บทคัดยอ
การศึกษา “โครงการยุติธรรมชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม
และลําพูน” ครั้งนี้ เปนการศึกษายุติธรรมชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง รวมทั้ง
วิเคราะหและหาขอจํากัดของยุติธรรมชุมชนรวมทั้งรูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด
โครงการวิจัยยุติธรรมชุมชนของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมและลําพูน วิธีการศึกษา
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในรูปแบบของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น Community Base
Research (CBR) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การ
สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth-interview) ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก (key-informant-interview) คื อ ผู อ าวุ โ ส
ผูนําชุมชน การสนทนากลุม(focus group) การสังเกตแบบมีสวนรวม การจัดเวทีชุมชน และการ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม เชน บริบทชุมชน การจัดเวทีชุมชน การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการศึกษาคนควาจากเอกสารและ internet การวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวมดวยการ
ตรวจสอบแลกเปลี่ยนและเติมเต็มขอมูลระหวางทีมงานและชุมชน
ผลการศึกษาพบวา มีการอํานวยความยุติธรรมดวยการมีสวนรวมของชุมชน
ตั้งแตดั้งเดิมทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออกซึ่งผูกโยงการอํานวยความยุติธรรมไวกับความเชื่อ
ศาสนา จารีตประเพณีและอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติที่อางถึงคือกฎแหงกรรม ตอมารัฐไดเขามี
บทบาทในการกําหนดโทษและลงโทษผูกระทําผิดมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อมีการพัฒนารัฐชาติไดรวม
อํานาจการจัดการเขาสูศูนยกลางทําใหเกิด “คดีลนศาล คนลนคุก” ภาครัฐจึงไดแกไขปญหาโดย
การแกกฎหมายใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการความยุติธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกเพื่อเบี่ยงเบนคดีออกจากระบบกระบวนการยุติธรรม และจากการศึกษา 4 ชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจุบันชุมชนยังมีฐานความเชื่อทางดานศาสนา จารีตประเพณี
วัฒนธรรมที่รอยรัดคนในชุมชน มีกลไกในการปองกันและจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมได
บางประเภทที่ไมมีความซับซอนและไมเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลหรือองคกรภาคราชการ นอกจากนี้
ชุมชนบางแหงมีกฎกติกาของชุมชนแตยังขาดความมั่นใจในการนํามาจัดการความขัดแยงและ
อาชญากรรมในชุมชนและเกรงจะเกิดผลกระทบกับครอบครัว
จากการวิเคราะหระบบยุติธรรมชุมชน พบวา มีการปรับโครงสรางของสวน
ราชการที่เกี่ยวของกับการอํานวยความยุติธรรม และมีการแกไขกฎหมายใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการอํานวยความยุติธรรมมากขึ้น หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการเบี่ยงเบนคดีมาใช
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กเกื อ บทุ ก ขั้ น ตอน นอกจากนี้ ยั ง มี ห น ว ยราชการที่ ไ ม อ ยู ใ น
กระบวนการยุติธรรมมีการระงับขอพิพาทในชุมชน รวมทั้งชุมชนเองไดพัฒนาจัดการความขัดแยง
และการรักษาความสงบเรียบรอยขึ้นในชุมชนเองดวยความเชื่อและภูมิปญญาและการมีสวนรวม
ของชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ

รูปแบบ การสนับสนุนใหเกิดโครงการยุติธรรมชุมชนที่เกิดจากการมีสวน
รวมอยางแทจริงพบวา บุคลากรตองมีความรูความเขาใจในหลักการและแนวคิดยุติธรรมชุมชนและ
ความเชื่อมโยงกับงานคุมประพฤติ การเรียนรูผานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นดวยการปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมงาน และระหวางทีมงานกับชุมชน ทําใหทีมงานเขาใจ
