ยุติธรรมชุมชนคืออะไร1
ชุมชนมองความยุติธรรมทางอาญาอยางไร ?
ประเทศใดทีใ่ ชนโยบายควบคุมอาชญากรรมแบบสุดโตง มุงควบคุมอาชญากรรม โดยไม
ใสใจในการพัฒนา “คุณภาพชีวิตของชุมชน” ซึ่งถือวาเปน “ความยุติธรรมทางสังคม” ที่สําคัญที่
คูขนานกับ “ความยุติธรรมทางอาญา” โดยถือวารัฐเทานัน้ เปนมืออาชีพ ในทายที่สุดประเทศนั้นก็จะ
ไมสามารถจัดการกับปญหาอาชญากรรมใด ๆ และไมสามารถทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชนดีขึ้นได ดังเชน เกิดกระแสเรียกรองและกระแสกดดันตอประเทศสหรัฐอเมริกาอยาง
รุนแรงในชวง พ.ศ. 2510 เปนตนมา โดยรัฐตาง ๆ ในประเทศนี้ ไดพยายามปรับนโยบายหลาย
รูปแบบเชนเปลี่ยนมาใชนโยบายปราบอาชญากรรมอยางรุนแรง แตสุดทายก็ยังลมเหลว จนเมื่อมี
การหันมาใหความสําคัญกับ “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” (Community Participation
Paradigm) ในรูปแบบ “ยุติธรรมชุมชน” (Community Justice) โดยใหประชาชน/ชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมของรัฐและของกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น จึงเริม่ ทําใหกระแสกดดันตอรัฐ
ลดลงและที่สําคัญอยางยิ่งคือเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน ความรวมมือจากภาคประชาชนเพิ่ม
สูงมากขึ้น ภาพขององคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เคยเปนภาพลบก็กลายเปนบวก
อาชญากรรมที่ไมเคยมีผูใดแจงเบาะแสก็มีการแจงเบาะแสเพิ่มมากขึ้นทําใหการอํานวยความ
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนทําใหอาชญากรรมลดลงอยางเปนรูปธรรม

ความเคลื่อนไหวของ “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” ในประเทศไทย เมือ่ 20 ป
กวาที่ผานมาประสบการณใหมที่ทุกภาคสวนลวนใหความสนใจใน กระบวนทัศนการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชนในการพัฒนา “ความยุติธรรมทางสังคม” ปรากฏการณดังกลาวเปนผลมา
จากการรณรงคเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาอยางยาวนาน จนกลายเปนบทบัญญัติสําคัญในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งเรียกกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในชวงการราง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวภาคประชาชนใน “ระดับรากหญา” ใหความสนใจมากทีจ่ ะเขามารวมใน
กระบวนการบริหารประเทศ ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีบทบัญญัติหลายขอที่ทาํ ใหปรัชญา
ของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเปลี่ยนจาก “ประชาธิปไตยแบบตัวแทน” (Representative Democracy)
เปน “ประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม” (Participatory Democracy) รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดวาง
โดย นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
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หลักการพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงประเทศไวหลายประการจากระบบราชการแบบดั้งเดิมที่เปน
ตนตอของการละเมิดสิทธิในทางการเมืองและการทุจริตคอรัปชั่น มาเปนระบบการปกครองที่
ชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจในอนาคตของตนเอง และยังไดกําหนดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการและระบบยุติธรรมซึ่งตองสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวม คุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ สงเสริมความเปน
อิสระของศาล และสรางกลไกเพื่อใหกระบวนการบริหารราชการมีความโปรงใส สงเสริมการ
กระจายอํานาจใหแกทองถิน่ และแกชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การแกปญหาอาชญากรรมโดยรัฐ ไมใชเพียงแค “การใชอํานาจควบคุม” อยางเดียว การ
แกปญหาอาชญากรรมที่แทจริงคือ “การสรางสังคมที่เปนธรรม” เพราะสังคมที่ไมเปนธรรมเปน
“สาเหตุสําคัญ” ของการเกิดอาชญากรรม การสรางสังคมใหเปนธรรมและยุติธรรมจึงเปนการ
แกปญหา และการปองกันปญหาอาชญากรรมที่ตนเหตุนั่นเอง มาตรการสําคัญๆในการสราง
“สังคมใหเปนธรรม” เชน การใหการศึกษา การนันทนาการ การหางาน และการสรางครอบครัวให
เขมแข็ง สําหรับเด็กๆ มาตรการเหลานี้ลวนสงผลดีตอการควบคุมอาชญากรรม การสรางสังคมที่
เปนธรรมยังยอมรับในหลักการใหความชวยเหลือและการสงเคราะหแกผูใหญ และเด็กที่กระทําผิด
และหลักการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน “ทางเชื้อชาติ เผาพันธุ และชนชั้น” จึงตองย้าํ
เสมอวา:“ระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพจะตองพัฒนาทั้ง “ความยุติธรรมทางอาญา””
และ “ความยุตธิ รรมทางสังคม” ไปพรอม ๆกัน”
ดังนั้นเราจึงตองปรับปรุง “ความยุติธรรมทางอาญา” ใหสามารถทํางานไดอยาง “ยุติธรรม”
“เปนธรรม”และ “ปกปองสิทธิและเสรีภาพ” นอกจากนีย้ ังจะตองปรับปรุง “ระบบสังคม” โดยใช
นโยบายพัฒนา “ความยุติธรรมทางสังคม” เพื่อสรางเงื่อนไขตางๆที่จะทําใหระบบยุติธรรมทาง
อาญาแบบดั้งเดิมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมเพิ่มมากขึ้น และตนเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวมาทั้งหมดนั้นอยูที่ปญหา “ความไมเปนระบบ” ของหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ที่อยูกันอยางกระจัดกระจาย ทําใหขาดความรวมมือและ
การประสานงานระหวางองคกรตาง ๆ ของระบบยุติธรรมทางอาญา สงผลทําใหหนวยงานในระบบ
เกิดการแขงขัน สรางอาณาจักร ขาดการเรียนรูอาชญากรรมอยางเปนระบบ มุงเนนใหความสําคัญ
กับ “ผูกระทําผิด” เนนการ “ใชอํานาจควบคุม” อาชญากรรม เปนหลัก ผลสุดทายทําใหการ
บริหารงานยุตธิ รรมไมมีประสิทธิภาพ ปญหาอาชญากรรมยังคงไมไดรบั การแกไข และไมสงผลดี
ใด ๆ ตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน
เหยื่ออาชญากรรมมองความยุติธรรมทางอาญาอยางไร ?

เหยื่ออาชญากรรม ถูกทอดทิ้งไวนอกระบบยุติธรรมทางอาญามาโดยตลอดเหยื่อ
อาชญากรรมไมเคยไดรับความคุมครองจาก “ความยุติธรรมทางสังคม” มานานนับรอยป โดยรัฐแยง
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เอาคาชดใชทดแทนที่ควรไดแกเหยื่ออาชญากรรมไปเปนคาปรับเขารัฐโดยอางวาความผิดที่กระทํา
ตอเหยื่อเปนความผิดตอรัฐ รัฐตองมีคาใชจาย ตองจางตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ ดังนั้นเงินนั้น
ตองไดแกรัฐเพื่อเปนคาจัดการดังกลาว หากเหยื่อตองการก็ใหไปฟองทางแพงเอาเอง ชางนาสงสาร
เหยื่ออาชญากรรมที่ตองตกเปนเหยื่อซ้ําแลวซ้ําเลาแลว“ความยุติธรรมทางสังคม” สําหรับเหยื่อ
อาชญากรรมอยูที่ไหน?

จนเมื่อเกิดกระแสความเคลือ่ นไหวของยุติธรรมสมานฉันทเมื่อวันที 16 มกราคม 2545 มี
การสัมมนาแหงชาติวาดวยความยุติธรรมสมานฉันทครั้งที่ 1 เพื่อนําเสนอความยุตธิ รรมสมานฉันท
แกชุมชนที่เกี่ยวของกับความยุติธรรมทางอาญาทั้งหลาย แนวคิดของการจัดสัมมนาระดับชาติอยาง
เปนทางการเพือ่ เปดตัวแนวคิดความยุติธรรมสมานฉันท ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ผูเขาฟง
การเปดตัวคือผูนําในวงการศึกษากฎหมายและบุคคลในระดับสูงในสังคมไทย ประธานการสัมมนา
คือนายกรัฐมนตรี และที่สําคัญอยางยิ่งคือสมเด็จพระเจาหลานเธอพระองคเจาภัชรกิติยาภา พระธิดา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร การสัมมนาครั้งนั้นมีการถายทอดสดออกอากาศ
ไปพรอม ๆกันทั่วประเทศ แมวาความยุตธิ รรมสมานฉันทจะไดรับการสนับสนุนดวยดีแตในความ
เปนจริงนั้นในการนํามาใชไมใชเรื่องที่จะทําไดงาย ๆ เลย
ในความเห็นของ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 2 เชื่อวายุติธรรมสมานฉันทจะเปนวิธีการที่มี
ประโยชนตอการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในกรณีของประเทศไทย และสามารถใชแกปญหา
ใด ๆ ในการบริหารงานยุติธรรม เปาหมายสําคัญในการปองกันอาชญากรรมโดยยุตธิ รรม
สมานฉันท คือการลดจํานวนผูตองโทษในเรือนจําและลดการใชกระบวนการยุติธรรมแบบทางการ
ลงโดยการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวยกลวิธีที่จะสามารถทําใหผูกระทําผิด “ผูกพันตนเอง” ที่จะตอง
รับผิดชอบชดใชเยียวยาใหกบั “เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน” นอกจากนี้ยุติธรรมสมานฉันทที่
สามารถทําใหทุกฝายสามารถกลับคืนสูสถานภาพเดิมไดคือกระบวนการที่ตองพึ่งพา “กระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนและการเสริมพลังอํานาจใหกับสมาชิกแตละคนของชุมชนและชุมชนในการ
จัดการกับอาชญากรรมและปญหาความไรระเบียบอื่น ๆ ในชุมชนที่โดยปกติไดรับการแกไขโดย
ภาครัฐแตฝายเดียว”

การเดินตามนโยบาย “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” ความยุติธรรมสมานฉันท
ตองเนนการแกปญหาอาชญากรรม และปญหาความยุตธิ รรมดวยวิธกี าร “ขยายหรือเปดหนางาน
หรือบทบาทที่หนวยงานตาง ๆในระบบยุตธิ รรมทางอาญาเคยทํามาและยึดถือวาเปนอํานาจหนาที่
ของตนเทานั้น” ใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทําแทนในระดับทองถิ่น
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ยุติธรรมสมานฉันทยังสนับสนุนการใชประโยชนจากการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนใน
รูปแบบตาง ๆ ระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชน และประชาชนโดยทัว่ ไป
ผูกระทําผิดมองความยุติธรรมทางอาญาอยางไร?

