การพัฒนาชุมชนใหเปน
“ระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ”*
โดย นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

สวัสดีครับพี่นอ งสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนที่เคารพ จากการที่กระผมไดตรวจสอบ
วิสัยทัศน และ แผนกลยุทธ ของกระทรวงยุติธรรม พบวากระทรวงยุติธรรมไดใหความสําคัญกับ
ประชาชนและชุมชนอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนเลยในหนาประวัติศาสตรของกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ไมเคยมีครั้งใดที่กระทรวงยุตธิ รรม ไดตั้งเปาหมายสุดทาย ของการอํานวยความ
ยุติธรรมยูท“ี่ ความสงบเรียบรอย และ เพื่อชีวิต และ ความเปนอยูท ี่ดีของพีน่ องประชาชน ชุมชน”
เชนนี้มากอน ไมเคยมีครั้งใดที่เคยกลาวถึงเหยื่ออาชญากรรม และ การปองกันอาชญากรรมไว
อยางชัดแจง และไมเคยมีครั้งใดที่เนนการทํางานรวมกันกับชุมชนแบบเปนหุนสวนเชนนี้
ทานทีเ่ คารพครับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมกําลังบอกตอสังคมวา กระทรวงฯในฐานะ
ที่เปน “ระบบควบคุมสังคมแบบทางการ” (Formal Social Control) โดยลําพังนัน้ คงไมสามารถ
ดําเนินภารกิจที่ตกแกตนไดโดยลําพัง จึงเห็นทางออกทีด่ ีที่สุด และ นาจะถูกตองทีส่ ุดคือการสราง
และ พัฒนาชุมชนใหเปน “ระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ” (Informal Social Control) ซึ่ง
แนวกลยุทธเชนนี้ เปนแนวกลยุทธที่สากลตางเห็นรวมกันถึงประสิทธิภาพตอการจัดการกับปญหา
อาชญากรรม ทั้งในเชิงรุก (Proactive) และ ในเชิงรับ (Reactive) วาเปนหลักการทีถ่ ูกตองและควร
สนับสนุน และ สงเสริมจึงไดบรรจุไวใน “ปฏิญญากรุงเทพ” โดยองคการสหประชาชาติ
ทานทีเ่ คารพครับ การทีจ่ ะพัฒนาชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการนัน้
ตองใหชุมชนไดฝกฝน “กระบวนการสรางชุมชน” รวมกับพี่นองสมาชิกชุมชนดวยกัน จนเกิดเปน
ทักษะ และ วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ซึ่งไมใชเรื่องงาย และการที่จะใหชุมชนพรอมใจที่จะทํางาน
รวมกันแบบเปนหุน สวนรวมกับภาครัฐ หรือ กับภาคสวนอื่นนัน้ กลับยากมากกวา ซึง่ ไมมีกลวิธีใด
ที่จะใชไดผลดีไปกวาการใช“ความสัมพันธ” (Relationship) ทานที่เคารพครับความสัมพันธที่
เขมแข็งสามารถทําใหเขาถึงใจ เขาถึงความรัก เขาถึงความไววาง และ เขาถึงความศรัทธา จนเกิด
เปนความผูกพันอยางมุงมัน่ (Commitment) เทานัน้ การสราง หรือ พัฒนาชุมชนใหเปน
กระบวนการควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการจึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งทานที่เคารพครับการ
สรางศรัทธาไมสามารถสรางขึ้นไดเพียงชัว่ ขามคืน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ใชในการบรรยายหัวขอ “กฎหมายที่เกี่ยวกับสภาพปญหาความตองการและแนวปฏิบัติของชุมชน” และ “บทบาทหนาที่

ของผูประสานเครือขายยุติธรรมชุมชน”กลุมเปาหมาย คือสมาชิกเครือขายยุตธิ รรมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 และ 24
สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมเอสดีอะเวนนิว กรุงเทพฯ กลุม เปาหมายจํานวน 120 คน และ 63 คนตามลําดับ
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ดวยเหตุนี้ในการนําเสนอเพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณกับทานที่เคารพนัน้ กระผมใครขอ
เนนเรื่อง “ความสัมพันธ” เปนหลัก โดยจะขอนําเสนอไปตามหัวขอดังนี้
1.
วิวัฒนาการความสัมพันธระหวาง ชุมชน กับ รัฐ
2.
อาชญากรรม ปญหาขามภาคสวนในระดับพื้นที่ ระหวาง กรุงเทพมหานคร กับ
กระทรวงยุติธรรม: ขอตกลงรวมกัน ในการจัดการกับปญหาอาชญากรรม
การแปลงขอตกลงระหวางกรุงเทพมหานคร กับ กระทรวงยุติธรรม ไปสูก ารปฏิบัติ
3.
4.
แนวคิดในการสราง หรือ พัฒนาชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ
ในรูปแบบยุติธรรมชุมชน

วิวัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับชุมชน
ทานทีเ่ คารพครับ เมื่อคนหมูม ากมาอยูรวมกันอาจเกิดปญหากระทบกระทั่งกันอันมีผลมา
จากการมีปฏิสัมพันธตอกันไมวาในกรณีใดๆเกิดขึ้น แรกเริ่มชุมชนยังสามารถจัดระเรียบของชุมชน
โดยชุมชนไดเองทําใหสงั คมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข กลไกที่ชุมชนนํามาใชในการจัดระเบียบ
ชุมชนอาจใชความเขมแข็ง หรือ ความอาวุโสที่สมาชิกชุมชนใหการยอมรับ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป
สภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมเชิงซอนมากขึ้น การจัดระเบียบชุมชน และ สังคมจึง
เปลี่ยนไปเปนรูปแบบมีการจัดการจัดการอยางเปนทางการมากขึ้น กิจกรรมใดที่ชุมชนเคยทําใน
การจัดระเบียบชุมชนในอดีต เชน การกําหนดกติกาของชุมชน การตัดสินขอพิพาทระหวางมวล
สมาชิกของชุม การถายทอดวิชาใหบุตรหลาน หรือ การรักษาผูปวยดวยหมอชาวบาน เปนตน
เหลานี้รัฐไดเอาไปทําเสียเอง โดยรัฐสมัยใหมจะมีการตั้งกระทรวงตางๆเขามารับผิดชอบตาม
กฎหมายที่ใหอํานาจไว เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติเขามารับผิดชอบเฝาระวังและปราบปราม
อาชญากรรม ศาลยุติธรรมตัดสินขอพิพาท กระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่สั่งสอนเด็กๆ กระทรวง
สาธารณสุขคอยเยียวยาผูปว ย เปนตน
ทานทีเ่ คารพจะเห็นไดวาการจัดระเบียบชุมชน และ สังคมไดเปลี่ยนจากแนวระนาบเปน
แนวดิ่งมากขึน้ ๆ จนเมื่อเวลาผานไปนานเขา ประสบการณการจัดระเบียบชุมชนที่ชมุ ชนเคยมี
ประสบการณ ก็พลอยถูกเลือนลืมไป เมื่อกาลเวลาผานไปจากชนรุน หนึ่งไปสูอีกรุน หนึ่ง การจัด
ระเบียบชุมชนในอดีต สมาชิกทุกคนตางมีสวนรวมในหนาที่อยางใดอยางหนึง่ ในการจัดระเบียบ
ทุกคนมีหนาที่ ก็เกิดความรับผิดชอบในหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย
รัฐสมัยใหมไดเขามามีบทบาทแทนที่บทบาทของชุมชนในการจัดระเบียบสังคมมานาน
มากกวารอยปโดยตรวจสอบไดจากกระทรวงตางๆที่ตงั้ ขึ้นนานกวารอยปแลว มีเพียงบางกระทรวง
ที่เพิง่ ตั้งมาเมือ่ ไมนานมานี้ หรือ บางกระทรวงที่เพิ่งตัง้ แตเปนเพียงการปรับปรุงระบบราชการ
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เพื่อใหงานในลักษณะเดียวกันอยูดว ยกันเทานั้นโดยภารกิจก็เปนเรื่องที่รัฐใหบริการเองมานานกวา
รอยปแลว
ทานทีเ่ คารพผลกระทบจากการที่รัฐเอากิจกรรมที่ชุมชนเคยทําเองไดในอดีตไปทําเสียเอง
สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอชุมชน ประชาชน และ ชุมชนคอยๆปลูกฝงเปนความเชื่อวาสิง่
ตางๆที่ชมุ ชนเคยทําไดดังไดกลาวแลวขางตน บัดนีเ้ ปนหนาที่ของรัฐเทานัน้ ที่จะตองใหบริการแก
ประชาชน จนในที่สุดดวยเวลาเนิน่ นานทีล่ วงไป ชุมชนก็รูสึกวาตนเปนเพียงผูรับบริการ สวนรัฐเอง
ก็สั่งสมความรูส ึกวาตนเปนผูใ หบริการ เปนผูใชอํานาจปกครองจึงเปนผูป กครอง ความรูสึกของ
ประชาชนถดถอย ดอยลงเขาใจเอาเองวา ตนเปนผูถ ูกปกครอง นอกเหนือจากความรูสึกวาเปน
ผูรับบริการดังกลาวอีกดวย ความรูสึกดังกลาว สงผลตอความสัมพันธระหวางภาครัฐ และ ภาค
ชุมชน ทําใหเกิดชองวางระหวางสองภาค และ ชองวางดังกลาวยิง่ ทวีความหางเหินมากขึ้นๆ ตาม
กาลเวลาที่เปลี่ยนไป สิง่ นีย้ นื ยันไดจากการที่ชุมชนจะเรียกขาราชการวา “เจานาย” เมื่อเขาหา
จะตองนอบนอม จนถึงตองคืบคลานเขาหา
ทานทีเ่ คารพครับทานอยากเปนลูกคา หรือ ไมครับ ลูกคามีความหมายวา “ผูรับบริการ ผู
ที่ชวยเหลือตนเองไมได” ดวยสาเหตุใดๆ เชน ปวยเจ็บจนตองไดรับบริการ การรักษาจากหมอ
ทานนอนหลับ ทานก็หวังใหมีการตรวจตราของเจาหนาที่ตํารวจรอบๆหมูบานของทาน คอยเฝา
ระวังรถของทานที่จอดอยูรมิ ถนนใหดว ย หากทานที่เคารพอยูในฐานะเชนนี้ ทานก็จะถูกเรียกวา
“ลูกคา” ดังนัน้ ความหมายของคําวาลูกคาจึงเปนคําที่เปนลบ (Negative) กดศักยภาพของ
ประชาชนชุมชนใหหลงลืมศักยภาพที่มนุษยมีอยูในสัญชาตญาณ หากทานไมคิดจะเปนลูกคาของ
หมอ ทานที่เคารพก็จะไมไปหาหมอเพียงแคบาดเจ็บเล็กนอย ทานจะหาทางปองกันตัวไมให
เจ็บปวย ทานจะออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ ทานจะเลือกรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน
พักผอน และ นอนหลับใหพอเพียง หมั่นเขาวัดนัง่ วิปสสนาอยูเ นืองนิตยเปนตน หมายความวาทาน
ไมยอมเปนลูกคา โดยทานเห็นวาควรปองกันสุขภาพเพือ่ มิใหเกิดเจ็บปวยที่อาจสายเกินไปจนถึง
อาจตองผาตัดที่เสี่ยงตอการสูญเสียชีวิต การปองกันกอนเชนนีท้ านทีเ่ คารพสามารถทําไดเองโดย
ทานไมตองเปนลูกคา เพราะการปองกันสุขภาพทาน ทานตองทําเอง ไมมีใครปองกันแทนทานที่
เคารพได
ชุมชนดั้งเดิม
• สภาพสังคมเชิงเดี่ยว
• ความสัมพันธในแนวระนาบ
• ชุมชนทํากิจกรรมรวมกันอยูเ สมอ
• ความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนรูปวงกลมซอนทับเกี่ยวพันกันทัง้ ชุมชน
• ความสัมพันธระหวางชุมชน และผูปกครองใกลชิดกัน
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• เปนชุมชนเขมแข็ง
ชุมชนกับรัฐสมัยใหม
• สภาพสังคมคอยๆ ซับซอนมากขึ้นๆ
• ความสัมพันธในแนวระนาบคอยๆแคบลงๆ
• ชุมชนทํากิจกรรมรวมกันนานๆครั้ง
• ความสัมพันธระหวางสมาชิกในแนวระนาบคอย ๆ หางเหินกันไป แตเกิด
ความสัมพันธในทางดิ่งเขามาแทนที่
• ชองวางระหวางรัฐ กับ ชุมชนนับวันยิ่งหางมากขึ้น
• ชุมชนคอยๆออนแอลง
รัฐผูใหบริการ