แนวคิดการมีสวนรวมมากขึ้นทําใหมีการรับฟงความคิดเห็นในการทํางานรวมกันอยางเทาเทียม
รวมทั้งปรับวิธีการตั้งเปาหมาย การปฏิบัติการและการสรุปหลังปฏิบัติการไปใชในงานประจํา การ
แลกเปลี่ยนระหวางทีมงานกับชุมชน ทําใหทีมงานเห็นวาชุมชนมีศักยภาพสามารถจัดการตัวเองได
และยั ง ไดนํ าวิ ธีก ารจั ด การของชุ ม ชนไปใช ใ นการทํา งานคุมประพฤติ การเติ ม เต็ม ของพี่เ ลี้ย ง
การศึกษาดูงาน สรางความมั่นใจในการทํางานของทีมวิจัยไดมากขึ้น
ยุติธรรมชุมชนมีมาแลวตั้งแตอดีต มีเพียงบางชวงบางตอนที่ถูกบดบังดวย
กระบวนการจัดการของภาครัฐ และปจจุบันการจัดการความยุติธรรมโดยภาครัฐประสบปญหาจึง
ไดเบี่ยงเบนคดีออกมาใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และเรงพัฒนาความรวมมือของชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการความยุติธรรม ขณะเดียวกันในฝงของชุมชนก็ไมไดรอการหยิบยืน่ ความ
ยุติธรรมจากภาครัฐ ชุมชนไดพัฒนาการมีสวนรวมขึ้นมาจัดการความยุติธรรมดวยตนเอง ดังนั้น
การมีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนจึงเปนความตองการ
ของทั้งสองฟากฝง คงรอเพียงความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐในระดับนโยบายที่ตองทํางาน
รวมกันอยางบูรณาการ ดังนั้น เพื่อใหเกิดรูปแบบของยุติธรรมชุมชนเนนการศึกษาการพัฒนาและมี
สวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนบนฐานงานคุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อใหชุมชนสามารถดูแลรักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษา “โครงการยุติธรรมชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการยุติธรรมชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชนตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน วิเคราะหระบบยุติธรรมชุมชน รวมทั้งกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการสนับสนุน
โครงการวิจัยยุติธรรมชุมชนของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมและลําพูน “เพื่อใหเกิด
ยุติธรรมชุมชนตนแบบที่เกิดจากการมีสวนรวมอยางแทจริง” ทั้งนี้เพื่อใหไดขอเสนอเชิงนโยบาย
รวมทั้งรูปแบบและแนวปฏิบัติสําหรับหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนสามารถนําไปปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับนโยบายของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมรูปแบบการวิจัยเพื่อทองถิ่น(community Base Research) พื้นที่ศึกษา
ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม 4 ชุมชน ประชากรที่ศึกษาประกอบดวยทีมวิจัยสํานักงานคุมประพฤติ
ภาค 5 จํานวน 3 คน ทีมวิจัยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จํานวน 19 คน ผูนําชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ชุมชน และศึกษาคนควาจากเอกสารและ Internet ตรวจสอบ
และวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวมดวยการแลกเปลี่ยนและเติมเต็มขอมูลระหวางทีมวิจัยกับชุมชน
และการวิเคราะหตีความขอมูล
ผลการศึกษาพบวา
1. กระบวนการยุติธรรมชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทั้งสังคมตะวันตก สังคมตะวันออกและสังคมไทยมีการอํานวยความยุติธรรมดวยการมีสวนรวม
ของชุมชนซึ่งผูกโยงการอํานวยความยุติธรรมไวกับกฎหมายธรรมชาติ ความเชื่อ จารีตประเพณีและ
อํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติ ในสังคมไทยสมัยสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยาประชาชนมีหนาที่
ปองกันและจัดการกับอาชญากรรมในหมูบานของตนเอง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุง
รัตนโกสินทรมีการตรากฎหมายที่เรียกวาโจรหาเสนเพื่อใหประชาชนชวยกันจับโจรไดในระยะหา