“ความยุติธรรมทางสังคม” ที่เริ่มเปนกระแสคูขนานกับ “ความยุติธรรมทางอาญา” เหตุผล
สืบเนื่องจากปญหาที่เรือนจํามีจํานวนนักโทษที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นักโทษสวนใหญเปนผูที่
ยากไร สืบเนื่องจากศาลใชโทษจําคุกมากเกินไป ประกอบกับการระบาดของยาเสพติดประเภทแอม
เฟตามีนและรัฐมีนโยบายเอาจริงกับยาเสพติด ผลทําใหนักโทษลนเรือนจําตองอยูก นั อยาง
เบียดเสียดเยียดยัด ทําใหเรือนจําตองใหความสําคัญกับ “การควบคุม” เปนหลัก จึงไมสามารถให
การบําบัดตามความจําเปนและความตองการของผูตองโทษแตละคนได จนเปนเหตุใหเกิดความ
วุนวายในเรือนจําหลายครั้ง ดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเองก็ยงั คงเผชิญกับปญหาคดีคั่งคาง
เนื่องจากไมมมี าตรการคัดกรอง เพื่อการหันเหคดี กวาศาลจะมีคําพิพากษาในแตละคดีตองใชเวลา
มากกวา 1 ป สงผลกระทบตอคนยากจนซึ่งเปนประชากรสวนใหญของเรือนจําที่ไมสามารถประกัน
ตัวเองออกไปไดก็จะตองถูกคุมขังระหวางรอการพิจารณาพิพากษาเพราะความ “ไมเทาเทียมกัน”
ในทางการเงิน เชนเดียวกันกับกรณีของ ผูที่ถูก “กักขังแทนคาปรับ” ที่ยากจน ทั้งสองกรณีผูถูกคุม
ขังไมไดรับการบําบัดฟนฟูทจี่ ําเปนใด ๆ จึงเกิดความแตกตางระหวาง “คนรวยกับคนจน”ขึ้นมา
ทันที และเปนอุทาหรณสําหรับการมุงอํานวย “ความยุติธรรมทางอาญา” ที่ไมไดคาํ นึงถึงหลัก
“ความยุติธรรมทางสังคม”

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดใหโทษ พ.ศ.
2545 ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโปรแกรมลดอุปสงคดานยาเสพติดสําหรับผูติด/ผูเสพยาเสพติด
ใหโทษโดยเฉพาะยาบาซึ่งกําลังระบาดอยางรุนแรงแทนฝนและเฮโรอีนในขณะนั้นที่ระบาดรุนแรง
จนหมูคนทุกชนชั้นโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนที่สวนใหญตาง“ยากจน” ตองตกเปน “เหยื่อของ
ยาเสพติด” (Drug Victim) ในขณะเดียวกันยังถือวาเปน “ความผิดอาญา” กลายเปนคนมีสองสถานะ
ในคน ๆ เดียวกัน รัฐบาลไทยจึงจัดใหปญหายาเสพติดเปนวาระของชาติในลําดับตน และทําใหการ
บังคับบําบัดฟน ฟูตามพรบ.ดังกลาว เปนการ “หันเหคดียาเสพติดใหโทษ” (Drug Diversion
Programs) เปนครั้งแรกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
กฎหมายนี้ตองการใหผูที่ติดเสพเขารับการบําบัดแทนการสงไปฟองคดี และหากผูนนั้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบําบัดและผลการบําบัดเปนที่พอใจผูนั้นก็จะไดรับการปลดปลอยจากคดีนนั้
โดยอัยการจะมีคําสั่งไมฟองซึ่งผูนั้นยังจะไดรับความชวยเหลือตอเนื่องในชุมชนตามหลักการ
“ความยุติธรรมทางสังคม” เพื่อใหสามารถคืนสูชุมชนไดอยางพลเมืองดี และดวยตระหนักถึงภาระ
การบังคับบําบัดและนโยบายของรัฐในการตอสูกับยาเสพติดในยุทธศาสตรดานการลดอุปสงควาจะ
ไมมีความสําเร็จไดเลยหากขาด “กระบวนการมีสวนรวมจากชุมชน” อยางแทจริงเพื่อเปนหุน สวน

5

ในการขจัดและลดปจจัยเสี่ยง สรางและเพิม่ ความเขมแข็งใหกับปจจัยคุมครองในชุมชนเพี่อทําให
ชุมชนมีสภาพที่เอื้ออํานวย ตอการคืนสูชุมชนเยีย่ งพลเมืองดีของผูผานการบําบัดดวยการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนอยางตอเนื่องในชุมชน ชุมชนจึงเปนตัวแปรและเปน “หวงโซสาํ คัญ” ตอการ
ปองกัน การบําบัดรักษา รวมทั้งการปราบปรามและการควบคุมยาเสพติดอีกดวย ยุทธศาสตรหรือ
ตัวแปรที่สําคัญตอการเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนจึงอยูท ี่ “กระบวนทัศนชุมชน” (Community
Paradigm)
ยุติธรรมชุมชนให “ความยุตธิ รรมทางสังคม” กับทุกฝาย

หากเปรียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดั้งเดิมเปนเสมือนตนไมคงเทียบไดดั่งตนสน ที่
เติบโตสูงขึ้นไปในทางดิ่งมุงเฉพาะตั้งรับ (Reactive) ซึ่งจะทํางานเมื่อความผิดเกิดขึ้นแลว โดยยึด
เอาผูกระทําผิดเปนศูนยกลาง (Offender Focused) โดยใหความสําคัญสูงสุดกับการลงโทษแตการ
แกไขฟน ฟูที่งานวิจยั รับรองวาใหผลตอการปองกันการกระทําผิดซ้ําไดดีที่สุดกลับใหความสําคัญ
ต่ําสุด ความเปนตนสนจึงไมสามารถแผก่งิ กานสาขาใหความรมเย็น และปกปองคุมครองสังคมจาก
อาชญากรรมได ความเปนตนสนจึงทอดทิง้ เหยื่ออาชญากรรมใหหนาวสั่นอยูขาง ๆ ลําตนเพราะไร
กิ่งกานและใบอันหนาทึบทีจ่ ะเปนรมเงาและที่พักพิง ความเปนตนสนจึงโอนไปเอนมาทามกลาง
พายุปรปกษทแี่ ผรังสีฟาดฟนรุนแรง ที่ไมรูวาเมื่อใดที่ตน สนนั้นจะโคนลงมาทับ จึงเต็มไปดวย
ความระวังภัยแคลงใจตลอดเวลาไมมีความสงบสุข แตเมื่อหันไปมองที่ตนไทรที่ยืนทะมึนอยูเ คียง
ขาง ทันทีเพียงแคมองก็ใหความรูสึกสบายเย็นตา เกิดความสงบเย็นแมยงั ไมไดเขาไปอาศัยใตรมเงา
ยามแดดที่แผดกลาหรือเมื่อยามฝนแรง ตนไทรชางมั่นคงไมโยกคลอนแมพายุจะรุนแรงเพียงใด ตน
ไทรแผกิ่งกานสาขาใหรัศมีครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวางตามอายุขัย และเมื่อเขาไปอยูภ ายใตรมเงา
จะใหความรูสกึ ผอนคลายสงบเย็นทั้ง ๆ ที่ตน ไทรก็อยูเ ฉย ๆ ไดยินเสียงนกรอง รูสึกปลอดภัยที่อาจ
เผลอหลับไดอยางงายดาย ตนไทรเปรียบไดดั่ง “ยุติธรรมชุมชนและยุตธิ รรมสมานฉันท” ที่เอื้อ
อาทรเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนโดยจะไมยอมทอดทิ้งเหยื่ออาชญากรรม และชุมชน แมกระทัง้
ผูกระทําผิดไวนอกรมเงา ที่สําคัญที่สุดยังมุงคุมครองสังคมและชุมชนจากอาชญากรรมดวยการให
เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของกระบวนการยุตธิ รรม ทั้งยังมุง
แกไขเยียวยาใหผูกระทําผิดเกิดสํานึกรับผิดชอบตอการกระทําของตน ปรับเปลี่ยนตนเองใหเปน
พลเมืองดี สามารถอยูรวมกันในชุมชนไดอยางปกติสุข จึงเปนกิ่งกานที่แผขยายออกไปจาก
เปาประสงคเดิมไปสูชุมชนและเหยื่ออาชญากรรมที่มีอยูท ุกหยอมหญา ตนยุติธรรมชุมชนและ
ยุติธรรมสมานฉันท เปนตนไมที่แผฐานรากออกไปโดยรอบตามรัศมีของกิ่งกานเพื่อใหความมั่นคง
แกกิ่งกานและใบ ที่จะเปนดอกผล และรมเงาแกนกกา และสัตวนอยใหญที่ตางพึ่งพาซึ่งกันและกัน
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ยุติธรรมชุมชนคืออะไร?
