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“ยุติธรรมชุมชน: ทัศนะเชิงนโยบาย”
“…สวนหนึ่งซึง่ ที่สัมมนาเห็นรวมกัน คือ ความลมเหลวในระบบยุติธรรมในเชิงของการสรางสรรค
สังคมที่เปนธรรม ซึง่ สวนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เหมือนกับเราเลีย้ งลูกแลวตามใจมากเกินไป กลาวคือ
รัฐเขมแข็งมากเกินไป สังคมก็เลยออนแอก็ได เพราะสังคมไมตองคิดเองทําเองอยางหนึ่ง ในเชิงลบก็
อาจจะเกิดจากการทีพ่ อแมไมเปนธรรมในที่สุดลูกก็เลยปกครองตนเองก็อาจเทียบไดกับการรวมตัวของ
ชุมชนเกิดกติกาของกลุม ทีข่ ัดกฎหมายบานเมืองอันเปนปรากฏการณที่ไมพงึ ปรารถนา
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะนําไปสูสังคมที่เปนธรรมมากขึ้น สังคมที่มีความสงบสุขมากขึ้น
สรุปออกมาเปนคําเดียววา “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมที่ยุตธิ รรมของเราทุกคน” ที่ตรงกับคําวา
“social justice” นั่นเอง
กระทรวงยุติธรรมมีความชัดเจนแคไหนในการทําสังคมยุติธรรมใหเกิดขึ้น และแนนอนคงไมใช
หนาที่ของรัฐแตฝายเดียว หากเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะเขามาชวยกันใหเกิดกระบวนการตรงนี้
รัฐตองมีกระบวนการรับฟงประชาชนที่ตองการจะใหเกิดกระบวนการตรงนี้ แลวรวมกันดําเนินการตอไป
ในสิ่งที่ควรจะเปนสําหรับหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมก็กําลังทําอยูแลว ในสวนของกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพก็กาํ ลังทําโครงการนํารองเพือ่ ศึกษาหาชุมชนตนแบบ สํานักงานอัยการสูงสุดก็ดําเนินการ
เขาถึงชุมชนโดยผานทางสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ทางกรมคุม
ประพฤติก็มโี ครงการรวมกับทางสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพโดยใชปญหายาเสพติดเปนจุดเริ่มใน
การรวมตัวกันของชุมชนรวมกันดูแลตั้งแตการปองกัน การเฝาระวังรวมถึงการรวมกันดูแลผูท ี่ผานการ
ฟนฟูแลวกลับคืนสูชุมชนเปนโครงการรวมกับทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ ในการทําชุมชนตัวอยางที่
ไมใชรูปแบบที่ดําเนินการแบบทางราชการและกรมคุมประพฤติหวังวาจากรูปแบบนี้จะนําไปสูสิ่งที่เปน
ยุติธรรมชุมชนตอไป”

ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
16 พฤษภาคม 2546
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
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รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “กระบวนทัศนใหม: ยุติธรรมชุมชน”
การสัมมนาครั้งนีจ้ ัดขึ้นในภาคบายของวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
กรุงเทพมหานคร ผูรวมสัมมนาประกอบดวยบุคคลากรภาครัฐทีเ่ กี่ยวของทั้งในและนอก
กระบวนการยุติธรรม ผูนําทางความคิดทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน นักวิชาการสื่อมวลชน
และผูสนับสนุนการวิจยั หัวขอการสัมมนา “กระบวนทัศนใหม: ยุติธรรมชุมชน” เปนหัวขอ
สุดทายจากทั้งหมด 8 ขอ ที่จะนําเสนอตอที่ประชุมสัมมนาวาดวยงานยุตธิ รรมแหงชาติครั้งที่ 1
ที่จะจัดใหมขี ึ้นระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2546
ภายหลังการเปดการสัมมนาโดย ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ไดมีการเสนอ
ผลการศึกษาทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนทัศนใหม: ยุตธิ รรมชุมชน” ตอที่ประชุมสัมมนา โดย
นาย สมชาติ เอี่ยมอนุพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟน ฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ ใหทปี่ ระชุมไดรวมกันอภิปรายจากผลการสัมมนาไดรับขอมูลทางวิชาการ
ประสบการณ และทัศนะทั้งเห็นดวยและเห็นแยงเปนขอมูลรับเขา (Input) อยางกวางขวางดังที่ปรากฏใน
สรุปสาระสําคัญของการสัมมนาครั้งนี้ ในคําบรรยายดวย PowerPoint โดยนายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ ใน
สวนที่ 1 รายงานสรุปการอภิปรายในสวนที่ 2 และใน Concept Paper ในสวนเอกสารประกอบการสัมมนา

สาระสําคัญของการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ สรุปไดดังนี้ :
“ยุติธรรมชุมชน” : ความหมายและความสําคัญ นายสมชาติ เอีย่ มอนุพงษ ไดอางถึง
แหลงที่มาของความหมายและคําจํากัดความของยุติธรรมชุมชนที่สรุปจากผลการสัมมนาที่ U.S. Department
of Justice จัดขึ้นโดย Bureau of Justice Assistance รวมกับ Center of Effective Public Policy และ Center
for Court Innovation เมื่อเดือนกันยายนป 2543 และในปเดียวกันนี้สมาคมคุมประพฤติและการพักโทษแหง
อเมริกา (American Probation and Parole Association หรือ APPA) ไดยึดถือคําจํากัดความดังกลาว
เมื่อกลาวถึงยุติธรรมชุมชนดังนี้ :
“ยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบเชิงกลยุทธ (Strategic Method) ในการลดอาชญากรรมและการ
ปองกันอาชญากรรม ดวยวิธีการสรางและสงเสริมการทํางานรวมกันในลักษณะหุนสวนรวมกับ
ชุมชนทัง้ หลาย” นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ ชี้ใหเห็นวายุติธรรมชุมชนมีความสําคัญอยูที่ “กลยุทธ” ที่เนน
การทํางานเชิงรุก (Proactive) การแกปญหา (Problem Solving) เพื่อปองกันอาชญากรรม ควบคุม
อาชญากรรม, และเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม และที่สาํ คัญที่สุด คือ “เปาหมายโดยรวม
(Overarching Goal) ของยุติธรรมชุมชน” หากทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามี
เปาหมายโดยรวม “เปาหมายเดียวกัน” โดยเปลี่ยนเปาหมายเปลี่ยนบทบาทขยายเปาหมาย ขยาย
บทบาทจากผูก ระทําผิด (Offender – focused) มาเปนชุมชน (Community – focused) จะสงผลดีตอ
กระบวนทัศนใหม : ยุติธรรมชุมชน
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรวม โดยใหเหตุผลวาแมเปาหมายของแตละองคกรจะตางกันหากมุง lสู
เปาหมายเดียวกันก็จะสงผลใหทกุ องคกรประสานการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
“ยุติธรรมชุมชนยึดถือเปาหมายโดยรวม” ดังนี้
“สรางชวยเหลือและสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงความเปนธรรม, ปลอดภัย, สงบ
เรียบรอย, และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น”
ในวงสัมมนาครั้งนีเ้ ห็นวายุตธิ รรมชุมชนกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีความคลายคลึงกันเปนสวน
ใหญจะมีสว นตางอยูบา ง เปนทัศนะที่เปนประโยชนตอวงการวิชาการเปนอยางมากที่จะตองพัฒนาองค
ความรูตอไป

ยุติธรรมชุมชน : “กระแสสนับสนุน”
ทุกทัศนะทุกกระแสในวงการสัมมนาครั้งนี้ตางเห็นถึงขอจํากัดและสภาพปญหาที่เกิดกับระบบ
ยุติธรรม ทางอาญากระแสหลักในปจจุบนั วาเปนผลพวงจากการดําเนินกระบวนทัศนทใี่ ชกนั มาเนิน่ นานนับ
รอยป แตทวาปญหาอาชญากรรมหาไดลดลง คุณภาพชีวติ และความเปนอยูที่ดกี วายังไมอาจคาดหวังได
เพราะขาดการเรียนรูและการจัดการกับปญหาอาชญากรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง กระบวนทัศนเดิม
ไมวา จะเปนการลงโทษก็ดี การขมขูยบั ยัง้ ไมใหไปกระทําผิดก็ดี การตัดโอกาสไมใหไปกระทําผิดก็ดหี รือ
แมกระทัง่ การแกไขฟน ฟู ก็ลว นแตมงุ ไปที่ผกู ระทําผิด กระแสจากการสัมมนาครัง้ นี้เรียกรองใหรฐั คุมครอง
ผูเสียหาย เขาหาชุมชน และเปดใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางเปน
หุน สวน
ทัศนะจากวิทยากรผูอภิปรายตางใหความเห็นวาแททจี่ ริงแลวยุตธิ รรมชุมชนมีรองรอยเกิดขึน้ ใน
ประเทศไทยมานานแลว เชน ตํารวจชุมชนสัมพันธ โครงการของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย เปนตน แตพัฒนาการยังไมขยับเขยื้อนไปจากเดิม

หลักการสําคัญของการอํานวยความ “ยุติธรรมชุมชน”
ขอสรุปจากการสัมมนาครัง้ นีเ้ กี่ยวกับ “หลักการสําคัญของยุตธิ รรมชุมชน “ซึ่งนําเสนอโดยนาย
สมชาติ เอีย่ มอนุพงษ โดยอางถึงหลักการสําคัญที่ American Probation and Parole Association ใหการ
รับรอง มีสาระสําคัญดังนี้
• ชุมชน เหยื่ออาชญากรรม และผูก ระทําผิดตางเปนลูกคาของระบบยุติธรรมปกติ และยังเปนหุน สวน
คนสําคัญของระบบยุติธรรม
• การทํางานอยางเปนหุน สวนรวมกับชุมชนเปนความพยายามเพื่อความปลอดภัย และความสงบ
เรียบรอยของชุมชน
• ชุมชนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในการแกปญหาและเพื่อรวมกันกับชุมชนในการปองกันการ
ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม การแกไขปญหาขอขัดแยง และรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
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• อาชญากรรมสามารถที่จะแกไขและจัดการไดดวยวิธกี ารขจัดความไรระเบียบในชุมชน การกระทํา
หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่จะนําไปสูการกระทําความผิดโดยการใหผูกระทําผิดรูสํานึกรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่ตนเปนผูก อขึ้นแกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน

“ยุติธรรมชุมชน” กับบริบทสังคมไทย
•
•
•
•

ยุติธรรมชุมชนไมใชเรื่องใหมมีรองรอยและดําเนินการอยูบ างแลวในประเทศไทย
กระบวนการชุมชนไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องในระยะ 10 ปนี้
กฎหมายรัฐธรรมนูญและนโยบายภาครัฐสงเสริมสนับสนุน
ยุติธรรมชุมชนมีพัฒนาการจาก “ความพยายามที่จะเพิม่ ประสิทธิภาพ” ของกระบวนการ
ยุติธรรมปกติจนเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของตํารวจในอเมริกาโดยกฎหมาย ในการสัมมนาครัง้ นี้
ทุกกระแสเห็นควรใหนาํ มาใช แตยงั ไมไดบทสรุปวาจะใหเปนทางเลือก คูขนาน หรือกลยุทธ ในเชิง
รุกจึงนาจะนํามาใชไดเปนการ “เสริม” ในรูป “กลยุทธ”ตามโอกาส สถานการณ และตามความ
จําเปน
• วิกฤตยาเสพติดเหมาะอยางยิง่ ตอการเกิดของยุติธรรมชุมชน
• ภาครัฐมีขอจํากัดอยูห ลายประการสวนกับกระแสอาชญากรรมที่เพิม่ มากขึ้นและมีความซับซอน
มากขึน้ เปนตัวเรงผลักดันใหเกิดยุติธรรมชุมชน

สรุปการอภิปราย
เรื่อง กระบวนทัศนใหม : “ยุติธรรมชุมชน”
วิทยากรผูดําเนินการอภิปรายทั้งสีท่ าน ไดรวมกันแสดงทัศนะอยางกวางขวางเกี่ยวกับ “ยุติธรรม
ชุมชน” กับบริบทสังคมไทย โดยสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
มอง “ยุตธิ รรมชุมชน” เชิงวิพากษ
ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ ใชทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของสํานักอาชญาวิทยาเชิงวิพากษ
วิเคราะห “ยุติธรรมชุมชน” ที่เกิดขึน้ ในอเมริกาสืบเนื่องมาจากทฤษฎีการศึกษาถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดลอม หรือ Ecology ในชวงป 1950-1960 ที่เห็นความสําคัญของชุมชนวาเปนปจจัยสําคัญในการ
ควบคุมอาชญากรรม และควบคุมสังคมไดดีที่สุด และนําไปสูการแกไขฟนฟูในชุมชนหรือ Community
Based โดยปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมตามปกติวา ไมใชกระบวนการแกปญหาอาชญากรรมไดโดยลําพัง
 หา
ทั้งหมด ชุมชนอยูใกลชิดกับปญหารูปญหาไดรับผลกระทบจากปญหาชุมชนจึงนาจะเปนผูท ี่ชี้ปญ
วิเคราะหปญหาและแกไขปญหาไดดีที่สุด นี้ตรงกับปรัชญาของ “ยุติธรรมชุมชน” ในสวน Problem Solving
สําหรับการมองชุมชนนัน้ ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ แนะนําวาตองอยามองเฉพาะชุมชนในเขต
ภูมิศาสตรนา จะหมายรวมถึงชุมชนระดับประชาสังคมเครือขายนอกเขตพื้นที่ดว ย
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“ยุติธรรมชุมชน” ใหมจริงหรือสําหรับประเทศไทย
ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ ชี้ใหเห็นวารูปแบบยุตธิ รรมชุมชนในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ
แตตองเปรียบเทียบกับยุติธรรมชุมชนตามหลักสากลวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เชน ในบาน
เราก็มีตาํ รวจชุมชนสัมพันธ ยังมีรองรอยใหเห็นที่ อ.แมจนั ที่ตาํ รวจชุมชนสัมพันธพยายามจะดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแตก็ตองประสบกับความลมเหลว เปนตน ยุติธรรมชุมชนในเชิงรุก คือ
การปองกันและเชิงรับ เชน การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทก็ยังคงมีอยูใหเห็นโดยทั่วไป
นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ ชี้ใหเห็นวายุติธรรมชุมชนในเชิงรุก เชน การปองกันอาชญากรรม
ดวยการใหความรูความเขาใจแกชุมชนทางดานกฎหมาย ดานสิทธิเสรีภาพเพื่อใหชุมชนปองกันตนเอง
ได และยุติธรรมชุมชนในเชิงรับภายหลังศาลมีคําพิพากษา เชน การแกไขฟนฟูเยียวยาผูเสียหายและ
ชุมชน และแกไขฟนฟู ควบคุมผูกระทําผิดก็พอมองเห็นภาพทีท่ ํากันอยูแลว
ดร.อุทัย อาทิเวชชี้ใหเห็นวาอัยการชุมชนในบริบทของไทยในเชิงรุกก็มสี ํานักงานคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรืออัยการ ส.ค.ช. ในเชิงรับก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ประนอมขอพิพาท พ.ศ. 2530 ซึ่งรองรอยนีไ้ มใชเรื่องใหมสําหรับประเทศไทยเสียทีเดียว และในเร็ว ๆ นี้
มาตรการชะลอฟอง ซึ่งเปนมาตรการเชิงรับก็คาดวาจะมีผลออกมาเปนกฎหมายมาตรการดังกลาว เดิม
กําหนดใหมีคณะกรรมการชะลอการฟอง ซึง่ จะมีผูแทนของชุมชนเขารวมดวย แตรางกฎหมายที่สํานักงาน
อัยการสูงสุดเห็นชอบนัน้ ถือวา ผูเ สียหายและพนักงานคุมประพฤติเปนตัวแทนของชุมชน
ในการพัฒนายุติธรรมชุมชน ดร.อุทัย อาทิเวช ไดแนะนําใหนาํ วัดทีม่ ีมากกวา 30,000 วัด และใช
พระภิกษุสงฆเกือบ 300,000 รูป แมจะเพียงบางสวนทีม่ ศี ักยภาพเพื่อพัฒนายุติธรรมชุมชนขึน้ มา

ยุติธรรมชุมชนกับโอกาสที่จะพัฒนาใหเขมแข็งในประเทศไทย
ผศ.ดร. เดชา สังขวรรณ ชี้ใหเห็นวา ยุติธรรมชุมชนทําใหประเทศญี่ปุนจัดการกับปญหา
อาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหสถิติอาชญากรรมต่ําที่สุดในประเทศอุตสาหกรรมดวยกันแม
ญี่ปุนไมไดเรียกวิธีการนัน้ วาเปนยุติธรรมชุมชน
สําหรับประเทศไทย ผศ. ดร. เดชา สังขวรรณ ประเมินวาโอกาสเอื้ออํานวยอยางมากที่ยุติธรรม
ชุมชนจะพัฒนาใหเขมแข็งยิ่งขึ้นโดยมีสิ่งบอกเหตุหรือปจจัย ดังนี้
ประการแรก ปญหาอาชญากรรมทีท่ วีความซับซอนและเพิ่มสูงมากขึน้ สวนกับกระแสทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดที่ระบบยุติธรรมทางอาญาไมสามารถจัดการกับปญหาอาชญากรรมไดโดยลําพัง
ประการที่สอง ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคม มีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้น
ประการที่สาม การ Privatize งานในกระบวนการยุติธรรมใหภาคเอกชน ชุมชน เขามาจัดการ
หรือเขามารวมจัดการเปนสิง่ ที่จาํ เปนอยางยิ่งอยูแลว
นายชาญเชาวน ไชยานุกจิ อธิบายวา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใชคําวา social justice
ในการเขาหาชุมชนไมไดใชคําวา Community Justice และเลาวาจากประสบการณที่ไดคลุกคลีกับชุมชน
มา 4-5 เดือน ก็ไดคําตอบมามากมายแมยังไมชัดเจนนัก แตมีความเปนไปไดในการกระจายอํานาจใน
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เรื่องความยุตธิ รรมลงสูชุมชน แตรูปแบบที่จะกระจายไปนั้นตองผานชองทาง ผูปฏิบัติตองแสวงหา
ชองทางแลวพัฒนาชองทางสักระยะเวลาหนึง่ ตองใชเวลาและความอดทน เราทําเองทัง้ หมดไมได และได
ชี้วาชองทางหนึ่งที่จะลงไปคือ ชองของ อ.บ.ต. และ อ.บ.จ. แมจะยังมีปญหาที่ยงั ไมสามารถเปนตัวแทนที่
สมบูรณของพีน่ องประชาชนไดอยางแทจริงทัง้ หมด
พล.ต.ต. สมศักดิ์ แขวงโสภา เสนอวา เห็นดวยอยางยิ่งทีจ่ ะนํายุติธรรมชุมชนมาใชใหบัง
เกิดผลในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมซึ่งตํารวจก็ทําอยูแลวในรูปตํารวจชุมชนสัมพันธแมจะไมตรง
กับปรัชญาของยุติธรรมชุมชนทัง้ หมด และการพัฒนายุตธิ รรมชุมชนตองกระทําควบคูไ ปกับการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็งดวย
ดร. อุทัย อาทิเวช ชี้ใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมปกติหลายประการ
เชน ความลาชา ขาดความยืดหยุน การจัดการกับผูกระทําผิดไมเหมาะสมใชเรือนจํามากเกินไป จนเกิด
ปญหาคนลนคุก คดีลนศาล เปนภาระตองบประมาณอยางตอเนื่อง ดร. อุทัย อาทิเวช อธิบายอีกตอไปวา
ยุติธรรมชุมชนเปนความพยายามที่จะออกมาจากระบบดั้งเดิม และอธิบายตอไปวา การศึกษาเรื่องชะลอ
ฟองที่จะออกเปนกฎหมายตอไปนั้นไดคํานึงถึงการมีสว นรวมของชุมชน โดยรูปแบบเดิมมีคณะกรรมการ
ชะลอการฟอง ซึ่งมีผูแทนของชุมชน สวนรูปแบบที่เสนอตอรัฐบาลตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2544 นั้น ถือวาผูเสียหายเปนตัวแทนของชุมชน และยังมีพนักงานคุมประพฤติชวยกลั่นกรอง และการ
ชะลอฟองเปนมาตรการทีจ่ ําเปนอยางยิง่ ตอการลดปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพใหกบั ระบบยุติธรรมปกติ
ในปจจุบนั

