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รวบรวม คําถาม-คําตอบ
จากการบรรยาย และ จากการทํางานรวมกับชุมชน
เพื่อแกปญหาของชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชน 1

คําถาม: “กระบวนการยุติธรรมชุมชน” คืออะไร?
คําตอบ: คือ “การปองกันอาชญากรรม หรือกิจกรรมใด ๆ ของหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมหนวยใดหนวยหนึง่ ที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อ
คุณภาพชีวิตของชุมชน”
2.
คําถาม: กิจกรรมใดบาง? ที่กฎหมายบัญญัติใหชุมชนสามารถเขามา “มีสวนรวม” กับ
กระทรวงยุติธรรม?
คําตอบ:
1) ใหรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารงานยุตธิ รรมแหงชาติ (มาตรา 19 วรรคทาย แหงพ.ร.บ. พัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2549)
2) สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (มาตรา 7 อนุ (12) แหงพ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติดฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2545)
3.
คําถาม: กิจกรรมใดบาง? ที่กฎหมายบัญญัติใหชุมชนสามารถเขามา “มีสวนรวม” กับกรม
คุมประพฤติ?
ตอบ: ตามประกาศกระทรวง 2ยุติธรรม ลว. 20 กันยายน 2547 “เรื่องมาตรฐานแหงชาติวา
ดวยการปฏิบตั ิงานของกรมคุมประพฤติ” เปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขามามีสวนรวม ดังนี้
ขอ 18. การนําทรัพยากรชุมชนเขามามีสวนรวมในงานคุมประพฤติ
18.1 สงเสริม สนับสนุนใหชุมชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชนรวมมือกันในการ
จัดการกับปญหาอาชญากรรม การแกไขฟน ฟูผูกระทําผิด และการปองกันอาชญากรรม
ในฐานะที่เปนหุนสวนกับกรมคุมประพฤติ
1.
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โดย นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีใหเผยแพรได) วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในงานคุมประพฤติตามมาตรฐาน
แหงชาติวาดวยการคุมประพฤติ
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ตามศักดิ์ของกฎหมายถือวา “ประกาศกระทรวง” มีศักดิ์เปน “กฎหมายลําดับรอง”
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18.2 สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานยุติธรรมแบบกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน (Community Justice)
18.3 สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารประชุม สัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในมาตรการคุมประพฤติ และ
มาตรการอื่น ๆ ในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน เพื่อปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมอันจะทําใหเกิดสันติสุขในชุมชน
18.4 จัดทําฐานขอมูลเครือขายชุมชนและกลุมองคกรอาสาสมัครเพื่อการประสานงานและรวม
ดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและการปองกันอาชญากรรมในชุมชน
ขอ 19 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในงานคุมประพฤติ
19.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกที่ใหความสําคัญ
กับการบรรเทาผลรายที่เกิดจากการกระทําความผิดสําหรับทุกฝายโดยเนนการชดใช
เยียวยาใหกับผูเสียหาย การสรางการสํานึกผิดและความรับผิดชอบของผูกระทําผิดใน
การกระทําของตน การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเปดโอกาสใหผูเสียหาย ผูกระทํา
ผิด ในกรณีที่เหมาะสมญาติพี่นอง ผูเกี่ยวของ รวมทั้งผูแทนของชุมชนไดพบปะเจรจากัน
เพื่อหาทางออกรวมกันในการแกปญหาโดยมีพนักงานคุมประพฤติเปนคนกลาง หรือผู
ประสานงาน
ขอ 20 ความรวมมือและการประสานงานระหวาง หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม หนวยงานอืน่
ๆ ที่เกี่ยวของ และทุกภาคสวนของสังคม
20.1 กรมคุมประพฤติตองมีการกําหนดนโยบาย การวางแผน ตลอดจนการประเมินผลในการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนรวมกันระหวาง หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนชุมชนและทุกภาคสวนของสังคม
20.2 มีการประสานความรวมมือในการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดในชุมชนระหวางกรมคุม
ประพฤติกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และทุกภาค
สวนของสังคม
4.
คําถาม: คําวา “ชุมชน” ในกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน มีความหมายอยางไร?
ตอบ: หมายถึง “กลุมคนในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทีร่ วมตัวกันเปนองคกร มีชื่อเรียก
ขาน และ มีการประชุมรวมกันอยูเสมอ” เชน กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน กลุมกลองยาว กลุมเฝา
ระวังชุมชน กลุมอาสาสมัคร มูลนิธิ โรงเรียน วัด หรือมัสยิด ฯลฯ เปนตน เหตุผลที่ยุตธิ รรมชุมชน
เลือกที่จะทํางานรวมกับ “กลุมตาง ๆ” ก็เพราะอยางนอยที่สุดแตละกลุมจะมี “ประสบการณ” ใน
“การทํางานรวมกัน” ระหวางสมาชิก มาบางแลว จึงนาจะสามารถทํางานรวมกันกับกลุมหรือ
สมาชิกอื่น ๆ ของชุมชนเพื่อแกปญหาของชุมชนไดดี
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นอกจากนั้นชุมชนยังหมายถึงชุมชนใน “พื้นที่ใดพื้นทีห่ นึ่ง” ที่มีอาณาบริเวณแนนอน
เพราะ “กระบวนการแกปญหา” ดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ตองพึงพา “ขอมูล” เพื่อนํามาวางแผนการทํางานรวมกัน และ การติดตามผลเพื่อ
เปรียบเทียบ “ความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึน้ ระหวาง “กอน” และ “ภายหลัง” การแกปญหา
5.
คําถาม: ทําไม กระบวนการแกปญหาของชุมชน จึงตองใหความสําคัญกับ “กลุมองคกร”
ตาง ๆ ในชุมชน?
ตอบ: เพราะกลุมที่มี “การรวมตัว” กันเปน “องคกร” แสดงวาสมาชิกของกลุมนั้นทํางาน
รวมกันโดยอาศัยกฎระเบียบ กติกา การทีก่ ลุมองคกรนั้นมี “ชื่อเรียกขาน” แสดงวาสมาชิกของกลุม
มีความรูสึกถึงความ“เปนพวกเดียวกัน” อันเปนสัญลักษณของความสมานสามัคคี และการที่มี
สมาชิกของกลุม “ประชุมรวมกันอยูสม่ําเสมอ” ก็แสดงวากลุมนั้น “พัฒนาความสัมพันธ ระหวาง
กันอยูเนืองๆ” และยังมี “ประสบการณทํางานรวมกัน” อีกดวย
ดังนั้น หากเลือกที่จะทํางานรวมกับกลุมทีม่ ีประสบการณในการทํางานรวมกันมากอน เพื่อ
“ริเริ่ม” นําเอา“กระบวนการยุติธรรมชุมชน” เขามาใช “แกปญหาของชุมชนรวมกับชุมชน” ก็จะ
ทําใหการแกปญ
 หารวมกันลุลวงไดอยางไมยากลําบากนัก และเมื่อกลุม/สมาชิกอื่น ๆ ของชุมชน
เห็นวาการแกปญหานั้นเปน“ประโยชนตอ ชุมชนโดยรวม” ก็จะคอย ๆ อาสาเขามาเอง
6.
คําถาม: แสดงวา การแกปญหาของชุมชน ดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชน ไมไดให
ความสําคัญกับ “สมาชิกแตละคน” ของชุมชน หรืออยางไร?
ตอบ: กระบวนการยุติธรรมชุมชนเห็น “คุณคาของทุกคน” ในชุมชนวาแตละคนลวนมี
“ทุน” ติดตัวทัง้ นั้นไมมากก็นอย ทุนทีว่ านีค้ ือ “ทุน” ในรูปของ “ทักษะหรือความสามารถ“ ซึ่ง
สมาชิกของชุมชนจะมี “ทักษะหรือความสามารถ” ในดานตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน
“ความสามารถ” ทางชางสาขาตาง ๆ การคาขาย การพูดโนมนาว การนําประชุม การประสานงาน
กับภาครัฐ/ภาคสวนอื่น ๆ การสรางทีมงาน การสั่งสอนอบรม การกีฬา การคนหาปญหา การ
ประนีประนอมความขัดแยง การศาสนา การแกปญหา เปนตน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนเห็นประโยชนของ “ทักษะหรือความสามารถเหลานั้น” จึงมี
กุศโลบายที่จะนําคนเกงเหลานั้นมาทํางานรวมกันเปน “ทีม” โดยคนที่มคี วามสามารถหรือทักษะ
อยางเดียวกันใหจัดอยูในทีมเดียวกัน เพื่อรวมมือกันแกปญ
 หาใด ๆ ของชุมชน เมื่อชุมชนรวมกัน
พิจารณาถึงปญหาที่จะรวมกันแกไข ก็จะไดคําตอบวาจะตองใช “ความสามารถหรือทักษะ”
ประเภทใดเพือ่ แกปญหานัน้ และหาก“ความสามารถหรือทักษะ” นั้น สมาชิกของชุมชนมีอยูแลว
ชุมชนก็เพียงแตดึงสมาชิกทีม่ ี“ความสามารถหรือทักษะ” ประเภทนั้นมาทํางานรวมกันใน
“กระบวนการแกปญหา” ก็จะทําใหปญหาใด ๆ สามารถที่จะแกไขใหลุลวงไดโดยชุมชน

4

กระบวนการยุติธรรมชุมชน นอกจากจะใหความสําคัญกับ “ความสามารถหรือทักษะของ
สมาชิกชุมชนแตละคน” แลว ยังเห็นความสําคัญของ “ความสามารถของชุมชน” หรือ“ทุนชุมชน”
โดยภาพรวม หมายถึง “ประสบการณในการทํางานรวมกัน” ระหวางกลุม/สมาชิกของชุมชน
ดวยกันเอง หรือรวมกับภาครัฐ/ภาคสวนตาง ๆ หากชุมชนนั้นมีประสบการณทํางานรวมกับ
ภาครัฐ/ภาคสวนอื่นมามาก และ “ประสบความสําเร็จ” ก็แสดงวาชุมชนนั้นมี “ทุนชุมชน” สูงและ
สามารถที่จะใช “กระบวนการยุติธรรมชุมชน” เพื่อแกปญ
 หาของชุมชนไดดกี วาชุมชนที่ขาด
ประสบการณ
7.
