิคือหมู่บ้านที�ได้รับอนญุาตจากคณะพรรค องค์กรปกครองอําเภอ ให้สร้าง
เป็นหมู่บ้านปลอดคดี 

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมหมายถึง ตวัแทนของแต่ละภาคสว่นที�มีส่วนร่วมในการสร้างหมู่บ้านปลอด
คดี ซึ�งประกอบไปด้วยตวัแทนจากองค์กรปกครองนครหลวง จงัหวดั อําเภอ และกลุม่บ้าน 

- วิธีการจดัตั �งปฏิบัติหมายถึงการเคลื�อนไหวงานตวัจริงแต่ละด้าน แต่ละระยะตามขั �นตอนและ
วิธีการของการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี 

- งบประมาณคือคา่ใช้จ่ายที�จําเป็นในการจดัตั �งปฏิบตัิงาน การสร้างหมู่บ้านปลอดคดี ซึ�งขึ �นกบั
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ�นโดยตรง 

การกําหนดหมู่บ้านเป้าหมาย สําหรับการสร้างเป็นหมู่บ้านปลอดคดี ต้องดตูามรูปการและความเป็น
จริงของนครหลวงของแต่ละจังหวัด อําเภอ กลุ่มหมู่บ้าน และครัวเรือน ในนี �ให้คัดเลือกเอาหมู่บ้านที�เป็นจุด
ศูนย์กลางพัฒนาของนครหลวง จังหวัด อําเภอ กลุ่มบ้าน และครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที�ได้รับสิทธิในการ
ดําเนินงานหรือบ้านที�มีปัญหา มีปรากฏการณ์บั�นทอนมากกว่าหมู่บ้านอื�นเป็นเป้าหมายในการสร้างเป็น
หมู่บ้านปลอดคดี ขณะเดียวกนัก็ต้องค้นคว้าอยา่งถ่องแท้ถึงสภาพการณ์รอบด้านของประชาชนภายในหมู่บ้าน
ดังกล่าว เช่น สภาพการเมืองแนวคิด การผลิต วิชาชีพ ชีวิตการเป็นอยู่ ชนเผ่า จิตวิทยา การสมัพันธ์ จารีต
ประเพณี ความเชื�อถือ ข้อขดัแย้ง หรือประวตัิการณ์บั�นทอนต่างๆ ที�จะต้องแก้ไข และปัญหาอื�นๆ เพื�อกําหนด
วิธีการ มาตรการแก้ไข ให้สอดคล้องเหมาะสมและได้รับผลดี 

ในการกําหนดหมู่บ้านเป้าหมายนี � สิ�งสําคญัต้องรู้ได้ถึงที�ตั �งและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน สภาพ
โดยรวมในการดําเนินชีวิต จุดเด่น จิตวิทยา จารีตประเพณี ความสมัพันธ์หัวหน้าชนเผ่า การเคลื�อนไหวและ
ความต้องการของประชาชนภายในหมู่บ้าน จึงจําเป็นต้องได้ลงเก็บข้อมลูตวัจริงและนําเนื �อหาของการสร้าง
หมู่บ้านปลอดคดีไปทาบทามเพื�อขอความคิดเห็นของประชาชน และค้นคว้าปรึกษาหาลือกับองค์กรปกครอง
บ้าน จากนั �นจงึนําเอาข้อมลูและความคิดเหน็ทั �งหมดมารวบรวม ประเมินถงึความสามารถที�จะเป็นไปได้ในการ
สร้างหมู่บ้านปลอดคดี แล้วจงึรายงานเพื�อขอคําชี �แนะจากองค์กรปกครองอําเภอ 

เพื�อเป็นการซมึซบัและให้มีความแม่นยําต่อเนื �อหาของการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี หน่วยงานผู้ นําไป
ปฏิบัติต้องศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น เนื �อหา มาตรฐาน แผนการ และวิธีการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีและคู่มือ
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เนื �อหาโฆษณากฎหมายให้เจ้าหน้าที�ขั �นพื �นฐาน และกลุ่มหมู่บ้าน เช่น พนักงานก่อสร้างพื �นฐาน องค์กร
ปกครอง แนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์นักรบเก่า หัวหน้าชนเผ่า สหพันธ์ชาวหนุ่ม สหพนัธ์แม่หญิง ปกส.บ้าน  
หัวหน้าและสมาชิกของหน่วยไกล่เกลี�ยแก้ไข้ข้อขัดแย้งขั �นบ้าน ผู้ ใหญ่บ้านและอื�นๆ เพื�อทําให้สมาชิกใน
หมู่บ้านเข้าใจอยา่งถ่องแท้ถึงแผนการ เนื �อหา มาตรฐานและขั �นตอนของการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี พร้อมกันนี �
ต้องมีการการอบรม เผยแพร่เนื �อหา มาตรฐานและแผนการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี ให้ประชาชนทกุคนภายใน
หมู่บ้านรับรู้ เข้าใจเพื�อให้มีสว่นร่วมในการจดัตั �งปฏิบติั และเพื�อรับประกนัในการจดัตั �งปฏิบัติ อาจจะสร้างข้อ
ผกูพนัระหว่างแต่ละครอบครัวกบัองค์กรปกครองหมู่บ้านให้ช่วยกนัสร้างครอบครัวปลอดคดีเพื�อร่วมกันสกัดกั �น
และแก้ไขเหตกุารณ์ที�บั�นทอน 

มาตรฐานของหมู่บ้านปลอดคดี มีดงันี � 
- ประชาชนภายในหมู่บ้าน อตัราส่วนร้อยละ C< ของจํานวนประชากรทั �งหมด ได้รับการศึกษา

อบรม เรียนรู้เกี�ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐ และประชาชนอตัราส่วนร้อยละ 
G< ของจํานวนประชาชนภายในหมู่บ้านต้องมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามกฎหมายและมีเคารพ
กฎหมาย เคารพกฎระเบียบของหมู่บ้าน รักษาสิทธิและปฏิบัติตามหน้าที�ของพลเมืองอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ตามกฎหมาย และตามรัฐธรรมนญู 

- ประชาชนภายในหมู่บ้าน อัตราส่วนร้อยละ C< ของจํานวนครอบครัวทั �งหมดมีความสามัคคี
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนับนพื �นฐานระเบียบกฎหมาย และให้ความร่วมมือโดยการเข้าร่วมในกิจกรรมการพฒันา
หมู่บ้านให้เข้มแข็งและก้าวหน้า  

- ประชาชนภายในหมู่บ้าน อตัราสว่นร้อยละ C< ของจํานวนประชากรทั �งหมดไม่มีผู้ ใดเกี�ยวพนั
กับการกระทําความผิดหรือการกระทําอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอนัดีหรือจารีตประเพณีอันดี
งามของประชาชนบรรดาเผ่าภายในหมู่หมู่บ้าน เช่น ลกัทรัพย์ ค้าบริการทางเพศ ค้าประเวณี หลอกลวงและ
ฉ้อโกงผู้อื�น กระทําความผิดเกี�ยวยาเสพติดและอบายมขุตา่งๆ ประกอบธรุกิจผิดกฎหมาย ฯลฯ 

- ประชาชนภายในหมู่บ้านมีอตัราสว่นร้อยละ C< ของจํานวนครอบครัวทั �งหมดมีความเป็นผู้ นํา
และเข้าร่วมในการตอ่ต้านการเกิดข้อขดัแย้งที�ไม่ยตุธิรรม รวมทั �งให้ความร่วมมือในการแก้ไขข้อขดัแย้งที�เกิดขึ �น
โดยใช้วิธีการประนีประนอมอยา่งสนัตวิิธี 

- องค์กรปกครองหมู่บ้าน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแบบแผนวิธีการทํางานและปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงการบริหารงานไปสู่ระเบียบกฎหมายที�เป็นระบบ หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมี
อตัราสว่นร้อยละ >FF ได้ศกึษาเอกสารคูมื่อเนื �อหาโฆษณาอบรมเรื�องกฎหมาย สิทธิ หน้าที�ของหน่วยไกลเ่กลี�ย 
ตามข้อตกลงที�ทางกระทรวงยตุิธรรมแจกจ่ายและทําการเผยแพร่ และร้อยละ CF ของจํานวนสมาชิกในหน่วย
ไกลเ่กลี�ยเป็นผู้ นําในการให้ประชาชนใช้วิธีการแก้ไข้ข้อขดัแย้งต่างๆ ด้วยการประนีประนอมอยา่งสนัตวิิธี 
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- ในรอบปีประชาชนภายในหมู่ บ้านไม่มีบุคคลใดถูกดําเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมอัน
เนื�องมาจากการกระทําผิดที�ละเมิดระเบียบและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

รูปธรรมหนึ�งของงานสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี อาจได้แก่งานยตุิธรรมเด็ก ในรูปแบบของ
หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดับหมู่บ้าน เพราะมีแนวคิดว่าเด็กคือทรัพยากรอันลํ �าค่าและเป็นอนาคตของ
ประเทศชาติ เด็กโดยธรรมชาติยังไม่ทันมีความรอบคอบและเข้าใจดีเกี�ยวกับสิ�งถูกสิ�งผิด สิ�งที�ควรและไม่
สมควร ในเมื�อเป็นเช่นนั �น รัฐและสงัคม ต้องมีวิธีการแก้ไขอนัเหมาะสม อนันี �ก็เป็นการให้ความยตุิธรรมแก่เด็ก 
แน่นอนสําหรับการกระทําผิดที�ร้ายแรงก็ต้องได้ดําเนินการแก้ไขตามขั �นตอนที�กําหนดไว้ในกฎหมาย โดยผ่าน
ระบบยุติธรรม แต่สําหรับคดีเด็กที�ไม่ร้ายแรงนั �น ต้องนําใช้วิธีการแก้ไขแบบประนีประนอมด้วยการไกล่เกลี�ย 
เพราะวิธีนี � นอกจากจะทําให้เด็กรู้ได้ถึงการกระทําของตนที�เป็นอันตรายต่อสงัคมรู้ได้ถึงผลเสียหายที�เกิดขึ �น
แล้ว เดก็จะยินยอมเปลี�ยนแปลงการประพฤติของตน และสามารถกลบัคืนเข้ามาสูช่มุชนสงัคมได้ง่าย  

สปป.ลาวตระหนกัถึงความสําคญัของเด็กและได้เข้าเป็นภาคีของสนธิสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในวนัที� 
7 มิถนุายน พ.ศ.2534 หนึ�งในเนื �อหาสําคญัของสนธิสญัญา ฉบบัดงักล่าวคือได้กําหนดเกี�ยวกับการแยกคดีเด็ก 
ออกจากการดําเนินของศาล ในกรณีที�การกระทําผิดของเด็กนั �น ไม่เป็นอนัตรายร้ายแรง ฉะนั �น เพื�อรับประกัน
ในการปฏิบตัิสทิธิเดก็สปป.ลาวก็คือความรับประกนัการปกป้องสทิธิและผลประโยชน์ของเด็ก จําเป็นต้องมีการ
แก้ไขคดีเด็กด้วยการไกลเ่กลี�ย  

อยา่งไรก็ดี แม้งานไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดบับ้านในหลกัการจะมีผลในเชิงยบัยั �งป้องกนัอาชญากรรมจาก
เด็กที�จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ต่อไปในอนาคต แต่โดยกระบวนการของงานนี �ก็มีรายละเอียดเกี�ยวกับการจัดการ
ความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ จึงนําเสนอในส่วนนี �ไว้เฉพาะเพียงหลกัการ แต่ในรายละเอียดของกระบวนการ
ต่างๆ จะนําเสนอในสว่นที�เกี�ยวข้องอื�นต่อไป 

 
งานการสร้างบุคลากรกฎหมายให้หมู่บ้านและกลุ่มบ้าน 
งานการสร้างบุคลากรทางด้านกฎหมายให้กับหมู่บ้านเป็นเรื�องที�มีความสําคัญในการสร้างรัฐแห่ง

กฎหมาย มุ่งเน้นในการรับรองการปฏิบัติงานยุติธรรมระดบัหมู่บ้านให้ประสบผลสําเร็จในแต่ละระยะ รับรอง
การเข้าร่วมในการปฏิบติังานก่อสร้างพื �นฐานการเมืองรอบด้าน การสร้างหมู่บ้าน และกลุม่บ้านพัฒนา ทําให้
การสร้างนกักฎหมายยดึโยงกบัสภาพความเป็นจริงของท้องถิ�น และหมู่บ้าน ตามแนวทาง “ทั �งเรียนทั �งทํางาน” 
หรือ เรียนทฤษฎีควบคู่กับดพูฤติกรรม เพื�อเป็นการสร้างทศันคติ และจิตใจในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
ตั �งแต่เริ�มต้น และสร้างให้กลายเป็นนกักฎหมายประจําหมู่บ้านท้องถิ�นหรืออําเภอ และสร้างบคุลากรในอนาคต 

จดัตั �งการอบรมกฎหมาย และแก้ไขเป้าหมายของเหตกุารณ์ไม่สงบต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ผู้ ติดยา
เสพติด ผู้ ค้าขายเถื�อน ผู้ลกัเล็กขโมยน้อย ผู้ เป็นโสเภณี ค้าประเวณี การมั�วสมุเลน่การพนนั ร้านบันเทิง และ
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ร้านกินดื�มที�ไม่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายหรือขัดกับจารีตประเพณีอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่
ภายในบ้าน ซึ�งเป็นงานที�จําเป็นและสําคัญ เพราะถ้ามีการอบรมมากเท่าใดความมีสติเครารพและปฏิบัติ
กฎหมายกฎระเบียบของหมูบ้านเคารพนับถือจารีตประเพณีอันดีงาม และแบบแผนการดํารงชีวิตของ
ประชาชน ก็ยิ�งจะสงูขึ �นเท่านั �นทั �งหมดนี �จะเป็นแรงในการผลดัดนัให้หมู่บ้านมีความสงบมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยประชาชนมีความสามคัคีช่วยเหลือซึ�งกันและกนั 

ยกตวัอย่างเกี�ยวกบัการเรียนการสอนกฎหมายเบื �องต้นของสํานักงานยติุธรรมอําเภอเมืองจนัทะบูลี ที�
มีการดําเนินงานในหลายขั �นตอน ขั �นตอนแรก คือ การจดัเตรียมงานของสํานกังานยตุิธรรมอําเภอเมืองจนัทะบู
ลี มีการดําเนินการดงันี � 

- ภายหลงัได้รับประกาศจากแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ คณะสํานักงานยติุธรรมก็ได้
ศึกษาค้นคว้า ปรึกษาหารือกัน แล้วนําเสนอขอทิศชี �แนะจากรองนายอําเภอผู้ ชี �นํางานยติุธรรมระดบัหมู่บ้าน 
และนําเสนอขอการชี �แนะจากนายอําเภอจนัทะบูลี 

- ภายหลังที�รองนายอําเภอ นายอําเภอ เห็นดีให้สํานักงานยุติธรรมเปิดการเรียนการสอน
กฎหมายชั �นต้น คณะสํานักงานยุติธรรมอําเภอก็ได้ออกประกาศถึงบรรดาบ้านและสํานักงานต่างๆ ในเขต
อาณาบริเวณของอําเภอให้ทําการคดัเลอืกเอาบคุลากรเข้ามาเรียนกฎหมายชั �นต้น 

- หลงัจากนั �นหมู่บ้านและสํานกังานต่างๆ ในเขตอาณาบริเวณของอําเภอได้ส่งรายชื�อบุคลากร
มา สํานักงานยุติธรรมของพวกเราก็ได้รวบรวมอย่างละเอียดว่ามีบุคลากรเข้าเรียนจํานวนทั �งหมดเท่าไร เป็น
หญิงเท่าไร มาจากบ้านเท่าไร มาจากสํานกังานต่างๆ ในเขตอาณาบริเวณของอําเภอเท่าไร พร้อมด้วยหน้าที�
ตําแหน่ง 

- สํานักงานยุติธรรม ก็ได้ทําหนังสือเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหานายอําเภอ เพื�อขอ
อนุมัติเปิดการเรียนการสอนกฎหมายชั �นต้น และอนุมัติให้บุคลากรที�มาจากหมู่บ้านสํานักงานต่างๆ ในเขต
อาณาบริเวณของอําเภอมาเข้าเรียน 

- เสนอนายอําเภอ แต่งตั �งคณะรับผิดชอบชี �นําโดยรวม ซึ�งเป็นพนักงานรัฐห้องการยุติธรรม
ประกอบเป็นคณะ รองนายอําเภอเป็นผู้ ชี �นํางานยตุิธรรม เป็นหวัหน้าชี �นํารวม 

- เสนอถึงนายอําเภอ แต่งตั �งคณะรับผิดชอบการเรียนการสอน และให้มาอยู่ประจํา ณ สถานที�
เรียน โดยมีหวัหน้าสํานกังานยตุธิรรมทั �งหมดเป็นคณะช่วยงาน เพื�อประสานงานกับครูอาจารย์ที�จะทําการสอน 
ติดตามการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกทกุอย่างให้ครูอาจารย์และบคุลากร 

- คณะรับผิดชอบการเรียนการสอน กําหนดวันเวลา สถานที� เพื�อจดัพิธีเปิดการเรียนการสอน
กฎหมายชั �นต้นอย่างเป็นทางการ 
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ครูอาจารย์ในหลกัสตูรการอบรมด้านกฎหมาย 3 เดือนมีทั �งหมด 27 คน ประกอบด้วย คณะประจํา
พรรคอําเภอ กรรมการพรรคอําเภอ หัวหน้าสํานักงานที�มีความรู้ด้านวิชาการเฉพาะด้านกฎหมาย ตัวแทน
อัยการประชาชน และศาลประชาชน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรม และรองหัวหน้าสํานักงานยุติธรรม และมี
นกัศกึษากฎหมายที�จะมาฝึกงานอีกจํานวนหนึ�ง สาํหรับรายละเอียดหลกัสตูรแบ่งเป็นหลกัสตูร ดงันี � 

1. ภาคทั�วไปมี 6 วิชา มี 3.5 หน่วยกิต รวม 55 ชั�วโมง 
2. ภาคที�มีการลงในรายละเอียดในบางประเภทของกฎหมาย มี 29 วิชา มี 25 หน่วยกิต รวม 375 

ชั�วโมง 
3. งานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้าน มีเรียนเจาะลกึ 1 วิชา มี 1 หน่วยกิต รวม 15 ชั�วโมง 
4. ภาคเทคนิคการทําเอกสารทางราชการ มี 1 วิชา มี 1 หน่วยกิต รวม 15 ชั�วโมง 
รวมวิชาเรียนทั �งหมด 37 วิชา 30.5 หน่วยกิต รวม 460 ชั�วโมง 
การดําเนินการเรียนการสอน จะได้ปฏิบัติตามตารางเวลาและตามหนังสือคู่มือที�ได้รับจากกระทรวง

ยตุธิรรมที�เป็นไปตามลําดบัขั �นตอนในแต่ละตําราแบบการเรียนการสอน แต่เริ�มต้นบทที� 1 - 7 
นอกจากการดําเนินการเรียนการสอนแล้ว ทางคณะผู้ รับผิดชอบหลักสูตรยังได้จัดกิจกรรมนอก

หลักสูตร เช่น การไปทัศนศึกษาแลกเปลี�ยนบทเรียนจัดงานแข่งขันกีฬา ศีลปะดนตรี มีการพาบุคลากร
กฎหมายชั �นต้นไปร่วมฟังคําตดัสินของศาลที�ศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ เพื�อให้มีความรับรู้เกี�ยวกับ
ขั �นตอนการดําเนินคดีอยู่ชั �นศาล  

ภายหลงัที�สําเร็จภาคการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกฎหมายชั �นต้นแล้ว คณะรับผิดชอบหลกัสตูรก็
ทําการค้นคว้า คัดเลือกผลงานของครูอาจารย์ตลอดจนบุคลากรกฎหมายชั �นต้น เพื�อนําเสนอกับผู้ บริหาร
ระดับสูงเพื�อพิจารณาตกลงให้การยกย่องต่อผลงานนั �นๆ จากนั �น คณะรับผิดชอบได้ปรึกษาหารือกันเพื�อ
กําหนดวนั เวลา และสถานที�เพื�อจดัพิธีปิดหลกัสตูรการเรียนการสอนกฎหมายชั �นต้นอย่างเป็นทางการ 

นอกจากนี � ผู้ นําเสนอที�เป็นนายบ้านสีสะหวาด > ใน 0F หมู่บ้านของอําเภอจันทะบูลี8 กล่าวถึง
ประสบการณ์ของผู้ นําเสนอว่าในปี ค.ศ.BF>> ตนได้ทํางานด้านห้องการบ้านที�เป็นงานตามแต่นายบ้าน
มอบหมาย และได้ถกูคดัเลือกเรียนกฎหมายเบื �องต้นระบบ 0 เดือน ปัจจุบนัห้องการบ้านสีสะหวาดได้รับการ
อบรมหลกัสตูรดังกล่าวมี G คนที�ได้เข้าไปเรียน หลงัจากสิ �นสดุหลกัสตูรขั �นต้น 0 เดือน ตนก็ได้เข้าไปเป็นส่วน
หนึ�งของคณะหน่วยไกล่เกลี�ย > ปี ในปี ค.ศ.BF>> จากนั �นปี ค.ศ.BF>B ได้รับคดัเลือกเป็นรองหวัหน้าไกล่เกลี�ย 
ประกอบงานยตุิธรรมของบ้าน จากที�ได้รับการอบรม 0^ วิชาและได้นํามาใช้ในการปฏิบัติ เป็นผลดีสําหรับตน

                                                           

8 บ้านสสีะหวาดม ี^>C ครอบครัว ประชากร 0,>FC คน ผู้หญิง >,^<C สว่นใหญ่ประกอบธุรกิจ ค้าขาย พนกังาน งาน
บริการ 
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และบ้านของตน ที�ผ่านมาตนก็มีความรู้กฎหมายพื �นฐาน แต่ไม่ได้มีความรู้กฎหมายอย่างจริงจงั การอบรมทํา
ให้ได้บทเรียนที�ลํ �าค่า จากนั �นผ่านมาในปี ค.ศ.BF>B ก็ยงัได้ประกอบเข้าด้วยกันกับส่วนงานของบ้านอย่างงาน
ไกล่เกลี�ย ในปี ค.ศ.BF>0 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ตนได้รับเลือกตั �งเป็นนายบ้านตั �งแต่นั �นมาจนใน
ปัจจบุนั 

ผู้ ให้ข้อมลูยงักล่าวต่ออีกว่า สําหรับกลุ่มเป้าหมายที�ถกูคดัเลือกเข้ามาอบรมกฎหมายจะมีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มชาวหนุ่ม แม่หญิง แนวลาว นายบ้าน ซึ�งเป็นกลุ่มที�ทํางานด้านการ
ป้องกัน9 บางคนเป็นนายบ้านอยู่ก่อนแล้ว บางคนเป็นหัวหน้าชาวหนุ่มแล้วมาอบรม บางคนมาแล้วอบรม
กลบัไปก็ไปเป็นนายบ้าน จุดประสงค์ของการเลือกคือจะต้องเป็นคนที�เคลื�อนไหวนําบ้านอยู่ในชมุชนนั �นเป็น
หวัหน้าหรือคณะทํางานในหมู่บ้านก็ได้ 

นอกจากนี � งานยติุธรรมเด็กก็มีหลกัการและวิธีดําเนินการบางสว่นที�มีบทบาทเชิงป้องกนัและควบคมุ 
เช่น ภาครัฐต้องมีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนให้รับรู้เข้าใจและเข้าร่วมในการ
ปฏิบตัิงานยตุธิรรมเด็ก เน้นการป้องกันเหตกุารณ์เด็กกระทําผิด ละเมิดระเบียบกฎหมาย และแก้ไขการกระทํา
ผิดของเด็กอย่างเหมาะสมทนัเวลา และยงัมีขอบเขตงานที�เกี�ยวเนื�องไปถึงการเยียวยาและรับคืนผู้กระผิดคืนสู่
สังคมอีกด้วย แต่งานยุติธรรมเด็กนั �นจะถูกนําเสนอเนื �อหาส่วนต่อไปว่าด้วยเรื�องการแก้ไขข้อขัดแย้งแบบ
สมานฉนัท์ เนื�องจากมีเนื �องานสว่นใหญ่อยู่ในงานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 

 
 �.5.5 การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 

 
 งานด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสปป. ลาวมีกลไกสําคัญคือหน่วยไกล่เกลี�ยระดับ
หมู่บ้านที�ทําหน้าที�ไกล่เกลี�ยคดีทั�วไปที�ไม่รุนแรงและส่วนใหญ่เกี�ยวกับปัญหาภายในครอบครัว หนี �สิน มรดก 
หรือการทะเลาะวิวาทเล็กน้อย บทบาทหน่วยไกล่เกลี�ยระดับบ้านยังดําเนินไปถึงงานยุติธรรมเด็กอีกด้วย 
สะท้อนให้เหน็วา่งานยตุธิรรมชมุชนในสปป.ลาวไม่เพียงแต่เอาใจใส่ต่อปัญหาที�เกิดขึ �นในสงัคมที�ปลายเหต ุแต่
ยงัให้ความสําคญักับเด็กและเยาวชนที�เป็นอนาคตของชาติโดยใช้กลไกของชุมชนเป็นส่วนสําคญัในการดแูล
เยาวชนของประเทศ ในเนื �อหาสว่นนี �จงึขอนําเสนอกลไกของหน่วยไกล่เกลี�ยระดบัหมู่บ้านที�จดัการปัญหาทั�วไป
ของชมุชน และหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ระดบัหมู่บ้านที�มีความเฉพาะกลุม่มากขึ �น 
  
 

                                                           

9 สปป.ลาวมี ปกส.บ้าน เป็นกลไกหนึ�งในการสอดสอ่งดแูลด้านความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยในหมูบ้่าน 
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หน่วยไกล่เกลี�ยระดับหมู่บ้าน 
 การจัดตั �งและเคลื�อนไหวของคณะแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านโดยมีจุดมุ่งหมายที�จะทําให้พื �นฐาน
หมู่บ้านมีระบบยุติธรรม เพื�อช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ที�เกิดขึ �นภายในหมู่บ้านด้วยการประนีประนอมโดย   
สันติวิธี ทําหน้าที�ช่วยองค์กรปกครองหมู่บ้านในการอบรมประชาชนเพื�อสร้างจิตสํานึกเคารพและปฏิบัติ
กฎหมาย กฎระเบียบของหมู่บ้าน รับรองความเสมอภาคบนพื �นฐานระเบียบกฎหมาย ปกป้อง และเสริมขยาย
ความสามัคคีปรองดองเป็นปรึกแผ่น ความรักของประชาชนบรรดาเผ่าภายในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการสร้าง
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านพฒันาอยา่งรอบด้าน (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, BFFC)  

หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านมีหลักการสําคัญในการทํางาน คือ การประนีประนอมโดย
ถือเอาการอบรมให้คู่กรณีที�ขดัแย้งกนัสามารถยินยอมตกลงแก้ไขข้อขดัแย้งด้วยกนัได้ ทํางานเป็นหมู่คณะโดย
มีการตกลงแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามเสียงส่วนใหญ่และมีการสรุปถอดถอนบทเรียนที�ได้ทกุครั �งภายหลงัทําการ
ไกลเ่กลี�ยแก้ไขข้อขดัแย้งใดหนึ�งสําเร็จเพื�อนํามาปรับปรุงแก้ไขจดุอ่อนและเสริมด้านดีให้เหมาะสมกบัเวลา 
 หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านเป็นหน่วยงานยุติธรรมระดับหมู่บ้านซึ�งได้รับการจัดตั �งโดย
ประชาชน และได้การรับรองโดยนายอําเภอ สว่นการเคลื�อนไหว การดําเนินงานเป็นไปภายใต้การชี �นําทางด้าน
การเมืองและแนวคิดของคณะหน่วยพรรคและองค์กรปกครองหมู่บ้าน ส่วนการตรวจสอบและการแนะนํา
ทางด้านวิชาการเป็นหน้าที�ของสํานกังานยตุิธรรมอําเภอ 
 หน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านมีบทบาทดงันี � 

1. แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ภายในหมู่บ้านด้วยการประนีประนอมตามการเสนอของคู่กรณี และ
แก้ไขคดีอาญาที�เดก็เป็นผู้กระทําผิด 

2. ช่วยองค์กรปกครองหมู่บ้านอบรมและปลกุระดมประชาชนบรรดาเผ่าภายในหมู่บ้านให้เคารพ
กฎหมายและร่วมมือในการปฏิบตัริะเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด 

3. ช่วยองค์กรปกครองหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี และร่วมมือในการจัดตั �ง
ปฏิบตัิคําตดัสนิของศาล ซึ�งคู่กรณีอยูบ้่านของตน 

4. ประสานงานกับบรรดาองค์กรที�เคลื�อนไหวงานยุติธรรมและองค์กรอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องอย่าง   
แน่นแฟ้นเพื�อปกป้องสทิธิ[และผลประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชนภายในหมู่บ้าน 
 หน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านมีอํานาจตามขอบเขตต่อไปนี � 

1. มีสทิธิ[อบรมและไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านโดยสนัติวิธี 
2. มีสทิธิ[รายงานขอคําเหน็ชี �นําจากผู้ใหญ่บ้านหรือคณะพรรครากฐานกลุม่บ้านเกี�ยวกบังานของ

หน่วยไกลเ่กลี�ย 
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3. เก็บค่าบริการในการไกลเ่กลี�ยจากคู่กรณีจํานวน100,000 กีบต่อข้อขดัแย้ง ตามที�กําหนดไว้ใน
รัฐบญัญัติของประธานประเทศว่าด้วยค่าทําเนียมและค่าบริการ 03/ฉบับเลขที� ปปท ลงวันที� 19 พฤศจิกายน 
2008 โดยมอบให้คูข่ดัแย้งรับผิดชอบจา่ยคนละครึ�ง (50,000 กีบ) 

4. ได้รับการปกป้องตามระเบียบกฎหมาย 
5. ได้รับคา่แรงงาน โดยนํามาจากค่าบริการที�เก็บจากคูข่ดัแย้งนั �น 
6. ประสานร่วมมือกบัองค์กรที�เกี�ยวข้องของหมู่บ้านในการปฏิบตัิหน้าที�การงาน 
7. สทิธิ[อื�น ตามการมอบหมายขององค์กรปกครองบ้านหรือสํานกังานยตุิธรรมอําเภอที�สอดคล้อง

กบัภาระบทบาทของตน 
 หน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน มีหน้าที�หลกัดงัตอ่ไปนี � 

1. จดัการเรียน โฆษณาอบรมระเบียบกฎหมายต่างๆ ทําให้พลเมืองภายในหมู่บ้านมีสติเคารพ 
และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 

2. ไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งเกี�ยวกับการเกี�ยวพันทางแพ่ง การค้า สายสมัพันธ์ครอบครัว และอื�นๆ 
ตามการขอร้องหรือเสนอของคูก่รณีที�มีความขดัแย้งกนั 

3. แก้ไขคดีเด็กตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสทิธิ[และผลประโยชน์ของเด็ก 
4. ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในการปฏิบตัคํิาตดัสนิของศาลในคดีแพ่งและคดีอาญาเกี�ยวกับการ

ทดแทนคา่เสียหายทางแพ่งซึ�งคู่กรณีหรือผู้ เสียคดีอยูบ้่านของตน 
 การไกล่เกลี�ยคดีอาญาได้ในบางกรณี ถ้าหากว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดสถานเบาตามที�
บญัญตัิไว้ในมาตรา 25 ของกฎหมายอาญา ซึ�งผู้ เสียหายไม่ได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลแต่ทําการเสนอมายงัหน่วย
ไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านเพื�อพิจารณาแก้ไขปัญหาและระงบัข้อพิพาท เช่น การทําร้ายร่างกายระหว่าง
ญาติใกล้ชิดที�ไม่ได้รับบาดเจ็บจนเป็นอนัตรายอย่างสาหสัหรือพิการ การนินทา การใส่ร้ายป้ายสี การดูหมิ�น
หรือหมิ�นประมาท การดุด่า การใช้ถ้อยคําที�หยาบคายเป็นการไม่สุภาพ การลักทรัพย์ การกระทําผิดต่อ 
กรรมสิทธิ[สว่นบคุคลของญาติใกล้ชิด การหมิ�นประมาทหรือดหูมิ�นเหยียดหยามศพหรือการหมิ�นประมาทผู้ตาย 
การบุกรุกเคหสถาน และการละเมิดสทิธิสว่นบุคคลในเรื�องความลบัส่วนบคุคลต่อคู่กรณีที�ขดัแย้งกนั 

5. ช่วยองค์กรปกครองหมู่บ้านในการคุ้มครองจดัการ การสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดี 
6. ติดตาม และศึกษาอบรมผู้ ที�ได้ปฏิบัติโทษแล้วหรือผู้ ที�ถูกศาลตัดสินโดยไม่ตัดอิสรภาพ ซึ�ง

องค์การของรัฐหรือศาลประชาชนที�เกี�ยวข้องมอบให้ 
ปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ตามการมอบหมายขององค์กรปกครองหมู่บ้านหรือสํานักงานยุติธรรมอําเภอที�

สอดคล้องกบัภาระบทบาทของตน (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, BFFC)  
 



102 
 

อยา่งไรก็ดี หน่วยไกลเ่กลี�ยระดบับ้านมีข้อห้ามไกลเ่กลี�ยในเรื�องต่อไปนี � 

- ไม่ให้นําเอาคดีอาญาที�ร้ายแรงมาไกล่เกลี�ย (ยกเว้นการกระทําผิดที�กําหนดไว้ในมาตรา 25 ของ
กฎหมายอาญา) 

- ไม่ให้ไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งที�ขดัผลประโยชน์ของรัฐ รวมหมู่ 

- ไม่ให้ปรับหรือลงโทษทางอาญา 
- ไม่ให้เอาคดีที�ศาลประชาชนหรือคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจได้ตัดสินแล้ว 

นํามาไกลเ่กลี�ยอีก 
 การจัดตั �งหน่วยไกล่เกลี�ยข้อพิพาทระดับบ้านมี B ขั �นตอนสําคญั ได้แก่ 1. การคัดเลือกคณะทํางาน
หน่วยไกล่เกลี�ยข้อพิพาทระดบับ้าน การจดัตั �งหน่วยไกล่เกลี�ยข้อพิพาทระดบับ้าน อนัดบัแรกต้องจัดให้มีการ
เลือกตั �งโดยการลงคะแนนเสียงหรือใช้การลงประชามติของประชาชน ผู้ จะเป็นคณะทํางานได้นั �นต้องรับ
คะแนนเสียงส่วนมากจากการลงคะแนนครั �งนั �นๆ การคัดเลือกคณะทํางานเจรจาข้อพิพาทจําเป็นต้องจัดการ
ประชมุโดยต้องมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านยตุิธรรมระดับเมืองและภาคส่วนอื�นที�มีความเกี�ยวข้องเข้าร่วมด้วย 
2. การเสนอชื�อและการแต่งตั �ง หลงัจากที�จดัการเลือกตั �งเสร็จและได้ผู้ ได้รับเลือกจากแต่ละภาคส่วนเรียบร้อย
แล้ว นายบ้านจะต้องทํารายชื�อเพื�อเสนอให้เจ้าเมืองลงนามแต่งตั �งโดยแนบบันทึกผลการประชุมไปด้วย แต่
รายชื�อบุคคลที�จะเสนอให้เจ้าเมืองลงนามแต่งตั �งนั �นต้องได้รับความเห็นและคํายินยอมจากหน่วยงานด้าน
ความยติุธรรมระดับเมืองก่อนเสมอ คณะทํางานที�ได้รับเลือกตั �งนั �นสามารถดําเนินได้ทนัทีหลงัจากที�เจ้าเมือง
ลงนามแต่งตั �งแล้ว (กรมคุ้มครองระบบยติุธรรม, BF>>) อย่างไรก็ดี คณะหน่วยไกล่เกลี�ย สามารถถอนตวัออก
จากการไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งได้หากมีปัญหาเกี�ยวพนัถึงปัญหาสขุภาพของตน ข้อขดัแย้งนั �นที�เกี�ยวพันโดยตรง
กับผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัว เป็นญาติพี�น้องของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งที�ขดัแย้งกันหรือคู่กรณีทั �ง
สองฝ่ายไม่เหน็ด้วยกบัองค์ประกอบของคณะไกลเ่กลี�ยนั �นโดยมีเหตผุลที�หนกัแน่นเพียงพอ 

คณะหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านประกอบด้วยหวัหน้า > คน รองหวัหน้า >-B คน และกรรมการ
จํานวนหนึ�งมาจากภาคสว่น ได้แก่  

>. แนวลาวสร้างชาต ิ 
B. ผู้ทรงคณุวฒิุหรือหวัหน้าชนเผ่าในหมู่บ้าน  
0. องค์กรปกครองหมู่บ้าน  
M. สหพนัธ์แม่หญิง  
<. ชาวหนุ่มประชาชนปฏิวตัิลาว  
^. สหพนัธ์นกัรบเก่าของบ้าน  
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L. ปกส.หมู่บ้าน  
คณะไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งขั �นบ้านต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในบ้าน อายุทํางาน

คณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งขั �นบ้านมีวาระเท่ากับนายบ้าน คือ 0 ปี ตามกฎหมายปกครองท้องถิ�น         
ในอนาคตกฎหมายเกี�ยวกบัการไกลเ่กลี�ยขั �นบ้านก็จะมีการปรับปรุงขึ �นเรื�อย ๆ 

 
ผู้ เข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
ผู้ เข้าร่วมในการแก้ไขข้อขดัแย้ง ประกอบด้วยผู้ ร้องขอ10 ผู้ถกูร้องขอ11 บุคคลที�สาม12 ผู้ต่างหน้าองค์กร

จดัตั �งที�เกี�ยวข้องหรือผู้ เข้าร่วมอื�น 
ผู้ ร้องขอมีสทิธิ[ ดงันี �  
1. ยื�นคําร้องหรือเสนอด้วยปากเปลา่ตอ่คณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน 
2. เสนอข้อมลูหลกัฐานเกี�ยวกบัข้อขดัแย้ง 
3. เสนอค้านตวับคุคลใดบคุคลหนึ�งในคณะแก้ไขข้อขดัแย้ง 
4. เสนอความเหน็เกี�ยวกบัการแก้ไข 
5. ทวงให้ปฏิบตักิารบนัทกึของการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
6. นําใช้สทิธิ[อื�นตามกฎหมายและระเบียบการ 
ผู้ ร้องขอ มีภาระผกูพนั ดงันี � 
1. เข้าร่วมการแก้ไขข้อขดัแย้งตามการเชิญของคณะแก้ไขข้อขดัแย้ง 
2. จ่ายค่าบริการในการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
3. เคารพและปฏิบตัิระเบียบของการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
4. ปฏิบตัิตามบนัทกึการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
5. ปฏิบตัิภาระผกูพนัอื�น ตามกฎหมาย และระเบียบการ 
สําหรับผู้ถกูร้องขอ มีสทิธิ[ ดงันี �  
1. รับรู้การยื�นคําร้องขอหรือการเสนอ 

                                                           

10 ผู้ ร้องขอ คอื บคุคลหรือองค์กรจดัตั �งที�เสนอด้วยปากเปลา่หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบั
หมูบ้่านวา่สทิธิ[และผลประโยชน์ของตนถกูผู้อื�นละเมิด 

11 ผู้ถกูร้องขอ คือ บคุคลหรือองค์กรที�เป็นเป้าหมายของการร้องขอหรือเสนอว่าได้ละเมิดสทิธิ[ และผลประโยชน์ของ
ผู้อื�น 

12 บคุคลที�สาม คือ บคุคล นิติบคุคล หรือองค์กรที�ไม่เป็นคูก่รณีแต่มีสว่นได้สว่นเสยีเกี�ยวกบัข้อขดัแย้ง บคุคลที�สามมี
สทิธิ[และภาระผกูพนัคล้ายกบัผู้ ร้องขอหรือผู้ถกูร้องขอยกเว้นการจ่ายค่าบริการ 
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2. เสนอข้อมลูหลกัฐานเกี�ยวกบัข้อขดัแย้ง 
3. เสนอคดัค้านตวับุคคลใดบคุคลหนึ�งในคณะแก้ไขข้อขดัแย้ง 
4. เสนอคําเหน็เกี�ยวกบัการแก้ไข 
5. นําใช้สทิธิ[อื�นตามกฎหมายและระเบียบการ 
ผู้ถกูร้องขอ มีภาระผกูพนั ดงันี � 
1. เข้าร่วมการแก้ไขข้อขดัแย้งตามการเชิญของคณะแก้ไขข้อขดัแย้ง 
2. จ่ายค่าบริการในการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
3. เคารพและปฏิบตัิระเบียบของการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
4. ปฏิบตัิตามบนัทกึการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
5. ปฏิบตัิภาระผกูพนัอื�น ตามกฎหมายและระเบียบการ 
ในกระบวนการของการไกล่เกลี�ยได้มีข้อห้ามสําหรับคู่กรณีไม่ให้แสดงพฤติกรรมบางอย่าง ได้แก่ ให้

ข้อมูลหรือเอกสารที�ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง แสดงกิริยามารยาท ที� ไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม บังคับ ขู่เข็น 
ขัดขวาง ใช้ความรุนแรงต่อคณะแก้ไขข้อขัดแย้งและคู่กรณี ให้ผลประโยชน์ใดหนึ�งแก่คณะแก้ไขข้อขัดแย้ง      
มีพฤติกรรมอื�นที�เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบ สําหรับบุคคลและองค์กรที�เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี�ย
ก็มีข้อห้ามเช่นกัน ได้แก่ ไม่ให้การร่วมมือหรือขัดขวางการเคลื�อนไหวปฏิบัติหน้าที�การงานของคณะแก้ไขข้อ
ขดัแย้ง ยยุงไม่ให้คู่กรณีไปใช้บริการของการแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน เป็นสื�อกลาง ในการทวงถามหรือรับ
ผลประโยชน์ใดหนึ�งจากการแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ให้ข้อมูลที�ไม่ถูกต้อง สมรู้ร่วมคิด ปลอมแปลง 
ทําลายเอกสารหรือหลกัฐานเกี�ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน บังคบั ขู่เข็น ขัดขวาง ใช้ความรุนแรง 
หรือแทรกแซงการแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านหรือมีพฤติกรรมอื�นที�เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบ (กรม
คุ้มครองระบบยตุิธรรม, BF>^) 
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ภาพที� 4.1 แบบจําลองการไกลเ่กลี�ยข้อพิพาทระดบัหมู่บ้าน 
ที�มา: กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม กระทรวงยตุิธรรม สปป.ลาว (2011) 

  
 วิธีการ และขั �นตอนการไกลเ่กลี�ย 

หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านดําเนินการไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งต่างๆ ตามวิธีและขั �นตอน
ดงัต่อไปนี � 

1. เมื�อได้รับการเสนอหรือร้องขอของพลเมืองแล้วหน่วยไกลเ่กลี�ยต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ แล้วจดั
ทําการค้นคว้า พิจารณาข้อขดัแย้งนั �น โดยสืบรู้ เก็บข้อมูลหลกัฐานตัวจริง เพื�อเป็นจดุอ้างอิงในการไกล่เกลี�ย 
หน่วยไกล่เกลี�ยเป็นผู้ กําหนดวัน เวลา สถานที� เชิญคู่กรณีที�ขัดแย้งและพยานเข้าร่วมการไกล่เกลี�ย การ
ดําเนินการไกล่เกลี�ยแต่ละครั �ง จะดําเนินได้ก็ต่อเมื�อมีคณะกว่าครึ�งหนึ�งเข้าร่วม ในกรณีที�จําเป็นอาจเชิญ
ผู้ เกี�ยวข้องหรือประชาชนจํานวนหนึ�งมาร่วมนําก็ได้ เพื�อช่วยประกอบคําคิดคําเหน็เพิ�มเติม 
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2. ถ้าหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี�ยตามการเชิญมากกว่าสามครั �ง โดยไม่
บอกเหตุผลให้รับทราบ หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านจะสง่คําร้องหรือหนังสือพร้อมเอกสารทั �งหมด
คืนให้แก้ผู้ ร้องขอในเบื �องต้น เพื�อไปฟ้องร้องต่อองค์กรที�มีสทิธิ[อํานาจตามกระบวนการยตุิธรรม 

3. การไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ต้องให้มี พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของเด็กเข้าร่วมทกุครั �ง 
4. ในการไกล่เกลี�ยแต่ละครั �ง ต้องทําบทบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร แล้วอ่านต่อหน้าคู่กรณีที�

ขดัแย้ง พยาน และผู้ เข้าร่วม แล้วลงนามเซน็ไว้เป็นหลกัฐาน 
 เนื �อหาบทบนัทกึจะต้องเขียนอยา่งละเอียด โดยแจ้งเกี�ยวกับรายชื�อคณะและผู้ เข้าร่วม สถานที� 

วันเวลา ไกล่เกลี�ย เหตุการณ์ตัวจริงที�เกิดข้อขัดแย้ง การให้การของคู่ขดัแย้ง การตกลงยินยอมแก้ไข หรือไม่
ยินยอมแก้ไขของคูข่ดัแย้ง และอื�นๆ 

5. ถ้าหากคู่กรณียงัไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้คณะหน่วยไกล่เกลี�ยนําเสนอให้คณะพรรครากฐาน
กลุ่มบ้านช่วยอบรมถ้าหากไม่สามารถประนีประนอมกันได้ก็ให้ส่งบันทึกพร้อมกับสํานวนข้อขดัแย้งนั �นไปให้
สํานักงานยติุธรรมอําเภอเพื�ออบรมไกลเ่กลี�ยและถ้าทํายังไม่สําเร็จจึงแนะนําให้คู่กรณีที�ขัดแย้งกันไปฟ้องร้อง
ต่อองค์กรที�มีสทิธิ[อํานาจดําเนินคดีตามกระบวนการยตุิธรรม 

6. การไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้ง ถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันจะทําหลายครั �งก็ได้แต่ไม่ให้เกินสาม
ครั �ง 

ในกรณีหากมีความจําเป็นต้องได้ใช้จ่ายเข้าในการไกล่เกลี�ยครั �งต่อมาอีกนั �น มอบให้คู่กรณีที�ขัดแย้ง
เป็นผู้ รับผิดชอบ แต่ไม่ให้เกิน 50,000 กีบ ถ้าคู่กรณีไม่มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจ่าย
ค่าบริการได้ เนื�องจากความยากจนขาดแคลนโดยมีการยืนยันจากผู้ ใหญ่บ้านก็ให้ยกเว้นค่าบริการแต่ต้องได้
ดําเนินการแก้ไข 

การดําเนินการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
การดําเนินการแก้ไขข้อขดัแย้ง ปฏิบตัิตามขั �นตอน ดงันี � 
1. การเปิดประชมุ หวัหน้าคณะแก้ไขข้อขดัแย้งกล่าวจดุประสงค์ แจ้งชื�อและนามสกุลของคณะ

แก้ไขข้อขดัแย้งและของคูก่รณี แจ้งระเบียบการของการแก้ไขและเนื �อหาของข้อขดัแย้ง 
2. การเสนอคําเห็นของคู่กรณีและผู้ เข้าร่วม คณะแก้ไขข้อขดัแย้ง เสนอให้ผู้ ร้องขอมีคําเห็นก่อน 

จากนั �นจงึให้ผู้ถกูร้องขอมีคําเห็น ถ้ามีบคุคลที�สามหรือผู้ เข้าร่วมอื�นก็ให้พวกเขาได้ประกอบความเห็น 
3. การเสนอวิธีแก้ไขของคณะแก้ไขของคู่กรณี คณะแก้ไขข้อขัดแย้ง เสนอให้คู่กรณีมีความเห็น 

และตกลงแก้ไขบญัหาร่วมกนั 
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4. การเสนอวิธีแก้ไขของคณะแก้ไขข้อขดัแย้ง หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ คณะแก้ไขข้อ
ขดัแย้งต้องเสนอวิธีทางออกและชี �ช่องทางที�เหมาะสมให้แก่คู่กรณีพิจารณา และตกลงแก้ไขข้อขดัแย้งที�เกิดขึ �น
ร่วมกนั 

5. การอบรม ภายหลังคู่กรณีและผู้ เข้าร่วมได้มีคําเห็นแล้ว คณะแก้ไขข้อขัดแย้งก็ดําเนินการ
อบรมเพื�อให้พวกเขาเข้าใจ เกิดความปรองดอง รักสามคัคีซึ�งกนัและกนั 

6. การสรุป ภายหลงัที�ได้อบรมแล้วคณะแก้ไขข้อขดัแย้งต้องทําบทบันทึกการไกล่เกลี�ยและอ่าน
ให้ผู้ เข้าร่วมรับฟังแล้วพร้อมกนัเซน็ลงนาม จากนั �นหวัหน้าคณะแก้ไขข้อขดัแย้งกลา่วปิดการไกลเ่กลี�ย 

การแก้ไขข้อขัดแย้งสามารถระงับหรือเลื�อนเวลาได้ตามการเสนอของคู่กรณีหรือถ้าเห็นว่ามีความ
จําเป็นในกรณีที�คู่กรณีไม่สามารถตกลง กําหนดเวลาในการระงับหรือเลื�อนการแก้ไขได้ต้องให้คณะแก้ไขข้อ
ขดัแย้งเป็นผู้ตกลง 

ภายหลังสิ �นสดุการแก้ไขข้อขัดแย้งต้องทําการบันทึกเกี�ยวกับปัญหาที�ได้พูดกันในเวลาแก้ไขอย่าง
ละเอียดกระจ่างแจ้งและชดัเจน เช่น ปัญหาที�ตกลงกนั ปัญหาที�ยงัตกลงกันไม่ได้หรือได้บางส่วน ข้อเสนอต่างๆ
ของคู่กรณี กําหนดเวลา สถานที� วิธีการทดแทนค่าเสียหาย และอื�นๆ บันทึกต้องอ่านซึ�งหน้าคู่กรณีและ
ผู้ เข้าร่วมรับฟัง จากนั �นให้คูก่รณี คณะแก้ไขข้อขดัแย้งลงลายมือชื�อหรือพิมพ์ลายนิ �วมือไว้เพื�อเป็นหลกัฐาน 

บทบันทึกการแก้ไขข้อขัดแย้งต้องทําเป็น 3 ฉบับ ที�มีเนื �อหาเหมือนกันเพื�อมอบให้คู่กรณี ฝ่ายละ 1 
ฉบบั และเก็บไว้ในสํานวน 1 ฉบบั ในกรณีบทบนัทึกมีรอยลบหรือขีดฆ่า เพิ�มเติมข้อความใดหนึ�งนั �น ให้คู่กรณี
ลงลายมือชื�อหรือพิมพ์ลายนิ �วมือเพื�อแสดงว่ารับรู้ใส่หน้าวรรคนั �นไว้ แต่หากบทบันทึกของการไกล่เกลี�ยข้อ
ขัดแย้งใดไม่สามารถตกลงกันได้จะถูกใช้เป็นเอกสารข้อมูลอ้างอิงให้กับคณะพรรคกลุ่มบ้าน และสํานักงาน
ยุติธรรมอําเภอในการพิจารณาหรือเป็นข้อมูลให้แก่การดําเนินคดีขององค์กรที�เกี�ยวข้องในกรณีหากถูก
ดําเนินคดีตามกระบวนการยตุิธรรม 

ผลของการไกล่เกลี�ยหรือบทบันทึกการไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งที�คู่กรณียินยอมตกลงกันได้ด้วยการ
ประนีประนอมจะมีผลในการบงัคบัใช้ทนัที คณะแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน เป็นเจ้าการในการติดตามและ
ผลกัดนัให้คู่กรณีปฏิบตัิตามบทบนัทกึผลของการแก้ไขข้อขดัแย้งที�ตกลงกนัได้นั �นจนสําเร็จ (กรมคุ้มครองระบบ
ยตุธิรรม, BFFC) ในกรณีนี �ผู้ เข้าร่วมให้ข้อมลูจากสปป.ลาวเห็นว่าถ้ามีกฎหมายมารับรองให้ข้อตกลงที�ได้สรุปมี
การบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพก็จะดีกว่า ช่วยให้ข้อตกลงมีความศกัดิ[สทิธิเพราะที�ผ่านมาไม่มีผลบังคบัใช้
ทางกฎหมายคาดว่าปี ค.ศ.BF>L จะมีกฎหมายมารับรองในสว่นนี � 

หน้าที�หลกัของหน่วยไกล่เกลี�ยหมู่บ้าน นอกจากการไกล่เกลี�ยเป็นหลกัยงัมีการเยียวยาประนีประนอม
กนัในปัญหาที�เลก็ๆ น้อยๆ ที�กําหนดในกฎหมายมาตรา B< เท่านั �น นอกจากนั �นจะต้องปฏิบัติตามขั �นตอนของ
กฎหมาย ปัญหาเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นเรื�องสามีภรรยา มรดก ยาเสพติด การมีปัญหาลกูหลาน การแก้ปัญหา
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ในชมุชน หากมีปัญหาหน่วยไกล่เกลี�ยก็รับไว้เป็นการสร้างแนวคดิเพื�อไม่ให้ทั �ง B ฝ่ายมีอคติต่อกันตกลงยอมกนั 
กรณีไกล่เกลี�ยแล้วถ้าคู่กรณีไม่ทําตามที�เจรจาไว้ก็จะมีการเรียกกลบัมาคยุกันใหม่เพื�อหาแนวปฏิบัติใหม่ หาก
คู่กรณีมาจากต่างบ้านข้อขดัแย้งเกิดขึ �นระหว่างคนละบ้าน นายบ้านจะเชิญลกูบ้านของตนมารวมหรือเอานาย
บ้านแต่ละบ้านมารวมกนั ขึ �นอยู่กบัว่าเรื�องเกิดขึ �นที�บ้านใดก็ให้บ้านนั �นเป็นหลกั 

 

 

ภาพที� 4.2 ขั �นตอนการไกลเ่กลี�ยข้อพิพาทของหน่วยไกลเ่กลี�ยระดบัหมู่บ้าน 
ที�มา: กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม กระทรวงยตุิธรรม สปป.ลาว (2011) 
 
การดําเนินงานของหน่วยไกล่เกลี�ยระดับหมู่บ้านของสปป.ลาว ทุกหมู่บ้านได้มีการเก็บข้อมลูและได้

รวบรวมไว้ที�สาํนกังานยตุธิรรมอําเภอด้วย โดยมีการจดัเก็บข้อมลูเป็นตวัเลขถึงจํานวนเรื�องที�สามารถไกลเ่กลี�ย
ได้และไม่ได้พร้อมให้เหตุผลประกอบ ดังตัวอย่างรายงานผลห้องแผนกการยุติธรรมเมืองไซธานีให้ข้อมูลว่า 
สํานกังานยตุิธรรมอําเภอไซธานีได้มีการแต่งตั �งหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านขึ �นในปี ค.ศ. >CCG เป็น
ต้นมาจํานวน >FM หมู่บ้านครบทกุหมู่บ้าน โดยที�ผู้ ใหญ่หมู่บ้านเป็นผู้ เสนอการแต่งตั �งหน่วยงานผ่านสํานักงาน
ยุติธรรมอําเภอ เพื�อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที�จะนําเสนอต่อนายอําเภอเพื�อออกข้อตกลงแต่งตั �งรับรอง
อย่างเป็นทางการ ทางหน่วยงานมีหน้าที�ให้คําปรึกษาหน่วยไกล่เกลี�ยทกุปีอย่างน้อย M บ้านของเมืองไซธานี    
ปีที�แล้วได้มีเรื�องให้ไกลเ่กลี�ย <>^ เรื�อง ไกล่เกลี�ยในขั �นบ้านได้ 0LC เรื�อง ที�ยงัไกล่เกลี�ยไม่ได้นั �นเพราะคู่กรณีไม่
สามารถยอมความกนัได้และเรื�องอยู่ระหว่างกระบวนการ 
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สอดคล้องกันกับการให้ข้อมลูของหวัหน้าหน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน (อดุร จิดติสกั) บ้าน
คําเบิ�ง เมืองไซธานี ได้นําเสนอวิธีการปฏิบัติเกี�ยวกับข้อขัดแย้งที�เกิดขึ �นมีความภาคภูมิใจที�ได้ปฏิบัติงานใน
หน่วยไกล่เกลี�ยในบ้านของตนนั �นเกี�ยวกับงานไกล่เกลี�ย ในบ้านนี �มีจุดพิเศษอยู่ใจกลางของ L หมู่บ้าน ตั �งขึ �นปี 
พ.ศ. BMCF มี LF หน่วย >,F<< หลงัคาเรือน >,>FG ครอบครัว จํานวนคน M,MG> คน ผู้หญิง B,<<L ประชาชน
สว่นใหญ่เป็นพนกังานของรัฐ ตามมาด้วยนกัเรียน ค้าขาย กรรมกร เรื�องที�ไกล่เกลี�ยนํามาแก้ไขใน > ปีที�ผ่านมา
มี >< เรื�อง แก้ไขได้ >B เรื�อง อนัดบั > เป็นเรื�องการละเมิดสญัญา การกู้ ยืม ตามมาด้วยเรื�องผัวเมีย ผลสําเร็จ
จากการไกลเ่กลี�ยมีไม่สามารถแก้ไขได้ B เรื�อง  

 
หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเดก็ระดับหมู่บ้าน 

 หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดบัหมู่บ้านเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดบับ้าน ได้รับ
การสร้างตั �งขึ �นโดยประชาชนภายในบ้านและได้รับการรับรองจากนายอําเภอ มีบทบาทหลักในการ
ประนีประนอมเกี�ยวกบัข้อขดัแย้งต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับเด็กและแก้ไขคดีเด็กที�ไม่รุนแรงมาก สําหรับหลกัการของ
การไกล่เกลี�ยคดีเด็ก คดีเด็กที�หน่วยไกล่เกลี�ยจะแก้ไขนี �ต้องเป็นคดีที�มีข้อมลูหลักฐานครบถ้วนและเป็นการ
กระทําผิดในสถานลหโุทษ13 และโทษานโุทษ14 ที�ไม่เป็นอนัตรายร้ายแรงซึ�งกฎหมายกําหนดโทษตดัอิสรภาพตํ�า
กว่าสามปีลงมา เพื�อรับรองการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กพร้อมทั �งเป็นการรับรองว่าการแก้ไขคดี
เด็กทําไปด้วยความถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย คณะไกล่เกลี�ยคดีเด็กต้องมีความแม่นยําและปฏิบัติตาม
หลกัการ ดงันี � 

1. ต้องมีข้อมลู หลกัฐานรัดกมุหนกัแน่น และเมื�อเด็กทําผิดรับรู้การกระทําผิดของตน 
2. ต้องมีการเข้าร่วมของเด็กกระทําผิด พ่อแม่หรือผู้ปกครองทกุครั �ง 
3. ผู้ไกลเ่กลี�ยต้องวางตวัเป็นกลาง มีทา่ทีนิ �มนวลและคํานึงถึงผลประโยชน์ของเดก็ 
ภารกิจของหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ 
หน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็ก มีภารกิจดงันี � 
1. แก้ไขคดีเด็กตามที�กําหนดไว้ในมาตรา 52 และ 53 ของกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชน์ของเด็ก 
2. ช่วยในการปกครองบ้าน ในการอบรมและปลกุระดมประชาชนภายในบ้านให้ตื�นตัวเคารพ 

และปฏิบตัิตามระเบียบกฎหมายอยา่งเคร่งคดั 
                                                           

13ลหโุทษ เป็นการกระทําผิดที�กฎหมายได้กําหนดโทษตําหนวิิจารณ์ต่อหน้ามหาชนหรือโทษปรับ 
14โทษานโุทษ เป็นการกระทําผิดที�กฎหมายได้กําหนดโทษดัดสร้างโดยไม่ตดัอิสรภาพหรือโทษตดัอิสรภาพแต่สาม

เดือนหาสบิปีและโทษปรับ 
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3. ประสานงานกับบรรดาหน่วยงานที�เคลื�อนไหวงานยตุิธรรมและองค์กรอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องอย่าง
เต็มที�เพื�อปกป้องสทิธิ[ และผลประโยชน์ของเดก็ 

ในการแก้ไขคดีเด็ก หน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเดก็มีสทิธิและหน้าที� ดงันี � 
1. ตกัเตือนอบรมเดก็กระทําผิด 
2. ไกลเ่กลี�ยคดีแพ่งที�เกี�ยวพนักบัเด็ก 
3. ไกลเ่กลี�ยคดีอาญาที�เด็กเป็นผู้กระทําผิด ตามที�ได้กําหนดไว้ในมาตรา 52 ของกฎหมายว่าด้วย

การปกป้องสทิธิและผลประโยชน์ของเดก็ 
4. ติดตามผลกัดนัการชดใช้ค่าเสียหาย ติดตามเด็กกระทําผิด รวมทั �งเด็กที�ปฏิบัติโทษแล้ว (กรม

คุ้มครองระบบยตุิธรรม, ม.ป.ป.)  
ในการแก้ไขคดีเด็ก คณะไกล่เกลี�ยสามารถนําใช้หลายวิธีการแต่สิ�งสําคัญแต่ละวิธีที�จะนําใช้นั �น ต้อง

เหมาะสมกับอายุและความสามารถของเด็กในการจําแนกความถูกผิดฉะนั �น หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดับ
หมู่บ้านต้องจําได้ตอ่วิธีการแก้ไขคดีเด็ก ดงันี � 

1. ตกัเตือนอบรมเดก็กระทําผิด 
2. ให้เดก็ไปขออภยัผู้ เสียหายด้วยวิธีการที�เหมาะสม 
3. ชดเชยคา่เสียหายที�เกิดจากการกระทําผิดของเดก็โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
4. ทํางานให้สงัคมตามความสามารถและเหมาะสมกบัอายขุองเด็ก 

เทคนิคของการไกลเ่กลี�ยคดีเด็ก 
ในการไกล่เกลี�ยคดีเด็กหรือการไกล่เกลี�ยคดีเด็กอยู่ระดับบ้าน สิ�งสําคัญคณะไกล่เกลี�ยคดีเด็กต้องมี

ความละเอียดอ่อน ห้ามใช้คําพดู การกระทําเหมือนกับการไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งทั�วไปหรือข้อขดัแย้งของผู้ ใหญ่ 
ฉะนั �น ผู้ ที�ประกอบเป็นคณะไกลเ่กลี�ยต้องรับรู้เกี�ยวกบัเทคนิคพื �นฐาน ดงันี � 

- ก่อนจะดําเนินการไกล่เกลี�ยจําเป็นต้องสืบรู้ประวัติและพฤติกรรมของเด็ก รู้จักสภาพการ
ดํารงชีวิตของครอบครัวของเด็ก 

- สืบหาสาเหตหุลกัที�พาให้เด็กกระทําผิด ในนี �อาจมีทั �งสาเหตใุนตัวและสาเหตนุอกตวั เช่น สภาพ
ความยุ่งยากสับสนทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว การขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว ถูก
บงัคบัจากบุคคลภายในครอบครัว บคุคลอื�น หรือเพราะอยากรู้อยากเหน็อยากลองของเด็กเอง 

- ในเวลาดําเนินการไกล่เกลี�ย คณะไกล่เกลี�ยต้องถามเด็กกระทําผิดด้วยคําถามที�เข้าใจง่ายเป็น
คําถามที�มีลกัษณะอบอุ่น 
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- ในเวลาคณะไกล่เกลี�ยสอบถาม ทุกครั �งต้องสงัเกตดูทัศนะของเด็กในการตอบว่าเขาจริงใจตอบ 
หรือไม่ หรือยงัมีลกัษณะกลวัและปิดบงัสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 

- การไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ ถ้าไม่สําเร็จอาจทําหลายครั �งก็ได้แต่สงูสดุไม่ให้เกินสามครั �ง 
ขั �นตอนของการดําเนินการแก้ไขคดีเด็ก 
เพื�อรับประกันประสิทธิภาพของการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือคดีเด็กอยู่ขั �นบ้านและเพื�อรับประกันให้การ

ดําเนินการแก้ไขถกูตามหลกัการหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ระดบัหมู่บ้านต้องดําเนินการแก้ไขตามขั �นตอน ดงันี � 
>. การรับคําร้อง คําเสนอ หรือสํานวนคดี 
หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดบัหมู่บ้านจะสามารถดําเนินการแก้ไขคดีเด็กใดหนึ�งได้ก็ต่อเมื�อมีคําร้อง คํา

เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ เสียหาย หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งที�ขัดแย้งกัน หรือสํานวนคดีจากองค์กร
สืบสวนสอบสวนองค์กรอยัการ ประชาชน ฉะนั �น เมื�อได้คําร้อง การเสนอ หรือสํานวนคดีแล้ว หน่วยไกล่เกลี�ย
คดีเด็กต้องจดบันทึกเข้าเลขที�เข้าประกอบเป็นสํานวนและขึ �นเลขที�ข้อขัดแย้ง การรับเอกสารที�ประกอบใน
สํานวนข้อขดัแย้งต้องจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างละเอียดเพื�อป้องกันการตกหล่นเสียหาย เอกสารที�
เป็นหลกัฐานซึ�งคู่กรณีเสนอมานั �นไม่จําเป็นต้องเป็นฉบับเดิมหลายชดุและสําหรับเอกสารที�เป็นฉบับสําเนานั �น 
คณะไกล่เกลี�ยสามารถแจ้งให้คู่กรณีเอาฉบับเดิมมาให้ตรวจดูว่าเนื �อหาต่างๆ ของเอกสารเป็นอันเดียวกัน
หรือไม่ แล้วลงชื�อยืนยนัในเอกสารฉบับดังกล่าวว่า “ได้ตรวจดฉูบับเดิมครั �งวันที�แล้วเห็นว่าถกูต้องตามฉบับ
เดิม” 

ในกรณีที�การกระทําผิดของเด็กไม่เป็นอนัตรายร้ายแรง ผลเสียหายไม่มากมาย เด็กรับรู้ต่อการกระทํา
ผิดของตน แต่ผู้ เสียหายต้องการให้หน่วยไกลเ่กลี�ยเป็นผู้แก้ไข กรณีนี � ผู้ ที�เสียหายจากการกระทําผิดของเด็กมี
สิทธิ[เขียนคําร้องหรือคําเสนอเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดบัหมู่บ้าน เพื�อแก้ไขโดยตรง 
หมายความว่า คําร้องหรือคําเสนอที�ยื�นหาหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กนี � จะไม่ผ่านการดําเนินคดีขององค์กรสืบสวน
สอบสวน 

สํานวนคดีเด็กที�ส่งมาให้หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านแก้ไขนั �น มาจากเจ้าหน้าที�สืบสวน
สอบสวนและองค์กรอัยการประชาชน องค์กรเหล่านี �มีสิทธิ[ส่งสํานวนคดีเด็กที�ไม่ร้ายแรงตามที�กําหนดไว้ใน 
มาตรา 53 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 66 ของกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก
ให้หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดบัหมู่บ้าน ในกรณีนี � หน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็กต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบและนําเอาคดี
ดงักล่าวออกมาพิจาณาไกล่เกลี�ยให้เป็นตามกําหนดเวลา ถ้าหากการไกล่เกลี�ยไม่ประสบผลสําเร็จก็ต้องสรุป
รายงานแล้วส่งสํานวนคดีให้สํานกังานยตุธิรรมอําเภอไกลเ่กลี�ยอีกครั �ง ถ้ายงัไม่สําเร็จ สํานกังานยตุิธรรมอําเภอ
ต้องสรุปแล้วส่งสํานวนคดีคืนให้กบัองค์กรที�ส่งสาํนวนคดีมาให้นั �น 
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B. การค้นคว้าคําร้องการเสนอหรือสํานวนคดี 
เมื�อได้รับคําร้องหรือคําเสนอของผู้ถกูเสียหาย จากการกระทําผิดของเด็กคณะหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็ก 

ต้องได้ประชุ่มค้นคว้าดวู่าคดีดังกล่าวอยู่ในสิทธิ[อํานาจของตนที�จะแก้ไขหรือไม่ ถ้าอยู่ในสิทธิ[อํานาจก็ต้องได้
ค้นคว้าดูเนื �อคดีให้ละเอียด ตรวจสอบดบูรรดาข้อมูลหลกัฐานว่าครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยัง เด็กกระทําผิด
รับรู้อย่างไร ในกรณีเด็กกระทําผิด หากปฏิเสธต่อการกระทําผิดของตนถึงแม้ว่าจะมีข้อมลูหลกัฐานครบถ้วน
เพียงใดก็ตามไม่ให้ดําเนินการไกลเ่กลี�ยอย่างเด็ดขาด คณะหน่วยไกลเ่กลี�ยต้องแนะนําให้คู่กรณีไปฟ้องร้องต่อ
เจ้าหน้าที�สืบสวนสอบสวนหรืออยัการประชาชน 

คณะไกล่เกลี�ยคดีเด็กต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบภายใน 7 วนั ภายหลงัได้รับคําร้อง คําเสนอของคู่กรณี
หรือสํานวนคดีมาจากองค์กรสืบสวนสอบสวนหรือองค์กรอัยการประชาชน พร้อมกันนั �น ก็ต้องได้ศึกษาคดี
ดงักล่าวเพื�อตกลงเป็นเอกภาพกันภายในคณะเกี�ยวกับบรรดามาตรการที�จะวางใสเ่ด็กที�กระทําผิดหรือวิธีการ
ชดเชยค่าเสียหายที�เห็นว่าจะเหมาะสมสําหรับทั �งสองฝ่าย และเมื�อค้นคว้าปัญหาละเอียดแล้ว คณะหน่วย    
ไกล่เกลี�ยต้องกําหนดวัน เวลา และสถานที� เพื�อดําเนินการไกล่เกลี�ยหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็ก ต้องนําเอาคดี
ดังกล่าวออกมาไกล่เกลี�ยภายใน วัน นับจากวันที�ได้รับคําร้อง คําเสนอจากคู่กรณีหรือสํานวนคดีจากองค์กร
สืบสวนสอบสวนหรือองค์กรอยัการประชาชน 

3. การเตรียมความพร้อม 
จัดเตรียมคณะไกล่เกลี�ยภายหลงัจากที�ได้รับการเสนอของคู่กรณี รับสํานวนมาจากองค์กรสืบสวน

สอบสวนหรือองค์กรอัยการประชาชนแล้ว หวัหน้าหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็กหรือหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบั
บ้าน การจดัเตรียมคณะไกล่เกลี�ยนั �นถือเป็นสิ�งสําคญั เพระผู้ ที�จะประกอบในคณะหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กต้อง
ได้เตรียมตวัเองให้ดี เช่น มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการไกล่เกลี�ย เป็นกลางไม่มีผลประโยชน์หรือมีสว่น
พวัพันกับคดี และไม่เป็นญาติพี�น้องของฝ่ายหนึ�งฝ่ายใด ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดีให้แก่เด็ก ไม่มีปัญหา
สขุภาพของตน 