ปญหาขอหวงใยและความทาทาย
นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ ใหทัศนะวา การที่ชุมชนสรางระบบระวังภัยโดยไมคํานึงถึง
กฎหมาย หรือสรางกระแสเพื่อผลักดันกระบวนการยุติธรรมออกจากชุมชน เปนเรื่องที่นา หวงและไมใช
ความหมายของชุมชนเขมแข็ง
ผศ. ดร. เดชา สังขวรรณ การมองชุมชน ควรใหคํานิยามไวดว ยและนาจะหมายรวมถึงประชา
สังคมระดับเครือขายทั้งหลายดวย ซึ่ง นายชาญเชาว ไชยานุกิจ ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ชุมชนมีหลาย
มิติ นอกจากชุมชนโดยเขตพืน้ ที่ เชน ภายในเรือนจําก็คือ ชุมชน กลุมเครือขายปญหาตาง ๆ ที่เชื่อมโยง
เปนเครือขายทั่วประเทศก็อยูในความหมายของชุมชนดวย
นายชาญเชาวน ไชยานุกจิ ตั้งโจทกวา ในยุติธรรมชุมชน ระบบยุตธิ รรมปกติกับชุมชนจะมี
ลักษณะความสัมพันธระหวางกันอยางไรใน 3 ลักษณะ
ประการแรก ความสัมพันธเชิงโครงสราง เชน จะมีกฎหมายหรือไม
ประการที่สอง ความสัมพันธในการตรวจสอบดวยวิธี Sanction ใด ๆ
ประการที่สาม ความสัมพันธในเชิงวิธีการทํางานรวมกันแบบหุนสวน
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ยุติธรรมชุมชนเปนกลยุทธ เปนทางเลือก หรือเปนยุตธิ รรมคูขนานตองชัดเจนในลักษณะ
ความสัมพันธระหวางยุตธิ รรมปกติกับชุมชนในแตละกรณี และยุติธรรมชุมชนที่มีลกั ษณะ Collective กับ
ปจเจกชนที่เปน individual ที่ตองใหความคุมครองจะจัดความสัมพันธกันอยางไรเพือ่ การทํางานรวมกัน
ดร. อุทัย อาทิเวช ชี้ใหเห็นวา การเนนความแตกตางระหวางยุตธิ รรมชุมชนกับยุติธรรมเชิง
สมานฉันทอาจจะทําใหเกิดความสับสน เพราะแทที่จริงแลวทั้งสองแนวคิดมีความคลายคลึงกันเปนสวน
ใหญ
ดร. อุทัย อาทิเวช มองวาชุมชนไทยสวนใหญยงั ออนแอ การรวมตัวกันในรูปสมาคมหรือ
สหภาพก็ยงั ออนแอยังคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวเปนใหญ ซึง่ ตองพัฒนาอีกมาก
พล.ต.ต. สมศักดิ์ แขวงโสภา เห็นเชนเดียวกันและเห็นเพิม่ เติมวา ชุมชนของไทยในบางพืน้ มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเปราะบางที่ตองระวัง และการทํางานรวมกันแบบเคียงบาเคียง
ไหลระหวางผูท ี่ไมเทาเทียมกันจะดําเนินไปอยางไร
นายชาญเชาวน ไชยานุกจิ ใหทัศนะวา “ชุมชนนั้นมหัศจรรยนัก” มีความละเอียดออนชวนให
ศึกษาคนควาและทําความรูจ ัก และใหทัศนะตอไปวาพวกเรายังมีผูเขาใจชุมชนอยางแทจริงอยูน อยมาก
เหลือเกิน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติ และผูกําหนดนโยบายจะตองรีบเรงทําความเขาใจชุมชน
รวมกัน
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สวนที่ 1
การนําเสนอผลการศึกษาทางวิชาการ
(PowerPoint)

เรื่อง
“กระบวนทัศนใหม: ยุติธรรมชุมชน”

โดนายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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การเสนอผลการศึกษาทางวิชาการเรื่อง
“กระบวนทัศนใหม: ยุติธรรมชุมชน”
โดยนายสมชาติ เอีย่ มอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟน ฟู
และกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ
ทานผูมีเกียรติที่เคารพครับ ผมรูสึกวาเปนเกียรติอยางยิง่ ที่ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ
เรื่องกระบวนทัศนใหมยุติธรรมชุมชน ณ วงการสัมมนาอันทรงเกียรติแหงนี้ การนําเสนอกรอบประเด็นเพื่อ
การวิพากษครั้งนี้ กระผมจะใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที จากนัน้ ก็จะกราบเรียนเชิญทาน
วิทยากรผูท รงคุณวุฒิ ทาน ดร. เดชา สังขวรรณ ทานชาญเชาวน ไชยานุกิจ พล ต.ต. สมศักดิ์ แขวง
โสภา และทาน ดร. อุทัย อาทิเวช ทําการวิพากษตอไป
โดยกรอบการนําเสนอของกระผมจะเรียงตามลําดับหัวขอดังนี้ :
1. คําจํากัดความของยุติธรรมชุมชนและความแตกตางจากยุติธรรมธรรมดา
2. ความแตกตางจากยุติธรรมเชิงสมานฉันท
3. หลักการ, คุณคาที่สําคัญ และกลยุทธ
4. กระแสโนมนําสูกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน
5. ลักษณะสําคัญที่เกิดจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมชุมชน
6. ยุติธรรมชุมชนจากสุดขอบจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดหรือไม
7. ปญหาและขอหวงใย
8. ยุติธรรมชุมชนกรณีประเทศไทย
ทั้งนี้กระผมไดจัดทํา Concept Paper เรื่อง “กระบวนทัศนใหม: ยุติธรรมชุมชน” ซึ่ง
ทานผูมีเกียรติทุกทานไดรับตั้งแตตอนเชาเพื่อวงการสัมมนาแหงนี้จะไดรวมศึกษา
ไปดวยกัน
อาชญากรรมนับวันจะมีความซับซอนและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกชีวิต
ทุกทุกชุมชนลวนเทาเทียมกันในโอกาสที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรมภาพนี“้ ชีวิต
เพิ่งโผล ออกมาดูโลกก็ตองตกเปนเหยื่อเสียแลว
และภาพนีก้ ําลังเสพยาเสพติด ภาพปจจุบันอาจ
เปนทีน่ า รังเกียจของสังคม แตหากเรามองภาพนี้ยอ นหลังไปเราอาจเห็น
ภาพทีน่ าสงสารของบุคคลนี้ที่อาจเคยตกเปนเหยื่อมากอนก็ไดทนี ี้เราลอง
มามองดูภาพสถิติคดีอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมนบั
The situation in Central Asia with rapidly
escalating HIV infection among IV drug users the
HIV outbreak could be characterized as a
CONCENTRATED HIV epidemic
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รวมอาชญากรรมที่เหยื่อไมยอมแจงความที่ยงั มีอีกมาก ภาพของอาชญากรรมก็มี
แนวโนมสูงขึน้ อยางตอเนื่อง
สถิติคดีผูตองโทษ ตั้งแตพ.ศ. 2532 - 2546
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ภาพนี้เปนภาพคดียาเสพติดและนี่เปนภาพผูตองโทษในเรือนจําตั้งแตป 2532 – 2546 เสนกราฟ
ไตสูงขึ้นโดยตลอด หากกระบวนการยุติธรรมยังดําเนินไปเชนเมื่อวันวาน เสนกราฟนี้ก็จะเดินไปใน
ลักษณะนี้ แลวรัฐบาลโดยภาษีของพี่นองประชาชนจะสามารถตอบสนองกับปญหาอาชญากรรมตาม
ลักษณะเสนกราฟนี้ไดหรือ
ภาพนี้เปนกอนน้าํ แข็งแหงอาชญากรรม สวนบนของน้ําแข็งที่ลอยน้ําก็เปรียบเสมือนอาชญากรรม
ที่มีลักษณะรุนแรงและสังคมเห็นชัด แตอาชญากรรมที่
the whole iceberg ...
อยูขางลางและเปนสวนใหญก็เปรียบไดดุจกอนน้าํ แข็งที่
สามในสี่สว นยังจมอยูใตน้ําเปนอาชญากรรมที่ผูเสียหาย
ไมแจงความหรือไมปรากฏตัวผูกระทําผิด เปน
อาชญากรรมที่สังคมอาจยังมองไมเห็นความสําคัญ
กระบวนการยุติธรรมเองก็ใหความสนใจต่ํา ยังเปน
ชองวางที่รอการจัดการ แลวเราจะทําอยางไร ชีวิตที่ดีกวา
วันนี้ เราจะดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปใน
ทิศทางใด
ภาพนี้แสดงใหเขาใจไดอยาง
ลึกซึ้งถึงการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ภายใตกระบวน
ทัศนเดิมของบานเราทีท่ ุกองคกรใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตางมี
เปาประสงคของแตละองคกรมีตั้งแต
การลงโทษ การยับยัง้ การทําใหหมด
โอกาสที่จะไปกระทําผิดและการแกไข
violent
crimes
racial
robbery attacks

sex
theft
offences
domestic
street violence harassment
crime assault
fraud
corruption illegal drugs

enviroenviro-crime
bullying

incivilities

stalking

drunkeness graffiti

filthy
environment

antianti-social
behaviour
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ฟนฟู แตทงั้ หมดนี้ลวนมุง ไปที่ตัวผูกระทําผิดและตามภาพ การลงโทษยังไดรับความสําคัญสูงสุด ตรงกัน
ขามกับการแกไขฟนฟูที่ผลการวิจัยระบุวาใหผลตอการปองกันการกระทําผิดซ้าํ ไดดีกวาการโทษถึง 3 เทา
กลับไดรับความสําคัญ ต่ําสุด การทีห่ นวยงานทัง้ หลายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเปาหมาย
ตางกันนีเ้ องจึงทําใหองคกรตาง ๆ ในระบบเกิดการขัดแยงกัน แขงขัน ไมมีพลังที่จะจัดการกับ
อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยเหตุผลนี้นกั วิชาการจึงใหคําอธิบายกระบวนทัศนเดิมของระบบ
ยุติธรรมทางอาญาปกติ วาเปนรูปแบบที่
1) ตั้งรับ
2) สรางปรปกษ
3) มุงเนนผูกระทําผิด
4) มุงเนนเฉพาะเปาหมายของตน
5) ขาดเอกภาพ
ลองมาดูภาพนี้ เราจะเห็นชุมชนอยูตรงกลาง เปาหมายของแตละองคกรในระบบยุตธิ รรมทาง
อาญาอันประกอบดวยการอํานวย
ความยุติธรรม การสงเสริมชุมชนใหมี
ความปลอดภัย, การสงเสริมทางเลือก
ที่จะไมกระทําผิดอีก และการบริการ
เหยื่ออาชญากรรม ทุกองคกรแม
เปาหมายจะตางกันก็เปลี่ยนหรือ
ขยายเปาหมายเปลี่ยนหรือขยาย
บทบาทขององคกรมุงไปสูชมุ ชน
เดียวกันเชนนีค้ วามขัดแยง การ
แขงขัน ความเปนปรปกษการขาด
เอกภาพจะหมดไปเพราะเหตุผลที่มงุ ไปสูชุมชนเดียวกันภายใตเปาหมายโดยรวมเปาหมายเดียวกัน
และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (ฺBenchmark) ตัวเดียวกัน (ซึง่ อาจเปนการกระทําผิดซ้าํ ) รูปแบบเชนนีน้ ี่เองที่
เรียกวา “Community Justice” หรือยุติธรรมชุมชน

ความแตกตางระหวางยุติธรรมชุมชนกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ยุติธรรมชุมชนเปนแนวคิดที่เกี่ยวพันอยางใกลชิดกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท แตสามารถแยก
ออกจากยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดอยางชัดเจน ทัง้ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทและยุติธรรมชุมชนตางมี
จุดมุงหมายรวมกันอยูจ ุดหนึง่ คือ การเยียวยาความเสียหายทัง้ สองแนวคิดใหความใสใจตอความตองการ
และปญหาของเหยื่ออาชญากรรม
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คําจํากัดความและความหมาย
เปนรูปแบบเชิงกลยุทธ (Strategic Method) ในการลดอาชญากรรมและปองกันอาชญากรรม
ดวย วิธีการสรางและสงเสริมการทํางานรวมกัน (Collaboration) แบบเปนหุนสวน (Partnership) กับ
ชุมชนทั้งหลาย Community Justice มุงเนนการทํางานอยางเปนระบบในเชิงรุก (Proactive) การ
แกปญหา (Problem Solving) โดยมุงไปทีก่ ารปองกัน, การควบคุม และการลดอาชญากรรมรวมถึงการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม

เปาหมายโดยรวม (Overarching Goal)
“เปนการสรางและสงเสริมชุมชนใหเปนชุมชนแหงความเปนธรรม ปลอดภัยจากอาชญากรรม มี
ความสงบเรียบรอยและมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท ี่ดี”
หลักการสําคัญ
สังคม
1. ชุมชนรวมทัง้ เหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิดแต
ละคนตางเปนลูกคาของระบบยุติธรรมตาม
ครอบครัว กลุมเพื่อน
ภาครัฐ
ธรรมดา และยังเปนหุน สวนคนสําคัญ (Core
สมาชิกชุมชน
Partnership) ของระบบยุติธรรมตามธรรมดาอีก
ศาสนา
ภาคเอกชน
ชุมชน
โรงเรียน
ดวย
2. การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนระหวาง
ประชาสังคม
หนวยงานทัง้ หลายในระบบยุติธรรมตามธรรมดา
กับชุมชนเปนความพยายามเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและความสงบเรียบรอยของชุมชน
3. ชุมชนเปนทรัพยากรที่ตองใหความสําคัญในการแกปญหาและเพื่อรวมกันกับประชาชน
ชุมชนในการปองกันไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ในการแกไขปญหาขอขัดแยงและรักษา
ความสงบเรียบรอยในชุมชน
4. อาชญากรรมแกไขและจัดการไดดวยการขจัดความไร
ทํางานเพื่อนํา
ระเบียบในสังคม การกระทําหรือ พฤติกรรมใด ๆ ที่
ผนึกกําลังทุกภาคสวน
รองใหกับชุมชน
จะนําไปสูก ารกระทําความผิดดวยวิธกี ารใหผูกระทํา
รวมมือกันแกปญหาสังคม
ความผิดสํานึกรับผิดชอบตอความเสียหายที่ตนเปนผู
กอใหกับเหยื่ออาชญากรรม
รวมวางแผนเช:-น

คุณคา (Value)

. เรียนรูชุมชนรวมกัน
.คุมครองดูแลชุมชนรวมกันใชงบประมาณรวมกัน
. เอาใจใสลูกหลานรวมกัน

1. เปนความพยายามซอมแซมเยียวยาความเสียหายที่
มีสาเหตุจากการกระทําความผิดแกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
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2. เปนการทํางานเพื่อปองกันอาชญากรรมและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมและการตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม
3. อํานวยความยุติธรรมดวยการแกปญหากอนที่จะเกิดอาชญากรรมยิ่งกวาการคอยจัดการกับคดี
ตาง ๆ เมื่อเกิดความผิดขึ้นแลว
4. สงเสริมการคุมครองชุมชนดวยวิธกี ารทํางานในเชิงรุกมุง เนนการแกปญ
 หาและมุง จัดการกับ
ผูกระทําผิดดวยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนําไปสูก ารกระทําผิดอีก ความพยายามดังกลาว
เปนการเฝาระวังรักษาใหชุมชนอยูกนั อยางเปนธรรม, ปลอดภัย, มีความสงบเรียบรอย และ
เขมแข็ง ซึ่งชุมชนลักษณะดังกลาวอาชญากรรมจะเกิดขึน้ ไดยาก

กลยุทธสําคัญ
1. รวมเอาวิธีปฏิบัติและกระบวนตาง ๆ ของยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาไวเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ
2. ดําเนินการใหครอบคลุมทั้งผูกระทําผิดที่เปนเด็กและผูใหญ
3. ใหความสําคัญกับการสรางชุมชนใหมีความปลอดภัยยิ่งกวาการใหบริการแกหรือเพื่อผู กระทํา
ผิด
4. มุงสูเปาหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะภายใตกรอบการปองกันไมใหตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรม
5. จัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิและความจําเปนโดยใหความสําคัญกับชุมชนและเหยื่อ
อาชญากรรมในลําดับตน ๆ
6. ตองแสวงหาความสัมพันธเกีย่ วกับการทํางานที่ประสานการทํางานรวมกันเปนทีมเดียวใน
ทามกลางหนวยงานทัง้ หลายในระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดา ประชาชน องคกรทั้งหลาย
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อบริการชุมชน และสังคม ระบบการศึกษาทัง้ หลาย และกลุมความเชือ่
ทั้งหลาย
7. พุงเปาไปยังปญหาทั้งหลายที่จะนําไปสูการกระทําความผิดและมุงจัดการกับปญหาที่เกิดจาก
การกระทําความผิด
8. สงเสริมโปรแกรมการแกไขฟน ฟูที่มพี ื้นฐานมาจากการวิจยั ที่สามารถประเมินผลได

กระแสผลักดันใหเกิดยุติธรรมชุมชน
กระแสในทางลบ
1. ผูปฏิบัติในองคกรตาง ๆ ในระบบยุติธรรมทางอาญาไมพอใจการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมทีเ่ คยทํา
กันมา
2. เห็นวาระบบยุติธรรมธรรมดากําลังเดินไปในทิศทางที่ผดิ ทําใหอาชญากรรมเพิม่ มากขึ้น ขยาย
เรือนจําเพิ่มมากขึ้น
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3. ในสภาวการณปจจุบันอาชญากรรมไดเปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะที่ซบั ซอนทัง้ จากปญหาสังคม
ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสุขภาพจิต ปญหาทางวัฒนธรรม และที่สาํ คัญอยางยิ่งคือ ปญหา
ครอบครัวและยาเสพติด ที่ระบบยุติธรรมทางอาญาไมมีโปรแกรมหรือทรัพยากรที่เพียงพอทีจะ
จัดการกับปญหาดังกลาวไดโดยลําพัง
4. แรงกดดันจากการเมืองและเสียงเรียกรองจากเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน เปนกรณีตัวอยาง
ของอเมริกาในป 1998 จํานวนผูกระทําผิดในความดูแลของระบบการแกไขฟนฟูอนั ไดแก เรือนจํา
คุมประพฤติ และการพักโทษสูงถึง 5.9 ลานคน ที่ 3.4 ลานคน เปนผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ ที่อยู
ในความ ดูแลของระบบคุมประพฤติ รวมทั้งเด็กทีก่ ระทําผิดอีกกวา 600,000 คน ซึ่งสูงกวาป
1990 ถึง 28% ในจํานวนนั้น 57% เปนคดีอุกฉกรรจ ทางดานเรือนจําเองป 1998 มีนกั โทษใน
ความดูแลถึง 1.2 ลานคน เพิ่มจากป 1990 ถึง 65% ผลการสํารวจความเห็นสาธารณะ โดย
มหาวิทยาลัย Sam Houston State 1996 ความเห็นสาธารณะเกีย่ วกับผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ในระบบยุติธรรมตามธรรมดาอันไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑคุม
ประพฤติและการพักการโทษ ผลปรากฏวา ความเห็นสาธารณะไมพอใจทุกองคกร ยกเวนตํารวจ
ที่พอใจถึง 60%

กระแสผลักดันทางบวก
•
•
•
•

Community Policing Paradigm
Broken Windows Model
Working Outside the Box
Systems Thinking

Community Policing Paradigm
ป 1998 ในอเมริกา มีผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรม จํานวนทั้งสิน้ 31 ลานคน ซึง่ เปนอัตราต่ําสุด
ตั้งแตมีการสํารวจในระดับชาติมา ตัง้ แตป 1973 และอัตราการเกิดคดีอุกฉกรรจรุนแรงทั่วประเทศลดลง
27% ตั้งแตป 1993 การลดลงซึ่งอาชญากรรมรุนแรงและการตกเปนเหยื่อมีเหตุผลที่ปราศจากขอ
สงสัยใด ๆ อยู 2 เหตุผล คือ: ประการแรกคือ Community Policing Paradigm และประการที่สองคือ
Broken Windows Model
ตํารวจชุมชน อัยการชุมชน ศาลชุมชน และการแกไขฟนฟูในชุมชนที่ไมใชรูปแบบการทํางาน
แบบดั้งเดิมทีท่ ํางานแบบตั้งรับในสํานักงาน ทัง้ 4 รูปแบบ ถือวาเปนการเดินตามกระบวนทัศนยตุ ิธรรม
ชุมชนโดยทั้ง 4 รูปแบบมุงเนน:
1. ยึดเอาชุมชนเปนศูนยกลาง
2. เนนกระบวนการแกปญหา
3. ปฏิบัติงานในเชิงรุก
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4. สรางกระบวนการมีสวนรวม
โดยการทํางานเคียงบาเคียงไหลกับหนวยงานทั้งหลายในระบบยุติธรรมตามธรรมดากับ
หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่มวี ัตถุประสงคเพื่อบริการชุมชนและสังคม กับองคกรภาคเอกชน ภาคประชาชน
และชุมชน ทัง้ นี้เพื่อมุง สูสงั คมที่ปลอดอาชญากรรมสังคมที่มีความสงบเรียบรอย