คําถาม: กระบวนการยุติธรรมชุมใช “เครื่องมืออะไร” ในการทํางานรวมกันกับชุมชนและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ?
ตอบ: กระบวนการยุติธรรมชุมชน เปน การทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึง่ ของชุมชนใน
รูปแบบ “หุนสวนยุติธรรมชุมชน” ระหวางหนวยงานในระบบยุติธรรม ภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับปญหานั้น รวมทั้งชุมชนโดย “ชุมชน” เปน “แกนหลัก” ในการแกปญหา วิธีทํางานรวมกันจะใช
“กระบวนการแกปญหาตามหลักประชาธิปไตย” 4 ขั้นตอน ดังนี้คิอ:
1) การ คนหาปญหา และทําความเขาใจกับปญหานั้น
• ความลมเหลวในการแกปญหาของชุมชน สวนใหญมักเกิดจาก “ปญหา” ที่นําเขามาสู
กระบวนการแกปญหารวมกันนั้น “ไมใชปญ
 หาที่แทจริงของชุมชน” หรือไมใชปญหา
ของสมาชิก “สวนใหญ” โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาหากเปนปญหาของ“คนใดคนหนึ่ง”
หรือ “เฉพาะกลุมใดกลุมหนึง่ ” ความรูสึกเปน “เจาของปญหา” ก็จะ “ไมเกิดขึ้นใน
หมูสมาชิกสวนใหญ” ของ ชุมชน เมื่อคนสวนใหญขาดความรูสึกเปนเจาของใน
ปญหา ก็จะไมใหความรวมมือซึ่งเปนเรื่องปกติธรรมดา
• นอกจากนั้น “ปญหารวม” ยังหมายถึง ปญหาที่สมาชิกสวนใหญของชุมชนให
ความสําคัญใน “ลําดับตนๆ” วาจะตองแกไขกอน ดังนั้นปญหาของชุมชนไมใชเอา
ปญหาของสมาชิกแตละคนมารวม ๆ กันแลวเหมาเอาวาปญหาเหลานัน้ คือปญหาของ
ชุมชน
• วิธีการคนหา “ปญหารวม” ของชุมชนมีหลายวิธีตั้งแตการสํารวจ การสอบถาม การจัด
เวทีชุมชน การรวบรวมจากเอกสารหลักฐาน หรือใชหลายวิธีผสมผสาน ฯลฯ แตถึงจะ
ใชวิธีใดก็ขอใหแนใจวา นั่นคือ “ปญหารวมของชุมชน”
2) การวางแผนในการแกปญหาแบงไดเปน 2 กรณี
• กรณีแรก: หากชุมชนมีประสบการณในการแกปญหาลักษณะนัน้ ๆ มากอนก็ให
ดําเนินการดังนี้:
¾ วิเคราะหสภาพปญหานั้น
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¾ เลือกปญหาเกาที่มีลักษณะคลายคลึงกับปญหาที่จะแกไข ทําใหได “แนวทาง”
¾ ปรับ “แนวทางในการแกปญ
 หาเกา” ใหสอดคลองเหมาะสมกับปญหาใหม
¾ วางแผนแกปญ
 หาไปตาม “แนวทาง” โดย “ตองทํางานรวมกัน” ดังนี:้
ก. กําหนด “เปาประสงค” ในการแกปญหานั้น
ข. กําหนด “กิจกรรม” ที่จะทําใหเปาประสงคบรรลุ
ค. กําหนด “ทุน” (ความสามารถ/ประสบการณ ฯลฯ) ทีจ่ ะใชในแตละกิจกรรม
และกํานด“ผูที่จะรับผิดชอบ” กิจกรรม นั้น
ง. กําหนด “ระยะเวลา” แลวเสร็จ
จ. กําหนด “วิธีการแกปญหา” หากมีปญหาเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานใน
กิจกรรมที่ไดรบั มอบ
• กรณีที่สอง: ชุมชนไมมีประสบการณในการแกปญหานีม้ ากอน
¾ วิเคราะหสภาพปญหานั้น
¾ หาวิธีการเพื่อใหไดความสัมพันธระหวางปญหาที่ตองการแกไข กับขอมูลที่มีอยู
¾ พิจารณาดูวา ความสัมพันธนั้นสามารถหาทางออกใหกบั ปญหานั้นไดหรือไม ถา
ไมไดคําตอบ ตองหาขอมูลเพิ่มเติม หรืออาจตองหาความสัมพันธในรูปอื่น
¾ วางแผนแกปญ
 หา
3) ดําเนินการแกปญหาไปตามแผนที่วางไว ระหวางการดําเนินการ ถาเห็นแนวทางอื่นดีกวา ก็
สามารถปรับเปลี่ยนแผนได
4) ตรวจสอบการแกปญหา วาวิธีการที่ใชสามารถแกปญหานั้นไดหรือไม บรรลุเปาหมาย
หรือไม หากบรรลุก็นําวิธีแกปญหาอื่น ๆ ทํานองเดียวกันนั้นตอไป
8.
คําถาม: ทําไม กระบวนการแกปญหาดังกลาว จึงตองใชหลักประชาธิปไตย?
คําตอบ: การทํางานรวมกันแบบ “หุนสวน” ตามความหมายของยุติธรรมชุมชนจะใช
กระบวนการแกปญหารวมกันตาม“หลักประชาธิปไตย” เพื่อชวยทําใหเกิด “บรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการทํางานรวมกัน” ไดอยางราบรื่นซึ่งจะสงเสริมใหแตละกลุม แตละฝาย ตางคอย ๆ
ลดละความเปน “อัตตา” และคอย ๆ ปรับตัวและถักทอความสัมพันธเขาหากัน และยิ่งทํางาน
ดวยกันภายใต “หลักประชาธิปไตย” ไปนานวันเขา ๆ ความสัมพันธกจ็ ะยิ่งแนบแนน ปญหา
อุปสรรคตาง ๆ จะลดลง หลักการประชาธิปไตยมีดังนี้
1) “ปญหาชุมชนเปนปญหาของสมาชิกของชุมชนทุกคนที่จะตองแกไขโดยชุมชนและก็เพื่อ
ชุมชน” (หลักอํานาจเปนของประชาชน)
2) “ปญหาอาชญากรรม/ปญหาความไรระเบียบในชุมชนเปนปญหารวมกันระหวางชุมชน
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ดังนั้นภาครัฐจะผูกขาดไมยอมใหชุมชนมีสวนรวมไมได”
(หลักประชาชนมีสวนรวมในการบริหารประเทศ)
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3) “การทํางานรวมกันตองยึดกติกาโดยใชเสียงขางมาก และหากผลการตัดสินใจรวมกัน
ออกมาอยางไร ทุกฝายตองยอมรับและนําไปปฏิบัติ” (หลักการปกครองตองถือเสียงขาง
มาก)
4) “การที่ชุมชนจะเขามาทํางานรวมกันกับหนวยงานของรัฐหรือไม เปนความสมัครใจของ
ชุมชน” (หลักประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพ )
5) “การทํางานรวมกันตอง เคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ตองเปนผูฟ งที่ดี และเปนผูพูด
ที่ดี หากตองตัดสินใจรวมกันทุกฝายตองมีเสียงเทากันโดยฝายใดจะไปครอบงําอีกฝายหนึ่ง
ไมได” (หลักความเสมอภาค)
9.
คําถาม: ปญหาสวนใหญของชุมชนมีอะไรบาง?
คําตอบ: ปญหาของชุมชนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตามสภาพของปญหาไดดงั นี:้
1) ปญหาทางสังคมและสภาพชุมชนที่ขาดระเบียบ
2) ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตอืน่ ๆ
3) ปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4) ปญหาการวางงาน
5) ปญหาการขาดทักษะตางๆและการไมสามารถเขาถึงบริการตางๆ
6) ปญหาการปองกันและการใหความคุมครองแกเด็กและเยาวชนในชุมชน และ
7) ปญหาการระบาดของยาเสพติดในชุมชน
ปญหาของชุมชนเมื่อจําแนกออกเปนประเภทตามสภาพของปญหาดังกลาวขางตนจะทําให
• สามารถระบุไดวา “ยุทธศาสตรใด หรือ กิจกรรมใด”ที่จะใชแกปญหานั้นไดผลดีที่สดุ และ
• สามารถ “ตั้งเปาประสงค เฉพาะ” สําหรับ “แตละปญหา” ได “อยางชัดเจน” ทําให
สามารถทํางานใหบรรลุเปาประสงค “อยางเปนรูปธรรม” ไดดยี ิ่งขึ้นกวาการมองไมเห็น
ภาพอะไร
หุนสวนยุติธรรมชุมชนมีหนาที่รวมกันคนหาวา “ปญหารวมของชุมชน” คือปญหาอะไร
และ ชุมชนใหความสําคัญกับปญหานั้นเรียงตามลําดับอยางไร ซึ่งก็ขึ้นอยูกับ“ขอเท็จจริง” ของ
ชุมชนนั้น ๆ และมีแต “ชุมชนเทานั้น” ที่จะบอกไดวาปญหาของพวกเขาอยูที่ใด
วิธีการในการคนหาปญหา หรือ ความตองการของชุมชนอาจทําไดหลายวิธี เชนการ
สัมภาษณสมาชิกของชุมน สํารวจจากเอกสาร การออกแบบสอบถามฯลฯ แตวิธีที่ดีที่สุดคือนําเอา
ชุมชนจากทุกลุม (หากสามารถทําได) เขามารวมแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน ในรูป
“การเสวนาชุมชน” “การประชุมกลุมยอย” และ“การจัดเวทีแสดงความคิดเห็น”
เมื่อได “ปญหารวมของชุมชน” แลวจากนัน้ ก็มารวมกันกําหนดวา “เปาหมายแรก” จะ
แกไขปญหาใดกอน ในชวงเวลาใด “เปาหมายตอ ๆ ไป” จะแกปญหาใด ตามลําดับ ในชวงเวลา
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ใดบาง แตในทางปฏิบัติเมื่อแกปญหาหนึ่ง ๆ ไดแลว ก็จะทําใหปญหาอื่น ๆ พลอยไดรับการแกไข
ใหเบาบางลงไปไดดว ย
10. คําถาม: ในการแกปญหาของชุมชนที่ผา นมา “หุนสวนยุติธรรมชุมชน” มักจะกําหนด
“เปาหมาย” เพื่อแกปญหารวมกัน ในทิศทางใดบาง?