การจัดเตรียมสถานที� คณะไกล่เกลี�ยคดีเด็กต้องจัดเตรียมสถานที�ที�จะใช้ดําเนินการไกล่เกลี�ยสถานที�
ดงักล่าวต้องเป็นที�ที�เหมาสม ถ้าหมู่บ้านใดมีสํานักงานปกครองบ้านที�เหมาะสมแล้วก็สามารถดําเนินการอยู่
สํานักงานบ้านนั �นเลยแต่ถ้าหากหมู่บ้านใดยังไม่มีสํานักงานปกครองบ้านที�สามารถใช้เป็นสถานที�ดําเนินการ
ไกลเ่กลี�ยได้ก็จําเป็นต้องได้เลือกสถานที�แห่งใหม่เพื�อดําเนินการไกล่เกลี�ยในการกําหนดสถานที�ไกล่เกลี�ย โดย
ต้องคํานึงถงึเงื�อนไขหลกั ดงันี � 

- ในเวลาดําเนินการไกล่เกลี�ยนั �น จะไม่ถกูรบกวนจากภายนอก 
- ไม่เป็นสถานที�เปิดเผยสูส่าธารณะ 

- ไม่เป็นสถานที� ซึ�งสร้างความยุ่งยากในการเข้าร่วมสําหรับผู้เข้าร่วมทั �งหมด 
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การออกหนงัสือเชิญ คณะไกลเ่กลี�ยคดีเด็กเป็นผู้ รับผิดชอบในการร่างและส่งหนังสือเชิญ (หมายเรียก) 
ให้ผู้ เข้าร่วมการไกล่เกลี�ย และต้องส่งให้ถึงก่อนวันจะดําเนินการไกล่เกลี�ยอย่างน้อยสามวันโดยเฉพาะที�เป็น
เรื�องเด็กกระทําผิดและผู้ถกูเสียหาย หนังสือเชิญหรือหมายเรียกต้องกําหนดให้ชดัเจนเกี�ยวกบัชื�อและนามสกุล 
อาย ุอาชีพ และที�อยู่ปัจจบุนัของผู้ถกูหมายเรียก จดุประสงค์ของการเรียกวนั เวลา และสถานที�ที�จะดําเนินการ
ไกลเ่กลี�ย สําหรับการเชญิคู่กรณีที�ขดัแย้งเข้าร่วมนั �นให้ใช้หมายเรียก 

M. การดําเนินการไกล่เกลี�ย เริ�มต้นด้วยการเปิดการไกล่เกลี�ยหลังจากที�คณะไกล่เกลี�ยคดีเด็กได้
รวบรวมตวักนัของผู้ ที�เข้ามาร่วมเป็นที�เรียบร้อยแล้ว คณะไกล่เกลี�ยก็เริ�มต้นไกลเ่กลี�ยโดยหวัหน้าคณะจะเป็นผู้
เสนอจดุประสงค์ของการรวมตวักนั ชื�อและนามสกลุ หน้าที�รับผิดชอบของคณะไกล่เกลี�ยแต่ละท่านผู้ เข้าร่วมใน
การไกลเ่กลี�ย จากนั �นก็แจ้งคดีที�จะทําการไกล่เกลี�ยพร้อมกบัถามความเห็นของคู่กรณีว่าเห็นดีให้คณะไกล่เกลี�ย
ทําการไกล่เกลี�ยหรือไม่ถ้ามีฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดเสนอคดัค้านตวัขึ �นมาคณะไกลเ่กลี�ยก็ต้องได้ให้ความกระจ่างหรือ
ในกรณีจําเป็นก็ต้องได้ปิดการไกล่เกลี�ยชั�วคราว แล้วรายงานขอคําเห็นจากหัวหน้าไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดบั
บ้านเพื�อแก้ไขทนัที 

การดําเนินการไกล่เกลี�ย คณะไกล่เกลี�ยเริ�มต้นดําเนินการไกล่เกลี�ยโดยมีหวัหน้าคณะไกล่เกลี�ยที�ถูก
แตง่ตั �งนั �นเป็นผู้ นําและปฏิบตัติามวิธี ดงันี � 

- แจ้งรูปคดีของคดีเด็กให้ที�ประชมุรับทราบ โดยเฉพาะให้กลา่วถึงความเป็นมาของคดีประเด็น
ของการกระทําผิดมีอะไรบ้างผู้ถกูเสียหายได้สญูเสียอะไรบ้าง 

- ถามผู้ถูกเสียหายเกี�ยวกับการสูญเสียของตน และผลกระทบจากการสญูเสียนั �นมีอะไรบ้าง     
มีปัญหาใดเกิดขึ �นภายหลงัที�ตนเองได้ตกเป็นผู้ เคราะห์ร้าย 

- ภายหลงัที�ได้รับฟังการเล่าสภาพความเสียหายของผู้ เสียหายและผลกระทบจากการกระทํา
ของเด็กแล้ว คณะไกลเ่กลี�ยจะถามเดก็กระทําผิดในประเดน็ได้แก่ รับรู้อย่างไรต่อกับการฟ้องร้อง สาเหตทีุ�ทําให้
เด็กไปกระทําผิด มีความรู้สึกอย่างไรต่อกับการกระทําของตนที�ทําให้ผู้ อื�นเสียหายเช่นนี � มีความสามารถจะ
ทดแทนคา่เสียหายคืนให้กบัผู้ เสียหายนั �นได้อย่างไรบ้าง คณะไกล่เกลี�ยต้องพยายามชี �แจงให้เด็กกระทําผิดนั �น 
เป็นผู้ รับผิดชอบต่อการกระทําผิดของตนเองเสียก่อน โดยยังไม่ให้พ่อแม่ออกความเห็นเกี�ยวกับการทดแทน
ค่าเสียหาย 

- ถามความเหน็ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี�ยวกบัเด็ก ดงันี � กิริยามารยาทและประวตัิพฤติกรรม
ของเด็กในระยะผ่านมาเป็นอย่างไร การให้ความอบอุ่นและการเอาใจใส่อบรมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองต่อเด็ก
ในระยะผ่านมา ถ้าเด็กไม่สามารถทดแทนค่าเสียหายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะมีวิธีการใดเพื�อจะรับผิดชอบ
ชดเชยคา่เสียหายที�เด็กกระทําผิดไม่สามารถใช้แทนได้ 
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- ถามความเหน็ของครูหรือนายจ้างเกี�ยวกบัการประพฤติ และการเคลื�อนไหวของเด็ก 

- ถามความเหน็ของผู้เสียหายเกี�ยวกบัการจะให้คู่กรณีชดเชยคา่เสียหาย 
- ครั �งต่อไป ให้คณะไกลเ่กลี�ยวางตวัเป็นกรรมการกลางเพื�อดปัูญหาที�แต่ละฝ่าย (ผู้ เสียหาย เด็ก

ที�กระทําผิด และพ่อแม่หรือผู้ปกครอง) ยกขึ �นมาถกเถียงกัน จากนั �นต้องหาทางออกที�ดีเพื�อให้ทั �งสองฝ่าย
ประนีประนอมและสามารถตกลงกนัได้ 

- หลงัจากที�คู่กรณีสามารถตกลงเกี�ยวกับการชดเชยค่าเสียหายทางแพ่งแล้ว ปัญหาสําคัญคือ
การอบรมเด็ก ทั �งนี � ผู้ เข้าร่วมการไกล่เกลี�ยโดยเฉพาะครูอาจารย์หรือนายจ้างมีสิทธิ[ที�จะมีความเห็นตักเตือน
อบรมเด็กกระทําผิด จากนั �นคณะไกลเ่กลี�ยต้องได้ตกัเตือนอบรมเด็กกระทําผิดและถ้าคณะไกล่เกลี�ยหลายคน 
จะมีความเห็นต้องให้ผู้ที�ประกอบเป็นคณะไกล่เกลี�ยนั �นมีความเห็นก่อน หวัหน้าคณะไกลเ่กลี�ยจะมีความเห็น
เป็นคนสดุท้าย คณะไกลเ่กลี�ยต้องเลือกเอาวิธีการแก้ไขใดหนึ�งที�เหน็วา่เหมาะสมกับอายแุละความสามารถของ
เด็กในการจําแนกความถกูผิด กําหนดต่อเดก็ดงันี � ให้เดก็ไปขอโทษกบัผู้เสียหายด้วยวิธีการอนัเหมาะสมและให้
เด็กทํางานเพื�อสงัคมตามความสามารถและเหมาะสมกบัอายขุองเด็ก 

- ในกรณีที�เป็นคําร้องหรือคําเสนอของผู้ เสียหาย ถ้าการไกล่เกลี�ยไม่สําเร็จคณะไกล่เกลี�ยก็ต้อง
ส่งสํานวนคําร้อง ข้อเสนอดงักล่าวต่อสํานกังานยติุธรรมอําเภอเพื�อดําเนินการไกล่เกลี�ย ถ้าไม่สําเร็จสํานกังาน
ยุติธรรมอําเภอต้องส่งเอกสารสํานวนคําร้องหรือคําเสนอคืนให้แก่ผู้ ยื�นในเบื �องต้น เพื�อไปยื�นต่อองค์กรที�
เกี�ยวข้องพิจารณาแก้ไขแต่ถ้าเป็นสํานวนคดีสํานกัยตุิธรรมอําเภอต้องส่งสํานวนคดีนั �นคืนให้เจ้าหน้าที�ตํารวจ 
หรือองค์กรอยัการประชาชนที�จดัส่งสํานวนคดีมาให้ในเบื �องต้น เป็นผู้พิจารณาแก้ไขต่อไป 

- ในการไกล่เกลี�ย ผู้ เข้าร่วมทั �งหมดสามารถนําเสนอ แนะนํา และมีความคิดเห็นต่อกองประชมุ
ไกลเ่กลี�ย เพื�อเป็นการอบรมสั�งสอนเด็กกระทําผิดและทําให้คู่กรณียอมความในปัญหาต่างๆ ที�ขดัแย้งกนั (กรม
คุ้มครองระบบยตุิธรรม, ม.ป.ป.) 

ค่าบริการสําหรับการไกลเ่กลี�ยคดีเด็ก 
ค่าบริการเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานไกล่เกลี�ยคดีเด็กของหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดับ

หมู่บ้าน ซึ�งสามารถเก็บได้จากคูก่รณี เพื�อประกอบให้งานไกลเ่กลี�ยได้ดําเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยคู่กรณี
เป็นคนรับผิดชอบคนละครึ�ง แต่ในภาคปฏิบัติจริงอาจให้ฝ่ายผู้ ร้องขอ (ผู้ เสียหาย) เป็นผู้ จ่ายก่อนภายหลงัไกล่
เกลี�ยสําเร็จจึงให้ฝ่ายเด็กกระทําผิดเป็นผู้ ทดแทนคืนให้ครึ�งหนึ�ง คณะไกล่เกลี�ยต้องระบุค่าบริการลงในบท
บนัทกึการไกลเ่กลี�ยทกุครั �ง 
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หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กสามารถไกลเ่กลี�ยคดีเดียวได้ไม่เกินสามครั �ง (ในกรณีการไกลเ่กลี�ยครั �งเดียวไม่
สําเร็จ) แต่การเก็บคา่บริการนั �น ให้เก็บเพียงครั �งเดียวจํานวนหนึ�งแสนกีบ (400บาท) และถ้ายงัมีความจําเป็นที�
จะต้องได้ใช้จ่ายเพิ�มนั �น ต้องมอบให้คู่กรณีเป็นคนรับผดิชอบ แต่ไม่ให้เกิน 50.000 กีบ (200บาท) 

- ในกรณีเด็กกระทําผิดครอบครัวของเด็กที�กระทําผิดมีความยากจน ขาดแคลน ไม่สามารถเสีย
ค่าบริการได้ ให้ยกเว้นการเก็บคา่บริการ (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, ม.ป.ป.) 

 
�.5.; การเยียวยา 
 
บทบาทของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชนมิติของการเยียวยาในสปป.ลาวนั �นอาจเรียกได้ว่าเป็นการ

จดัตั �งการปฏิบัติหรือการดําเนินการตามข้อตกลง ในกรณีที�คู่กรณีต่างตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ�งแล้ว หน่วย
ไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้านยงัมีหน้าที�ในการติดตามคล้ายกับการบังคบัคดีให้เป็นผลด้วย เช่น กรณีไกล่เกลี�ย
การเป็นหนี �สิน อาจมีการตกลงยินยอมกันและกําหนดอัตราดอกเบี �ยในการเยียวยา หากไม่จ่ายหนี �ก็แล้วแต่
เจ้าของหนี �ยกให้หรือไม่ แต่คณะหน่วยไกล่เกลี�ยขั �นบ้านก็จะเป็นผู้ทําหน้าที�ติดตามการจ่ายเงินชดเชยหรือ
ดอกเบี �ยที�ตกลงจ่ายเยียวยากนั 

- การจดัตั �งการปฏิบตัิของหน่วยไกลเ่กลี�ยระดบัหมู่บ้าน (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, ม.ป.ป.) 
เป็นผลสืบเนื�องมาจากผลของการไกลเ่กลี�ยที�เป็นการตกลงยินยอมด้วยการประนีประนอมของคู่กรณีด้วยความ
สมคัรใจโดยไม่มีการบงัคับข่มขู่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง คณะไกล่เกลี�ยหรือผู้บันทึกการไกล่เกลี�ยจะต้องบันทึกผล
ของการไกลเ่กลี�ยอย่างละเอียดและชดัเจน เพราะการตกลงของคู่กรณีนั �นจะยอมรับเอาข้อเสนอของกนัและกนั 
และวิธีการจดัตั �งข้อปฏิบตัิโดยเฉพาะต่อกบัค่าเสียหายทางแพ่ง เป็นต้น การชดเชยค่าเสียหายค่าทําขวญัด้าน
จิตใจ ค่ารักษาพยาบาลและอื�นๆ สิ�งสําคญัทั �งสองฝ่ายคู่กรณีจะตกลงร่วมกนัในการกําหนดวิธีการกําหนดเวลา
ของการชดเชยและมาตรการต่อผู้ละเมิดผลของการไกลเ่กลี�ย ผลของการไกล่เกลี�ยนอกจากจะแสดงให้เห็นถึง
การตกลงทางแพ่งของคู่กรณีแล้ว ประเด็นหลกัที�สําคัญคือการกําหนดวิธีการหรือมาตรการต่างๆ ต่อผู้กระทํา
ผิดโดยเฉพาะอยา่งยิ�งกรณีคดีเด็กจะมีมาตรการเฉพาะที�อกเหนือจากการจา่ยเงินค่าเยียวยา 

ตวัอย่างการจัดตั �งข้อปฏิบัติในคดีเด็ก หน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดับหมู่บ้านเป็นผู้จัดตั �งข้อปฏิบัติของ
การไกล่เกลี�ย โดยมอบให้คณะไกล่เกลี�ยคดีเด็กเป็นหลกัในการรับผิดชอบการจัดตั �งข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนื �อหาของบทบันทึกการไกล่เกลี�ยที�คู่กรณีได้ตกลงกันแล้วนั �นเป็นสิ�งสําคัญ คณะไกล่เกลี�ยต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อการปฏิบัติ วิธีการ และมาตรการที�คณะไกล่เกลี�ยได้กําหนดให้เด็กกระทํา ใน
ขณะเดียวกนั ก็ต้องให้คําปรึกษาแก่เด็กในการปฏิบติัมาตรการต่างๆ และสรุปรายงานให้หน่วยงานระดบัเหนือ
ขึ �นไปทราบ 
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ภาพที� 4.3 ขั �นตอนการดําเนินการแก้ไขคดีเด็กของหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็กระดบัหมู่บ้าน 
ที�มา: กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม กระทรวงยตุธิรรม สปป.ลาว (ม.ป.ป.) 

 
จากภาพดงักลา่ว เห็นได้ว่าเป็นขั �นตอนที�คล้ายกันกับการไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านที�เป็นกรณี

ทั�วไปที�ประกอบด้วยขั �นตอนการรับคําร้อง การค้นคว้าหรือพิจารณาคําร้อง การเตรียมการ การดําเนินการและ
การบังคับใช้ผลจากข้อตกลงนั �น โดยคดีเด็กคณะผู้ ไกล่เกลี�ยอาจต้องมีความละเอียดอ่อนในการดําเนินงาน
มากกว่า 
  
 �.5.� การรับคืนผู้กระทาํผิดกลับคืนสู่สังคม  
  
 บทบาทสําคญัของชมุชนในการดําเนินงานยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวในภารกิจนี � คือ หน่วยไกล่เกลี�ย
คดีเด็กระดับหมู่บ้าน มีหน้าที�คือไกล่เกลี�ยคดีที�เกี�ยวกับเด็ก ตั �งแต่อายุ >< – >G ปี ตักเตือนเด็กที�กระทําผิด 
ติดตามการเยียวยาความเสียหาย ติดตามเด็กกระทําผิดให้มีการประพฤติดี วัตถปุระสงค์ของหน่วยไกล่เกลี�ย
คดีเด็กที�ช่วยส่งเสริมเกี�ยวกบัการรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่สงัคม ได้แก่  

1. ศึกษาอบรมเด็กกระทําผิดให้เคารพและปฏิบตัิตามระเบียบกฎหมาย จารีตประเพณีอนัดีงามของ
ชาติ 

2. ป้องกันไม่ให้เด็กกลบัมากระทําความผิดอีก 
3. รับรองการปฏิบตัิสทิธิเดก็เช่นเดียวกบัการปกป้องสทิธิ[และผลประโยชน์ของเด็ก 
4. รับรองให้กฎหมายได้รับการบงัคบัใช้ตอ่ประชาชนโดยเฉพาะกบัเดก็ 

 สําหรับหน้าที�ของหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ก็มีความสอดคล้องตอ่งานด้านการรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่
สงัคม ได้แก่ ตกัเตือน อบรมเด็กกระทําผิด ติดตามเด็กที�กระทําความผิด รวมถึงเด็กที�ได้รับโทษแล้ว ให้สามารถ
กลบัมาประพฤตดีิและรับใช้สงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

การรับคาํร้อง ขอ้เสนอ หรือ 

สาํนวนคดี 

การคน้ควา้คาํร้องขอ้เสนอ 

หรือ สาํนวนคดี 

จดัเตรียม การดาํเนินการไกล่เกลี�ย การจดัตั�งปฏิบติั 
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 จากงานด้านยุติธรรมฐานรากของสปป.ลาวทั �ง < งานนั �น ได้มีส่วนตอบสนองต่อภารกิจงานของ
ยุติธรรมชุมชนทั �งการป้องกันและควบคุม การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาและรับคืน
ผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่สงัคม โดยสปป.ลาวได้ให้ความสําคัญกับการสร้างครอบครัวและชุมชนที�ปลอดจากคดี
ด้วยการใช้กลไกหน่วยแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน กลไกนี �ได้ดําเนินภารกิจทั �ง M ด้านของงานยตุธิรรมชมุชน  

  
�.; ภาครัฐ 
 
 ในสว่นของภาครัฐ ได้ให้การสง่เสริมงานยติุธรรมฐานรากในสปป.ลาวอย่างกว้างขวาง แบ่งได้เป็นการ
สนบัสนนุด้านนโยบายและกฎหมาย ขั �นตอน หน่วยงานและบคุลากร การฝึกอบรม และการสนบัสนนุ ดงันี � 
 

�.;.� นโยบายและกฎหมาย 
 
รัฐบาลของสปป.ลาวมีแนวนโยบายที�ชัดเจน โดยมองว่างานยุติธรรมระดับฐานรากเป็นงานหนึ�งที�มี

บทบาทสําคญัที�เกี�ยวข้องกับงานทกุอย่างในระดบัหมู่บ้าน เป็นต้น การสร้างหมู่บ้านและกลุ่มบ้านพัฒนา เพื�อ
ทําให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง ประชาชนรํ� ารวย มีความผาสุข สังคมมีประชาธิปไตย ยุติธรรมและ
เจริญรุ่งเรือง การสร้างรัฐแห่งกฎหมายให้เกิดขึ �นในระดับหมู่บ้านและกลุ่มบ้านพัฒนาสามารถทําได้หลายวิธี 
เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับงานยุติธรรมสร้างเงื�อนไขให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ระเบียบ
กฎหมายอย่างทั�วถึงสง่เสริมสทิธิของประชาชนในการเข้าร่วมพฒันาครอบครัวและพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกันสกดั
กั �นเหตกุารณ์ที�ไม่ดีต่างๆ ในสงัคม ตลอดจนถึงการกระทําที�เป็นการละเมิดต่อกฎหมายพร้อมทั �งมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขข้อขัดแย้งและระงับข้อพิพาทระดับหมู่บ้านและรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่บนพื �นฐานของ
กฎหมายและความเสมอภาครวมถึงการเพิ�มความรักสามัคคีภายในครอบครัวและในหมู่บ้านให้มีความ      
แน่นแฟ้นยิ�งขึ �น โดยมีจดุประสงค์ของงานยติุธรรมฐานราก ดงันี � 

>. เพื�อสร้างจิตสํานึกเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที�ระดับหมู่บ้านและประชาชน
บรรดาเผ่าให้มีมากยิ�งขึ �นทั �งยงัสามารถทําการสกดักั �นปราบปราม และแก้ไขข้อขดัแย้งต่างๆ อย่างสนัติวิธีด้วย
ตนเองได้สร้างเงื�อนไขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านระเบียบกฎหมาย รู้จกัใช้สทิธิของตนตาม
กฎหมายที�ได้กําหนดไว้ปรับปรุงและเพิ�มความรักสามัคคีเป็นหนึ�งเดียวของประชาชน และชนชั �นต่างๆ บน
พื �นฐานระเบียบกฎหมาย รับรองให้มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายในระดบัหมู่บ้าน และทําให้งานยติุธรรม
ระดบัหมู่บ้านกลายเป็นงานของมวลชน 
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B. สร้างและปรับปรุงแบบแผนการบริหารจดัการงานในระดบัหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
ทีละขั �นตอน ตามความประสงค์ของมติการประชุมใหญ่ของพรรคเกี�ยวกับการสร้างรัฐแห่งกฎหมายที�ต้อง
เริ�มต้นจากระดบัหมู่บ้านขึ �นมา 

ข้อสรุปจากการให้ข้อมลูของผู้ เข้าประชมุจากสปป.ลาวสอดคล้องกับคําสั�งของนายกรัฐมนตรีเกี�ยวกับ 
การเพิ�มความเอาใจใส่ต่องานยุติธรรมระดับหมู่บ้าน ในเนื �อหาคําสั�งดงักล่าวมีหลกัการว่างานยุติธรรมระดบั
หมู่บ้านเป็นงานหนึ�งที�มีบทบาทสําคัญที�เกี�ยวพันถึงงานทุกด้านอยู่ระดับหมู่บ้าน เป็นต้น การสร้างพื �นฐาน
หมู่บ้านและกลุ่มบ้านพัฒนา. ในระยะที�ผ่านมา บรรดาหน่วยงานต่างๆ และองค์กรส่วนกลาง ก็คือ องค์กร
ผู้บริหารระดบัสงูของประเทศ และองค์กรปกครองท้องถิ�นระดับต่างๆ ได้เอาใจใส่ชี �แนะ และบริหารปฏิบตัิงาน
ดงักลา่ว โดยควบคู่กบักระบวนการสร้างพื �นฐานหมู่บ้านและกลุ่มบ้านพฒันา ทําให้หมู่บ้านและกลุม่บ้านหลาย
แห่งในทั�วประเทศได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน สังคมมีความสงบและมีความยุติธรรมดียิ�งขึ �น แต่ใน
ขณะเดียวกนันั �น เห็นได้วา่ คณุภาพบางด้านของงานยติุธรรมระดบัหมู่บ้านยงัทําออกมาได้ไม่ค่อยดี ความรับรู้
ความเข้าใจตอ่ภาระบทบาทและวิธีการปฏิบตังิานดงักลา่วยงัเข้าใจที�ไม่ลกึซึ �ง ในบางแห่งการปฏิบัติงานยงัไม่มี
ความเป็นเอกภาพในการชี �แนะจึงทําให้การปฏิบตัิงานเกิดความลา่ช้า และยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ดงันั �น 
เพื�อทําให้การปฏิบัติงานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้านดําเนินได้อย่างตอ่เนื�องเป็นกระบวนการที�เข้มแข็งจงึได้เกิดคําสั�ง
ดงักลา่วขึ �น  

งานยุติธรรมระดับหมู่บ้าน เป็นการปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั �งที� G ของพรรค เกี�ยวกับ “การ
สร้างรัฐแห่งกฎหมาย” ลงสู่หมู่บ้านและกลุ่มบ้านพัฒนา โดยผ่านการจดัตั �งและการเคลื�อนไหวงานยุติธรรม
ระดบัหมู่บ้านรับรองการปฏิบัติความเสมอภาคบนพื �นฐานกฎหมาย และสร้างเงื�อนไขให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้เกี�ยวกับระเบียบกฎหมายอย่างทั�วถึง และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและยกระดับคณุภาพของการ
สร้างหมู่บ้านปลอดคดี และการไกล่เกลี�ยแก้ไขข้อขัดแย้งในระดบัหมู่บ้าน สง่เสริมสิทธิของประชาชนในการเข้า
ร่วมพัฒนาครอบครัวและหมู่บ้าน สกัดกั �นและแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขในเบื �องต้น ทําการ
ปรับปรุงและเพิ�มทวีความสามคัคีภายในครอบครัว และภายในบ้านให้แน่นแฟ้นยิ�งๆ ขึ �น 

การกําหนดนโยบายของรัฐดังกล่าวยังส่งผลให้มีความชัดเจนในการจัดทํามาตรฐานของหน่วยงาน
รับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองไซธานี ได้นําเสนอถึงการสร้างครอบครัวและบ้าน
ปลอดคดีและการไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งขั �นบ้านของเมืองไซธานี15 มาตรฐาน คือ >. สมาชิกครอบครัวร้อยละ C< 
ของครอบครัวทั �งหมดได้รับการเรียนรู้กฎหมายตามคู่มือที�ห้องการได้เผยแพร่ ยกเว้นผู้ ที�ขาดความสามารถ สว่น

                                                           

15 สภาพที�ตั �งของเมืองไซธานี อยู่เขตชานเมืองตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจนัทน์ ประชากร 188,000 คน 104 
บ้าน 11 กลุม่บ้าน 54 ครอบครัว 19 ชนเผ่า 
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ที�ยังเป็นเด็กก็ต้องเรียนรู้เกี�ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก B. สมาชิกครอบครัวร้อยละ G< ของ
ครอบครัวทั �งหมดมีสตใินการเคารพตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 0. สมาชิกครอบครัวร้อย
ละ C< มีความสามัคคี อบอุ่น ข้อขดัแย้งได้รับการแก้ไขโดยการประนีประนอม M. ตลอดปีสมาชิกในครอบครัว
ไม่มีการเกี�ยวข้องกบัเรื�องลกัเลก็ขโมยน้อย ค้าประเวณี ต้มตุ๋น พวัพนัยาเสพติด ค้าขายเถื�อน และอื�นๆ และ <.
ตลอดปีสมาชิกครอบครัวไม่มีใครถกูดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  

ผู้ นําเสนอจากหมู่บ้านหนึ�งในอําเภอไซธานีกล่าวว่าการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนในพื �นที�มีความ
สะดวก มีคําสั�ง กฎหมายที�ใช้อ้างอิงในการทํางาน ได้รับการแนะนําอย่างต่อเนื�องจากผู้บริหารระดบัสงูทั �งสาย
ตรงจากสว่นกลางและระดบัท้องถิ�น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั �งจากกลุ่มหมู่บ้านและอํานาจการปกครอง
และพี�น้องชนเผ่า (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, BF>^) 
 ยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวได้มีการดําเนินงานมานานแล้วที�เห็นชัดเจนคือการไกล่เกลี�ยข้อพิพาท
จัดการกับคดีความที�ประชาชนชาวลาวปฏิบัติกันมาตั �งแต่อดีตซึ�งการดําเนินการนั �นตั �งอยู่บนพื �นฐานของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการดําเนินชีวิตของแต่ละชนเผ่า ในระยะต่อมา พรรคและรัฐบาลได้เข้ามามี
บทบาทด้วยการตรากฎหมายขึ �นมาใช้ตั �งแต่ปี B<MF รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยติุธรรมรับผิดชอบในการ
ออกข้อกําหนดเกี�ยวการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทขึ �น (อ้างถึงเอกสารเลขที� B^/หส.มย ลงวันที� >< กรกฎาคม B<MF) 
รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้มีมติให้จัดทําข้อตกลงเกี�ยวกับการไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้ง     
ฉบบัที� 0FM/กย ลงวนัที� L สิงหาคม B<MF ว่าด้วยการจดัตั �งและการทํางานของหน่วยไกล่เกลี�ยข้อพิพาทระดับ
บ้าน 

หน่วยไกล่เกลี�ยในฐานะที�ดําเนินภารกิจด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ในสปป.ลาว จึงถือ
ว่าได้มีการตั �งมาก่อนแล้วตั �งแต่ปี B<MF โดยมีการไกลเ่กลี�ยประนีประนอมเป็นหลกัจนปี B<<>-B<<B จึงมีคําสั�ง
ของนายกโดยตรงให้มีงานนี �และมีงาน < งานที�กล่าวไปแล้ว คือ งานโฆษณา งานบ้านปลอดคดี งานการเรียน
การสอนกฎหมายขั �นต้น ฯลฯ กล่าวคือการมีหน่วยไกล่เกลี�ยในปี B<MF เป็นไปตามมาตรา B< ตามกฎหมาย
อาญา สว่นปี B<<B เป็นคําสั�งสํานกันายกรัฐมนตรี และปัจจบุันงานดําเนินงานไกลเ่กลี�ยตามกฎหมายอาญาก็
ยงัใช้อยู่เพราะกําหนดขอบเขตไว้ว่างานอะไรที�หน่วยไกล่เกลี�ยทําได้บ้าง ในส่วนของภาครัฐมีข้อกําหนดตาม
กฎหมายว่าทกุข้อขดัแย้งตามมาตรา B< ต้องมีการไกล่เกลี�ยก่อน หากไม่มีการไกล่เกลี�ยมาก่อนกระบวนการ
ยตุธิรรมจะไม่รับพิจารณาคดี 
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รัฐบาลสปป.ลาวได้คําสั�งและข้อตกลง16 ที�เกี�ยวข้องกับงานยุติธรรมชุมชน คณะผู้ วิจัยรวบรวมไว้
เรียงลําดบัตามปีเท่าที�สามารถรวบรวมได้ ดงัตอ่ไปนี � 

- คําสั�งแนะนําของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ฉบับเลขที� 09/กมสพ ลงวันที� 8 มกราคม 
B<ML17 ว่าด้วยการสร้างพื �นฐานทางการเมืองระดับหมู่บ้านอย่างรอบด้านตามนโยบาย “4 เนื �อหา 4 
คาดหมาย” 

- ข้อตกลงเลขที� FB/กย ลงวันที� >C มีนาคม B<ML ในที�ประชุมการจดักองประชุมเกี�ยวกับงาน
ด้านความยตุิธรรมประจําปี มีเนื �อหาสําคญัคือการกําหนด ผู้แทนบ้าน ผู้แทนชนเผ่า ให้เป็นคณะทํางาน (กรม
คุ้มครองระบบยตุิธรรม, BF>>)  

- ข้อตกลงกระทรวงยตุิธรรม เลขที� FG/กย ลงวนัที� BB กมุภาพนัธ์ B<MG ซึ�งได้เพิ�มเติมเนื �อหาใน
สว่นของการกําหนดหน่วยงานที�มีสทิธิแต่งตั �งหน่วยไกล่เกลี�ยข้อพิพาท ปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ
ไกล่เกลี�ยจาก <,FFF กีบ เป็น <F,FFF กีบ และมีผลบังคบัใช้ทั�วประเทศ (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, BF>>) 
ข้อตกลงฉบับเลขที� 209/กย ลงวนัที� 19 ตลุาคม B<<B โดยคณะบริหารระดบัสงูของกระทรวงยติุธรรม และได้
วางแผนงานและโครงการพัฒนางานยติุธรรมระดบับ้านตามคําขวญั 5 พฒันา ได้แก่ 1. พฒันาสร้างจิตสํานึก
ในการเคารพและปฏิบัติตามระบบกฎหมาย 2. พฒันาสร้างครอบครัวและหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี 3. 
พฒันาหน่วยงานแก้ไขข้อขดัแย้งและระงบัข้อพิพาทระดบัหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 4. พฒันางาน
ยตุธิรรมเกี�ยวกบัเดก็ 5. พฒันาสร้างบุคลากรทางกฎหมายให้เป็นรากฐานของบ้านและกลุม่บ้าน 

- กฎกระทรวงยุติธรรมเลขที� BC/ กย ลงวันที� M ส.ค.B<<B ว่าด้วยการจัดตั �งและการเคลื�อนไหว
ขององค์การยตุิธรรมเมือง เอกสารแผนกยติุธรรมนครหลวงเวียงจนัทน์ เอกสารเจ้าเมืองจนัทะบูลี (และเอกสาร
อีกหลายฉบบั) 

- ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยตุิธรรม ฉบบัเลขที� 179/กย ลงวนัที� 4 สิงหาคม B<<B ว่าด้วย
การก่อตั �งและการเคลื�อนไหวของสํานกังานปลดัยตุิธรรมอําเภอ และเทศบาล 

- คําสั�งของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที� 46/นย นครหลวงเวียงจนัทน์ ลงวันที� 29 กันยายน B<<B 
เกี�ยวกบัการเพิ�มความเอาใจใส่ในงานยตุิธรรมระดบัหมู่บ้าน 

- ข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมว่าด้วยการจัดตั �งและเคลื�อนไหวของหน่วยไกล่
เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านเลขที� B>F/กย นครหลวงเวียงจนัทน์ วนัที� >C ตลุาคม B<<B อ้างอิงตามดํารัสของ
                                                           

16 คําสั�ง เป็นกฎระเบียบหรือคําสั�งที�ออกมาจากที�ประชุมเฉพาะกิจในกรณีเร่งด่วน เช่น คําสั�งนายกรัฐมนตรี ส่วน
ข้อตกลงหมายถึงเห็นพ้องต้องกนัในสภาและมีการสั�งการให้จดัตั �งปฏิบตัหิรือดําเนินการ 

17 การลงปีในคําสั�งหรือระเบียบของสปป.ลาวใช้ปีคริสต์ศกัราช แต่ในงานวิจัยนี �ได้นําเสนอเป็นปีพทุธศกัราชเพื�อให้
สะดวกต่อการเทยีบเคียงและสอดคล้องกนักบัปีในประเทศไทยเทา่นั �น  
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นายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที� MFM/กย, ลงวันที� B0 พฤศจิกายน B<<F ว่าด้วยการจัดตั �งและเคลื�อนไหวของ
กระทรวงยุติธรรม และอิงตามสภาพการจัดตั �งปฏิบัติตัวจริง ข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ฉบบัเลขที� FB/กย ลงวนัที� >C มีนาคม B<<F ว่าด้วยการสร้างตั �งและเคลื�อนไหวของหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้ง
ระดบัหมู่บ้าน (ข้อตกลงฉบับนี � มีผลบงัคบัใช้ นบัแต่วนัลงลายมือชื�อเป็นต้นไป และเปลี�ยนแทน ข้อตกลง ฉบบั
เลขที� FB/กย ลงวันที� >C ตุลาคม B<<B ว่าด้วยการจดัตั �ง และเคลื�อนไหวของหน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขัดแย้งระดบั
หมู่บ้าน) 