เสน นอกจากนี้ ยังปรากฏวามีการชดใชคาเสียหายเปนเบี้ยแกกันอีกดวย ตอมาเมื่อรัฐชาติเจริญขึ้น
ไดรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางรวมทั้งการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรม ทําใหคดีเขาสูระบบ
มากเกินสมควรจนทําใหการดําเนินการขาดประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐจึงเบี่ยงเบนความ
ขัดแยงและอาชญากรรมมาใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยการมีสวนรวมของประชาชน
นอกจากนี้ ในฟากฝงของชุมชนและประชาชนยังไดใชภูมิปญญาและพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของชุมชนดวยตนเอง จากการศึกษาชุมชนในพื้นที่ศึกษา 4 ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม
พบวา ชุมชนที่มีการพัฒนาการมีสวนรวมสามารถจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมประเภทที่
ไมมีความซับซอนและไมเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลหรือองคกรภาคราชการ แตชุมชนที่ไมมีการ
รวมกลุมแมจะมีกฎกติกาของชุมชนแลวแตยังไมมั่นใจในศักยภาพของชุมชนจึงไมสามารถนํากลไก
ที่มีอยูมาจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมได

ดังนั้น ปจจุบันในสังคมไทยจึงมีการจัดการความไทยขัดแยงและอาชญากรรม 3
รูปแบบ คือ 1) การจัดการดวยชุมชน มี การใชความเชื่อ ศาสนาจารีตประเพณี วั ฒนธรรมและ
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยราชการในลักษณะกฎของชุมชนที่กําหนดรวมกัน 2)
การจัดการดวยความรวมมือระหวางภาครัฐและประชาชนดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ทั้ง
หน ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม หน ว ยงานในกระทรวงยุ ติ ธ รรมและหน ว ยงานของ
กระทรวงมหาดไทย
3) การจัดการดวยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
2. การวิเคราะหระบบยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมชุมชนมองวาอาชญากรรมเปน
ป ญ หาสั ง คมที่ มี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน การจั ด การจึ ง เน น การป อ งกั น
อาชญากรรม การประนอมขอพิพาทการแกปญหาความขัดแยงในชุมชนโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สรางการเรียนรูใหกับชุมชนที่จะควบคุมความสงบเรียบรอยของสังคมแบบไมเปนทางการ
ร ว มกั น ซึ่ ง เป น แนวโน ม และทิ ศ ทางของกระแสโลก นอกจากนี้ ก ารจั ด การความขั ด แย ง และ
อาชญากรรมแบบรวมศูนยในสังคมไทยทําใหมีคดีเขาสูระบบมากเกินสมควรหนวยงานภาครัฐไม
สามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เหตุดังกลาวมีผลตอการกําหนดนโยบายการจัดการความ
ขัดแยงและอาชญากรรมของรัฐ สงผลใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช
2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 กําหนดใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวม รวมทั้งแกไขกฎหมายและระเบียบที่เอื้อใหภาคประชาชนและชุมชนเขามีสวนรวม
ในการจัดการความยุติธรรมและรักษาความเรียบรอยในชุมชนมากยิ่งขึ้น
ทางดานแนวปฏิบัติ ปจจุบันมีสวนราชการหลายหนวยเขาไปพัฒนาการมีสวน
รวมของชุมชนในการปองกันและจัดการปญหาความขัดแยงและอาชญากรรม ทั้งฟากฝงของชุมชน
ยังมีการใชความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งไดมีการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรม ซึ่งเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดยุติธรรมชุมชนขึ้นใน
ชุมชน แตอยางไรก็ตามแนวปฏิบัติของหลายหนวยงานอาจแตกตางกันบางอยางอาจซ้ําซอนและ
สรางความสับสนใหกับชุมชนและประชาชน และแนวปฏิบัติของสวนราชการซึ่งกําหนดจาก
สวนกลางยอมจะมีบางสวนที่ไมสอดคลองกับจารีตประเพณีวัฒนธรรมและวิธีการจัดการของ
ชุมชนอาจเปนอุปสรรคในการสรางการมีสวนและสรางการเรียนรูกับชุมชนที่จะควบคุมความสงบ