“ยุติธรรมชุมชนหมายถึงการปองกันอาชญากรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยุติธรรมใน
รูปแบบตางๆ ในความรับผิดชอบของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหนวยใดหนวยหนึ่งที่เปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันหรือในกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อ
คุณภาพชีวิตของชุมชน” (Karp กับ Clear: 2000:324)
จากคําจํากัดความของยุติธรรมชุมชนดังกลาวจะเห็นวายุติธรรมชุมชนประกอบดวยตัว
ละครอยางนอยสองฝาย ฝายแรกคือหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหนวยใดหนวยหนึ่ง ฝายที่
สองคือชุมชน ซึ่งการใหความหมายของยุตธิ รรมชุมชนเชนนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจเกีย่ วกับยุติธรรม
ชุมชนไดงายยิง่ ขึ้น
องคกรอื่น ๆ หรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากกวาหนึ่งหนวยงานจะเขา
มาทํางานรวมกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตามชองทางที่เปดโอกาสใหนั้นจะกระทําได
หรือไม ก็ตอบวาไดขึ้นอยูกับปญหาและเปาประสงคของการแกปญหานัน้ ๆ วาชุมชนนั้นไดรว มกัน
ตั้งเปาประสงคที่ตองการแกไขใหบรรลุไวกี่เปาประสงค และการที่จะบรรลุเปาประสงคนั้น ๆ
ชุมชนมีประสบการณมากอน หรือมีความสามารถทําไดเองหรือไม หากไมสามารถทําไดเองชุมชน
จะประสานเพือ่ ดึงหนวยงานใดหรือองคกรใดเขามารวมทํางานดวยบาง ดวยเหตุผลขอนี้ทําให
ยุติธรรมชุมชนอาจมีรูปแบบที่มีโครงสรางงาย ๆ ดังปรากฏตามคําจํากัดความดังกลาวแลวขางตน
และนอกจากนี้ยุติธรรมชุมชนยังมีรูปแบบที่คอนขางซับซอนที่มีองคกรหรือหนวยงานที่เขามา
รวมกันทํางานมากกวาสองหนวย และรูปแบบที่ซับซอนที่บูรณาการการทํางานรวมกันแบบ
เบ็ดเสร็จครอบคลุมหนวยงานที่จําเปนที่ชมุ ชนจะตองประสานดึงใหเขามาทํางานรวมกันเพื่อให
เปาประสงคที่ชุมชนรวมกันตั้งไวนนั้ บรรลุผลสําเร็จ
คําวา “มีสวนรวม” นั้นหมายความวาชุมชนอาจเขามามีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมหรือในกิจกรรมใด ๆ ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตามที่เปดโอกาสใหใน
หลายระดับก็ได ตั้งแตระดับการมีสวนรวม “ต่ําสุด” เชนการใหขอมูลขาวสารแกหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมไปจนถึงการมีสวนรวมอยางเปน “หุนสวน” กันกับหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ชุมชนที่จะทํางานรวมกับหนวยงานใดๆในกระบวนการยุติธรรมอยางเปน
หุนสวนหมายถึงชุมชนที่รวมตัวกันในรูป “องคกรชุมชน” ที่มีชื่อเรียกขานมีการประชุมกันเปน
ระยะ ๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน กลุมกลองยาว กลุมเฝาระวังชุมชน กลุมอาสาสมัคร
โรงเรียน วัดหรือมัสยิดเปนตน
การทํางานรวมกันนั้นมีเปาหมายเพื่อชีวิตและความเปนอยูที่ดีของชุมชน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมนั้นประกอบดวย
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1) กิจกรรมเชิงรุกไดแกการปองกันในรูปแบบตาง ๆ กอนที่จะเกิดอาชญากรรม เชน
การเฝาระวังอาชญากรรมในชุมชน การแกไขปญหาที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการกระทํา
ผิดในชุมชน การศึกษาคนหาความตองการของชุมชนเปนตน และ
2) กิจกรรมเชิงรับไดแกกิจกรรมใดๆภายหลังที่เกิดอาชญากรรมแลว เชน การระงับขอ
พิพาทหรือความขัดแยง การสงเคราะหชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การเตรียมการ
กอนปลอยเพือ่ รับคืนผูกระทําผิดจากเรือนจําสูชุมชน การควบคุมและสอดสอง
ผูกระทําผิด การชวยเหลือสงเคราะหในการปรับตัวเขากับชุมชน การจัดให
ผูกระทําผิดทํางานบริการสาธารณะเปนตน
ชุมชนมีสวนรวมอยางไร ? จึงจะเรียกวาเกิดยุติธรรมชุมชนขึน้ แลว?
เพียงประชาชนแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเบาะแสของอาชญากรรมเทานั้นยังไมถือวา
ยุติธรรมชุมชนเกิดแลว การแจงเบาะแสเปนการทําหนาที่ของพลเมืองดีเปนการกระทําฝายเดียวที่รฐั
เปนผูไดประโยชน แมผแู จงจะไดรับประโยชนตอบแทนหากมีการจับกุมอาชญากรรมตามที่แจงไป
ไดอยางรวดเร็วในแงของความสงบเรียบรอยก็ตาม การที่ประชาชนจะแจงเบาะแสอาชญากรรม
ใหกับรัฐนั้นประชาชนผูนั้นตองมีจิตสาธารณะและที่สําคัญที่สุดประชาชนนั้นตองไววางใจรัฐวา
หากแจงแลวตนจะไมไดรับผลรายจากการแจงหรือจะตองมีการดําเนินการจับกุมทันทีอยางจริงจัง
เปนตน แตหากการแจงเบาะแสนั้นเกิดจากการสรางสัมพันธภาพกับชุมชนโดยภาครัฐก็ถือไดวา
ยุติธรรมชุมชนเริ่มเกิดขึน้ แลวซึ่งหากอยากจะรูว ายุติธรรมชุมชนเกิดขึน้ แลวหรือไมใหตรวจสอบวา
เขาองคประกอบครบทั้ง 5 ขอดังตอไปนีห้ รือไม 1) เนนปฏิบัติการในระดับพืน้ ที่ใดพื้นที่หนึ่ง 2)
เนนการใชกระบวนการแกปญหา 3) เนนการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 4) มีเปาหมายเพือ่
คุณภาพชีวิตของชุมชน และ 5) เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชน
1) ยุติธรรมชุมชนเนนปฏิบตั ิการในพืน้ ที่
แมคําวา “ชุมชน” จะมีผูใหคาํ จํากัดความหรือใหความหมายไวหลากหลายแตกตางกันเชน
ชุมชนของผูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันและทํากิจกรรมรวมกันในสิง่ ที่กลุมของตนสนใจ แต
ยุติธรรมชุมชนกลับเนนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ตามเขตภูมิศาสตร โดยมีเหตุผลดังนี้
ประการแรก เพราะยุติธรรมชุมชนมีเปาหมายสุดทายเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของชุมชนจึงจําเปนตองอาศัยขอมูลที่มีขอบเขตของพื้นที่แนนอนในการประเมินผลทั้งกอน
และภายหลังการดําเนินงานวาบรรลุเปาหมายหรือไม
ประการที่สอง ยุติธรรมชุมชนเนนการแกปญ
 หาทั้งการแกปญหากอนที่อาชญากรรมจะเกิด
และการแกปญ
 หาเมื่อเกิดอาชญากรรมแลวดังนัน้ จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตของพื้นที่เพื่อศึกษา
ขอมูลของพื้นที่นั้นโดยละเอียดและนําขอมูลนั้นเขามาสูกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาชญากรรมระบาดรุนแรง ขอมูลมีความสําคัญอยางยิ่งตอการที่ชุมชนจะ
ตัดสินใจรวมกันในการเลือกปญหาที่ตองการจะแกไขกอนและหลังตามลําดับความเรงดวนของ
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พื้นที่ กําหนดเปาประสงค กําหนดยุทธศาสตรหรือกิจกรรม กําหนดผูท ี่จําเปนที่จะตองดึงเขามามี
สวนรวมในกระบวนการแกปญหา กําหนดระยะเวลาที่ปญหานั้นนาจะสามารถแกไขไดสําเร็จ และ
กําหนดผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการแกปญหานั้น
ประการที่สามยุติธรรมชุมชนมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญ
 หา
ของชุมชนโดยชุมชน ยุติธรรมชุมชนจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อสงเสริมใหสมาชิกชุมชนมีโอกาส
พัฒนาความสัมพันธระหวางกันอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ งผานทางกระบวนการแกปญหาของ
ชุมชนโดยเชื่อวากระบวนการมีสวนรวมจะทําใหสมาชิกของชุมชนเกิดความรูสึกถึง “ความเปน
ชุมชนเดียวกัน” เกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน หวงแหนชุมชนของตน ตองการปกปองศักดิ์ศรี
ของชุมชนของตน ไมตองการใหผูใดมาเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของชุมชนของตน การพัฒนา
ความสัมพันธในรูปแบบดังกลาวเปนการถักทอความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกของชุมชนตาม
แนวระนาบทีส่ ามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดเปนอยางดี
2) ยุติธรรมชุมชนเปนกระบวนการแกปญ
 หา
ยุติธรรมชุมชนแตกตางจากกระบวนการแกปญหาอาชญากรรมของระบบยุติธรรมทาง
อาญาแบบดั้งเดิมที่ใชวิธกี ารลงโทษจําคุกเปนหลัก และอาชญากรรมถูกมองวาเปนการแขงขัน
ระหวางฝายโจทก กับ ฝายจําเลย
แตสําหรับยุตธิ รรมชุมชน อาชญากรรมและความไรระเบียบทั้งหลาย จะไดรับการแกไข
ดวย “รูปแบบการแกปญหา” ในรูปแบบตางๆกัน ทั้งการแกปญหาภายหลังที่เกิดอาชญากรรมแลว
และการแกปญ
 หากอนที่จะเกิดอาชญากรรม
การทํางานรวมกันแบบยุติธรรมชุมชนจะจัดใหมีเวทีสาธารณะสําหรับชุมชน เชนการ
ประชุมชุมชน หรือประชุมคุมหมูบาน เพื่อใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา องคกร
ชุมชนทองถิ่นทั้งหลาย สมาชิกของชุมชนไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น ความ
วิตกกังวล และความหวงใยตอชุมชน ขอมูลเหลานั้นสามารถที่จะใหคาํ ตอบไดวาทางออกสําหรับ
ปญหาของชุมชนควรทําอยางไร? ยุตธิ รรมชุมชนเนนทั้งการแกปญหาความสงบเรียบรอยที่ตอง
กระทําเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน และผลที่จะเกิดตามมาจากการแกปญหานั้นๆ
“กระบวนทัศนการแกปญหา” (Problem Solving Paradigm) แตกตางจาก “กระบวนทัศน
แบบปรปกษ” (Conflict Paradigm) อยูตรงที่กระบวนการแกปญหาตองพึงพา “ขอมูล” “การ
พิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ” และ “ความสนใจของสมาชิกชุมชนทีจ่ ะทํางานรวมกันในการ
แกปญหานั้นๆ” กระบวนทัศนการแกปญหาเชื่อวาการที่ประชาชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และความหวงใยรวมกัน ภายใตสภาพแวดลอมที่มีกติกาที่เกิดจากการตกลงรวมกันและพรอมดวย
ขอมูลเชนนี้ การแกปญหาใดๆจะสามารถพบทางออกไดเสมอ
ขอมูลชุมชนจะนํามาใชในกระบวนการแกปญหา 3 แนวทาง
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ประการแรก ขอมูลทางภูมิศาสตรจะใชเพื่อจัดลําดับความเรงดวนทีจ่ ะตองเขาจัดการโดย
“ยุติธรรมชุมชน” พื้นที่ที่อาชญากรรมระบาดรุนแรงยอมมีความจําเปนทีร่ ะบบยุติธรรมทางอาญา
จะตองใช “ยุตธิ รรมชุมชน” เขาไปจัดการกอน แตไมใชเพราะอาชญากรรมที่รุนแรงเทานั้น หากแต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ตองใหความสําคัญมากกวา
ประการที่สอง ความตองการและความวิตกกังวลของชุมชนเปนแหลงขอมูลที่สําคัญใน
กระบวนการแกปญหา สมาชิกของชุมสามารถใหขอมูลแกผูปฏิบัติงานในระบบยุติธรรมทางอาญา
ไดดีที่สุดเพราะพวกเขาสัมผัสและใกลชิดกับขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ประการที่สาม ขอมูลนั้นจะนํามาตั้งเปาหมายที่สามารถจะวัดไดถึงความกาวหนาของ
ยุติธรรมชุมชนที่ดําเนินการในพื้นทีน่ ั้นๆโดยเทียบเคียงกับฐานขอมูลเดิม
3) ยุติธรรมชุมชนยึดหลักการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมเปนการบริหารในทางดิ่งระบบ
ยุติธรรมทางอาญาจะแบงออกเปนชั้นๆ ผูปฏิบัติในองคกรในแตละชัน้ จะรายงานขึ้นไปยัง
ผูบังคับบัญชาที่อยูใกลชิดขึน้ ไปจนถึงระดับสูงสุด
“กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน” เปลี่ยนรูปแบบการทํางานเชนนัน้ ใหเปนแนวระนาบ
ทั้งหมดมีสวนที่เปนทางดิ่งไมมากนัก เหตุผลสืบเนื่องมาจากกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน ตอง
พึ่งพาการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับทุกภาคสวนที่เกีย่ วของรวมทั้งชุมชน
เหตุผลที่ตองดึงหลายภาคสวนเขามารวมดวยเพราะอาจมีบางปญหาบางเปาประสงคที่
ชุมชนไมมีประสบการณมากอน หรือไมมที รัพยากรเพียงพอ หรือไมมอี ํานาจที่จะกระทําไดโดย
ลําพังชุมชนเอง เชนการจับกุมผูที่คายาเสพติดรายใหญในชุมชน เพราะชุมชนจะจับไดเฉพาะ
ความผิดซึ่งหนา และชุมชนเองไมมีอาวุธไมไดมีประสบการณในการจับกุมจึงอาจเสีย่ งตอภัย
อันตรายได ดังนั้นการดึงตํารวจเขามารวมทํางานดวยอยางเปนหุนสวนในเปาประสงคนี้จึงมีความ
จําเปน
องคกรทั้งหลายที่ตกลงเปนหุนสวนยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหารวมกับชุมชนจะตอง
แตงตั้งตัวแทนขององคกรมาทํางานรวมกัน รวมทั้งองคกรชุมชนทองถิ่นทั้งหลายในพื้นที่เปาหมาย
ดวย เมื่อตัวแทนมาอยูรวมกันที่โตะประชุมจึงตองมีผูใดผูหนึ่งที่เปนตัวแทนจากองคกรใดองคกร
หนึ่งจะไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหทําหนาที่บริหารหุนสวนยุตธิ รรมชุมชนที่เกิดขึ้น สมาชิก
อื่นๆ ก็จะทําหนาที่เปนสมาชิก
หุนสวนยุติธรรมชุมชนใดๆ จะไมประสบผลสําเร็จเลยหาก สมาชิกแตละคนเพียงแต
รับปากในที่ประชุม แตครั้นกลับไปรายงานตนสังกัดแลวตนสังกัดไมยอมรับรูในสิ่งที่ตัวแทนไปรับ
ขอผูกพันมา
ดังนั้นหลักการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบจึงเปน “หัวใจ” ตอความสําเร็จของ
ยุติธรรมชุมชน ตัวอยางเชน ในกระบวนทัศนตํารวจชุมชน ตํารวจจะไดรับมอบอํานาจเต็มในการ
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ตัดสินใจทีจ่ ะกระทําการใดๆเพื่อแกปญหาในระดับชุมชนเมื่อเขาทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนใน
ยุติธรรมชุมชนทุกรูปแบบ โดยไมตองรายงานกอนแลวจึงคอยตัดสินใจซึ่งชาเกินไปในการ
แกปญหาที่เห็นอยูเฉพาะหนาในชุมชน
หลักการกระจายอํานาจเปนหลักประกันวาองคกรที่เขามาเปนหุนสวนจะตอง “ผูกพันตน”
ตามที่ผูแทนของตนไดเห็นชอบดวยตามมติของที่ประชุมหุนสวนยุติธรรมชุมชน
การผูกพันมีทงั้ ผูกพันที่จะใชทรัพยากรรวมกันไมวาจะเปน บุคลากร ความเชี่ยวชาญ
การเงิน ประสบการณ รวมทัง้ บริการตางๆที่องคกรนั้นๆใหบริการแกชมุ ชนอยูแลว
องคกรที่เปนสมาชิกของหุนสวนยุติธรรมชุมชนจะนําทรัพยากร และบริการที่ตน
ดําเนินการอยู หรือที่ตนมีเขามา “รวมทุน” ในหุน สวนยุตธิ รรมชุมชนดวย ซึ่งทรัพยากรที่แตละ
องคกรนําเขามาจึงไมจําเปนที่จะตองเหมือนๆ กัน เชนสาธารณสุขอาจนําบริการตรวจสุขภาพใหกับ
ชุมชนเขามาเปนตน
4) ยุติธรรมชุมชนใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของชุมชนเปนลําดับแรก
กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนเขาใจในเปาหมายของระบบยุติธรรมทางอาญาที่มุงให
ความสําคัญกับผูกระทําผิดเปนลําดับแรก แตยังเห็นไปไกลกวานัน้ วาเปาหมายดังกลาวยังอยูภายใต
เปาหมายหลักคือ “เพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน”
กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนมีเปาหมายสุดทายสองประการ
ประการแรกเพื่อลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวในอาชญากรรม เชนการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมที่จะทําใหเกิดอาชญากรรมและการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม การปองกันการกระทํา
ผิดซ้ําของผูถูกคุมความประพฤติหรือผูที่ไดรับการพัก/ลดโทษที่อยูใ นชุมชนเปนตน
ประการที่สอง เพื่อ“สรางความแข็งแกรง” ใหกับชุมชนในการปกปองคุมครองตนเอง โดย
เห็นถึงความสําคัญใน “ศักยภาพของชุมชนในการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกของชุมชนโดยชุมชน”
(collective efficacy) และเห็นวาชุมชนเปนของสมาชิกชุมชนทุกคนไมวาคนนั้นจะดีหรือเลว จน
หรือรวย กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจึงไมทอดทิ้ง “ประสบการณ” ที่สมาชิกแตละคนของชุมชนมี
อยู หากแตจะรวบรวมเอาประสบการณของสมาชิกเหลานั้น แลวนํามาจัดระเบียบใหสามารถทํางาน