ตอบ: หุนสวนยุติธรรมชุมชนก็เชนเดียวกับองคกรทางสังคมประเภทอืน่ ๆ ที่ตองมี
“เปาหมาย” ตัวอยาง “เปาหมาย” ของหุนสวนยุติธรรมชุมชน:
1) เพื่อลดอาชญากรรม
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหกบั ชุมชน
3) เพื่อเพิ่มโอกาสทางสังคมที่จําเปนสําหรับเด็กและเยาวชน
4) เพื่อชวยเหลือในการควบคุมและสอดสองเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
5) เพื่อชวยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดที่จะไดรับการ
ปลอยออกมาจากเรือนจํา
6) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชน หรือ
7) เพื่อรวมกับผูทพี่ ักอาศัยในอาคารชุดจัดกิจกรรม (เพื่อความสามัคคี) สําหรับสมาชิกของ
อาคารชุด และ ฯลฯ”
ขอบเขตของพันธกิจ เปาหมาย และเปาประสงค ของหุนสวนยุติธรรมชุมชนจะบอกไดวา
หุนสวนยุติธรรมชุมชนนั้นๆ จะมีขนาดเล็กหรือใหญ รูปรางหนาตาจะเปนอยางไร เปาหมายที่จะ
เขาไปจัดการควรอยูที่ใด และระยะเวลาที่จะตองใชเพื่อแกปญหาควรยาวนานเทาใด
วิธีประเมินผลหุนสวนยุติธรรมชุมชน ปจจุบันมักนิยมตรวจสอบจาก“กิจกรรม” หรือ
“ยุทธศาสตร” ของหุนสวนยุติธรรมชุมชนโดยตรวจสอบวา กิจกรรมนัน้ ๆ หรือยุทธศาสตรนั้น ๆ
ทําไดตามเปาประสงค มากนอยเทาใด
ดังนั้นการที่ “กิจกรรม” จะบรรลุผลสําเร็จไดจะตองมี “การวางแผนรวมกัน” ที่ดี โดยใน
แผนใหระบุวา
1) กิจกรรมแตละกิจกรรมนั้น ตองใชทรัพยากร (ทุน) ที่จําเปน และที่เหมาะสม อะไรบาง?
จํานวนเทาใด?
2) องคกรสมาชิกใด ของหุนสวนฯ ที่จะตองรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ
3) กิจกรรมนั้นๆจะตองทําใหเสร็จสิ้นเมื่อใด
4) อุปสรรคหากเกิดขึ้นจะแกไขกันดวยวิธีใดใหระบุขอตกลงกันไวลว งหนา เชนจะใชการ
ประชุม และใชเสียงสวนใหญในการแกปญ
 หาหากเกิดขึน้ จากการทํางานรวมกัน เปนตน
5) แผนที่เกิดจากการจัดทํางานรวมกันระหวางมวลสมาชิกของหุนสวน ฯ จะเปนตัวชีว้ ัดถึง
ประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันประการหนึ่งดวย
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คําถาม: อยากจะใหอธิบายวา ทําไมการ “รวมมือกัน” แกปญหาของชุมชนในรูปแบบ
“หุนสวนยุติธรรมชุมชน” จึงตองยึด “เปาหมายสุดทาย” เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน”?
คําตอบ: เปาหมายสุดทายของการแกปญหาชุมชนดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชน คือ
“เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน” ซึ่งเปรียบไดดั่ง “แสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค” ที่เรามองเห็นริบหรี่ ๆ
อยูแตไกล หางจากจุดที่เราอยู ณ.ปจจุบันในทามกลางความมืดมิด บริเวณใด บริเวณหนึ่งภายในถ้ํา
แสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค เปนเปาหมายสุดทาย ที่เราดิ้นรนที่จะไปใหถงึ เพราะนัน่ หมายถึงทางรอด
ที่เราจะออกไปจากถ้ําได แตการที่เราจะเดินฝาความมืดไปยังแสงที่ริบหรี่นั้น เราตองเดินคลําทางไป
ในทามกลางความมืด ตองฟนฝา “อุปสรรค” ตาง ๆ ในถ้ําแหงนั้น เชน งูพิษ หลุมบอ แองน้ํา แง
หินที่แหลมคม และหุบเหว ดังนั้น การที่เราจะไปใหถึงแสงสวางที่ปลายอุโมงคไดสําเร็จ เราจะตอง
ผานอุปสรรคเหลานั้นไปใหได “อุปสรรคดังกลาว” เปรียบไดดั่ง “ปญหาตาง ๆ ของชุมชน” ที่
ชุมชนจะตองฝาฟนไปใหได จึงจะไปถึง (แสงสวางที่ปลายอุโมงค) เปาหมายสุดทาย“เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน”
เมื่อทุกกลุม/ทุกฝายเลือกที่จะทํางานรวมกันในรูป “หุนสวนยุติธรรมชุมชน” เพื่อแกปญหา
ของชุมชน ทุกกลุม/ทุกฝายจะตั้ง “ตัวแทน” ของตนเพื่อไปทํางานรวมกัน ผูแทนดังกลาวจะมีฐานะ
เปน “สมาชิก” ของหุนสวนยุติธรรมชุมชน และในขณะเดียวกันก็มีฐานะเปน“ตัวแทน” ของ
องคกรที่แตงตัง้ ตน ผูที่เปนตัวแทนจึงตองทํางานใหบรรลุทั้ง “เปาหมายขององคกร” ที่เปนตน
สังกัดของตน และในขณะเดียวกันก็ตองทํางานใหบรรลุ “เปาหมายของหุนสวนยุติธรรมชุมชน”
ดวย ดังนัน้ หากแตละกลุมแตละองคกรตางมุงที่จะทํางานใหบรรลุเฉพาะเปาหมายขององคกรของ
ตนซึ่งลวนแตแตกตางกันอยูถ ายเดียว การแกปญหา (อาชญากรรม) ของชุมชนก็ไมสามารถบรรลุ
“เปาหมาย” ดังที่ตั้งความหวังรวมกัน
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเกิดแนวคิดวาจะทําอยางไรจึงจะทําใหแตละฝายในหุนสวนยุติธรรม
ชุมชน“เปลี่ยนเปาหมาย” หรือ “ขยายเปาหมาย” ของตนไปสู “เปาหมายสุดทายรวมกัน” คือ “เพื่อ
คุณภาพชีวิตของชุมชน”โดยใหแตละฝายยึดเอา “ผลประโยชนของประชาชนและชุมชน” เปนที่ตงั้
ดวยการยอมทีจ่ ะ“ลดละ” ความเปน “ตัวตน” ความเปน “ฝกฝาย” เพื่อทําใหระยะหางทางสังคมที่
เปนกําแพงกัน้ ระหวางกันแคบเขาหากัน หรือ หมดไป โดยเชื่อวา เมื่อทุกฝาย ทุกกลุมตางมี
เปาหมายสุดทายอยูที่จดุ เดียวกัน คือ “ชุมชน” ก็จะสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
11.
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12.

คําถาม: อยากทราบวาทําไมจึงตองทํางานรวมกันแบบ “หุนสวนยุติธรรมชุมชน” เพื่อ
แกปญหาของชุมชน และ ขอใหอธิบายคําวา “หุนสวน”?