เรียบรอยของสังคมแบบไมเปนทางการตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน
3. รูปแบบที่เหมาะสมในการสนับสนุนโครงการวิจัยยุติธรรมชุมชนของสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงใหมและลําพูน พบวา บุคลากรของสํานักงานคุมประพฤติเขาใจแนวคิด
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนไม เ พี ย งพอ และไม เ ข า ใจความเชื่ อ มโยงระหว า งการจั ด การความขั ด แย ง และ
อาชญากรรมตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนซึ่งเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกกับงานคุมประพฤติ
ซึ่งเปนการจัดการความขั ดแยงและอาชญากรรมของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก จึง ไม

สามารถเชื่อมโยงงานยุติธรรมชุมชนกับงานคุมประพฤติไดเนื่องจากมองไมเห็นภาพรวมของการ
จัดการความขัดแยงและอาชญากรรมทั้งระบบ ทีมวิจัยพี่เลี้ยงไดดําเนินการดังนี้ 1) ทําความเขาใจ
แนวคิดกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกดวยการวิเคราะห
ระบบการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมดวยวิธีคิดกระบวนระบบ(Systems thinking) และใช
สถิติคดีมาชี้ใหเห็นวาเมื่องานคุมประพฤติอยูปลายทางของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เมื่อ
ยุติธรรมชุมชนปองกันปญหาไดดีงานคุมประพฤติจะลดลง และเมื่อชุมชนใหความรวมมือในการ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิดและใหขอเท็จจริงงานคุมประพฤติจะสําเร็จมากขึ้น เรียนรูแนวคิดการมีสวน
รวมดวยการปฏิบัติการจริงในชุมชน 2) กระบวนทัศนผูบริหาร ผูบริหารที่เขาใจงานคุมประพฤติ
งานยุติธรรมชุมชนและแนวคิดการมีสวนรวมอยางลึกซึ้ง ชวยทําความใจใหบุคลากรเห็นประโยชน
ของชุมชนที่จะสนับสนุนใหงานคุมประพฤติใหประสบความสําเร็จ มีสวนชวยสนับสนุนการเรียนรู
การทํางานชุมชนและงานยุติธรรมชุมชน 3) การเรียนรูผานเครื่องมือ “งานวิจัยเพื่อทองถิ่น” ดวยการ
ปฏิบัติจริงทั้งในระดับทีมงานและระดับชุมชน ทําใหทีมวิจัยเห็นศักยภาพของชุมชนทั้งดานภูมิ
ปญญาและการจัดการชุมชน เห็นศักยภาพของเพื่อรวมทีมงาน การสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของชุมชนรวมทั้งการยอมรับในความแตกตางหลากหลายของมนุษยทั้งคนในชุมชนและทีมงาน
การเติมเต็ มแนวคิ ด การมีสว นร วมดวยการวางแผน การปฏิบั ติการ และการสรุปบทเรีย น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการเติมเต็มของทีมวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จั ย ทํ า ให เ ข า ใจแนวคิ ด การมี ส ว นร ว มมากขึ้ น 4) การเติ ม เต็ ม ความรู ด ว ยการอบรมและ
การศึกษาดูงาน ดําเนินการดวยประเมินความรู ความเขาใจของทีมวิจัยและเติมเต็มความรูที่ยังขาด
เปนระยะเพื่อใหสอดคลองกับงานที่จะปฏิบัติ การศึกษาดูงานทําใหทีมวิจัยเห็นตัวอยางความสําเร็จ
สามารถนํ ามาประประยุกตใ ชในการทํางานในพื้นที่ จ ริง รวมทั้งสรางแรงบัน ดาลใจเกิด ความ
กระตือรือรนอยากสรางรูปธรรมใหเกิดในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ
จากบทสรุปดังกลาวทีมวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ปจจุบันสังคมไทย มีการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมอยูสามระบบ คือ
ระบบชุมชนจัดการดวยความเชื่อ ศาสนาวัฒนธรรมและจารีตและมีพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ดวยการสรางกฎกติกาของชุมชน ระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยหนวยงานภาครัฐทั้ง
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและหนวยราชการอื่น ๆ ซึ่งไดกําหนดเปนนโยบายที่