• เกิดสายสัมพันธในทาง
ดิ่งรัฐใชอํานาจปกครอง
ลงมายังชุมชนที่อยูใน
แนวระนาบ ชุมชนคือ
ลูกคา

ชุมชนออนแอ

24/08/48

ประชาชนคือลูกคา

• ความสัมพันธ
ชุมชนกับรัฐเปนรูป
สามเหลี่ยม
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พัฒนาการของความสัมพันธระหวางรัฐ กับ ชุมชนโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทานที่เคารพจากการตรวจสอบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามพ.ศ.2475 เปนตนมา พบวา
• รัฐธรรมนูญ2521ไดเริ่มกลาวถึงสิทธิ และ เสรีภาพ ของประชาชนไวชัดเจนมากขึ้น
• รัฐธรรมนูญ 2538 เริ่มมีแนวนโยบายแหงรัฐที่สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสว นรวม
ในการปกครองสวนทองถิน่
• “รัฐธรรมนูญ 2540 กําหนดใหรัฐตองเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน ทุกภาคสวน เขา
มามีสวนรวมกับกิจกรรมของรัฐ และ ของชุมชนในทุกระดับ อยางกวางขวาง”
ชุมชนกับรัฐหลังรัฐธรรมนูญ 2540
รัฐธรรมนูญ2540 หมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 46 และ56
ไดเริ่มวางพื้นฐานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของชุมชนและของรัฐ
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ม. 60...“บุคคลยอมมีสิทธิมสี วนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตนทั้งนีต้ ามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ”
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 76 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนใน
• การกําหนดนโยบาย
• การตัดสินใจทางการเมือง
• วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองรวมทั้ง
• การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ”
มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม ใน:• การสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชนจาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลรวมทั้ง
• การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัด ภาวะมลพิษทีม่ ีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน

การมีสวนรวมของชุมชนในระดับทองถิ่นภายใตรัฐธรรมนูญ 2540
การกระจายอํานาจไปสูทอ งถิ่น หมวดที่ 9 ตั้งแต มาตรา 282 ถึง มาตรา 290
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทั้งหลายมีความเปนอิสระในการ
• กําหนด การบริหาร การนโยบาย
• การปกครอง
• บริหารงานบุคคล
• การเงินและการคลัง และ
• มีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับ
องคกร ปกครองสวนทองถิน่
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.
2542มาตรา 4กําหนดใหกรุงเทพมหานคร เปนการปกครองสวนทองถิน่ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไมไดกลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชนในกิจการของ
กทม.เพียงแตบัญญัติวาชุมชนมีสทิ ธิ
• สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเขาไปรวมบริหาร
• ใชสิทธิเลือกตั้งตัวแทนของตนไปบริหาร
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• พระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิน่ 2542 มาตรา 4 ผูมีสทิ ธิเลือกตัง้
จํานวนไมนอยกวากึง่ หนึ่งมีสิทธิเขาชื่อใหประธานสภาทองถิน่ ออกขอบัญญัติทองถิ่น
ได
• และก็ไดตราการมีสวนรวมของชุมชนไวใน “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการ
ชุมชน 2534”
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน2534
ขอ 7 กรรมการชุมชนเปนตัวแทนชุมชน
ขอ 8 กรรมการชุมชนมาจากการเลือกตั้ง แตละชุมชนใหมีกรรมการชุมชนไดไมเกิน 7 คน ชุมชนใด
มีครัวเรือนเกิน 140 ครัวเรือน ใหเลือกกรรมการเพิม่ ไดอีก 1คนตอ 20 ครัวเรือน แตทั้งนี้จํานวน
กรรมการทัง้ หมดตองไมเกิน 25 คน
ขอ 25 อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการชุมชน
• สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
• ประสานและดําเนินงานรวมกับหนวยราชการองคการ และหนวยงานเอกชนตางๆที่
เกี่ยวของอันจะกอใหเกิดประโยชนแกชุมชน
• พัฒนาชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และ
ระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด
• เสริมสรางความสามัคคีและความมีวินยั ของผูอยูอาศัยในชุมชน
• สงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
• ดูแลรักษาทรัพยสนิ ของชุมชนและสาธารณสมบัติ
• เผยแพรผลงาน ติดตาม และรายงานผลงานของหนวยงานตางๆที่เขาไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตอผูอํานวยการเขต
• แตงตั้งผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมเปนที่ที่ปรึกษา หรือเปนคณะทํางานใน
ฝายตางๆ
ขอ 27 ใหนักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครและหรือผูที่ผูอํานวยการเขตมอบหมายเปนที่
ปรึกษาของชุมชน
ขอ 29-34 พูดถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฝายตางๆ
ขอ35-43 วาดวยการประชุม (collaboration process) สรุปสาระไดวา
• มีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง แตกรรมการ 1 ใน 3 อาจขอใหประธาน เรียกประชุม
พิเศษได
• แจงการประชุมลวงหนาอยางนอย 3 วัน
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• องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
• การประชุมดําเนินไป ตามระเบียบวาระเทานั้น
• การลงมติถือเสียงขางมาก
• ที่ปรึกษาเขารวมประชุมและขออภิปรายไดแตไมมีสิทธิออกเสียง
• ตองสงรายงานการประชุมตอผูอํานวยการเขตใน 15 วันนับจากวันเสร็จสิ้นการประชุม
ความสําคัญของระเบียบกรุงเทพ 2534 วาดวยคณะกรรมการชุมชน
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 เปนแนวคิดที่สงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในระดับลางสุด เปนแนวคิดแบบประชาธิปไตยที่ถอื วาทันสมัย
ที่สุดในยุคนั้น แมจะเปนการเริ่มมาจากขางบนลงสูลางก็ตาม
กรรมการชุมชนทุกคนมาจากการเลือกตัง้ จากสมาชิกของชุมชน การพนจากตําแหนง
เปนไปโดยกฎหมาย การแตงตั้งและการลงนามในบัตรประจําตัวของกรรมการ แมลงนามแตงตั้ง
โดยภาครัฐแตนั้นเปนเพียงรูปแบบพิธีการ โดยภาครัฐไมมีอํานาจเขาไปถอดถอนกรรมการที่มา
จากการเลือกตั้งได และที่สาํ คัญยิ่งคือหากกรรมการมีพฤติกรรมไมเหมาะสม หัวหนาครอบครัว
ตามจํานวนทีก่ ฎหมายกําหนด สามารถเขาชื่อใหถอดถอนได
การจัดรูปองคกร การวางรูปแบบกระบวนการสื่อสารในองคกร และการสื่อสารระหวาง
องคกรชุมชนกับ สํานักงานเขต เปนการจัดรูปแบบการสื่อสารที่สม่ําเสมอ การกําหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบขององคกรบริหารชุมชน การกําหนดบทบาทของสมาชิกชุมชนเหลานี้ลว นเปน
แนวคิดของการสรางชุมชนทัง้ สิ้น
และเมื่อดูบทบาทของกรรมการชุมชน จะพบวามีหนาทีส่ ง เสริมกระบวนการประชาธิปไตย
หรือกระบวนการที่นาํ มาใชกบั วิธีการสมานฉันท หรือวิธีการสันติวิธีใด วิธีหนึ่ง ในปจจุบันนี้เอง
และการรักษาความสงบเรียบรอย และพัฒนาปทัสถานทางพฤติกรรมของสมาชิก ยังเปนเรื่องที่
สอดรับกับเครือขายยุติธรรมชุมชน ทีก่ ระบวนการยุติธรรม สามารถเขาไปตอยอดไดเลย ดังนั้น
ยุติธรรมชุมชนในบานเรามีทุนมากทีเดียว
สรุปแนวคิดของคณะกรรมการชุมชน
• ตองการใหเกิดการพัฒนาตนเอง
• ตองการพัฒนาความสัมพันธในแนวระนาบ
• ตองการใหชมุ ชนทํากิจกรรมรวมกันอยูเสมอ
• ผลความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนรูปวงกลมซอนเกี่ยวพันกันในชุมชนมากขึ้น
• และตองการเห็นชุมชนเขมแข็ง
ระเบียบกรุงเทพมหานคร 2538 วาดวยกองทุนพัฒนาชุมชน
ระเบียบดังกลาวออกมาเพื่อสงเสริมการทํางานของคณะกรรมการชุมชนซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
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• รองปลัดกรุงกรุงเทพมหานครเปนประธาน
• เฉพาะกองทุนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เทานั้น ที่จะขอยืมได
• กองทุนนัน้ ตองตั้งมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
• กองทุนตองมีเงินสะสมแลวไมนอยกวา 10,000 บาท และ
• ตองเปนกองทุนที่บริหารในรูปคณะกรรมการ
ขอบัญญัติกรุงเทพการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาชุมชน36,38,40,42,
ขอบัญญัติกรุงเทพ เพื่อการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาชุมชน 2536 เปนขอบัญญัติ
ฉบับแรก เกี่ยวกับเรื่องนี้สาระสําคัญคือ “คําจํากัดความของคําวาพัฒนาชุมชน” คือกิจกรรม
แผนงานโครงการ ที่มีเปาหมายในการพัฒนาดานตางๆ ที่มงุ สูเปาหมายสุดทาย “เพื่อชีวิตและ
ความเปนอยูท ี่ดีของประชาชน” กลุมเปาหมายคือ กลุม เด็ก เยาวชน วิธีการดําเนินงาน และการใช
อาสาสมัคร

“อาชญากรรม”
ปญหาระดับพื้นที่ และปญหาขามภาคสวน
ภาพคดีที่เกิดในกรุงเทพป 2547
• คดีอุกฉกรรจ
แจง 1,366 คดี
จับได 554 คดี
• ตอชีวิตรางกาย/เพศ
แจง 7,989 คดี
จับได 2,278 คดี
• ประทุษรายตอทรัพย
แจง17,901 คดี
จับได 4,673 คดี
• คดีที่นาสนใจ
แจง 9,817 คดี
จับได 494 คดี
• คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
แจง60,155 คดี
จับได 88,442 คดี
หมายเหตุ คดีที่รัฐเปนผูเสียหายเชนอาวุธปน การพนัน ยาเสพติดคาประเวณี ฯลฯ การ
พนันจับไดมากที่สุดคือ 41,800 คดีรองลงมายาเสพติด 23,403 คดี และคาประเวณี 21,043คดี
ตามลําดับ
• ภาพผูตองโทษ(ทั่วประเทศ)ในเรือนจําป 2547
= 167,327 ราย
• ภาพผูทเี่ ขามาสูระบบคุมประพฤติ (เฉพาะกรุงเทพ/ธนบุร)ี ป 2547 = 65,371 คดี
• เปนคดีสอดสอง(ผูกระทําผิดจาก ม. 56,พัก/ลด,และเด็ก, ใหมและเกา) = 45,027 คดี
• เปนคดีสืบเสาะ (ม. 56 ,พัก/ลด)
= 9,169 คดี
• เปนคดีตามพรบ.ยาเสพติด 2545 ตรวจพิสูจน
= 6,052 คดี
• เปนคดีตามพรบ.ยาเสพติด 2545 ฟน ฟู
= 5,123 คดี
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หมายเหตุ ทัง้ กรุงเทพมหานคร มีเจาหนาที่ของสํานักงานคุมประพฤติ รวมทัง้ สิ้น170 คน
กระจายกันรับผิดชอบใน 11 สํานักงานทัว่ กรุงเทพ