ตํารวจชุมชน
ป 1970 เกิดตํารวจชุมชนในอเมริกา 1979 ศาตราจารย Herman Goldstein มหาวิทยาลัย
Wisconsin ไดเสนอรูปแบบ S.A.R.A. แกวงการตํารวจอเมริกาที่เปนประโยชนอยางมากในการจัดการกับ
อาชญากรรม โดยเฉพาะการแพรระบาดของยาเสพติดป 1983 ศาสตราจารย Robert Trojanowicz ไดตั้ง
ศูนยตํารวจชุมชนแหงชาติขึ้นและเสนอ เปาหมายโดยรวม (Overarching Goal) สําหรับการ
ปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนไวดังนี้ คือ
“การทํางานรวมกันอยางเปนหุน สวนกับชุมชน ทําใหชุมชนทํางานแบบเคียงบาเคียงไหล
ในการแกปญ
 หาทั้งหลายของชุมชนที่จะทําใหชุมชนของพวกเขาปลอดภัยจากอาชญากรรม”
บทเรียนจาก Community Policing Paradigm
1. Medical Model
2. Holistic Approach
3. Problem Solving
4. Result Oriented (โดยตํารวจชุมชนของอเมริกามีกฎหมายกําหนดถึงวิธีการวัดผลไวใน the
Violent Crime Control and Law Enforcement Act 1994)

Broken Windows Model
Broken Windows Model เปนกระบวนทัศนใหมของตํารวจชุมชนยึดปรัชญาการทํางานในเชิงรุก
เนนการแกปญ
 หาควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมาย โดยมองวา ชุมชนเปนหุน สวนในการควบคุม
อาชญากรรมในขณะเดียวกันก็เปนลูกคาดวย

กลยุทธ
• เนนความปลอดภัยสาธารณะ
• บังคับเงื่อนไขอยางจริงจัง
• ทํางานในชุมชน
• เนนการวัดผลดวยตัวชีว้ ดั
• สรางหุนสวนในชุมชน
• เนน
ภาวะผูน ําที่เขมแข็ง
• ใชทรัพยากรอยางคุมคา
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รูปแบบที่พัฒนามาจากกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน
1. เนนการทํางานในระดับทองถิ่น เชน ศาลชุมชน Midtown ใหบริการในทองถิน่ สวนหนึ่งของแมน
ฮัตตันรวมทัง้ ไทมสแคว
2. เปาหมายสุดทายเปลี่ยนจากผูกระทําผิดเปนชุมชน
3. เปลี่ยนและขยายบทบาทของผูปฏิบัตินอกเหนือจากการมุงลงโทษเปนการแกไขฟนฟู เชน
ศาลชุมชน Midtown และ Red Hook ตางมีโปรแกรมเพือ่ การบําบัดรักษายาเสพติดและการ
สงเคราะห เปนตน
4. กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนทําใหชองวางระหวางชุมชนกับระบบยุติธรรมตามธรรมดา
แคบเขาหากัน เชน อัยการชุมชน ใน Fifth District Washington
5. กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนสรางแนวทางความรับผิดชอบตรวจสอบได
6. ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดมุงไปในทิศทางเยียวยาความเสียหายแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากการกระทําผิด ซึ่งแตเดิมชดใชแกรัฐในรูปคาปรับ
7. กระบวนการยุติธรรมชุมชนไดรับความรวมมือจากชุมชนดวยวิธกี าร ทํางานรวมกันกับชุม ชน
แบบเปนหุน สวน สรางความไววางใจ ความเชื่อถือ และความรวมมือ

“ยุติธรรมชุมชน” เปลี่ยนลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนกับยุติธรรมตามธรรมดา
อยางไร
ภาพสุดทายของยุติธรรมชุมชน คือ ตองการเห็นชุมชนมีศักยภาพที่จะคนหาปญหาของชุมชน
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและดําเนินการแกไขปญหาดวยชุมชนเอง รัฐโดยระบบยุติธรรมทาง
อาญาเปนผูใหการสนับสนุนแกชุมชนในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมชุมชนใหบรรลุเปาหมายของ
ชุมชนในขณะเดียวกันก็คอยคุมครองสิทธิของแตละคน (Individual) และกํากับดูแลการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนโดยชุมชนใหมคี วามยุติธรรม

บทบาทหนาที่ของชุมชน
• สอดคลองดูแลเหยื่ออาชญากรรมใหความเอื้ออาทรตอความเสียหายตอบาดแผลและรวมกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูกระทําผิด
• สรางปทัสถานทางพฤติกรรมสําหรับยึดโยงสมาชิกชุมชนใหปฏิบัติตาม
• ขจัดปญหาทีม่ ีอยูในชุมชนที่จะนําไปสูการกระทําผิดอีก

และในการที่จะกาวไปถึงภาพดังกลาวรัฐโดยระบบยุติธรรมทางอาญาตองรับผิดชอบ
ตอการขับเคลื่อนดังนี้
• ใหความชวยเหลือในการพัฒนาบทบาทของชุมชนดวยการใหขอมูล ใหการศึกษาใหความ
ชวยเหลือดานเทคนิค
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• เชื่อมชุมชนใหติดตอสื่อสารกับชุมชนหรือบุคคลอื่นที่มีเปาหมายเชนเดียวกันเพื่อการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณ
• เปนผูน ําในกระบวนการที่จะใหเกิดความชัดเจนในวิสัยทัศน และเปาหมายของรัฐและของ
ทองถิน่ สําหรับการพัฒนา “ยุติธรรมชุมชน”
• กํากับดูแลกิจกรรมตามโครงการยุตธิ รรมชุมชนใหเกิดความยุติธรรม
• ใหการสนับสนุนทรัพยากรแกโครงการยุติธรรมชุมชน
• อํานวยความสะดวกพัฒนาและจัดใหมีซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับชุมชนในการดําเนิน
โครงการยุติธรรมชุมชนและการเยียวยาทัง้ หลาย

ปญหาและขอหวงใย
•
•
•
•
•

ตองอาศัยเวลาและความอดทน
ปญหาเรื่อง Corruption
สถาบันตาง ๆ ในชุมชนผลักภาระใหกับระบบยุติธรรม
เปนการขยายบทบาทศาลใหกวางออกไปหรือไม
ปญหาความยากจนที่ผูคนดิ้นรนเพียงเพื่อมีงานทําและที่พักพิงโดยไมใสใจในปญหาความ
ปลอดภัยของชุมชน
• ปญหาชนกลุม นอยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ยากทีจ่ ะสรางความไววางใจ
• ผูปฏิบัติยังยึดติดกับวัฒนธรรมองคกรเดิม ๆ

จากสุดขอบสูสายธารกระแสหลัก
• บุคลากรตองมีความพรอมในดานความรูค วามสามารถและทักษะจําเปน
• ตองมีทัศนคติวา ผูกระทําผิดสามารถแกไขได
• ตองเชือ่ มั่นวาชุมชนมีศกั ยภาพและทุนทางสังคมที่ยงั รอการคนหาและนําเขามารวมทํางาน
เพื่อชีวิตและความเปนอยูท ดี่ ีของชุมชน
• โครงการกระบวนทัศนยุตธิ รรมชุมชนจะตอง
พัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ
ตองรักษาความเปนหุนสวนใหยั่งยืน
ตองพัฒนาอาสาสมัคร
ตองมีงบประมาณ
• กลุมชวยเหลือและสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรมมีพลังทีจ่ ะผลักดัน
• ยังมีสมาคมตาง ๆ ประมาณ 3,000 องคกร (อเมริกา) ที่สวนใหญยงั ไมไดนําเขามามีสวน
รวมในกระบวนทัศนนี้
กระบวนทัศนใหม : ยุติธรรมชุมชน 20

21

• สรางการยอมรับโดยกฎหมาย Community justice ทีม่ ีสถานภาพรับรองโดยกฎหมาย
ตัวอยางเชน ตํารวจชุมชนของอเมริกา อังกฤษ เปนตน ศาลชุมชนโดยสภาพเปนการชอบ
ดวยกฎหมาย (Legitimacy)
• หากกระบวนทัศนนี้จะไดรับการยอมรับก็เนื่องจาก ปรัชญา problem solving ซึ่งทําให
ตํารวจชุมชนของอเมริกาเปนทีย่ อมรับของสาธารณะมากกวา 60% ทัว่ ประเทศ และ 83% ที่
รัฐ Texas

กรณีประเทศไทย
• ยุติธรรมชุมชนสมควรที่จะนําเขาสูก ระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือไม
• หากนําเขามาดังนัน้ เปาหมายโดยรวม (Overarching Goal) ของระบบยุติธรรมตามธรรมดา
ควรมีหรือไมและควรเปนอยางไร
• หากองคกรหนึ่งองคใดเดินตามกระบวนทัศนนี้จะไดรับการตอบรับและสนับสนุนทั้งจาก
ภาครัฐ และองคกรอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมดวยกันเองหรือไม
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สวนที่ 2
รายงานสรุปการอภิปรายทางวิชาการ
เรื่อง “กระบวนทัศนใหม: ยุติธรรมชุมชน”

วิทยากรผูรว มอภิปราย
ผศ. ดร. เดชา สังขวรรณ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
พล.ต.ต. สมศักดิ์ แขวงโสภา
รองผูบัญชาการกองตํารวจตระเวนชายแดน
ดร. อุทัย อาทิเวช
อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานตางประเทศ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา

ผูดําเนินการอภิปราย
นายเกษม มูลจันทร
ผูตรวจราชการกรม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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รายงานสรุปการอภิปรายทางวิชาการ
เรื่อง “กระบวนทัศนใหม: ยุติธรรมชุมชน”
นายเกษม มูลจันทร ผูดําเนินการอภิปราย ไดเกริ่นนําการอภิปรายทีว่ ิทยากรทั้งสีท่ า นจะไดมา
แสดงความคิดเห็นถึงความเปนไปไดและโอกาสในการพัฒนา “ยุติธรรมชุมชน” ในประเทศไทย โดย
ชี้ใหเห็นวา ภาพของยุติธรรมชุมชนยังคลุมเครือ แตกระทรวงยุติธรรมมีการปรับโครงสรางใหมมุงเนน
ชุมชนมากขึน้ และกรมคุมประพฤติก็มหี นวยงานเกิดใหมในกองกิจกรรมชุมชน คือหนวยงานเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนกอนดําเนินการอภิปรายผูด ําเนินการอภิปรายไดเรียนเชิญอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดร.กิตติ
พงษ กิตยารักษ ไดแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมสัมมนา
ดร.กิตติพงษกิตยารักษ ใหความเห็นวา เรื่องนีเ้ ปนนามธรรมและยากที่สุด แตก็มีความสําคัญ
ที่สุดเชนกัน การสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อนําเอาผลการสัมมนาที่รับฟงจากความเห็นของทุกฝายไปทํากรอบวิจัย
ใหสมบูรณมากยิ่งขึน้ แลวนําเสนอตอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการวาดวยงานยุติธรรมแหงชาติที่จะจัดให
มีขึ้นเปนครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2546
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ ใหความเห็นวา ยุติธรรมชุมชนนาจะมีบทบาทที่
สําคัญและนาจะเอามาแกไขปญหาอาชญากรรมไดมากเพราะยุติธรรมชุมชนดูเหมือนจะมุงจัดการกับ
ึ่ างจากยุติธรรมสายปกติที่จัดการกับอาชญากรรมที่เขาสูระบบแลว
อาชญากรรมในวงทีม่ ันเปนจริง ซงต
เทานั้น

ยุติธรรมชุมชนกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ อธิบายวา ยุติธรรมชุมชนมีอิทธิพลสืบเนื่องมาจาก
ทฤษฎีทางดานอาชญาวิทยา และสํานักอาชญาวิทยาเชิงวิพากษ ที่ปฏิเสธวาระบบยุติธรรมที่เปนทางการ
ไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดจริงทัง้ หมด โดยอางทฤษฎีวา ดวยอิทธิพลของสภาพแวดลอม
(Ecology) ในยุคประมาณกอนสงครามโลกประมาณ 1950 – 1960 ที่ใหความสําคัญกับชุมชนวาปญหา
ของชุมชน ชุมชนยอมรูดีท่สี ดุ และแกปญหาไดดีที่สุด ซึ่งตอมานําไปสูการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
หรือ “Community – based”

ยุติธรรมชุมชนนอกจากเชิงรุก (Proactive) ยังมีเชิงรับ (Reactive)
ยุติธรรมชุมชนเชิงรุก (Proactive) ไดยกตัวอยางประเทศญี่ปุนที่ใชจดั การกับปญหาอาชญากรรม
อยางไดผลทําใหสถิติคดีอาญาต่ําที่สุดในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมดวยกันแมญี่ปุนไมไดเรียกวิธีการ
นั้นวาเปน “ยุติธรรมชุมชน” ก็ตาม ในเชิงรับ (Reactive) ยุติธรรมชุมชนก็ตองมีดว ย โดยไดยกตัวอยาง
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วิวัฒนาการและประสิทธิภาพของการไกลเกลี่ยขอพิพาทในจีนทางซีกโลกตะวันออก และการระงับขอ
พิพาทในซีกโลกตะวันตก และสําหรับประเทศไทยการลองโฟกัสไปยังเชิงรุกกอนก็นา จะได

ประเภทความผิดที่เหมาะกับยุติธรรมชุมชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา สังขวรรณ ไดใหความเห็นวาเหตุผลที่ยุติธรรมชุมชนมีจุดยืน
คือ เหตุผลเนือ่ งจากปญหาอาชญากรรมมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป อาชญากรรมมีหลายประเภทที่ไมเขา
กับกระบวนการยุติธรรมปกติ เชน ยาเสพติดที่ผูเสพเปนเหยื่อดวยตนเอง และถือวาเปนผูปวย
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชน การใชความรุนแรงในครอบครัว หรือความผิดหรือพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน นักเรียน เปนตน

ความหมายของชุมชนกับยุติธรรมชุมชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา สังขวรรณ ใหความเห็นวา นอกจากชุมชนโดยเขตภูมิศาสตร
แลวนาจะหมายรวมถึงชุมชนที่เปนกลุม Interest ทั้งหลายดวย โดยยกตัวอยางเชน กลุมปญหาในตาง
พื้นที่ที่อาจติดตอเชื่อมโยงกัน เปนตน

โอกาสตอการพัฒนายุติธรรมชุมชนในประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา สังขวรรณ ใหทัศนะวา กรณีประเทศไทย สถานการณ
เอื้ออํานวยใหเกิดยุติธรรมชุมชนอยูม าก ดวยเหตุปจจัยดังนี้
ประการแรก ลักษณะและขนาดของอาชญากรรมมีลักษณะซับซอนและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องในขณะที่ทรัพยากรมีจํากัด
ประการที่สอง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรูปญหา
สูงขึ้น
ประการที่สาม กระบวนการยุติธรรมอาจตอง Privatize การแกไขอาชญากรรมบางสวนใหชุมชน
และจะตองรวมกับชุมชนเพิม่ ขึ้นในการปองกันและจัดการกับอาชญากรรม โดยเสนอแนะวา การจะ
พัฒนายุติธรรมชุมชนใหยงั่ ยืนไมควรจะใหเปนนโยบายที่ขึ้นอยูก ับผูบริหารแตละคน หากควรเปนนโยบาย
ถาวรและมีความชัดเจน โดยยกตัวอยาง ตํารวจชุมชน อาจใหมีคณะกรรมการที่เปน advisory ที่มาจาก
ภาคเอกชน หรือ Civilian เชน ระบบ Commissioner ของตํารวจอเมริกาที่มี Civilian เขามารวมใชอํานาจ
บริหาร เปนตน ไดยกตัวอยางความลมเหลวของยุตธิ รรมชุมชนทีน่ โยบายขาดความแนนอนในกรณีตํารวจ
ชุมชน อําเภอเมนจัน จังหวัดเชียงราย ในโครงการทดลองเรื่องสมานฉันท และสุดทายเกิดการ Corrupt ใน
อํานาจเสียเอง
นายชาญเชาวน ไชยานุกจิ ใหความเห็นทีน่ าสนใจหลายประการดังนี้
ยุติธรรมชุมชนในเชิงรุกดวยการปองกันอาชญากรรม ถาใหความรูความเขาใจดานกฎหมาย สิทธิ
หนาที่ ใหชุมชนรูจักปองกันชุมชนของตนกอนศาลพิพากษา รวมทั้งภายหลังคําพิพากษาที่ใหการ
ชวยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน และการใหการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดก็พอมองเห็นภาพได
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Community Justice ที่นําเสนอยังไมใหความชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ยุติธรรมปกติกับ ชุมชนวาจะมีความสัมพันธตอกันอยางไรดังตอไปนี้
ประการแรก ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางกันจะเปนรูปแบบใดจําเปนตองมีกฎหมาย
หรือไม
ประการที่สอง ความสัมพันธในเชิงการทํางานรวมกันในลักษณะหุนสวนแบบเคียงบาเคียงไหล
จะมีอะไรเปนกรอบกําหนดหรือจัดระเบียบการทํางานรวมกัน
ประการที่สาม ความสัมพันธเชิงการตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกันวาชุมชนจะมีกรอบที่
รับผิดชอบเพียงใด ยุติธรรมชุมชนที่ภาพบอกลักษณะเปนกลุม เปน Collective และผูเสียหายที่เปน
Individual ที่ จําเปนตองไดรับการชดใชจะมีความชัดเจนดานความสัมพันธ อยางไรใน Concept ของ
ยุติธรรมชุมชนที่รับเอายุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาไวดวย

ยุติธรรมชุมชนจะพัฒนาใหเปนอะไรระหวางกลยุทธทางเลือก และคูขนานของระบบ
ยุติธรรมปกติ
นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ ตั้งโจทกวาไมวาจะพัฒนาในทางใดก็คงตองจัดความสัมพันธ
ระหวางระบบยุติธรรมปกติกับชุมชนใหชัดเจน และถาหากพัฒนาใหเปนกลยุทธแลวจะ
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยหรือไม จะพลิว้ ไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตรของชุมชน
ไดเพียงใด โครงการนํารองพัฒนาชุมชนตนแบบของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนโครงการ
3 ป การเขาหาชุมชนใชหลักการของ Social Justice ไมไดใชคําวา Community Justice เนนให
ความรูดานกฎหมายสิทธิหนาที่และเสรีภาพ รับฟงสภาพปญหาการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อรวมกับชุมชนกําหนดหลักสูตร จากชวง 4 – 5 เดือน ที่เขาชุมชน ชุมชนจะเนนใหความ
สนใจเฉพาะปญหาปากทอง ทุกขอหวงใยใน Concept Paper ของผูศึกษาเปนอยางนั้นจริง ๆ
“การกระจายอํานาจในเรือ่ งความยุตธิ รรมสูชมุ ชนนั้นเปนไปได แตรูปแบบที่จะกระจาย
ลงไปตองผานทางชองทางที่จะตองแสวงหาแลวพัฒนาชองทางนั้นสักระยะหนึ่งเปนเรื่องที่
ตองการเวลาและความอดทนที่จะใหเกิดความเคารพเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน”
กลุมประเด็นปญหาเดียวกันที่เปนเครือขายในรูปประชาสังคมมีความสัมพันธที่แนบแนนกับ
ชุมชน ดังนั้นการลงไปในพื้นที่ไมใชคําตอบสุดทาย ตองคํานึงถึงความหลากหลายดังกลาวดวย
นอกจากนัน้ คําวา ชุมชน “ชุมชนนั้นมหัศจรรย” นักชุมชนยังหมายถึงคนในหลายระบบหลายมิติการให
ความรูในเรือนจําก็ถือวาเรือนจําเปนชุมชน คําวา ชุมชนยังมีความทาทายรอใหผูคนมาศึกษาเรียนรู และ
ในบานเรากลายืนยันไดวา มีผูที่รูจริงในเรื่องชุมชนนอยมากเหลือเกิน
สุดทาย ไดฝากแงคิดไววา “ชุมชนที่จัดระบบระวังภัยโดยไมคํานึงถึงกฎหมายบานเมืองหรือ
สรางกระแสเพื่อผลักดันกระบวนการยุติธรรมปกติออกไปจากชุมชน แมชุมชนจะเขมแข็งแต
เปนความเขมแข็งในทางที่ผิดและเปนอันตรายและไมใชจุดหมายของยุติธรรมชุมชน” ที่มุงทํา
ชุมชนใหเปนชุมชนแหงความยุติธรรม
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พล.ต.ต. สมศักดิ์ แขวงโสภา ไดนําเสนอประสบการณการทํางานดานตํารวจตระเวนชายแดน
และตํารวจชุมชนสัมพันธโดยเฉพาะเขตชายแดนภาคใต และเห็นดวยอยางยิง่ ในการนํายุติธรรมชุมชนมา
ใชในประเทศไทยโดยแสดงความเห็นเพิม่ เติม สรุปไดดังนี้
• อาชญากรรมในภาพของความเปนจริงมีมากกวาที่ปรากฏในสถิติคดีของกรมตํารวจ มีหลาย
กรณีที่ผูเสียหายไมแจงความเปนปญหาอาชญากรรมทีย่ ังไมมีผูใดเขาไปจัดการ
• หวงปญหาการทํางานรวมกันแบบเคียงบาเคียงไหลจะไปดวยกันไดอยางไร โดยเฉพาะการ
ประสานสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน
• หวงใยปญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเปราะบางของชุมชนโดยเฉพาะชุมชน
ทางใตที่เปนปญหาที่ละเอียดออน
• การพัฒนายุตธิ รรมชุมชนเห็นวาตองพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งควบคูกันไปดวย
ดร. อุทัย อาทิเวช ไดใหความเห็นและแงคิดที่เกีย่ วของกับยุติธรรมชุมชนที่นา สนใจ ดังนี้
ประการแรก ชี้ใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมปกติหลายประการ เชน
ความลาชา ขาดความยืดหยุน ขาดวิธกี ารจัดการกับผูกระทําผิดอยางเหมาะสม ใชการลงโทษมากเกินไป
ทําใหเกิดปญหาคนลนคุก คดีลนศาล โดยยกหลักฐานประกอบคือ สัดสวนพัศดีตอจํานวนนักโทษเทากับ
1:20 ในขณะที่มาตรฐานสากลเทากับ 1:5 เปนผลใหเปนภาระตองบประมาณที่เพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง ทํา
ใหรัฐตองเขามาแกไขจนเกิดมติ ครม. เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 กําหนด 10 มาตรการ เพื่อจัดการกับ
ปญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประการที่สอง สําหรับแนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชนไมใชของใหมในประเทศไทย เนื่องจากชุมชน
เขามามีบทบาทในเรื่องความผิดอันยอมความกันไดมานานแลว แนวคิดใหมๆ บางเรื่อง เชน เรื่องการ
ชะลอการฟองก็มีการศึกษามาตั้งแตสมัยอาจารยประเทือง กีรติบุตร เมื่อ พ.ศ. 2520 และแนวคิดเรื่อง
ยุติธรรมชุมชนเปนความพยายามออกจากระบบยุติธรรมปกติดั้งเดิมโดยยึดชุมชนเปนศูนยกลาง ก็เปน
แนวคิดใหมๆ เชนเดียวกับเรือ่ งการชะลอฟอง
ประการที่สาม ไดใหความเห็นวา โดยแทจริงแลว “ยุติธรรมชุมชน” หรือ Community Justice
กับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท” หรือ Restorative Justice มีความคลายคลึงกันเปนสวนใหญ จะมีสวน
แตกตางกันอยูบาง ซึ่งสวนนี้นา สนใจ ในสวนที่ทงั้ สองแนวคิดที่ใชรวมกันคือ หลักการสมานฉันท ดังนี้
• หลักการยุติคดีใหเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อความสงบเรียบรอยในชุมชน
• หลักการชดใชเยียวยาใหแกผูเสียหาย
• หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามแนวทางการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
ประการที่สี่ ชให
ี้ เห็นวา อัยการของประเทศไทย ทํางานทัง้ ในเชิงรุก (Proactive) และในเชิงรับ
(Reactive) โดยยกตัวอยางสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเปนตัวอยางใน
เชิงรุก และยกกรณีการประนอมขอพิพาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประนอมขอพิพาท
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พ.ศ. 2530 เปนตัวอยางในเชิงรับ และอีกตัวอยางหนึ่งในเชิงรับคือ เรื่องชะลอฟองไดอธิบายวา มาตรการ
ชะลอฟองที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามมติ ครม. วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 นัน้ รูปแบบการชะลอฟองยึดเอา
ผูเสียหายเปนตัวแทนชุมชน และมีพนักงานคุมประพฤติที่ทาํ งานโดยยึดชุมชนเปนศูนยกลางอยูแลวเปน
ตัวแทนภาครัฐในการรวมกับชุมชน
ประการที่หา ไดแสดงทัศนะวา ชุมชนสวนใหญในประเทศไทยยังออนแอ รวมทั้งการรวมกันใน
รูปสหภาพ หรือสมาคมก็เชนกัน การรวมกันยังคํานึงถึงผลประโยชนยงั ตองรอเวลาในการพัฒนาและ
เสนอทางเลือก คือ วัดที่มีเปนจํานวนมากกวา 30,000 วัด โดยพระภิกษุหรือผูน ําทุกศาสนานาจะเชื่อถือ
ไดมาก โดยพระภิกษุสงฆเกือบ 300,000 รูป นาจะเปนแกนในการพัฒนายุติธรรมชุมชนได

ผูดําเนินการอภิปราย เปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนารวมอภิปรายและแสดง
ความเห็น
ดร. ปาน กิมป จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน :
• “ชุมชน” นั้นเราไมไดมองชุมชนแตเฉพาะเขตพื้นที่ หากแตหมายรวมถึงชุมชนใน ลักษณะ
“กลุม” ตาง ๆ ดวย เชน กลุมอาชีพ ฯลฯ
• คําวา “ยุติธรรม” นี้ยังคลุมเครือ แตมันก็มคี วามหมายอยูในตัวของมันและอาจยุติธรรมใน
สถานการณหนึ่ง แตอาจไมยุติธรรมในอีกสถานการณหนึ่ง โดยยกตัวอยางที่วัดเก็บคาเชาที่
จากผูเชาไมเทากัน แตในความหมายของผูเก็บคาเชาเห็นวา ยุติธรรมแลว เปนตน
• ไดยกประเด็นที่นา คิด 2 กรณี กรณีที่ชุมชนรวมตัวกันถูกตองตามกฎหมายแตสรางกฎกติกา
เปนจารีตของชุมชนที่ขัดกับกฎหมายกระแสหลัก เชน การรวมตัวเปนสหกรณใหกูแกสมาชิก
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยผิดกฎหมายกับกรณีการผลิตสินคาดวยภูมิปญญาชาวบาน แตยงั
ไมไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ ทั้งสองกรณี ดร.ปาน กิมป ใหความเห็นวา รัฐนาที่
จะตองเขาไปกํากับดูแล และใหความชวยเหลือ สนับสนุน ก็เปนหลักการสรางความยุติธรรม
ในชุมชน
• กรณียุติธรรมชุมชนใหความเห็นวา ระหวางรูปแบบ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเปนทางการ กับ
รูปแบบที่ไมเปนทางการ ยุติธรรมชุมชนนาจะพัฒนาไปในรูปที่ “ไมเปนทางการ”
• สุดทายการพัฒนายุติธรรมชุมชนก็ขอสนับสนุนแนวคิดของทานชาญเชาวน ไชยานุกิจ ที่
ตองเกิดจากกระบวนการของชุมชนดวย ตองศึกษาชุมชนในหลาย ๆ ที่ เพื่อประยุกตใช
ยุติธรรมชุมชนใหเหมาะกับแตละที่ ซึ่งมีความแตกตางกัน
นายบุญเสริม ทองภู จากชุมชน 70 ไร และโครงการตอตานยาเสพติด:
• อยามองชุมชนเหมือนการมองเหรียญเพียงดานเดียว ชุมชนนั้นมีทงั้ ออนแอและเขมแข็ง ไม
มีอะไรสุดโตงไปทั้งหมด ขออยาไดสิ้นหวังกับชุมชน เพียงแตชุมชนตองการความชัดเจน
เทานั้นวาจะทําอะไร รวมกันกับใคร มีอะไรรองรับ
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• วิกฤตยาเสพติดเปนโอกาสในการรวมตัวกันของชุมชนในการปกปองคุมครองชุมชนโดย
ชุมชนรวมกับภาครัฐในการจัดเวรยามที่เรียกวา “รปภ. ชุมชน”
• การเฝาระวังชุมชนและใชอํานาจจับกุมกระทําไดหรือไม หนวยงานของรัฐตองเขาไปรวมมือ
เพื่อรวมกันกําหนดกรอบกติกาเพื่อสรางความชัดเจนและกําจัดความเคลือบแคลงซึ่ง
อันตราย
• ชุมชนไมสามารถทนรอกับบริการจากบริการภาครัฐทีท่ าํ งานเพียงวันละ 8 ชั่วโมงได ชุมชน
จึงตองชวยตนเอง และทํางานดวยทุนชุมชนเต็มเวลา 24 ชั่วโมง
• สุดทายอยากเห็นยุติธรรมชุมชนเกิด และควรเปนกระบวนการปฏิบัติไดงาย ๆ การทีจ่ ะ
เขาถึงชุมชนจะตองลงมือปฏิบัติจริง และที่สําคัญที่สุด หากทํางานนีด้ วยจิตและวิญญาณ
จะมองเห็นหนทางของความสําเร็จรออยู
นายธนันเทพ สุดถนอม นายกสมาคมผูนําชุมชนแผนดินธรรมแผนดินทองกรุงเทพ :
• การกระจายอํานาจในเรื่องความยุติธรรมสูชุมชนเพื่อการมีสวนรวมของชุมชนใน
กระบวนการยุติธรรมนั้น การกระจายสูองคการปกครองสวนทองถิ่น อ.บ.จ. หรือ อ.บ.ต. นัน้
ยังไมใชการมีสวนรวมขององคกรชุมชนที่เปนจริง การที่เราจะพูดถึงการกระจายอํานาจ
ยุติธรรมลงไปในรูปยุติธรรมชุมชนนาจะเปนการเปดโอกาสใหองคกรชุมชน องคกรภาค
ประชาชนหมายรวมถึงคณะกรรมการหมูบ านเขามามีสว นรวมในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนดวย
• ในชวง 10 ปทผี่ านมา ยืนยันไดวาระบบการมีสวนรวมของภาคประชาชน และภาคชุมชนได
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งอยางตอเนื่องที่ชัดเจนตั้งแตเริ่มแผน 7, 8, 9 เชน
แผนการปองกันยาเสพติดที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทัศนียภาพของ
ชุมชน รัฐบาลปจจุบันก็ไดใหความสําคัญกับประชาสังคมหรือสงเสริมความเขมแข็งเรื่อง
เศรษฐกิจชุมชน การกระจายโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ โดยเปด
ประชาวิจารณเพื่อการมีสว นรวมของชุมชน ดานสวัสดิการชุมชนมีองคกรทํางานภาค
ประชาชนมากมายที่เขามาทํา เชน การดูแลกองทุนเด็กการศึกษา จนกระทั่งกลุมผูสูงอายุ
ดานวิสาหกิจชุมชนก็เกิดผลิตภัณฑชุมชนนัน้ พอเปนฐานดานความเขมแข็งของชุมชนใน
ระดับหนึง่
• ปจจุบันกระบวนการยุติธรรมที่จะทํางานรวมกับชุมชนยังไมมีการออกแบบ แมจะพอมี
รองรอยแตก็ยังไมขยับเขยื้อน ผูรวมอภิปรายใหความเห็นสมควรอยางยิ่งทีจ่ ะใหยตุ ิธรรม
ชุมชนไดเกิดขึน้ ในชุมชน และหากมองดานยาเสพติด ภาครัฐกับชุมชนก็เริ่มดําเนินการแลว
โดยกระบวนการของภาคประชาชนก็ไดเขาไปรวมขบคิดดวย
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นางทิชา ณ นคร ผูชว ยผูอ ํานวยการ สหทัยมูลนิธิ :
• การจะเขาใจชุมชนตองเขาหาชุมชน ชุมชนมีทั้งที่เขมแข็ง และออนแอ อยูทั่วไปในประเทศ
ไทย
• ไมวาจะเปนชุมชนที่เขมแข็งหรือออนแอลวนแลวแตตองเกี่ยวของกับยุติธรรมชุมชน กลาวคือ
ชุมชนที่เขมแข็งก็เขาไปตอยอดเพื่อรวมทํางานดวยกัน สําหรับชุมชนทีอ่ อนแอพวกเขาก็
ปรารถนาเหมือนกัน ที่อยากจะไดคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท ี่ปลอดภัยกวาเดิม
• เห็นวาไมวาชุมชนเขมแข็งหรือออนแอก็ลวนมีความเทาเทียมกันตอภัยคุกคามจาก
อาชญากรรม ชุมชนที่ออนแออาจเปนโอกาสจากวิกฤติ หากยุติธรรมชุมชนเขาไปดวยหัวใจ
ดวยเจตนาที่อยากจะเห็นชีวติ และความเปนอยูของชุมชนดีขึ้น คิดวาปญหาไมไดอยูท ี่
ประชาชน
นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์ จากกรมคุมประพฤติ และในนามนักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคม
สงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร :
• กระแสผลักดันใหเกิด Community Justice กระแสหนึง่ นาจะมาจากสาเหตุความออนแอของ
คนในกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับภาคประชาชนมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น
• ยุติธรรมชุมชนหากใหเปนทางเลือกนัน่ หมายความวา ไมสามารถจะใหเกิดขึ้นไดในทุกชุมชน
ดังนัน้ สมควรที่จะเสนอดวยวา ชุมชนที่เหมาะสมตอการเกิดยุติธรรมชุมชน ควรมีคณ
ุ สมบัติ
อยางไร
• ยุติธรรมชุมชนอยางนอยทีส่ ุดจะมีผูเกี่ยวของ 4 ฝาย ทีต่ างมีหนาทีซ่ งึ่ กันและกัน
ประกอบดวย ผูกระทําผิดและเครือขาย ผูเ สียหายและเครือขาย ชุมชน และรัฐ ควรมีความ
ชัดเจนวา แตละฝายจะมีหนาที่ซึ่งกันและกันอยางไร เชน สมควรมีกรอบกติกากําหนด
ลักษณะความสัมพันธหรือไม เพราะการรวมกันของชุมชนอาจเกิดเปนจารีตชุมชนที่ขัดกับ
กฎหมายกระแสหลักที่อาจเบี่ยงเบนหลักการที่ถกู ตอง
• แทที่จริงแลว Community Justice กับ Restorative เราไมสามารถเขียนไดเลยวา มีความ
แตกตางกัน แตตองใชคําวา มีความสัมพันธกนั เนื่องจากมีความคลายคลึงกับเปนสวนใหญ
นอกจากกระบวนการหรือมาตรการปองกัน
• แนวคิดเรื่องภาษีและคาชดเชยคืนแกชุมชนที่มองในรูปความเปนธรรม เมื่อตองคืนบทบาทให
ชุมชนที่เดิมเปนหนาที่ของรัฐดวยภาษีที่ชุมชนใหแกรัฐจะทําประการใด
• มาตรการแซงคชั่น หรือการจัดความสัมพันธเชิงการตรวจสอบในกรณีกระบวนการชุมชนใช
ดุลพินิจรวมกันตัดสินปญหาที่อาจไมเหมาะสมเปนโทษยิ่งกวาประโยชน เชนการปลุกกระแส
วาเด็กชายเปนภัยตอสังคมและควรกักกัน หนาที่ของรัฐควรเปนอยางไรในการถวงดุล
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• อยากใหมีความชัดเจนวา คําวา “ไกลเกลี่ย” หรือ “Mediation” แทที่จริงแลวคือยุติธรรม
ชุมชนหรือไม หรือคือยุติธรรมเชิงสมานฉันทหรือไม เพราะจากขอเขียนของ Howard Zehr
มันคือ Conference
พ.ต.ท. สุรชัย เจ็ดพี่นองรวมใจ รองผูก ํากับฝายปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลทุง ครุ:
• ชุมชนมีหลายรูปแบบ เชน ชุมชนที่เขมแข็งมีการรวมตัวกันโดยผูน ําตามรูปแบบ หรือผูนําโดย
ธรรมชาติ หรือทั้งสองประการ ชุมชนทีม่ ีความเขมแข็งมีประวัติศาสตรความเขมแข็งที่
ยาวนาน ความผูกพันของผูคนที่มีมาก กับอีกชุมชนประเภทหนึ่งที่มลี ักษณะชุมชนเมืองมี
ความเปนปจเจกสูง กับชุมชนที่มกี ลุมชนหลาย ๆ กลุม ทีร่ วมกันโดยตัวแทนของกลุมที่
บางครั้งผลประโยชนของกลุม ขัดกัน การรวมกลุมของชุมชนตองเปนการกระทําที่ไมใชเปน
การละเมิดกฎหมาย ชุมชนประการหลังเปนปญหาและมีความยุงยากตอการจัดการ
• การที่ยุตธิ รรมชุมชนจะเขาไปยังชุมชนตาง ๆ เหลานี้ หากเปนชุมชนที่เขมแข็งอาจปลอยให
เขาดูแลความยุติธรรมดวยชุมชนเองโดยอาจมีกระบวนการประสานระหวางภาครัฐ
กับชุมชนในลักษณะที่เปนพี่เลีย้ งเทานัน้ ความยุง ยากอยูที่ชมุ ชนทีเ่ ปนปจเจกสูงชุมชนที่
เปนปญหาที่คอ นขางจะไมถกู ตองตามกฎหมายการเขาหาชุมชนมีหลายรูปแบบยอมขึ้นอยู
กับชุมชน
• มาตรการทางกฎหมาย ตองหามาตรการทางกฎหมายเพือ่ การคุมครองผูเสียหายซึง่ ถูก
ทอดทิง้ มาโดยตลอด รวมทัง้ กฎหมายหรือกติกาเพื่อรับรองการดําเนินยุติธรรมชุมชนโดย
ชุมชนที่รัฐจะตองคอยเปนผูส นับสนุนใหการรับรองและคอยตรวจสอบ เชน ชุมชนควรมีสิทธิ
ในการจับหรือไม มาตรการทางกฎหมายนาจะเปนกลยุทธทที่ าํ ใหยุตธิ รรมชุมชนมีพัฒนาการ
ที่ยั่งยืน
• การติดตอสื่อสารกันระหวางชุมชนกับภาครัฐ ในการดําเนินยุติธรรมชุมชนเปนสิ่งจําเปน การ
ทํางานรวมกัน การตัดสินปญหารวมกันเปนรูปแบบหนึง่ ของการสื่อสาร การทํางานรวมกันไม
จําเปนตองอยูใ นชุมชน 24 ชั่วโมง อาจใชวธิ ีเขา ๆ ออก ๆ นัน้ เปนกลยุทธ
นายธนพล เพชรมะลิ ตัวแทนภาคประชาชน:
• ภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันทีก่ ําหนดกรอบนโยบายใหทุกองคกรยึดชุมชน
เปนศูนยกลางและภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ องคกรภาครัฐทั้งหลายจะมีแนวทาง
การบูรณาการถึงวิธีการที่จะลงสูชุมชนอยางไรเพราะดูเหมือนจะเปนกระบวนการทีม่ ีความ
คลายคลึงกันหากทําเชนนัน้ ได ชุมชนก็ไมตองเสียเวลาซ้าํ ซอนรัฐไมเสียงบประมาณและเสี่ยง
ตอความเบื่อหนายของชุมชน
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• การเขาถึงชุมชนโดยตั้งความหวังไวกับชุมชนโดยใชเม็ดเงินไปหวาน ชาวบานยึดเงินเปนตัว
ตั้ง เมื่อสิ้นสุดโครงการแลวการจะตอยอดเพื่อพัฒนาตอไปอาจเปนปญหา ผูรวมอภิปราย
ยกตัวอยาง กรณี กองทุนเพือ่ สังคมทีก่ ูเงินจากธนาคารโลกลงสูชุมชน
• ผูรวมอภิปรายไดเสนอรูปแบบชุมชนโดยยึดกองทุนรวมเปนศูนยกลาง คือ กองทุนหมูบาน
ของรัฐบาลนีป้ ระสบความสําเร็จเปนรูปธรรมที่สุด โครงการถอดบทเรียนจะไดรูปแบบ “5
รวม” เปนกลยุทธในการดําเนินโครงการกองทุน
• การเขาถึงชุมชนในมุมมองผูอภิปรายอธิบายวาชุมชนควรเปนผูคิดเอง ภาครัฐไมควรเขา
ไปตัดสินใจใด ๆ แทนชุมชน รัฐควรควบคุมมิใหกติกาชุมชนไปละเมิดกฎหมายเทานั้น ตอง
ยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง ชุมชนตองดําเนินการดวยตัวชุมชนเองโดยรัฐ
เปนเพียงผูสนับสนุน
นายฉัตรชัย คีนอนันต อัยการผูเชีย่ วชาญพิเศษสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ:
• กรอบประเด็นการนําเสนอของผูเสนอไมชดั เจนเพียงเห็นแตคุณคา 4 ตัว ที่มุงสูชมุ ชนเทานัน้
• การวิพากษโดยยึดบริบทสังคมอเมริกาในหัวขอยุติธรรมชุมชนนาจะไมเหมาะกับบริบท
สังคมไทยผูรวมอภิปรายไดยกตัวอยางสังคมอเมริกาถึงวัฒนธรรมการเขาโบสถในขณะที่
บานเราชุมชนยังหางวัด
• การสังเคราะห กอนวิพากษเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดประเด็นในกรอบทีต่ องการวิพากษ
สุดทายผูรวมอภิปรายเสนอความเห็นวาเนื่องจากเปนการศึกษาในชุมชนที่ตา งกัน เราจึงตองมา
ศึกษาวาในบานเรามีชมุ ชนแบบใดบางที่จะนําแนวคิดทีเ่ ปนยุติธรรมชุมชนมาใชได
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ อธิบดีกรมคุมประพฤติ:
• สวนหนึง่ ทีท่ ี่สมั มนาเห็นรวมกัน คือ ความลมเหลวในระบบยุติธรรมในเชิงของการสรางสรรค
สังคมที่เปนธรรม ซึ่งสวนหนึง่ อาจจะเกิดจากการที่เหมือนกับเราเลี้ยงลูกแลวตามใจมาก
เกินไป กลาวคือ รัฐเขมแข็งมากเกินไป สังคมก็เลยออนแอก็ได เพราะสังคมไมตองคิดเองทํา
เองอยางหนึง่ ในเชิงลบก็อาจจะเกิดจากการที่พอแมไมเปนธรรม ในทีส่ ุดลูกก็เลยปกครอง
ตนเองก็อาจเทียบไดกับการรวมตัวของชุมชนเกิดกติกาของกลุมที่ขัดกฎหมายบานเมืองอัน
เปนปรากฏการณที่ไมพึงปรารถนา
• การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะนําไปสูสังคมที่เปนธรรมมากขึ้น สังคมที่มีความสงบสุขมาก
ขึ้น สรุปออกมาเปนคําเดียววา “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมที่ยุติธรรมของเราทุกคน”
ที่ตรงกับคําวา “Social Justice” นั่นเอง
• กระทรวงยุติธรรมมีความชัดเจนแคไหนในการทําสังคมยุติธรรมใหเกิดขึ้น ดร. กิตติพงษ
กิตยารักษ อธิบายวาคงไมใชหนาที่ของรัฐแตฝายเดียวหากเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่
จะเขามาชวยกันใหเกิดกระบวนการตรงนี้ รัฐตองมีกระบวนการรับฟงประชาชนที่ตอ งการจะ
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ใหเกิดกระบวนการตรงนี้แลวรวมกันดําเนินการตอไปในสิ่งที่ควรจะเปน สําหรับหนวยงานใน
กระทรวงยุติธรรมก็กําลังทําอยูแลว อธิบดีชาญเชาวน ไชยานุกิจ ก็กาํ ลังทําในสวนของกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพสํานักงานอัยการสูงสุดก็ดําเนินการเขาถึงชุมชนโดยผานทาง
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ทางกรมคุมประพฤติก็มี
โครงการรวมกับทางสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ โดยใชปญหายาเสพติดเปนจุดเริ่ม
ในการรวมตัวกันของชุมชนรวมกันดูแลตัง้ แตการปองกัน การเฝาระวังรวมถึงการรวมกันดูแล
ผูที่ผานการฟน ฟูแลวกลับคืนสูชุมชน เปนโครงการรวมกับทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ในการทําชุมชนตัวอยางที่ไมใชรูปแบบที่ดําเนินการแบบทางราชการและกรมคุมประพฤติ
หวังวาจากรูปแบบนี้จะนําไปสูสิ่งที่เปนยุติธรรมชุมชนตอไป
นาวาโทโกมล อัคนิบุตร อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม:
• จากประสบการณการเปนประธานชุมชนมา 18 ที่ พบวา ชุมชนมีทงั้ ความเขมแข็งและ
ออนแอ เหตุผลประการหนึ่งนาจะมาจากกระบวนการเปนตัวแทนประชาชนจากกลุม ตาง ๆ
ในชุมชนนัน้ เปนตัวแทนที่แทจริงหรือไม มีจิตใจอุทิศตนและเสียสละหรือไม
• ประการสุดทายไดใหความเห็นและความหวงใยในคําวา บ ว ร หรือ บาน วัด และโรงเรียนซึง่
เปนองคกรหลักในชุมชนและพึ่งพาไดของชุมชนมาโดยตลอด มีแนวโนมที่ตางฝายตาง
แยกกันอยู ยุติธรรมชุมชนจะประสาน บ ว ร นี้อยางไร
ผูดําเนินการอภิปราย : กลาวสรุปการอภิปรายกลาวขอบคุณวิทยากร และผูเขารวมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นที่ทาํ ใหการสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ
..............................................................................
.