- เอกสารคําสั�งรัฐมนตรีกระทรวงยตุิธรรมเลขที� >></กย ลงวนัที� B ธ.ค.B<<0 เกี�ยวกบัการจดัตั �ง
หลกัสตูรกฎหมายเบื �องต้น  

- คําสั�งแนะนําของรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ฉบับเลขที� 165/กย ลงวันที� 2 ธันวาคม B<<0 
เกี�ยวกบัการปฏิบตัหิลกัสตูรกฎหมายชั �นต้น 

- ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั �งคณะแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน นายกรัฐมนตรีเลขที� F>/นย 
นครหลวงเวียงจนัทน์ วนัที� F^ มกราคม B<<C (อ้างอิงตามกฎหมายว่าด้วยรัฐบาล แห่ง สปป ลาว ฉบบัเลขที� 
02/สพช, ลงวันที� 6 พฤษภาคม 2<M^ มติของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจําเดือนพฤศจิกายน ฉบับ
เลขที� 11/ลบ ลงวันที� 16 ธันวาคม B<<L และอ้างอิงตามหนังสือเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ฉบบัเลขที� 973/กย ลงวนัที� 15 ตลุาคม 2<<G) 

- ข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจัดตั �งและเคลื�อนไหวของคณะแก้ไขข้อ
ขดัแย้งระดบัหมู่บ้านเลขที� MFM/กย นครหลวงเวียงจนัทน์ วนัที� BG เดือนเมษายน B<<C อ้างอิงตามดํารัสของ
นายกรัฐมนตรี ฉบบัเลขที� MFM/กย ลงวนัที� B0 พฤศจิกายน B<<F ว่าด้วยการจดัตั �งและเคลื�อนไหวของกระทรวง
ยตุิธรรม (อ้างอิงตามข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีว่า ฉบับเลขที� F>/นย ลงวันที� ^ มกราคมB<<C ว่าด้วยการ
สร้างตั �งคณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน) 

คําสั�งและข้อตกลงดังกล่าวของสปป. ลาวแสดงให้เห็นความเคลื�อนไหวที�มีอยู่ตลอดเวลาในงาน
ยุติธรรมชุมชนนับเป็นระยะเวลาเกือบ BF ปี ที�รัฐบาลได้มีการสนับสนุนชัดเจนในรูปของการออกกฎหมาย
เพื�อให้มีผลบงัคบัใช้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง แม้ระเบียบข้อบงัคบัส่วนใหญ่จะเกี�ยวข้องกับงานไกลเ่กลี�ยข้อพิพาท
ระดบัหมู่บ้านซึ�งเป็นภารกิจบางสว่นของยตุิธรรมชมุชนก็ตาม 

 
4.3.2 การกาํหนดขั=นตอนการดาํเนินงาน  

 
รัฐบาลของสปป.ลาวได้มีการออกข้อตกลงที�กําหนดขั �นตอนการดําเนินงานที�ชัดเจนทั �งงานด้านการ

ป้องกันและควบคุม (ในงานด้านโฆษณาและเผยแพร่กฎหมาย และงานสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย) การ
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จดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระทําผิดสู่สงัคม (ในงานสร้างครอบครัวและ
หมู่บ้านปลอดคดีผ่านกลไกหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน และหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งคดีเด็กระดบั
หมู่บ้าน) 

ยกตัวอย่างขั �นตอนการสร้างครอบครัวปลอดคดี กระทรวงยุติธรรมได้จัดทําเป็นข้อตกลงเพื�อให้
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องนําไปปฏิบตัิเป็นลําดบัขั �นตอน (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, BFFC) ดงันี � 

1. การตระเตรียม 

- สํานักงานยติุธรรมอําเภอ ต้องค้นคว้าและมีความแม่นยําเกี�ยวกับจุดประสงค์ความคาดหวัง 
เนื �อหา มาตรฐาน และวิธีการปฏิบตัิข้อตกลงฉบบันี � แล้วร่วมมือกบัหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานทางการเมืองที�ว่า
การอําเภอ แนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์นักรบเก่า สหพันธ์แม่หญิง คณะชาวหนุ่ม คณะพรรคกลุ่มหมู่บ้าน 
ค้นคว้า และสร้างแผนการเกี�ยวกับการสร้างครอบครัวปลอดคดีภายในหมู่บ้าน เพื�อขออนมุัติความเห็นดีจาก
คณะพรรคกลุม่หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนอําเภอ 

- เนื �อหาของแผนการสร้างครอบครัวปลอดคดีนั �น จะต้องกําหนดชัดเจนต่อจํานวนครอบครัว
เป้าหมายที�จะสร้างให้เป็นครอบครัวปลอดคดี กําหนดจดุประสงค์ เนื �อหา เวลาในการปฏิบัติ และมอบความ
รับผิดชอบให้หวัหน้าครอบครัว หรือหวัหน้าหน่วยของหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจดัการ ติดตาม ตรวจสอบ การสร้าง
ครอบครัวปลอดคดี 

- ค้นคว้า เก็บรวบรวมรายละเอียดเกี�ยวกบัสภาพการณ์ต่างๆ ของสมาชิกภายในครอบครัวของ
บ้านเป้าหมายที�จะสร้างเป็นหมู่บ้านปลอดคดี เช่น การผลิต การสร้างอาชีพ ชีวิตการเป็นอยู่ จิตวิทยา จารีต
ประเพณี ความเชื�อ การนบัถือ เหตกุารณ์ความไม่สงบในสงัคม ฯลฯ 

- ต้องมีการตระเตรียมบรรดาเอกสารความพร้อมในด้านต่างๆ และการประสานงานที�ดี เพื�อ
รับรองการปฏิบตัิงานดงักลา่ว 

2. จดัการเรียนศกึษาเอกสาร อบรมแนวความคิด 
- จัดการเรียนรู้เอกสารต่างๆ เป็นต้น เนื �อหา มาตรฐาน และวิธีการสร้างครอบครัวปลอดคดี

ให้กบัสมาชิกของครอบครัวเป้าหมาย เพื�อให้ได้เข้าใจ และเข้าร่วมปฏิบตังิาน ดงักลา่ว 
เช่นเดียวกนักบัการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี กระทรวงยติุธรรมได้จัดทําเป็นข้อตกลงเพื�อให้หน่วยงานที�

เกี�ยวข้องนําไปปฏิบตัิเป็นลําดบัขั �นตอน (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม) ดงันี � 
1. การตระเตรียม 

- แผนกยตุธิรรมนครหลวงจงัหวดั และสํานักงานปลดัยตุิธรรมอําเภอ ต้องทําการค้นคว้าและจํา
ให้แม่นถึงจุดประสงค์ความคาดหวัง เนื �อหา มาตรฐาน และวิธีการจัดตั �งปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี � แล้วสร้าง
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แผนงานเกี�ยวกับการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีในทั�ว นครหลวง จงัหวดั อําเภอ เพื�อขออนมุติัจากคณะพรรค และ
องค์กรปกครองนครหลวง จงัหวดั อําเภอ และกลุ่มหมู่บ้าน โดยร่วมมือกับหน่วยงานก่อสร้างพื �นฐานการเมือง  
ที�ว่าการ/ศาลากลาง แนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์แม่หญิง ชาวหนุ่มประชาชนปฏิวติัลาว และหน่วยงานต่างๆ    
ที�เกี�ยวข้อง 

- การกําหนดหมู่บ้านเป้าหมายสําหรับการสร้างเป็นหมู่บ้านปลอดคดี ให้อิงตามสภาพและ
เงื�อนไขความเป็นจริง ของนครหลวง จงัหวัด อําเภอ และกลุ่มบ้าน ในนี � ให้คัดเลือกเอาหมู่บ้านบ้านเป้าหมาย
พัฒนา (บ้านที�เป็นจุดสุม) ของนครหลวง จังหวัด อําเภอ กลุ่มหมู่บ้าน และหมู่บ้านที�เป็นบุริมสิทธิ[ในการ
ดําเนินงานหรือหมู่บ้านที�ยงัมีความสบัสนวุ่นวายมีเหตกุารณ์ไม่สงบมากกว่าหมู่บ้านเป้าหมายอื�นๆ เพื�อที�จะได้
สร้างให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี 

- ต้องตระเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายที�จําเป็น บุคลากรสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ และมีการ
ประสานงานที�ดี เพื�อรับรองการปฏิบติังานดงักลา่ว 

- ค้นคว้า เข้าใจสภาพแวดล้อมต่างๆ ของประชาชนภายในหมู่บ้านนั �นๆ เช่น สภาพทาง
การเมือง แนวความคิด การผลติ ชีวิตการเป็นอยู่ จิตวิทยา จารีตประเพณีความเชื�อการนับถือ เหตุการณ์ที�ไม่
สงบในสงัคม และอื�นๆ 

2. จดัการเรียน ศึกษาเอกสารอบรมแนวความคิด และฝึกอบรมหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดบั
หมู่บ้าน 

- จดัการเรียนเกี�ยวกับเอกสารต่างๆ เป็นต้น เนื �อหา มาตรฐาน และวิธีการสร้างหมู่บ้านปลอด
คดี และคู่มือเนื �อหาในการโฆษณากฎหมายให้กับพนักงานระดับหมู่บ้านและกลุ่มหมู่บ้าน เช่น พนักงาน
ก่อสร้างพื �นฐานหมู่บ้านองค์กรปกครองหมู่บ้านองค์กรแนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์นักรบเก่า หัวหน้าชนเผ่า    
(ชิงชาว) องค์กรชาวหนุ่ม องค์กรสหพันธ์แม่หญิง ปกส.หมู่บ้าน หัวหน้า และสมาชิกของหน่วยไกล่เกลี�ยข้อ
ขดัแย้งระดับหมู่บ้าน หวัหน้าครอบครัว และอื�นๆ เพื�อทําให้พวกเขาเกิดความเข้าใจและจดจําแผนงาน เนื �อหา
ใจความ มาตรฐาน และขั �นตอนของการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี 

- ให้การอบรมกฎหมาย และแก้ไขเหตกุารณ์ความไม่สงบต่างๆ ภายในหมู่บ้านให้แก่ ผู้ติดยา
เสพติด ผู้ ที�ค้าขายผิดกฎหมาย ผู้ลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การมั�วสมุเลน่การพนัน ตลอดจนอบายมขุชนิด
ต่างๆ การค้าประเวณี การค้าขายบริการทางเพศ การค้ามนษุย์ ฯลฯ ที�ไม่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายหรือขัด
กบัจารีตประเพณีอนัดีงามของประชาชนบรรดาเผ่า 

- จดัฝึกอบรมให้คณะหน่วยไกลเ่กลี�ยเกี�ยวกบัคู่มือเนื �อหาในโฆษณา การอบรมกฎหมาย วิธีการ 
ขั �นตอนการดําเนินการไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งตา่งๆ วิธีการทําบทบนัทกึเกี�ยวกบัผลการไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้ง 
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3. การขยายงาน การตดิตาม การตรวจสอบ และผลกัดนั 

- ตรวจดวู่าบรรดาข้อกําหนด ระเบียบต่างๆ ของหมู่บ้าน แบบแผน วิธีการทํางานขององค์กร
ปกครองหมู่บ้าน โครงสร้างองค์กร แบบแผนวิธีการทํางานของหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดบัหมู่บ้านถ้าเห็นว่า
ยังไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ดํารัส คําสั�ง ประกาศ ข้อตกลงของผู้บริหารระดับประเทศก็ต้อง
แนะนําให้องค์กรปกครองหมู่บ้าน ทําการปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื�อให้สอดคล้อง โดยการถามความคิดเห็นจาก
สมาชิกองค์กรหน่วยงานต่างๆ และประชาชนภายในหมู่บ้าน 

- ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา ผลักดันการปฏิบัติงานตัวจริงของบรรดาหมู่บ้านเป้าหมาย 
(หมู่บ้านจดุสมุ) ที�จะสร้างให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี เป็นประจําในแต่ละเดือน 3เดือน 6 เดือน และ 1 ปี. ถ้าหาก
สิ�งใดที�ยงัไม่สอดคล้องก็ให้ทําการแนะนําหรือแก้ไขใหม่ให้ทนัเวลา 

- จัดให้มีการเรียนกฎหมายต่างๆ ให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านให้ครบตามหนังสือคู่มือและ
เนื �อหาในโฆษณากฎหมาย ให้แบ่งเวลาจัดการเรียนกฎหมาย อย่างน้อยหนึ�งครั �งต่อเดือนให้ทั�วถึงทกุคน และ
จนครบทกุตวับทกฎหมายที�ได้กําหนดอยู่ในคู่มืองานโฆษณากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 

จากข้อตกลงของกระทรวงยตุิธรรม ได้มีผลให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องนําไปกําหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิให้
มีความเฉพาะเจาะจงในพื �นที�มากขึ �น ดังเช่นสํานักงานยุติธรรมอําเภอไซธานีได้กําหนดขั �นตอนและ
กระบวนการการสร้างครอบครัว และหมู่บ้านปลอดคดีของสํานกังานยตุธิรรมอําเภอไซธานี เป็นรูปแบบของการ
เคลื�อนไหวของหน่วยงานภาครัฐ โดยการปฏิบัติและลงมือจริง โดยผ่านการค้นคว้า จัดตั �งวางแผนการ
ดําเนินงาน จัดเตรียมเอกสารคู่มือ และขึ �นแผนงบประมาณต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วจึ�งเริ�มดําเนินงานไป 
ดงัต่อไปนี � 

1) การคดัเลือกเป้าหมาย จากกลุ่มเป้าหมายทั �งหมด 104 หมู่บ้าน ที�เห็นว่ามีคณุสมบัติเงื�อนไข
ครบถ้วนเหมาะสมในการสร้างหมู่บ้านปลอดดีในแตล่ะปี เพื�อนําเสนอต่อนายอําเภอให้ออกข้อตกลงรับรองเพื�อ
จะให้นําหมู่บ้านเป้าหมาย สร้างให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี 

2) ศึกษาค้นคว้า กําหนดคัดเลือกเอาบรรดาเอกสารรวมไปถึงองค์ความรู้ที�สําคญั ลงไปโฆษณา
เผยแพร่อยู่ภายในหมู่บ้านเป้าหมายที�จะสร้างให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี เช่น แนวทางนโยบาย มติคําสั�ง 
คําแนะนํา ข้อกําหนด ระเบียบกฎหมาย พร้อมทั �งมาตรฐาน เงื�อนไข เกี�ยวกบัการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี เพื�อให้
เกิดการซมึซบัความรู้ความเข้าใจ 

3) เก็บข้อมลูและทําการประเมินผลรวมทั �งดําเนินการแก้ไขปัญหา เพื�อประเมินหมู่บ้านปลอดคดี 
โดยร่วมมือกับพนักงานก่อสร้างรากฐานกลุ่มหมู่บ้าน และอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ�น ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าตีราคาประเมินผล ซึ�งจะเริ�มจากแต่ละครอบครัว ตามตวัอย่างรายการที�กําหนดไว้ ภายหลงัจากการ
ประเมินครอบครัวเสร็จแล้ว จึงประเมินหมู่บ้านต่อในลําดับต่อมา หลงัจากสําเร็จการประเมินผล หากพบว่า
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ครอบครัวใด หมู่บ้านใดมีมาตรฐานไม่ครบถ้วน คณะทํางานต้องเร่งลงติดตามแนะนําให้การช่วยเหลือในจดุที�มี
ปัญหา และหากเห็นว่าครอบครัวใดหรือหมู่บ้านใดมีมาตรฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ต้องนําเสนอผลการ
ประเมินดังหรือผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อนายอําเภอ เพื�อนําออกข้อตกลงรับรองหมู่บ้าน
ดงักลา่วให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี สว่นการยืนยนัรับรองครอบครัวปลอดคดีนั �น ต้องให้สํานักงานยตุิธรรมอําเภอ
เป็นผู้ออกหนงัสือรับรอง 

4) ขั �นตอนพิธีทางการประกาศหมู่บ้านปลอดคดี ที�ผ่านมาพวกเราได้จดัทําพิธีประกาศพร้อมกับ
การประกาศหมู่บ้านพฒันา เนื�องจากว่าการสร้างหมู่บ้านปลอดคดีนั �น เป็นมาตรฐานหนึ�งของการสร้างหมู่บ้าน
พฒันา 
 การยืนยันผลงานในระยะ 1 ปี (รอบปี ค.ศ. 2015-2016 ) สํานักงานยุติธรรมอําเภอไซธานี ได้ลง
เคลื�อนไหว ประเมินผลการสร้างหมู่บ้านปลอดคดี ได้จํานวน 8 หมู่บ้าน และได้นําเสนอต่อนายอําเภอ เพื�อออก
หนงัสือยืนยนัรับรอง ประกาศขึ �นทะเบียนเป็นหมู่บ้านปลอดคดี เป็นจํานวนทั �งหมด 5 หมู่บ้าน 
 

4.3.3 หน่วยงานและบุคลากร 
 

จากการออกกฎหมายในรูปของคําสั�งนายกรัฐมนตรีได้มีผลทําให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ขบัเคลื�อนงานยติุธรรมชุมชน คือ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที�คุ้มครอง และตรวจสอบ งานการแก้ไขข้อขดัแย้ง
ระดบัหมู่บ้าน โดยประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (กรมคุ้มครองระบบยติุธรรม, BF>^) 
และได้มีการออกข้อตกลงให้มีงานใน < งาน โดยหน่วยงานของรัฐบาลมีหน้าที�นี �ไล่เรียงไปตั �งแต่กระทรวง
ยุติธรรม กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม แผนกยติุธรรมนครหลวง ห้องการยุติธรรมประจําเมือง หน่วยไกล่เกลี�ย
ของแผนกประจําบ้าน หน่วยงานเหล่านี �เป็นหน่วยงานของรัฐที�มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง หน่วยงานเหล่านี �ทํา
หน้าที�อยา่งแขง็ขนัในการสนบัสนนุและส่งเสริม  

ในงานเกี�ยวกับการสนับสนุนเพื�อเผยแพร่กฎหมาย สํานักงานยุติธรรมแต่ละอําเภอได้ออกเอกสาร
ประกาศถึงผู้ ใหญ่บ้าน เพื�อให้ผู้ ใหญ่บ้านทําการรวบรวมประชาชนให้เข้ามารับฟังการเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับ
กฎหมายเบื �องต้น และสํานักงานยุติธรรมได้ออกเอกสารประกาศไปยังผู้ อํานวยการโรงเรียนในเขตพื �นที�ที�
เกี�ยวข้องเพื�อรับทราบถงึกลุม่เป้าหมายผู้ที�จะเข้ามาร่วมรับฟังการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับกฎหมายในครั �ง
นี � โดยได้กําหนดให้นักเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนปลาย ชั �นปีที� M – ชั �นปีที� L เป็นผู้ เข้าร่วมในการอบรมดงักล่าว 
ในงานอื�นก็เช่นกนั แต่ละหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผิดชอบตามคําสั�งและข้อตกลงก็ต้องดําเนินการให้สอดคล้อง
กันทั �งในเรื�องของการออกระเบียบข้อบังคับ การจัดอบรม การติดตามงานยุติธรรมในพื �นที�แล้วรายงานไป
ตามลําดบัชั �น 
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ยกตัวอย่างสํานักงานยุติธรรมอําเภอไชธานี เป็นส่วนหนึ�งของหน่วยงานการบริหารภาครัฐ มีหน้าที�
เกี�ยวกบังานด้านกฎหมายและยติุธรรมในระดบัอําเภอสงักัดและขึ �นตรงต่อแผนกยตุิธรรมนครหลวงเวียงจนัทน์ 
และขึ �นกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ�นอําเภอ18 หรือสํานักงานยุติธรรมอําเภอหาดซายฟอง นครหลวง
เวียงจนัทน์19 ได้ปฏิบตัิตามคําสั�งเลขที� M^/นย ลงวนัที� BC กันยายน BFFC ของนายกรัฐมนตรี เรื�องการควบคมุ
และดแูลระบบงานยุติธรรมระดบัหมู่บ้าน โดยเฉพาะการสร้างพื �นฐานหมู่บ้าน กลุ่มบ้านพัฒนา งานด้านการ
โฆษณาและการเผยแพร่กฎหมาย รวมไปถึงหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็ก อันเป็นอีกงานหนึ�งที�อยู่ในงานยุติธรรม
ระดับหมู่บ้าน และได้ดําเนินการประกาศของแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ จึงได้ทําการค้นคว้าและ
กําหนดเป้าหมายหมู่บ้านและโรงเรียน เพื�อจะนําเอากฎหมายไปเผยแพร่ให้ประชาชนและนักเรียน เพื�อให้มี
ความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกบักฎหมายในเบื �องต้น 

 อาจกลา่วได้ว่า รัฐบาลสปป.ลาวได้มีการกําหนดหน้าที�ของหน่วยงานและให้มีบุคลากรสนบัสนนุการ
ดําเนินงาน โดยระบไุปถงึความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัท้องถิ�นที�จะเชื�อมโยงไปยงัหมู่บ้านต่างๆ  

 
4.3.4 การพัฒนาและฝึกอบรม 

 
การพัฒนาและฝึกอบรมเพื�องานยตุิธรรมชุมชนในสปป.ลาวนั �นอาจกล่าวได้ว่าต้องการให้เกิดผลกับ

กลุ่มเป้าหมายที�ครอบคลุม 0 ส่วนหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที�ผู้ ปฏิบัติงานในสํานักงานยุติธรรมอําเภอ ตัวแทน
หมู่บ้าน เยาวชนและประชาชนทั�วไป ในกลุ่มของเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนของหมู่บ้านนั �นรัฐบาลมี
ความต้องการให้นําความรู้จากการอบรมไปใช้ขบัเคลื�อนงานยตุิธรรมชมุชนและเผยแพร่ต่อยงัประชาชนคนอื�น
ในพื �นที� เช่น นําไปใช้ในฐานะเป็นหน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน ส่วนการอบรมหรือเผยแพร่กฎหมาย

                                                           

18 อําเภอไซธานี ตั �งอยู่เขตชานเมือง ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีเขตชายแดนทิศตะวนัออกตดิกบัอําเภอปากงึ�ม ทิศตะวนัตกติดกบัอําเภอสโีครตระบองและอําเภอนาซายทอง 
ทิศเหนือติดกบัอาํเภอธุรคม นครหลวงเวียงจนัทน์ และทิศใต้ติดกับอําเภอจนัทะบลู ีอําเภอไซเซษฐาและอําเภอหาดซายฟอง มี
เนื �อที�ทั �งหมด 84,505 ตารางกิโลเมตร มีบ้านทั �งหมด 104 บ้าน ซึ�งแบ่งออกเป็น 11 กลุม่บ้าน, มี 33,054 ครอบครัว มีพลเมือง
ทั �งหมด 188,001 คน เป็นหญิง 96,469 คน มี 19 ชนเผ่า ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 206 คนต่อหนึ�งตาราง
กิโลเมตร 

19 เป็นสาํนักงานหนึ�งที�อยู่ในสงักัดของแผนกยติุธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ�นอําเภอ
หาดซายฟอง มีหมู่บ้านทั �งหมดจํานวน ^F หมูบ้่าน มีโรงเรียนชั �นมธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมทั �งหมด 
>L แห่ง  
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ให้กับประชาชนโดยทั�วไปนั �นต้องการให้ประชาชนได้รู้ถึงหลกัการ เนื �อหา บทลงโทษของกฎหมายบางฉบับซึ�ง
จะช่วยลดปัญหาการกระทําผิดต่อกฎหมายและเป็นการสร้างรัฐแห่งกฎหมายด้วย  

การพัฒนาและฝึกอบรมกลุม่เป้าหมายเพื�อนําความรู้ไปใช้ในงานยตุิธรรมชมุชนที�สําคญัในสปป.ลาว
คือการอบรมกฎหมาย 0 เดือน เป็นหลักสูตรที�ขึ �นกับกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ ออกแบบ มีสถาบันยุติธรรม
แห่งชาติเป็นผู้ทําคู่มือ ยุติธรรมเมืองทําหน้าที�นํางบประมาณจากกระทรวงมาเปิดการเรียนการสอน แต่คณะ
ผู้ รับผิดชอบต้องทําหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าเมือง และต้องแจ้งให้บ้านคัดเลือกคนเข้ามาเรียน จํานวนคน
อาจจะ 0< หรือ MF หรือ <F คนแล้วแต่เมืองและวิทยากรจะเห็นเหมาะสม บางเมือง MF กว่าคน เมืองนอก ๆ 
อาจประมาณ <F คน การเรียนการสอนมีการแต่งตั �งอาจารย์ประจําวิชา กฎหมายเกี�ยวกบักระทรวงใดก็แต่งตั �ง
อาจารย์ที� รู้กฎหมายนั �นมาสอน เช่น ป่าไม้ พลังงาน ธุรกิจ การดําเนินคดีแพ่งอาญา ก็นําคนจากห้องการ
ยตุธิรรม จบปริญญาตรีโทด้านกฎหมาย สรรหาอาจารย์ตามที�สถาบันยตุิธรรมออกหลกัสตูรมา วิธีการเป็นการ
บรรยาย อธิบายตามเนื �อหากฎหมาย แล้วสอบถามประเดน็สําคญัพูดคยุกับผู้ เรียน บางคนก็รับรู้ได้ดีทั �งนี �ขึ �นอยู่
กับความตั �งใจของแต่ละคน จดุประสงค์ก็เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมอย่างน้อยเข้าใจร้อยละ <F-^F ก็เพียงพอ เกี�ยวกับ
การสอนเป็นการให้เรียนรู้เนื �อหาและมีการสนทนาจากเหตุการณ์จริง คือหากนักศึกษาที�มาเข้าเรียนหากมี
ปัญหาที�พบจริงก็จะเอามาคยุกนัเพื�อให้นกัศกึษาเข้าใจง่าย เพราะไม่สามารถเรียนเนื �อหาได้ทั �งหมด แต่จะหยิบ
ยกเฉพาะที�สําคญัแล้วนํากรณีปัญหาจริงมาพดูคยุกัน การอบรมกฎหมายขั �นต้นเป็นเวลา 0 เดือนนั �นก็ช่วยทํา
ให้การบริหารงานไกลเ่กลี�ยนั �นดีขึ �น ทําให้คณะไกลเ่กลี�ยมีความกระตือรือร้นต่อการทํางาน 

ยกตัวอย่าง หัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองจันทะบูลี20 นําเสนอเกี�ยวกับการเรียนการสอนกฎหมาย
เบื �องต้น 0 เดือนให้กับบรรดาองค์การปกครองบ้านและห้องการ ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ทางด้านกฎหมาย 
นําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย นําไปสู่การสร้างรัฐให้เป็นรัฐกฎหมาย แผนกยุติธรรมเมืองหลวง
เวียงจนัทน์ ห้องการยตุิธรรมเมืองจนัทะบูลี ได้ขออนมุัติเปิดการเรียนการสอนหลกัสตูรสร้างบุคลากรกฎหมาย 
ณ ห้องประชมุองค์การเมือง ระหว่างวนัที� >0 ม.ค.BF>^ - >> เม.ย. ค.ศ.BF>^ จํานวนรวม MF คน หญิง BM คน 
จากห้องการเมือง >0 คน อายุตํ�าสดุ BF ปี อายสุูงสดุ <B ปี เฉลี�ย 0M ปี ที�เข้าเรียน ผู้ เข้าร่วมเป็นพ่อใหญ่บ้าน 
แม่หญิงบ้าน ห้องหน้าหน่วยงานในห้ององค์การ วิชาการห้องการ  

ตั �งแต่ปี ค.ศ.BF>F เมืองจันทะบูลี ได้สร้างบุคลากรด้านกฎหมายไปแล้ว 0FG คน หญิง >BM คน 
ภายหลงัได้รับแจ้งจากเจ้าแผนกคณะนครหลวงเวียงจนัทน์แล้ว คณะห้องการยตุิธรรมได้หารือและนําเสนอเจ้า
เมืองจันทะบูลีและเห็นชอบให้เปิดการอบรมหลักสตูรกฎหมายเบื �องต้นระบบ 0 เดือน ทําให้มีการเชิญไปยัง

                                                           

20 เมืองจนัทะบลูเีป็นเมืองการค้า บริการ การท่องเที�ยว เป็นเมืองท่าเก่าแก่ในการป้องกันทางเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม ประชากร 68,499 คน ผู้หญิง 35,096 คน สว่นใหญ่ค้าขาย บริการ ท่องเที�ยว  
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บ้านและห้องการให้คดัเลือกเข้าเรียน จากนั �นก็ได้มีการสง่บุคลากรเข้าเรียน และทางห้องการยตุิธรรมเมืองก็ได้
รวบรวมและแยกจํานวนว่ามาจากภาคส่วนไหนเป็นใครบ้าง และนําเสนอเจ้าเมืองเพื�อขออนุมตัิเปิดการเรียน
การสอนและการเข้าเรียนของบุคลากรเหล่านั �น และเสนอเจ้าเมืองแต่งตั �งคณะผู้ รับผิดชอบงานหลกัสตูรการ
เรียนการสอน โดยมีหวัหน้าคณะเป็นผู้ เป็นหวัหน้าคณะยติุธรรมภาค < หวัหน้าห้องการเป็นรองคณะ คณะห้อง
การยุติธรรมทั �งหมดเป็นผู้ ช่วยงาน เพื�อประสานงานหลกัสตูรทั �งหมด ติดตามการเรียนการสอน อํานวยความ
สะดวกทุกอย่าง จากนั �น คณะผู้ รับผิดชอบก็ประสานเวลา สถานที� เพื�อเปิดการเรียนการสอน สําหรับครู
อาจารย์มี BL ทา่น ประกอบด้วยหวัหน้าห้องการยตุิธรรม อยัการ นักศึกษากฎหมายสถาบนัยตุิธรรมแห่งชาติที�
ลงฝึกงาน ฯลฯ  

หลกัสตูรการเรียนการสอนกฎหมายของเมืองจันทะบูลี แบ่งเป็น >.หลกัสูตรทั�วไป 0.< หน่วยกิต << 
ชม. B.ภาคลกึบางสาขากฎหมาย B< หน่วยกิต 0L< ชั�วโมง. 0.งานยุติธรรม > หน่วยกิต >< ชั�วโมง M.เทคนิค
การแต่ง (แปลง) เอกสารทางราชการ > หน่วยกิต >< ชั�วโมง รวมทั �งหลกัสตูรเป็น 0L วิชา 0L.< หน่วยกิต M^F 
ชั�วโมง การดําเนินการเรียนการสอนก็ปฏิบัติตามคู่มือของกระทรวงยุติธรรมเป็นหลกั นอกจากการเรียนการ
สอนก็ทํากิจกรรมอื�น คือ ทศันศกึษา แลกเปลี�ยนบทเรียน แข่งขนักีฬา ศิลปะวรรณคดี ร่วมฟังคําตดัสินของศาล
เมืองเวียงจนัทน์เพื�อรับรู้กระบวนการพิจารณาคดี ภายหลงัการสําเร็จการเรียนการสอน คณะผู้ รับผิดชอบก็ได้
คัดเลือกผลงานจากครูอาจารย์เพื�อทําการพิจารณาเลือกผลงาน และปรึกษาหารือ จัดพิธีปิดหลักสูตร 
งบประมาณที�ใช้เป็นของรัฐ ของห้องการยติุธรรมเมืองจนัทะบูล ีและยติุธรรมนครหลวงเวียงจนัทน์ 

 สําหรับในกลุม่เป้าหมายที�เป็นประชาชนทั�วไป ยกตวัอย่างงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมาย โดยผู้ เข้าร่วม
ให้ข้อมลูจากสปป.ลาว คือ หวัหน้าห้องการยตุิธรรมเมืองหาดซายฟอง21 กล่าวถึงงานโฆษณาด้านกฎหมายมี
วตัถปุระสงค์เพื�อให้ประชาชนรู้กฎหมาย เป้าหมายคือผู้ มีอาย ุ>C ปีขึ �นไป นักเรียนชั �นมธัยมปีที� M - L กฎหมาย
ที�เผยแพร่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยมรดก กฎหมายว่าด้วยครอบครัว กฎหมายว่าด้วยทะเบียน กฎหมายว่าด้วย
การปกป้องแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก กฎหมายว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ�น การปกป้องรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา และกฎหมายอื�นๆ ที�ผ่านมาเมืองหาดทรายฟองได้เผยแพร่ไป 
>C บ้าน คนเข้าร่วม 0,^<L คน เป็นผู้หญิง >,F<B คน การเผยแพร่กฎหมายในโรงเรียน มีการเผยแพร่กฎหมาย
จราจร อาญา ยาเสพติด การพัฒนาปกป้องแม่หญิง สิทธิและการป้องผลประโยชน์เด็ก เผยแพร่ไปแล้ว >> 
โรงเรียน จํานวนนักเรียนที�เข้าร่วม <,BM^ คน เป็นผู้หญิง B,0MF คน การเผยแพร่มีการเผยแพร่มาตราของ
กฎหมายที�เกี�ยวกับการปฏิบัติที�บ้านและโรงเรียน นํากฎหมายทกุกรมให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น กฎหมายครอบครัว 
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์เด็ก กฎหมายอาญา การพฒันาและปกป้องแม่หญิง 

                                                           

21 ห้องการยตุิธรรมเมืองหาดซายฟองมีบ้านทั �งหมด 60 บ้าน โรงเรียน ม.ต้นและ ม.ปลายรวม 17 แหง่ 
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นอกจากนี � สปป.ลาวมีการสนับสนุนที�สําคัญจากกระทรวงยุติธรรมต่อการขับเคลื�อนงานยุติธรรม
ชมุชน คือ การสนบัสนุนด้านคู่มือและยกย่องชุมชนที�ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน มีการกลา่วถึงการ
สนบัสนนุทางงบประมาณบ้างบางสว่น ตวัอย่างเช่น คู่มือเกี�ยวกบังานการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี
ที�ได้กําหนดขั �นตอนปฏิบตัิให้แต่ละปีมีการจดัทําเป้าหมายของบ้านปลอดคดีแล้วเสนอเจ้าเมืองเพื�อรับรอง นํา
กฎหมายไปเผยแพร่ในหมู่บ้านเพื�อให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี นําข้อกําหนดกฎหมายและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ไป
เผยแพร่ เก็บข้อมูลหลงัจากได้มีการเผยแพร่เอกสารเพื�อประเมินบ้านปลอดคดี เสนอเจ้าเมืองให้รับรองและ
ประกาศว่าหมู่บ้านดงักล่าวเป็นหมู่บ้านปลอดคดี  

กระทรวงยุติธรรมยงัได้สนับสนนุงบประมาณด้านการอบรมกฎหมาย ยกตัวอย่างสํานักงานยุติธรรม
อําเภอจนัทะบูลี ได้กําหนดไว้ชดัเจนว่างบประมาณในการเรียนการสอนกฎหมายชั �นต้นเป็นงบประมาณของรัฐ
โดยกระทรวงยุติธรรม แผนกยุติธรรม นครหลวงเวียงจันทน์ และองค์กรปกครองอําเภอจันทะบูลี เป็น
ผู้สนบัสนนุ พร้อมด้วยหนงัสือคู่มือ อปุกรณ์ตา่งๆ ในการเรียนการสอน  