รวมกันเพื่อใหเกิดผลโดยรวมตอชุมชนของพวกเขาเอง
สภาพโดยทัว่ ไปของชุมชนอยางนอยสองประการที่เปน “ความทาทาย” ที่สําคัญตอระบบ
ยุติธรรมทางอาญาในการนํา “ยุติธรรมชุมชน” มาใช
ประการแรก ชุมชนทั้งหลายตางประกอบดวยผูคนที่มีความแตกตางหลากหลาย และ
องคกรตางๆ ในหลายระดับที่ตางมีผลประโยชนแขงขันกัน ในสถานการณเชนนัน้ ไมใชเรื่องงาย
สําหรับ “กระบวนการทํางาน” ของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมที่จะสามารถประสานความ
แตกตางดังกลาวเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพราะในขณะทีก่ ารประกอบ
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อาชญากรรม “ยิ่งสงผลกระทบอยางชัดแจงตอชุมชน” ก็ยงิ่ ทําใหระบบยุติธรรมทางอาญา “หลงทาง
ไมยอมที่จะอดทนกับการกระทํานั้นๆ จึงอาจทําใหการปฏิบัติตอผูกระทําผิดคนนัน้ มีสภาพเยีย่ ง
ศัตรู” ความสําคัญจึงอยูที่วาจะทําอยางไรจึงจะทําใหเปาหมายเพื่อคุณภาพชีวติ และความเปนอยูทดี่ ี
ของชุมชนไดรับความสําคัญเปนลําดับแรกโดยระบบยุติธรรมทางอาญา โดยจะตองไมทอดทิ้ง
สมาชิกคนใดคนหนึ่งไวนอกชุมชนหรือนอกระบบยุติธรรม ประเด็นขอนี้เปนความทาทายที่มี
ความหมายอยางลึกซึ้งตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ตองการจะทํางานแบบยุติธรรมชุมชน
ประการที่สอง ความไมเทาเทียมกันทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนใดอยางผิดปกติซึ่ง
หมายความวาชุมชนนั้น ถูกทําลายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงทําใหชุมชนมี
ความสามารถลดนอยลง และไมสามารถระดมทรัพยากรของชุมชนเพื่อจัดการกับปญหานั้นๆได
ดวยชุมชนเอง ยุติธรรมชุมชนหากตองการจะใหเปนมาตรการที่มีความหมายตอการจัดการกับ
อาชญากรรรมจะตองทําใหชมุ ชนเกิดความแข็งแกรงพอทีจ่ ะแกปญหานัน้ ๆไดดว ยชุมชนเองนั่นจึง
เปนความทาทายที่สําคัญไมแพความทาทายประการแรก
5) ยุติธรรมชุมชนเปดชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน “กระบวนการตางๆ” ของระบบ
ยุติธรรมทางอาญา
การที่กระบวนการยุติธรรมหันมาใหความสําคัญตอ “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของ
ประชาชน” เกิดจากเหตุผลสองประการ
ประการแรก การควบคุมสังคมแบบทางการโดยตํารวจและโดยศาล ไมสามารถควบคุม
อาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีทรัพยากรจํากัดจึงทําใหการควบคุมอาชญากรรมมี
“สภาพเสมือนแผนฟลมที่เบาบาง” ในทามกลางสถาบันตาง ๆ และวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนที่
เปนบอเกิดของระเบียบของชุมชนนั้นๆ การคุมครองที่เบาบางโดยตํารวจและศาลจึงถูกบดบังดวย
ความสามารถของครอบครัว โรงเรียน ศาสนา องคกรภาคเอกชน และองคกรอื่นๆที่อาสาทํางานเพือ่
การคืนผูกระทําผิดกลับสูชุมชนอยางพลเมืองดี และการคุม ครองสังคมจากอาชญากรรมที่ทําได
ดีกวา
ประการที่สอง เกิดจากการยอมรับในหลักการพื้นฐานทีว่ าสมาชิกของชุมชนก็คือ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทํางานอยางแข็งขันเพื่อประโยชนของสวนรวมยิง่ กวาการมุง
เพื่อประโยชนสวนตน ความลมเหลวของเราในอดีตที่ผานมาเกิดจากขอสมมุติฐานที่ผิดพลาดที่วา
“ปญหาความปลอดภัยสาธารณะเปนปญหาของภาครัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเทานั้นหา
ใชปญหาของชุมชนไม”
การริเริ่มยุติธรรมชุมชนในรูปแบบตางๆที่ดําเนินการอยูแ ลวโดยหนวยงานตาง ๆใน
กระบวนการยุติธรรมตางเปดชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่เปดชองใหนนั้ ใน
บทบาทตาง ๆ อยางหลากหลาย และบทบาทที่เปดใหนนั้ ลวนเปนบทบาทที่อาศัยความสามารถอยาง
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ใดอยางหนึ่งทีป่ ระชาชนมีอยูแลว เชนความสามารถที่จะบอกเลาถึงปญหาของชุมชน หรืออยางนอย
ที่สุดการเขารวมประชุมในที่ประชุมของชุมชนที่รวมกันปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาของชุมชน เปน
ตน สมาชิกของชุมชนอาจเขารวมใน “กระบวนการตางๆ” ของระบบยุติธรรมทางอาญาในสอง
รูปแบบไดแก
แบบไมเปนทางการเชนการอาสาสมัครเขามาทํางาน ในโครงการเฉพาะโครงการใด
โครงการหนึ่ง เขามาใหความชวยเหลือเหยือ่ อาชญากรรมในโครงการสงเคราะหเหยื่ออาชญากรรม
อาสาเขามาทํางานในโครงการเตรียมการคืนสูชุมชนสําหรับผูกระทําผิดที่กําลังจะออกมาจาก
เรือนจํา และอาสาเขามารวมในกิจกรรมรณรงคปองกันอาชญากรรมเปนตน
แบบทางการ เชนอาสาสมัครเพื่อใหไดรับคัดเลือกเขามาทํางาน เปนกรรมการใน
คณะกรรมการดานยุติธรรมทางอาญาทั้งหลายตัวอยางเชน คณะกรรมการในสภายุติธรรมชุมชน
แหงออสติน (ในประเทศไทยยังไมมีคณะกรรมเชนนี้) หรือ คณะกรรมการคุมประพฤติเพื่อการ
ชดใชทดแทนของรัฐเวอรมองท ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเขามาใชประสบการณที่ตนมีใหเกิด
ประโยชนตอการทํางานของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนชุดนั้นๆ เปนตน
ชุมชนมีชองทางที่จะเขามามีสวนรวมกับกระทรวงยุติธรรมไดอยางไร ?3
ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม (2548-2551) ในยุทธศาสตร “ยุติธรรมถวนหนา
ประชามีสวนรวม” หนวยงานตาง ๆ สังกัดกระทรวงยุติธรรมไดเปดชองใหชุมชนสามารถเขามามี
สวนรวมได 10 ชองทางดังนี้
1) เปนแนวรวมในชุมชนที่จะรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เปนการ
เสริมสรางความยุติธรรม ความเปนธรรม และความสงบเรียบรอยในชุมชน
2) ใหความชวยเหลือดูแลใหคาํ แนะนําและแกปญ
 หาในเบือ้ งตนกับผูที่ถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพ หรือแกผูที่ตองการคําแนะนําเบื้องตนทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3) การลดขอพิพาทความขัดแยงในชุมชน
4) การปองกันอาชญากรรมในชุมชน
5) แจงขาวแจงเบาะแสและใหความรวมมือในดานนิตวิ ิทยาศาสตร
6) เฝาระวังแจงขาวแจงเบาะแสทางคดีความหรือการกระทําความผิดกฎหมายใด ๆ
7) การแกไขฟนฟูและชวยเหลือสงเคราะหผูกระทําผิด
8) ใหความชวยเหลือดูแลผูที่ไดรับความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม
9) จัดตั้งและดําเนินการในศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อเปนจุดเชื่อมโยงของหนวยงานของ
กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่
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10) บทบาทอื่น ๆ ที่กระทรวงยุตธิ รรมพิจารณาแลววาเหมาะสมตอการดําเนินงานเพื่อ
ประโยชนสุขของชุมชน
ประชาชน ชุมชนที่สังกัดในตางจังหวัดสามารถขอเขามามีสวนรวมกับหนวยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรมไดที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดในกรณีตางจังหวัด หรือที่สํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาลตาง ๆ ในกรณีกรุงเทพมหานคร
ตามบทบาทของชุมชนทั้ง 10 ขอดังกลาวขางตนที่กระทรวงยุติธรรมเปดชองใหชุมชนเขา
มารวมนั้น เปนการเขามารวมในลักษณะ “สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน” ซึ่งสามารถแบงออกได
เปนสองลักษณะคือบทบาทที่สมาชิกฯทําไดโดยลําพังกับบทบาทที่ตองทํารวมกันกับผูอื่น ดังนี้
บทบาทที่สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนทําไดโดยลําพังตามความสนใจและความถนัด
เชน
(1) การใหความชวยเหลือดูแลใหคําแนะนําและแกปญหาในเบื้องตนกับผูที่ถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพ หรือแกผูทตี่ องการคําแนะนําเบื้องตนทางดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