กระบวนทัศนใหม : ยุติธรรมชุมชน 32

33

concept paper
กระบวนทัศนใหม: “ยุติธรรมชุมชน”
Toward a New Paradigm of Justice:
Community Justice

แนวคิด
และ

กลยุทธ

โดยนายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง”กระบวนทัศนใหมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการปองกันอาชญากรรม”จัดโดยกรมคุมประ
พฤติและสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
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กระบวนทัศนใหม : “ยุติธรรมชุมชน”
โดย
• นายพงษเดช วานิชกิตติกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานเลขานุการ
(ที่ปรึกษา)
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาล สํานักงานยุติธรรม
• นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรม
ชุมชนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• นายเกษม มูลจันทร
ผูอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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บทนํา
ภายใตกระบวนทัศนยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาของไทยที่ผานกาลเวลามานานนับรอย
ป แตชีวิตความเปนอยูคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินหาไดมีคุณภาพดีขึ้นตาม
กาลเวลาไปดวยไมในป 2542 เด็กหญิงอายุต่ํากวา 15 ป เฉลี่ยแลวจะถูกขมขืน 2 คน ในแตละวันโดย
คดีขมขืนจะเกิดขึ้นทุกวันเฉลี่ยวันละ 22 คดี สวนใหญถูกกระทําโดยญาติหรือคนใกลชิดถึง 60 % และมี
แนวโนมจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เชน ระหวางป 2540-2542 เกิดคดีขมขืน 3,741 , 4,999 , 7,999 ตามลําดับ
(สถิติคดีกรมตํารวจ: 2540-2542) อาชญากรรมเมื่อเกิดเปนคดีจะสามารถทราบจํานวนผูตกเปนเหยื่อ
แตยังมีเหยื่ออาชญากรรมอีกจํานวนมากที่ไมยอมเปดเผยตัวเพราะความอับอาย พ.ศ. 2544 จากการ
สํารวจความเห็นจากกลุมประชากรเด็กหญิงและสตรีอายุระหวาง 15-19 ป จํานวน 2,818 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครและนครสวรรค ผลเปดเผยวา 28 % ของผูตอบแบบสอบถามถูกกระทําทารุณทางกาย
โดยคูครองหรือเพื่อนชาย 29 % ถูกทํารายทางเพศ 9 % ถูกขมขืน 22 % ถูกกดขี่ ขมเหงทางจิต 14 %
ถูกกระทําทารุณทั้งกายและทางเพศจากกลุมประชากรทีต่ อบแบบสอบถามทั้งหมดมี 7 % ทีถ่ ูกกระทํา
ทารุณทางกายทางเพศขณะอายุต่ํากวา 15 ป กลุมตัวอยางมีทกุ ระดับอาชีพ ทุกระดับการศึกษา โดยคน
ชั้นสูงมักปกปดไมยอมเปดเผย (สถาบันเพื่อการวิจัยสังคมและประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล : 2544 )
อาชญากรรมเมื่อเหยื่อไมยอมเปดเผยตัวทําใหประชาชนและชุมชนตกอยูในสภาพหวาดกลัวเกิด
ความรูสึกไมปลอดภัยและแยกตัว สถาบันทางสังคมเองก็ยิ่งนาเปนหวงที่เปนตนเหตุแหงการผลักไสเด็ก
เขาสูวงจรกระบวนการยุติธรรมสถาบันครอบครัวขาดความรับผิดชอบผูปกครองหลายคนใชอารมณและ
ความรุนแรงกับลูกหลาน ไมเคยทําตัวเปนแบบอยางที่ดี เด็กบางคนไมเคยสัมผัสชีวติ ครอบครัว แทบไม
นาเชื่อวาจากการสํารวจความเห็นของเด็กวัยรุนที่เที่ยวตามถนนสายเริงรมยในกรุงเทพพบวามากกวา 60
% ตองทนทุกขทรมานกับความวาเหว(บางกอกโพสท) 5 กันยายน 2544 ) สถาบันการศึกษาหลายแหง
ผลักไสเด็กออกจากโรงเรียนเขาสูกระบวนการยุตธิ รรมเพราะไมตองการใหโรงเรียนเสียชื่อเสียงในเรื่อง
ยาเสพติดซึง่ ไมมีการสํารวจวาเด็กและเยาวชนถูกกระทําโดยสถาบันการศึกษาเปนจํานวนเทาใดและจาก
การสํารวจความเห็นของเด็กนักเรียนหญิง 872 คน ชาย 634 คน อายุระหวาง 12-18 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม อุบลราชธานี และสงขลาในป 2546 โดยมูลนิธิสง เสริมสุขภาพไทยแทบ
ไมนาเชื่อเด็กที่ตอบแบบสอบถามจํานวนถึง 42 % ไมมีความสุขในโรงเรียน
ปญหาสังคมที่ตองใหความสําคัญเปนอยางยิง่ ในปจจุบนั คือการแพรระบาดของยาเสพติดให
โทษ ยาเสพติดเปนมหันตภัยนําไปสูห ายนะของประเทศ ยาเสพติดทําลายชีวิตผูคนไมเลือกชัน้ วรรณะ
ยาเสพติดกําลังคืบคลานเขาหาเด็กและคนยากจน เอแบคโพลลสํารวจจํานวนประชากรที่เคยใชยาเสพติด
ในป 2545 เปดเผยวามีจํานวนถึง 16.4 % จากประชากรทั้งหมด 63 ลานคน เทากับ 7, 312,200 คน
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ปญหาสังคมเปนปญหาที่ซบั ซอนเกินกวาทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมตามธรรมดาจะแกไข
ไดโดยลําพัง (Nicholl 1999)
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมภายใตกระบวนทัศนเดิมหนวยงานตางๆ ยังไมสามารถ
อํานวยความยุติธรรมคุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสนิ ของประชาชนตลอดจนชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตํารวจทีม่ ีหนาที่ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตบอยครั้งมี
ตํารวจมีสวนในการกระทําผิดเสียเอง เชน การขมขู รีดไถ การพนัน เปนเครือขายยาเสพติดและหญิง
โสเภณี การลักพาหญิงเพื่อการคาทางเพศ อัยการมีหนาที่คัดกรองคดีที่สงผานมาจากพนักงานสอบสวน
ก็ดูเหมือนจะทําหนาทีเ่ สมือนหนึ่งเปนตรายางสงผานคดีเขาไปสูความแออัดที่บัลลังกศาล ศาลเองก็พบ
ตัวเองคดีลนมือจึงเปนไปไมไดอยางแทจริงที่จะสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเหมาะสมกับ
ผูกระทําผิดแตละราย เพื่อการแกไขฟนฟูพฤติกรรม เพือ่ ปองกันมิใหไปกระทําผิดซ้ําอีกศาลจึงเลือกใช
ทางออกโดยคําพิพากษาใหจําคุกเปนสวนใหญเนื่องจากทางเลือกเพื่อการแกไขฟนฟูมีจํากัด ในขณะที่
เรือนจําเองก็แออัดไปดวยนักโทษและผูตองขังเรือนจําที่มีหนาที่แกไขฟนฟูผูตองโทษใหกลับตนเปน
พลเมืองดีไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้าํ อีกก็กลายเปนแหลงฝกฝนเรียนรูทักษะการประกอบอาชญากรรม
(The Nation: 25 มิถุนายน 2544)
การดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะดังกลาวมีลักษณะแบงกันรับผิดชอบเปนตอนๆ
(processor) จึงทําใหแตละองคกรมีเปาหมายของตนเองและเมื่อคดีเขาสูกระบวนการจนไหลออกนอก
สายพานจึงไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบตอการที่ผกู ระทําผิดกลับไปกระทําผิดซ้าํ อีกจึงทําใหเกิดการโยน
ความรับผิดชอบและสรางอาณาจักรเปนการซ้ําเติมความทุกขทรมานใหกับสังคมหากเปรียบกระบวนการ
ยุติธรรมเปนเสมือนโรงงานผลิตสินคา กระบวนการยุตธิ รรม ตองรับผิดชอบตอชุมชนที่เปนลูกคาหาก
ผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก เชนเดียวกันกับโรงงานที่ตองรับผิดชอบตอสินคาที่ตนผลิตออกไปผูซื้อ
สินคาเองหากซื้อสินคาที่ไมมีคุณภาพก็จะโทษบริษัทผูผ ลิตหาไดโทษแผนกใดแผนกหนึ่งในสายการผลิต
ไม ดังนั้น หากผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกหรืออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นผูท ตี่ องถูกกลาวโทษ คือ
ระบบยุติธรรมทางอาญาทัง้ ระบบ หาใชองคกรใดองคกรหนึง่ ไม
จากการสํารวจความเห็นโดยสํานักวิจยั เอแบคโพลงซึง่ เปดเผยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543
พบวาประชากรกลุมตัวอยางจํานวนมากไมรูจักหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เชน อัยการ , ศาล ,
ราชทัณฑ , และคุมประพฤติ กลุมตัวอยาง 52 % ตอบวาไมเต็มใจที่จะไปเปนพยานหากพบเห็นการ
กระทําผิดและ 53.5 % ควรใหประชาชนเขามามีสว นรวมในกระบวนการยุติธรรม ความเห็นในระดับ
นานาชาติที่สาํ รวจความเห็นของนักธุรกิจนานาชาติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศที่คดั เลือก
จากทวีปเอเชียและแปซิฟค สํารวจโดย “ Hong Kong based Political and Economic Risk
Consultancy ” หรือ PERC ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2545 เปดเผยวาประสิทธิภาพ
ของตํารวจไทยและจริยธรรมของตํารวจไทยอยูในฐานะตกต่ําเปนลําดับที่สองรองจากอินโดนีเซียและ
ตํารวจเองยังเปนแหลงคอรรัปชั่นอีกดวย
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ดานการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดมี 2 ระบบ คือ ระบบ “คุมตัว” กับระบบ “ไมควบคุมตัว ”
ระบบคุมตัวไดแก ราชทัณฑและสถานพินิจ ระบบไมควบคุมตัวคือการคุมประพฤติจากผลการปรับปรุง
โครงสรางสวนราชการเปนผลใหระบบคุมประพฤติตองรับผิดชอบกระบวนการแกไขฟนฟูแบบไมควบคุม
ตัวทั้งหมดประกอบดวยการคุมประพฤติผใู หญตามคําสัง่ ศาลทีเ่ คยทํามาแลว การคุมประพฤติตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2545 การคุมประพฤติในชั้นชะลอฟองซึง่
คาดวานาจะออกเปนกฎหมายในเร็ววันนี้รวมทัง้ การควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
สถานการณดงั กลาวเปนสิ่งที่ทา ทายตอระบบคุมประพฤติดังนี้ คือการคุมประพฤติผูไดรับการพักโทษที่
สวนหนึง่ เปนคดีอุกฉกรรจและมีบางสวนที่ปรับสภาพคืนสูสังคมไมไดเพราะสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป
ครอบครัวแตกกระสานซานเซ็นไปหมดแลวนัน้ เปนความยากลําบากประการที่หนึ่ง การคุมประพฤติ
เด็กเปนเรื่องละเอียดออนที่ตองทุมเทเวลาและความสามารถใหกับการแกไขฟนฟูปญ
 หาที่เด็กตองวาเหว
ขาดความอบอุนขาดครอบครัวไมมีบาน เด็กเหลานี้จะทําอยางไร เปนความยากลําบากประการที่สอง
ผูกระทําผิดทีม่ าจาก พ.ร.บ. ฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และผูกระผิดที่เขามาสูร ะบบคุม
ประพฤติโดยเสนทางอืน่ ที่ตดิ ยาเสพติดทีม่ ีจํานวนมากกวา 60 % กลุมนีถ้ ือวาเปนกลุมที่มีความ
ยากลําบากทีส่ ุดในการแกไขฟนฟู เปนความยากลําบากประการทีส่ าม และเมื่อคํานึงถึงขนาด
จํานวนผูก ระทําผิดทั้งหมดทีจ่ ะเขาสูระบบคุมประพฤติจากเสนทางตาง ๆ ที่จากเดิมเคยทําอยูนนั้ เปน
ความยากลําบากประการที่สี่ นัน่ ยังไมนับรวมถึงการขาดอัตรากําลัง องคความรู ทักษะ การจัด
องคกร โครงสรางภายใน การมอบหมายงาน งบประมาณซึ่งมีอยูอยางจํากัด และอื่นๆ จาก
สถานการณดังกลาวไมมที างเลยที่ระบบคุมประพฤติจะจัดการกับขนาดและลักษณะผูกระทําผิด
ในความดูแลที่กําลังทําอยูแ ละที่กาํ ลังรับเขามาใหมโดยลําพังตนเอง เรื่องราวที่จะนําเสนอตอไปนี้
นาจะไดคําตอบใหสําหรับทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมวากระบวนทัศนใดทีเ่ หมาะสมและกอ
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการอํานวยความยุติธรรมเพื่อปกปองคุมครองชีวิตและความเปนอยูท ี่ดีของชุมชน
ทานจะเปนผูใหคําตอบที่ดที สี่ ดุ เมื่อไดอาน Concept paper แลว
.........................................................
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กระบวนทัศนใหม:"ยุติธรรมชุมชน"
ทฤษฎีวา ดวยอาชญากรรมและพฤติกรรมที่เกีย่ วของกับอาชญากรรมไดถูกนํามาใชตลอดมาใน
ประวัติศาสตรของระบบยุติธรรมทางอาญาของโลก ระบบยุติธรรมทางอาญาพัฒนาไปเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของระบบ โดยอาศัยทฤษฎีที่กลาวแลว แมความเปลี่ยนแปลงนําไปสูการ
สรางสรรคแตการปฏิบัติจริงก็ยังไมแตกตางจากสภาพการเดิมที่เคยปฏิบัติมา
ในสถานการณปจจุบัน อาชญากรรมมีลักษณะซับซอนมากขึ้นและกัดเซาะบอนทําลายสังคมเรา
อยางไมหยุดหยอน การอาศัยเพียงทฤษฎีทางอาชญาวิทยาหรือกรอบของทฤษฎีใหม ๆ ใด ๆ ไมเปนการ
เพียงพออีกตอไป สังคมตองการมากยิ่งกวาทฤษฎี สิ่งนั้น คือ กระบวนทัศนใหม ดังเชนที่ John Dilulio
(1993) กลาวไววา
“กระบวนทัศนกวางกวาทฤษฎี ทฤษฎีเปนความเกี่ยวพันระหวางตั
างตัวแปรสองตัวแปรหรือ
มากกวา ที่ตั้งสมมุติฐ านวาจะเกิดขึ้นภายใตเ งื่อนไขเฉพาะบางเงื่อ นไข กระบวนทัศ นใ หม
เปลี่ยนแปลงหันเหความเขาใจทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ผูปฏิบัติดานนั้นๆเคยทํากันมาใน
อดีตโดยกระบวนทัศนใหมใหประสิทธิภาพในการทํางานไดดีกวาวิธีการเดิม จึงจําเปนตองมี
กรอบความคิดใหมในเรื่องนั้นๆ”
กระบวนทัศนใหม กําลังถูกเรี
กเรียกรองจากประชาชนและเหยื่ออาชญากรรมที่ถูกทอดทิ้งไวนอก
ระบบยุติธรรมทางอาญา ประชาชนไมแสดงออกวาตองการ “กระบวนทัศนใหม” โดยตรงแตการ
เรีย กรองจากสวนลึก ของหัว ใจ เปนการแสดงออกซึ่งความไม
งความไมพ อใจตอระบบยุติธ รรมทางอาญาที่ไม
สามารถตอบสนองผลประโยชนของประชาชนได
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กระบวนทัศนปจจุบันของระบบยุติธรรมทางอาญามีลักษณะมุงไปที่ผกู ระทําผิด แตละองคกรใน
ระบบยุติธรรมทางอาญาตางมีเปาหมายของตนเองแตกตางกัน เปาหมายมีลกั ษณะหลากหลาย, ขัดแยง
กัน และมีลักษณะแขงขันกัน โดยแสดงออกในรูปกิจกรรมตางๆ ตอ ผูกระทําผิดหรือเพื่อผูกระทําผิด
เปาหมายของแตละองคกรมีตั้งแตการลงโทษ, การยับยัง้ , การทําใหหมดความสามารถ, และการแกไข
ฟนฟู โดยการลงโทษจะอยูในลําดับสูงสุดและการแกไขฟนฟูอยูในลําดับต่ําสุด เปาหมายที่ตา งกันของแต
ละองคกร ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทําใหเกิดการแขงขันและขัดแยงกันระหวางการแกไขฟนฟูที่
ผลการวิจยั สนับสนุนวาการแกไขฟนฟูทีท่เี หมาะสม สามารถลดการกระทําผิดซ้าํ ไดดีกวาวิธีอื่น ๆ กับการ
ลงโทษที่ผลการวิจัยระบุวามีผลตอการลดการกระทําผิดซ้ําต่ําสุด
กระบวนทัศนที่เปนที่ตองการของระบบยุติธรรมทางอาญา คือ กระบวนทัศนที่ไมกอใหเกิดการ
แขงขันและขัดแยงกัน แตเปนกระบวนทัศนที่ประสานเปาหมายทั้งหลายขององคกรตางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อวัตถุประสงคหรือเปาหมายสุดทาย รวมกัน วิธีที่จะประสานเปาหมายทั้งหลาย
เขาเปนหนึง่ เดียวตองเปลีย่ นกระบวนทัศนมุงไปที่ชมุ ชนยิ่งกวาตัวผูก ระทําผิดใหยึดชุมชนเปนศูนยกลาง
กลาง
ของ ความพยายามใด ๆ ของแตละองคกรในกระบวนการยุติธรรม โดยตั้งเปนคําถามวา “เราจะสามารถ
คุมครองและรับใช ชุมชนของเราใหดที ี่สดุ ไดอยางไร” ที่ตั้งคําถาม เชน นี้จะทําใหเปาหมายของแตละ
องคกรในกระบวนการยุติธรรมมีความสําคัญเทาเทียมกันตอเปาหมายสุดทาย (ชุมชน) เดียวกัน กระบวน
ทัศนดังกลาว “คือกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน” หรือ “Community Justice Paradigm” (Barajas,
1995) “กระบวนทัศนยุตธิ รรมชุมชน
มชน” ทําใหระบบยุติธรรมทางอาญาเกิดเอกภาพในเชิง” คุณคา (Value)”
ยิ่งกวา
“เปาหมาย” รูปแบบดังกลาวประกอบดวย “คุณคา” 4 ดาน ที่ขับเคลื่อนใหเกิดการทํางาน
รวมกันเปน “คุณคา” ที่รับรองโดย BJS Princeton Study Project คุณคาดังกลาวประกอบดวย:
• ทําใหเกิดความยุ
ดความยุติธรรม
• สงเสริมใหชมุ ชนปลอดภัย
• เยียวยาชดใชความเสียหายแกเหยื่อ
อาชญากรรม
• สงเสริมทางเลือกที่จะไมกระทําผิด
อาชญากรรม
เปาหมายตามธรรมดาดั้งเดิมของแตละ
องคกรทัง้ การแกไขฟนฟู การลงโทษ การยับยั้ง
และการทําใหหมดความสามารถจะทํางาน
รวมกันเพื่อทําใหงานของระบบยุ
งานของระบบยุติธรรมทาง
อาญามุง ไปสูเปาหมายเดียวกันคือชุมชน ใน
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รูปแบบนี้ชุมชนเปนเปาหมายสุดทาย และสมาชิกในชุมชนเปน “ผูผลิตรวม” กับระบบยุติธรรมทางอาญา
ในทางกลับกันระบบยุติธรรมทางอาญาทําใหชุมชนไดรับ “คุณคา” เพิม่ ขึ้น
ดวย “Community justice” เปนเรื่องใหม ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ “community” กับ “justice”
คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะคนหาคําตอบใหกับคําถามดังตอไปนี:้ 1. ความแตกตางระหวางยุตธิ รรมตามธรรมดากับยุติธรรมชุมชน
2. ยุติธรรมชุมชนมีคําจํากัดความอยางไร?
3. หลักการสําคัญ, คุณคาสําคัญ , และกลยุทธ
4. แรงผลักดันทีก่ อใหเกิดยุติธรรมชุมชน?
5. รูปแบบที่พัฒนาจากการประยุกตใชยุติธรรมชุมชน?
6. บทบาทของชุมชนควรเปนอยางไร? ยุติธรรมชุมชนเปลีย่ นความสัมพันธ ระหวางชุมชนกับระบบ
ยุติธรรมตามธรรมดาอยางไร?
7. ขอหวง
8. ยุติธรรมชุมชนจะเขาสูก ระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดออยางไร
9. ยุติธรรมชุมชนกับประเทศไทย