งบประมาณสําหรับหน่วยไกล่เกลี�ยนั �นโดยหลกัการอาจไม่ใช่ปัจจยัสําคัญเพราะสปป.ลาวมีนโยบาย
ของรัฐว่าด้วยการไกล่เกลี�ย การเข้ามาเป็นคณะทํางานจึงเป็นไปด้วยความสมัครใจ มีเงินบริหารที�เป็นเงิน
ค่าธรรมเนียมจากการไกลเ่กลี�ย <F,FFF->FF,FFF กีบ เงินจํานวนนั �นนํามาแบ่งกันตามความเหมาะสมและเก็บ
ไว้ใช้ในเชิงการบริหาร กรณีหากคู่กรณีได้รับการไกลเ่กลี�ยแล้วมีความพอใจก็อาจจะให้เป็นค่าตอบแทนนํ �าใจแก่
คณะผู้ไกลเ่กลี�ยได้ แตก็่เป็นไปตามความสมคัรใจไม่บงัคบั หน่วยไกล่เกลี�ยเป็นองค์กรขึ �นโดยตรงกับบ้าน แต่ไม่
มีเงินเดือน คนที�เป็นนายบ้านก็ไม่มีเงินเดือน เงินนโยบายเล็กน้อยเป็นค่านํ �ามันไม่มาก คนที�เข้ามาจึงเข้ามา
ด้วยความจริงใจเสียสละ อย่างไรก็ดี ผู้ เข้าร่วมให้ข้อมูลบางท่านจากอําเภอไซธานีกล่าวว่า การสนับสนุน
ดงักล่าวยงัมีความขาดแคลนอยู่บ้างในงานของหน่วยไกล่เกลี�ย เช่น วสัดอุปุกรณ์ที�อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตัิงาน ยานพาหนะ และงบประมาณที�ใช้ดําเนินการยงัไม่เพียงพอเพราะไม่มีการจดัสรรงบประมาณมายงั
หน่วยไกลเ่กลี�ย ใช้ความสมคัรใจของประชาชนในการปฏิบตัิหน้าที�เป็นคณะผู้ ไกลเ่กลี�ย แต่การส่งเอกสารก็ต้อง
ใช้เงิน บางครั �งมียานพาหนะใช้ขบัไปสง่คู่กรณีก็ต้องมีค่านํ �ามนั คา่บริการที�ได้รับตามกฎหมายนั �นยงัตํ�าอยู ่ 

 
�.� ชุมชน  
 
 สปป.ลาวเป็นประเทศหนึ�งที�มีจารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงาม ที�ตกทอดเป็นมรดกมาถึงปัจจบุนั
อย่างไม่มีบุคคลใดสามารถปฏิเสธได้ว่า ความเป็นอันหนึ�งอันเดียวกัน ความเป็นพี�น้อง ความสามัคคีรักใคร่
กลมเกลียว การช่วยเหลือซึ�งกันและกัน การใช้ชีวิตในสงัคมด้วยความปลอดภัย ความไม่อาฆาต บาดหมาง 
เบียดเบียนซึ�งกันและกัน เป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมลาวและคนลาว ทั �งหมดนี � ได้แทรกซึมเข้าในแบบแผนการ
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ดํารงชีวิตของคนลาว แต่เหนือถึงใต้จากเหตผุลทั �งหมดนี � การทะเลาะเบาะแว้งและความขดัแย้งซึ�งกันและกัน 
ในชีวิตประจําวนั ได้ถกูนํามาแก้ไขโดยสนัติวิธี ปราศจากความรุนแรง ซึ�งได้กลายเป็นคณุค่าทางด้านวฒันธรรม
ของคนลาว จงึเห็นได้ว่าสปป.ลาวมีทนุทางสงัคมที�ดีคือวัฒนธรรม ส่งผลให้ภารกิจงานยตุิธรรมชุมชนในระดบั
หมู่บ้านมีบทบาทเดน่ขึ �นมา 
 ความสําคัญของชุมชนหรือหมู่บ้านในการขับเคลื�อนงานยุติธรรมชุมชน  
 หมู่บ้านเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ�นที�ใกล้ชิดกับประชาชน22 และขึ �นตรงกบัอําเภอและเทศบาล
ซึ�งประกอบไปด้วยหลายครอบครัว หลายชนชั �น ที�มีอาชีพที�แตกต่างกัน หมู่บ้านได้รับการก่อตั �งขึ �น รวมตวักัน 
แยกออก ยกเลกิ หรือกําหนดเขตแดนตามการตกลงของเจ้าครองนคร ผู้ว่าราชการจงัหวดั ตามการนําเสนอของ
นายอําเภอนายกเทศบาล หมู่บ้านยังเป็นที�ปฏิบัติดําเนินงานและปฏิบัติตามแนวทางของพรรค ระเบียบ
กฎหมายของรัฐ มติ คําสั�ง คําแนะนํา และประกาศของผู้บังคับบัญชา เป็นที�ปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม สงัคม การปกปักรักษาประเทศชาติ รักษาความสงบสขุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมทั �งยงั
เป็นศนูย์รวมของความสามคัคีปรองดอง ปรับปรุงทําให้การดํารงชีวิตและจิตใจของประชาชนทั �งชาติดีขึ �น (กรม
คุ้มครองระบบยตุิธรรม, ม.ป.ป.) 
 เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของหมู่บ้าน พรรค และรัฐบาลจึงถือเอางานการสร้างพื �นฐานทาง
การเมือง และการพัฒนาชนบทรอบด้าน โดยยึดเอาการสร้างหมู่บ้าน กลุ่มหมู่บ้านพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางที�
สําคญัของการสร้างพื �นฐานระบบประชาธิปไตยตาม “M เนื �อหา M คาดหมาย” ที�ได้กําหนดไว้ตามคําสั�งแนะนํา
ของกรมการเมืองศนูย์กลางพรรคฉบบัเลขที� FC/กมสพ, ลงวนัที� G มิถนุายน B<ML (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, 
BFFC) 
 การขับเคลื�อนงานยุติธรรมชุมชนด้วยชุมชนในสปป.ลาวที�สําคัญคือมีหน่วยไกล่เกลี�ยระดับหมู่บ้าน 
ด้วยการไกล่เกลี�ยในสปป.ลาวถือว่าไม่ใช่สิ�งใหม่ แต่เป็นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที�ฝังลึกอยู่ในจิตใจ และเป็น
ความต้องการของประชาชนลาวทั �งชาติในเวลามีบัญหาขัดแย้งกันและเป็นสิ�งที�ดํารงคงอยู่กับสังคมลาว     
สปป.ลาวมีจารีตประเพณี และการปฏิบัติที�แตกต่างกนัหลายรูปแบบ ซึ�งประชาชนท้องถิ�นยงันําใช้เพื�อแก้ไขข้อ
ขดัแย้ง การไกล่เกลี�ยเป็นวิธีทางเดียวในการแก้ไขข้อขดัแย้งระหว่างครอบครัวประชาชนภายในบ้าน เพื�อฟื�นฟู

                                                           

22 วิเคราะห์ตามหนงัสอืคูมื่องานไกลเ่กลี�ยคดีเด็กระดบัหมู่บ้าน ได้กลา่วถึงความสาํคญัของครอบครัวก่อนจะกลา่วถึง
เหตผุลและความจําเป็นในการใช้หมู่บ้านเป็นหน่วยเคลื�อนงานยตุิธรรมชุมชน เพราะครอบครัวถือว่าเป็นสว่นหนึ�งของสงัคม ซึ�ง
ประกอบด้วย สามี ภรรยา ลกู หรือสมาชิกอื�นในครอบครัวที�มีความสมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนั และดํารงชีวิตร่วมกัน ทําให้เกิดภาระ
ผกูพนัทางครอบครัวต่อกนั ในครอบครัว สามีและภรรยามีสิทธิ[เท่าเทียมเสมอภาคกนัในทกุด้านและพร้อมใจกันตดัสินปัญหา
ภายในครอบครัวอยา่งเป็นเอกภาพ มีความรักและเข้าใจซึ�งกนัและกนั เคารพ ดูแล ให้เกียรติ รู้จกัให้อภยั และช่วยเหลือซึ�งกนั
และกนั พร้อมกนัดแูลเอาใจใสล่กู สั�งสอนลกู และช่วยกนัสร้างครอบครัวให้มีความสามารถ มีความสขุและเจริญก้าวหน้า 
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ความสามัคคี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน ชุมชน และสงัคม ด้วยเห็นความสําคญัของคณุค่า
ดงักล่าว รัฐบาลสปป.ลาวจึงได้นําการไกล่เกลี�ยระดบัหมู่บ้านมาใช้อย่างเป็นทางการ เพราะเป็นวิธีที�ดีในการ
แก้ไขข้อขัดแย้งทางแพ่ง และการกระทําผิดทางอาญาที�ไม่แรงมาก เพื�อทําให้ข้อขดัแย้งที�เกิดขึ �นทั �งหมด ได้รับ
การแก้ไขอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง ทั �งรับประกนัความยตุธิรรมให้แก่คู่กรณีทกุฝ่าย 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้ขับเคลื�อนงานยุติธรรมชุมชน 
 กลไกของยุติธรรมชุมชนดังกล่าวที�สําคัญ คือ หน่วยไกล่เกลี�ยซึ�งปัจจุบันทําหน้าที�ไกล่เกลี�ยคดีทั�วไป
ตามมาตรา B< ของกฎหมายอาญา และเป็นทั �งหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็ก ซึ�งอาจมีความเฉพาะเจาะจงใน
กลุ่มเป้าหมายและคณะทํางานมากขึ �น โครงสร้างของหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับหมู่ บ้านโดยรวม
ประกอบด้วยตวัแทนผู้นําแต่ละภาคสว่นในพื �นที� ดงัต่อไปนี �23  

1) แนวลาวสร้างชาติ24 
2) องค์กรปกครองบ้าน 
3) สหพนัธ์นกัรบเก่า 
4) สหพนัธ์แม่หญิงบ้าน25 
5) ชาวหนุ่มประชาชนปฏิวตัิลาวบ้าน26 
6) ผู้ทรงคณุวฒิุ หรือ ผู้ต่างหน้าเผ่าในบ้าน 
7) ปกส. หมู่บ้าน 
นอกจากนี � ให้มีเลขา 1 คน เพื�อช่วยงาน ทั �งเป็นผู้บนัทกึในเวลาไกล่เกลี�ย และเขียนบทสรุป บทบันทึก 

และอื�นๆ 
สําหรับการแก้ไขคดีเด็ก ให้เอาสมาชิกหน่วยไกล่เกลี�ยจากแนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์นักรบเก่า 

สหพนัธ์แม่หญิง และชาวหนุ่ม เป็นผู้ รับผิดชอบ ตวัแทนหน่วยตา่งๆ เหลา่นั �น  

                                                           

23 ตามข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมว่าด้วยการจัดตั �งและเคลื�อนไหวของหน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้ง
ระดบัหมู่บ้านเลขที� B>F/กย นครหลวงเวียงจันทน์ วนัที� >C ตลุาคม BFFC กําหนดให้หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน
ประกอบด้วยหวัหน้า > คน รองหวัหน้า >-B คน และกรรมการจํานวนหนึ�ง ซึ�งมาจากตวัแทนกลุม่ตา่ง ๆ  

24 แนวลาวสร้างชาติหมายถึงผู้สงูอาย ุเป็นองค์กรจดัตั �งระดบับ้าน แต่มีการตั �งไปหาเมือง อําเภอ และนครหลวง และ
ขึ �นอยู่กับกระทรวงยตุิธรรม เป็นกลุ่มพนกังานบํานาญ ข้าราชการเกษียณ ผู้สงูอายเุกษียณ ที�กลบัไปอยู่ในบ้านนั �นๆ และมี
ประสบการณ์ความรู้ แนวลาวสร้างชาตจิะเป็นผู้ที�เก่งและมีความสามารถ 

25 สหพนัธ์แม่หญิงเป็นองค์กรจดัตั �งเฉพาะที�คุ้มครองผู้หญิงโดยเฉพาะ  
26 ชาวหนุ่มเป็นผู้ที�มีอาย ุ>G ปีขึ �นไป (หญิงชายก็ได้) เป็นองค์กรจดัตั �งเพื�อมาทําเรื�องเกี�ยวกบัการคุ้มครองคดีเด็กของ

บ้านนั �น  
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หวัหน้าหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดบัหมู่บ้าน เป็นผู้ ที�ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของหน่วยไกล่
เกลี�ยมากกว่าคนอื�น มีความสามารถในการปฏิบัติและนําพาหน่วยไกล่เกลี�ยปฏิบัติหน้าที�การงานได้ดี เป็นตัว
หลกัในการสร้างความสามคัคีภายในหน่วยไกล่เกลี�ย และออกความคิดความเห็นภายในองค์กรหรือกับบุคคล
ต่างๆ ได้ดี ส่วนรองหวัหน้าไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดบัหมู่บ้าน เป็นบุคคลที�มีมาตรฐานครบถ้วน ซึ�งเป็นรองจาก
บคุคลที�เป็นหวัหน้าหน่วยไกลเ่กลี�ย ที�ได้กล่าวมาข้างบนนี � คณะทํางานในหน่วยไกลเ่กลี�ยยงัต้องมีคณุลกัษณะ
ดงัต่อไปนี �27 

- มีการประพฤตเิป็นแบบอยา่งที�ดี เป็นผู้ ที�ประชาชนไว้วางใจ ให้ความเชื�อถือ และเป็นผู้ ซื�อสตัย์
สจุริตตอ่ประชาชน 

- มีความรับรู้ และเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรค ระเบียบกฎหมายของรัฐ มี
ความสามารถในการอบรม ปลกุระดมประชาชนให้เคารพและปฏิบัตริะเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด 

- มีบทบาทในการสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน สามารถปลุกระดม ประชาชนให้เข้ามา
เคลื�อนไหวปฏิบตัิการงาน เพื�อผลประโยชน์สว่นรวมของหมู่บ้านก็คือของประเทศชาติ 

- มีความสามารถ มีพรสวรรค์ในการอบรมและแก้ไขข้อขดัแย้งด้วยการประนีประนอมโดยสนัติ
วิธี ไม่มีแนวคดิลําเอียง 
 คณะแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ถือเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ�งได้รับการคัดเลือกจากประชาชนภายใน
หมู่บ้าน และถูกแต่งตั �งโดยนายอําเภอ นายกเทศบาล ตามการเสนอขององค์กรปกครองบ้าน โดยผ่าน
สํานักงานปลดัอําเภอ เทศบาลบุคคลใดหนึ�ง จะถกูปลดออกจากการเป็นคณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านได้
โดยนายอําเภอ นายกเทศบาล ตามการเสนอของผู้ ใหญ่บ้าน โดยผ่านการเห็นชอบของสํานกังานปลดัยติุธรรม
อําเภอ เทศบาล ในกรณีใดหนึ�ง ได้แก่ มีการกระทําผิดทางอาญาโดยเจตนา ละทิ �งการปฏิบัติหน้าที� มีความ
ประพฤติที�ไม่เหมาะสม สขุภาพร่างกายไม่แข็งแรงและไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, 
BF>^)  
 สว่นผู้ ที�จะเป็นคณะไกลเ่กลี�ยคดีเด็กขั �นบ้าน ต้องมีเงื�อนไข ดงันี � 

- มีการประพฤติเป็นแบบอย่างที�ดี เป็นผู้ที�ประชาชนไว้วางใจให้ความเชื�อถือ และเป็นผู้ ซื�อสตัย์
สจุริตตอ่ประชาชน 

                                                           

27 ผู้ ที�จะสามารถดํารงตําแหน่งในคณะทํางานไกล่เกลี�ยข้อพิพาทระดับบ้านได้นั �นต้องเป็นบุคคลที�ได้รับความ
ไว้วางใจและได้รับการเลอืกตั �งจากพลเมืองภายในบ้าน ตามข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม เลขที� B>F/กย ลง
วนัที� >C ตลุาคม B<<B ว่าด้วยการจดัตั �งหน่วยงานไกลเ่กลี�ยข้อพิพาทระดบับ้าน  
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- รับรู้และมีความแม่นยํา เป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรค ระเบียบกฎหมายของรัฐ  
มีความสามารถในการอบรมระดมประชาชนให้เคารพและปฏิบตัิระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งคดั 

- มีบทบาทในการสร้างความสามคัคีภายในบ้าน สามารถปลกุระดม ขวนขวายประชาชนให้เข้า
มาเคลื�อนไหวปฏิบตัิการงาน เพื�อผลประโยชน์ส่วนรวมของบ้านก็คือของประเทศชาต ิ

- มีความสามารถ มีพรสวรรค์ ในการอบรม และแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการประนีประนอม         
โดยสนัติวิธี ไม่มีแนวคดิลําเอียง หรือเอียงซ้าย เอียงขวา 

- เป็นผู้ ที�เคารพสทิธิเด็กและถือเอาประโยชน์สงูสดุของเด็ก 

- ได้ผ่านการฝึกอบรมงานยตุิธรรมสําหรับเด็ก 
- เข้าใจ และรู้วธีิการ และหลกัการของการไกล่เกลี�ยคดีเด็ก 

ในการไกลเ่กลี�ยคดีเด็ก นอกจากมีความพิเศษของคณะผู้ ไกลเ่กลี�ยแล้ว ยงัมีความเฉพาะของผู้ ที�มาเข้า
ร่วมในการไกลเ่กลี�ย โดยทั�วไปแล้ว การไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งที�เกี�ยวข้องกับเด็กหรือไกลเ่กลี�ยแก้ไขคดีเด็ก จะมี
ความแตกต่างกนักับการไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งทั�วไป โดยเฉพาะผู้ เข้าร่วมในการไกลเ่กลี�ย เพราะถ้าไกลเ่กลี�ยข้อ
ขดัแย้งที�เกี�ยวข้องกบัเดก็ ผู้ เข้าร่วมในการไกล่เกลี�ยจะมีจํานวนจํากัด ไม่เปิดกว้างเหมือนกนักบัข้อขดัแย้งทั�วไป
ฉะนั �น ในการไกลเ่กลี�ยคดีเด็กทกุครั �งจะมีผู้ เข้าร่วม (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, ม.ป.ป.) ดงันี �   

1. คณะไกลเ่กลี�ยคดีเดก็ ตามที�กล่าวไปแล้วข้างต้น 
2. เด็กกระทําผิด 
3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองเดก็กระทําผิด 
4. ผู้ถกูเสียหาย (กรณียังเป็นเด็กหรือเป็นบุคคลขาดสติสมัปชัญญะ ต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้า

ร่วม) 
5. ผู้แปลภาษา (กรณีเดก็ที�กระทําผิดหรือผู้ถกูเสียหายพดูภาษาลาวไม่ได้หรือเป็นใบ้) 
6. ครูหรือนายจ้าง (กรณีเดก็นั �นหากเข้าโรงเรียนหรือได้ทํางานแล้ว) 
7. พยานและ/หรือบคุคลที�สาม (กรณีมีการเกี�ยวข้อง) 
8. ผู้บนัทกึ 
ในการแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน คู่กรณีมีความเสมอภาคโดยมิได้ขึ �นอยู่กับชาติกําเนิด ฐานะ

ทางด้านเศรษฐกิจสงัคม เชื �อชาติ ชนเผ่า ศาสนาและเพศ การแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านแต่ละครั �ง ต้องให้มี
การเข้าร่วมของคู่กรณี คณะแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน และผู้ เข้าร่วมอื�นๆ ต้องรักษาความลบัส่วนตวัของ
คู่กรณี (กรมคุ้มครองระบบยตุธิรรม, BF>^)  
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 ขั =นตอนการตั =งหน่วยยุติธรรมชุมชนของหมู่บ้าน 
หน่วยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน ก่อตั �งขึ �นตามหลกัการพื �นฐาน ดงันี � 
- ดําเนินการเลือกตั �ง โดยประชาชนภายในหมู่บ้านด้วยการลงคะแนนเสียงปิดลบัหรือเปิดเผย

ตามการเห็นดีสว่นใหญ่ของประชาชนที�มาร่วมประชมุ 

- คณะหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านต้องเป็นผู้ ที�ได้รับเสียงสนับสนุนส่วนมากของ
ประชาชนที�เข้าร่วมประชมุนั �น 

คณะหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านที�ได้รับการเลือกตั �งแล้วนั �น จะถกูรับรองและแต่งตั �งโดย
นายอําเภอตามการเสนอของผู้ใหญ่บ้านโดยผ่านสํานกังานยตุิธรรมอําเภอ (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, BFFC) 
หน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งระดบัหมู่บ้าน มีอายกุารเท่ากันกับอายุทํางานของผู้ ใหญ่บ้านตามที�ได้กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ�น (กรมคุ้มครองระบบยตุิธรรม, BFFC) คือมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 
3 ปี ถ้าหมู่บ้านใดมีการปรับปรุงแต่งตั �งผู้ ใหญ่บ้านหรือคณะหมู่บ้านชุดใหม่เวลาใด คณะหน่วยไกล่เกลี�ยข้อ
ขดัแย้งระดบัหมู่บ้านก็จะมีการปรับปรุงคณะใหม่เช่นเดียวกนั 

อย่างไรก็ดี ผู้ นําเสนอจากหมู่บ้านหนึ�งในอําเภอไซธานีกล่าวว่าการดําเนินงานยตุิธรรมชุมชนในพื �นที�มี
อุปสรรคอยู่บ้างที�เกี�ยวกับชุมชนเอง ได้แก่ บางหมู่บ้านผู้ มีอํานาจการปกครองยังไม่เห็นความสําคัญและ
ความสําเร็จของหมู่บ้านปลอดคดี มีความลงัเลทําให้ประสานงานได้ลา่ช้า ไม่สําเร็จตามระยะเวลาในขั �นตอน
การดําเนินงาน คณะไกล่เกลี�ยจํานวนมากยังขาดประสบการณ์ ความสามารถและไม่มีพื �นฐานด้านการไกล่
เกลี�ยมาก่อน การเข้าร่วมฝึกอบรมของคณะไกล่เกลี�ย บางท่านเข้าใจแต่บางท่านอาจไม่เข้าใจ คณะหน่วยไกล่
เกลี�ยได้เรียนแต่อาจยังไม่รู้เพียงพอ ไม่กว้างขวางพอ และบุคลากรในหน่วยไกล่เกลี�ยมีการเปลี�ยนหมนุเวียน
บ่อย จดัตั �งไว้แล้วก็เปลี�ยนใหม่อีก28  
 
�.A การบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว 
 

จากข้อมูลที�พบคณะผู้วิจัยลําดับขั �นความสําเร็จของผลที�ได้รับจากงานยุติธรรมชุมชนโดยพิจารณา
จาก < งานของยตุิธรรมฐานรากในสปป.ลาว เนื�องจากการบรรลคุวามสําเร็จหรือเป้าหมายสดุท้ายของยตุิธรรม
ชมุชนในสปป.ลาวนั �นวิเคราะห์ได้ว่าไม่ได้มาจากการสั�งการแล้วดําเนินการได้ในทนัที หากต้องมีกระบวนการ
และงานอื�นมาหนนุเสริม ดงัลําดบัต่อไปนี � 

 

                                                           

28 อปุสรรคที�พบดงักลา่วเป็นการให้ข้อมลูของผู้เข้าร่วมประชมุจากสปป.ลาว วนัที� BC กรกฎาคม B<<C  
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การตดิอาวุธความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมาย  
ผลที�ได้รับจากการอบรมและเผยแพร่กฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที�คณะผู้ วิจัยวิเคราะห์ว่าเป็น

หนึ�งในภารกิจป้องกนัและควบคมุ มีดงันี � 
1. บุคลากรที�ได้มาเรียนกฎหมายชั �นต้น ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากขึ �นกว่าเดิม และอีก

จํานวนหนึ�งที�ไม่เคยได้ผ่านการเรียนกฎหมายมาก่อนก็สามารถรับรู้และเข้าใจต่อกับระเบียบกฎหมายบ้านเมือง 
ถึงแม้วา่จะเป็นกฎหมายชั �นต้นก็ตาม 

2. การมีส่วนร่วมของอํานาจการปกครองท้องถิ�นระดับหมู่บ้าน เช่น เป็นผู้ ใหญ่บ้าน รอง
ผู้ใหญ่บ้าน ปกส.หมู่บ้าน ชาวหนุ่มหมู่บ้าน แม่หญิงหมู่บ้าน คณะหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน แนว
ลาวสร้างชาต ิและอื�นๆ ในกิจกรรม และกิจการงานตา่งๆ 

3. สําหรับพนักงานที�อยู่บริเวณใกล้เคียงกับอําเภอที�เข้ามาเรียนก็จะได้นําเอาความรู้ทางด้าน
กฎหมายไปใช้ในงานของตนเองอย่างถกูต้องสอดคล้องกบัระเบียบกฎหมาย 

4. สามารถช่วยเหลือคณะหน่วยไกล่เกลี�ยข้อขัดแย้งภายในหมู่บ้านในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ 
ที�เกิดขึ �นอยู่ภายในหมู่บ้าน สามารถยกเหตแุละผลอธิบายทางด้านกฎหมายให้คู่กรณีสามารถตกลงกนัได้ เพื�อ
หลีกเลี�ยงการส่งเรื�องขึ �นศาล 

5. ช่วยสํานักงานยุติธรรมอําเภอในการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กับพ่อแม่ประชาชนที�อยู่
ภายในหมู่บ้านให้มีความรู้ และเกิดความเข้าใจกฎหมายอยา่งลกึซึ �ง   

6. มีสว่นช่วยในงานของคณะหน่วยไกลเ่กลี�ยคดีเด็ก 
7. ช่วยองค์กรปกครองหมู่บ้าน คือ สํานักงานปลัดยุติธรรมอําเภอในการประเมินผลครอบครัว 

และหมู่บ้านปลอดคดีในแต่ละปี 
งานที�ได้ให้ประชาชนเรียนรู้กฎหมายทําให้ประชาชนได้เรียนรู้กฎหมายและปฏิบัติตาม >B สิทธิตาม

รัฐธรรมนญู บางคนที�ได้เรียนกฎหมายขั �นพื �นฐาน 0 เดือนก็ได้ไปเป็นตวัแทนในหมู่บ้านเป็นหวัหน้าหมู่บ้าน ได้
เรียนรู้กฎหมายก่อนและยงัได้ไปเผยแพร่ความรู้ต่อในหมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านเรียนรู้กฎหมายและเข้าหาทนาย
มากขึ �นเพื�อปกป้องสิทธิของตน หากย้อนหลงัไปอีกตั �งแต่ที�ไม่รู้กฎหมาย ก็มีการใช้ฮีต >B คลอง >M และการ
ปฏิบัติตามศีล < จนเมื�อมีการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายก็ได้เรียนรู้ไปในทกุชุมชน รู้ในกฎหมายที�ประกาศใช้ 
ไม่ใช่เพียงกฎหมายกระทรวงยตุิธรรม เช่น กฎหมายกระทรวงทรัพยากร สิ�งแวดล้อม เผยแพร่ในทกุกระทรวงที�
ได้มีการประกาศกฎหมาย เห็นได้ว่าองค์ความรู้ประชาชนในเมืองเวียงจนัทน์จะมีความรู้เพราะคนที�มีความรู้ มี
การศกึษามากกว่าคนในชนบท ก็มีโอกาสมีความรู้กฎหมายมากกว่า 

ผลที�ได้รับจากการดาํเนินงานยุติธรรมชุมชน 
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ผลที�ได้รับจากการดําเนินงานยตุิธรรมส่วนใหญ่เป็นผลจากการเคลื�อนงานของกลไกหน่วยไกล่เกลี�ย
ระดบัหมู่บ้าน มีดงันี � 

1. การดําเนินงานยุติธรรมชุมชนในพื �นที�มีความสะดวกเพราะประชาชนเห็นความสําคัญและ
ร่วมมือกนัให้บ้านปลอดคดีและหน่วยไกลเ่กลี�ยมีการเคลื�อนไหวทํางานได้สะดวกรวดเร็ว  

2. ผลสําเร็จของยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาว ทําให้ข้อขดัแย้งที�เกิดขึ �น เรื�องเลก็น้อยผวัเมียในบ้าน 
ฯลฯ น้อยลง ใช้งบประมาณน้อย เพราะใช้ความสมคัรใจของอาสาสมัครที�มาเข้าร่วมเป็นคณะไกลเ่กลี�ย 

3. ปัญหาเบาบางลง และช่วยให้การทํางานของสํานกังานยตุิธรรมอําเภอเบาบางลง  
อาจกล่าวได้ว่างานยุติธรรมชุมชนเป็นงานที�ได้ใช้จริงในการแก้ไขปัญหาและข้อขดัแย้งของประชาชน 

ยกตวัอย่างการปฏิบัติของหน่วยไกลเ่กลี�ยมี L คน ได้รับเรื�องทั �งหมด >M เรื�อง เป็นเรื�องครอบครัว หนี �สิน มรดก 
ไกล่เกลี�ยได้ทั �งหมด >B เรื�องอีก B เรื�องกําลังดําเนินการ แต่ละครั �งได้ใช้บุคลากรที�ผ่านการอบรมที�ห้องการ
ยตุธิรรมเมืองได้จดัขึ �น บทเรียนที�ผ่านมาได้นํามาใช้ เห็นได้ว่าสามารถไกลเ่กลี�ยปัญหาที�ผ่านมาโดยใช้ระเบียบ
กฎหมายบ้านเมืองเป็นหลกั ประกอบกับระบบการเรียนการสอนของห้องการยติุธรรมนั �นมีความสําคัญและ
ช่วยพฒันาให้การปฏิบติังานเป็นไปได้ด้วยดี 
 การบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของงานยุติธรรมชุมชน29 

 สว่นใหญ่เป็นการบรรลเุป้าหมายสดุท้ายจากการดําเนินงานของหน่วยไกลเ่กลี�ยเช่นกัน มีดงันี � 
1. เพิ�มความสามัคคีเป็นเอกภาพระหว่างประชาชนกลุ่มและชนชั �นต่างๆ บนพื �นฐานระเบียบ

กฎหมาย  
2. รับรองความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายอยู่ในหมู่บ้าน เพราะเป็นงานยุติธรรมระดับหมู่บ้าน 

ทําให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมและรู้สกึต้องการสืบสานต่อไป 
3. คนที�เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั �ง B ฝ่ายมีความพอใจไม่มีใครแพ้ชนะ สร้างศตัรูให้เป็นมิตร ได้

ความสามคัคีในหมู่บ้าน  
4. ทําให้ปัญหาอาชญากรรมหรือการกระทําผิดน้อยลง เพราะเมื�อมีการเผยแพร่กฎหมายหลาย

ครั �ง ทําให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจดีขึ �นมีการกระทําผิดต่อกฎหมายลดน้อยลง 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะสะดวก ไม่สิ �นเปลือง และได้แก้ปัญหาแบบประนีประนอม

กนั 

                                                           

29 วิเคราะห์จากการให้ข้อมลูของผู้ เข้าร่วมประชุมจากสปป.ลาวและคําสั�งของนายกรัฐมนตรีเกี�ยวกับการเพิ�มความ
เอาใจใสต่่องานยตุธิรรมระดบัหมู่บ้านเลขที� 46/นย นครหลวงเวียงจนัทน์ วนัที� 29 เดือนกนัยายน B<<B 
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ในปี B<<L สปป.ลาวมีการสรุปงานยุติธรรมทั�วประเทศ ที�ประเมินได้ว่างานยุติธรรมชุมชนให้ผลที�ดี   
ดังแสดงให้เห็นจากข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีที�ถูกทําให้เป็นกฎหมายมีการประกาศใช้ แผนข้อสรุปงาน
ยุติธรรมทั�วประเทศก็ได้มีข้อสรุปให้สืบต่องานยุติธรรมชุมชนเป็นกฎหมาย แต่เหนือสิ�งอื�นใดของการบรรลุ
เป้าหมายสดุท้ายของงานยุติธรรมชุมชนดังที�กล่าวไปนั �นไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความพึง
พอใจของประชาชน และความปลอดภัยในชุมชนนั �น คณะผู้ วิจัยได้พบว่าการเคลื�อนงานยุติธรรมชุมชนใน  
สปป.ลาวได้ทําให้ประชาชนเห็นว่ากฎหมายมีความยตุิธรรม30 ที�สะท้อนให้เห็นว่าการใช้กลไกที�ไม่เป็นทางการ
ของชุมชนได้มีส่วนทําให้นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของยุติธรรมชุมชนเองแล้วยังสามารถทําให้เกิดความ
เชื�อมั�นต่อกฎหมาย ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในกระแสหลกัด้วย ดงัเห็น
ได้จากข้อค้นพบที�ว่ายตุิธรรมชมุชนได้ทําให้ประชาชนกล้าเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายมากขึ �น 

 
จากผลการศึกษาดงักลา่วอาจสรุปได้ว่าสปป.ลาวมีนโยบายการดําเนินงานเกี�ยวกับยตุิธรรมชมุชนที�

เรียกว่ายุติธรรมฐานราก ครอบคลมุ < งาน ได้แก่ งานอบรมและเผยแพร่กฎหมาย งานสร้างหมู่บ้านปลอดคดี 
งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน งานยตุิธรรมเด็ก และงานสร้างบุคลากรทางกฎหมาย งานทั �ง < ด้านดงักลา่ว
มีความสอดคล้องกับภารกิจ M ด้านของยุติธรรมชุมชน ได้แก่ การป้องกัน การจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสูส่งัคม กลไกสําคญัอันดบัแรกที�สนับสนนุต่อทั �ง M 
ด้านนั �นคือหน่วยไกลเ่กลี�ยข้อพิพาทระดบัหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ�งหน่วยไกล่เกลี�ยคดีเด็กระดบัหมู่บ้านนั �นมี
บทบาทตั �งแต่การป้องกันไปหาไปจนกระทั�งการรับคืนเด็กให้สามารถกลบัมาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์กับ
สงัคม อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการดําเนินงานที�สําคญัของยตุิธรรมชมุชนนั �นเน้นความเป็นหุ้นส่วนของชมุชนกบั
รัฐ โดยมีกิจกรรมบางสว่นที�เป็นรูปแบบที�ชมุชนเข้าไปเกี�ยวโยงในงานบางสว่น  

ภาครัฐมีการออกนโยบายที�ชัดเจนในการผลกัดนังานด้านยุติธรรมชมุชนในสปป.ลาว มีการกําหนด
หน้าที�รับผิดชอบ ขั �นตอนการดําเนินงาน พัฒนาและฝึกอบรม ตลอดจนสนับสนนุด้านคู่มือและงบประมาณ 
ขณะที�ชมุชนเองนั �นก็มีทนุทางสงัคมทั �งเชิงวฒันธรรมและบุคคลที�ขับเคลื�อนงานนี � ทําให้งานยตุิธรรมชุมชนใน
สปป.ลาวมีแนวโน้มเป้าหมายสุดท้ายคือความมั�นคงปลอดภัยของชุมชนและความพึงพอใจของประชาชน
นั�นเอง 

                                                           

30 ข้อค้นพบเกี�ยวกบัผลจากการดําเนินงานยตุธิรรมชมุชนที�วา่ กฎหมายมีความยตุธิรรม เป็นการให้ความคิดเห็นของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุจากสปป.ลาว คือ หวัหน้าหนว่ยไกลเ่กลี�ยข้อขดัแย้งขั �นบ้าน (นายอดุร จิดติสกั) เมืองไซธาน ี 
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บทที� � 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวตัถปุระสงค์สําคญั + ประการได้แก่ 

0. เพื4อศึกษาบทบาทและความสําคญัของระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน กรณีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี4ยวกบัแนวทางจดัการมีสว่นร่วมของชมุชนต่องานยตุิธรรมชมุชน 

+.พัฒนาองค์ความรู้เกี4ยวกับระบบยุติธรรมชุมชนกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยเฉพาะการให้ชมุชนแก้ไขปัญหาเอง 

วิธีการศกึษาได้ใช้วิธีเชิงคณุภาพโดยเก็บข้อมลูจากการสํารวจเอกสารที4เกี4ยวข้องและการสนทนากลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านยตุิธรรมชุมชนของสปป.ลาวที4เป็นทั ?งข้าราชการและผู้ นําชมุชน จากนั ?นจึงนําไปวิเคราะห์โดย
วิธีวเิคราะห์เนื ?อหา แล้วนําเสนอผลออกมาในรูปของการบรรยายตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 

จากผลการศึกษาที4ได้นําเสนอในบทที4 4 นั ?น คณะผู้วิจยัได้ตอบคําถามในวตัถปุระสงค์ที4 1 โดยพบว่า
ยตุิธรรมชุมชนในสปป.ลาว ได้มีบทบาทความสําคญัอย่างยิ4งต่องานยตุิธรรมในประเทศหลายประการโดยใช้
ภมิูปัญญาและทนุทางสงัคมชมุชน ความเป็นเพื4อนบ้านที4ไม่เป็นทางการ มาปรับใช้เข้ากับการกําหนดขั ?นตอน 
กระบวนการทางยุติธรรมชมุชนที4เป็นทางการของรัฐ ทําให้งานยุติธรรมชมุชนได้ช่วยปัญหาของพื ?นที4ในส่วนที4
ศกัยภาพของชมุชนสามารถทําได้ ภาครัฐลดภาระในการดําเนินงานยตุิธรรมทางอาญา ประชาชนมีความพอใจ
ในการดําเนินงานของภาครัฐและชมุชน และชมุชนมีความรู้สกึมั4นคงปลอดภยั  

สําหรับการบรรลวุัตถปุระสงค์ที4 2 การพัฒนาองค์ความรู้ระบบยติุธรรมชุมชนในสปป.ลาว ที4พบว่า 
งานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวมีลกัษณะการดําเนินงานเป็นแบบหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ ภารกิจงานยุติธรรม
ชมุชนในสปป.ลาวได้มีการดําเนินภารกิจการป้องกนัและควบคมุผ่านงานอบรมและเผยแพร่โฆษณา หน่วยไกล่
เกลี4ยคดีเด็ก ภารกิจด้านจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ มีหน่วยไกลเ่กลี4ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านและหน่วย
ไกลเ่กลี4ยคดีเดก็เป็นกลไกขบัเคลื4อน ภารกิจด้านการเยียวยา และการรับคืนผู้กระผิดกลบัคืนสู่สงัคม ก็มีกลไกที4
เห็นชัดเจนคือหน่วยไกล่เกลี4ยคดีเด็กทําหน้าที4นี ?เช่นกัน การขับเคลื4อนงานทั ?งหมดนี ? รัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐที4สําคัญอย่างกระทรวงยตุิธรรมได้มีการออกนโยบายและกฎหมายมารองรับที4ชดัเจน มีการสนับสนนุ
ด้านการอบรมเกี4ยวกับกฎหมายและเจ้าหน้าที4สนบัสนนุ ขณะที4ชุมชนเองนั ?นได้มีการนําบุคคลในชุมชนที4เป็น
ผู้ นําของกลุ่มต่างๆ เข้ามาขับเคลื4อนงาน ทําให้ผลสดุท้ายที4ได้จากการขับเคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนนั ?นบรรลุ
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เป้าหมายของแนวคิดยุติธรรมชุมชน แม้จะมีอุปสรรคบางประการแต่เป็นเพียงข้อจํากัดที4สปป.ลาวสามารถ
นําไปปรับปรุงและพฒันาให้ระบบยตุธิรรมชมุชนมีความเข้มแขง็ขึ ?นจากเดมิได้ไม่ยาก 

ในส่วนต่อไปนี ? เป็นการนําผลที4ได้จากการศึกษาในวตัถปุระสงค์ทั ?ง 2 ข้อดงักล่าวมาอภิปรายผลตาม
กรอบแนวคิดของการศกึษาดงัตอ่ไปนี ? 
 