หวงใยลูกหลานของเรา
“เด็กๆ ลูกหลานของเราเติบ
ใหญในชุมชน ไมใชจากกิจกรรม
อาชญากรรม
อาชญากรรม
ทั้งหลายที่คนนอกชุมชนหยิบยื่นให
เกิดมากขึน
้
ความกลัว
พัฒนาการของเด็กไดรับอิทธิพลเปน
สายสัมพันธ
ของชุมชน
อยางมากจาก การสัมผัสอยางยาวนาน
ถูกทําลาย
ของครอบครัว เครือขายไมเปนทางการ
แยกตัวอยู
ทั้งหลาย องคกรตางๆในชุมชน เชนวัด
โดดเดี่ยว
สรางความ
แตกแยก
มัสยิด และโรงเรียน เปนตนพัฒนาการ
ของลูกหลานเรา จึงไมใชเพียงเกิดจาก
บริการตางๆเทานั้น หากแตยังเกิดจากการสนับสนุนทัง้ หลาย จากเครือขายทั้งปวงในชุมชน และ
จากโอกาสตางๆในชุมชน อีกดวย.”
วงจรแหง
ความหวาดกลัว

24/08/48
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อาชญากรรมเปนปญหา ขามภาคสวน ระดับพื้นที่
อาชญากรรมเปน ปญหาระดับพื้นที่ ไมสามารถจะปองกัน แกไขฟน ฟู หรือปราบปราม ได
โดยลําพังเพียงเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนคนนอกพืน้ ที่ อาชญากรรมตองแกไข และ ปองกันในระดับ
พื้นที่ เพราะพืน้ ที่ใกลชิดปญหา สามารถใหขอมูล ทําการเฝาระวัง สามารถสรางความเขมแข็ง
ใหกับปทัสถานทางพฤติกรรมของ
วงจรแหง
ความหวัง
สมาชิกชุมชน และถักทอสายสัมพันธ
การปองกัน
อาชญากรรม
ระหวางสมาชิกดวยกันไดดีที่สุด ดังนั้น
กระบวน
สายสัม
การสราง
พันธของ
ชุมชน
การแกไข และการปองกันอาชญากรรม
ชุมชน
ถักทอกัน
อยาง
จะตองดําเนินการในชุมชน โดยชุมชน
เขมแข็ง
มากขึน
้
มีการติดตอ
และเพื่อชุมชน
กันมากขึน
้
ความรูส
 ก
ึ วา
ยังมีความหวัง
อาชญากรรมมีสาเหตุมาจาก
หลายสาเหตุทตี่ องไดรับการจัดการ
แกไข จากหลายกระทรวง ทบวง กรม จึงยอมรับกันในสากลวาเปนปญหาขามภาคสวนที่ไม
สามารถจะปองกันแกไขฟนฟู หรือปราบปรามไดโดยลําพังเพียงหนวยใดหนวยหนึง่ เทานั้น ดังนั้น
การจัดการแกไข และการดําเนินการปองกันอาชญากรรมจะตองดําเนินการรวมกันระหวาง ชุมชน
และ ภาคสวนทั้งหลายที่เกี่ยวของกับสาเหตุปจจัยทีน่ ําไปสูการกระทําผิด หรือที่กอใหเกิดความ
เบี่ยงเบนทางพฤติกรรมของประชาชน
24/08/48

28

10

ศาลยุติธรรม
อัยการ

ยุติธรรม

พี่นอง
ชาวกทม
มหาดไทย
ตํารวจ

แรงงาน

ศึกษาธิการ
พัฒนาสังคม
สาธารณสุข
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การจัดการกับปญหาอาชญากรรมที่มปี ระสิทธิภาพนั้นระบบยุติธรรมทางอาญาตองมี
เปาหมาย และ มีตัวชี้วัด ตัวเดียวกัน
หนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาดวยกันยอมมีภารกิจรวมกัน คือการจัดการ
กับปญหาอาชญากรรม ไมวา จะเปน การปราบปราม การสืบสวน สอบสวน การฟองคดี การตัดสิน
คดี การบังคับโทษ การปองกัน การแกไขฟนฟู และการสงเคราะหภายหลังปลอย แมภารกิจจะ
ตางกัน แตก็สามารถตัง้ เปาหมายรวมกันได เชนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตั้งเปาหมาย
รวมกัน เพื่อลดการกระทําผิดซ้ําใหได รอยละเทาใดตอป เปนตน
ทุกองคกร ตองเปลี่ยน หรือ ขยาย บทบาท เปลีย่ น หรือ ขยาย เปาหมายไปที่จุด
เดียวกัน นั่นคือที่ชุมชน
“จะทําอยางไรจึงจะทําใหองคกร ที่อยูในหนวยงานตางระบบ ตางภาคสวน และ มี
เปาหมายเฉพาะของตนอยูแลวใหหันมา เปลี่ยนบทบาท หรือ ขยายบทบาท เปลีย่ นเปาหมายหรือ
ขยายเปาหมาย ใหมุงเปาหมายไปสูจุดเดียวกัน คือ “เพือ่ ชีวิตและความเปนอยูท ี่ดีของพีน่ อง
ประชาชน” หากสามารถทําไดรูปแบบดังกลาว ก็จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ”
ศาลยุติธรรม
อัยการ
ตํารวจ