1. ความแตกตางระหวางยุติธรรมตามธรรมดากับยุติธรรมชุมชน
1.1

ยุติธรรมตามธรรมดา

กระบวนการยุติธรรมตามธรรมดาเปนกระบวนทัศนที่กอใหเกิด “ปรปกษ” (adversarial) และมี
ลักษณะ “ตั้งรับ” (reactive) ระบบยุติตธิ รรมแบบนี้จะทํางานก็ตอเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแลว การแกไข
ฟนฟูไมวา จะเปนการแกไขฟน ฟูในเรือนจําดวยวิธกี าร ลงโทษหรือการแกไขฟนฟูดวยวิธีใด จะกระทําเมื่อ
ผูกระทําผิดถูกจับหรือถูกคุมขังแลว ผูก ระทําผิดเปนลูกคาเบื้องตนทีร่ ะบบยุติธรรมใหบริการ ชุมชนอาจ
ไดรับผลประโยชนจากระบบยุติธรรมตามธรรมดาอยูบา งในทางออม ในการตอบสนองตอแรงกดดันจาก
เหยื่ออาชญากรรม และจากกลุมพลังอืน่ ๆ ตอระบบยุติธรรมตามธรรมดา องคกรตาง ๆ ในระบบอาจ
พัฒนาโปรแกรมเฉพาะเพื่อเนนในเรื่องใดเรื่องหนึง่ เชน การชดเชยหรือใหบริการ แกเหยื่ออาชญากรรม
เปนเพียงการสรางภาพโดยโปรแกรมแตในความเปนจริงไมกอให เกิดความเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยจะ
สังเกตไดจาก “พันธกิจ” ของแตละองคกรยังคงดําเนินไปเชนเดิมเมื่อหลาย 10 ป มาแลว เหยื่อยังคงถูก
หลงลืม ลูกคาคนสุดทายยังคงเปนผูก ระทําผิด ภายในระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดา ยังเกิด
บรรยากาศการเปนปรปกษและการแขงขันในทามกลางกลุมผูกําหนดนโยบายและกลุม ที่ปรึกษาเกีย่ วกับ
“เปาหมายเบือ้ งตน” ของระบบ เปนการโตแยงที่ยาวนานระหวางกลุมผูสนับสนุนการลงโทษ กับ กลุม
ผูสนับสนุนการแกไขฟนฟู การโตแยงใหความสําคัญวาการลงโทษเปนการ “แกไข” อาชญากรรม ไมวาจะ
มีประสิทธิ
ทธิภาพหรือไมมีประสิทธิภาพ การโตแยงดังกลาวเปนการเถียงกันถึงภาพคนละดานของเหรียญ
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เดียวกันที่แตละดานของเหรียญตางอางถึงประสิทธิภาพในการ จัดการกับผูกระทําผิดคนเดียวกันไมวา จะ
ใชวิธีการจําคุกหรือทางเลือกใด ๆ
ความขัดแยงดังกลาวภายในระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดา ทําใหระบบขาดเอกภาพ พันธ
กิจขาดความชัดเจน และนําไปสูผลผลิตในทางตรงกันขาม การแกหนาสําหรับกลุมสนับสนุนการลงโทษที่
ผานมาไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธถึงความกาวหนาของระบบยุตธิ รรมทางอาญา แตในชวงเกือบ 30
ป ที่ผา นมา วิธีการ “ตั้งรับ” ดังกลาว ไมอาจแปลงไปสูภาพการแกไขฟน ฟูภายในเรือนจําที่มีความสมบูรณ
ที่เปนที่เชื่อถือของผูปฏิบัติในระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาได (Harris, 1993)

1.2

ยุติธรรมชุมชน

เปนรูปแบบที่เปลี่ยนจาก “การตั้งรับ” มาเปน “เชิงรุก” (proactive) เนน“การปองกัน
อาชญากรรม” และเนน “การทํางานรวมกัน” (collaboration) ยุติธรรมชุมชนถือกําเนิดมาจากขอ
สมมุติฐานทีว่ า “ชุมชน” เปนลูกคาของระบบยุติธรรมทางอาญา ไมไดหมายความวาชุมชนเปนลูกคาเพียง
คนเดียว แตองคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอาจจะถือว
อวาผูกระทําผิดหรือเหยื่ออาชญากรรมเปน
ลูกคาขององคกรนั้น ๆ ก็ไดแต
แตถึงอยางไรก็ตามเมื่อองคกรนั้นๆ ดําเนินภารกิจขององคกร ก็ตอง
ใหผลลั
ผลลัพธสุสดุ ทาย เกิดผลตอชุมชนโดยรวมหรือเพิ่มคุณคาใหกับชุมชนโดยรวมในรูป “ความ
ปลอดภัย” และ “ชีวิตความเปนอยูที่ด”ี (Barajas, 1995)
ความปลอดภัยของชุมชนและชีวิตความเปนอยูท ี่ดีของชุมชนสามารถพัฒนาและปรับปรุงใหดีขึ้น
ไดดวยความพยายามหลาย ๆ รูปแบบ ในกระบวนทัศนที่เนนยุติธรรมชุมชน การลงโทษหรือการจัดการ
กับผูกระทําผิดดวยวิธีอนื่ ไมไดถูกมองวาเปนเพียงวิธีการเดียวในการแกไขปญหาอาชญากรรม แตเปน
เพียงวิธกี ารหนึ่งในอีกหลาย ๆ วิธที ี่ชอบดวยกฎหมายและมีคุณคาเทาเทียมกันในการ”จัดการ” กับ
อาชญากรรม ดังนัน้ แนวความคิดนี้จงึ ถือวาทุกองคประกอบของระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดามี
สวนเทาเทียมกันในการแกไขปญหา โดยการทํางานประสานกันขององคกรในระบบดวยกลยุทธที่ให
ความสําคัญกับการแกไขปญหา (problem – oriented) จะทําใหการแกไขปญหาลุลวงลงได
กระบวนทัศนเชนนี้จงึ มีความเปนไปไดที่องคกรตาง ๆ ในระบบยุติธรรมตามธรรมดาจะขยายขอบเขตการ
ปฏิบัติภารกิจของตน หรือทะลายกําแพงที่เคยแยกแตละองคกรลง และผนึกกําลังรวมกันกับทั้งหนวยงาน
ในกระบวนยุตธิ รรมตามธรรมดา รวมกันหรือกับหนวยงานภายนอกระบบยุติธรรมเพือ่ แกไขปญหารวมกัน
กรอบความคิดใหม กรอบการทํางานใหม และแนวปฏิบตั ิใหมตามกระบวนทัศน ยุติธรรมชุมชน
ตองการมาตรการเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์ใหม การกระทําผิดซ้ํา (recidivism) เมื่อเปนตัวชีว้ ัดผลสําเร็จของ
ระบบยุติธรรมตามธรรมดา จะผลักดันใหระบบฯจัดการกับปญหาอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการแกไขฟนฟูผกู ระทําผิดเปนรายบุคคลจะรวมทัง้ สนองตอบตอชีวิตความเปนอยูที่ดแี ละความ
ปลอดภัยของชุมชนและเหยือ่ อาชญากรรมกลาวคือ เปนการปรับสภาพความสมดุลระหวางกลยุทธและ
การจัดการกับ ผูก ระทําผิดในระยะสัน้ ที่เนน “การควบคุม” และในระยะยาวที่เนน “การปองกัน” ที่เนน
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การปองกันในระยะยาว เชน การใหการบําบัดรักษายาเสพติดหรือการปรับเปลี่ยนโครงสรางกระบวนการ
คิดของผูกระทําผิดโดยมุงเปลี
 งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําผิดอยางยั่งยืน

2. คําจํากัดความและความหมายของยุติธรรมชุมชน
U.S.Department of Justice โดย Bureau of Justice Assistance รวมกับ Center of Effective
Public Policy และ Center for Court Innovation ไดนําผูเชี่ยวชาญทั้งนักคิดชั้นนําและผูปฏิบัติชั้นนําทั้ง
สหรัฐอเมริกา จํานวน 17 คน มารวมกันทํา workshop เพื่อทําความเขาใจกับยุติธรรมชุมชนเมื่อเดือน
กั น ยายนป 2000 คํ า จํ า กั ด ความของยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนดั ง จะกล า วต อ ไปนี้ ไ ด จ ากผลสรุ ป ของการทํ า
workshop ครั้งนี้และในปเดียวกัน “สมาคมพนักงานคุมประพฤติและพนักงานพั
กงานพักการลงโทษแหงอเมริกา”
(American Probation and Parole Association หรือ APPA) ไดยึดเอาคําจํากัดความและความหมาย
ดังกลาวเมื่อกลาวถึงยุติธรรมชุมชน
“ยุติธรรมชุมชนเปนรูปแบบวิธีการเชิงกลยุทธ(Strategic method) ในการลดอาชญากรรม และ
ปองกันอาชญากรรมดวยการสราง
าง และสงเสริมการทํางานรวมกันในลักษณะหุน สวนภายในชุมชน
ทั้งหลาย” นโยบายของรัฐทั้งหลายที่มงุ ตอสูกับปญหาอาชญากรรม เมือ่ เดินตามวิธีการของยุติธรรมชุมชน
จะเนนการทํางานในเชิงรุก (proactive) และเนนความสามารถในการแกปญหา (problem-solving) โดย
มุงไปทีก่ ารปองกันอาชญากรรม
นอาชญากรรม, ควบคุมอาชญากรรม ลดปญหาอาชญากรรม และเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม
“เปาหมายโดยรวม” ของ Community justice คือการสราง (create) และชวยเหลือสงเสริมให
ชุมชนเปนชุมชนแหงความเปนธรรม, ปลอดภัย, และสงบเรียบรอย และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน
ความแตกตางระหวางยุตธิ รรมชุมชนกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท “ยุติธรรมชุมชน” หรือ
“Community justice” เปนแนวความคิดที่เกี่ยวพันธอยางใกลชิดกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท แตสามารถ
แบงแยกออกจากยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดอยางชัดเจน (Barajas 1995; 1998; Clear and Karp 1998;
Carey 1999) ทั้งยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทและยุติธรรมชุมชนมีจุดมุง หมาย “รวมกัน” จุดหนึง่ คือ เยียวยา
ความเสียหายและทั้งสองแนวคิดมุงใหความใสใจตอความตองการและปญหาของเหยื่ออาชญากรรม
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท มุงไปยังอาชญากรรมเปนอันดับแรกและเห็นวาอาชญากรรมเปนตัว
บอนทําลายความสัมพันธของมนุษยชาติความจําเปนของชุมชนในการจัดการควบคุมอาชญากรรมมี
ลักษณะเปนการแกแคนและเปนการลงโทษ อาชญากรรมถูกควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อผูก ระทํา
ผิดมีความรับผิดชอบตอการกระทําผิดและความเสียหายของเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดจากการกระทําของ
ตนโดยผูกระทําผิดยินยอมปรับปรุงตนและยอมชดใชใหกบั ความสูญเสียของเหยื่ออาชญากรรมโดยเหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชนมีสว นรวมที่แข็งขันในกระบวนการนี้ดวย ภายในกรอบความคิดนี้ผูปฏิบัติใน
องคกรยุติธรรมตามธรรมดาที่เกี่ยวของ พนักงานที่ใหบริการแกเหยื่ออาชญากรรมทัง้ หลาย ตัวแทนชุมชน
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และภาครัฐที่เกี่ยวของจะทํางานรวมกันเพือ่ ประเมินความตองการของเหยื่ออาชญากรรมและเพื่อรวมกัน
ใหบริการทีม่ ีผลในระยะสัน้ (การควบคุมพฤติกรรมผูกระทําผิด) และทีม่ ีผลในระยะยาวแกการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําผิด เชนการบําบัดรักษายาเสพติ
กษายาเสพติดและปรับเปลี่ยนโครงสรางของ
กระบวน การคิดและทัศนคติ ผูปฏิบัติงานดานยุติธรรมเชิงสมานฉันทอันดับแรก สุดจะจัดการความ
เสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมดวยเหตุผลนี้ผปฏิ
ู ปฏิบัติ จึงสงเสริมใหมกี ารเยียวยา, การชดเชยและ
ประนีประนอมในหมูคูกรณี ง้ําลายที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมนั้น ๆ (Zehr 1990; Umbreit
1994)
ยุติธรรมชุมชน ในทางปฏิบัติยุติธรรมชุมชนเนนการสรางความเปนหุน สวนที่เขมแข็งระหวาง
และในหมูห นวยงานภาครัฐทั้งหลายที่มีความรับผิดชอบรวมกันตอความปลอดภัยสาธารณะ และสราง
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน ความพยายามในการชดเชยเยียวยาความเสียหาย
จากการกระทําผิดแกเหยื่ออาชญากรรม และสงเสริมการคุมครองความปลอดภัยของชุมชนเปนประโยชน
ที่ระบบยุติธรรมตามธรรมดาจะใหแกชุมชนไดดวยการทํางานรวมกันระหวางระบบยุติธรรมตามธรรมดา
กับชุมชนแตละชุมชน มาตรการทัง้ หลายทีม่ ีไวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูกระทําผิดเปนสวนหนึง่ ของ
กลยุทธทงั้ หมด การเดินตามแนวทางยุตธิ รรมชุมชนเรียกรองการทํางานรวมกันแบบเปนหุน สวนระหวาง
และทามกลางหนวยงานภาครัฐทั้งหลาย และกลุมตาง ๆ ในชุมชนทีม่ สี วนไดเสียในความปลอดภัย
สาธารณะ ศาล, อัยการ, ตํารวจ, ผูบังคับใชกฎหมาย, ราชทัณฑ ตลอดถึงพนักงานคุมประพฤติ และ
พนักงานพักการลงโทษจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองทํางานแบบเคียงบาเคียงไหล (Tandem) กับองคกรตาง ๆ
ในชุมชนเพื่อการควบคุมอาชญากรรม, ปองกันอาชญากรรม และเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะแกชุมชน

3. หลักการและคุณคาที่สําคัญ และกลยุทธของยุ
ของยุติธรรมชุมชน
เนื่องจากชุมชนมีความเกีย่ วพันและผูกพันใกลชิดกับยุตธิ รรมชุมชน ดังนัน้ แตละชุมชนตอง
รวมกันคนหาคําจํากัดความและแนวคิดของยุติธรรมชุมชนและในทีส่ ุดแลวตองเห็นชอบรวมกันเชนนัน้
มิฉะนัน้ ภารกิจที่ตั้งใจจะทํารวมกันเพื่อการปองกันการควบคุมและการลดการกระทําผิด จะไมบังเกิดผล
เปนจริงเพราะจะยังคงเปนเพียงแนวความคิดเทานั้น

3.1 หลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชน
• ชุมชนรวมทัง้ เหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิดแตละคนตางเปน คาของระบบยุติธรรม
ตามธรรมดา และยังเปนหุน สวนคนสําคัญของระบบยุติธรรมตามธรรมดาอีกดวย
• การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนในทีมที่ประกอบดวยหนวยงานตางๆในระบบ
ยุติธรรมตามธรรมดากับประชาชนเปนความพยายามเพือ่ ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบรอยของชุมชน
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• ชุมชนเปนทรัพยากรที่ตองใหความสําคัญในการแกปญหาและเพื่อรวมกับประชาชนใน
การปองกันมิใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม, ในการแกไขปญหาขอขัดแยง และรักษา
ความสงบเรียบรอยในชุมชน
• อาชญากรรมถูกแกไขและจัดการไดดวยการขจัดความไรระเบียบในสังคม,การกระทํา
หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่จะนําไปสูการกระทําความผิด, ดวยวิธีการใหผกู ระทําผิดสํานึก
รับผิดชอบตอความเสียหายที่ตนเปนผูกอแกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน (Nicholl
1999, APPA 2000)

3.2 คุณคาที่สําคัญ
ระบบยุติธรรมตามธรรมดาเมื่อดําเนินตามเสนทางยุติธรรมชุมชนจะยังคงประโยชนแกชุมชน
ดังนี้:• เปนความพยายามที่จะซอมแซมหรือเยียวยาความเสียหายทีม่ ีสาเหตุจากอาชญากรรม
แกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
• เปนการทํางานเพื่อปองกันอาชญากรรมและลดความหวาดกลัวอาชญา-กรรมและการ
ตกเปนเหยื่อ
• อํานวยความยุติธรรมดวยการแกปญหากอนที่จะเกิดอาชญากรรมยิ่งกวาการคอยจัดการ
กับคดีตาง ๆ เมื่อเกิดความผิดขึ้นแลว
• สงเสริมการคุมครองชุมชนดวยวิธกี ารทํางานในเชิงรุกและมุงเนนการแกปญหารวมทั้งใช
การจัดการกับผูกระทําผิดดวยวิธีการทีม่ ุงเนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนําไปสูก าร
กระทําผิดอีก ความพยายามดังกลาวของระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาเปนการ
ชวยสรางและเฝาระวังรักษาใหชุมชนอยูกนั อยางเปนธรรมปลอดภัยมีความสงบ
เรียบรอยและเขมแข็ง
• ซึ่งชุมชนลักษณะดังกลาวเปนชุมชนที่อาชญากรรมไมสามารถเจริญเติบโตขึ้นได
(Nicholl 1999; APPA 2000)