คําตอบ: เหตุผลที่ตองทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนเพือ่ แกปญหาของชุมชนก็เพราะวา
ปญหาชองชุมชน (เชนปญหาอาชญากรรม) มีความซับซอนจากหลายสาเหตุ เกินกวาความสามารถ
ของหนวยใดหนวยหนึ่งที่จะแกไขไดโดยลําพัง ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองดึงภาคสวนที่
เกี่ยวของ เขามาทํางานรวมกัน และสําหรับปญหาของชุมชนที่เกีย่ วกับอาชญากรรมนั้นแมเราจะ
เลือกมาตรการใดในการแกไข แตในที่สุดแลวผูกระทําผิดนั้นก็จะตองคืนสู “ชุมชน” อยูดี ชุมชนจึง
เปนผูไดรับ “ผลกระทบ” จากปญหาอาชญากรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้ “ชุมชน” จึงมี
บทบาทสําคัญมาก และเปน “หุนสวนหลัก” ของ “กระบวนการทํางานรวมกัน” แบบหุนสวนเพื่อ
แกปญหาอาชญากรรมของชุมชน
คําวา “หุนสวนยุติธรรมชุมชน” หมายความวา:
1) องคกรตาง ๆ รวมทั้ง “ชุมชน” เมื่อตกลงใจทํางานรวมกันตางก็จะมีฐานะ “เทาเทียมกัน”
ไมมีใครจะเหนือและครอบงําใครได เชนหากตองตัดสินดวยการลงมติ ตางก็จะมีสิทธิออก
เสียงไดหนึ่งเสียงเทา ๆ กัน
2) ความเปนหุนสวนไมจําเปนตองลงทุน “เทากัน” หรือ “เหมือนกัน” ดังนั้นชุมชนแมไมมี
เงินแตก็มี “ทุน” ในรูปแบบตาง ๆ เชน ทุนประสบการณในการแกปญ
 หาตางๆ ดวยชุมชน
เองไดสําเร็จมาหลายครั้ง, ทุนประสบการณที่เคยทํางานรวมกันกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ
มาแลว, ทุนทักษะดานตาง ๆ ซึ่งชุมชนมีอยูมากมาย, ทุนกําลังแรงงาน” เปนตน
3) สําหรับหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอาจมีทุนจํากัดในบางทุนเชนดานการเงิน
แตจะเปนหนวยงานที่มี “ทุนทางอํานาจตามกฎหมายเกีย่ วกับการคุมครองปองกันสังคม
จากอาชญากรรม” ซึ่งก็จะใช “ทุนตามกฎหมาย” เขามาทํางานรวมกันกับทุนของชุมชน
นอกจากนี้ ในการทํางานรวมกันกับชุมชนใน “บางปญหา” หากเห็นวา “ทุน” ที่หุนสวนมี
อยู ไมตรงกับที่จะใชจัดการกับเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่เปนสาเหตุหนึ่งของปญหานั้น ๆ ก็อาจเชิญ
ชวน ถักทอเขาหา “องคกรใดๆ” ที่มี “ทุนตามที่ตองการ” เขามาเปนหุน สวนเพิ่ม ยกตัวอยางเชน
การคืนผูกระทําผิดคดียาเสพติดใหโทษกลับสูชุมชน เงื่อนไขขอหนึ่งของความสําเร็จคือ “การให
การบําบัดรักษาตอเนื่อง” ซึ่งทุนตรงนี้อยูที่ “กระทรวงสาธารณสุข” ดังนั้นจึงจําเปนทีจ่ ะตองดึง
กระทรวงสาธารณสุขเขามามีสวนรวมเพื่อใหนํา “ทุนการใหบริการบําบัดและการตรวจรางกาย”
เขามารวมทุน เปนตน
13. คําถาม: ผมเขาใจถูกหรือไมวา “การพัฒนาความสัมพันธ” คือเงื่อนไขของความสําเร็จใน
การแกปญหาของชุมชน ในรูปแบบ “หุนสวนยุติธรรมชุมชน?
คําตอบ: ถูกตองครับ เพราะการทํางานรวมกันเพื่อแกปญ
 หาใดๆ ของชุมชน เชนปญหา
อาชญากรรม ปญหาเหลานัน้ มักเกิดจากหลายสาเหตุ บางสาเหตุมีความยุงยากซับซอนเกินกวาที่
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ชุมชนจะแกไดเพียงลําพัง กระบวนการแกปญหานั้น จึงตองพึ่งพา “ความสามารถ” หรือ“ทุน” จาก
หลายกลุม หลายฝาย ซึ่งมี“ความเปนมาตางกัน” หากดึงกลุมตางๆ ที่ยังไมมีความสัมพันธอันดีตอ
กันมากอนอันเนื่องมาจากความตางดังกลาว ตางฝายตางก็จะสงวนทาทีตอกัน เพราะยังไม
“ไววางใจกัน” เกิดระยะหางทางสังคมขึ้นเปนกําแพงกัน้ ระหวางกัน ดังนั้น การทํางานรวมกันก็จะ
ติดขัดไปหมด
การที่จะประสานความตางดังกลาว วิธีการที่ใชไดผลดีทสี่ ุด คือการพัฒนา “ความสัมพันธ”
ระหวางกันและกัน ดวยเหตุนี้การแกปญหาใด ๆ ดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชน จึงตองหาวิธีการ
ที่จะ “ถักทอสานสัมพันธ” ระหวางกลุม/ฝาย ที่จะมาทํางานรวมกัน เพือ่ ใหเกิด “บรรยากาศแหง
ความไววางใจซึ่งกันและกัน”ขึ้นมากอน ซึง่ จะเอื้อตอการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อใดก็ตามทีก่ ลุมและ/หรือสมาชิกของชุมชนใด ชุมชนหนึ่ง เริ่มลงมือทํางานรวมกัน และ
เมื่อความสัมพันธระหวางกันเกิดขึ้นแลวในระดับหนึ่ง สายสัมพันธของแตละกลุม/แตละคนจะคอย
ๆ ถักทอปรับเขาหากันและกัน แนบแนนขึน้ ๆ ทุก ๆ ครั้งที่ทํางานรวมกัน ความสัมพันธลักษณะนี้
คือ“ความสัมพันธตามแนวระนาบ” ความสัมพันธในแนวระนาบเขมแข็งก็หมายถึงชุมชนเขมแข็ง
นั้นเอง
นอกจากนั้น การแกปญหาอาชญากรรม หรือปญหาใด ๆ ของชุมชน อาจ “มีเงื่อนไข” เปน
“อุปสรรค” ที่จําตองไดรับ “ความรวมมือจากชุมชนขางเคียง” เชนการจัดระเบียบชุมชน หรือการ
สกัดกั้นยาเสพติดที่จะเขาสูชุมชน ดังนั้น หากชุมชน “สามารถพัฒนาความสัมพันธ” ถักทอกับ
ชุมชนขางเคียง และสามารถดึงเขามาทํางานรวมกันได ชุมชนก็จะยิ่งเขมแข็งมากขึ้นไปอีกซึ่ง
ความสัมพันธทํานองนี้กย็ ังคงถือวาเปน “ความสัมพันธตามแนวระนาบ”
14. คําถาม: นอกจากความสัมพันธตาม “แนวระนาบ” แลว ยังมีความสัมพันธในมิติอื่นๆ
หรือไม?
คําตอบ: ปญหาของชุมชนบางปญหาอาจไมสามารถแกไขใหลุลวงไดโดยชุมชนเพียงลําพัง
เชน ปญหาการระบาดของยาเสพติดในชุมชน แมกฎหมายจะบัญญัติเอาไววา ประชาชนสามารถที่
จะจับผูกระทําผิดใด ๆ ก็ได หากเห็นการกระทําผิดเกิดขึน้ ซึ่งหนา แตการที่ประชาชนซึ่งไมมีอาวุธ
ขาดทักษะและประสบการณในการจับกุม ก็ยอมไมกลาที่จะเสี่ยงชีวติ เขาไปจับกุมเสียเอง ดังนั้น
เมื่อชุมชนตองการทํางานรวมกันเพื่อแกปญ
 หาการระบาดซึ่งยาเสพติดของชุมชน ก็จาํ เปนที่ชุมชน
จะตอง “พัฒนาความสัมพันธ” กับตํารวจเพื่อแกปญหารวมกัน หรือหากสมาชิกผูติดเสพเปนผูถูก
คุมความประพฤติ ก็ตองดึงเอาพนักงานคุมประพฤติเขามารวมทํางานดวย เปนตน
การที่ชุมชนมี “ความสามารถ” ดึงเอาหนวยงานตางๆ ที่อยูเหนือขึ้นไป ลงมาทํางาน
ดวยกันได เราเรียกวา “ความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธในแนวดิ่ง” ดังนั้นชุมชนใด
สามารถพัฒนาความสัมพันธในแนวดิ่งไดดีนอกเหนือจากความสัมพันธตามแนวระนาบอีกดวย ก็
ถือวาชุมชนนัน้ เขมแข็งมาก
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คําถาม: อยากทราบถึงแนวทางการ “พัฒนาความสัมพันธ” ที่จะเปนประโยชนตอ
“กระบวนการมีสวนรวมเพื่อแกปญหาของชุมชน” โดยหุนสวนยุติธรรมชุมชน?
