เครือขายยุติธรรมชุมชน มิติใหมของการสรางความเปนธรรมใหกับรากหญา
*ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

เมื่อไมไดรับความเปนธรรม เมื่อเกิดความอยุติธรรมขึ้นในปจจุบันการแกไขปญหาเหลานี้ จะกระทําได
เมื่อมีการรองเรียนมาที่หนวยงานของรัฐหรือนําเรื่องเขาสูกระบวนการยุติธรรมเทานั้น หากหลายคนไมอยากยุง
เกี่ยว ไมอยากเขามาเกี่ยวของหรือไมมีหนทางที่จะเขามาพึ่งพากระบวนการยุติธรรม ก็จะทําใหความไมเปนธรรม
ความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นตอไป
ความอยุติธรรม ความไมเปนธรรมที่หลายคนไมอยากยุงเกี่ยวและเมื่อเริ่มตนอาจมองวาเปนเรื่องเล็กนอย
นั้น สิ่งเหลานี้อาจทับถมรวมตัวกันเปนปญหาใหญในอนาคตที่แกไขในชวงแรกก็จะไมลุกลามบานปลายเชนนั้น
และแมวากระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจหลักในการอํานวยความยุติธรรมและการสรางความเปนธรรมจะไดมีการ
ปฏิรูปโครงสรางใหมภายหลังการปฏิรูประบบราชการแลว แตก็ยังคงไมสามารถทําใหประชาชนบางสวน และ
หลายสวนๆ ในสังคมไดรับความเปนธรรมได อาจเปนเพราะภารกิจมากมายหลายดาน ปญหาสังคมมีเพิ่มขึ้น
สลับซับซอนเพิ่มขึ้น และปญหาความไมเปนธรรมถูกปกปดเพื่อซอนไว
แตดวยมิติใหมของกระทรวงยุติธรรมที่ตองการสรางความเปนธรรม การอํานวยความยุติธรรมใหแผ
ขยายไปทุกพื้นที่ของสังคมไทย ที่เดิมแมจะมีอาสาสมัครของหนวยงานตางๆ ที่ชวยงานกระทรวงอยูแลวราว
20,000 คนเศษ แตเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศไทยประมาณ 60 ลานคน จะพบวาเปนสัดสวนที่
แตกตางกัน และไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได กอรปกับแนวคิดการนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภารรัฐ เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งจะตองใหความสําคัญและดําเนินการอยาง
จริงจัง กระทรวงยุติธรรมจึงไดกําหนดไวในยุทธศาสตรหลักของกระทรวงในป 2548 เปนตนไป ภายใตยุทธ
ศาสตร “ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม”
แตอยางไรก็ตาม การนําประชาชนเขามามีสวนรวมจะตองทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง
มิใชรวมในลักษณะที่รัฐเปนผูกําหนดหรือเปนผูนําใหประชาชนเปนผูตาม แตจะทําอยางไรใหประชาชนสามารถ
รวมตัว สามารถคิด สามารถวางแผนกันเองไดที่จะทําใหชุมชน สังคม มีความเปนธรรมเกิดขึ้น หรือการรวมกันใน
ลักษณะเปน “หุนสวน” นั่นเอง ซึ่งการทําใหเกิดกรณีเชนนี้ไดมาจากรากฐานงานดานชุมชนสวนหนึ่งของ
หนวยงานในกระทรวงยุติธรรมที่ทํางานดานชุมชนมานาน ไมวาจะเปน ปปส. กรมคุมประพฤติ แตที่เห็นชัดเจน
และมีหลักวิชาการรองรับซึ่งทําใหเกิดความเชื่อมั่นการทําใหเกิดยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวมคือ ปญหา
ยาเสพติดที่เกิดขึ้น และกรมคุมประพฤติไดดําเนินการในโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนแกปญ
 หายาเสพติด
ซึ่งเปนโครงการที่แมจะเนนแกไขปญหายาเสพติด แตก็รวมการแกไขปญหาอื่นๆ ในสังคมไปดวย โดยเปน
โครงการที่มีลักษณะกึ่งวิจัยและปฏิบัติการจริง ทั้งนี้เพื่อตองการหารูปแบบการปองกันแกไขปญหายาเสพติดและ