�.� อภิปรายผลการวจัิย 
 
 �.�.� อภิปรายผลการศึกษา 
 

การดําเนินงานเกี4ยวกับยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวที4เรียกว่ายุติธรรมฐานราก ครอบคลมุ F งาน ได้แก่ 
งานอบรมและเผยแพร่กฎหมาย งานสร้างหมู่บ้านปลอดคดี งานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน งานยตุิธรรมเด็ก 
และงานสร้างบุคลากรทางกฎหมาย โดยจําแนกอภิปรายผลการศกึษาดงันี ? 

5.1.1.1 รูปแบบการดาํเนินงาน 
รูปแบบการดําเนินงานยติุธรรมชุมชนในสปป.ลาว วิเคราะห์ได้ว่าเป็นไปในรูปแบบหุ้นส่วน และแบบ

เกี4ยวโยง เพราะมีกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลกัในส่วนของภาครัฐ ส่วนภาคประชาชนนั ?นมีบทบาทใน
การเข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูรที4กําหนด (แบบเกี4ยวโยง) เมื4อผ่านการอบรมแล้วก็นําความรู้ที4ได้ไปเผยแพร่ยงั
ประชาชนคนอื4น รวมทั ?งความรู้และประสบการณ์ที4ได้ยังนําไปใช้ในงานยุติธรรมชุมชน เช่น การไกล่เกลี4ยข้อ
พิพาทขั ?นบ้านอีกด้วย (แบบหุ้นสว่น) สําหรับรูปแบบการปฏิบตัิงานยตุธิรรมยตุิธรรมชมุชนฐานรากในสปป.ลาว
แม้จะเป็นแนวนโยบายของภาครัฐ แต่ก็เน้นให้ประชาชนเป็นพื ?นฐานของการพัฒนา โดยเริ4มการพัฒนาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป โดยยึดหลกัการการปฏิบัติงานยุติธรรมระดบัหมู่บ้านต้องควบคู่ไปกับกระบวนการงานสร้าง
พื ?นฐานให้กบัหมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานก่อสร้างพื ?นฐานจงัหวดั และอําเภอเป็นจดุศนูย์กลางในการประสานงาน
เพื4อการดําเนินงาน 
 รูปแบบการเกี4ยวโยงระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนผ่านการอบรมด้านกฎหมาย ประชาชนได้เข้า
ไปร่วมขับเคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนในแบบเกี4ยวโยงกับภาครัฐโดยการเข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรที4ภาครัฐ
กําหนดขึ ?น เช่นเดียวกันกบังานสร้างครอบครัวและบ้านปลอดคดี และงานแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน  

รูปแบบหุ้นสว่นระหว่างรัฐและประชาชน การขบัเคลื4อนยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวในรูปแบบหุ้นส่วนที4
เห็นชัดเจนคือการจัดตั ?งหน่วยไกล่เกลี4ยระดับหมู่บ้าน ที4จะมีตัวแทนคนในชุมชนมาปฏิบัติหน้าที4ในหน่วยไกล่
เกลี4ย และยงัประสานเชื4อมโยงรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานของรัฐในระดบัพื ?นที4  
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รูปแบบการดําเนินงานดงักล่าวของยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวมีความสอดคล้องกับความหมายของ
ยตุิธรรมชมุชนโดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (+FFJ, น.++) และจฑุารัตน์ เอื ?ออํานวย (2556, น.++O) ที4ว่ายติุธรรม
ชมุชนนั ?นหมายถงึการดําเนินกิจกรรมทางยตุธิรรมโดยประชาชนกระทําร่วมกันหรือประชาชนร่วมดําเนินการกบั
ภาครัฐในลกัษณะหุ้นส่วน และยังสอดคล้องกับมมุมองของยศศักดิP โกไศยกานนท์ (มปป., น.QO-QQ) และ 
Bazemore & Schiff (2001, pp.206-209) ที4ว่ายุติธรรมชุมชนคือการใช้ชมุชนเป็นฐานปฏิบตัิการและเป็น
หุ้นส่วนดําเนินงานกบัภาครัฐ ชมุชนท้องถิ4นยังสามารถเข้าถึงและมีบทบาทในกิจกรรมทางยตุิธรรม อย่างเช่น 
ศาลชมุชน ตํารวจบ้าน หรือการคมุประพฤต ิ
 5.1.1.2 ภารกิจงานยุติธรรมชุมชน 

ภารกิจงานยติุธรรมชมุชนในสปป.ลาว b ด้าน ได้แก่ การป้องกันและควบคมุ การจดัการความขดัแย้ง
เชิงสมานฉันท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้ กระทําผิดกลับคืนสู่สังคม คณะผู้ วิจัยอภิปรายผลการศึกษา
ดงัต่อไปนี ? 

การป้องกันและควบคุม 
 ภารกิจงานยตุิธรรมชมุชนของสปป.ลาวในมิติที4เกี4ยวกับการป้องกันและควบคมุที4เห็นได้ชดัเจนคืองาน
ด้านการเผยแพร่กฎหมาย อบรมด้านกฎหมาย งานสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี และยงัมีกลุม่บุคคลที4
ปฏิบตัิหน้าที4ดแูลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านที4เรียกว่า ปกส.บ้าน โดยผู้ให้ข้อมลูจากสปป.ลาวกล่าวว่างาน
ด้านเผยแพร่และอบรมกฎหมายถือเป็นงานที4ทําได้ก้าวหน้ามากที4สดุ ซึ4งคณะผู้วิจยัเห็นว่าเป็นภารกิจที4มีผลใน
การป้องกนัและควบคมุปัญหาที4อาจเกิดขึ ?นในชมุชน เพราะประชาชนในชมุชนได้เรียนรู้ถึงหลกัการ เจตนารมณ์ 
ข้อควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติ ตลอดจนบทลงโทษของกฎหมาย ก็จะช่วยลดปัญหาการกระทําผิดในชุมชน
ได้มากขึ ?น พร้อมทั ?งสามารถสกดักั ?น และแก้ไขข้อขดัแย้งตา่งๆ ได้โดยสนัตวิิธี  
 นอกจากนี ? งานยตุิธรรมเด็ก ก็มีหลกัการและวิธีดําเนินการบางส่วนที4มีบทบาทเชิงป้องกันและควบคมุ 
เช่น ภาครัฐต้องมีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนให้รับรู้เข้าใจและเข้าร่วมในการ
ปฏิบตัิงานยติุธรรมเด็ก เน้นการป้องกันเหตกุารณ์เด็กกระทําผิด ละเมิดระเบียบกฎหมาย และแก้ไขการกระทํา
ผิดของเดก็อย่างเหมาะสมทนัเวลา ถือได้ว่างานยติุธรรมเด็กนั ?นมีบทบาทเชิงป้องกนัระยะยาว 
 ภารกิจในเชิงป้องกนัและควบคมุที4พบจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี ?เห็นได้ว่าส่วนใหญ่เน้นไป
ในบทบาทของยตุิธรรมชมุชนที4เป็นอาสาสมคัร ตํารวจชมุชน ดงัเช่นที4 Sir Robert Peel (1999) กลา่วถึงงาน
ตํารวจที4เป็นงานสาธารณะของทกุคน รูปแบบที4นิยม เช่น กลุ่มจบัตาเพื4อนบ้าน โครงการตํารวจชมุชน หรือการ
กลา่วถงึงานยตุธิรรมชมุชนของ Scott (2006, p.17) เกี4ยวกับอาสาสมคัรรายงานพฤติกรรมต้องสงสยัแก่ตํารวจ
ที4รัฐ Miami California Kansas ฯลฯ ในประเทศอเมริกา ซึ4งสปป.ลาวก็มีกลไกลกัษณะนี ?เช่นกนั คือ กลุ่ม ปกส.
บ้าน แต่คณะผู้ วิจยัเห็นว่าสปป.ลาวมีความพยายามในเชิงป้องกันและควบคุมมากกว่านั ?น คือพยายามไปถึง
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การยกระดบัจิตสํานกึผ่านการอบรมและพฒันา รวมถึงการมีมมุมองว่าเด็กหากมีพื ?นฐานที4ดีก็จะป้องกันปัญหา
อาชญากรรมได้  
 การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 
 งานด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสปป.ลาวมีกลไกสําคัญคือหน่วยไกล่เกลี4ยระดับ
หมู่บ้านที4ทําหน้าที4ไกล่เกลี4ยคดีทั4วไปที4ไม่รุนแรงและส่วนใหญ่เกี4ยวกับปัญหาภายในครอบครัว หนี ?สิน มรดก 
หรือการทะเลาะวิวาทเล็กน้อย บทบาทหน่วยไกล่เกลี4ยระดับบ้านยังดําเนินไปถึงงานยุติธรรมเด็ก สําหรับ
หลกัการของการไกล่เกลี4ยคดีเด็ก ต้องมีข้อมูล หลกัฐานรัดกุมหนักแน่น และเมื4อเด็กทําผิดรับรู้การกระทําผิด
ของตน ต้องมีการเข้าร่วมของเด็กกระทําผิด พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองทกุครั ?ง ผู้ ไกล่เกลี4ยต้องวางตวัเป็นกลาง มี
ท่าทีนิ4มนวล และคํานึงถงึผลประโยชน์ของเดก็ 
 การจัดตั ?ง และเคลื4อนไหวของคณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้านโดยมีจดุมุ่งหมายที4จะทําให้พื ?นฐาน
หมู่บ้านมีระบบยตุิธรรม เพื4อช่วยแก้ไขข้อขดัแย้งตา่งๆ ที4เกิดขึ ?นภายในหมู่บ้าน ด้วยการประนีประนอมโดยสนัติ
วิธี มีหลกัการสําคญัในการทํางาน คือ การประนีประนอมโดยถือเอาการอบรมให้คู่กรณีที4ขัดแย้งกันสามารถ
ยินยอมตกลงแก้ไขข้อขดัแย้งด้วยกันได้ ทํางานเป็นหมู่คณะโดยมีการตกลงแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามเสียงส่วน
ใหญ่ และมีการสรุปถอดบทเรียนที4ได้ทุกครั ?งภายหลงัทําการไกล่เกลี4ยแก้ไขข้อขดัแย้งใดหนึ4งสําเร็จเพื4อนํามา
ปรับปรุงแก้ไขจดุอ่อนและเสริมด้านดีให้เหมาะสมกบัเวลา 
 แนวทางจัดการของยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวตามภารกิจนี ?มีความสอดคล้องกับหลักการจัดการ
ความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ โดย Bazemore & Schiff (2001, p.7) ที4กล่าวว่ายติุธรรมเชิงสมาฉนัท์เห็นวิธีการ
จดัการปัญหามากกว่าการลงโทษ กิจกรรมของภารกิจนี ?มีหลายแบบ เช่น การไกลเ่กลี4ยระหว่างเหยื4อและผู้ถูก
กลา่วหา กระบวนการที4นําเหยื4อและผู้ถกูกลา่วหามาร่วมกนัหาทางออก การประชมุกลุม่ครอบครัว เป็นต้น 
 หน่วยไกล่เกลี4ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้านเป็นหน่วยงานยุติธรรมระดับหมู่บ้านซึ4งได้รับการจัดตั ?งโดย
ประชาชน และได้การรับรองโดยนายอําเภอ สว่นการเคลื4อนไหว การดําเนินงานเป็นไปภายใต้การชี ?นําทางด้าน
การเมืองและแนวคิดของคณะหน่วยพรรคและองค์กรปกครองหมู่บ้าน ส่วนการตรวจสอบและการแนะนํา
ทางด้านวิชาการเป็นหน้าที4ของสํานกังานยตุิธรรมอําเภอ 
 หน้าที4ของหน่วยไกล่เกลี4ยข้อขดัแย้งระดับหมู่บ้านของสปป.ลาว มีตั ?งแต่แก้ไขข้อขดัแย้งต่างๆ ภายใน
หมู่บ้านด้วยการประนีประนอม ประสานงานกับบรรดาองค์กรที4เคลื4อนไหวงานยุติธรรม ช่วยองค์กรปกครอง
หมู่บ้านเพื4อสร้างหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปลอดคดี ช่วยองค์กรปกครองหมู่บ้านอบรมและปลกุระดมประชาชน
บรรดาเผ่าภายในหมู่บ้านให้เคารพกฎหมาย และร่วมมือในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด หน้าที4
ของหน่วยไก่เกลี4ยดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัการในภารกิจด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉันท์ของงาน
ยตุิธรรมชมุชนในมมุมองของ Clear & other ที4ว่า ศาลชมุชนนอกจากทําหน้าที4รับเรื4องร้องเรียน วินิจฉยัและ
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พิจารณาคดี ไกล่เกลี4ยแล้ว ยงัต้องมีบทบาทในการให้ความรู้ด้วย ดังเช่น ศูนย์บริการคุ้มครองความเป็นเพื4อน
บ้านในรัฐนิวยอร์ก ประเทศอเมริกาในปี ค.ศ.0ooJ ทําหน้าที4กระตุ้นให้คนเข้ามาใช้บริการศนูย์เมื4อเกิดปัญหา 
ช่วยแก้ปัญหาก่อนคดีไปถึงชั ?นศาล และศนูย์ยงัได้มีการยกระดับความปลอดภยัของชมุชนด้วยการอบรมด้าน
กฎหมาย ประชมุเชิงปฏิบตักิารในกลุม่เยาวชน เป็นต้น 
 หน้าที4หลกัของหน่วยไกลเ่กลี4ยหมู่บ้าน นอกจากการไกล่เกลี4ยเป็นหลกั ยงัมีการเยียวยาประนีประนอม
กนัในปัญหาที4เลก็ๆ น้อยๆ ที4กําหนดในกฎหมายมาตรา +F เท่านั ?น นอกจากนั ?นจะต้องปฏิบัติตามขั ?นตอนของ
กฎหมาย ปัญหาเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นเรื4องสามีภรรยา มรดก ยาเสพติด การมีปัญหาลกูหลาน การแก้ปัญหา
ในชมุชน หากมีปัญหาหน่วยไกลเ่กลี4ยก็รับไว้ เป็นการสร้างแนวคิดเพื4อไม่ให้ทั ?ง + ฝ่ายมีอคติต่อกัน ตกลงยอม
กัน กรณีไกล่เกลี4ยแล้วถ้าคู่กรณีไม่ทําตามที4เจรจาไว้ก็จะมีการเรียกกลบัมาคยุกันใหม่เพื4อหาแนวปฏิบัติใหม่ 
หากคู่กรณีมาจากต่างบ้าน ข้อขดัแย้งเกิดขึ ?นระหว่างคนละบ้าน นายบ้านจะเชิญลกูบ้านของตนมารวม หรือ
เอานายบ้านแตล่ะบ้านมารวมกนั ขึ ?นอยู่กบัว่าเรื4องเกิดขึ ?นที4บ้านใดก็ให้บ้านนั ?นเป็นหลกั 
 การเยียวยา 

บทบาทของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชนมิติของการเยียวยาในสปป.ลาวนั ?นอาจเรียกได้ว่าเป็นการ
จดัตั ?งการปฏิบัติ หรือการดําเนินการตามข้อตกลง ในกรณีที4คู่กรณีต่างตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ4งแล้ว หน่วย
ไกลเ่กลี4ยข้อขดัแย้งขั ?นบ้านยงัมีหน้าที4ในการติดตามคล้ายกับการบังคบัคดีให้เป็นผลด้วย เช่น กรณีไกล่เกลี4ย
การเป็นหนี ?สิน อาจมีการตกลงยินยอมกันและกําหนดอัตราดอกเบี ?ยในการเยียวยา หากไม่จ่ายหนี ?ก็แล้วแต่
เจ้าของหนี ?ยกให้หรือไม่ แต่คณะหน่วยไกล่เกลี4ยขั ?นบ้านก็จะเป็นผู้ทําหน้าที4ติดตามการจ่ายเงินชดเชยหรือ
ดอกเบี ?ยที4ตกลงจ่ายเยียวยากนั 

ภารกิจการเยียวยาตามหลกัการของยตุิธรรมชมุชน เน้นการเยียวยาผู้ ได้รับความเสียหายที4ไม่เพียงแต่
เป็นการลงโทษผู้กระทําผิดเท่านั ?น ดงัเช่นที4 Clear & other (2011, p.80) กลา่วไว้ว่าเหยื4อยงัต้องการบอกเลา่
ผลกระทบและความเจ็บปวด ต้องการให้ผู้ทําผิดได้สํานึกต่อความผิดของตนอย่างแท้จริง แนวทางเยียวยาของ
ยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวก็เช่นกัน มีเห็นชัดเจนในงานยุติธรรมเด็กที4มีขั ?นตอนระบุว่าคณะผู้ ไกล่เกลี4ยต้องมี
การอบรมบอกเลา่ถึงผลกระทบที4เด็กได้กระทําผิด เพื4อให้เด็กได้สํานึกผิด มีการให้เด็กรับทราบถึงความเสียหาย
และค่าเยียวยาจากความเสียหายนั ?น และในกระบวนการไกล่เกลี4ยนั ?นยงัประกอบด้วยเหยื4อ ผู้กระทําผิด พ่อแม่
หรือผู้ปกครองของทั ?ง + ฝ่าย ครูอาจารย์ ภาคส่วนเหล่านี ?อาจช่วยให้เด็กที4กระทําผิดได้สํานึกว่าผลแห่งการ
กระทํานั ?นไม่ได้กระทบเพียงเฉพาะตวัผู้ถกูกระทําเท่านั ?น แตย่งักระทบถงึพ่อแม่และสงัคมโดยรวม 

ในคณะผู้ไกลเ่กลี4ยของสปป.ลาวยงัประกอบด้วยภาคส่วนที4เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและ
ผู้ หญิง ได้แก่ กลุ่มชาวหนุ่ม และกลุ่มแม่หญิง เพื4อช่วยปลอบประโลมหรือผ่อนคลายความวิตกกังวลใน
กระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนมีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจเมื4อคดีสิ ?นสดุลงแล้ว สอดคล้อง
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กันกับกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (+FFJ, น.+O) และจฑุารัตน์ เอื ?ออํานวย (+FFO, น.+q+-+qb) ที4ว่าการเยียวยาจะ
ช่วยชดเชยความเสียหายให้กับเหยื4อ และเป็นการเสริมพลงัของผู้ถกูกระทําให้พร้อมออกมาสูส่งัคม เช่น มีการ
จดัตั ?งกลุม่เพื4อนหญิง เพื4อสนบัสนนุและให้กําลงัใจกบัเหยื4ออาชญากรรมที4เป็นผู้หญิง 
 การรับคืนผู้กระทาํผิดกลับคืนสู่สังคม  
 บทบาทสําคญัของชมุชนในการดําเนินงานยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวในภารกิจนี ? คือ หน่วยไกล่เกลี4ย
คดีเด็กระดับหมู่บ้าน มีหน้าที4คือไกล่เกลี4ยคดีที4เกี4ยวกับเด็ก ตั ?งแต่อายุ 0F – 0s ปี ตักเตือนเด็กที4กระทําผิด 
ติดตามการเยียวยาความเสียหาย ตดิตามเด็กที4กระทําผิดให้มีการประพฤติดี สําหรับหน้าที4ของหน่วยไกลเ่กลี4ย
คดีเด็กก็มีความสอดคล้องต่องานด้านการรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่สงัคม ได้แก่ ตกัเตือน อบรมเด็กกระทํา
ผิด ติดตามเด็กที4กระทําความผิด รวมถึงเด็กที4ได้รับโทษแล้วให้สามารถกลบัมาประพฤติดีและรับใช้สงัคมได้
อยา่งมีความสขุ  
 การดําเนินงานยุติธรรมชุมชนในภารกิจนี ?ของสปป.ลาวสอดคล้องกับ Bazemore & other (2001, 
p.206-209) ที4ว่าการรับผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่สงัคมเป็นการทําให้เหยื4อหรือผู้กระทําผิดได้กลบัคืนสู่สงัคม โดย
สปป.ลาวจะเน้นเห็นชัดเจนคือผู้กระทําผิดที4เป็นเด็กนั ?นจะต้องได้รับการอบรม ติดตาม และดูแลให้กลับมา
ประพฤติตนเป็นคนดี แต่การรับคืนผู้กระทําผิดที4เป็นผู้ ใหญ่กลบัคืนสู่สงัคมยังไม่เห็นบทบาทของชมุชนชดัเจน
มากนกั อาจเป็นเพราะงานยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวมีความสมัพนัธ์เชื4อมโยงกบักฎหมายอาญามาตรา +F ที4
ได้กําหนดขอบเขตงานไกลเ่กลี4ยที4ชมุชนทําได้ไว้แล้ว เช่น คดีที4เกี4ยวกบัผู้ใหญ่ที4เป็นคดีแพ่ง ทรัพย์สนิมรดก และ
คดีอาญาเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี ?อาจถูกทําให้จบสิ ?นได้ด้วยงานไกล่เกลี4ยระดบัหมู่บ้านไปแล้ว หรืออาจยังไม่ได้
กําหนดบทบาทชมุชนไว้ชดัเจนในการรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่สงัคม 
 5.1.1.3 ภาครัฐ 
 นโยบายด้านยุติธรรมชุมชน 

รัฐบาลของสปป.ลาวมีแนวนโยบายที4ชัดเจน โดยมองว่างานยุติธรรมระดับฐานราก เพื4อทําให้
ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง ประชาชนรํ4ารวย มีความผาสกุ สงัคมมีประชาธิปไตย ยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาว
ได้มีการดําเนินงานมานานแล้ว ที4เห็นชดัเจนคือการไกลเ่กลี4ยข้อพิพาทจดัการกับคดีความที4ประชาชนชาวลาว
ปฏิบตัิกนัมาตั ?งแต่อดีตซึ4งการดําเนินการนั ?นตั ?งอยู่บนพื ?นฐานของขนบธรรมเนียม ประเพณี และการดําเนินชีวิต
ของแต่ละชนเผ่า การให้ความสําคญัของรัฐบาลสปป.ลาวสะท้อนให้เห็นการเห็นความสําคัญของความเป็น
เพื4อนบ้านในงานยตุิธรรมชมุชน สอดคล้องกับ Kelling & Cole (1996 quoted in Karp & Clear, 2000, 
p.330) และจุฑารัตน์ เอื ?ออํานวย (+FFJ, น.Ob) ที4ว่ายตุิธรรมชุมชนเน้นกระบวนการที4เป็นอิสระเหมาะกับวิถี
ชีวติชมุชน ให้ความสําคญักบัความเป็นเพื4อนบ้านซึ4งเหมาะกบัวิถีชีวิตชมุชนแต่ละแหง่  
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 หน่วยไกล่เกลี4ยในฐานะที4ดําเนินภารกิจด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ในสปป.ลาว จึงถือ
ว่าได้มีการตั ?งมาก่อนแล้วตั ?งแต่ปี +FbJ โดยมีการไกล่เกลี4ยประนีประนอมเป็นหลัก จนปี +FF0-+FF+ จึงมี
คําสั4งของนายกรัฐมนตรีโดยตรงให้มีงานนี ? และมีงาน F งานที4กล่าวไปแล้ว คือ งานโฆษณา งานบ้านปลอดคดี 
งานการเรียนการสอนกฎหมายขั ?นต้น ฯลฯ กล่าวคือ การมีหน่วยไกล่เกลี4ยในปี +FbJ เป็นไปตามมาตรา +F 
ตามกฎหมายอาญา ส่วนปี +FF+ เป็นคําสั4งสํานักนายกรัฐมนตรี และปัจจุบันงานดําเนินงานไกล่เกลี4ยตาม
กฎหมายอาญาก็ยงัใช้อยู่เพราะกําหนดขอบเขตไว้ว่างานอะไรที4หน่วยไกลเ่กลี4ยทําได้บ้าง ในส่วนของภาครัฐมี
ข้อกําหนดตามกฎหมายว่าทกุข้อขดัแย้งตามมาตรา +F ต้องมีการไกล่เกลี4ยก่อน หากไม่มีการไกลเ่กลี4ยมาก่อน
กระบวนการยตุธิรรมจะไม่รับพิจารณาคดี 
 จากนโยบายของสปป.ลาวเกี4ยวกบังานยติุธรรมชมุชน แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสปป.ลาวให้ความสําคญั
กับชุมชนในการขับเคลื4อนงานนี ? เพราะความไม่เป็นทางการของชุมชนนั ?นน่าจะช่วยงานในกระบวนการ
ยตุธิรรมที4เป็นคดีเลก็ๆ น้อยๆ ได้นุ่มนวลเหมาะสมกับวฒันธรรมของคนในสปป.ลาวมากกว่า สอดคล้องกนักบั 
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2550, น.+o) ที4กล่าวว่าคณุค่าและความสําคญัของยตุิธรรมชมุชนมีหลายประการ ได้แก่ 
ยตุิธรรมชุมชนช่วยให้เกิดการนําวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ4นและทนุทางสงัคมมาใช้ ทนุที4มีอยู่ในสงัคมนี ?จะ
เป็นพลงัแก้ปัญหาความไมสงบเรียบร้อยในชมุชนได้ดี ช่วยฟื?นฟูความเอื ?ออาทรสมานฉนัท์ด้วยการเปิดโอกาส
ให้ชมุชนเข้ามาเป็นหุ้นสว่นในการขบัเคลื4อนงานยตุิธรรมชมุชน   
 การเคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวยังมีความสอดคล้องกันกับงานยตุิธรรมชุมชนในประเทศ
ไทย ซึ4งปัจจุบันได้มีการดําเนินการในรูปของโครงการยุติธรรมชุมชน เป็นนโยบายของกระทรวงยุติธรรมมา
ตั ?งแต่ พ.ศ.+FbF โดยมีการตั ?งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพื4อเป็นหน่วยงานภาครัฐที4ขับเคลื4อนงานยุติธรรม
ชมุชนในพื ?นที4 ภายใต้ยทุธศาสตร์ยตุิธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม 

การกําหนดขั 5นตอนการดาํเนินงาน  
รัฐบาลของสปป.ลาวได้มีการออกข้อตกลงที4กําหนดขั ?นตอนการดําเนินงานที4ชัดเจนทั ?งงานด้านการ

ป้องกันและควบคุม (ในงานด้านโฆษณาและเผยแพร่กฎหมาย และงานสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย) การ
จดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระทําผิดสู่สงัคม (ในงานสร้างครอบครัวและ
หมู่บ้านปลอดคดี ผ่านกลไกหน่วยไกล่เกลี4ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน และหน่วยไกล่เกลี4ยข้อขัดแย้งคดีเด็ก
ระดบัหมุู่บ้าน) ตั ?งแตข่ั ?นตอนการเตรียมการ จดัทําเอกสาร ประเมินผล และจดัทํารายงาน 

การกําหนดขั ?นตอนการทํางานที4ชดัเจนในรูปของคําสั4งและข้อตกลงในสปป.ลาวนั ?น แสดงให้เห็นการ
ยอมรับการนํายตุิธรรมชมุชนมาใช้จนมีความชดัเจนของระเบียบหรือกฎหมายที4เป็นทางการ การมีขั ?นตอนการ
ดําเนินงานที4ชดัเจนผนวกรวมเข้ากบัความเป็นไม่เป็นทางการของชมุชน ช่วยให้การเคลื4อนงานยตุิธรรมชมุชนมี
ลกัษณะกึ4งทางการไปในตัว เพราะหากมีความไม่เป็นทางการมากเกินไปก็จะทําให้ขาดความน่าเชื4อถือ หรือ
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หากเป็นทางการมากเกินไปก็จะทําให้ประชาชนไม่กล้าใช้บริการของหน่วยงานที4ทําหน้าที4ในงานยตุิธรรมชมุชน
ก็เป็นได้ การมีขั ?นตอนที4ชัดเจนของสปป.ลาวมีความสอดคล้องกับคณะกรรมการชุมชนตวัแบบเวอร์มอนต์ ที4 
Bazemore & Schiff (2001) ศึกษาไว้ การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนนี ?มีการกําหนดขั ?นตอนโดย
ละเอียดไปถงึว่าเมื4อมีการพิพากษาจากศาลแล้ว ผู้กระทําผิดต้องมีการสญัญาว่าจะทําการอย่างอื4นเพื4อทดแทน
และการทําตามสญัญานั ?นกําหนดเวลาต้องทําให้เสร็จภายใน oJ วัน และมีการติดตามในรอบ bF วนั ความถี4
ของการประชมุของคณะกรรมการประมาณอาทิตย์ละครั ?ง ระยะเวลาในการประชมุครั ?งละประมาณ + ชั4วโมง 
โดยเป็นการประชมุเรื4องเดิมหรือมีการประชมุลบั รวมไปถึงขั ?นตอนในวนัพิจารณาคดีของคณะกรรมการก็จะมี
ขั ?นตอนชดัเจนตั ?งแต่การแนะนําตวัจนกระทั4งสิ ?นสดุการพิจารณา 

หน่วยงานและบุคลากร 
จากการออกกฎหมายในรูปของคําสั4งจากนายกรัฐมนตรีได้มีผลทําให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลกัในการ

ขับเคลื4อนงานยติุธรรมชุมชน คือ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที4คุ้มครอง และตรวจสอบงานการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ระดบัหมู่บ้าน โดยประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ4น1 และได้มีการออกข้อตกลงให้มีงาน
ใน F งาน โดยหน่วยงานของรัฐบาลมีหน้าที4ี ?นี ?ไล่เรียงไปตั ?งแต่ กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองระบบยุติธรรม 
แผนกยุติธรรมนครหลวง ห้องการยุติธรรมประจําเมือง หน่วยไกล่เกลี4ยของแผนกประจําบ้าน เหล่านี ?เป็น
หน่วยงานของรัฐที4มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง หน่วยงานเหล่านี ?ทําหน้าที4อย่างแข็งขันในการสนับสนุนและ
สง่เสริม  

การเคลื4อนงานยุติธรรมแบบหุ้นส่วนดังกรณีสปป.ลาวนี ? ทําให้เห็นว่าการมีหน่วยงานของรัฐสนับสนนุ
ในส่วนที4ชุมชนอาจยังขาดหรือจําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมนั ?นเป็นปัจจัยที4สําคัญ ดังเช่นการศึกษาของ          
จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน และอรนันท์ กลนัทปุระ (+FFQ) ศึกษางานยุติธรรมชุมชนของตําบลโคกขาม อําเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสาคร พบว่าปัจจยัที4สง่ผลต่อความสําเร็จประการหนึ4งคือความรู้ด้านไกลเ่กลี4ยที4เพียงพอของ
คณะไกล่เกลี4ย โดยได้รับการสนับสนุนการอบรมจากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและสํานักงานยุติธรรม
จงัหวดั และยงัได้รับคําปรึกษาจากผู้ อํานวยการสํานกังานคุมประพฤติ ผู้อํานวยการสํานกังานยตุิธรรมจงัหวัด 
และพนกังานอยัการ ช่วยทําให้การไกลเ่กลี4ยในชมุชนยติุได้รวดเร็วและคู่กรณีมีความพึงพอใจ  

การพัฒนาและฝึกอบรม 
การพัฒนาและฝึกอบรมเพื4องานยตุิธรรมชุมชนในสปป.ลาวนั ?นอาจกล่าวได้ว่าต้องการให้เกิดผลกับ

กลุ่มเป้าหมายที4ครอบคลุม q ส่วนหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที4ผู้ ปฏิบัติงานในสํานักงานยุติธรรมอําเภอ ตัวแทน

                                                           

1 ข้อตกลงนายกรัฐมนตรี (สปป.ลาว) ว่าด้วยการแต่งตั ?งคณะแก้ไขข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน เลขที4 01/นย นครหลวง
เวียงจนัทน์, วนัที4 6 มกราคม +FFo 