คําตอบ: ถาหากตองการดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน “กระบวนการแกปญหา” ของ
ชุมชนโดยใช“กระบวนการยุติธรรมชุมชน” เชน การควบคุมอาชญากรรมในชุมชนโดยชุมชนเพื่อ
ปองกันไมใหผูกระทําผิดทีก่ ําลังจะกลับสูช ุมชนทําผิดขึ้นใหมอกี พนักงานคุมประพฤติ จะตอง
ไดรับ “ความรวมมือ และแรงสนับสนุน”ที่มี”ประสิทธิภาพ” จากชุมชน ซึ่งก็ขึ้นอยูก ับ
“ความสัมพันธกับชุมชน” ใน “มิติตาง ๆ” ที่จะ “ตองรวมมือกัน” พัฒนาใหเกิดขึ้น ดังนี:้
1) พัฒนาความสัมพันธกับ “ผูเสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม กอนเปนลําดับแรก”
ในฐานะที่เปนบุคคลสําคัญของชุมชนที่ถูกทอดทิ้งไวนอกระบบยุติธรรมมาชานาน จึง
สมควรอยางยิง่ ที่จะดึง “ผูเสียหายหรือเหยือ่ อาชญากรรม” ใหเขามาทํางานรวมกับ ผูก ระทําผิด ผูที่
เกี่ยวของกับทัง้ สองฝาย และชุมชน” ใน“กระบวนการประชุมเพื่อปรับสัมพันธภาพ” โดยใช
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” ซึ่งเปน “เครื่องมือสําคัญ” ของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
นอกจากนั้นควรมี “ระบบ” ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสงเคราะหแกเหยื่อ
อาชญากรรม และการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวใด ๆ ของผูกระทําผิด เชนการ
กลับคืนสูชุมชน หรือพฤติกรรมของผูกระทําผิดที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน
2) พัฒนาความสัมพันธระหวาง “พนักงานคุมประพฤติ กับ ชุมชน”
ความรวมมือจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อความสัมพันธที่แตละฝายมีตอกันนั้นถึงขั้นที่จะทําใหอีก
ฝายหนึ่ง “ไววางใจ” อีกฝายหนึ่งได ดังนัน้ การพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน จึงเปน “ภารกิจ
แรก” ที่พนักงานคุมประพฤติ และชุมชน จะตองรวมมือกันสราง และพัฒนาใหงอกงามขึ้น โดย
พนักงานคุมประพฤติจะตองใหความสําคัญกับ “ชุมชน และ บทบาทของชุมชน” เพิม่ มากขึ้น
ความไววางใจกันและความสัมพันธที่ดีตอกันใชวาอยูเฉย ๆ แลวจะเกิดขึ้นไดเอง วิธใี นการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนที่พนักงานคุมประพฤตินิยมใช คือ การนําผูกระทําผิดเขาไปทํางาน
บริการสาธารณะใหกับชุมชนจนเกิดเปนความสัมพันธทดี่ ีตอกัน
นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่น ๆ เชน การไปรวมกิจกรรมกับชุมชนในวาระตาง ๆ การออกไปเยีย่ ม
เยียน เปนตน จากนั้นเมื่อความสัมพันธเกิดขึ้นในระดับทีส่ ามารถไววางใจกันไดแลว ทั้งสองฝายก็
“พรอม” ที่จะขับเคลื่อน “กระบวนการแกปญหารวมกัน” ตามหลักของกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน ตอไปได
3) พัฒนาความสัมพันธระหวาง “ผูกระทําผิด กับ ชุมชน”
วิธีการที่ใชไดผลดี ในการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูกระทําผิดกับชุมชน คือการเปด
โอกาสให “ผูเสียหาย ผูกระทําผิด ผูที่เกี่ยวของกับทั้งสองฝาย และชุมชน” ทํางานรวมกันใน
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” และหาก “ผล” จาก“กระบวนการทํางานรวมกันดังกลาว”
ทําใหผูกระทําผิดรูสึกสํานึกในความผิด ยอมรับผิด และขอโทษ ผูเสียหาย และชุมชนที่ไดรับ
15.
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ผลกระทบ “ยินยอมทํางานบริการสาธารณะเพื่อชดใชแกผูเสียหาย และ ชุมชน” และพรอมที่จะ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามกติกาของชุมชน ก็จะทําใหทัศนคติของชุมชนที่มีตอผูกระทําผิด
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แรงตานจะลดลง และพรอมทีจ่ ะใหความชวยเหลือสงเคราะหตอไป
4) พัฒนาความสัมพันธระหวาง “ผูกระทําผิดกับครอบครัว”
วิธีการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูก ระทําผิดกับครอบครัวที่ใชไดผลดี คือการให
“ครอบครัว” ของผูกระทําผิดเขามามีสวนรวมทํางานดวยกันใน “กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท”
นอกจากนั้นยังตองสนับสนุน สงเสริมใหผูกระทําผิด และครอบครัว “ทํากิจกรรมรวมกัน”
บอย ๆ เชน เขารวมในกิจกรรมกรรมใด ๆ ของชุมชนพรอมกับผูกระทําผิด เปนตน
5) สงเสริมใหสมาชิกและกลุมตาง ๆ ของชุมชนทํางานรวมกัน “อยางมีรูปแบบ”ใหมากขึ้น
การพัฒนา “กลไก” เพื่อบริหารจัดการ “กระบวนการ” ทํางานรวมกันระหวาง กลุม/
สมาชิกของชุมชน เปนการฝกใหชุมชนทํางานรวมกัน “อยางมีรูปแบบ” เชน มีวาระการประชุม มี
กติกาการประชุม มีกติกาการทํางานรวมกัน มีกําหนดการประชุมสม่ําเสมอ มีการสื่อสารกันอยาง
ทั่วถึง มีระเบียบการรายงานผลการดําเนินงานที่ทีมงานรับผิดชอบตอที่ประชุม เปนตน
การทํางานที่มี “รูปแบบ” จะทําใหเกิดบรรยากาศที่ขลัง และสามารถสรางศรัทธาจากมวล
สมาชิกของชุมชนได ยกตัวอยางเชน การรวมกันออกแบบ “การควบคุมพฤติกรรม” ตามมาตรฐาน
ของชุมชน ดวย “กระบวนการย้ําเตือนพฤติกรรม” หรือ “กระบวนการสมานฉันท” เปนตน
นอกจากนี้ การทํางานที่มี “รูปแบบ” ยังหมายถึงการจัดใหมี “คณะกรรมการ” เพื่อทํา
หนาที่บริหาร การแบงงานใหแก กลุม/สมาชิกของชุมชน เขามาทํางานรวมกันตามความสามารถ
หรือความถนัดในรูป “ทีมงาน” หรือ “คณะทํางาน” เพื่อทํากิจกรรม หรือภารกิจอื่นใดของชุมชนที่
ตองใชความสามารถดานนั้น ๆ เปนตน
เมื่อการทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาของชุมชนเริ่มตนขึ้นและขับเคลื่อนไปไดเรื่อย ๆ ความ
ใกลชิดจากการทํางานรวมกัน จะเกิดเปนความคุนเคยและเขาใจกันมากขึ้นระหวาง กลุม/สมาชิก
ระยะหางทางสังคมระหวางกันจะคอย ๆ แคบเขาหากัน ตางฝาย ตางกลุม ตางคน ก็จะคอย ๆ
ปรับตัว ถักทอเขาหากันและกัน ความสัมพันธจะงอกงามขึ้น ๆ ทุกครั้งที่ทํางานรวมกัน
6) เปลี่ยนภาระใหเปนพลัง
ผูกระทําผิดทั้งหลายจะตองไมถูกมองวาเปนแคเพียง “ภาระ” ของระบบยุติธรรมทางอาญา
และของสังคมอีกตอไป หากแตชุมชนควรจะตอง “ตั้งความคาดหวัง” เอาจากผูกระทําผิดวาอยาก
เห็นผูกระทําผิดเปน “พลัง” ของสังคม เปนคนที่ขันแข็งจริงจังตอการ “กูคืนภาพลักษณใหกับ
ชุมชน” ที่ตนอยูอาศัย ดวย“การยินยอมที่จะทํางานบริการสาธารณะชดใชใหแกชุมชน” ซึ่งจะทําให
ชุมชนปรับ “เปลี่ยนทัศนคติ” ยอมรับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน หากเปนเชนนั้นการปรับตัวคืนสู
ชุมชนของผูกระทําผิดก็มีแนวโนมที่จะสําเร็จไดไมยาก

13

คําถาม: ความเปนหุนสวนจะมี “ผลอยางไร” เมื่อการทํางานรวมกันบรรลุเปาหมายแลว?
คําตอบ: โดยธรรมชาติแลว ไมวาการทํางานรวมกันแบบหุนสวน หรือการทํางานรวมกัน
แบบใด ๆ เมื่อมีการเกิด ก็ตองมีการดับเปนธรรมดา กลาวคือเมื่อ “หุนสวน” รวมกันแกปญหาใด
ปญหาหนึ่งจนลุลวง “เปาหมาย” ภารกิจของหุนสวนสําหรับปญหานั้นก็จะสลายไป หุน สวนก็จะ
แยกยายกันไป จะคงไวแตประสบการณ และความชํานาญหรือทักษะทีต่ างฝายตางพัฒนาขึ้น
ระหวางที่ทาํ งานรวมกันซึ่งจะติดตัวไปตราบนานเทานานหากยังใชประสบการณนั้นซ้าํ ๆ
นอกจากนี้กจ็ ะยังคงเหลือความทรงจําที่ดี ๆ ที่เคยมีตอกันที่เกิดขึน้ ระหวางการทํางาน
รวมกัน และหากยังสื่อสารติดตอกันอยูเสมอ ๆ สัมพันธภาพที่ดี ๆ ก็จะยังคงยืนยาวตอไป และหาก
เมื่อใดมีปญหาลักษณะเดียวกันที่จะตองรวมกันแกไข เมือ่ นั้นการขับเคลื่อนการทํางานรวมกันแบบ
หุนสวนในรอบใหม จะออกตัวไดอยางรวดเร็วกวารอบแรกเพราะมี “แรงเฉื่อย” หรือ “สัมพันธภาพ
และประสบการณ” เปน “ทุนเดิม” ที่จะคอยหนุนสง และการขับเคลื่อนในรอบตอๆ ไปก็จะยิ่งเร็ว
ขึ้น ๆ เวนเสียแตวาปญหาทีจ่ ะตองรวมกันแกไขในรอบใหมนั้นมี “เปาหมาย” ตางไปจากเดิมและ
ตองการองคกรที่ไมเคยทํางานรวมกันมากอนแตมี “ทุน” ที่จําเปนตอการแกปญหานั้นใหลุลวง การ
ทํางานในรอบใหมนกี้ ็อาจมีอุปสรรคบางก็เฉพาะแตที่จะตองสานสัมพันธกับองคกรใหมนั่นเทานั้น
17. คําถาม: ชุมชนของผม มีผคู นอาศัยอยูหนาแนน เวลาวางไมตรงกัน สถานที่จะใชประชุม
รวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกันคับแคบ เชนนี้ผมจะพัฒนากระบวนการแกปญหาของ
ชุมชนของผมดวยยุติธรรมชุมชนตามหลักประชาธิปไตยไดอยางไรครับ?