แรงงาน

ยุติธรรม

เพื่อชีวิตและ
ความเปนอยูท
 ด
ี่ ีของ
พี่นองประชาชน

ทุกองคกรตาง
เปลี่ยน/ขยาย
บทบาท และ
เปาหมาย
ไปที่จุดเดียวกัน
คือชุมชน

มหาดไทย
การปกครอง
สวนทองถิน
่

พัฒนาสังคมฯ

ศึกษาธิการ
สาธารณสุข
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รูปแบบการจัดการกับปญหาอาชญากรรมทีม
่ ีประสิทธิภาพสูงสุด
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ลักษณะพิเศษเฉพาะที่เปนขอจํากัดของกทม.ในการ “ขยายบทบาท” เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอย
กรุงเทพ เปนทองถิ่นขนาดใหญ เปนเมืองหลวงของประเทศ เปนที่ตงั้ ของรัฐบาล และ
กระทรวง ทบวง กรมทัง้ หลายทีม่ ีหนวยงานในสังกัด ตัง้ อยูในสวนภูมิภาค และในทองถิน่ ตางๆ
นอกจากนีย้ ังเปนศูนยกลางของภาคธุรกิจการคาของประเทศ และ เปนทางผานของกระแส
วัฒนธรรม และเปนแหลงงานของประชากรทั่วประเทศ
ในปจจุบัน กรุงเทพนอกจากจะมีความหนาแนนแลว ยังมีความซ้าํ ซอน และ เหลื่อมกันใน
รูปแบบการบริหารราชการ ระหวาง การบริหารราชการสวนกลางที่มีลกั ษณะการบริหารในทางดิ่ง
ลงไปยังสวนภูมิภาคและทองถิน่ แตกตางจากการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการ
บริหารราชการสวนทองถิน่ ที่มีลักษณะการบริหารในแนวระนาบ
ยุติธรรมชุมชนแบงรูปแบบความสัมพันธออกเปนสองรูปแบบ รูปแบบทีห่ นึ่งคือ
ความสัมพันธในแนวระนาบ รูปแบบทีส่ องคือความสัมพันธในแนวดิ่ง และยังแบงองคกร
ชุมชนออกเปน 3 ระดับ
ระดับที่ 1 ประกอบดวยสมาชิกชุมชน และ องคตางๆในชุมชนเปาหมายที่ตองการสราง
ศูนยยุติธรรมชุมชน ในระดับ
ลางสุดนี้สมาชิกชุมชนจะติดตอ
สัมพันธซึ่งกันและกัน
(networking) และติดตอกับ
องคกรตางๆในชุมชนที่อยูใน
ระนาบเดียวกัน ความสัมพันธ
ลักษณะเชนนีจ้ ะเกิดในชุมชน
เดียวกัน หรือขามชุมชนก็ได
องคกรตางๆในชุมชนก็อาจติดตอซึ่งกันและกัน และ อาจติดตอกับสมาชิกอืน่ ๆของชุมชน
ความสัมพันธเชนนี้ (networking) เกิดไดทงั้ ใน และ นอกชุมชน โดยลักษณะความสัมพันธจะแผ
ขยายในแนวระนาบ ถาการติดตอสัมพันธกันในแนวระนาบ มีความเขมแข็ง ชุมนั้นก็จะเขมแข็งใน
ระดับหนึง่ องคกรชุมชน หมายถึงกลุม/สถาบันที่มีชื่อเรียกขาน และ มีวาระการประชุมสม่ําเสมอ
ระดับที่ 2 ยุติธรรมชุมชนอาจประกอบดวยองคกรอื่นที่ไมไดอยูในชุมชนระดับลาง และ ไม
อาจสรางความสัมพันธในแนวระนาบกับสมาชิกชุมชนในระดับลางได แตมีความผูกพันกับชุมชน
ในระดับลางเพราะตองใหบริการใดๆแกสมาชิก หรือ องคกรในชุมชนในระดับลาง หรือตองการให
บรรลุเปาหมายในชุมชนระดับลาง เชน หนวยงานรัฐสวัสดิการทองถิ่น ตํารวจทองถิน่ องคกร
เหลานี้จัดอยูในชุมชนระดับที่ 2 และถือวาความสัมพันธกับชุมชนในระดับลางมีลกั ษณะในแนวดิง่
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และหากความสัมพันธในแนวดิ่งจากชุมชนระดับที่ 2 กับชุมชนในแนวระนาบมีความเขมแข็ง
ชุมชนก็จะเขมแข็งตามไปดวย
ระดับที่ 3 หมายถึงหนวยงานภาครัฐ และ เอกชน องคกรไมแสวงหากําไร ในระดับจังหวัด
ภูมิภาค และ ในระดับประเทศ หนวยงานในระดับนี้จะมีหนวยงานตัวแทน (counterpart) ในชุมชน
ระดับที่ 2 และมีความสัมพันธกับชุมชนในระดับที่ 1 และ 2 ในแนวดิ่ง และ หาก ลักษณะ
ความสัมพันธกับชุมชนในระดับที่ 1 และ 2 มีความเขมแข็งชุมชนในระดับลางก็จะมีความเขมแข็ง
ตามไปดวย
“ความพยายามกรุงเทพมหานคร เจาของพื้นที่ ที่จะทํางานรวมกับทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับปญหาความสงบเรียบรอย เพื่อชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นของพี่นอง
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ปรากฏอยูแลวใน วิสัยทัศน และพันธะกิจของกทม.”
วิสัยทัศน นโยบายดานความปลอดภัย “กรุงเทพฯของเรา ปลอดภัย อุนใจทุกครอบครัว”
ยุทธศาสตร สงเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและเสริมสรางการพัฒนา
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
ภารกิจ
1. ถนน ตรอก ซอย สวางปลอดภัย โดยจะสํารวจพืน้ ที่เสี่ยงอันตรายและติดตั้งไฟฟาใหสวาง
ไสว อุน ใจทุกพื้นที่
2. โครงการ เพื่อนชุมชน โดยปรับบทบาทหนวย ดับเพลิงเทศกิจ อปพร. และอาสาสมัครของ
กทม. เขารวมงานชวยเหลือชุมชน
3. ปองกันและชวยเหลือเด็กผูห ญิงและผูดอยโอกาส จากปญหาความรุนแรง ทั้งในบานและ
นอกบานโดยจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมสถานภาพผูหญิง ศูนยรับแจงเหตุ บริการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและใหการบําบัดฟน ฟู ผูประสบปญหาอยางตอเนื่อง 24 ชั่วโมง
4. มีมาตรการเขมงวด ในการตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนยปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
วิสัยทัศน ดานคุณภาพชีวติ “กรุงเทพฯ ของเรา นาอยู ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี
ยุทธศาสตร
1. สนับสนุนบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ และ เขาถึงอยางเทาเทียมกันของบุคคลทุกเพศ ทุก
วัย
2. จัดสวัสดิการสังคมที่จาํ เปนอยางเหมาะสมใหแกผูดวยโอกาส อาทิ ผูพกิ าร เด็กเรรอน เด็ก
ถูกทอดทิ้ง ผูสงู อายุ ฯลฯ
3. ขจัดความรุนแรงในครอบครัว สงเสริมโครงการเฝาระวังในชุมชน
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4. สงเสริม สนับสนุนการใหความรูขอมูลขาวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบ โรงเรียนและ
นอก โรงเรียน
ภารกิจ
1. ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ของศูนยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของ กทม.
2. จัดตั้งศูนยบริการแพทยฉุกเฉินครบวงจรเพื่อชวยเหลือไดทันทวงที
3. ปรับปรุงศูนยผูสูงอายุพรอมจัดอุปกรณ ออกกําลังกายที่เหมาะสม
4. จัดใหมีคลินิกสุขภาพผูหญิง ในศูนยบริการ สาธารณสุข
5. ปรับปรุงคุณภาพศูนยสุขภาพชุมชนและ โครงการพยาบาล เยีย่ มบาน
6. จัดใหมีคลินิก ใหคําปรึกษาปญหาครอบครัวเพื่อปองกันปญหายาเสพติด และการทะเลาะ
วิวาทของเยาวชน
7. จัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมจําเปนตอกลุมผูดอยโอกาส
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ ิการ ใหใชชีวิตในกรุงเทพฯ และ เขาถึงบริการสาธารณะ ตาง ๆ ได
สะดวกขึ้น
9. จัดตั้งสโมสร กีฬา ศิลปะ ดนตรี เยาวชน และสงเสริมกิจกรรม สําหรับเยาวชน
10. จัดกิจกรรม "ลานชีวิตใหมในวันหยุด" เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และสรางทางเลือก
ใหมของการใชชีวิตวันหยุดใหคนกรุงเทพฯ
กระทรวงยุติธรรมเริ่มตระหนักวา ภารกิจในการอํานวยความยุตธิ รรม ดวยการควบคุม
แกไข และปองกันปญหาอาชญากรรมนัน้ มันชางยากเข็ญเสียจริงๆ จนเกินกวาที่หนวยงานใด
หนวยงานหนึง่ จะรับมือไดโดยลําพัง จึงมีแนวกลยุทธที่เนนการทํางานแบบบูรณาการขามภาคสวน
และ แนวคิดทีจ่ ะสรางและ พัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เปน “ปจเจก” เชน
อาสาสมัครในภารกิจตางๆของแตละกรม และ ในรูป “ชุมชนเขมแข็ง” ที่สามารถใชกระบวนการ
ชุมชนแบบสันติวิธีในการแกไขปญหาขอขัดแยงในชุมชน และ สามารถจัดการกับทุกปญหาโดย
ผานกระบวนการดังกลาวไดอีกดวย
แนวนโยบาย และ แผนกลยุทธของกระทรวงยุติธรรม
วิเคราะห วิสยั ทัศน และ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
• กระทรวงยุติธรรมไดใหความสําคัญกับประชาชนและชุมชนอยางที่ไมเคยปรากฏมา
กอนเลยในหนาประวัติศาสตรของกระบวนการยุติธรรมไทย
• ไมมีครั้งใดที่กระทรวงยุติธรรม เคยมีเปาหมายสุดทายอยูท“ี่ ความสงบเรียบรอยและ
เพื่อชีวิตและความเปนอยูท ดี่ ีของพี่นองประชาชน ชุมชน” เชนนี้มากอน
• ไมเคยมีครั้งใดที่เคยกลาวถึงเหยื่ออาชญากรรมและการปองกันอาชญากรรมไวอยาง
ชัดแจง และ
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• ไมเคยมีครั้งใดที่เนนการทํางานแบบเปนหุนสวนเชนนี้
ทานทีเ่ คารพครับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมกําลังบอกตอสังคมวา กระทรวงฯในฐานะ
ที่เปน “ระบบควบคุมสังคมแบบทางการ” (Formal Social Control) โดยลําพังนัน้ คงไมสามารถ
ดําเนินภารกิจที่ตกแกตนไดโดยลําพัง จึงเห็นทางออกทีด่ ีที่สุด และ นาจะถูกตองทีส่ ุดคือการสราง
และ พัฒนาชุมชนใหเปน “ระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ” (Informal Social Control)
ซึ่งแนวกลยุทธเชนนี้ เปนแนวกลยุทธที่สากลตางเห็นรวมกันถึงประสิทธิภาพตอการจัดการกับ
ปญหาอาชญากรรมทัง้ ในเชิงรุก และ ในเชิงรับ วาเปนหลักการทีถ่ ูกตองและควรสนับสนุนและ
สงเสริมจึงไดบรรจุไวใน “ปฏิญญากรุงเทพ” โดยองคการสหประชาชาติ
“ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการสงเสริมศักยภาพผูกระทําผิด และบูรณาการแผนงาน
ที่เกี่ยวของ ระหวาง กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงยุติธรรม” ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ
2548
วัตถุประสงคของขอตกลง
1. เพื่อใหกลุม ผูดอ ยโอกาส กลุม ผูกระทําผิดไดรับบริการที่จาํ เปนทั้งดานสุขภาพกาย/จิต การ
สงเคราะห และ การพัฒนาศักยภาพอยางเหมาะสม และทั่วถึงสามารถกลับตนเปน
พลเมืองดีของสังคม
2. เพื่อรวมกันแกไข และ ปองกันปญหาอาชญากรรมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ และประสานความรวมมือ ในการดําเนินที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง
ความรวมมือดานบริการ
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมแกไขฟนฟูผกู ระทําผิด และพัฒนาศักยภาพดานตางๆ รวมทัง้
การใหบริการทางการแพทย
2. สนับสนุนกิจกรรมการทํางานบริการสังคมของผูกระทําผิดและอุปกรณ เครื่องมือ ที่จาํ เปน
ในการทํางานบริการสังคม
3. บริการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห
4. สงเสริมการศึกษา และ ทักษะอาชีพใหกบั ผูกระทําผิด
5. บริการ บําบัด รักษา ฟน ฟู ชวยเหลือ และปองกันการกระทํารุนแรงในครอบครัว
6. รวมเสริมสรางความยุตธิ รรม ปองกัน และแกไขปญหาสังคม ดวยเครือขายชุมชน
ความรวมมือดานบริหาร
1. ประสานแผน และดําเนินงานที่เกี่ยวของทัง้ ในระดับนโยบาย และ ระดับปฏิบัติการ
2. รวมกันกํากับดูแล และติดตามประเมินผล
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3. รวมดําเนินการในฐานะพหุภาคี ตามพระราชบัญญัติฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2545
ความรวมมือดานวิชาการ
1. สนับสนุนวิทยากร ผูเชีย่ วชาญ และแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและขาวสาร
ประชาสัมพันธ
2. รวมศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองคความรู และเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน และแกไข
ปญหาสังคม
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร
ความรวมมือดานอื่นๆ ตามที่จะตกลงกันตอไป

การแปลงความรวมมือสูการปฏิบัติ
ผานเครือขายยุติธรรมชุมชน
นโยบายกระทรวงยุติธรรมดานการพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชน
เปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) ของกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เปน “ระบบควบคุม
สังคมแบบทางการ” (Formal Social Control) ตองการสราง และ พัฒนาชุมชนใหเปน “ระบบ
ควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ” (Informal Social Control) ซึ่งเปนแนวกลยุทธทสี่ ากลตางเห็น
รวมกันถึงประสิทธิภาพตอการจัดการกับปญหาอาชญากรรม ทัง้ ในเชิงรุก และ ในเชิงรับ วาเปน
หลักการทีถ่ ูกตอง และ ควรสนับสนุน และสงเสริม จนไดรับการบรรจุไวใน “ปฏิญญากรุงเทพ”
โดยองคการสหประชาชาติ เมื่อเร็วๆนี้
วิวัฒนาการของเครือขายยุติธรรมชุมชน
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ชุมชนที่สามารถทําหนาที่เปนระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ (Informal Social
Control) ไดดีที่สุด คือชุมชนที่มีความเขมแข็ง การสราง และ พัฒนาระบบควบคุมสังคมแบบไม
เปนทางการตองอาศัยการทํางานรวมกันของทีมงาน ในรูป “กระบวนการ” (Process) กระบวนการ
นั้นจะตองใชเปนเครื่องมือ และ ฝกฝนอยางตอเนื่องจนกระบวนการนัน้ เปนวัฒนธรรมของการ
ทํางานรวมกันของชุมชนทั้งชุมชน ในขณะเดี่ยวกัน “กระบวนการ” ที่มปี ระสิทธิภาพจะสามารถดึง
ความรวมมือจากชุมชนทั้งชุมชนเพิ่มมากขึ้น