ปญหาอื่นๆ อยางครบวงจรที่มีลักษณะสอดคลองกับบริบทของชุมชน และมีกระบวนการทําใหเกิดและพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน และทายสุดไดองคความรูเกี่ยวกับการทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหาตางๆ ในชุมชน
ทั้งดานมาตรฐานการทํางาน รูปแบบการทํางาน และการบริหารจัดการชุมชน โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณใหศึกษาและปฏิบัติการจริงจาก สสส. มีระยะเวลา 3 ป จากป 2546 ถึงป 2549 ซึ่งไดดําเนินการ
ทดลองในชุมชนตางๆ จํานวน 18 ชุมชน

โดยการดําเนินการดังกลาวไดใชทฤษฎีทางชุมชนของนักวิชาการ เชน Meredith Mikler ดร.ชัยวัฒน
ถิระวัฒน ที่ไดมีการสํารวจทุนของชุมชน วิเคราะหความเขมแข็ง ความออนดอยของชุมชน มีการสรางทุนของ
ชุมชน วางแผนรวมกับชุมชน รวมพลังชุมชน ทําแผนที่ชุมชน เปนตน โดยอยูบนพื้นฐานที่การแกไขปญหา ยา
เสพติดหรือปญหาตางๆ ในชุมชนจะสําเร็จลงไดตองขึ้นอยูกับ ความเขมแข็งขององคกรชุมชน จิตสํานึกของ
องคกรชุมชนและชุมชนตอปญหานั้นๆ การประสานความรวมมือในการแกไขปญหาจากทุกฝาย การปรับใช
เทคนิควิธีการที่สอดคลองกับภูมิปญญาของชุมชน บทบาทที่เหมาะสมระหวางองคกรภาครัฐ เอกชนและองคกร
ประชาชน ระบบสนับสนุนเอื้ออํานวย และสภาพความสัมพันธภายในชุมชน ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บขอมูล สํารวจ
ชุมชน วิเคราะหชุมชนของโครงการดังกลาวทําใหสามารถถอดรหัส หรือถอดบทเรียนที่ถือเปนกุญแจสําคัญใน
การแกไขปญหายาเสพติด หรือปญหาอื่นๆ ในชุมชนได เชน
ชุมชนนอมเกลา, บดินทรเดชา
มีรูปแบบการทํางานที่ใชการสรางพลังเครือขาย
โดยใชพลังกลุม
ชุมชนทายโขด ซากตาดวง จ. ยะลา
- มีรูปแบบการทํางานที่ใชการสรางพลังเครือขาย
โดยใชเครือขายอาชีพและยุติธรรมชุมชนในโรงเรียน
ชุมชนจอกขวาง, ดงใหญ
มีรูปแบบการทํางานที่ใชการสรางพลังเครือขาย
จ.มหาสารคาม
โดยใช พ ลั ง บ า น วั ด โรงเรี ย น และทุ น
วัฒนธรรม
ชุมชนบานศรีมูล, ปาสวน จ.ลําพู
มีรูปแบบการทํางานที่ใชการสรางพลังเครือขาย
โดยใชยุติธรรมสมานฉันทระหวางชุมชนและ
ผูกระทําผิด
จากขางตนคือตัวอยางของชุมชนที่ไดไปศึกษา และคนพบความจริงซึ่งเปรียบเสมือนเพชร หรือ
ทรัพยสินอันมีคา เปนทุนทางสังคมที่แตละชุมชนมีอยู ซึ่งรัฐจะเขาไปกระตุน หรือสงเสริมอยางไรที่จะใชทุนทาง
สังคมที่มีอยูทําใหเกิดประโยชนขึ้นมาได
และจากขางตนอีกที่ทําใหเกิดความมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่นวาในทุกชุมชนของสังคมไทยมีพลัง มีความ
เขมแข็งในแตละดาน ที่พรอมจะชวยกันแกไขปญหาในชุมชนและในสังคม ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงไดเห็นถึง
ทรัพยสินทางปญญาเหลานี้ และเห็นวาถาเขาไปสนับสนุน เขาไปเสริมแรงใหกับชุมชนตางๆ ก็จะทําใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง มีพลัง และพรอมที่จะชวยแกไขปญหาความไมเปนธรรม ความอยุติธรรม รวมถึงปญหาอื่นๆ ได
แนวคิดเรื่องเครือขายยุติธรรมชุมชนจึงไดเกิดขึ้น