คําตอบ: การมีสวนรวมมีไดหลายแบบครับ หากมีขอจํากัดดังกลาว อาจเลือกใหทกุ กลุม/
ฝายหรือสมาชิกแตละคนเขามามีสวนรวมตามที่เขาสะดวกดังนี:้
แบบแรก “การมีสวนรวมโดยตรง” กลุมตาง ๆ ที่ทํางานรวมกันอยูเสมอ ๆ จะเปดโอกาส
ใหสมาชิกของกลุมทุกคนสามารถที่จะอาสาเขามาทํางานรวมกันไดโดยตรง (ตั้งแตรวมกันคนหา
ความจําเปน/ปญหาที่ตองการแกไข การกําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือกิจกรรม
การลงมือแกปญ
 หาตามแผนนั้น การประเมินและติดตามผล และการรับผิดชอบในผลที่จะเกิด
ตามมาจากการแกปญหารวมกันนั้น)
แบบที่สอง“การมีสวนรวมโดยออม” กลุมตาง ๆ อาจตกลงรวมกันเลือกวิธีการตั้งตัวแทน
ของแตละกลุม เพื่อไปทํางานรวมกันกับตัวแทนจากกลุมอื่นๆ แบบนีน้ าจะเหมาะกับชุมชนที่มี
สถานที่ที่จะใชประชุมคับแคบ หรือชุมชนที่สมาชิกมีเวลาวางไมตรงกัน ขอเพียงแตเมื่อตัวแทนมา
ประชุมรวมกันแลว ไดผลเปนประการใดก็ใหกลับไปสื่อสารกับสมาชิกในกลุมของตนอยางชัดเจน
ดวยทุกครั้ง และสมาชิกของกลุมที่ไมไดมาประชุมจะตองยินยอมผูกพันตามมติของที่ประชุมดวย
แบบที่สาม“แบบผสมผสาน” เชน “คณะกรรมการชุมชน” ใหเลือกจาก “ตัวแทน” จากทุก
ๆ กลุมตามหลักการ “มีสวนรวมโดยออม” สวน “ทีมงานที่จะรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ” ตามแผน
16.
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ยุทธศาสตรชุมชน ใหเปดกวางสําหรับสมาชิกจากแตละกลุมสามารถที่จะอาสาเขามา “มีสวนรวม
โดยตรง” ได ขึ้นอยูกับความสามารถ ประสบการณ และความถนัดของแตละคนเปนตน
18. คําถาม: ในชุมชนของผมมีปญ
 หาขายสุราใหกับเด็ก ปญหาเด็กขาดการดูแล เด็กใชเวลาวาง
ลอแหลมเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน นอกจากนีย้ ังมีปญหาขยะทิ้งไมเปนที่เปน
ทาง ผมจะแกปญหาเหลานี้ ไดอยางไรครับ?
คําตอบ: แนะนําใหกลุม/สมาชิกของชุมชน (ที่ไดรับผลกระทบ) ประชุมปรึกษากันกอน
(ซึ่งอาจมีการประชุมรวมกันมากกวาหนึ่งครั้ง) โดยเริ่มจากผูที่สนใจทีจ่ ะเขามารวมทํางานดวยกัน
กอน จากนั้นหากที่ประชุมยืนยันวา ปญหานั้นเปน “ปญหารวมกันของคนสวนใหญ” ในชุมชน ผม
ขอแนะนําใหที่ประชุมเลือกใช “กระบวนการยุติธรรมชุมชนตามหลักประชาธิปไตย” “เพื่อคอยย้าํ
เตือน” หรือ “คอยตอกย้ําพฤติกรรมที่ไมพงึ ประสงคนั้น ๆ หรือปญหาความไรระเบียบนั้น ๆ ของ
ชุมชน”
การออกแบบ “กระบวนการย้ําเตือน” ตองตกลงกันดวยความเห็นสวนใหญของที่ประชุม
(ซึ่งอาจมีการประชุมรวมกันมากกวาหนึ่งครั้ง) เชน อาจออกแบบใหตวั แทนของกลุมตาง ๆ ใน
ชุมชน เขามาเปน “คณะกรรมการย้ําเตือน” ที่อาจเรียกชือ่ วา “คณะกรรมการปกปองและพัฒนา
มาตรฐานทางพฤติกรรมของชุมชน” เปนตน และหากมีการฝาฝนมาตรฐานทางพฤติกรรมเมื่อใด ก็
ออกแบบใหนาํ “ปญหาพฤติกรรม หรือความไรระเบียบนั้น” เขาสู “กระบวนการย้ําเตือน” โดย
คณะกรรมการดังกลาวทันที กระบวนการย้าํ เตือนจะตองทํางานทันทีทมี่ ีการฝาฝน ตองคอยย้ําเตือน
ซ้ํา ๆ อยางเสมอตน เสมอปลาย โดยจะไมปลอยปละละเลย จนทุกคนคุนเคย และใหการยอมรับวา
“กระบวนการย้ําเตือน” นั้นเปน “วัฒนธรรมที่ขาดไมไดของชุมชน”
“กระบวนการย้ําเตือน” นอกจากจะทําใหชมุ ชนนั้นๆไดรบั ความเคารพและความเชื่อถือ
เพิ่มขึ้นจากมวลสมาชิกในการพิทักษรักษาระเบียบทาง คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของชุมชน
แลว ยังเปน “สัญลักษณ” และ “สัญญาณเตือน” แกสมาชิกผูใดก็ตามที่คิดจะฝาฝนมาตรฐานทาง
พฤติกรรมของชุมชน จึงนับไดวาเปนกระบวนการสราง “ปญญา” ใหแกผูที่มีสวนรวมใน
กระบวนการดังกลาวไปจนถึงผูที่ไดรับรูขาวสารนั้นอีกดวย
19. คําถาม: ชุมชนของผมเปนชุมชนที่คนสวนใหญฐานะยากจน ตางคนตางอยู จึงไมอยากที่
จะใหความรวมมือกับภาครัฐ แลวผมจะแกปญหาตางคนตางอยู ไดอยางไร?
คําตอบ: ชุมชนที่เต็มไปดวยปญหา “อาชญากรรม” ก็ดี หรือ ปญหา “ความยากจน” ก็ดี
มักจะเปนชุมชนที่ “ขาดระเบียบ” และไมมี “ทุนชุมชน” เพียงพอทีจ่ ะนํามาใชจัดการกับปญหา
อาชญากรรม หรือปญหาอื่น ๆ ของชุมชน
การที่ตางคนตางอยูเพราะรูสกึ วาตนเองไมเทาเทียมผูอื่นอันสืบเนื่องมาจากความยากจน
เกิดขึ้นเพราะสมาชิกของชุมชนตางคนตางอยูไมเคยพูดคุยกัน คนรวยก็อยูสวนคนรวย คนจนก็อยู
สวนคนจนและไมสุงสิงกัน เกิดระยะหางทางสังคมเปนกําแพงกัน้ ระหวางคนที่มีฐานะตางกัน และ
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ยังกั้นระหวางคนจนดวยกันเองอีกชั้นหนึ่ง หากสถานการณดําเนินไปเชนนี้ กําแพงกัน้ ระหวางกัน
นับวันมีแตจะสูงและหนามากขึ้นไปทุกที ๆ
มีอยูวิธีเดียวทีจ่ ะทลายกําแพงกั้นระหวางกันลงไดคือ ตองใชหลักการ “สงเสริมใหสมาชิก
ของชุมชนทํางานรวมกันในกระบวนการแกปญหาของชุมชน” โดยอาศัย “หลักประชาธิปไตย”
เพื่อ “สรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน” ใหสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น และ ดวยหลักของ
“กระบวนการยุติธรรมชุมชน” ที่ชักชวนใหทุกฝายหันมามายึดมั่นที่ “เปาหมายสุดทายรวมกัน” คือ
“เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน”
ดวยประสิทธิภาพของ“กระบวนการ” รวมกันแกปญหาดังกลาว แตละคนแตละฝายจะคอย
ๆ ถักทอความสัมพันธ โอนออน ผอนปรน เขาหากัน ลดความเปนตัวตน เขาอก เขาใจกัน และเอื้อ
อาทรกันและกันมากขึ้น ๆ จนกําแพงกัน้ ระหวางกันทลายลง และเมื่อนั้นความรูสึกวาแตกตางจะ
ลดลง หรือหมดไป ความสมานฉันทจะงอกงามขึ้น ความรวมไม รวมมือก็จะตามมา
“กระบวนการทํางานรวมกัน” เพื่อแกปญหาตามหลักประชาธิปไตย เพื่อแกปญหาใด ๆ
ของชุมชนที่ยากจน หรือชุมชนที่มีปญหาอาชญากรรมจะตองเริ่มตนจากการคนหา “ความสามารถ
ของชุมชน” ในการแกปญหาอาชญากรรม หรือปญหานัน้ ๆ ที่ผาน ๆ มา และ“องคกรเชิงสถาบัน
ทั้งหลาย” ของชุมชนที่สามารถจะดึงเขามา “ทํางานรวมกัน” โดยมีเปาหมายเพื่อทีจ่ ะเพิ่ม
“ศักยภาพของชุมชน” ในการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งใน และนอกชุมชน เขามาสู “กระบวนการ
แกปญหารวมกันของชุมชน”
20. คําถาม: การที่กลุม/สมาชิกของชุมชน มาทํางานรวมกัน นอกจากจะอาศัย “ความสัมพันธ”
แลวยังมีแรงจูงใจอื่น ๆ เชน คาตอบแทน แตแรงจูงใจที่สําคัญที่สุด คือ “จิตสาธารณะ”
ชุมชนจะสรางสมาชิกของชุมชนใหเปน “พลเมืองจิตสาธารณะ” ไดอยางไร?