(2) แจงขาวแจงเบาะแสและใหความรวมมือในดานนิติวิทยาศาสตร
(3) เฝาระวังแจงขาวแจงเบาะแสทางคดีความหรือการกระทําความผิดกฎหมายใด ๆ
(4) การแกไขฟนฟูและชวยเหลือสงเคราะหผูกระทําผิด และ
(5) ใหความชวยเหลือดูแลผูที่ไดรับความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม
บทบาทที่สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนไมสามารถจะทําโดยลําพังไดหากแตจะตอง
ทํางานรวมกับสมาชิกอื่นๆ ของชุมชน กลุม องคกร รวมทั้งสถาบันตาง ๆ ในชุมชน บทบาท
ดังกลาวไดแก
(6) การจัดตั้งและดําเนินการในศูนยยตุ ิธรรมชุมชนเพื่อเปนจุดเชื่อมโยงของหนวยงาน
ของกระทรวงยุติธรรมในพืน้ ที่
(7) การลดขอพิพาทความขัดแยงในชุมชน
(8) การรณรงคปองกันอาชญากรรม
(9) เปนแนวรวมในชุมชนทีจ่ ะรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เปน
การเสริมสรางความยุติธรรม ความเปนธรรม และความสงบเรียบรอยในชุมชน
และการปองกันอาชญากรรม
ขอสังเกต บทบาทหรือชองทางตามขอ (9) นั้นกวางมากโดยเปดชองใหประชาชน/ชุมชนสามารถที่
จะเขามารวมมือกันกับหนวยงานหนวยใดหนวยหนึ่งของกระทรวงยุตธิ รรมในการดําเนินกิจกรรม
รูปแบบตาง ๆ ไดอยางกวางขวางดังนี้

14

 การเสริมสรางความยุติธรรม เชนการตอกย้าํ เพื่อพัฒนาปทัสถานทางพฤติกรรม
ของมวลสมาชิกของชุมชน การใหการปกปองคุมครอง กลุมดอยโอกาส ไดแกเด็ก
สตรี คนชรา กลุมเสี่ยงที่จะกระทําผิด กลุมผูกระทําผิดทีค่ ืนสูชุมชน คนพิการฯลฯ
 ความเปนธรรม และความสงบเรียบรอยในชุมชน เชนการปองกันการเอารัดเอา
เปรียบ การแบงฝกแบงฝายทําใหเลือกปฏิบตั ิในชุมชน การสงเสียงอึกทึก การทํา
ตัวเกะกะเกเรในชุมชน การทําใหเกิดภาพเลอะเทอะเปรอะเปอน เปนตน และ
 การปองกันอาชญากรรมซึ่งซ้ํากับที่กลาวแลวในขอ (8)
บทบาทหรือชองทางที่กระทรวงยุติธรรมเปดไวใหชุมชนเขามามีสวนรวมนั้นเปนบทบาท
หรือชองทางที่ชุมชนมีขีดความสามารถที่จะทําไดอยูแลวตามความสนใจและความถนัด กลาวคือ
สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนที่ไมชอบทํางานรวมกับบุคคลอื่นก็อาจเขามามีสวนรวมกับ
กระทรวงยุติธรรมดังที่กลาวไวในประการแรกก็ได
สําหรับสมาชิกเครือขายยุตธิ รรมชุมชนมีความถนัดและชอบทํางานรวมกับบุคคลอื่น
นอกจากจะเขามามีบทบาทในประการแรกแลวก็สามารถที่จะใชความถนัดความสามารถหรือ
ประสบการณที่มีเขามามีสวนรวมในบทบาทตาง ๆดังที่กลาวไวในประการที่สองไดอีกดวย

ประโยชนของยุติธรรมชุมชน
ยุติธรรมชุมชนทํางานภายใตหลักปรัชญา 7 ขอ โดยแตละขอจะเกิดประโยชนตอชุมชน
อยางมากมายดังนี้
1) เปนการรักษาปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน
ครั้งใดก็ตามทีช่ ุมชนใดๆเขาจัดการกับอาชญากรรมหรือปญหาอื่นใดทีเ่ กิดขึ้นกับชุมชน
ดวยกระบวนการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรมตอมวลสมาชิกของชุมชนที่ฝาฝนระเบียบของ
ชุมชนหรือตอกฎหมายบานเมือง เชน “การระงับขอพิพาทหรือความขัดแยงในชุมชน” ไมเพียงแต
จะทําใหชุมชนนั้นๆไดรบั ความเคารพและความเชื่อถือจากมวลสมาชิกในการรักษาระเบียบทาง
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของชุมชนเพิ่มมากขึน้ ในทุกๆครั้งเทานั้น หากแตยังเปนสัญลักษณ
ที่เกิดจากการตอกย้ําและกลายเปนสัญญาณเตือนใหแกสมาชิกผูใดทีค่ ิดจะฝาฝนปทัสถานของ
ชุมชน
หลักประชาธิปไตยวาดวยการ “เคารพกฎกติกา” ไดนํามาใชบังคับใน “กระบวนการ”
แกปญหาดังกลาว กระบวนการตอกย้ําปทัสถานมีความหมายที่ลึกล้ํายิง่ กวาเพียงเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หากแตกระบวนการตอกย้ําปทัสถานเปนกระบวนการสราง “ปญญา”
ใหกับทั้งผูที่รว มใหการเตือน ผูที่ถูกเตือน ผูเกี่ยวของ และผูที่รวมรับรูขาวสารการเตือน ที่ประกาศ
ย้ําเตือนใหมวลสมาชิกทราบทั่วกันถึงมาตรฐานทางพฤติกรรมที่ทุกคนจักตองใหความเคารพ
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2) เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนไดรับการชดใชทดแทน ผูก ระทําผิดไดรบั การแกไขฟน ฟู
ยุติธรรมชุมชนยังมุงใหการชดใชเยียวยาแกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนโดยบังคับเอากับ
ตัวผูกระทําผิด แตปฏิเสธไมยอมรับหลักการลงโทษที่ไมไดมุงแกไขฟน ฟูใหผกู ระทําผิดเกิดสํานึก
รับผิดชอบตอการกระทําของตนและพรอมที่จะแกไขชดใชเยียวยาใหกับเหยื่ออาชญากรรม และ
ชุมชนโดยรวม และปรับปรุงตนเองใหพรอมที่จะคืนสูชมุ ชนเยีย่ งพลเมืองดีโดยใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนเครื่องมือ เชนการไกลเกลี่ยขอพิพาท การประชุมกลุมครอบครัว การใช
คณะกรรมการคุมประพฤติเพื่อการชดใชเยียวยาเปนตน
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดใดความผิดหนึ่งยิง่ กวาการมุงทีจ่ ะ
ลงโทษผูกระทําผิดใหสาสมกับความผิดที่ไดกระทําลงไปจะทําใหสมั พันธภาพระหวางผูกระทําผิด
เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนกลับคืนสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูกระทําผิดเกิดสํานึก
รับผิดชอบตอการกระทําของตน ยอมที่จะเยียวยาใหกับความเสียหายนัน้ แมดว ยการทํางานบริการ
สาธารณะ เปนกระบวนการสรางปญญาใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของใหผลตอการถักทอความสัมพันธ
ระหวางมวลสมาชิกของชุมชนมากนอยแตกตางกันขึน้ อยูกับรูปแบบของกระบวนการสมานฉันทที่
จะนํามาใช
3) คุมครองความปลอดภัยสาธารณะ
ในกรณีที่เกิดอาชญากรรมขึ้นมาแลวยุติธรรมชุมชนจะมุง แกไขฟน ฟูผกู ระทําผิดเหลานั้น
ไมใหไปกอเหตุรายใดๆที่จะกอความเสียหายใหกับสมาชิกของชุมชนขึ้นมาอีก ยุติธรรมชุมชนตาม
หลักการขอนีจ้ ึงใหความสําคัญอยูที่ “กระบวนการชดใชเยียวยา”ใหกับเหยื่ออาชญากรรม และ
“กระบวนการลดความหวาดกลัว” ของชุมชนตออาชญากรรม ซึ่งคุณภาพชีวิตของชุมชนสวนหนึ่ง
วัดไดจากความเชื่อมั่นในความปลอดภัยเมือ่ อยูในที่สาธารณะ และการติดตอสื่อสารกับสมาชิกอื่นๆ
ของชุมชนที่ทําไดอยางปลอดภัย
เมื่อผูกระทําผิดคนใดคนหนึง่ ถูกศาลตัดสินวามีความผิดไมวาจะลงโทษในรูปแบบใดๆ ก็
จะมีผลกระทบตอความรูสึกของสมาชิกของชุมชนวาเมื่อผูกระทําผิดนั้นคืนสูชุมชนในภายหนา
ผูกระทําผิดนัน้ จะเปนอันตรายตอชุมชนหรือไม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะตองแกปญหา
ความวิตกกังวลของประชาชนในขอนี้โดยหามาตรการทีจ่ ะปองกันไมใหผูกระทําผิดนั้นกลับไป
กระทําผิดซ้ําอีกใหได ยิ่งไปกวานัน้ ที่สําคัญที่สุดคือตองรณรงคเพื่อสรางความมั่นใจใหกับชุมชน
ดวย “กระบวนการ” สงเสริม สนับสนุน “ระบบควบคุมสังคมแบบทางการ” และ “ระบบควบคุม
สังคมแบบไมเปนทางการ” ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางเหมาะสม
4) ลดความรูส ึกไมเทาเทียมกันในชุมชน
ความวิตกกังวลและความหวงใยที่คนในชุมชนไมไดรับ “โอกาสทางสังคมที่เทาเทียมกัน”
ที่เกิดจากความแตกตางทางเชื้อชาติ และจากความยากจนอยางขนแคน ชุมชนใดๆที่ถูกกระหน่ํา
ซ้ําเติมดวยปญหาอาชญากรรมก็จะมีสภาพไมตางไปจากชุมชนที่เต็มไปดวยปญหาความยากจนขน
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แคน และขาดระเบียบ ชุมชนที่มีลักษณะเชนนี้มักเปนชุมชนที่ขาด หรือ ไมมีทรัพยากรที่จะสามารถ
นํามาใชในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเองได
กลยุทธของยุตธิ รรมชุมชนที่จะใชจัดการกับปญหา “ความไมเทาเทียมกัน” จะเริ่มตนจาก