แนวคิด และ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการสราง หรือ พัฒนาระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ
1. แนวคิดแบบดั้งเดิม
2. แนวคิดใหมทอี่ าศัยทุนชุมชน
พวกเราจะเริ่มตนจากตรงไหน ?
แนวคิดแบบดั้งเดิม
1. เริ่มตนดวยการคนหาปญหา มองประชาชนคือลูกคา
• พื้นฐานแนวคิด: การเริ่มตนโครงการใดๆก็ตาม จะตองเริ่มดวยการคนหาสภาพ
ปญหาและความจําเปนทั้งหลายของชุมชนกอน โดยมี
• เปาหมายของแนวคิด: เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถาบัน เชนการเปลีย่ นแปลงชุมชน
เปลี่ยนแปลงครอบครัวเปลี่ยนระบบเปนตน
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• ประเด็นการสนทนา: ภาคสวนที่ทาํ งานรวมกันแบบพหุภาคี และ ชุมชนจะยกเอา
สภาพปญหาและความวิตกกังวลของชุมชนเพื่อเปดประเด็นสนทนา
• ผูนําการเปลีย่ นแปลง: คือผูที่มีอํานาจ หรือ “อํานาจคือความเปลีย่ นแปลง”
2. มองเห็นชุมชนวามีแตปญหา (มองไมเห็นโอกาส)
นักคิดในแนวนี้จะมองเห็นแตปญหาเต็มไปหมด และ มองเห็นวาชุมชนเต็มไปดวยปญหา
เชน กลุมแกง อาชญากรรม การหลบหนีโรงเรียน สภาพครอบครัวแตกแยก การวางงาน การขาด
แคลนที่อาศัย การกระทํารุนแรงตอเด็ก และ สตรี การไมรูหนังสือ หางไกลจากสวัสดิการ การใช
ยาเสพติดใหโทษ และ การออกจากการบําบัดรักษายาเสพติดกลางคัน เปนตน
แนวคิดใหมที่อาศัยทุนชุมชน
1. เริ่มตนดวยการมุงคนหาทุนชุมชน
• พื้นฐานแนวคิด: การทีจ่ ะเริ่มงานใดๆ ตองเริ่มตนมุง คนหาทุนชุมชน “ในรูปการ
จัดทําแผนทีท่ นุ ชุมชน”ทั้งหลายกอน เปนกระบวนการคิดเชิงบวก จะไมคิดเขาหามุม
อับ เปนผูท ี่มองเห็นโอกาสเสมอ
• เปาหมายของแนวคิด: เพือ่ สรางชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนเปนระบบควบคุม
สังคมแบบไมเปนทางการ
• ประเด็นการสนทนา: จะเริ่มตนสนทนากันเกี่ยวกับประสบการณของชุมชนในการ
จัดการกับปญหาของชุมชนที่ผานมา เพื่อคนหา ทุน ทักษะ และพรสวรรค ในการ
จัดการกับปญหาและความขัดแยง รวมตลอดถึงภาพอนาคตของชุมชนทีพ่ ึงประสงค
รวมกัน
• ผูนําการเปลีย่ นแปลง : คือ “คือความสัมพันธ” (Relationship)
2. มองวาทุนทั้งหลายมีอยูในชุมชนแลว
นักคิดที่เลือกทางเดินสายนี้ ในการทํางานรวมกับชุมชนกับพหุภาคีทกุ ภาคสวน จะเปลี่ยน
วิธีการคิด จากการคิดเขาหามุมอับ มาเปนคิดหาโอกาสแหงความเปนไปได ในการทํางานรวมกับ
ชุมชน เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง พวกเขาจะมองเห็นวาชุมชนเต็มไปดวยทุนตางๆ ดังนัน้ การ
ทํางานรวมกับชุมชนจึงเปนการทํางานที่ไมไดเริ่มจากศูนย บางชุมชนอาจมีตนทุนอยูจ นเกือบจะ
เต็ม หรือกวาครึ่ง หรือ มากกวาหนึ่งในสาม เชนนีก้ ็เทากับวาการทํางานกับชุมชนนั้น สําเร็จไปแลว
กวาครึ่ง ทัง้ ๆที่ยงั ไมไดลงมือทําอะไร
ทุนตางๆที่ตองการคนหา มีอาทิเชน มีผูใดบาง กลุมใดบาง องคกรใดบาง หรือ สถาบัน
ใดบาง ที่มีอยูใ นชุมชน หรือ ที่ชุมชนสามารถดึงเขามามีสวนรวมได แมจะอยูน อกชุมชน เชน เด็ก
หนุมสาว ผูสูงอายุ นักศิลปน พระนักสอนศาสนา โรงเรียน ธุรกิจตางๆ โรงพยาบาลสวนสาธารณะ
หองสมุด กลุมวัฒนธรรมตางๆ กลุมตางๆในชุมชน สโมสร และกลุมเกษตรกร เปนตน
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“ทุน” เครื่องมือในการสราง และ พัฒนาระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ
1. ทุนปรัชญา “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” หลักปรัชญาดังกลาวคือกระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางของภาครัฐในการ
บริหารกิจการของรัฐแนวคิดดังกลาวไดเนนใหเห็นหลักปรัชญาวากอนที่จะเริ่มพัฒนาสิง่
ใดๆ (ชุมชน) กอนอื่นตองทําความเขาใจสิ่งนัน้ ๆ ความเขาใจยอมทําใหการทํางานใดๆ
สอดรับกับสภาพปญหา และ ความตองการ ที่ตองการจะแกไข และ เปนเครื่องมือทีท่ ําให
เขาถึงขอมูล และ ที่สาํ คัญอยางยิ่งคือ เขาถึงความเชื่อมัน่ เขาถึงความรัก เขาถึงความ
ศรัทธาและ เขาถึงความไววางใจ และ ในที่สุดการพัฒนาก็จะเริ่มตนวิง่ ลิ่วตอไปได โดยไม
มีสิ่งใดที่จะทัดทานแรงศรัทธาไดเลย
2. ทุนสันติวิธี พวกเรากลายืนยันวาปวงชนชาวไทยมีทนุ ในการสรางสันติภาพอยูใน
สายเลือดมาตัง้ แตเกิด ยืนยันไดจากการสนทนาที่เอื้ออาทรดวยรอยยิม้ เอื้อตอการสราง
สัมพันธภาพ อยูตลอดเวลา เชน เราจะเรียกคูสนทนา ที่อายุมากกวา วา พี่ นา อา ลุง ปา
ปู ยาตายาย ทั้งๆที่คูสนทนาไมมีความสัมพันธโดยสายโลหิต แตเราคนไทยจะนับถือ กัน
เปนพี่ เปนนองกัน ทั้งประเทศ ไมวาจะมาจากสวนใดของประเทศก็ตาม
3. ทุนประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ เชนการมารวมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญ
ทางศาสนา หรือตามประเพณี
4. ทุน “กระบวนการ”สรางชุมชนเขมแข็ง ในการตอสูเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด กล
ยุทธหนึ่งคือแนวคิดการสรางชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ โดย
อาศัย “กระบวนการชุมชน”เปนเครื่องมือ แนวคิดนี้มาจากความเชื่อทีว่ า ชุมชนที่เขมแข็ง
จะสามารถผนึกกําลังกันเพื่อจัดระเบียบชุมชนโดยชุมชน และก็เพื่อความสงบสุขของ
ชุมชน จนสามารถจัดการกับยาเสพติดไดทั้งในแงการปองกัน และการปราบปราม รวมถึง
การบําบัดฟนฟู
5. ทุนเดิมที่กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงยุตธิ รรมมีอยูแลว
5.1 ทุนดานวิสัยทัศน และ กลยุทธ ของทัง้ สองฝายที่สอดคลองกัน
5.2 ทุน“ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการสงเสริมศักยภาพผูก ระทําผิด และ บูรณา
การแผนงานทีเ่ กี่ยวของ ระหวาง กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงยุติธรรม” ณ วันที่ 8
กุมภาพันธ 2548
5.3 ทุน “กระบวนการ” ในการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตาม “ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร วาดวย กรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 ” ระเบียบนี้เกิดเมื่อ 10 ปกวาที่ผาน
มา แตตองยอมรับวาแนวคิดตามระเบียบนี้ยงั ทันสมัยและสามารถอวดอางกับสังคมโลก
ไดวาบานเราก็มีแนวคิดในการสรางชุมชนเขมแข็งมานานแลว แตเราอาจขาดความรูความ
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เขาใจในกลวิธที ี่จะแปลงแนวคิดนี้ไปสูการปฏิบัติเพื่อการสรางกระบวนการมีสว นรวมที่จะ
นําไปสูการ ถักทอสายสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชนเขาไวดวยกัน จนเกิดชุมชนเขมแข็ง
และ ระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการไดในที่สุดการใชชองทางตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 เพื่อพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชน หรือ เพื่อสรางศูนย
ยุติธรรมชุมชนสําหรับแกไขปญหาอาชญากรรม ก็เทากับเปนการตอยอดจากทุนที่ชมุ ชนมี
มานานแลวนับกวา 10 ป
5.4 ทุนชุมชนในรูปคณะกรรมการชุมชน หากคิดเฉพาะกรรมการในชุมชนแออัด
จํานวน 817 ชุมชน ๆ ละอยางนอยที่ระเบียบ 34 กําหนด คือชุมชนละ 15 คน โครงการ
เครือขายยุติธรรมชุมชน ก็จะมีทนุ บุคคลในรูปคณะกรรมการชุมชนอยูแลวไมนอยกวา
(817 x 15) = 12,255 คน ซึง่ ยังไมนับรวมผูที่เปนอดีตกรรมการชุมชนอื่นๆ หรือ ดาวรุงที่
สอแวววาจะเปนผูนาํ รุนใหมที่คอยเวลาเปนกรรมการชุมชนในภายหนา ยังไมนับรวมทุน
บุคคลในรูปตางๆทีก่ ําลังรอการคนหา เพือ่ ชักชวนใหเขามารวม ในกระบวนการสราง หรือ
กระบวนการพัฒนาระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ ไดแก
• ผูนําเด็กและเยาวชน
• หัวหนาครอบครัว
• ผูนํากลุม แมบา น
• ผูนํากลุม สตรี
• ผูนํากลุม บุคคลที่รวมกันเพื่อวัตถุประสงคตา งๆ
• ผูนําองคกร
• ผูนําสถาบันตางๆในชุมชน
แนวทาง การสราง หรือ การพัฒนาระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการโดยทุนชุมชน
1. ตองเขาใจชุมชน
2. ตองเขาถึงชุมชน
3. ตองพัฒนาชุมชน
ตองเขาใจชุมชน
ตองเขาใจชุมชน หรือ ตองเรียนรูชุมชน หมายถึงจะตองเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ชุมชนนั้นทุกแงมุมตั้งแตอดีตจนปจจุบนั การที่จะเกิดการเรียนรูจนเขาใจชุมชนไดตองอาศัยขอมูล
ตางๆ ที่เกีย่ วของกับชุมชนนัน้ ทัง้ หมด ไดแก
• ขอมูลปฐมภูมิ ที่ไดจากการเขาไปใชชีวิตรวมกับชุมชน การสนทนา การทํา
กิจกรรมรวมกัน การทําเวทีประชาคม และ
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• ขอมูลทุติยภูมิ ที่มกี ารเก็บรวบรวมไวทงั้ ทีเ่ ปนขอมูลของทางราชการ หรือขอมูลที่
เอกชนรวบรวมไว ขอมูลปฐมภูมิจะตองอาศัยเทคนิคหลายเทคนิคตั้งแตการสราง
ความสัมพันธ การสัมภาษณ การสังเกต เปนตน และที่สาํ คัญอยางยิง่ คือความ
อดทนมุง มานะสําหรับขอมูลทุติยภูมิจะหาไดไมยากนัก
• ตองเขาใจวาชุมชนมี “ทุน” อะไรบาง
• ตองเขาใจในวิธีที่จะคนหาทุนชุมชนเหลานั้น
• ตองเขาใจวิธจี ดั ทําแผนที่ ทุนบุคล ทุนสถาบันตางๆ และ ทุนองคกร ทีไ่ มเปน
ทางการทั้งหลาย
• ตองเขาใจวิธกี ารสรางความสัมพันธ เพื่อสราง หรือพัฒนาความสัมพันธ ระหวาง
“ทุน”ทั้งหลายดังกลาว
• ตองเขาใจวิธกี ารที่จะบริหารจัดการ “ทุน”ดังกลาวเพื่อนําไปสูการแกไข ปรับปรุง
เงื่อนไข หรือ ปญหาของชุมชน (เชนขยายโอกาสการมีงานทํา ปรับปรุงการศึกษา
การบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น)
• ตองเขาใจวิธกี ารที่จะดึงชุมชนเขามามีสวนรวมอยางมุง มัน่ (Commitment) เพื่อ
รวมกําหนดวิสัยทัศน และ รวมวางแผน
• ตองเขาใจในวิธีการแสวงหาความรวมมือจากภายนอกชุมชนเพื่อดึงเอาทรัพยากร
เขามารวมในการแกไขปญหา
ตองเขาถึงชุมชน
• ตองเขาใหถงึ “ใจ” ของชุมชน มีเทคนิคเดียวเทานั้น ทีจ่ ะเขาถึงใจชุมชนไดนั้นคือ
“เทคนิคการสรางสัมพันธภาพ” สัมพันธภาพเปนเครื่องมือในการสรางสันติภาพ
และในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือในการทําลายสันติภาพได อยูท ี่เราจะใชใน
วัตถุประสงคใด หากสามารถเขาถึง “ใจ” เราจะสามารถเขาถึงความรัก เขาถึง
ความเขาอกเขาใจ เขาถึงความไววางใจ และ เขาถึงความศรัทธา จน
ความสัมพันธระหวางชุมชนกับเรากลายเปนความสัมพันธในระดับสูงสุดที่
เรียกวาเปนความผูกพันแบบ “ตระหนักรูในความผูกพัน ตระหนักรูในความ
รับผิดชอบอยางมุง มัน่ และจริงจัง” (shared commitment) ซึ่งเปนประโยชน และ
จําเปนอยางขาดไมไดในการสรางและพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชน หรือ ในการ
ทํางานกับชุมชน ในรูปแบบตางๆ
หมายเหตุ การเขาถึงใจ เปนผลของการสราง และ พัฒนาความสัมพันธ ระหวาง สมาชิก
เครือขาย กับ ชุมชน ที่ไมสามารถสรางขึ้นมาไดเพียงชั่วขามคืน
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• ตองเขาใหถงึ ขอมูล “ทุนชุมชน” ทั้งขอมูลในเชิงกวาง และ ขอมูลในเชิงลึก การจะ
เขาถึงทุนชุมชน สวนหนึง่ ตองอาศัยพัฒนาการดานความสัมพันธระหวางกัน จน
เขาถึง “ใจ” ดังกลาว กิจกรรมที่ใชเพื่อใหสามารถเขาถึงใจ เชนการรวมกับชุมชน
ในการสํารวจคนหาทุนชุมชน และกิจกรรมรวมกันทําแผนทีท่ ุนชุมชน ซึ่งในชั้นนี้
จะไมขอกลาวในรายละเอียด
• ตองเขาถึงตนเอง หมายความวาสมาชิกเครือขายตองเขาใจในศักยภาพของ
ตนเอง เขาถึงความพรอมของตนเอง ที่จะทํางานรวมกับชุมชน ตองเขาถึงตนเอง
ทั้งดานองคความรู ดานขอมูลฝายตน ทักษะ ความชํานาญ และ ประสบการณ
หากขาดดานใด เทคนิคใด ตองใฝฝกฝนดานนัน้ หรือ หาผูที่เกงดานนัน้ มาเปนคูหู
รวมกันทํางานเปนทีม ซึง่ จะไมลงรายละเอียด
ตองพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน
จากภาพที่ชมุ ชนอยูในปจจุบัน ไปยังภาพอนาคตที่ชมุ ชนอยากจะใหเกิดขึ้นในชุมชนของ
ตน ยังหางกันอยูเทาใด และ หากจะไปใหถึงภาพอนาคตนั้น ชุมชนจะตองไดรับการพัฒนาดานใด
และ ควรไดรับการสงเสริม สนับสนุนอะไรบางสมาชิกเครือขายตองประสานภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเขามาทําการพัฒนา สงเสริม และ สนับสนุน ใหกบั ชุมชน เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะ
รวมกัน สราง หรือ พัฒนาชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการตอไป

ก.ภาพปจจุบนั

ข.ภาพอนาคต
ชีวิตและความเปนอยู
ที่ดีขึ้นกวาเดิม

อาชญากรรม/ยาเสพติด
ระบาดหนัก
สภาพปญหา
ชองวางระหวาง ก. กับ ข.

ปญหาหมายถึงชองวางระหวางภาพปจจุบัน กับ ภาพในอนาคต การแกปญหาคือ
การทําชองวางระหวางภาพปจจุบัน กับ ภาพในอนาคตใหแคบลง
หลักการเสริมศักยภาพใหกับชุมชน
ตองรีบสํารวจ และ เมื่อพบวาชุมชนสมควรที่จะไดรับการสรางเสริมศักยภาพดานใดบาง
ตองรีบจัดการสรางเสริมใหเสียแตเนิ่นๆกอนที่จะใหชุมชนสํารวจ และ คนหาทุนชุมชน หรือ
กอนที่จะรวมกันวางแผนกับชุมชน เชน
1. สมาชิกชุมชนที่ไดรับมอบหมายใหคนหาทุนชุมชนยังไมเขาใจวิธกี ารคนหา หรือ

22

2.
3.
4.
5.

ไมเขาใจวิธีการจัดทําแผนทีท่ ุนชุมชน หรือ
ขาดทักษะที่จาํ เปนในเรื่องการสรางความสัมพันธ หรือ
ทักษะการหาขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือ
ขาดทักษะการระดมสมอง หรือ ทักษะการนําประชุม ฯลฯ สมาชิกเครือขายตองประสาน
ภาคสวนที่เกีย่ วของเพื่อเสริมทักษะใหกับชุมชนในสิง่ ที่เขายังขาด หรือที่เขาตองการเปน
ลําดับแรก
เทคนิคการขับเคลื่อนชุมชน
ขั้นที่ 1: แสวงหาการมีสวนรวม และ ความรวมแรงรวมใจแบบมุงมัน่ จากสมาชิกชุมชน
(Resident Commitment and Involvement)
ขั้นที่ 2: กระตุนใหสมาชิกชุมชนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ หรือ ความ
สนใจของชุมชน (community focus)
ขั้นที่ 3: สราง และ พัฒนาเครือขายในชุมชน (community network)
ขั้นที่ 4: สราง และ พัฒนาโครงสรางตางๆที่นาํ โดยสมาชิกของชุมชน (resident-led
leadership structures)
ขั้นที่ 5: ระดมทรัพยากรจากทั้งใน และ นอกชุมชน (leverage internal and external
resources)
ขั้นที่ 6: สรางการรูปแบบการสื่อสาร รูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในชุมชน (create
additional communication vehicles)
ขั้นที่ 1: แสวงหาการมีสวนรวม และ ความรวมแรงรวมใจแบบมุงมั่น จากสมาชิกชุมชน
(Resident Commitment and Involvement)
• คนหาความสนใจ ความวิตกกังวลของสมาชิกชุมชนเพื่อ นํามาเปนประเด็นสนทนา
• ดึงชุมชนเขามาสูวงสนทนาเพื่อรวมกันหาวิธีการที่จะแกไขปญหานัน้ และ เพื่อเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการแกปญหา
ขั้นที่ 2: กระตุนใหสมาชิกชุมชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ หรือ ความ
สนใจของชุมชน (community focus)
• ประเมินชุมชน (community assessment) เปนภารกิจแรกที่ตองทํา การประเมิน
ชุมชนคือการคนหาทุนชุมชนนัน้ เองหลักการประเมินชุมชนเปนแนวปฏิบัติที่ไดรับ
ความนิยมมากในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมชุมชน นอกจากประเมิน ทุน ยังตอง
ประเมินสภาพปญหาดวย เพื่อใหได ปญหารวมของชุมชน และ ความทาทาย ที่จะใช
กระตุนชุมชนใหลุกขึ้นสู การประเมินหรือสํารวจชุมชนเปนโอกาสทําใหชุมชนไดเรียนรู
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ชุมชนของตนเอง เปนโอกาสที่จะไดทราบถึงความถนัดของแตละคนและสามารถนํา
ความถนัดนัน้ มาใชในศูนยยตุ ิธรรมชุมชนไดดวย
กลวิธีในการดึงชุมชนใหเขามามีสว นรวมในขั้นตอนนี้เชน
1. อาศัยโอกาสเมื่อมีการจัดกิจกรรม งานเทศกาล หรือกิจกรรมใดที่ชุมชน มารวมกันเพื่อ
กระตุนใหชมุ ชนเขามารวม
2. สอดแทรกแนวคิดในเนื้อหาขาวสารที่เผยแพรในชุมชนโดยเฉพาะผานทางองคการศาสนา
หรือองคการทีไ่ มแสวงกําไร และหาโอกาสที่จะเสนอแนวคิดในทุกครั้งทีม่ ีโอกาส
ขั้นที่ 3 : สราง และ พัฒนาเครือขายในชุมชน (community network)
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ขั้นที่ 4: สราง และ พัฒนาโครงสรางตางๆที่นาํ โดยสมาชิกของชุมชน (resident-led
leadership structures
ภายใตเครือขายชุมชนตามขอกอนนัน้ จะมีกลุม องคกร สถาบัน ตางๆที่จะตองสํารวจให
หมด แตละกลุม แตละองคกร หรือ สถาบันจะมีผูนาํ ผูน ําเหลานี้แหละทีจ่ ะเปนตัวจักรสําคัญใน
การขับเคลื่อนชุมชนตอไป ดังนัน้ สิง่ ที่จาํ เปนตองทําในอันดับแรกที่สดุ คือ “ตองสํารวจและคนหา
ผูนําเหลานัน้ พรอมทัง้ ความถนัดที่แตละคนมีอยู โดยปกติตามธรรมชาติ ผูนาํ เหลานี้จะเปนผูที่
หวงใยในชีวิต และ ความเปนอยูท ี่ดีของชุมชนอยูแลว จึงไมยากที่จะกระตุนใหเขามารวม
ขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน
ศูนยยุติธรรมชุมชนอาจมีโครงสรางดานตางๆมากนอยเทาใดขึ้นอยูก ับสภาพชุมชน และ
ความสนใจของชุมชน เมื่อชุมชนพบกับความสําเร็จเล็กๆ ก็สามารถนําไปสูการขยายวงใหกวาง
มากขึ้น เชน
1. การปองกันอาชญากรรม ที่จะตองระดมทุกภาคสวน
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2. การปราบปรามที่ตองรวมมือ กับตํารวจบาน หรือ ตํารวจชุมชน
3. การคุมครอง และ สงเคราะหเหยื่ออาชญากรรม
4. การบําบัดรักษาสมาชิกที่ติดยาที่ตองสงตอ และ ตองรวมมือกับสาธารณสุข หรือ หนวย
บําบัดรักษา
5. การดูแลสมาชิกที่ถกู คุมความประพฤติในชุมชน
6. กิจกรรมนันทนาการ หรือ การทํางานบริการสังคมโดยผูก ระทําผิด
7. การเตรียมความพรอมเพื่อการกลับคืนสูชมุ ชนของสมาชิกที่ตองโทษ
8. การใหบริการสวัสดิการที่ตอ งประสานกับหนวยที่เกีย่ วของ
9. การระงับขอพิพาทดวยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
10. การปรับสภาพชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยง และ เพิ่มปจจัยคุมครอง และ
11. การคนหาผูท ตี่ กขอบ หรือ เขาหาชุมชนโดยการเยีย่ มบาน เปนตน
ขั้นที่ 5: ระดมทรัพยากรจากทัง้ ใน และ นอกชุมชน (leverage internal and external
resources)
ในระยะเริ่มตนของการเปดดําเนินการศูนยยุติธรรมชุมชนอาจขลุกขลักในการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม แตเมื่อทุกอยางเขาที่ และศูนยยุติธรรมที่เปดดําเนินการ เปน
การลองผิด ลองถูก จนสามารถพิสูจนใหเห็นวา การสรางชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมแบบไม
เปนทางการ เปนประโยชนตอสังคม และชุมชนอยางไร เมื่อนัน้ ก็จะไดรับงบประมาณสนับสนุน
ตอเนื่อง
เนื่องจากโครงการนี้เปดดําเนินการโดยอาศัยขอตกลงรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร กับ
กระทรวงยุติธรรมเปนกลยุทธนํารอง จึงเชือ่ วาชุมชนมีชอ งทางที่จะระดมทุนไดไมยากนัก และที่
สําคัญอยางยิง่ หากปญหาทีช่ ุมชนคิดจะทํารวมกัน เปนเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม ทีท่ ุกฝาย
ยอมรับกันวาเปนปญหาขามภาคสวน ทีเ่ กี่ยวของกับหลายกระทรวง ทบวง กรม ชุมชนก็ยิ่งมี
ชองทางที่จะดึงภาคสวนเหลานัน้ เขามารวมไดตลอดเวลา
ขั้นที่ 6: สรางการสื่อสารรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในชุมชน (create additional
communication vehicles)
ความสําเร็จของศูนยยุติธรรมชุมชนจะไมเกิดขึ้นเลย หากขาดการสื่อสารที่เขมแข็ง การ
สื่อสารตองสื่อกับสมาชิกชุมชนในรูปแบบภาษาทองถิน่ นั้นๆ ใหสามารถเขาใจไดงาย
หากเลือกสื่อสารดวยวาจา ควรอยางยิ่งที่จะตองคัดเลือกผูที่สามารถสือ่ สารโนมนาวได
เพราะมิเชนนัน้ ก็อาจเปนการทําลายศูนยยุติธรรมชุมชนเสียตั้งแตตน
เทคนิคอื่นๆในการแสวงหาความรวมมือ
• เยี่ยมเยียนถึงบาน (Door to door)
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• ตั้งศูนยบริการในชุมชน (Community center)
• การจัดงานเทศกาล (Street fairs and festivals)
• กิจกรรมการเดินรณรงคในชุมชน (Community rallies).
• ออกเสียงตามสาย
• จดหมายขาว แผนพับ (Dissemination of fliers in public facilities).
• สื่อสารผานวัด มัสยิด
กระบวนการแปลงแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัติ 7 ขั้นตอน
1. เขาพบเจาหนาทีท่ องถิ่น หรือ ผูนําชุมชน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับศูนยยตุ ิธรรมชุมชน และ
เพื่อขอใหสนับสนุนแนวคิดตามโครงการดังกลาว
2. รวบรวมแกนนําที่จะรวมรับผิดชอบเปนผูเริม่ กอการเพื่อนํา แนวคิดยุติธรรมชุมชนมาสราง
ชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ
3. คัดเลือกองคกร หรือ บุคคล ที่จะเขามาเปนกรรมการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนในฐานะผู
มีสวนไดเสีย (Stakeholder)
4. กําหนดบทบาท และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
5. กําหนดรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร
6. สรางโครงสรางของศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อใหสามารถนําแผนงานโครงการตามแผนกล
ยุทธตามขอตกลงระหวางกรุงเทพมหานคร กับ กระทรวงยุติธรรมไปปฏิบัติ
7. กําหนดภารกิจของคณะกรรมการบริหาร
เขาพบเจาหนาที่ทองถิ่น หรือ ผูนําชุมชน เพื่อใหความรู เกี่ยวกับศูนยยุติธรรมชุมชน และ
เพื่อขอใหสนับสนุนแนวคิดตามโครงการดังกลาว
หากศูนยยุติธรรมชุมชนตองการบรรลุเปาหมายที่ชมุ ชนไมสามารถจะดําเนินการเองโดย
ลําพังได เชนการปราบปรามอาชญากรรม การบําบัดรักษาสมาชิกที่ติดยา เหลานี้เปนตน คณะ