3.3 กลยุทธของยุติธรรมชุมชน
• รวมเอาวิธีปฏิบัติและกระบวนการตาง ๆ ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท เขาไวในการ
ดําเนินการยุติธรรมชุมชน
• ดําเนินการใหครอบคลุมทั้งผูกระทําผิดที่เปนผูใหญและเด็ก
• พุงเปาไปที่การสรางชุมชนใหมีความปลอดภัยยิ่งกวาการใหบริการแกหรือเพื่อ
ผูกระทําผิด
• เดินตามเปาหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะภายใตกรอบของการปองกันการตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม
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• จัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิและความจําเปนโดยใหความสําคัญกับชุมชนและ
เหยื่ออาชญากรรมอยูในลําดับตน ๆ
• ตองแสวงหาความสัมพันธเกีย่ วกับการทํางานที่ประสานการทํางานรวมกันเปนทีมเดียว
ในทามกลางหนวยงานทั้งหลายในระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดา, ประชาชน,
องคกรทัง้ หลายที่มวี ัตถุประสงคเพื่อบริการชุมชนและสังคม, ระบบการศึกษาทั้งหลาย
และชุมชน ความเชื่อทั้งหลาย
• พุงเปาไปยังปญหาทั้งหลายที่จะนําไปสูการกระทําผิดรวมทั้งปญหาที่เกิดจากการกระทํา
ผิด
• สงเสริมโปรแกรมการแกไขฟน ฟูที่มพี ื้นฐานมาจากการวิจยั และสามารถประเมินผลไดซึ่ง
ความสัมฤทธิ์ (APPA 2000)
4. แรงจูงใจที่นําไปสูกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน แรงจูงใจทีก่ อใหเกิดยุติธรรมชุมชน เกิด
จากเหตุผลตาง ๆ กัน ซึ่งอาจจําแนกไดเปนแรงจูงใจทางบวกและแรงจูงใจทางลบ

4.1 แรงจูงใจในทางลบ
(1) ผูปฏิบัติในองคกรตาง ๆ ในระบบยุติธรรมทางอาญาไมพอใจการปฏิบัตงิ านแบบ
ดั้งเดิมที่เคยทํามาและตองการแสวงหาวิธกี ารที่ดีกวา Hon Patricia Young (2000) ผูพิพากษาเขต
ศาลที่ 4 Idaho “ฉันเปนผูพพิ ากษานั่งบัลลังกมา 20 ป ฉันเก็บความรูส ึกไวตลอดมาวาฉันไมไดทํางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพเพราะเมื่อคดีมาถึงฉันก็ตอเมือ่ ความเสียหายไดเกิดขึ้นแลวไมวาจะเปนกรณีที่เด็กถูกกระทํา
ละเมิดหรือผูขบั ขี่ที่มึนเมาขับรถชนผูอื่น และฉันเองก็เก็บมาคิดตลอดมาวามีวธิ ีการใดที่จะสามารถ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณเชนนี้ สําหรับฉันเราตองแปลงเหตุการณนนั้ วาเปนความจําเปนที่ตองคนหา
โปรแกรมที่เปนการปองกั
องกันเพื่อที่เราจะไมตองมานั่งแกไขเมื่อเกิดเหตุแลวเชนนี”้
(2) ผูปฏิบัติในระบบยุตธิ รรมตามธรรมดาเห็นวาระบบยุติธรรมทางอาญาปจจุบันกําลัง
เดินไปในทิศทางที่ผิด ทําใหเกิดอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น ขยายเรือนจําเพิม่ มากขึ้น (Leonard E.
Noisette (2000) ผูอํานวยการศูนยบริการทนายหมูบาน New York) นอกจากนัน้ ระบบยุติธรรมทาง
อาญาตามธรรมดายังมีลกั ษณะเปน “a colonial system of Justice” หรือระบบยุติธรรมแบบเมืองขึ้นเปน
ภาพที่เห็นไดในระบบราชทัณฑที่จะเต็มไปดวยกลุมประชากรชนกลุม นอย (Gorczyk,2000) ในประเทศ
ไทยก็ไมแตกตางจากกันที่ในเรือนจําก็เต็มไปดวยนักโทษและผูตองขังทีย่ ากจนเปนสวนใหญ คํากลาวที่วา
“ในความเสมอภาคยังคงมีความไมเสมอภาคอยูดวยเสมอ” จึงเปนคํากลาวที่ไมเกินเลยภาพของการเลือก
ปฏิบัติจึงมักปรากฏใหเห็นอยูเสมอในสังคมประเทศไทยจนเกิดคําศัพทใหม “double standards” ขึ้นใน
การเลือกปฏิบตั ิวาจะใหประกันหรือไมใหประกันในระหวางผูกระทําผิดรวมกัน (กรณีนายแรม เล็กนวล
กับพวกทีม่ ีปญ
 หากับกรมปาไม,2543)
(3) ในชวงประมาณ 20 ปที่ผานมาลักษณะอาชญากรรมไดเปลี่ยนไปโดยอาชญากรรมมี
สาเหตุจากปญหาสังคม ปญหาเศรษฐกิจ, ปญหาสุขภาพจิต และวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะขยายวง
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ออกไปและซับซอนมากยิง่ ขึ้น ปญหายาเสพติดรวมทั้งความรุนแรงในครอบครัวเปนอาทิระบบ
ยุติธรรมทางอาญาไมมีโปรแกรมหรือทรัพยากรที่เพียงพอที่จะจัดการกับปญหาทางสังคม
ดังกลาวไดโดยลําพัง (Nicholl 1999)
(4) แรงกดดันจากการเมืองและเสียงเรียกรองจากเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน
ภาพดังกลาวเห็นไดชัดเจนในอเมริกา ในป 1998 ปลายปที่จาํ นวนผูก ระทําผิด 5.9 ลานคน ที่อยู
ภายใตการควบคุมดูแลและการแกไขฟนฟูของเรือนจํา,การคุมประพฤติและการพักโทษในจํานวนดังกลาว
มีผูกระทําผิดที่เปนผูใหญมากกวา 3.4 ลานคนที่อยูในความดูแลของระบบคุมประพฤติเพิม่ ขึ้นจากเมื่อป
1990 ถึง 28 % (Bonczar and Glaze 1999) นอกจากนี้ยงั มีผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนอีกกวา
600,000 คนทีอ่ ยูภายใตการดูแลของระบบคุมประพฤติดว ย (Snyder and Sickmund 1999) ในจํานวนผู
ถูกคุมความประพฤติทงั้ หมดดังกลาวมีถงึ 57% ที่เปนผูถ ูกคุมความประพฤติในคดีอุกฉกรรจ (felony)
สภาพการดังกลาวกดดันระบบคุมประพฤติที่ตองรับคดีเฉลี่ยตอพนักงานคุมประพฤติ 1 คนสูงมากในบาง
รัฐสูงถึง 1,000 คดีตอพนักงานคุมประพฤติ 1 คน (Los Angeles) นอกเหนือจากลักษณะคดีที่มีความ
ยุงยากมากขึน้ ดังกลาวในขณะเดียวกันนักโทษในเรือนจําทัง้ เรือนจําทองถิน่ และของรัฐบาลกลางก็สูงขึน้
อยางตอเนื่องในสิ้นป 1998 มีจํานวนนักโทษทั้งสิน้ 1.2 ลานคน ซึง่ เพิม่ จากป 1990 ถึง 65% (Beck and
Mumola 1999, Bonczar and Glaze 1999) ดานงบประมาณในกระบวนการยุติธรรมตามปกติของ
อเมริกาในปงบประมาณ 1996 เรือนจําใชงบประมาณไปเปนจํานวนเกือบ 25 พันลานเหรียญสหรัฐ
เทากับ 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ใชจา ยในระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาทั้งหมดของประเทศ
(Stephan 1999) คาใชจายสําหรับนักโทษเฉลี่ยตอคนตอปในรัฐตาง ๆ อยูระหวาง 20,000 เหรียญสหรัฐ
และ 50,000 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ระบบคุมประพฤติไดรับเงินสนับสนุนตอผูถกู คุมความประพฤติ 1 คน
ตอป = 200 เหรียญสหรัฐ (Camp and Camp 1998 : 184)
วิกฤตคดีดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเปนอยางมากผลการ
ปฏิบัติงานตกต่ําลงโดยผูก ระทําผิดในความดูแลละเมิดเงื่อนไขสูง ถูกจับใหมในคดีอุกฉกรรจระหวางคุม
ประพฤติสูงในแทบทุกรัฐการสํารวจความเห็นสาธารณะเปดเผยวาองคกรตาง ๆ ในระบบยุติธรรมตาม
ธรรมดา อันประกอบดวย ตํารวจ, ศาล, ราชทัณฑ, และพนักงานคุมประพฤติ ความเห็นสาธารณะไม
พอใจเปนอยางมากตอผลการปฏิบัติงานของทุกองคกรยกเวน “ตํารวจ” ผลการสํารวจแหงชาติที่
ดําเนินการสํารวจโดย Sam Houston State University ในป 1996 เกีย่ วกับปญหาในระบบยุติธรรมทาง
อาญาผลปรากฏวา กลุมประชากรกลุม ตัวอยางพอใจผลการปฏิบัติงานของตํารวจสูงถึง 60% ในขณะที่
ระบบคุมประพฤติความพอใจของกลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีเพียง 25% และ 22% ที่ตอบวาไม
รูจักกับงานคุมประพฤติ (Longmire and Sins 1996)จากนัน้ ตอมาอีก 2 ป มหาวิทยาลัย Sam Houston
State จัดทําการสํารวจความคิดที่สมบูรณที่สุดสํารวจเพียงรัฐเท็กซัส ปรากฏวา 83% ทีพ่ อใจผลการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ และเพียง 46% ที่พอใจและไววางใจระบบคุมประพฤติ (Longmire and Hignite
1998)
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ผลการปฏิบัติงานของระบบคุมประพฤติทตี่ กต่ําทําใหนกั วิชาการ, ผูเชี่ยวชาญในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา, องคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสนับสนุนสงเสริมใหระบบคุมประพฤติ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากเดิมไปสูกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน (Campbell and wolf 2001; APPA
2000. Reinventing Probation Council 2000; Barajas 1995) แรงกดดันในทางลบดังกลาวมาทั้งหมด
นั้นเปนเพียงตัวอยางเทานั้น ยังมีแรงกดดันอื่นอีกมากมายตอระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดา แรง
กดดันดังกลาวจะทําใหระบบยุติธรรมตามธรรมดากับชุมชนมีชองวางที่หา งกันมากยิ่ง ๆ ขึ้นทุกที
(community apathy) ซึ่งจะทําใหระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาทํางานไดยากมากขึ้น

4.2 แรงจูงใจทางบวกที่นําไปสูกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน
ในป 1998 ในอเมริกามีผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรมจํานวนทั้งสิน้ 31 ลานคน ซึง่ เปนอัตราต่ําสุด
ตั้งแตมีการสํารวจในระดับชาติที่เริ่มทําการสํารวจติดตอกันมาตั้งแตป 1973 และอัตราการเกิดคดี
อาชญากรรมรุนแรงทัว่ ประเทศก็ลดลง 27% ตั้งแตป 1993 (Rennison 1999) เหตุผลของการลดลงซึ่งการ
ตกเปนเหยื่อและคดีอาชญากรรมรุนแรงนัน้ มีเหตุผลที่ปราศจากขอสงสัยใด ๆ อยูสองเหตุผล คือผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในระบบยุติธรรมตามธรรมดาในรูป “Community Policing Paradigm” กับ
“Broken Windows Model” ซึ่งเปน “New Community Policing Paradigm” ทั้งสองกระบวนทัศนเปน
แรงจูงใจทางบวกทีน่ าํ ไปสู “Community Justice Paradigm” (Reinventing Probation Council 2000)
นอกจากนีก้ ารคิดในทางบวกหรือการคิดนอกกรอบ (thinking outside the box) ก็จัดวาเปนแรงจูงใจที่
นําไปสูกระบวนทัศนใหมที่ดกี วาดวยเชนกัน ซึง่ ทัง้ สามกระบวนทัศนจะไดกลาวถึงโดยสังเขปดังนี้

(1) Community Policing Paradigm หรือตํารวจชุมชน
ตํารวจชุมชน, อัยการชุมชน, ศาลชุมชน และการแกไขฟนฟูในชุมชนที่ไมใชการแกไขฟนฟูแบบ
ดั้งเดิมทีท่ ํางานตั้งรับแตในสํานักงานทั้ง 4 ตัวอยางถือวาเปนการเดินตามเสนทาง “ยุติธรรมชุมชน”
(Barajas 1995) ทั้งสีก่ รณีมุงไปที่ชุมชนเนนกระบวนการแกปญหา ปฏิบัติงานในเชิงรุกและสราง
กระบวนการมีสวนรวมโดยทํางานเคียงบาเคียงไหลกับหนวยงานทั้งหลายในกระบวนการยุตธิ รรมตาม
ธรรมดา, กับหนวยงานภาครัฐที่มีวตั ถุประสงคเพื่อบริการชุมชนและสังคม, องคกรเอกชน, ภาคประชาชน
และชุมชน ทัง้ นี้เพื่อมุง สูสงั คมที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมสังคม มีความสงบเรียบรอยแตแมจะถือวาทั้งสี่
ตัวอยางเปน “ยุติธรรมชุมชน” แตการปฏิบัติงานของแตละ element ดังกลาวจะบรรลุ “เปาหมายโดยรวม
ของยุติธรรมชุมชน” ไมเทาเทียมกัน (Nicholl 1999) ซึ่งผลการปฏิบัติงานตาม “กระบวนทัศนตํารวจ
ชุมชน” บรรลุเปาหมายโดยรวม (overarching goal) ของกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนในขอบเขตที่
ครอบคลุมกวาอีก 3 ตัวอยาง
การทดลองนําตํารวจชุมชนมาใชในการปฏิบัติภารกิจของตํารวจในอเมริกาเริ่มมาตัง้ แตป 1970
ทําใหหลังจากนั้นตํารวจจะอยูในตําแหนงที่เห็นไดโดยทัว่ ไปในสังคมถึงความสัมพันธระหวางตํารวจกับ
ประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสัมพันธภาพระหวางตํารวจกับประชาชนเพิม่ ความใกลชิดและ
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เขมแข็งมากขึน้ เกิดเปนความไววางใจซึง่ กันและกันเพิม่ ความเชื่อมั่น และทําใหตํารวจไดรับขอมูล
ขาวสารจากประชาชนดวยชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ในป 1979 ศาสตราจารย Herman Goldstein แหงมหาวิทยาลัย Wisconsin ไดเสนอรูปแบบ
S.A.R.A. ใหกบั วงการตํารวจสหรัฐ ซึง่ ประกอบดวยการคนหาปญหา (scanning) การวิเคราะหปญ
 หา
(analysis) การจัดการกับปญหา (response) และการประเมินปญหา (assessment) รูปแบบ S.A.R.A มี
อิทธิพลมากในการเพิ่มประสิทธิภาพของตํารวจและตํารวจชุมชนโดยเฉพาะการจัดการกับปญหาการแพร
ระบาดซึ่งยาเสพติดที่เกลื่อนกราดที่รุกคืบคลานเขาหาแมกระทัง่ เด็กและคนยากจน
ตํารวจชุมชนใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่นและชุมชนทองถิน่ ไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นใน
ฐานะเปนทุนทางสังคมขัน้ พื้นฐาน การแกปญหาอาชญากรรมตองการการแกไขปญหาในระดับทองถิน่
ชุมชนและตํารวจจะทํางานรวมกันอยางเปนหุน สวนในการแกไขปญหาอาชญากรรม และในขณะเดียวกัน
ก็ถือวาเปนลูกคาของตํารวจดวย
ตลอดเวลาอยางตอเนื่องตํารวจชุมชนพัฒนาตัวเอง เปนตํารวจที่มงุ แกปญหาเนนการปองกัน
ดวยการทํางานเคียงบาเคียงไหลกับชุมชนมาโดยตลอด และพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ซึ่งตัวชีว้ ัดสวนใหญจะเนนถึงประสิทธิภาพการจัดการกับอาชญากรรมและการปองกันอาชญากรรมโดย
อาศัยกลยุทธในการแกปญหาและการทํางานรวมกับชุมชน
ในป 1983 ศาสตราจารย Robert Trojanowicz ไดกอตั้งศูนยตํารวจชุมชนแหงชาติขึ้นได
เสนอแนะหลักการสิบประการและเปาหมายโดยรวม (overarching goal) สําหรับตํารวจชุมชนคือ “การ
ทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับชุมชน, ทําใหชุมชนมีขีดความสามารถเพื่อรวมกันทํางานเคียงบาเคียง
ไหลฝาฟนปญหาทั้งหลายทีจ่ ะทําใหชุมชนของพวกเขาปลอดภัยจากอาชญากรรม” หลักการสําคัญของ
Trojanowicz คือ การสงเสริมความสงบเรียบรอยสาธารณะ ในแตละชุมชนจะมีตํารวจชุมชน 1 นาย ทีท่ าํ
หนาที่เปนผูรวมกับชุมชนแกไขปญหาเปรียบไดกับ “หมอประจําบาน” สวนตํารวจอีกประเภทหนึ่งคือ
ตํารวจตระเวนยามจะคอยจัดการกับอาชญากรรมเมื่อเกิดขึ้นแลวโดยการเคลื่อนไปยังจุดเกิดเหตุอยาง
รวดเร็วเปรียบไดกับ “หมอผาตัดในหองฉุกเฉิน” บทเรียนจาก Community policing หรือตํารวจชุมชน
อยางนอยประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ
• หลักการปองกันอาชญากรรม มีประสิทธิภาพดีกวาในการจัดการกับปญหาอาชญากรรม
เปนหลักการทีย่ ึดหลักปรัชญา medical model
• หลัก holistic approach ซึ่งการปฏิบัติงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตาม
ธรรมดาตองประสานการทํางานรวมกันในระหวางหนวยงานในกระบวนยุติธรรมดวยกันและ
กับหนวยงานภาครัฐทั้งหลายที่มวี ัตถุประสงคทํานองเดียวกัน รวมถึงองคกรเอกชน, ชุมชน,
ประชาสังคมและประชาชน ในลักษณะเปนหุน สวนเพื่อรวมแกปญหาตาง ๆ ในชุมชนโดยมุง
ตอความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยจากอาชญากรรม
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ขอสังเกตเกี่ยวกับตํารวจชุมชน
ยังมีบทเรียนที่ควรแกการใสใจไดแก การยอมรับจากชุมชนการสรางการยอมรับและความ
ไววางใจจากชุมชน ตองการเวลาและความอดทน การยอมรับจากผูปฏิบัติภายในองคกรเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงมักจะเกิดการตอตาน ตํารวจบางคนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหานี้กจ็ ะลงมือนําหลักการและแนวคิด
ไปดําเนินการรวมกับชุมชนโดยตรง และสุดทายคือความกดดันจากภายนอก เชนความตองการทางการ
เมืองที่ตองการความรวดเร็วในผลลัพธ การที่จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และการมีสถานะภาพ
ทางกฎหมายซึ่งตํารวจชุมชนของอเมริกามีกฎหมายรองรับคือ The Violent Crime Control and Law
Enforcement Act of 1994 (crime act) เปนกฎหมายทีก่ ําหนดถึงวิธกี ารวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตํารวจชุมชน (Nicholl 1999)

(2) Broken Windows Model
Broken Windows Model เปนรูปแบบใหมของกระบวนทัศนตํารวจชุมชน ยึดปรัชญาการทํางาน
ในเชิงรุก เนนความสามารถในการแกปญหาควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายวิธกี ารนี้มองวาประชาชน
เปนหุน สวนในการควบคุมปญหาอาชญากรรมและในขณะเดียวกันก็เปนลูกคาของตํารวจดวย การ
แกปญหาอาชญากรรมดวยการทํางานรวมกันกับชุมชนและอาศัยพลังชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดพันธกจิ และในการปฏิบัติทําใหตํารวจอยูในแนวหนาตลอดมา (Kelling and Coles 1996; Nicholl
1999)