ซึ่งเกิดขึ้นจากฐานของการทํางานชุมชนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพดังที่กลาวขางตน โดยเครือขายยุติธรรมชุมชนเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของกระทรวง
ยุติธรรมภายใตยุทธศาสตร “ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม” (Justice for All, All for Fustice) ซึ่งเปน
แนวทางที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มาเปน “หุนสวน” กับรัฐในการอํานวยความยุติธรรม ในการ
สรางความเปนธรรมและความสงบสุข โดยรัฐจะสงเสริมการรวมตัวของประชาชนในลักษณะของเครือขาย ที่
ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับภาครัฐ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของชุมชน และรัฐจะ
สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีความเขมแข็งในตนเองอยูแลว ซึ่งอนาคต
เครือขายเหลานี้อาจรวมตัวเปนศูนยยุติธรรมชุมชนของตนเองในการเปนกลไกรวมกัน
และเปนชองทางที่จะ
เชื่อมตอกับกลไกของรัฐซึ่งปจจุบันยังเปนชองวางอยู

หลายคนคงสงสัยวาบทบาทหรือหนาที่ของเครือขายยุติธรรมชุมชนมีอยางไรบาง ซึ่งถาจําแนกแลวมี
หลายประการเชน การเปนแนวรวมของกระทรวงยุติธรรมในชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อทําใหสังคม
เปนสุข สังคมมีความเปนธรรม การใหคําแนะนําแกไขปญหาเบื้องตนกับผูที่ถูกละเมิดสิทธิ และเสรีภาพ การชวย
ระงับขอพิพาทหรือขัดแยงในชุมชน การชวยปองกันปญหาทางอาชญากรรมในชุมชนในดานตางๆ เชน รณรงค
ลดอุบัติเหตุ รณรงคยุติความรุนแรง การชวยแกไขฟนฟูสงเคราะหผูกระทําผิด การใหความชวยเหลือดูแล
ผูเสียหาย การแจงขาวหรือเบาะแสตางๆ และรวมในภารกิจตางๆ ที่กระทรวงยุติธรรมดําเนินการ โดยจะ ถือ
วาประชาชนที่เปนเครือขายยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรม จะเปรียบเสมือนเปนสมาชิกของกระทรวง
ยุติธรรมที่มีโอกาสไดรับประโยชนและสิทธิตางๆ มากมายเชน ไดรับวุฒิบัตร ไดรับบัตรสมาชิกเครือขาย ไดรับ
การอบรม ไดรวมงานหรือกิจกรรมตางๆ ของกระทรวงในทุกพื้นที่ ไดรวมคิด รวมวางแผนในกิจกรรมตางๆ ของ
กระทรวงฯ มีโอกาสไดรับเลือกเปนอาสาสมัครในดานตางๆ ของกระทรวงฯ และมีโอกาสไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากกระทรวงยุติธรรม
ขางตนคือ กาวใหมของกระทรวงยุติธรรมที่จะกาวเดินไปขางหนาโดยมีพลังจากประชาชน เขามามี
สวนรวม เขามาเคียงบาเคียงไหลในการสรางความเปนธรรม และการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในทุกพื้นที่
ของสังคมไทย นับเปนกลยุทธในเชิงรุก และบุกไปขาวหนา ที่จะทําใหประชาชนรูสึกมั่นใจ อุนใจ และเมื่อมีปญหา
ทุกขรอนก็จะมีเครือขายยุติธรรมชุมชนที่มีความพรอมในการชวยเหลือ ชวยแกไขปญหา และพรอมเปนทางเชื่อม
ใหกับหนวยงานภาครัฐไดเปนอยางดี
โดยในป 2549 ไดตั้งเปาหมายไววาจะตองมีเครือขายยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศไมต่ํากวา 1 แสนคน
และในปตอๆ ไปจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเสมือนความเปนธรรมไดแผปกคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรของ
ประเทศไทย