ผูกอการตองเขาพบผูนาํ องคกรดังกลาวทีต่ ั้งอยูในเขตของชุมชน เพื่อชักชวนใหเขามารวมเปน
หุนสวนในฐานะผูมีสว นไดสวนเสีย ยกเวนแตเรื่องใดๆที่ชุมชนสามารถทําไดเองทั้งกระบวนการ
เชน การปองกันอาชญากรรม หรือการเขาถึงสมาชิกโดยการเยี่ยมบาน
แตถึงอยางไรก็ตามแมชุมชนสามารถทําไดเองเปนสวนใหญ แตก็มีบางสวนที่ชุมชนตอง
ประสาน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จโดยบริบูรณ เชนการประสานหนวยงานที่เกีย่ วของเพือ่ ใหการ
สงเคราะหสมาชิกที่ตนไปเยีย่ มเยียนมา เปนตน ดังนัน้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของสมควรเขาพบเพื่อดึง
เขามาเปนหุนสวนเสียตั้งแตเริ่มดําเนินการศูนยยุติธรรมชุมชน
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รวบรวมแกนนําที่จะรวมรับผิดชอบเปนผูเริ่มกอการเพื่อนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาสราง
ชุมชนใหเปนระบบควบคุม สังคมแบบไมเปนทางการ
ชุมชนที่จะเปดศูนยยุติธรรมชุมชน หากตองคอยใหสมาชิกชุมชนทุกคนยอมรับ หรือตอง
ไดรับความรวมมือ อยางกวางขวางกอนนัน้ จะทําใหการดําเนินงานลาชา แกนนําสวนหนึง่ คือ
ตัวแทนชุมชน สวนหนึง่ มาจากหุน สวนที่ชมุ ชนคิดวาจะทํางานรวมดวย หากคณะผูก อการตองการ
ขยายการเขามามีสวนรวมกับแกนนําใหมากขึ้น การ คัดเลือกผูที่จะเขามารวม ใหยึดหลักการ
พิจารณาถึงทักษะ และความชํานาญ ที่จาํ เปนในการดําเนินงานในชัน้ กอการนี้
คณะผูกอการสมควรใชวิธีการประชุมสมาชิกชุมชน เพื่อแสวงหาการสนับสนุน หาก
ปราศจากการสนับสนุน ยุตธิ รรมชุมชนนัน้ จะมีแตที่ทาํ การเทานัน้
หนาที่ และ ความรับผิดชอบคณะกอการของ
• พบกับสมาชิกในทองถิน่ นัน้ และ เชิญชวนใหเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรม
ตางๆตามที่โครงสรางของศูนยยุติธรรมชุมชนนั้น ออกแบบไว
• สํารวจสภาพปญหาและความตองการเบือ้ งตนของชุมชน และ
• คัดเลือกผูที่จะเขามาทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนเมื่อคณะ
ผูกอการสลายตัวไป
คัดเลือกองคกร หรือ บุคคล ที่จะเขามาเปนกรรมการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนในฐานะ
ผูมีสวนไดเสีย (stakeholder)
ศูนยยุติธรรมชุมชนที่คํานึงถึงการจัดการกับปญหาขามภาคสวนจะคํานึงถึงผูมีสวนไดสวน
เสียในปญหานั้นๆ และ ชักชวนใหเขามารวม เปนคณะกรรมการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนตัง้ แต
เริ่มดําเนินโครงการ ในฐานะหุนสวน มีคําถามวา สํานักงานคุมประพฤติก็ดี สํานักงานเขต หรือ
สํานักงานแขวงของกรุงเทพมหานคร ที่ชุมชนนัน้ อยูในเขตรับผิดชอบก็ดี สถานีตํารวจที่ชุมชนนัน้
อยูในเขตก็ดี กระทรวงพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษยก็ดี และ ฯลฯ เหลานี้ควรมีตัวแทน
ในระดับกําหนดนโยบาย เพือ่ ใหเขามาเปนคณะกรรมการบริหารหรือไม
กําหนดบทบาท และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะผูกอการตองจัดทํารางขอกําหนดบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารไว เพื่อเปนแนวทางในกระบวนการคัดเลือก ผูที่จะเขามาเปนคณะกรรมการบริหาร และเมือ่
ไดคณะกรรมการบริหารแลว บทบาทและความรับผิดชอบของคณะผูกอการก็เสร็จสิ้นลง
ตองใหเกิดความชัดเจนเสียตั้งแตตน วาบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารมีมากกวาการที่จะมารวมวางแผนกลยุทธ กําหนดนโยบาย หรือ รวมดําเนินงานเพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงค และ เปาหมายของศูนยยุติธรรมชุมชนเทานัน้ หากแตการตัดสินใจใดๆ
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ของตนตองผูกพันองคกรทีต่ นเปนผูแทน ที่องคกรนั้นจะตองรวมทั้งแรงกาย แรงใจ และแรง
ทรัพยากรรวมกัน ความรับผิดชอบเชนนัน้ เราเรียกวา “ขอผูกมัด” (commitment)
บทบาท และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารศูนยยุตธิ รรมชุมชน ที่พึงกระทํา
• พัฒนาวิสยั ทัศนของชุมชน
• ประเมินชุมชนในเชิงลึกมากกวาที่คณะผูกอ การทําไว
• ตั้งคณะทํางานชุดตางๆ เพือ่ รองรับกลยุทธแตละกลยุทธ
• ตรวจสอบผลการดําเนินงานของคณะทํางานทุกชุดตามแผนกลยุทธ และใหการ
ยอมรับเปนขัน้ สุดทาย
• ใหการยอมรับในการคัดเลือกผูประสานงาน และ เจาหนาที่ อื่นๆ ของศูนยยุติธรรม
ชุมชน
เมื่อศูนยยุติธรรมชุมชนตัง้ หลักไดแลว คณะกรรมการบริหารควรมีบทบาท และ ความ
รับผิดชอบเพิ่มเติมดังนี้
• ตรวจสอบการบริหารจัดการของศูนยฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย และ วัตถุประสงค
• ใหคําแนะนํา หรือ แกไขขอขัดของในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
• ประสานการทํางานของคณะทํางานชุดตางๆ
• พัฒนา และ บูรณาการนโยบายของศูนยยตุ ิธรรมชุมชน
• ใหความเห็นชอบในการเปลีย่ นแผนกลยุทธ
• ใหความเห็นชอบในการจัดทําขอเสนอขอรับทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนกล
ยุทธ
• กํากับดูแลการวัดผล และการรักษาคุณภาพของศูนยยตุ ิธรรมชุมชน
• จัดหาผูน ํา และ ผูสนับสนุน สําหรับการขยายศูนยยุติธรรมชุมชนอยางตอเนื่อง
กําหนดรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร
กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารศูนยยตุ ิธรรมชุมชน ควรเปนไปตาม
กฎหมาย และ ดําเนินตามแนวนโยบาย และ ขั้นตอนที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษร กระบวนการ
และ ขั้นตอนการตัดสินใจตองประกอบดวย:
• จะประชุมกันบอยเทาใด
• วาระการประชุมจะจัดทําอยางไร
• จะตัดสินกันโดยใชเสียงทั้งหมด หรือ โดยเสียงสวนใหญ
• กิจการใด และ เมื่อใดที่จาํ เปนตองออกเสียง
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กําหนดภารกิจของคณะกรรมการบริหาร
พัฒนา และ ตรวจสอบ แผนกลยุทธของศูนยยุติธรรมชุมชน แผนกลยุทธตองเปนแผนที่
ครอบคลุมระยะเวลาอยางนอย 2 ถึง 3 ป กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ มีดังนี้
• คณะกรรมการตองจัดทําวิสยั ทัศนชุมชน
• ประเมินชุมชนในเชิงลึก
• จัดลําดับความสําคัญของปญหา/ความตองการ พรอมกับ
• ตั้งเปาหมาย และ วัตถุประสงค สําหรับแตละกิจกรรมทีจ่ ะใชในการแกปญหาเหลานั้น
• จากนั้นใหจัดทําแผนปฏิบัติการในแตละป
ขอเสนอแนะการจัดโครงสรางองคกร ของศูนยประสานเครือขายยุติธรรมชุมชน เพื่อให
สามารถนํา แผนงานโครงการ ตามแผนกลยุทธ ตามขอตกลง ระหวางกรุงเทพมหานคร
กับ กระทรวงยุติธรรมไปสูการปฏิบัตจิ ริง
การเริ่มตนเปดดําเนินการศูนยยุติธรรมชุมชน ในระดับชุมชนเราตองมองไปขางหนา ศูนย
ดังกลาวสมควรกระตุน ใหเกิดในทุกชุมชน ที่มีปญหาอาชญากรรม จากรุนแรงมากไปหารุนแรง
นอยตามลําดับ ดังนัน้ ศูนยดังกลาวอาจมีนับจํานวนหลายรอยศูนยโดยคํานวณจากชุมชนแออัด
ในกรุงเทพมหานครทีม่ ีมากถึง 817 ชุมชน เมื่อภาพนัน้ เกิดขึ้นจริงการประสานศูนยทังหมดจะเกิด
ปญหาตามมา ดังนัน้ รูปแบบที่จะนําเสนอตอไปนี้ยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยการแบงพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครออกเปนโซนๆ องคกรที่ทาํ หนาที่บริหารประจําแตละโซน เปนองคกรพหุภาคี
ประกอบดวยทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวของ รวมถึงชุมชน โดยสัดสวนตัวแทนศูนยยุติธรรมชุมชนในเขต
พื้นที่นนั้ ตองออกแบบอยางรอบคอบเพื่อใหไดจํานวนตัวแทนที่เหมาะสม เพื่อใหการประสาน
ระหวางคณะกรรมการที่ศนู ยประสาน กับ ศูนยยุติธรรมชุมชนในชุมชนตางๆ มีการสื่อสารสองทาง
อยางสม่ําเสมอ และ ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน ตอการพัฒนาความเขาใจ การเก็บรวบรวมขอมูล
และ การประเมินผล คณะกรรมการบริหาร ควรที่จะไดจดั ทําพิมพเขียว (Blue print) แสดงการจัด
องคกรของศูนยประสานเครือขายยุติธรรมชุมชน วาสามารถที่จะดําเนินพันธะกิจ และ การงานของ
ศูนยใหบรรลุไดอยางไร เนื่องจากหนวยราชการที่เกี่ยวของกับปญหาอาชญากรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตางมีการแบงเขตการใหบริการประชาชนไมเทากัน เชน
• ตํารวจแบงพื้นที่ตํารวจนครบาลเปน 9 กองบัญชาการ และ ภายใตกองบัญชาการมี
สถานีตาํ รวจรวมกันทัง้ สิ้น 88 สถานี ดวยอัตรากําลัง 28,975 นาย กระจายทั่ว
กรุงเทพมหานคร
• กรุงเทพมหานครแบงออกเปน 50 เขต และ 172 แขวง
• คุมประพฤติแบงเปน 2 ภาค และ 11 สํานักงาน
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• ศาลชั้นตนที่มอี ํานาจพิจารณาคดีอาญา 11 ศาล( ไมรวมศาลเด็กและศาลชํานัญ
พิเศษ)
“ถามวาการจัดองคกรเพื่อบริหาร ศูนยประสานงานยุตธิ รรมชุมชนควรแบงเขตพื้นที่ เพื่อ
การบริหารจัดการอยางไร และ องคประกอบของหุนสวนที่จะเขามาเปนกรรมการบริหารควร
ประกอบดวยใครบาง จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
ลักษณะตัวอยางโครงสรางของศูนยยุติธรรมชุมชน
ทีมปองกัน
อาชญากรรม