คําตอบ: การที่กลุมตาง ๆ ของชุมชน “จะสามารถทํางานรวมกัน” ในกระบวนการ
แกปญหาใด ๆ ของชุมชนได “อยางมีประสิทธิภาพเพียงใด” นั้น ขึ้นอยูกับวากลุมเหลานั้นสวน
ใหญ “เห็นแกประโยชนสวนรวมของชุมชนมากอนประโยชนของกลุม ” หรือไม ชุมชนใดหาก
สมาชิกสวนใหญเห็นแกประโยชนสว นรวมของชุมชนมากอนประโยชนสวนตนก็จะทําให
กระบวนการรวมกันแกปญหาใด ๆ ของชุมชนนั้น ๆ ลุลวงลงไดอยางไมยากลําบากนัก และใน
ทํานองเดียวกันการที่กลุมตาง ๆ หรือสมาชิกของชุมชนจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญา หรือกิจกรรมเพื่อการสาธารณะอื่น ๆ ก็แสดงวากลุมนั้น/ผูนนั้
“เห็นแกประโยชนของสวนรวมมากอนประโยชนสวนตน” หรือที่เรียกวามี “จิตสาธารณะ “จิต
สาธารณะ” เปนคุณสมบัติสําคัญของ “ผูนําทั้งโดยแตงตั้งและโดยธรรมชาติ” ที่สามารถนําพา
สมาชิกของชุมชน “มาทํางานรวมกัน” เพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชนได
แนวทางการสรางผูนําจิตสาธารณะ:
1) ชุมชนตองปลูกฝงและพัฒนาความเปน “พลเมืองจิตสาธารณะ” ตั้งแตวยั เด็ก
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2) ชุมชนตองรวมมือกันคนหาผูนําจิตสาธารณะ และพัฒนาใหมี “ความสามารถ” มากขึ้น
3) ชุมชนตองรวมมือกันสงเสริมให กลุม/สมาชิกของชุมชนใช “กระบวนการรวมกัน
แกปญหาใด ๆ ของชุมชนโดยอาศัยหลักประชาธิปไตย” เชน “กระบวนการย้ําเตือน
มาตรฐานทางพฤติกรรม หรือกระบวนการสมานฉันท” เพราะเปน “กระบวนการ” ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการสราง และพัฒนา “จิตสาธารณะ”
4) ชุมชนตองรวมมือกันสรางและรักษาไวซงึ่ “โครงสรางใด ๆ ที่สงเสริมกระบวนการทํางาน
รวมกัน” ของมวลสมาชิก หรือ “กระบวนการฝกฝนใด ๆ” ที่สงผลตอการพัฒนาใหผูคน
“เห็นแกประโยชนสวนรวมสําคัญกวาประโยชนสวนตน” ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
21. คําถาม: การที่“กระบวนการแกปญหารวมกัน ระหวางชุมชน กับ หนวยงานภาครัฐ” ไม
ประสบผลสําเร็จ เปนเพราะอะไร? จะมีแนวทางพัฒนาอยางไร?
คําตอบ: แนวทางการวิเคราะหและการแกไข:
1) ความลมเหลวสวนใหญมาจาก “ปญหา” ที่นําเขามาสูกระบวนการแกปญหารวมกันนั้น
“ไมใชปญหาที่แทจริงของชุมชน” หรือไมใชปญหาของสมาชิก “สวนใหญ” โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาหากเปนปญหาของ“คนใดคนหนึ่ง” หรือ “เฉพาะกลุมใดกลุม หนึ่ง” ความรูสึก
เปน “เจาของปญหา” ก็จะ “ไมเกิดขึน้ ในหมูสมาชิกสวนใหญ” ของ ชุมชน เมื่อคนสวน
ใหญขาดความรูสึกเปนเจาของในปญหา ก็จะไมใหความรวมมือซึ่งเปนเรื่องปกติธรรมดา
2) ปญหาที่แทจริงของชุมชนคือปญหาที่คนสวนใหญในชุมชนยอมรับวาเปนปญหา หรือที่
เรียกวา “ปญหารวม” ที่ชุมชนสวนใหญใหความสําคัญในลําดับตนๆ วาจะตองแกไขกอน
ดังนั้นปญหาของชุมชนไมใชเอาปญหาของสมาชิกแตละคนมารวม ๆ กันแลวบอกวา
ปญหาเหลานัน้ คือปญหาของชุมชนวิธีการคนหา “ปญหารวม” ของชุมชนมีหลายวิธีตั้งแต
การสํารวจ การสอบถาม การจัดเวทีชุมชน การรวบรวมจากเอกสารหลักฐาน หรือใชหลาย
วิธีผสมผสาน ฯลฯ แตถึงจะใชวิธีใดก็ขอใหแนใจวานั้นคือ “ปญหารวมของชุมชน”
3) ใหนํา “ปญหารวม” นั้นเขามาสู “กระบวนการแกปญหารวมกัน” ตามหลักประชาธิปไตย
ระหวางกลุม/สมาชิกของชุมชนกับพนักงานคุมประพฤติ (หรือเจาหนาที่ในหนวยใดหนวย
หนึ่งที่ลงไปทํางานรวมกับชุมชน) แมปญหารวมไมใชปญ
 หาที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรมก็ตาม แตก็สามารถที่จะใช “กระบวนการแกปญ
 หา” เขาจัดการกับปญหานัน้ ๆ ได
เพราะตางก็ยึดหลักการเดียวกันคือ “กระบวนการแกปญหาดวยหลักประชาธิปไตย”
4) เมื่อกระบวนการแกปญหาดําเนินไปไดอยางราบรื่นซึ่ง “อาจไมบรรลุเปาประสงค” ของ
กรมคุมคุมประพฤติ “แตบรรลุเปาประสงคของชุมชน” สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ
“สัมพันธภาพ” ระหวางพนักงานคุมประพฤติกับชุมชนจะพัฒนาไปในทาง “ที่ดีมากขึ้น”
จนถึงระดับทีต่ างฝายตาง “เชื่อถือและไววางใจกันและกัน” และตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป
หากพนักงานคุมประพฤติจะยกปญหา “การคืนสูชุมชนของผูกระทําผิด” หรือ “ปญหาอื่น
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22.
1)

2)

3)

4)

5)

ใดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เขามาสู “กระบวนการแกปญหารวมกับชุมชน” ก็
จะไดรับการตอบรับดวยดี
คําถาม: ชุมชนสวนใหญ ยังขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ขอใหอธิบายพอสังเขป?
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมักใชเพื่อเยียวยาและฟนฟูความสัมพันธที่ถูกทําลาย
หรือถูกทําใหออนแอลงโดยอาชญากรรม ระหวาง เหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําผิด และ
ชุมชน หรือ เพื่อ“สรางความสัมพันธทางบวกในชุมชนใหมีความเขมแข็ง” และผลพลอย
ไดจากการสรางความสัมพันธใหกับชุมชน คือทําใหชุมชนเกิด “ความสามารถทํางาน
รวมกัน” ไดดยี ิ่งขึ้น
แนวปฏิบัติตามวิธีการสมานฉันทแตกตางจากแนวปฏิบตั ิของศาลแบบดั้งเดิมที่แยกคูกรณี
ออกเปนฝกฝายตามรูปแบบกลาวหาที่สรางปรปกษ สวนแนวปฏิบัติตามวิธีการสมานฉันท
จะนําเอาเหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําผิด ญาติผูใกลชิดกับทั้งสองฝาย และอาสาสมัครของ
ชุมชน มาทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาขอขัดแยงในลักษณะที่ทกุ ฝายพึงพอใจ และสามารถ
หาทางออกที่เปนประโยชนกับทุกฝาย การที่สมาชิกของชุมชนรวมกันกําหนดกติกา
สําหรับการประชุม ทําใหไดรับความไววางใจจากคนที่ไมเคยพูดจากันมากอน และ
ระหวางเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด
ในกระบวนการสมานฉันท สมาชิกของชุมสามารถที่จะเขารวมในกระบวนการนั้นไดและ
สามารถที่จะกลาวประณาม “พฤติกรรม” ที่เปนอันตรายนั้น (ไมตาํ หนิตัวบุคคล) ไดดวย
ความรูสึกปลอดภัย โลงใจภายใตกฎกติกาที่กําหนดโดยที่ประชุม สามารถที่จะให
คําแนะนําเกีย่ วกับการกระทําที่ถูกตองทํานองคลองธรรม และสามารถที่จะเสนอใหความ
ชวยเหลือสงเคราะหแกทุกฝายที่ตองการความชวยเหลือไดอีกดวย
กระบวนการประชุมสมานฉันทยังสามารถทําใหผูกระทําผิดและเหยื่ออาชญากรรมพัฒนา
ความสัมพันธระหวางกันขึ้นมาหรือทําใหความสัมพันธระหวางกันที่ถกู ทําลายลงจากการ
กระทําผิดกลับฟนคืนดีดังเดิมและอาจเขมแข็งมากขึ้นได ผูที่เขามารวมในกระบวนการ
สมานฉันทหลายคนที่บานอยูใกลกนั แตไมเคยสนทนาหรือใกลชิดกันมากอน และดวยผล
ของกระบวนการสมานฉันททําใหพวกเขาเหลานั้นเริ่มพูดคุยกัน และรูจักกันดีมากขึ้น
กระบวนการสมานฉันทจะชวยใหคูกรณี “เขาใจรวมกัน” วาพฤติกรรม หรือ การกระทําใด
ที่ชุมชนไมปรารถนาใหเกิดขึ้น หรือที่ชุมชนจะไมยอมทนอีกตอไป การรวมกันย้ําเตือน
มาตรฐานทางพฤติกรรมของชุมชนในกระบวนการประชุมสมานฉันทนั้น ที่ประชุมจะตอง
รวมกันคนหาและทําความเขาใจกับ “ความตองการหรือคานิยมรวม” ที่แทจริงของชุมชน
และ “ตองผูกพัน” กับความตองการหรือคานิยมนัน้ ซึ่งจะเปนผลทําใหคูกรณีเขาใจกระจาง

18

ในคานิยมรวมหรือความคิดเห็นที่ชุมชนเห็นรวมกัน และในขณะเดียวกันก็ตองใหความ