146 
 

หมู่บ้าน และเยาวชนและประชาชนทั4วไป ในกลุ่มของเจ้าหน้าที4ผู้ปฏิบตัิงานและตวัแทนของหมู่บ้านนั ?นรัฐบาล
มีความต้องการให้นําความรู้จากการอบรมไปใช้ขบัเคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนและเผยแพร่ต่อยังประชาชนคน
อื4นในพื ?นที4 เช่น นําไปใช้ในฐานะเป็นหน่วยไกล่เกลี4ยข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน ส่วนการอบรมหรือเผยแพร่
กฎหมายให้กบัประชาชนโดยทั4วไปนั ?นต้องการให้ประชาชนได้รู้ถึงหลกัการ เนื ?อหา บทลงโทษของกฎหมายบาง
ฉบบัซึ4งจะช่วยลดปัญหาการกระทําผิดต่อกฎหมายและเป็นการสร้างรัฐแห่งกฎหมายด้วย  

การให้ความรู้แก่ชมุชนผู้ปฏิบตังิานด้านยตุธิรรมชมุชนถือวา่เป็นการเสริมพลงัให้ชมุชน ช่วยให้งานของ
รัฐดําเนินไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ต่อเนื4อง และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงานยติุธรรม
ชมุชน สอดคล้องกบัข้อเสนอของสรุชยั ไวยวรรณจิตร (+FFs) ต่อการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมชมุชนในพื ?นที4
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยที4ให้มีการเสริมองค์ความรู้ในกระบวนการยติุธรรมของชมุชน เนื4องจากการ
จัดการปัญหาบางเรื4องจําเป็นต้องใช้ความรู้ด้านอื4น โดยเฉพาะอย่างยิ4งด้านกฎหมายเพื4อทําให้เกิดความ
ต่อเนื4องในการแก้ไขปัญหา 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาว หน่วยงานรัฐที4สําคัญอย่างกระทรวงยุติธรรมได้มีการทําหน้าที4ขับเคลื4อน
ยุติธรรมชุมชนตั ?งแต่การออกนโยบายและกฎหมาย การกําหนดขั ?นตอนในการดําเนินงาน การส่งเสริมการ
พัฒนาและฝึกอบรม ไปจนกระทั4งถึงการออกคู่มือในงานไกล่เกลี4ย แต่การขับเคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนใน  
สปป.ลาว ยังคงมีอปุสรรคบางประการ เช่น ผู้ เข้าอบรมบางท่านยงัมีความเข้าใจไม่เต็มที4 วสัดุอปุกรณ์อํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ และงบประมาณที4ใช้ดําเนินการยังไม่เพียงพอเพราะไม่มีการ
จัดสรรงบประมาณมายังหน่วยไกล่เกลี4ย แม้ได้รับค่าบริการมาใช้เชิงบริหารจัดการก็ยังไม่เพียงพอ ปัญหา
ดังกล่าวอาจเป็นปัญหาที4ทุกประเทศที4ขับเคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนมักประสบ โดยเฉพาะอย่างยิ4งปัญหา
งบประมาณในการบริหารจดัการ  

เช่นเดียวกันกับการศึกษาของจักรกริญน์ ทอดสงูเนิน และอรนันท์ กลนัทปุระ (+FFQ) พบปัญหาทาง
งบประมาณในการเคลื4อนงานยติุธรรมชมุชนตําบลโคกขามในรูปแบบของคณะกรรมการชมุชนในการไกล่เกลี4ย
ข้อพิพาท ที4ได้รับงบประมาณบางส่วนจากส่วนกลางในการขับเคลื4อนงานแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จากข้อมูลที4
ค้นพบมีข้อสงัเกตว่า การขบัเคลื4อนงานยตุธิรรมชมุชนในสปป.ลาวไม่ได้มีการสนบัสนนุงบประมาณไปให้ชุมชน
เลย เพราะหน่วยไกลเ่กลี4ยของสปป.ลาวจะได้รับค่าธรรมเนียมจากคู่กรณีในการบริหารจดัการแต่ละคดีอยู่แล้ว 
การสนับสนุนที4เห็นชัดเจนคือการอบรมและเผยแพร่กฎหมาย ขณะที4ในประเทศไทยยังได้รับงบประมาณ
บางสว่นจากหน่วยงานของรัฐ   

�.�.�.9 ชุมชน  
 สปป.ลาวให้ความสําคัญกับความสมัพันธ์ที4ระดบัชุมชนและครอบครัว อันเป็นความสมัพันธ์แบบไม่
เป็นทางการ เห็นได้จากคู่มืองานไกล่เกลี4ยคดีเด็กระดับบ้าน เพราะเห็นว่าความเป็นอนัหนึ4งอนัเดียวกนั ความ
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เป็นพี4น้อง ความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว การช่วยเหลือซึ4งกันและกัน จะช่วยให้มีบทบาทอย่างมากในการ
แก้ปัญหาโดยสนัติวิธี ปราศจากความรุนแรง ซึ4งสอดคล้องกับ Clear & other (2011, pp.8-10) ที4กล่าวว่า
ชมุชนเป็นกลุ่มคนที4มีสมัพนัธ์ใกล้ชิดกัน มาอยู่รวมกันด้วยภูมิหลงั ความสนใจ และคณุค่าร่วมกนั สิ4งเหล่านี ?มี
บทบาทอย่างมากในการเป็นตวัแสดงแบบที4ไม่เป็นทางการ เช่นเดียวกันกับ Kelling & Cole (0ooO quoted in 
Karp & Clear, +JJJ, p.qqJ) และจฑุารัตน์ เอื ?ออํานวย (+FFJ, น.Ob) ที4ว่ายติุธรรมชมุชนเน้นกระบวนการที4
เป็นอิสระเหมาะกบัวิถีชีวิตชมุชน ให้ความสําคญักบัความเป็นเพื4อนบ้านซึ4งเหมาะกบัวิถีชีวิตชมุชนแต่ละแห่ง  
 ความสําคัญของชุมชนและหมู่บ้าน 
 หมู่บ้านเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ4นที4ใกล้ชิดกับประชาชน และขึ ?นตรงกับอําเภอและเทศบาลซึ4ง
ประกอบไปด้วยหลายครอบครัว หลายชนชั ?น ที4มีอาชีพที4แตกต่างกัน หมู่บ้านได้รับการก่อตั ?งขึ ?น รวมตัวกัน   
แยกออก ยกเลกิ หรือกําหนดเขตแดนตามการตกลงของเจ้าครองนครผู้ว่าราชการจงัหวดั ตามการนําเสนอของ
นายอําเภอนายกเทศบาล หมู่บ้านยังเป็นที4ปฏิบัติดําเนินงาน และปฏิบัติตามแนวทางของพรรค ระเบียบ
กฎหมายของรัฐ มติ คําสั4ง คําแนะนํา และประกาศของผู้บังคับบัญชา เป็นที4ปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม สงัคม การปกปักรักษาประเทศชาติ รักษาความสงบสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ4งแวดล้อมทั ?งยัง
เป็นศนูย์รวมของความสามคัคีปรองดอง ปรับปรุงทําให้การดํารงชีวติ และ จติใจของประชาชนทั ?งชาติดีขึ ?น 
 ลกัษณะการขบัเคลื4อนงานยตุิธรรมชมุชนของรัฐบาลสปป.ลาวได้ใช้กลไกหมู่บ้านเพื4อกระจายงานของ
กระทรวงยุติธรรมเพื4อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ถือว่าสอดคล้องกบักบัลกัษณะของยตุิธรรม
ชมุชน โดยจุฑารัตน์ เอื ?ออํานวย (จุฑารัตน์ เอื ?ออํานวย, 2550, น.64) ที4ว่ายตุิธรรมชมุชนมีลกัษณะกระจาย
อํานาจ ทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงบริการ ลดการพึ4งพาผู้ มี อํานาจรัฐ ลดการผลักความ
รับผิดชอบไปยงัสถาบนัที4เป็นทางการ เปลี4ยนจากกระบวนการยตุิธรรมหลกัที4มีการปกครองเป็นลําดับชั ?นเป็น
แบบกระจาย การทํางานและรายงานจะเป็นการรายงานจากเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนไปยงัหน่วยงานที4ทําหน้าที4
รับผิดชอบ 
  ตามประกาศและคําสั4งที4เกี4ยวข้องของรัฐบาลสปป.ลาว ได้กล่าวถึงความสําคญัของชมุชนกับงานไกล่
เกลี4ยว่าการขบัเคลื4อนงานยตุิธรรมชมุชนด้วยชมุชนในสปป.ลาวที4สําคญัคือการมีหน่วยไกลเ่กลี4ยระดบัหมู่บ้าน 
ด้วยการไกล่เกลี4ยในสปป.ลาวถือว่าไม่ใช่สิ4งใหม่ แต่เป็นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที4ฝังลึกอยู่ในจิตใจ และเป็น
ความต้องการของประชาชนลาวทั ?งชาติ ในเวลามีบัญหาขัดแย้งกัน และเป็นสิ4งที4ดํารงคงอยู่กับสังคมลาว   
สปป.ลาวมีจารีตประเพณี และการปฏิบัติที4แตกต่างกนัหลายรูปแบบ ซึ4งประชาชนท้องถิ4นยงันําใช้เพื4อแก้ไขข้อ
ขดัแย้ง การไกล่เกลี4ยเป็นวิธีทางเดียวในการแก้ไขข้อขดัแย้งระหว่างครอบครัวประชาชนภายในบ้าน เพื4อฟื?นฟู
ความสามัคคี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน ชุมชน และสงัคม ด้วยเห็นความสําคญัของคณุค่า
ดงักล่าว รัฐบาลสปป.ลาวจึงได้นําการไกล่เกลี4ยระดบัหมู่บ้านมาใช้อย่างเป็นทางการ เพราะเป็นวิธีที4ดีในการ
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แก้ไขข้อขัดแย้งทางแพ่ง และการกระทําผิดทางอาญาที4ไม่แรงมาก เพื4อทําให้ข้อขดัแย้งที4เกิดขึ ?นทั ?งหมด ได้รับ
การแก้ไขอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง ทั ?งรับประกนัความยตุธิรรมให้แก่คู่กรณีทกุฝ่าย 
 การยอมรับความสําคัญของประเพณี วฒันธรรม และการใช้ความเป็นเพื4อนบ้านมาแก้ไขปัญหาโดย
สนัติวธีิ จดุสําคญัคือคนลาวไม่ชอบความขดัแย้งและต้องการให้เกิดความสามคัคี สงบเรียบร้อย แนวทางแก้ไข
ปัญหาแบบสนัติวิธีจึงได้รับการยอมรับ สอดคล้องกบัวนัชัย รุจนวงศ์ (2550, น.212-216) และ Clear & other 
(2011, pp.6-7) ที4ว่ายตุิธรรมชมุชนมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งให้เกิดความปลอดภัยและ
สงบในชุมชน เมื4อเกิดปัญหาก็ใช้ชุมชนในเข้าช่วยโดยแก้ปัญหาที4สาเหตุ ใช้วิธีการแก้ปัญหาหลากหลายไม่
จํากดัรูปแบบทําให้การแก้ปัญหามีความยืดหยุน่ 
 องค์ประกอบของคณะผู้ไกล่เกลี�ย  
 กลไกของยุติธรรมชุมชนดังกล่าวที4สําคัญ คือ หน่วยไกล่เกลี4ยซึ4งปัจจุบันทําหน้าที4ไกล่เกลี4ยคดีทั4วไป
ตามมาตรา +F ของกฎหมายอาญา และเป็นทั ?งหน่วยไกล่เกลี4ยคดีเด็ก ซึ4งอาจมีความเฉพาะเจาะจงใน
กลุ่มเป้าหมายและคณะทํางานมากขึ ?น โครงสร้างของหน่วยไกล่เกลี4ยข้อขัดแย้งระดับหมู่ บ้านโดยรวม
ประกอบด้วยตวัแทนผู้นําแต่ละภาคสว่นในพื ?นที4 ดงัต่อไปนี ?  

1) แนวลาวสร้างชาต ิ
2) องค์กรปกครองบ้าน 
3) สหพนัธ์นกัรบเก่า 
4) สหพนัธ์แม่หญิงบ้าน 
5) ชาวหนุ่มประชาชนปฏิวตัิลาวบ้าน 
6) ผู้ทรงคณุวฒิุ หรือ ผู้ต่างหน้าเผ่าในบ้าน 
7) ปกส หมู่บ้าน 
สําหรับการแก้ไขคดีเด็ก ให้เอาสมาชิกหน่วยไกล่เกลี4ยจากแนวลาวสร้างชาติ สหพันธ์นักรบเก่า 

สหพนัธ์แม่หญิง และชาวหนุ่ม เป็นผู้ รับผิดชอบ ตวัแทนหน่วยตา่ง ๆ เหล่านั ?น  
คณะทํางานในหน่วยไกล่เกลี4ยยงัต้องมีการประพฤติเป็นแบบอย่างที4ดี เป็นผู้ ที4ประชาชนไว้วางใจ ให้

ความเชื4อถือ และเป็นผู้ ซื4อสตัย์สจุริตต่อประชาชน มีความรับรู้ และเป็นเอกภาพกบัแนวทางนโยบายของพรรค 
ระเบียบกฎหมายของรัฐ มีความสามารถในการอบรม ปลุกระดมประชาชนให้เคารพ และปฏิบัติระเบียบ
กฎหมายอย่างเข้มงวด มีบทบาทในการสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน มีความสามารถในการอบรม และ
แก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการประนีประนอมโดยสนัติวิธี ไม่มีแนวคิดลําเอียง คณะแก้ไขข้อขัดแย้งระดบัหมู่บ้านถือ
เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ ซึ4งได้รับการคดัเลอืกจากประชาชนภายในหมู่บ้าน และถกูแต่งตั ?งโดยนายอําเภอ  
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จากรายการคณะผู้ไกล่เกลี4ยของสปป.ลาว แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติหน้าที4สว่นใหญ่ไม่ใช่เจ้าหน้าที4ของ
รัฐ จากที4สํานกักิจการยตุิธรรม (2552) ได้กลา่วไว้ว่าบุคคลที4เกี4ยวข้องกับกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ได้แก่ 
ผู้ กระทําผิด ผู้ เสียหาย จําเลย ตํารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล เจ้าหน้าที4ราชทัณฑ์ ล่าม 
นกัจิตวิทยา พนักงานคมุประพฤติ สําหรับกระบวนการของยตุิธรรมชุมชนแล้ว ในตวัอย่างของหน่วยไกล่เกลี4ย
สปป.ลาวแม้จะมีบุคคลที4เกี4ยวข้องเป็นผู้กระทําผิดและผู้ เสียหายเช่นเดียวกันกับกระบวนยติุธรรมทางอาญา 
แต่บุคคลที4เกี4ยวข้องอื4นนอกเหนือจากนั ?นได้ใช้กลุ่มคนที4เป็นทุนทางสังคม อย่างเช่น กลุ่มแม่หญิง กลุ่มชาว
หนุ่ม องค์กรปกครองบ้าน ที4นอกจากเข้าเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี4ยแล้วยงัมีบทบาทในการเยียวยาและรับคืน
ผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่สงัคมได้ด้วย ถือว่ากลุ่มบุคคลในงานไกล่เกลี4ยของสปป.ลาวได้เข้ามีบทบาทพึ4งพากัน 
สอดคล้องกับ Lanni (2005) ที4ว่างานยุติธรรมทางอาญาภาครัฐอาจมีบทบาทหลักแต่เมื4อเข้าสู่พื ?นที4ของ
ยตุธิรรมชมุชนแล้วชมุชนจะเข้าช่วยในลกัษณะของหุ้นสว่น พึ4งพากนัระหว่างรัฐและชมุชน 

อยา่งไรก็ดี ผู้ นําเสนอจากหมู่บ้านหนึ4งในอําเภอไซธานีกล่าวว่าการดําเนินงานยตุิธรรมชมุชนในพื ?นที4มี
อุปสรรคอยู่บ้างที4เกี4ยวกับชุมชนเอง ได้แก่ บางหมู่บ้านผู้ มีอํานาจการปกครองยังไม่เห็นความสําคัญและ
ความสําเร็จของหมู่บ้านปลอดคดี ลังเลทําให้ประสานงานได้ล่าช้า ไม่สําเร็จตามระยะเวลาในขั ?นตอนการ
ดําเนินงาน คณะไกล่เกลี4ยจํานวนมากยังขาดประสบการณ์ ความสามารถและไม่มีพื ?นฐานด้านการไกล่เกลี4ย
มาก่อน การเข้าร่วมฝึกอบรมของคณะไกล่เกลี4ย บางท่านเข้าใจแต่บางท่านอาจไม่เข้าใจ คณะหน่วยไกลเ่กลี4ย 
ได้เรียนแต่อาจยังไม่รู้เพียงพอ ไม่กว้างขวางพอ และบุคลากรในหน่วยไกล่เกลี4ยมีการเปลี4ยนหมนุเวียนบ่อย 
จดัตั ?งไว้แล้วก็เปลี4ยนใหม่อีก  

อปุสรรคบางประการที4พบจากการให้ข้อมลูของเจ้าหน้าที4จากสปป.ลาว ได้แก่ เรื4องความสามารถและ
ประสบการณ์นี ? ถือว่าเป็นสภาพปัญหาปกติทั4วไปของการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนที4โดยภาพรวมแล้ว
ความสามารถของยติุธรรมชุมชนถูกตั ?งคําถามอยู่เสมอ ไม่เหมือนผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยตุิธรรมกระแส
หลักที4  อังคณา บุญสิทธิP  (2548) ได้กล่าวว่ากระบวนการอาญาให้ความสําคัญกับความเชี4ยวชาญของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่านการคัดเลือกที4เป็นระบบ คนที4ไม่มีความรู้และคุณสมบัติไม่สามารถทําหน้าที4ได้ เช่น 
พนักงานอยัการ ผู้พิพากษา ซึ4งในงานยติุธรรมชุมชนของสปป.ลาวเองก็ได้มีการกําหนดขอบเขตงานที4ชมุชน
สามารถได้ไว้อย่างชดัเจน และพยายามอบรมให้กบัหน่วยไกลเ่กลี4ย ตลอดจนออกระเบียบที4กําหนดคณุสมบัติ
ของผู้ ทําหน้าที4 แต่เป็นธรรมดาที4ชมุชนยงัขาดความรู้ความเชี4ยวชาญอยู่บ้างและต้องการความครอบคลมุของ
การพฒันาความสามารถของชมุชนเพื4อลดข้อจํากดัของชุมชน ดงัที4จฑุารัตน์ เอื ?ออํานวย, สทุธิ สขุยิ4ง, และมฮูมั
หมัดรอฟีอี มซูอ (2549) กลา่วว่าการให้ชมุชนมีความรู้ในงานยติุธรรมนั ?นเป็นความรู้และเชี4ยวชาญเชิงเทคนิค 
ชุมชนที4เข้ามาร่วมในงานยตุิธรรมชมุชนต้องมีความสามารถในระดับหนึ4ง หากผู้ ที4มาทําหน้าที4ยังขาดความรู้
ความเข้าใจก็จะส่งผลตอ่ความน่าเชื4อถือของการทํางานยตุิธรรมชมุชนโดยกลุม่คนเหล่านี ?  
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�.�.�.� การบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว 
ผลจากการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว เรียกได้ว่าทําให้เกิดผลใน 3 ระดบั ระดบัแรกคือ

ชมุชนได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับต่อมาเป็นผลที4ได้รับโดยตรงจากการดําเนินงานยตุิธรรมชุมชน 
และระดบัที4สามเป็นผลลพัธ์ขั ?นสดุท้ายของยตุธิรรมชมุชน  

การบรรลเุป้าหมายระดบัแรก ชุมชนได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพราะการที4จะทําให้ชุมชนมา
ช่วยงานด้านยุติธรรมได้นั ?น รัฐบาลสปป.ลาวได้ให้การสนับสนนุการอบรมและพัฒนาให้กับคณะผู้ ที4ทํางาน
ขบัเคลื4อนเรื4องนี ? เรียกได้ว่าเป็นการติดอาวธุความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น บุคลากรที4ได้มาเรียน
กฎหมายชั ?นต้นได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากขึ ?นกว่าเดิม การมีส่วนร่วมของอํานาจการปกครองท้องถิ4น
ระดับหมู่บ้านโดยผู้ นําและกลุ่มต่างๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจากการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ 
ชุมชนได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยสํานักงานยุติธรรมอําเภอในการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กับพ่อแม่
ประชาชนที4อยูภ่ายในหมู่บ้านให้มีความรู้  
 ในสว่นของผลที4ได้รับจากการดําเนินงานยุติธรรมชมุชน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเคลื4อนงานของกลไก
หน่วยไกล่เกลี4ยระดับหมู่บ้าน ทําให้ปัญหาความขัดแย้งได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปัญหาเบาบางลงช่วยให้การทํางานของสาํนกังานยตุธิรรมอําเภอลดลง 
 สําหรับการบรรลเุป้าหมายสดุท้ายของงานยติุธรรมชมุชน  ส่วนใหญ่เป็นการบรรลุเป้าหมายสุดท้าย
จากการดําเนินงานของหน่วยไกลเ่กลี4ยเช่นกัน ได้แก่ เพิ4มความสามคัคีเป็นเอกภาพระหว่างประชาชนกลุ่มและ
ชนชั ?นต่างๆ บนพื ?นฐานระเบียบกฎหมาย รับรองความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายในหมู่บ้าน สร้างความพึง
พอใจระหว่างคู่กรณีในการแก้ปัญหาแบบประนีประนอม ทําให้ปัญหาอาชญากรรมหรือการกระทําผิดน้อยลง 
นอกจากนี ? งานยตุิธรรมชมุชนยงัทําให้ประชาชนเห็นว่ากฎหมายมีความยตุิธรรม  
 คุณค่าของการเคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวถือว่าสอดคล้องกับการสรุปความสําคัญของ
ยุติธรรมชุมชน โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2550) และ กมลชนก ดุริยประกิจ (2545) ได้แก่ ทําให้รื ?อฟื?นภูมิ
ปัญญาท้องถิ4นและนําศักยภาพของชุมชนมาใช้ ยกระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาชุมชน ทําให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ ?น ช่วยให้การทํางานยตุิธรรมกระแสหลกัคล่องตวัมากขึ ?น ช่วยให้
การทํางานของรัฐสอดคล้องกบัแนวทางบริหารจดัการบ้านเมืองที4ดี  

นอกจากนี ? ข้อค้นพบวา่การเคลื4อนงานยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวได้ทําให้ประชาชนเห็นว่ากฎหมายมี
ความยติุธรรม ดงันั ?น ผลที4ได้รับจากยติุธรรมชมุชนในความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูจากสปป.ลาวจงึไปไกลเกิน
กว่าที4กาญจนา แก้วเทพ (2538, น.0b) กล่าวว่ายตุิธรรมชมุชนเป็นทางเลือกที4หนุนเสริมกระบวนการยติุธรรม
กระแสหลักให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวนั ?นเป็นกลไกที4ส่งผลต่อความ
เชื4อมั4นในความยตุิธรรม ทําให้ประชาชนกล้าใช้กฎหมายเป็นเครื4องมือในการแก้ปัญหามากขึ ?น 
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 �.�.> อภิปรายผลการศึกษาตามโจทย์ในการวิจัย 
 
 คําถามสําคญัในการวิจยัครั ?งนี ? ประกอบด้วย 3 กลุม่คําถามหลกั กลุ่มคําถามแรก สปป.ลาวมีแนวคิด
อย่างไรในการนํายุติธรรมชุมชนมาใช้ ต้องการให้รัฐหรือชุมชนเป็นหลัก กล่าวคือ สปป.ลาวมองว่ายุติธรรม
ชมุชนเป็นยตุิธรรมทางเลือกที4จะมาหนนุเสริมยตุิธรรมกระแสหลกัหรือไม่อย่างไร  

คําถามที4สอง งานยุติธรรมชุมชนใน b ด้านหลัก ได้แก่ งานป้องกัน งานจัดการความขัดแย้ง งาน
เยียวยา และงานรับคืนผู้ กระทําผิด งานด้านใดสปป.ลาวเน้นเป็นหลัก เพราะเหตุใดจึงมีจุดเน้นในด้านนั ?น 
เพราะมีทนุทางสงัคมหรือมีความพร้อมของหน่วยงานรัฐและชมุชนในด้านนั ?น  

กลุม่คําถามสดุท้าย แตล่ะประเทศต่างมีพฒันาการทางยติุธรรมชมุชนมาเป็นเวลาสมควร เช่นเดียวกัน
สปป.ลาวเห็นว่าสิ4งที4ตนดําเนินการนั ?นได้มาถกูทางหรือไม่เมื4อเทียบกับเป้าหมายของยตุิธรรมชมุชนใน q ด้าน 
ได้แก่ ความปลอดภยั ความพงึพอใจ และการยกระดบัศกัยภาพชมุชน 

แตล่ะกลุม่คําถาม คณะผู้วิจยัอภิปรายดงัตอ่ไปนี ? 
ระบบยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวเป็นอย่างไร   
คําถามข้อนี ?ต้องการคําตอบว่ายตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวต้องการให้รัฐหรือชุมชนเป็นหลกั กล่าวคือ 

สปป.ลาวมองว่ายตุิธรรมชมุชนเป็นยตุิธรรมทางเลือกที4จะมาหนนุเสริมยตุิธรรมกระแสหลกัหรือไม่อยา่งไร 
จากการศึกษาการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที4ผู้ เคลื4อนงานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว ข้อตกลงของ

กระทรวงยตุิธรรม และคําสั4งนายกรัฐมนตรี ทําให้เหน็ได้ว่ารัฐบาลลาวอาจไม่ได้เน้นต้องการให้ชมุชนหรือหน่วย
รัฐเป็นเจ้าภาพหลกัในงานยตุิธรรมชมุชน หากแต่พิจารณาจากศกัยภาพที4ชมุชนมีอยู่เป็นหลกั ศกัยภาพในที4นี ?
หมายถึงความเป็นเพื4อนบ้าน ความไม่เป็นทางการ ประเพณี วฒันธรรมการแก้ปัญหาแบบประนีประนอม จึงได้
มีการนํามาใช้อย่างชดัเจนตั ?งแต่ปี 2540 ในรูปของหน่วยไกล่เกลี4ยและเป็นไปตามกฎหมายอาญา มาตรา 25 
ก่อนหลงัจากนั ?น รัฐบาลลาวได้เล็งเห็นความสําคญัของชมุชนจึงได้ออกคําสั4งเพื4อเคลื4อนงานนี ?แบบครอบคลมุ
งาน 5 ด้าน ปี 2552 โดยหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทรับผิดชอบตามขอบเขตพื ?นที4 แล้วประสานการทํางาน
ร่วมกบัชมุชนในลกัษณะของหุ้นสว่น  

ในรูปแบบการเคลื4อนงานแบบหุ้นส่วนดงักล่าว สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลลาวไม่ได้เพียงมองยุติธรรม
ชุมชนเป็นกลไกหนุนเสริมยุติธรรมกระแสหลักเท่านั ?น แต่เป็นกลไกหนึ4งเคียงคู่ไปกับกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลกั โดยพิจารณาหลกัการและเหตผุลคําสั4งของนายกรัฐมนตรีเกี4ยวกับการเพิ4มความเอาใจใส่ต่องาน
ยตุิธรรมระดบัหมู่บ้าน วันที4 29 กันยายน 2552 ที4ระบุความสําคัญของยุติธรรมชุมชนว่ามีจุดมุ่งหมายที4จะ
พัฒนาประเทศชาติให้บรรลุผลตามบรรดาจุดหมายยุทธศาสตร์ของพรรคและประเทศ คือ “ประเทศชาติ
เข้มแข็ง ประชาชนมั4งมีผาสกุ สงัคมมีประชาธิปไตย ยติุธรรม และเจริญรุ่งเรือง”  
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สปป.ลาวเน้นภารกิจงานด้านใดของยุติธรรมชุมชน 
คําถามข้อนี ? ต้องการคําตอบว่างานยตุิธรรมชมุชนใน b ด้านหลกั ได้แก่ งานป้องกนั งานจดัการความ

ขดัแย้ง งานเยียวยา และงานรับคืนผู้กระทําผิด งานด้านใดที4สปป.ลาวเน้นเป็นหลกั เพราะเหตใุดจึงมีจดุเน้นใน
ด้านนั ?น เพราะมีทนุทางสงัคม หรือมีความพร้อมของหน่วยงานรัฐและชมุชนในด้านนั ?น  

จากการประชุมกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูจากสปป.ลาว พบว่า งานทั ?ง 4 ด้านที4ประสบความสําเร็จมากคืองาน
อบรมและเผยแพร่กฎหมาย กับงานด้านการไกล่เกลี4ย สอดคล้องกับการออกข้อตกลงและคู่มือที4ชัดเจน
เกี4ยวกับทั ?ง 2 งาน โดยงานอบรมและเผยแพร่กฎหมายก็มีการกําหนดขั ?นตอนชดัเจนในการปฏิบัติงาน ขณะที4
งานการไกล่เกลี4ย กระทรวงยตุิธรรมก็ได้ผลิตคู่มือออกมาทั ?งสําหรับงานไกล่เกลี4ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน และ
งานไกลเ่กลี4ยคดีเดก็ จงึเป็นผลให้ทั ?งสองงานมีบทบาทโดดเด่น เท่ากบัว่าสปป.ลาวอาจให้ความสําคญัหรือเน้น
ไปที4งานด้านการป้องกันและควบคมุ กับงานด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การให้ความสําคัญ
ของงานด้านการป้องกันและควบคมุนั ?นอาจเป็นเพราะการทําให้ประชาชนได้รับรู้กฎหมาย เข้าใจแนวทางของ
ภาครัฐไปในทางเดียวกนัจะช่วยให้ทกุคนรู้ถงึขั ?นตอนและบทลงโทษได้อย่างดี ไม่กระทําผิดกฎหมาย ดงัที4 คณะ
เจ้าหน้าที4ผู้ ให้ข้อมูลจากสปป.ลาวได้กล่าวว่า งานยุติธรรมระดับหมู่บ้านเป็นงานหนึ4งที4มีบทบาทสําคัญที4
เกี4ยวข้องกับงานทกุอย่างในระดับหมู่บ้าน เป็นการสร้างรัฐแห่งกฎหมายให้เกิดขึ ?นในระดับหมู่บ้าน การจัด
กิจกรรมต่างๆ ที4เกี4ยวข้องกบังานยตุิธรรมสร้างเงื4อนไขให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ระเบียบกฎหมายอย่างทั4วถึง
ส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าร่วมพัฒนาครอบครัว และพฒันาหมู่บ้านร่วมกนัสกัดกั ?นเหตกุารณ์ที4ไม่ดี
ต่างๆ ในสังคม ตลอดจนถึงการกระทําที4เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ซึ4งมีความสอดคล้องกับคําสั4งของ
นายกรัฐมนตรีในปี 2552 เกี4ยวกบัการเพิ4มความเอาใจใสต่่องานยติุธรรมระดบัหมู่บ้านด้วย 

ขณะที4งานด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ของสปป.ลาวที4เน้นมากนั ?นอาจเป็นเพราะ
วัฒนธรรมของคนในสปป.ลาวที4ไม่นิยมความขดัแย้ง ต้องการความสงบสามัคคี และความเป็นพี4เป็นน้องใน
สปป.ลาวมีอยู่มาก น่าจะนํามาใช้จัดการปัญหาที4เป็นเรื4องภายในที4เป็นเรื4องเล็กน้อยได้ ดังที4คณะผู้ เข้าร่วม
ประชมุจากสปป.ลาวได้กล่าวไว้ สอดคล้องปรากฏชัดเจนในหนังสือคู่มือเกี4ยวกับงานการสร้างครอบครัวและ
หมู่บ้านปลอดคดี กระทรวงยตุิธรรม ว่าครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยที4จะช่วยกันสร้างครอบครัวให้มีความสามารถ 
มีความสขุ และเจริญก้าวหน้า ในหมู่บ้านก็ประกอบด้วยครอบครัว โดยหมู่บ้านจะเป็นหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ4นที4ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นที4ปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม เป็นศูนย์รวมของความ
สามคัคีปรองดอง  

เช่นเดียวกันกับหนังสือคู่มืองานไกล่เกลี4ยคดีเด็ก โดยกระทรวงยตุิธรรมอีกเช่นกันว่าสปป.ลาวมีจารีต
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามมาแต่ดกึดําบรรพ์ ความเป็นอนัหนึ4งอนัเดียว ความเป็นพี4น้อง ความสามคัคีรัก
ใคร่กลมเกลียว การช่วยเหลือซึ4งกนัและกนั การใช้ชีวิตในสงัคมด้วยความปลอดภัย ความไม่อาฆาต บาดหมาง 
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เบียดเบียนซึ4งกนัและกนั เป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมลาว การทะเลาะเบาะแว้ง และความขดัแย้งซึ4งกันและกัน ใน
ชีวิตประจําวัน ได้ถกูนํามาแก้ไขโดยสนัติวิธี ปราศจากความรุนแรงนี ? ได้กลายเป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
ของคนลาว การไกล่เกลี4ยในสปป.ลาวจึงไม่ใช่สิ4งใหม่ แต่เป็นวิธีการแก้ไขข้อขดัแย้งที4ฝังลกึอยู่ในจิตใจ และเป็น
ความต้องการของประชาชนลาวทั ?งชาติ เพราะได้เห็นความสําคญัของคณุค่าดงักลา่วรัฐบาลสปป.ลาวจึงได้นํา
การไกล่เกลี4ยอยู่ระดับหมู่บ้านมาใช้อย่างเป็นทางการ ก็เพื4อทําให้ข้อขดัแย้งที4เกิดขึ ?นทั ?งหมด ได้รับการแก้ไข
อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง ทั ?งรับประกนัความยตุิธรรมให้แก่คูก่รณีทกุฝ่าย 

รัฐบาลสปป.ลาวเหน็ว่าการดาํเนินงานยุติธรรมชุมชนที�ผ่านมามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่  
คําถามข้อนี ? มีแนวคดิวา่ประเทศที4นํายตุิธรรมอาเซียนมาใช้ต่างมีพัฒนาการทางยตุิธรรมชมุชนมาเป็น

เวลาสมควร เช่นเดียวกนัสปป.ลาวเห็นว่าสิ4งที4ตนดําเนินการนั ?นได้มาถกูทางหรือไม่เมื4อเทียบกับเป้าหมายของ
ยตุธิรรมชมุชนใน q ด้าน ได้แก่ ความปลอดภยั ความพึงพอใจ และการยกระดบัศกัยภาพชมุชน  

จากข้อค้นพบการบรรลเุป้าหมายยุติธรรมชุมชน การเคลื4อนงานยติุธรรมชุมชนในสปป.ลาวถือว่าได้
สร้างความพงึพอใจมากที4สดุ เพราะทําให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้ง่ายและสะดวก ตามมาด้วย
การยกระดับศักยภาพชุมชน เนื4องจากรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที4เกี4ยวข้องต่างถูกกําหนดหน้าที4ในการ
สนับสนุนและให้การสนับสนนุความรู้ความเชี4ยวชาญแก่ชมุชนเพื4อเคลื4อนงานยติุธรรมชุมชนในพื ?นที4 และใน
การบรรลเุป้าหมายสดุท้ายของยตุธิรรมชมุชนในด้านความปลอดภัย ผู้ เข้าร่วมการประชมุกลุ่มยงัไม่ได้กลา่วถึง
มากนกัเพียงแตก่ลา่วว่าช่วยให้งานของสํานกังานยตุิธรรมอําเภอเบาบางลง แต่ก็จะมีผลในทางอ้อมให้เกิดการ
บรรลเุป้าหมายด้านความปลอดภยัในชมุชน 