การสํารวจความสามารถของชุมชนในการแกปญหาอาชญากรรมตางๆ และทรัพยากรเชิงสถาบัน
ทั้งหลายในชุมชนที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนในรูปสวัสดิการสําหรับชุมชนโดยรวมได การ
สํารวจดังกลาวมีเปาหมายทีจ่ ะเพิ่มศักยภาพใหกับชุมชนในการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งในและ
นอกชุมชนเพือ่ นําเขามาใชแกไขปญหาของชุมชน
“การลดความรูสึกไมเทาเทียมกันเพราะความแตกตางทางเชื้อชาติและความยากจนนัน้ ตอง
สงเสริมใหสมาชิกของชุมชนถักทอความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกดวยกันใหแนนแฟน หาก
ความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกแนนแฟนความรูสึกดังกลาวจะลดลง”
ตัวอยางของการแกปญหาความไมเทาเทียมกันที่ดีที่สุดตัวอยางหนึ่งคือ การปรับปรุงที่อยู
อาศัย และ การจัดการกับปญหาทางสังคมของชุมชนนัน้ ๆ และสงเสริมความคิดริเริ่มของทองถิ่น
โดยดึงชุมชนทองถิ่นเขามารวมในกระบวนการดังกลาว
5) ถักทอสมาชิกทุกคนเขากับสายสัมพันธของชุมชนโดยไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง
“ความเปนสมาชิกของชุมชนใดๆไมสามารถที่จะซื้อหาไดดวยเงินตรา หรือ เงินตราไม
สามารถที่จะทําใหสมาชิกทุกคนสมานสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกันได” ยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนมุง
ใหการคุมครองความปลอดภัยสาธารณะโดยการเอาคนกระทําผิดออกไปจากชุมชนอยางรวดเร็ว
แตในขณะเดียวกันยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนก็จะไมทอดทิ้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งใหตองอยูอยาง
โดดเดีย่ วเดียวดายตามลําพัง หมายความวาผูกระทําผิดนัน้ สักวันหนึ่งก็ตองคืนสูชุมชน ดังนั้นระบบ
ยุติธรรมทางอาญาตองหาทางแกไขฟน ฟูเขาเหลานั้น ใหการสงเคราะห ชวยเหลือเขาเหลานั้น ถัก
ทอเขาเหลานัน้ เขากับสายสัมพันธของชุมชนเพื่อไมใหสมาชิกเหลานัน้ ตองเกิดความรูสึกวาตนเปน
คนแปลกหนาสําหรับชุมชนซึ่งความคิดดังกลาวจะทําใหเกิดการตอตานสังคมและจะนําไปสูการ
กระทําผิดขึ้นมาอีกได
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนที่สําคัญยิ่งยุทธศาสตรหนึ่งคือการกอตั้ง”ศาลยาเสพติด” หรือ
“Drug Court” เพื่อใหการบําบัดฟนฟูแกผูตดิ ยาเสพติดใหโทษ ศาลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาที่วาจะ
ไมทอดทิ้งสมาชิกของชุมชนคนใดใหอยูข างหลัง แตจะพยายามถักทอสายสัมพันธของสมาชิกทุก
คนเขาดวยกันใหแนบแนนไมวาเขาเหลานัน้ คนใดคนหนึง่ จะเคยผิดพลาดอยางรายแรงมากอน
เพียงใดก็ตาม ศาลยาเสพติดจะศึกษาความสัมพันธระหวางยาเสพติดกับอาชญากรรม และเห็นวา
การใชมาตรการจําคุกระยะสั้นโดยไมไดใหการบําบัดรักษาไมมีผลตอการลดการใชยาเสพติด ดวย
เหตุผลดังกลาวศาลยาเสพติดจึงคิดคนหาแนวทางที่จะใหการบําบัดรักษาแกผูกระทําผิดในขณะที่อยู
ในชุมชนภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติ ศาลยาเสพติดไมไดตั้งเปาหมายไปที่ผูกระทําผิดใน
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ความผิดที่รายแรงหรือ ผูคายาเสพติด แตใหความสําคัญกับผูกระทําผิดทุกคนที่มีปญ
 หาการใช
ยาเสพติดใหโทษแมวาผูกระทําผิดคนนั้นจะเปนผูกระทําผิดที่รายแรงเพียงใดก็ตาม
6) ประโยชนจากการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนสําหรับมาตรฐานทางคุณธรรมขั้นต่ําที่สุดอยางนอยที่สุดตองยึด
มั่นในหลักการอยูรวมกันอยางสันติสุข และสําหรับคุณธรรมขั้นสูงแลวยุทธศาสตรยตุ ิธรรมชุมชน
จะยึดมั่นในหลักการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน และกับชุมชนในลักษณะที่ตางฝายตางพึ่งพาซึง่
กันและกัน ทุกภาคสวนที่ทาํ งานรวมกันตางก็บรรลุเปาหมายขององคกรของตนดวยกันทั้งสิ้น
อีกนัยหนึ่งหลักการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีเปาหมายเพื่อสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ดวยการ
ใชมาตรการตางๆ ไดแก การใหผูกระทําผิดทํางานบริการสาธารณะ การเขามามีสวนรวมในการ
รณรงคปองกันอาชญากรรมของชุมชน การใหการเรียนรูทักษะทางสังคม และการควบคุมและ
สอดสองแกเยาวชนการแกไขฟนฟูเปนการที่ผูกระทําผิดพึ่งพาชุมชนจากโอกาสที่ชุมชนหยิบยื่นให
และชุมชนไดผูกระทําผิดกลับคืนอยางพลเมืองดีที่จะไมทําใหชุมชนเดือดรอนขึ้นมาอีก
การปองกันอาชญากรรมดวยมาตรการ “ออกแบบสภาพแวดลอมใหม” หรือ “Crime
Prevention through Environmental Design” (CPTED) เชนสถานที่แหงหนึ่งกอนที่จะมีการลง
มือปรับปรุงสภาพแวดลอมปรากฎวาเปนที่ขึ้นชื่อลือชาในนามสวรรคของผูคายาเสพติด และผู
แสวงหายาเสพติด เปนแหลงอาชญากรรมตางๆ เชน การปลน การทํารายรางกาย และการยิงกันซึ่ง
เกิดขึ้นเปนประจํา แตภายหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เหตุการณเปลี่ยนไป เชน
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ทิวทัศนงดงาม การสุขาภิบาลดีขึ้น การรักษาความปลอดภัยดีขนึ้ จึงเปนการได
ประโยชนทั้งฝายผูที่เขาไปปรับสภาพแวดลอม (ภาคธุรกิจในยานนั้นคาขายไดมากขึ้น) และ
ประโยชนตอชุมชนยานนั้นเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยเปนตน
7) เปนกระบวนการสรางผูนาํ จิตสาธารณะ
ยุติธรรมชุมชนจะทําใหประชาชน “สํารวจตนเองวาตนเปนคนที่เห็นแกประโยชนสว นรวม
ยิ่งกวาประโยชนสวนตนใชหรือไม” โดยเฉพาะการคํานึงถึงคนที่ดอยโอกาสกวาตน หรือผูที่
ออนแอกวา ยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนจะสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
“กระบวนการและระดับชัน้ ” ตางๆของระบบยุติธรรมทางอาญา และผูที่จะดําเนินงานยุติธรรม
ชุมชนไดดี “ผูนั้นจะตองมีพนื้ ฐานของการเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากอนประโยชนของตน”
หลักความเปนผูนําเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสรางทรัพยากรชุมชน ที่ทําใหสมาชิก
ชุมชนสามารถที่จะทํางานรวมกันเพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน ความสามารถในการทํางาน
รวมกันของชุมชนเปนการเห็นประโยชนสวนรวมสําคัญยิ่งกวาประโยชนสวนตัว เปนทรัพยากรที่
พึงรักษาไวและพัฒนาใหเขมแข็งมากขึ้น ใหมีจํานวนมากขึ้น และผลทีเ่ กิดจากการทํางานรวมกัน
ตองแผเจือจานใหทวั่ ชุมชนในรูปสวัสดิการสําหรับชุมชน
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โครงสรางใด ๆ ที่สงเสริมการทํางานรวมกันของมวลสมาชิก หรือ กระบวนการฝกฝนใด ๆ
ที่จะสงผลตอการพัฒนาใหทุกคน “เห็นแกประโยชนสว นรวมสําคัญกวาประโยชนสวนตน”
โครงสรางนั้นหรือกระบวนการฝกฝนนัน้ ๆ จักตองรักษาไวใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สถานที่สาธารณะตองใหสะอาด และเขาถึงไดโดยสะดวก โดยชุมชนจะทําหนาที่
เสมือนหนึ่งเปนผูจัดการสภาพแวดลอมของชุมชนเพื่อชีวติ และความเปนอยูที่ดีของชุมชนเอง
กระบวนการทํางานรวมกันทีเ่ กิดจากการทีส่ มาชิกชุมเห็นความสําคัญของประโยชน
สวนรวมสําคัญกวาประโยชนสวนตนนั้นไมสามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยงายในสังคมที่ตางคนตาง
อยู ที่ผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชนของเอกชนขัดแยงกัน ดังนั้นหลักความเปนผูนําจําตอง
ปลูกฝงในหมูส มาชิกของชุมชนในทุก ๆวิถีทางตั้งแตวยั เด็ก

จะทํางานยุติธรรมชุมชนอยางไรใหมปี ระสิทธิภาพ ?