เคารพตอความคิดเห็นของฝายที่เห็นตางดวย
6) “การตัดสินใจรวมกัน” โดย“กระบวนการ” ประชุมสมานฉันท สิ่งที่จะเกิดตามมาจาก
“ขอตกลงรวมกัน” จะเปนประโยชนตอ “ผูเสียหาย” และ “ผูกระทําผิด” เปนอยางมาก
และยังเปน “โอกาสอันเหมาะสม” ที่จะใช “ตอกย้ํามาตรฐานทางพฤติกรรม” หรือ
“คานิยมรวม” ของชุมชนซึ่งจะทําใหเกิด “ความไววางใจ” ระหวางสมาชิกของชุมชน เกิด
“ความเอื้ออาทร” และเกิด “เครือขายการสนับสนุน (ผูเสียหาย/ผูกระทําผิด)แบบไมเปน
ทางการในชุมชน”
7) “กระบวนการสมานฉันท” ยังมีอิทธิพลในการ “สรางความสามารถ” ใหกับ “เพื่อนบาน”
และ “สมาชิกของชุมชน” ใน “การแสดงออกที่มีประสิทธิภาพ” เหยือ่ อาชญากรรม
ผูกระทําผิด ครอบครัวและผูใกลชิดรวมทั้งสมาชิกของชุมชนที่อยูในวงการประชุม
สมานฉันท “ตางมีสวนรวม”ใน “กระบวนการประชุม” และเปน“โอกาสที่ยอดเยี่ยม”
สําหรับผูเขารวมประชุมที่ได “ฝกฝนทักษะสําคัญในการแกไขปญหาขอขัดแยง ทักษะการ
ขอโทษ การปกปองชุมชน และการเอื้ออาทรตอกัน”
23. สรุป: การแกปญหาใด ๆ ของชุมชน ดวยการทํางานรวมกัน ระหวางกลุม/สมาชิกของ
ชุมชน การที่กลุม/สมาชิก “สามารถทํางานรวมกันได” เทานั้น ยังไมเพียงพอตอการ
แกปญหาของชุมชนใหสําเร็จ การทํางานรวมกันนั้นยังตอง “มีประสิทธิภาพ” อีกดวย
“การรวมมือกัน” เพื่อที่จะทํางานใด ๆ ก็ตาม จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูที่จะมาทํางานดวยกัน มี
ความสัมพันธระหวางกัน“อยูกอน” แลว หรือ ความสัมพันธที่“สรางขึ้นมาใหม” กอนที่จะลงมือ
ทํางานดวยกันตอไป และ การที่ทุกฝายจะ “สามารถทํางานรวมกัน” ได “อยางราบรืน่ และ มี
ประสิทธิภาพ” ก็ตอเมื่อ “การทํางานรวมกัน” นั้นมี “บรรยากาศ” ที่ทุกฝายรูสึกไดถงึ “ความเปน
เจาของ” “การมีสวนรวม” “การเคารพเสียงสวนใหญ ” และ “การไมถูกครอบงํา” ตามหลัก
ประชาธิปไตย โดยมี “เปาหมายสุดทายรวมกัน” คือ “เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน” ตามหลักของ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน
“ความสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ” คือ “พลังกลุมของชุมชน”
(Collective efficacy) หมายถึงการที่ชุมชน “สามารถใชทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู เขาจัดการกับ
ปญหาใดปญหาหนึ่งของชุมชนจนสามารถแกปญหานัน้ ไดลุลวงตามที่คาดหวัง” ยกตัวอยางเชน
สมาชิกของชุมชนพรอมใจ และรวมมือกันปองกันเหตุรายที่จะเปนอันตรายแกชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จนเหตุรายที่เคยเกิดหมดไปหรือลดลง เชนนี้เรียกวา“ความสามารถทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ” หากเพียงแตมารวมกัน “แบบพิธีการ” แตใจไมผูกพันจนถึงขนาด “รวมมือ
กันไดอยางมีประสิทธิภาพ” ก็จะไมสามารถทําใหการปองกันอาชญากรรมนั้นประสบความสําเร็จ
และไมใช “ความสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ” ตามความหมายนี้
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สมาชิกของชุมชน เพื่อนบาน กลุม/องคกรตางๆ ในชุมชนจะมีความรูส ึกวาตนเองมี
“ความสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ” ก็ตอเมื่อชุมชน:
• สามารถที่จะแกปญหาขอขัดแยงสวนใหญในชุมชนไดสําเร็จ
• สามารถทําใหเด็ก ๆ ของชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมระหวางเด็ก ๆ ดวยกัน หรือกิจกรรม
รวมกับผูใหญที่เปนตนแบบในทางบวก
• สามารถสรางสัมพันธภาพเพื่อดึงเอาทรัพยากรที่อยูน อกชุมชนจากภาครัฐ หรือภาคสวนอื่น
ๆ เขามาสนับสนุนเพื่อจัดการกับปญหาของชุมชน และ
• สามารถที่จะสงเสริม”กระบวนการประชาธิปไตย” ใหเปนวิถีชีวติ ของชุมชนไดสําเร็จ
ความสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพของชุมชน “จะเริ่มปรากฏใหเห็น”
เมื่อผลของการแกปญหารวมกันดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันททําใหเกิด“เครือขายความสัมพันธ” ในรูปแบบตาง ๆ เกิดขึน้ เชน: เครือขายเพื่อเสนอให
ความชวยเหลือสงเคราะห เครือขายใหการคุมครองปกปองแกผูเยาวที่กระทําผิดในรูปอาสาสมัครพี่
เลี้ยง หรือผูปกปองผลประโยชน” ฯลฯ และเมื่อถึงตรงจุดนี้ทั้งเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด
และครอบครัวจะซึมซับรับรูวายังมีผูอื่นทีย่ งั เอื้ออาทรตอตน และตระหนักในความหวังดีที่ผูอื่นได
หยิบยื่นใหซึ่งเปนภูมิคมุ กันอยางดีที่จะปองกันมิใหผูกระทําผิดหวนกลับไปกระทําผิดขึ้นใหมอีก
ความสามารถทํางานรวมกันของชุมชน จะ“มีประสิทธิภาพมากขึ้น” เมื่อ “อาสาสมัคร”
ของชุมชน “เริ่มตนทํางานรวมกัน” เพื่อ “ปรึกษาหารือ และวิเคราะหหาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหานั้น ๆ ในชุมชนเพื่อหาทางแกไขรวมกัน” ซึ่งเปนการทํางานรวมกันสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการประชุมสมานฉันท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามพันธะ “ที่เกิดจากขอตกลงรวมกัน”
ประสิทธิภาพการทํางานรวมกันจะยิ่งเขมแข็งมากขึ้น เมือ่ ทําในนามของ “คนชายขอบ”
จากบริการตาง ๆ จน“สามารถดึงเอาบริการและทรัพยากรตาง ๆ” เขามาสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูทดี่ ีของชุมชน และ “สามารถ” ทําให “นโยบายสาธารณะ” เกี่ยวกับ “ปญหาคนชาย
ขอบ” และ “แนวปฏิบัติของสถาบันตาง ๆ” ในเรื่องเดียวกันนั้น “เปลี่ยนแปลงไป” ในทางที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม “ความสามารถ” ดังกลาวรวมเรียกวา “การเชื่อมทุนทางสังคมเขาดวยกัน”
24. สรุป: แนวทางในการพัฒนาความสัมพันธและการสรางความสามารถของชุมชน
1) ชุมชนจะตองรวมมือกันสราง “ความศรัทธา” และ“ความไววางใจ” ระหวางมวลสมาชิก
2) ชุมชนตองรวมมือกัน “คนหา” และ “ทําความกระจาง” เกี่ยวกับ “มาตรฐานทาง
พฤติกรรม” หรือ “คานิยมรวม” ของชุมชน
3) ชุมชนตองรวมมือกัน “กําหนดระดับ” ของพฤติกรรม ที่ชุมชน “ไมยอมทนใหอกี ตอไป”
4) ชุมชนตองรวมมือกัน ย้ําเตือน/ตอกย้ํา “มาตรฐานทางพฤติกรรม” และ“คานิยมรวม” ของ
สมาชิกในชุมชนอยูเสมอ
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5) ชุมชนตองรวมมือกัน “กําหนด” ความรับผิดชอบรวมกันระหวางกลุม/สมาชิกของชุมชน
ในดานตาง ๆ ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันบรรลุผล
6) ชุมชนตองรวมกันพัฒนาสถาบันใด ๆที“่ ฝกฝน” กระบวนการสมานฉันท เชน โรงเรียน
สถานประกอบการ ศาสนสถาน เปนตน เพื่อให “เกิด” กระบวนการควบคุมสังคมแบบไม
เปนทางการ
7) ชุมชนตองรวมมือกันพัฒนาความสัมพันธในชุมชนใหเขมแข็ง ประการแรก ตองสงเสริม
ให กลุม/สมาชิกของชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจในกระบวนการแกปญ
 หารวมกันดวย
กระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท “ เพื่อทะลายกําแพง
ทางสังคมที่แยกทุกฝายออกจากกัน”ประการที่สอง ตองสงเสริมให กลุม/สมาชิกของ
ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
“เพื่อรวมกันตอกย้ํามาตรฐานทางพฤติกรรม” และ“เพื่อทําความกระจางในคานิยมรวม
ของชุมชน”ใหปรากฎ
…………………………………….