สําหรับแนวทางดําเนินงานที4ผ่านของสปป.ลาว คณะผู้ วิจัยเห็นว่าค่อนข้างดําเนินการมาได้อย่าง
ถูกต้องเมื4อเทียบกับเป้าหมาย กล่าวคืองานยุติธรรมชมุชนในสปป.ลาวมีลกัษณะที4ค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้น
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชนผ่านงานอบรมและเผยแพร่กฎหมาย จากนั ?นจึงให้คนในชุมชนที4ผ่านการ
อบรมได้ทําหน้าที4ทั ?งการอบรมด้านกฎหมายแก่ประชาชนคนอื4น ควบคู่ไปกับการเผยแพร่กฎหมายจาก
หน่วยงานของรัฐ และได้ทํางานด้านไกล่เกลี4ยความขัดแย้งระดบัหมู่บ้าน จึงถือว่าแนวทางนี ?ช่วยยกระดบัของ
ศกัยภาพชุมชนให้สามารถทํางานกับหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบหุ้นส่วนได้ เมื4อชมุชนมีความสามารถแล้วก็
สามารถดําเนินงานตามขั ?นตอนที4ภาครัฐกําหนดดงัปรากฏในข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมว่า
ด้วยการจัดตั ?งและแก้ไขข้อขัดแย้งระดับหมู่บ้าน เมื4อปี พ.ศ.2559 ที4มีตั ?งแต่การยื4นเรื4อง รับคําร้องเรียน 
ดําเนินการแก้ไขข้อขดัแย้ง บนัทกึผล รายงาน ฯลฯ การดําเนินการที4มีขั ?นตอนตามกฎหมายชดัเจนประกอบกนั
กบัวิธีแก้ไขปัญหาแบบประนีประนอมที4เป็นวิถีชีวิต พิจารณาคดีกนัในพื ?นที4ของหมู่บ้านเองได้มีผลทําให้เกิดการ
บรรลเุป้าหมายด้านความพงึพอใจ  
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ในระยะยาวอาจปรากฏผลชดัเจนว่าแนวทางการดําเนินงานที4ผ่านมาของสปป.ลาวนั ?นช่วยสร้างความ
ปลอดภัยสังคมได้ เพราะสปป.ลาวเน้นกลไกป้องกันและควบคุมอย่างเห็นได้ชัด คือ การให้ความรู้เพื4อให้
ประชาชนรู้และไม่ทําผิดกฎหมาย ให้ความสําคญักับคดีเด็กเพราะเห็นว่าเด็กนั ?นเสี4ยงต่อการทําผิดโดยไม่รู้ตวั
ถ้าขาดการชี ?แนะที4ถูกต้อง หากมีกลไกทางสงัคมที4ดีก็จะช่วยแก้ปัญหาที4ต้นเหตุมากกว่าและไม่ไปก่อปัญหา
อาชญากรรมที4รุนแรงมากกว่าในอนาคต และยงัให้ความสําคญักับครอบครัวในฐานที4เป็นหน่วยพื ?นฐานทาง
สงัคม ดงัปรากฏในหนังสือสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดีของกระทรวงยุติธรรม ข้อตกลงของรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดี ตลอดจนความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่มของเจ้าหน้าที4เคลื4อนไหวงานยุติธรรมชุมชนจากสปป.ลาว ต่างกล่าวว่าการสร้างครอบครัวและ
หมู่บ้านปลอดคดีถือว่ามีความสําคญัโดยตรงต่อการสร้างฐานทางการเมือง การสร้างหมู่บ้าน และกลุ่มบ้าน
พัฒนาอย่างรอบด้านเพราะเป็นการสร้างจริยธรรมทางด้านกฎหมาย ความสามัคคี สร้างความมีสติตื4นตัว
เคารพและปฏิบติัตามระเบียบกฎหมาย เป็นการต่อสู้ของประชาชนภายในหมู่บ้านและสมาชิกในครอบครัวใน
การต่อต้าน สกัดกั ?น และแก้ไขเหตุการณ์ที4ไม่ดีในสังคมที4เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมาย เช่น สิ4งเสพติด 
การค้าขายผิดกฎหมาย การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การฉ้อโกง การมั4วสุมเล่นการพนัน ตลอดจน
อบายมขุชนิดต่างๆ การค้าประเวณี การประกอบธรุกิจผิดกฎหมาย การค้าขายบริการทางเพศ ฯลฯ ทําให้สงัคม
มีความยตุธิรรมบนพื ?นฐานความเสมอภาคตามกฎหมาย 
 นอกจากนี ? ในส่วนของวิธีวิจยันั ?นคณะผู้ วิจยัมีเป้าหมายในการเก็บข้อมลูเชิงลกึโดยการสนทนากลุม่ ที4
อาจทําให้ได้ข้อมลูเชิงลกึมากขึ ?นในกลุม่เฉพาะ เช่น กลุ่มสหพันธ์แม่หญิง กลุ่มแนวลาวสร้างชาติ ตวัแทนชาว
หนุ่ม เป็นต้น การวิจัยครั ?งนี ?ทําได้เพียงเก็บข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มจากผู้ ที4เป็นเจ้าหน้าที4ขับเคลื4อนงาน
ยตุิธรรมชมุชนเป็นหลกั แม้จะมีนายบ้านที4เป็นผู้ นําชมุชนแต่ก็ปฏิบัติหน้าที4ในส่วนขององค์กรปกครองด้วย ทํา
ให้ได้ผลการศึกษางานยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวจากมุมมองด้านเดียว จึงทําให้การอภิปรายผลการวิจัย
สามารถทําได้ครบถ้วนเทา่ที4มีข้อค้นพบ แต่อาจไม่ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที4เป็นอยู่จริงในการดําเนินงานระบบ
ยตุธิรรมชมุชนในสปป.ลาว 
 
�.> ข้อเสนอแนะและการเรียนรู้จากระบบยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาว 
 
 ระบบยุติธรรมชุมชนในสปป.ลาวในมมุมองของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐในสปป.ลาวค่อนข้างมี
ความเข้าใจอย่างลกึซึ ?งถึงความสําคญัของชมุชน เด็ก และครอบครัว ซึ4งเป็นบทบาทในเชิงป้องกนัและควบคมุ 
ขณะเดียวกนับทบาทด้านการจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ก็ได้รับความสําคญัเช่นกัน เพราะเป็นงานด้าน
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การไกล่เกลี4ยในชุมชนซึ4งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสงัคม อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจยัเห็นว่ายุติธรรมชุมชนใน
สปป.ลาวยงัสามารถพฒันาไปได้อีก ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ? 

1. ควรมีการเพิ4มการวัดผลเชิงสมัฤทธิPของงานยุติธรรมชุมชน เนื4องจากรายงานผลการทํางาน
ของยตุิธรรมชมุชนในสปป.ลาวที4พบจากการนําเสนอของเจ้าหน้าที4ผู้ เข้าร่วมประชุมจากสปป.ลาว ยงัเป็นการ
นําเสนอจํานวนปัญหาที4แก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ แม้มีการตั ?งเป้าหมายของครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคดีไว้เป็น
สดัส่วนร้อยละที4ชดัเจน ซึ4งคณะผู้ เข้าร่วมสปป.ลาวกล่าวว่าในช่วงนี ?ยงัถือว่าเป็นการเริ4มต้นในการเคลื4อนงาน
ยตุิธรรมชุมชนทั ?ง 5 งาน ในโอกาสของการพัฒนาต่อไปรัฐบาลลาวอาจมีการปรับปรุงงานมากขึ ?น คณะผู้วิจยั
จึงเห็นว่ารัฐบาลลาวอาจตั ?งเป้าหมายตัวชี ?วดัเชิงสมัฤทธิPมากขึ ?น เพื4อให้การเคลื4อนงานมีความท้าทายมากขึ ?น
จากเดิม และมีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของงานยุติธรรมชมุชนที4รัฐบาลตั ?งเป้าหมายไว้มีความมุ่งหมาย
หลกัใน 3 ประการ ประการแรก เป็นการสร้างจิตสํานึกเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที4ในระดบั
หมู่บ้าน และประชาชนให้สูงขึ ?น พร้อมทั ?งสามารถสกัดกั ?น และแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ได้โดยสันติวิธี สร้าง
เงื4อนไขอํานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถงึการบริการทางด้านกฎหมาย และรู้จกัสิทธิของตนตามกฎหมาย
กําหนด ประการที4สอง เป็นการทําให้งานยติุธรรมระดบัหมู่บ้านกลายเป็นงานของมหาชน เพื4อสืบต่อปรับปรุง 
และเพิ4มความสามัคคีเป็นเอกภาพระหว่างประชาชน รับรองความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายอยู่ในหมู่บ้าน 
ประการสดุท้าย เป็นการสร้าง และปรับปรุงแผนคุ้มครองบริหารหมู่บ้านให้ไปตามระเบียบกฎหมายทีละขั ?นตอน 
อยา่งเป็นระบบที4เริ4มมาจากระดบัหมู่บ้าน 

2. ควรมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื4องและแลกเปลี4ยนประสบการณ์การขับเคลื4อนงานยุติธรรม
ชมุชนกนัในชมุชนและระหว่างชมุชนอยู่เสมอ โดยอาจใช้โอกาสที4มีการประกาศรางวลัครอบครัวปลอดคดี และ
หมู่บ้านปลอดคดีที4ทางสปป.ลาวได้ดําเนินการอยู่แล้วเป็นการนําเสนอปัจจยัความสําเร็จของแต่ละครอบครัว
และหมู่บ้านเพื4อเป็นแนวปฏิบตัิที4ดี อีกทั ?งยงัสามารถเรียนรู้จากอปุสรรคในการดําเนินงานได้ด้วย หรืออาจมีการ
สร้างความต่อเนื4องและเรียนรู้การทํางานซึ4งกันและกันดงัเช่นตวัแบบคณะทํางานชุมชนเวอร์มอนต์ จากงาน
ของ Bazemore & Schiff (+JJ0) ที4การทําหน้าที4ของคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุดส่วนใหญ่มีการประชุม
อาทิตย์ละครั ?ง ครั ?งละ + ชั4วโมง เป็นการพิจารณากรณีใหม่ + กรณี ใช้เวลากรณีละประมาณ +J-OJ นาที ที4
เหลือเป็นการทบทวนกรณีเดมิ + -q กรณีหรืออาจมีการประชมุลบั เป็นต้น การทําให้มีกลไกหรือช่องทางทํางาน
อย่างต่อเนื4องระหว่างคณะทํางานชมุชน ทําให้สามารถช่วยกันวางแผนในเชิงป้องกนัได้ ช่วยเน้นบทบาทของ
งานยตุธิรรมชมุชนในเชิงป้องกนัมากขึ ?น ซึ4งเป็นบทบาทที4สําคญัของชมุชนในการเคลื4อนงานยติุธรรม 

3. ควรมีการเพิ4มความสําคญัของงานในส่วนของการเยียวยาและการรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่
สงัคม เช่นเดียวกบังานด้านการอบรมและเผยแพร่กฎหมาย และงานด้านการไกล่เกลี4ยข้อขดัแย้งระดบัหมู่บ้าน
และการไกลเ่กลี4ยคดีเดก็ ที4มีความชดัเจนจนกระทั4งกําหนดเป็นข้อตกลงและจดัทําเป็นคู่มือการดําเนินงาน โดย
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อาจเริ4มจากกลุม่เป้าหมายในคดีเดก็ก่อน เพื4อให้ครบภารกิจงานของยตุิธรรมชมุชนทั ?ง 4 งาน ได้แก่ การป้องกัน
และควบคมุ การจดัการความขดัแย้งเชิงสมานฉนัท์ การเยียวยา และการรับคืนผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่สงัคม อีก
ทั ?งภารกิจด้านการเยียวยาและการรับคืนผู้กระทําผิดยงัค่อนข้างขาดองค์ความรู้และตวัแบบ หากสปป.ลาวได้มี
การดําเนินงานยุติธรรมชุมชนอย่างเข้มแข็งจนมีตวัแบบที4ดีด้านการป้องกันและควบคุม กับการจดัการความ
ขดัแย้งเชิงสมานฉันท์แล้ว ก้าวตอ่ไปสปป.ลาวอาจมีการพฒันาต่อไปในเรื4องของการเยียวยาและรับคืนผู้กระทํา
ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ4งในกลุ่มที4เป็นเด็กจะถือเป็นการเสริมภารกิจทั ?ง 4 ด้านของยตุิธรรมชมุชนและเสริมความ
เข้มแข็งในงานเชิงป้องกนัที4เป็นบทบาทหลกัของชมุชนได้อีกทางหนึ4งด้วย 

จากกรณีของสปป.ลาว จดุสําคญัที4รัฐบาลได้นํามาใช้ในการขบัเคลื4อนงานคือวฒันธรรมของคนลาว ที4
มีลกัษณะต้องการความสามคัคี รักความสงบ ไม่ชอบความขดัแย้ง จึงเป็นทนุทางสงัคมที4สําคญัของสปป.ลาว
ที4ได้นํามาเป็นหลกัในการเคลื4อนงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ4งภารกิจด้านการไกล่เกลี4ยที4ชมุชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมถึง
ระดบัที4สามารถเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานของภาครัฐได้ ประเทศไทยจึงอาจนําไปปรับใช้ในแง่ของการค้นหา
จุดเด่นที4สําคัญของชุมชนในประเทศไทย บางพื ?นที4อาจมีจุดเด่นในงานป้องกันและควบคุม บางพื ?นที4อาจมี
ศักยภาพด้านการไกล่เกลี4ย เยียวยา หรือรับคืนผู้ กระทําผิดกลับคืนสู่สังคม สังคมไทยมีความหลากหลาย
มากกว่าจึงอาจศึกษาและเลือกที4จะดงึจุดเด่นของแต่ละชุมชนมาหนุนเสริมให้ศักยภาพด้านนั ?นเด่นชดัแล้วจึง
ขยายผลไปยงัภารกิจอื4น ดงัเช่น งานศกึษาของสรุชยั วรรณไวยวิจิตร และคณะ (2558) ที4มีการศึกษาการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมในภาคใต้และเสนอว่าควรมีการเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื ?นที4 โดยคนที4เป็น
อิหม่ามที4นบัถือศาสนาและสื4อสารภาษาเดียวกนัมาร่วมขบัเคลื4อนงาน เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะต่องานวจัิยครั5งต่อไป 
 0. ควรมีการศึกษาเพิ4มเติมเชิงลึกถึงภารกิจงานยุติธรรมชุมชนที4ยังมีข้อมูลไม่มากนัก ได้แก่ การ
เยียวยา และการรับคืนผู้กระทําผิดสู่สงัคมว่ามีแนวทาง ขั ?นตอน ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง เพราะจะ
เป็นประโยชน์ในการร่วมป้องกนัการกระทําผิดซํ ?าโดยชมุชน 
 +. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยติุธรรมชมุชนในสปป.ลาวและประเทศไทย ซึ4งทําให้เกิดองค์
ความรู้ที4แตกต่างระหว่าง + ประเทศ และนําไปประยกุต์ใช้ในงานของยตุิธรรมชุมชนของประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสมยิ4งขึ ?น 
 q. ควรมีการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื4นๆ เพื4อเป็นชุดความรู้เกี4ยวกับ
ระบบยุติธรรมชมุชน อนัจะเป็นฐานข้อมลูต่อการนําไปปรับปรุงระบบยตุิธรรมชุมชนในประเทศไทยได้อย่างมี
กลยทุธ์มากขึ ?น 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ร่วมเข้าร่วมการให้สัมภาษณ์กลุ่ม 

ณ แผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว วันที$ %& กรกฎาคม %((&1 
 

1.ทา่นบญุเพ็ง สีละสมพร หวัหน้าแผนกยตุิธรรมนครหลวงเวียงจนัทน์ (กลา่วเปิดการประชมุและต้อนรับ) 

+. ท่านก่อเก็ด พรมมะจนั รองหวัหน้าแผนกยตุิธรรมนครหลวง เขต - (ดําเนินการประชมุและร่วมให้ข้อมลู) 

1. หวัหน้าห้องการยตุิธรรมเมืองจนัทะบูลี เจ้าหน้าที3 และนายบ้าน (ร่วมให้ข้อมลู) 

4.หวัหน้าห้องการยตุิธรรมเมืองไซธานี เจ้าหน้าที3 และนายบ้าน (ร่วมให้ข้อมลู) 

7.หวัหน้าห้องการยตุิธรรมเมืองหาดซายฟอง เจ้าหน้าที3 และนายบ้าน (ร่วมให้ข้อมลู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ชื3อผู้ เข้าร่วมประชมุและตวัแทนบ้านที3ร่วมให้ข้อมลู เป็นการเขยีนชื3อเท่าที3สามารถเรียบเรียงจากเสยีงที3บนัทกึจาก

การประชมุ  
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบการประชุมเพื$อร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี$ยวกับยุติธรรมชุมชนในประเทศลาว  

ณ แผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว วันที$ %& กรกฎาคม %((& 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มที�เกี�ยวข้องกับงานไกล่เกลี�ยคดีเดก็ระดับหมู่บ้าน (เอกสารแปล) 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

======000====== 
นครหลวง/จงัหวดั........                            เลขที%………../…………. 
อาํเภอ……………….ลงวนัที%……………….. 
บา้น…………..………. 
หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็ก 

(ร่าง) บทบันทกึการไกล่เกลี�ยคดีเด็ก 
- อิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
- อิงตามภาระบทบาทสิทธิและหนา้ที%ของหน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้น 
- เห็นตามคาํร้องหรือคาํเสนอของนาย/นาง..........................หรือสาํนวนคดี เลขที%......./.......ลงวนัที%....... 

หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้น บา้น................................ ซึ%งประกอบดว้ย 
1. ท่าน.......................................................................หวัหนา้ 
2. ท่าน.......................................................................คณะ 
3. ท่าน.......................................................................คณะ 
4. ท่าน.......................................................................คณะ 

พร้อมดว้ย ท่าน......................................................ผูบ้นัทึก 
ไดเ้ปิดกองประชุมขึ<นที%..................................บา้น..............................................เมือง.................................... 
จงัหวดั/นคร........................................ ในวนัที%..............................เวลา....................................เพื%อดาํเนินการไกล่
เกลี%ยคดีเด็ก เลขที%...................ลงวนัที%.............................. 
ระหว่าง 
- นาย/นาง................................................อาย.ุ............, อาชีพ................, สญัชาติ....................................... 
ปัจจุบนัอยูบ่า้น.........................................เมือง...........................................จงัหวดั/นคร................................... 
........................................................................................................................................................ผูถู้กเสียหาย 
- นาย/นาง................................................อาย.ุ............, อาชีพ................, สญัชาติ....................................... 
ปัจจุบนัอยูบ่า้น.........................................เมือง...........................................จงัหวดั/นคร................................... 
 ........................................................................................................................................................ผูก้ระทาํผิด 
เกี%ยวกบัเรื%อง.................................................... 

I. รายละเอียดของขอ้ขดัแยง้/คดี............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

II. การเสนอของคู่กรณี 
1. นาย/นาง.............................................................(ผูถู้กเสียหาย) ไดเ้สนอวา่ 

....................................................................................... 
2. นาย/นาง.............................................................(เด็กกระทาํผิด) ไดเ้สนอวา่ 

....................................................................................... 
III. ความเห็นของผูเ้ขา้ร่วม 
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1. พอ่แม่หรือผูป้กครองเด็กกระทาํผิด............................................................................ 
2. ครู อาจารยห์รือนายจา้ง............................................................................................. 
3. ผูเ้ขา้ร่วมอื%นๆ............................................................................................................... 

IV. การตกลงของคู่กรณี 
- การตกลงยอมรับของเด็กกระทําผิด และพ่อแม่หรือผู ้ปกครองของเด็กต่อกับการเสนอของ

ผูเ้สียหายในนี<  รวมทั<งมีจาํนวน วิธีการ และกาํหนดเวลาของการปฏิบติั มาตรการต่อผูล้ะเมิดผล
ของการไกล่เกลี%ย 

- ปัญหาที%ไม่สามารถตกลงกนัได ้
V. มาตรการต่อเด็กกระทาํผิด 

- คณะไกล่เกลี%ยเป็นผูก้าํหนดมาตรการที%เหมาะสมให้เด็กนําไปปฏิบัติ ในนี< รวมมีสถานที% และ
กาํหนดเวลาในการปฏิบติัมาตรการดงักล่าว 

- คาํปติยานของเด็กกระทาํผิด 
VI. การกาํหนดค่าบริการ 

ในบทบนัทึกการไกล่เกลี%ย ตอ้งไดก้าํหนดให้ชดัเจนจะแจง้เกี%ยวกบัการเก็บค่าบริการว่าใคร
เป็นคนจ่ายและเป็นจาํนวนเท่าไร 

บทบนัทึกการไกล่เกลี%ยฉบบันี<  ไดอ่้านผ่านกองประชุมโดยซึ% งหนา้บรรดาผูเ้ขา้ร่วม พร้อมทั<ง
คู่กรณีแลว้ ซึ%งทั<งหมดเห็นดีเป็นเอกภาพ ฉะนั<น จึงพร้อมกนัลงลายเซ็นไวเ้พื%อเป็นหลกัฐาน 

 
    คู่กรณี     ผู้บันทกึการไกล่เกลี�ย 

 

 

    คณะไกล่เกลี�ย    ผู้เข้าร่วม  
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

======000====== 
นครหลวง/จงัหวดั........                            เลขที%………../…………. 
อาํเภอ……………….ลงวนัที%…..…………….. 
บา้น…………..………. 
หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็ก 

บัตรเชิญ 

หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้นของบา้น..........................................................................................................  

ขอเชิญ นาย/นาง..........................................................อาย.ุ.............................ปี อาชีพ...............................................  

ปัจจุบนัอยูห่น่วย........................................บา้น.............................เมือง.........................จงัหวดั...................................  

เขา้ร่วมประชุมไกล่เกลี%ยคดีเด็กระหวา่ง 

- นาย/นาง.....................................................................................................................เป็นผูถู้กเสียหาย  

- นาย/นาง.....................................................................................................................เป็นผูก้ระทาํผิด  

การไกล่เกลี%ยจะไดจ้ดัขึ<นในเวลา........................................โมง ของวนัที%.................................................... 
อยูที่%.............................................................................................................................  

 ดงันั<น หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้นจึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมการไกล่เกลี%ยครั< งนี<  และหวงัวา่ท่านคงสละเวลา
เขา้ร่วมดว้ย 

       หวัหนา้หน่วยไกล่เกลี%ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

“หมายเหตุ: บตัรเชิญนี< ใชส้าํหรับเชิญผูเ้ขา้ร่วมอื%นที%ไม่เป็นคู่กรณี” 



174 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

======000====== 
นครหลวง/จงัหวดั........                            เลขที%………../…………. 
อาํเภอ……………….ลงวนัที%…..…………….. 
บา้น…………..………. 
หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็ก 

หมายเชิญ 

- อิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
- อิงตามภาระบทบาทสิทธิK และหนา้ที%ของหน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้น 
- อิงตามการคน้ควา้และตกลงเป็นเอกภาพของคณะไกล่เกลี%ยคดีเด็ก 

 
หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้นของบา้น.................................................................................................. 

ขอเชิญ นาย หรือ นาง.............................................................อาย.ุ...........ปี, อาชิพ.................................................. 
ปัจจุบนัอยูห่น่วย........................................., บา้น........................................อาํเภอ.................................................. 
จงัหวดั.................................................. ในถานะเป็น........................... (ผูเ้สียหาย หรือ ผูก้ระทาํผิด) เขา้ร่วมประชุมไกล่
เกลี%ยคดีเด็กระหวา่ง: 
- นาย/นาง.....................................................................................................................เป็นผูถู้กเสียหาย  

- นาย/นาง.....................................................................................................................เป็นผูก้ระทาํผิด  

 
การไกล่เกลี%ยจะไดจ้ดัขึ<นในเวลา........................................โมง, ของวนัที%.................................................... 
อยูที่%.............................................................................................................................  

 ดงันั<น, หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้นจึงแจง้มายงัท่านเพื%อทราบ และขอเชิญท่านเขา้ร่วมไกล่เกลี%ยตามวนั
เวลาขา้งบนนี<ดว้ย 

       หัวหน้าหน่วยไกล่เกลี�ย 

 
 
 
 
 
 
 

“หมายเหตุ: หมายเชิญนี<  ใชส้าํหรับเชิญคู่กรณี” 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

======000====== 
นครหลวง/จงัหวดั........                            เลขที%………../…………. 
อาํเภอ……………….ลงวนัที%…..…………….. 
บา้น…………..………. 
หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็ก 

(ร่าง) สถิติการแก้ไขคดีเดก็ 

ประจาํเดือน..........................ปี............................. 

ล/ด ประเภทการกระทาํ จาํนวน แก้ไขสําเร็จ วธีิการแก้ไข ยงัไม่ได้แก้ไข หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ลกัทรัพยพ์ลเมือง 
ทาํร้ายร่างกาย 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 
 

02 
02 

01 
02 

ตกัเตือน 
อบรม 
ใหข้ออภยัต่อผู ้
ถูกเสียหาย 

01 กํ า ลัง เ ก็ บ กํ า
ขอ้มูล 

รวม 04 03  01  
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

======000====== 
นครหลวง/จงัหวดั........                            เลขที%………../…………. 
อาํเภอ……………….ลงวนัที%…..…………….. 
บา้น…………..………. 
หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็ก 

(ร่าง) สถิติการกระทาํผดิของเด็ก 

ประจาํเดือน..........................ปี............................. 
ล/ด ขอ้กล่าวหา จาํนวน เกษียณอาย ุ หมายเหตุ 
  หญิง ชาย รวม 10 หาตํ%ากวา่ 15 ปี 15-18 ปี  
1. 
2. 
3. 

ลกัทรัพยพ์ลเมือง 
ทาํร้ายร่างกาย 
……………………… 
 
 
 
 

0 
1 

1 
1 

1 
2 

1 
1 

 
1 

 

รวม 1 2 3 2 1  

 
 

หัวหน้าหน่วยไกล่เกลี�ย 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

======000====== 
นครหลวง/จงัหวดั........                            เลขที%………../…………. 
อาํเภอ……………….ลงวนัที%…..…………….. 
บา้น…………..………. 
หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็ก 

(ร่าง) ใบนําส่งสํานวนคดีเด็ก 

เรียน: ท่าน……………….…………………. 
เรื%อง:  ส่งสาํนวนคดีเด็ก................................. 
 

- อิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก 
- อิงตามสาํนวนขอ้ขดัแยง้หรือคดีเลขที%........./............. ลงวนัที%........................... 

ระหว่าง: 
นาย/นาง........................................... อาย.ุ..............อาชีพ...................................ปัจจุบนัอยูบ่า้น......................................... 
หน่วย........................ เมือง................................................. นครหลวง/จงัหวดั.................................................. ผูถู้กเสียหาย 
นาย/นาง..................................... อาย.ุ.......... อาชีพ............................ ปัจจุบนัอยูบ่า้น........................... หน่วย.................... 
เมือง........................................................... นครหลวง/จงัหวดั................................................................................ผูก้ระทาํผิด 
  เกี%ยวกบัเรื%อง.............................................................................. 
  หน่วยไกล่เกลี%ยคดีเด็กระดบัหมู่บา้น ไดน้าํเอาขอ้ขดัแยง้คดีดงักล่าวออกมาทาํการไกล่เกลี%ยแลว้ แต่ไม่
ประสบผลสําเร็จ เนื%องจาก................................................ดงันั<น, จึงไดส่้งสาํนวนคดีเด็กดงักล่าว มายงัท่าน เพื%อคน้ควา้
แกไ้ขต่อไป 
 

รายการเอกสารที�ประกอบในสํานวนคด ี

ล/ด รายการเอกสาร จาํนวน หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 

คาํร้องเลขที%................... ลงวนัที.................. 
บทบนัทึกคาํปฏิเสธของ............ลงวนัที........ 
...................................................................... 
 

1 ฉบบั 
1 ฉบบั 

 

 
หัวหน้าหน่วยไกล่เกลี�ย 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างรูปแบบเอกสารที�เกี�ยวข้องกับงานการสร้างครอบครัวและหมู่บ้านปลอดคด ี

(เอกสารแปล) 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

 
จงัหวดั……….....เลขที"………../…………. 
อาํเภอ…………….ลงวนัที"………………….. 
สาํนกังานยติุธรรม 

ใบเสนอ 

เรียน: ท่านนายอาํเภอ…………………. 

เรื"อง:  ขอสร้างครอบครัวและหมูบ่า้นปลอดคดี 

- อิงตามขอ้ตกลงของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม ฉบบัเลขที" 209/กย ลงวนัที" 19 ตุลาคม 
2009 วา่ดว้ยการสร้างครอบครัวปลอดคดี 

- อิงตามความเห็นพร้อมอยา่งเป็นเอกภาพขององคก์รปกครองหมูบ่า้น 

สาํนักงานยุติธรมมอาํเภอขอถือเป็นเกรียติเรียนเสนอมายงันายอาํเภอ................ให้ทราบว่า สํานกังานยุติธรรม
อาํเภอ ไดป้ระสานงานกบัองคก์รปกครองหมู่บา้น...............เพื"อเก็บขอ้มูลเกี"ยวกบัสะภาพความเป็นจริงของหมู่บา้นก็คือ
เงื"อนไขการดาํรงชีวติของประชาชนภายในหมู่บา้น ผา่นการรวบรวม วเิคราะห์ตีราคาขอ้มูลที"เก็บมาได ้โดยไดรั้บความเห็น
ดีเป็นเอกภาพขององคก์รปกครองบา้นเห็นวา่มีความสามารถที"จะดาํเนินการสร้างครอบครัวและหมู่บา้นปลอดคดีได ้

ฉะนั;น จึงเสนอมายงัท่านเพื"อออกขอ้ตกลงอนุมติัการสร้างครอบครัวและหมู่บา้นปลอดคดี ดงันี;  

1. .................................... 
2. .................................... 
3. .................................... 

ดงันั;น จึงเรียนเสนอมายงัท่านเพื"อพิจารณาตามความเหมาะสมดว้ย 

 

ปลดัสํานักงานยุตธิรรม 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 
นครหลวง/จงัหวดั........                เลขที"………../…………. 
อาํเภอ…………….ลงวนัที"……………….. 
 

ข้อตกลง 

ว่าด้วยการอนุมัติให้สร้างหมู่บ้านปลอดคด ี

 
- อิงตามกฏหมายการปกครองส่วนทอ้งถิ"น 
- อิงตามการเสนอองสาํนกังานยติุธรรมอาํเภอ ฉบบัเลขที"...../....ลงวนัที".... เกี"ยวกบัการสร้างหมู่บา้นปลอดคดี 

 

นายอาํเภอตกลง 

มาตรา   ตกลงใหส้ร้างหมู่บา้นปลอดคดีที"มีรายชื"อดงันี;  

1. บา้น......................กลุ่ม.......... 
2. บา้น......................กลุ่ม.......... 
3. บา้น......................กลุ่ม.......... 

 
มาตรา ! ใหส้าํนกังานยติุธรรรมอาํเภอประสานงานกบัภาคส่วนที"เกี"ยวขอ้งนาํเอาเนื;อหามาตราฐานของการสร้าง

หมู่บา้นปลอดคดี และบรรดาเอกสารต่างๆที"พวัพนักบังานเอกสารดงักล่าวลงไปเผยแพร่และจดัตั;ง
ปฏิบติั ใหไ้ดรั้บผล 

มาตรา " ใหส้าํนกังานยติุธรรมอาํเภอรายงานผลของการจดัตั;งปฏิบติังานให้คณะพรรรค คณะผูน้าํของอาํเภอแต่
ละระยะใหเ้ป็นปกติ 

มาตรา # ให้สํานักงานยุติธรรรมอาํเภอ กลุ่มบา้น หมู่บา้นและภาคส่วนที"เกี"ยวขอ้งรับรู้และปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
อยา่งเขม้งวด 

มาตรา 5  ขอ้ตกลงฉบบันี; มีผลบงัคบัปฏิบติั นบัตั;งแต่วนัที"ลงนาม เป็นตน้ไป 
 

นายอาํเภอ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

นครหลวง/จงัหวดั........                เลขที"………../…………. 
อาํเภอ…………….ลงวนัที"……………….. 
สาํนกังานยติุธรรม 

ใบเสนอ 

เรียน: ท่านนายอาํเภอๆ…………………. 

เรื+อง:  รับรองเอาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดคด,ี 

- อิงตามขอ้ตกลงของนายอาํเภอฉบบัเลขที" ........../...... ลงวนัที".......... วา่ดว้ยการอนุมติัใหท้ดลองสร้างหมู่บา้น
ปลอดคี 

- อิงตามผลของกองประชุมในการสรุปประเมินผลการทดลองสร้างหมู่บา้นปลอดคดีครั; งวนัที"........................ 
 

สํานักงานยุติธรรมอาํเภอ...........ขอถือเป็นเกรียติเรียนเสนอมายงันายอาํเภอให้ทราบว่า ผ่านการสรุปและ
ประเมินผลการสร้างหมู่บา้นปลอดคดี ในกองประชุมคลั;งวน้ที"..............ณ...........บรรดาผูแ้ทนกองประชุมไดเ้ห็นดีเป็นเอก
ฉันท์ให้หมู่บา้น.............เป็นหมู่บา้นปลอดคดี เนื"องจากหมู่บา้นดงักล่าวสามารถปฏิบติัไดต้ามเนื;อหาในมาตราฐานของ
หมู่บา้นปลอดคดีที"กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงของรัฐมนตรีวา่การกระทวางยติุธรรมฉบบัเลขที" 209/กย ลงวนัที" 19 ตุลาคม 2009 
วา่ดว้ยการสร้างครอบครัวปลอดคดี 

ดงันั;น จึงเรียนเสนอมายงัท่านเพื"อออกขอ้ตกลงรับรองเอาหมู่บา้น.................................เป็นหมู่บา้นปลอดคดีตาม
ระเบียบการดว้ย 

 
ปลดัสํานักงานยุตธิรรม 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สนัติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันภาวร 

นครหลวง/จงัหวดั........                             เลขที"………../…………. 
อาํเภอ…………….ลงวนัที"……………….. 
สาํนกังานยติุธรรม 

ข้อตกลง 

ว่าด้วยการรับรองหมู่บ้านปลอดคด ี

 
- อิงตามกฏหมายการปกครองส่วนทอ้งถิ"น; 
- อิงตามการเสนอของสาํนกังานยติุธรรมอาํเภอฉบบัเลขที"........../...ลงวนัที"............     

นายอาํเภอๆ............ตกลง 

มาตรา   ตกลงรับรองเอาหมู่บา้น............กลุ่ม.......เป็นหมู่บา้นปลอดคดี ประจาํปี......... 

มาตรา ! ให้สาํนกังานยติุธรรรมอาํเภอ ประสานงานกบัองคก์รปกคลองบา้นเตรียมเนื;อหาและงานต่างๆ เพื"อจดั
พิธีประกาศหมู่บา้นปลอดคดี 

มาตรา " ให้บรรดาองคก์รจดัตั;งกลุ่มหมู่บา้น หมู่บา้นต่างๆ และหมู่บา้นที"เกี"ยวขอ้งรับรู้และปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ฉบบันี;อยา่งเขม้งวด 

มาตรา " ขอ้ตกลงฉบบันี; มีผลบงัคบัใชใ้นกาํหนดหนึ"งปีและมีผลศกัดิB สิทธิB  นบัตั;งแต่วนัที"ลงนามเป็นตน้ไป 

 

         นายอาํเภอ 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสารเกี�ยวกับการเจรจาไกล่เกลี�ย 

ข้อพพิาทระดับบ้าน  

(จากเอกสารแปลกระทรวงยุตธิรรม ประเทศไทย) 
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