จะใหภาคประชาชนเขามามีสวนในการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมดวยกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก เพื่อเบี่ยงเบนความขัดแยงและอาชญากรรมออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลัก ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนใหชุมชนใชศักยภาพและความสามารถของชุมชนที่มีอยูในการ
ปองกันปญหาอาชญากรรม คลี่คลายความขัดแยงในชุมชน รวมทั้งใชภูมิปญญาและความสัมพันธ

ในชุมชนมาชวยแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม โดยหนวยงาน
ภาครัฐหนุนเสริมความรูในสวนที่ชุมชนยังขาด ชวยเหลือแกไขปญหาที่ยากเกินความสามารถของ
ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหไมใหเกิดความขัดแยงระหวางแนวปฏิบัติของหนวยราชการและวิถีวัฒนธรรม
ของชุมชน ทั้งยังจะชวยสรางการเรียนรูและความเขมแข็งกับชุมชนที่จะควบคุมความสงบเรียบรอย
ของสังคมแบบไมเปนทางการตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน
2. การจัดระบบยุติธรรมชุมชน การที่หนวยงานภาคราชการหลายหนวยงานเขาไป
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการความยุติธรรม ซึ่งมี
ทั้ ง หน ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม หน ว ยงานของกระทรวงยุ ติ ธ รรมหน ว ยงานของ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งหนวยราชการเหลานี้แมจะมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน แตยอมมีแนวปฏิบัติที่
แตกตางกันและตางทํางานเพื่อตอบสนองเปาหมายของหนวยงานตนเอง แตชุมชนที่หนวยงานเขาไป
พัฒนาการมีสวนรวมไมมีกลุมงาน ไมมีกรมและไมมีกระทรวงสังกัด ชุมชนเปนองครวมสามารถ
จัดการทุกเรื่องดวยชุมชนเอง ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการยุติธรรมชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ควรมีหนวยงานกลางในการประสานนโยบาย ระดับปฏิบัติควรมีการบูรณาการแผนงานและแนวปฏิบัติ
รวมทั้งกําหนดบทบาทของแตละหนวยงานใหชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อไมใหชุมชนเกิดความสับสนและไมเกิด
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ควรมีศูนยประสานงานเพื่อใหงานเปนไปอยางมีเอกภาพ
และชวยเหลืองานประชาชนไดอยางแทจริง
3. รูปแบบที่เหมาะสมในการสนับสนุนใหเกิดยุติธรรมชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของประชาชนอยางแทจริง บุคลากรตองมีความรู ความเขาใจ แนวคิดการจัดการความขัดแยงและ
อาชญากรรมดวยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมทางเลือกรวมทั้งยุติธรรมเชิง
สมานฉันทและยุติธรรมและการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมดวยความเชื่อ ศาสนาและจารีต
ประเพณีซึ่งเปนกระบวนการของชุมชน เขาใจแนวคิดการมีสวนรวมรวมทั้งมีวิธีคิดเชิงระบบสามารถ
วิเคราะหการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมใหมองเห็นภาพรวมไดทั้งสามระบบ มีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของชุมชนและความแตกตางหลากหลายของมนุษยวาสามารถจัดการตนเองได ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ 1) ทําความเขาใจแนวคิดการจัดการความขัดแยงและอาชญากรรมทั้งสามระบบ
อยางเชื่อมโยงเปนองครวมโดยใชวิธีคิดกระบวนระบบ 2) เรียนรูแนวคิดการมีสวนรวม สรางความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนและความแตกตางหลายของมนุษยดวยการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงใน
ชุมชนดวยการสังเกต การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสะทอนกลับและการเติมเต็มดวยทีมงานและพี่เลี้ยง 3)
การประเมินความรู ความเขาใจของคนทํางานและเติมเต็มความรูที่จําเปนเปนระยะ ๆ ใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน 4) การศึกษาดูงานทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางทีมงาน เห็นรูปธรรมของ
ความสําเร็จเพื่อสรางแรงบันดาลในการทํางานของบุคลากร