ทีมตํารวจบาน/
ตํารวจชุมชน

ทีมประสาน
การบําบัดฟน
 ฟู

ทีมปรับสภาพชุมชน
เพือ
่ ลดปจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

ทีมชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรม

ทีมคนหาคนชายขอบ
และ เยี่ยมครอบครัว

ทีมเด็ก/สตรี และ
นันทนาการ

ทีมระงับขอพิพาท
ดวยวิธีสมานฉันท

เพือ
่ ชีวิต และ
ความเปนอยูทด
ี่ ี
ของชุมชน

24/08/48
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ขอเสนอแนะ
1. ควรแบงเปน 11 เขต โดยยึดตามเขตของศาลชั้นตนที่มอี ํานาจพิจารณาคดีอาญา ยกเวน
ศาลคดีเด็ก ศาลชํานัญพิเศษอื่นๆ หากแบงตามเขตของกรุงเทพมหานคร ไมเปนการ
สะดวก เพราะมีถึง 50 เขต โดยไมไดแบงแยกออกเปนโซน และ ประกอบกับแตละศาลก็
ไดระบุเขตอํานาจเอาไวแลววาใหครอบคลุมเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร เขต
ใดบาง และ ครอบคลุมสถานีตํารวจสถานีใดบาง การแบงตามเขตศาล จึงนาจะเปนเหตุ
เปนผลมากทีส่ ุด
2. ดังนัน้ หากยึดตามเขตศาล ศูนยประสานงานเครือขายยุติธรรมชุมชนจะมี 11 ศูนย แตละ
ศูนยจะทําหนาที่ประสานหนวยงานภาคี และ ทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ และศูนยยุติธรรม
ชุมชนในเขตพืน้ ที่ ที่เปดดําเนินงานแลว และ ที่สาํ คัญอยางยิ่งคือ ตองประสานชุมชน
ทั้งหลายในเขตรับผิดชอบเพื่อกระตุนใหเกิดศูนยยุติธรรมชุมชนในพืน้ ที่ชมุ ชนที่มีปญ
 หา
อาชญากรรมรุนแรงมากไปหานอยตามลําดับ
3. การจัดองคกรเพื่อบริหารศูนยประสานเครือขายยุติธรรมชุมชนดังทีท่ ุกฝายตางยอมรับกัน
วา อาชญากรรมมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุจึงเปนปญหาขามภาคสวนที่ภาคสวนใด
ภาคสวนหนึง่ ไมสามารถแกไขไดเพียงลําพัง ประกอบกับอาชญากรรมเปนปญหาระดับ
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พื้นที่ ดังนัน้ ก็สามารถอธิบายไดตามหลักวิชาการวาองคประกอบของศูนยประสานงาน
จะตองกระจายใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย และ
4. องคประกอบของคณะกรรมการบริหารของแตละศูนยประสานฯ ตองมาจากทุกภาคสวน
ที่เกีย่ วของ ขนาดของกรรมการควรมีอยางนอย 15 คน และไมควรเกิน 25 คน โดยสัดสวน
กรรมการที่เปนตัวแทนศูนยยุติธรรมชุมชน และ ตัวแทนชุมชนอื่นๆ ในเขตของศูนยฯ
สมควรมีสัดสวนเทาๆกับกรรมการจากภาครัฐ
5. องคกรประสานองคกรสูงสุด คือ “คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนกรุงเทพมหานคร”
เปนองคกรบริหารระดับบนสุดโดยอาศัยขอตกลงทีท่ ํารวมกันกับภาคสวนตางๆเปน
อุปกรณ เชน ขอตกลงระหวางกระทรวงยุติธรรม กับ กรุงเทพมหานครเปนตน
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารชุดนี้ควรมีลักษณะที่สอดคลองกับองคกรบริหาร
ระดับเขต/ภาคตามขอ 4
ศูนย
ประสาน 11

ศูนย
ประสาน 1

ศูนย
ประสาน 10

ศูนย
ประสาน 9

ศูนย
ประสาน 2

ศูนย
ประสาน 3

คณะกรรมการ
ยุติธรรมชุมชน
กรุงเทพมหานคร

ศูนย
ประสาน 8

ศูนย
ประสาน 4

ศูนย
ประสาน 7
24/08/48

ศูนย
ประสาน 6

ศูนย
ประสาน 5
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ความลมเหลวในการสราง หรือ พัฒนาชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมแบบไมเปน
ทางการ
1. ขาดผูนํา และ ขาดการทํางานเปนทีม
2. ขาดการคิดถึงในเรื่องที่สาํ คัญๆ เชนไมสนใจประวัติศาสตรของชุมชน และ สัญญาณเตือน
ภัยจากสภาพแวดลอมในชุมชน
3. พึงพอใจ อิ่มใจเพียงแคนนั้ ไมเคลื่อนไหวกระบวนการชุมชนใหกาวหนาตอไป
4. ไมฟงเสียงผูบริโภค หรือ ลูกคา
5. ลืม หรือ ละเลยในเรื่องคุณภาพ โดยคํานึงถึงแตปริมาณ
6. ขาดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
7. มุงตอบสนองเฉพาะเปาหมายระยะสัน้ หรือเพียงเพื่อตอบสนองนโยบายฝายการเมืองที่
ตองการเห็นผลอยางรวดเร็ว
8. ไมเห็นความสําคัญของการฝกฝนทักษะ หรือการฝกอบรม
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9. เปนหนวยงาน หรือ บุคคลทีไ่ มยอมเปลี่ยนตัวเอง
กุญแจสูความสําเร็จในการสราง หรือ พัฒนาชุมชนใหเปนระบบควบคุมสังคมแบบไมเปน
ทางการ
1. มีการวางแผนกลยุทธทมี่ ีประสิทธิภาพ
2. มีผูนําที่เขมแข็ง และ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมมีความรับผิดชอบ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
3. ตั้งเปาหมาย หรือ ตั้งผลลัพธ ที่สามารถวัดผลไดจริง
4. มีการวางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุป
เด็กๆ ลูกหลานของเราเติบใหญในชุมชน ไมใชจากกิจกรรมทั้งหลายทีค่ นนอกชุมชนหยิบ
ยื่นให พัฒนาการของเด็กไดรับอิทธิพลเปนอยางมากจาก การสัมผัสอยางยาวนานของครอบครัว
จากเครือขายที่ไมเปนทางการทั้งหลาย องคกรตางๆในชุมชน เชนวัด มัสยิด และ โรงเรียน เปนตน
พัฒนาการของลูกหลานเรา จึงไมใชเพียงเกิดจากบริการตางๆเทานัน้ หากแตยงั เกิดจากการ
สนับสนุนทั้งหลาย จากเครือขายทัง้ ปวงในชุมชน และ จากโอกาสตางๆในชุมชนของเราเองอีกดวย
ทานทีเ่ คารพเพื่อชีวิต และ ความเปนอยูท ี่ดีของพีน่ องในชุมชนของเรา ผมเชื่อแนวา ดวยทุน
ประสบการณของพี่นองทีเ่ คารพ ในการเปนผูนาํ ชุมชนก็ดี เปนกรรมการชุมชนก็ดี เปนสมาชิกที่ดี
ของชุมชนก็ดี เปนหัวหนาครอบครัวที่ดี และประกอบกับทุนดานตางๆที่ผมไดเรียนแลวนัน้ ทําให
มองเห็นไดวา การพัฒนาชุมชนของพี่นองที่เคารพ เพื่อใหเปนระบบควบคุมสังคมแบบไมเปน
ทางการ ในรูปแบบยุติธรรมชุมนี้ ไดสําเร็จไปแลวกวาครึง่ ทั้งๆทีย่ ังไมไดลงมือเลย ขอบคุณครับ
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