1) ทุกฝายที่เกี่ยวของตองเขาใจ “ยุติธรรมชุมชน”
ตามบทบาททั้ง 10 บทบาท ที่กระทรวงยุตธิ รรมเปดชองใหประชาชน/ชุมชนสามารถที่จะ
เขามามี “สวนรวม” กับหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมไดนั้นไมไดหมายความวาชุมชนจะเปนผู
ทํางานใหกับกระทรวงยุติธรรมแตฝายเดียว หากแตหมายความวาทั้งหนวยงานในกระทรวง
ยุติธรรมและสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนจะตองทํางานรวมกันตามหลักการของ “ยุติธรรม
ชุมชน” ดังนั้นหากหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมจะตองทํางานรวมกันกับประชาชนชุมชนก็ตอง
ทําความเขาใจกับประชาชน/ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ปาหมายที่ตนจะตองทํางานรวมดวย ไมใชคอยตั้งหนา
รับใบสมัครจากประชาชน จัดอบรมใหแลวคอยรับการแจงขาวหรือเบาะแสอาชญากรรมจากชุมชน
หรือประชาชนที่เปนสมาชิกเครือขายฯ หรือตั้งตาคอยใหสมาชิกเครือขายดิ้นรนจัดตั้งศูนยยุติธรรม
ชุมชนตามลําพังแลวคอยรับประโยชนจากศูนยดังกลาวเอามาเปนตัวชีว้ ัดความสําเร็จแตถายเดียว
การที่ประชาชนชุมชนจะทํางานใหกับภาครัฐหรือรวมทํางานกับภาครัฐนั้น ประชาชน
ชุมชนนั้น ๆ จักตองมีความพรอม (Orientation) ซึ่งมีทั้งความพรอมทัว่ ๆไป (Readiness) กับ
ความผูกพันทีม่ ุงมั่น (Commitment) องคประกอบขอหนึ่งของความพรอมคือ “ความศรัทธาและ
ความไววางใจที่ชุมชนมีตอภาครัฐ” ตราบใดที่หนวยงานของกระทรวงยุติธรรมมองเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนวา “เปนภาระ” หนวยงานหรือเจาหนาทีผ่ ูนั้นก็จะไมสามารถสรางความไววางใจให
เกิดขึ้นในหมูป ระชาชนชุมชนไดเลย การสรางความศรัทธาและความไววางใจตองการการถักทอ
ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคประชาชนผานทางการทํางานรวมกัน ซึ่งตองการเวลาฟกตัว
ไมสามารถสรางใหเกิดขึ้นไดเพียงชัว่ ขามคืน
ในทางกลับกันสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนเขามาทํางานรวมกับหนวยงานในกระทรวง
ยุติธรรมเปนการเปดกวางใหกับประชาชนทุกคน เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะทํางานเพือ่ ชุมชนของตน
และมีสิทธิทจี ะทํางานรวมกันกับภาครัฐ สมาชิกเครือขายฯ ก็ตองยอมรับกันในขอเท็จจริงวา
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ประชาชนแตละคนที่สมัครเขามาเปนสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนแตละคนลวนแตกตางกัน รอย
คนก็รอยแบบ เชนมีความถนัดและความชํานาญไมเหมือนกัน มีประสบการณในเรื่องตาง ๆ
โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมในชุมชนไมเทาเทียมกัน มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตามที่
แตกตางกันเพราะการเขามาเปนสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนไมจํากัดเพศและวัย ไมจํากัดวา
จะตองไมใชผูกระทําผิดมากอนไมมีขอจํากัดใด ๆทั้งสิ้นเพราะจะไปจํากัดสิทธิในการรักชุมชนของ
ตน หวงแหนชุมชนของตนไมใหตนรูสึกวาเปนสมาชิกของชุมชนยอมไมสามารถกระทําได และใน
ทํานองเดียวกันก็ไมสามารถกีดกันบุคคลใด ๆไมใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐไดเชนกัน
เพราะยอมเปนการขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กลาวโดยสรุป “ชุมชนเปน
ของสมาชิกชุมชนทุกคนไมวาคนนัน้ จะเปนคนดีหรือคนเลว คนจนหรือคนรวย เด็กหรือผูใหญ
หญิงหรือชาย พุทธหรืออิสลามหรือคริสต เมื่อชุมชนเปนของสมาชิกชุมชนทุกคนจึงเปนหนาที่ของ
สมาชิกชุมชนทุกคนที่จะถักทอความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกของชุมชนเขาดวยกัน ชุมชนจึงไม
สามารถทอดทิ้งสมาชิกคนใดไวนอกชุมชนได แมเขาผูนั้นจะเปนผูกระทําผิดมากอนก็ตาม”
2) จงรวมทํางานเปนทีมกับกลุมที่ถนัดเหมือน ๆ กัน
การทํางานโดยลําพังกับการทํางานแบบมีสวนรวมกับกลุมอื่น ๆ ยอมใหผลแตกตางกัน การ
ทํางานโดยลําพังยอมเปนผลดีตอชุมชนและสังคมโดยรวมนอยกวาการทํางานแบบมีสวนรวมกับ
ผูอื่นกลุมอื่น เพราะการทํางานโดยลําพังจะไมทําใหความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกของชุมชน
เขมแข็งขึ้น และไมสามารถทําใหเกิดสภาวะที่มนี ้ําหนักตอการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรมของ
สมาชิกชุมชนได มีขอยืนยันที่รับรองกันเปนการทั่วไปวาเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกชุมชนทํากิจกรรม
รวมกัน ก็จะเกิดการถักทอความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกดวยกันขึ้นมาทันที หากทํากิจกรรม
รวมกันบอยครั้งเทาใดการถักทอความสัมพันธก็ยิ่งแนบแนน ทีภ่ าษาทางวิชาการเรียกวา “การพัฒนา
ความสัมพันธในแนวระนาบ” หากความสัมพันธในแนวระนาบยิ่งเขมแข็ง ชุมชนก็จะยิ่งเขมแข็ง
ตามไปดวย และทําใหสมาชิกที่ยังรีรอเฝาดูอยูวงนอกอยากที่จะกระโจนเขามาเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น
ดังนั้นการมีสวนรวมที่มพี ลังจึงหมายถึงการมีสวนรวมแบบกลุมที่ใหผลตอการถักทอความสัมพันธ
ระหวางมวลสมาชิก
หากการรวมกลุมของชุมชนเกิดขึ้นจนสามารถจัด “ระบบองคกร” ไดในรูปคณะกรรมการก็
ดี รูปศูนยยุติธรรมชุมชนก็ดี การรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ก็ดี บทบาทตางๆ ที่สมาชิกเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนที่เคยทํากันตามลําพังก็สามารถนําเขามาจัดระเบียบใหเปนภารกิจหรือบทบาทตาง ๆ
ของศูนยยุติธรรมชุมชนโดยมอบหมายใหทีมงานที่มีความถนัดเขามารับผิดชอบเปนสวน ๆ และ
แสวงหาสมาชิกของชุมชนทีม่ ีประสบการณดานนั้น ๆ เขามามีสวนรวมรับผิดชอบเพิ่มเติม และ
หมั่นฝกฝนสมาชิกใหม ๆ ใหสามารถสืบทอดกันไดอยางตอเนื่อง
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3) จงหมั่นถักทอและจัดระเบียบการถักทอกันอยูเสมอ
บทบาททั้งหลายดังกลาวหากศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถนํามาจัดระเบียบและสามารถ
บริหารจัดการใหกาวไปขางหนาไดเชนมีกจิ กรรมออกมาเปนระยะๆ ก็จะทําใหศูนยยุตธิ รรมชุมชน
แหงนัน้ มีประสบการณเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวของศูนยยุติธรรม
ชุมชนอาจเปนความเคลื่อนไหวของผูประสานศูนยยุติธรรมชุมชน หรือคณะกรรมการของศูนยฯ
นั้นทั้งหมดรวมกัน หรือ โดยคณะกรรมการบางสวน ความเคลื่อนไหวดังกลาวยอมใหประสิทธิภาพ
มากที่สุดเมื่อมีการเคลื่อนไหวทั้งคณะกรรมการ เพราะใหผลตอการถักทอความสัมพันธไดมากกวา
การเคลื่อนไหวเพียงบางจุดหรือเฉพาะบุคคล และหากสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ที่รีรอยังไมเขามามี
สวนรวมในตอนแรก และไดเขามามีสวนรวมเปนทีมงานในภายหลังในบทบาทตางๆที่กระทรวง
ยุติธรรมเปดชองทางให และรวมเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องตามสถานการณและตามเวลาวางที่แตละ
คนไดอุทิศ ศูนยยตุ ิธรรมชุมชนแหงนั้นก็จะยิ่งเขมแข็งเพิ่มมากขึ้นไปอีก และหากศูนยยตุ ิธรรม
ชุมชนใดสามารถถักทอมวลสมาชิกของชุมชนโดยไมทงิ้ กลุมใด ๆ หรือบุคคลใด ๆ แมผูที่หลงผิด
ไวนอกการถักทอดังกลาว ศูนยยตุ ิธรรมชุมชนแหงนั้นก็นับไดวาเปนศูนยยตุ ิธรรมชุมชนที่ยอดเยี่ยม
ดวยเหตุผลดังกลาวกระทรวงยุติธรรมจึงไดกําหนดบทบาทขอหนึ่งใหสมาชิกเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนอาจดําเนินการรวมกับหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนขึ้น
ในชุมชนของตนเองไดเพื่อเปนจุดเชื่อมโยงของหนวยงานของกระทรวงยุติธรรมในพืน้ ที่ดังปรากฎ
ตาม “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ. 2548 ขอ 15(
ข)” ที่ใหสาํ นักงานยุติธรรมจังหวัดเปนศูนยประสานงานยุติธรรมชุมชนเพื่อใหมหี นาที 3 ประการ
ประการแรก เพื่อการพัฒนาและจัดตั้งกลไกการดําเนินงานของสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนซึ่ง
ศูนยยุติธรรมชุมชนก็เปนรูปแบบหนึง่ ของกลไกดังกลาว ประการที่สองเพื่อวางระบบฐาน
ขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลระหวางกลไกในชุมชน (ศูนยยตุ ิธรรมชุมชน) กับสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด และประการที่สาม เพื่อติดตามและ ประเมินผลการดําเนินงานของสมาชิกเครือขายยุติ
ธรรมชุมชน
สรุป
เสนทางเดินสูค วามเปนชุมชนเขมแข็งในขณะนี้ยังไมมเี สนทางใดทีใ่ ชไดผลดีไปกวาการ
ทํางานรวมกัน “อยางเปนหุนสวน”โดยเฉพาะ “หุนสวนยุติธรรมชุมชน” ระหวาง ชุมชนที่เปนพืน้ ที่
เปาหมาย หนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย หนวยงานผูใหการบําบัดรักษาและแกไขฟนฟู และ ผูมี
หนาที่ปองกันที่จะตองจัดการกับสาเหตุของการใชยาเสพติดและสาเหตุการเกิดอาชญากรรม การ
ทํางานอยางเปนหุนสวน “เปนหัวใจ” ของความสําเร็จในการแกปญหาใดๆ ดวยเหตุผลหลาย
ประการ เชนลดความซ้ําซอน เปนการประหยัด สามารถผนึกเอาบริการตาง ๆ เขาไวดว ยกันแบบ
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เบ็ดเสร็จ และเปนชองทางที่จะเขาถึงแหลงทรัพยากรมนุษย คือความเชีย่ วชาญที่มีอยูอ ยาง
หลากหลาย และแหลงทุน “โดยมีขอสมมุติฐานวาหนวยงานที่มีเครือขายยอมเขมแข็งกวาหนวยงาน
ที่ไมมีเครือขาย “ ซึ่งงานวิจัยไดแสดงใหเห็นวา องคกรใดที่ทํางานโดยลําพัง จะเปนองคกรที่ตองใช
ทรัพยากรและความพยายามอยางหนักแตในที่สุดแลวก็จะลมเหลว(Glaskiewicz and Beielefeld,
1998)

………………………………….