กลยุทธสําคัญของ Broken Windows Model (เนนใหผูกระทําผิดสํานึกผิดและ
รับผิดชอบเยียวยา ชดใชความเสียหาย)
•
•
•
•
•
•
•

เนนความปลอดภัยสาธารณะ
ทํางานในชุมชน สํานักงานเปนที่บริหารจัดการ
สรางหุน สวนในชุมชน
ใชทรัพยากรอยางคุมคา
บังคับเงื่อนไขอยางจริงจัง
เนนการวัดผลดวยตัวชีว้ ัด
เนนภาวะผูน ําที่เขมแข็ง

Broken Windows Model ไดเสนอแนะหลักการสราง partnership ในชุมชนดังนี้
• สรางการมีสวนรวมอยางมีความหมายจากเหยื่ออาชญากรรมและ ชุมชน
• หุนสวนเนนจากกลุมเพื่อนบาน, โรงเรียน, กลุมธุรกิจ, กลุมความเชื่อ ใหนาํ ผูกระผิด
เขารับการสนับสนุนและชวยเหลือจากกลุม เหลานัน้
• สรางกระบวนการทํางานแบบเคียงบาเคียงไหลกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ตามธรรมดาในลักษณะหุน สวนมุง เปาที่ความปลอดภัยสาธารณะและความสงบสุข
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• เปนหุน สวนกับองคกรเพื่อบริการชุมชนและบริการสังคมทั้งหลาย, หนวยงานบําบัด
รักษายาเสพติด และองคกรที่ไมแสวงหากําไรเพื่อการฟน ฟูและดูแลผูก ระทําผิด
• พัฒนาระบบการสื่อสารกับชุมชน เพื่อใหความรูและขอมูลขาวสารเพื่อเพิ่มความรวม
มือจากชุมชนเปนสําคัญ (Willson and Kelling 1982)

(3) การคิดนอกกรอบ (working outside the box)
บอยครั้งที่เราไมสามารถแกปญหาไดเพราะเราติดยึดอยูกับกระบวนทัศนเกา ๆ หรือติดยึดอยูกับ
ความเชื่อใด ความเชื่อหนึ่งอยางเครงครัด การติดยึดทําใหขาดความคิดสรางสรรคและไมกลาที่จะกลา
ออกนอกกรอบที่ถูกขีดวงใหดวยกฎระเบียบ ทฤษฎี และแมกระทัง่ กระบวนทัศน หากเพียงกลาออกจาก
กรอบก็จะมองเห็นภาพโดยรวมของปญหาและจะสามารถแกปญหานัน้ ได (Hinzman 1995)
Hinzman แนะนําตัวอยางการคิดนอกกรอบในระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาที่สามารถ
พัฒนาการทํางานรวมกับชุมชนในลักษณะเปนหุน สวน, สรางขีดความสามารถใหกับหุนสวนชุมชนเกิด
เปนระบบเครือขายชุมชนทีม่ ีประสิทธิภาพตอการจัดการกับปญหาอาชญากรรม การแกไขฟนฟูและการ
ปองกันอาชญากรรม ตัวอยางดังกลาวนี้เปนตัวอยางระดับชาติอเมริกาที่ถือเปนแบบอยางในการพัฒนา
งานดานการแกไขฟนฟูอยางกวางขวางดังนี้ : Iowa อเมริกา เปดกระบวนการคิดนอกกรอบดวยการตั้ง
“สมาคมพัฒนาการแกไขฟน ฟูในชุมชน” (Community Corrections Improvement Association หรือ
CCIA) อันโดงดัง โดยตัง้ ใหสมาคมดังกลาวเปนองคกรภาคเอกชนไมแสวงหากําไร เปนสมาคมเพือ่ การ
ทํางานอยางแทจริง เพื่อทําการพัฒนาโปรแกรมใหม ๆ และแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการแกไขฟน ฟูที่รัฐ
ไมสามารถใหการสนับสนุนได กลาวโดยสรุปสมาคม “CCIA” ดําเนินภารกิจใน 3 ทิศทางดังนี้
• สรางศักยภาพใหกับชุมชน โดยมองจุดเดนของชุมชนดานความเขมแข็ง และทรัพยากรใน
ชุมชนยิ่งกวาจุดดอย
• วิเคราะหคนหาปญหาสําคัญของชุมชนดวยการชวยใหชุมชนโดยรวมเขาใจปญหาของระบบ
ยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาและปญหาสังคมวาเปนปญหาของชุมชนดวยและหนวยงาน
ทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมที่มีอยูจะรวมกับชุมชนในการจัดการหรือแกไขปญหานัน้ ๆ
• ดึงชุมชนเขามามีสวนรวม ดวยการรวมกับกลุมพลังระดับฐานรากในชุมชน, สมาคมชุมชน
เพื่อนบาน, องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อคนหาปญหาของชุมชนและรวมกันแกไขปญหา
นั้น
ผลการดําเนินงานของ CCIA ที่สําคัญคือการสรางเครือขายทํานองเดียวกันอีก 2 เครือขายใหญ
คือ “NEIGHBORS” และ “Ameri Corps” ทั้งสองเครือขายที่ CCIA สรางขึ้นไดขยายเครือขายของตนใน
ชุมชนตาง ๆ แตที่สําคัญที่สดุ จากชื่อเสียงของ CCIA ทําใหรัฐตาง ๆ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาเครือขาย
ทํานองเชนเดียวกันทัว่ ประเทศ ผูสนใจศึกษาเพิม่ เติมไดจาก Working Outside the Box : “Thinking
Differently About Justice” โดย Gary Hinzman 1995
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(4) การคิดเชิงระบบ (systems thinking)
Peter Senge ไดเขียนหนังสือชื่อ The Fifth Discipline ที่อธิบายถึงการคิดเชิงระบบ ซึง่ เปนหัวใจ
ขององคกรแหงการเรียนรู “การคิดเชนนี้ตองการการคิดทีเ่ ปลี่ยนไปจากกระบวนการคิดเดิม ๆ โดยการคิด
ใหคิดจากการเคยคิดเปนสวน ๆ แยกกันใหคิดใหมเปนการคิดโดยรวม ไมมองคนวาเปนผูม ีปญหาที่ไม
สามารถชวยไดแตใหมองวาเขาเปนผูท ี่มีความสามารถทํางานรวมกันกับเราไดเพื่อพัฒนาเขาไปสูความ
เปนจริงที่เขาตองการ เปลี่ยนการคิดจากการตั้งรับเปนการรุกโดยไมรอใหปญหาเกิด…”

5. รูปแบบการปฏิรูประบบการทํางานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมแนวใหม
ที่พัฒนาจากกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน
หนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมเริ่มเนนการปฏิบัติในชุมชนมากขึ้น เชน ศาลชุมชน Midtownซึ่ง
เปนศาลชุมชนศาลแรกที่เดินตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนก็มีขอบเขตจํากัดครอบคลุมพื้นที่สว นหนึง่
ของแมนฮัตตันรวมถึงเขตไทมสแควร เพือ่ เปาหมายตอการจัดการกับปญหาอาชญากรรมประเภทที่
กระทบรบกวนตอชีวิตความเปนอยูท ี่ดีของสมาชิกในชุมชน เชนเดียวกับศาลชุมชนอื่น ๆ อันไดแกศาล
ชุมชน Red Hook ที่ครอบคลุมกลุมเพื่อนบานใน Brooklyn เปนตนซึง่ ศาลชุมชนดังกลาวจะเขาไปอยูใน
ชุมชนจริง ๆ ยกเวนศาลชุมชน Hartford ที่มีเขตศาลครอบคลุม 17 คุมหมูบาน ที่ดึงตัวแทนหมูบา นเขามา
เปนหุน สวนทํางานรวมกับภาครัฐอื่นและหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมที่ศาล แตเปาหมายก็ยงั คง
คลายคลึงกับศาลชุมชนอืน่ (Weider 1999)
ขอสังเกต : ระบบยุติธรรมทางอาญาเริ่มเปลี่ยนจากรวมศูนยและมีสายงานบริหารในทางดิ่งเปน
การกระจายอํานาจและบริหารในแนวระนาบและมุงเฉพาะพืน้ ที่ใดพื้นที่หนึ่งที่สะดวกตอการเชื่อมสัมพันธ
กับชุมชน จากการที่เนนการปฏิบัติไปที่ทองถิ่นทําใหเปาหมายสุดทายของระบบยุติธรรมตามธรรมดา
เปลี่ยนไปจากผูกระทําผิดเปนชุมชนเปนลําดับแรก
ศาลยาเสพติดเปนตัวอยางหนึง่ ของศาลชุมชนทีม่ ุงถึงความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยการ
ลดการกระทําผิดซ้ําของผูกระทําผิดในชุมชน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสุดทายคือชีวิตความเปนอยูท ดี่ ีและ
ความสงบเรียบรอยของชุมชนวิธกี ารที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ศาลยาเสพติดไดทํางาน
รวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกระบบยุตธิ รรมตามธรรมดาเพื่อการบําบัดรักษายาเสพติด
การตรวจสารเสพติด การบังคับเงื่อนไข การบําบัดการทํางานรวมกันในลักษณะหุน สวนกับชุมชนให
บทเรียนแกมืออาชีพวาการจะทราบถึงปญหาของชุมชนและลําดับความสําคัญของปญหาวิธีการที่ดีที่สุด
คือกระบวนการปรึกษาชุมชน ซึง่ เปนการเพิ่มความไววางใจ ความเชื่อมั่นและความรวมมือ
6ุ . กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนเปลี่ยนบทบาทของผูปฏิบัติ’งานดานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา
ผูกระทําผิดแตละรายมีสาเหตุแหงการกระทําผิดที่ซับซอนเชน ยาเสพติด, ปญหาดานสภาพจิต,
ปญหาการวางงานฯ ซึง่ ผูปฏิบัติในหนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง
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การประสานภายในระบบและการประสานขามระบบเพื่อชวยใหผกู ระทําผิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะ
กระทําผิดซ้าํ อีกไดจึงเปนความจําเปน ยกตัวอยางเชน ศาลชุมชน Midtown เปดโปรแกรมการบําบัด
ยาเสพติดและแอลกอฮอลทีศ่ าลชุมชนเปนตนศาลยาเสพติดจะทํางานรวมกับอัยการ, ทนายจําเลย
พนักงานคุมประพฤติ และผูบําบัดรักษาทั้งหลาย บังคับการบําบัดดวยเงื่อนไขอยางจริงจัง ทัง้ การ
สงเคราะหชวยเหลือความจําเปนและความตองการของผูกระทําผิดในแตละรายควบคูกันไป (ในบางศาล
ยาเสพติดทําใหคดียาเสพติดลดลงกวา 50%)การทํางานรวมกันทําให
• เปาหมายของแตละองคกรทีแ่ ตเดิมเคยขัดแยงกันมากอนเปลี่ยนไปสูกระบวนการแกปญหา
รวมกันโดยเปลี่ยนเปาหมายสุดทายจากผูกระทําผิดเปนชุมเดียวกัน
• กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนทําใหชองวางระหวางระบบยุติธรรมตามธรรมดากับชุมชนแคบ
เขาหากันตัวอยางที่เห็นไดชดั คือ การทํางานของอัยการตามแบบเดิม ๆ จะอยูแตภายในที่
ทํางานและศาลเทานั้น ตั้งแตป 1996 ที่เริม่ มีการพัฒนาอัยการชุมชนขึ้นมาเพื่อจัดการกับ
การแพรระบาดซึ่งยาเสพติดในชุมชนในเขต Fifth District นครวอชิงตัน ลักษณะการ
ดําเนินคดีของอัยการแตเดิมจะมีลักษณะในแนวระนาบตามชั้นศาลแตละระนาบมีผูรับชวง
คดีตอไปแนวทางตามกระบวนทัศนอัยการชุมชนจะแบงอัยการเปนสองกลุม กลุมแรก เปน
อัยการชุมชนสัมพันธ มีอยั การ 2 ทาน ทํางานมวลชนสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกับตํารวจ อีกฝายหนึ่งทําหนาที่ทเี่ คยทํามา จํานวน 15 คน ที่
ทําหนาทีฟ่ องคดี ทั้งสองทานจะรับผิดชอบดูแลคดีเล็กนอยในชุมชนประเภทกอความไมสงบ
เรียบรอยรบกวนตอชีวิตความเปนอยูของชุมชนและทําหนาที่คัดกรองคดีไมมีหนาที่ฟองคดี
อัยการอีก 15 ทานทําหนาทีฟ่ องในการวางแผนทดลองทั้ง 15 ทาน ทําหนาที่ฟองทุกคดีใน
เขตศาลที่ 5 (ยกเวนคดีเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในครอบครัว) และที่โครงการทดลอง
คาดหวังคือการเปนทีมงานรวมกับตํารวจในเขตรับผิดชอบปองกันและปราบปรามการแพร
ระบาดยาเสพติด ผลการทํางานโดยยึดพืน้ ที่รวมกับตํารวจเปนผลทําใหคดีอาชญากรรม
ลดลง (Boland 2001; Nicholl 1999)
• กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนสรางแนวทางความรับผิดชอบตรวจสอบได ตัวอยางเชน
ศาลชุมชน Red Hook จัดใหมีโปรแกรม การฝกงาน, การพัฒนากลุมวัยรุน, การบําบัด
ยาเสพติด, การใหคําปรึกษา, และการเขาหาชุมชน เปนบริการที่เกิดในชุมชน มุงสูเปาหมาย
สุดทายคือคํามั่นตอคําวาความสงบเรียบรอยและชีวิตความเปนอยูท ดี่ ีของประชาชนในชุมชน
แทนการมุงลงโทษผูกระทําผิด โดยเฉพาะตํารวจชุมชนมีกฎหมายกําหนดตัวชีว้ ัดผลการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนไวอยางชัดเจน (crime act 1994)
• ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดมุงไปในทิศทางที่เยียวยาความเสียหายแกชมุ ชนที่
ไดรับผลกระทบ ซึ่งแตเดิมชดใชแกรฐั ในรูปคาปรับ ตัวอยางเห็นไดชัดเจนในแนวทาง
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ตามกระบวนทัศน Community court ทั้งหลายที่ใชคําพิพากษาใหผกู ระทําผิดทํางานบริการ
สังคม เพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดของ
ตน ศาลชุมชน Midtown ชดใชเยียวยาแกชุมชนดวยแรงงานผูกระทําผิดคิดเปนคาแรงงาน
เกือบครึ่งลานเหรียญสหรัฐในป 1995 อาชญากรรมบนถนนลดลงอยางมาก และโสเภณี
ลดลงกวา 60%
• กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางมากสภาพการ
ทํางานรวมกันแบบหุนสวนสรางความไววางใจ ความเชื่อถือ และความรวมมือ
กระบวนทัศนเดิมกับชุมชนไมมีการสื่อสารขาดการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาดการรวมกันคนหา
ปญหา ขาดการจัดลําดับปญหา ขาดการแกปญหารวมกัน กระบวนการจัดการกับ
อาชญากรรมผูกขาดเปนของรัฐ สรางชองวางใหหางขึ้นเกิดสภาวการณที่เรียกวา “Apathy”
ซึ่งเปนอันตราย กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนเนนการมีสว นรวม และการทํางานรวมกับชุมชน
ในลักษณะหุน สวน และการทํางานรวมกับหนวยงานในองคกรตาง ๆ ในระบบเชนโปรแกรม
“Operation Nitelite” ใน Roxbury แมสซาซูเซท ที่ตํารวจและพนักงานคุมประพฤติรว มกัน
แกปญหาความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปนจนสําเร็จเปนตัวอยาง

การดําเนินตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจะทําใหความสัมพันธระหวางชุมชนกับ
ระบบยุติธรรมตามธรรมดาเปลี่ยนไปอยางไร และบทบาทของชุมชนควรจะมี
ขอบขายไดมากนอยขนาดใดในกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน
ระบบยุติธรรมตามธรรมดาตามกระบวนทัศนเดิมตอบสนองอาชญากรรมในลักษณะทีช่ ุมชน
ยังไมไดรับการยอมรับวาเปนเหยื่อความเสียหายที่สายใยของชุมชนถูกทําลายจึงยังไมไดรับการแกไข
เยียวยาหรือซอมแซมการจัดการกับอาชญากรรมโดยระบบยุติธรรมตามธรรมดากลับเปนการซ้ําเติมความ
เปนปกแผนของชุมชนใหกลับเลวรายลงไปอีก ชุมชนและเหยื่ออาชญากรรมถูกทอดทิ้งไมไดมีสวนรวมใน
การกําหนดวิธกี ารแกไขปญหาอาชญากรรมที่เหมาะสม ชุมชนเปนผูคอยรับบริการและผลที่จะตามมา
จากวิธีการจัดการกับอาชญากรรมของระบบในปจจุบนั โดยมีสวนรวมบางเพียงเล็กนอย ระบบในปจจุบัน
จัดการกับอาชญากรรมเปนรายกรณี และเปนการตัง้ รับเมื่อเกิดเหตุแลว ไมไดจัดการกับอาชญากรรม
อยางเปนระบบในเชิงกาวหนา (proactive) ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูมากขึ้นในกระบวนการจัดการกับ
อาชญากรรม ซึ่งสะทอนภาพสําคัญของปญหาสังคม การขาดการเรียนรูเทาทันอาชญากรรมทําใหความ
ผาสุกของชุมชนในระยะยาวไมอาจคาดหวังได ระบบยุตธิ รรมตามธรรมดายังไมยอมรับวา ความเขมแข็ง
ของชุมชนเปนผลพวงจากการเขาแทรกแซงของระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาทีม่ ีประสิทธิภาพ
และยังไมประเมินผลกระทบตอชุมชนจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมตามกระบวนทัศนเดิม ระบบ
ปรปกษตามกระบวนทัศนเดิมสรางความแตกราวและออนแอใหกับชุมชน การชดใชคาเสียหายถูกมองวา
เปนการใหขนมหวานแกเด็ก ทําใหผูกระทําผิดขาดจิตสํานึกรับผิดชอบ จึงยากที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติให
เปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพและยั่งยืนและตลอดเวลาตั้งแตเริ่มตนดําเนินกระบวนการยุติธรรมตามกระบวน
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ทัศนเดิมความสัมพันธระหวางชุมชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดําเนินไปในทิศทางที่ชมุ ชนมีสว น
รวมคอย ๆ ลดลง ๆ โดยชุมชนเปนฝายพึ่งพารัฐมากขึ้น ๆ ซึ่งจะทําใหชุมชนออนแอลง ความสัมพันธ
ลักษณะดังกลาวตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจําเปนตองกลับทิศทางใหมโดยชุมชนตองเปนปราการ
ดานแรกในการทํานุบํารุงปทัสถานทางพฤติกรรม ของมวลสมาชิกของชุมชน สวนระบบยุติธรรมทาง
อาญาตามธรรมดาจะถูกกําหนดใหเปนดานสุดทาย กลาวโดยสรุปความสัมพันธระหวางระบบยุติธรรม
ตามธรรมดากับชุมชนตามกระบวนทัศนยตุ ิธรรมชุมชนกําลังเดินตอไปตามเสนทางดังตอไปนี้ :- (Pranis
1998)

ระบบยุติธรรมปฏิบัติภารกิจของตนเปนอิสระแยกจากชุมชน
• เนนรูปแบบผูเชี่ยวชาญ “เรา (ระบบยุติธรรม) มีคําตอบ”
• ชุมชนพบกับความวุนวายเมือ่ เขามาติดตอกับกระบวนการยุติธรรม
• ระบบมืออาชีพคนและแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น

ระบบยุติธรรมใหขอมูลขาวสารมากขึ้นแกชุมชนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตน
• เปนระบบผูเชีย่ วชาญ
• ชุมชนถูกมองวาเปนลูกคามีสิทธิทจี่ ะรับรูวา ระบบยุติธรรมกําลังทําอะไร
• มืออาชีพทําการคนหาและแกปญหาแตยอมใหชุมชนไดรับทราบความเคลื่อนไหวการ
ดําเนินงาน

ระบบยุติธรรมใหขอมูลขาวสารแกชุมชนในกิจกรรมที่ตนเองทําและขอความรวมมือ
ดานขอมูลขาวสารจากชุมชนที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจของตน
• ระบบผูเชี่ยวชาญ
• ชุมชนถูกมองวาเปนลูกคาและแหลงขอมูลที่ดีของระบบผูชํานาญการ
• มืออาชีพคนหาและแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยขอมูลที่มีประโยชนที่ไดรับจากชุมชน
7.4 ระบบยุตธิ รรมขอคําแนะนําในการปฏิบัติงานจากชุมชน และยอมรับความ
ชวยเหลือจากชุมชนจัดกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น
• รูปแบบผูเชี่ยวชาญประยุกต, ผูเชี่ยวชาญแสดงบทบาทนําแตการสนับสนุนของชุมชนมี
ความสําคัญ
• ชุมชนเปนผูปฏิบัติงานรวมแตระบบยุติธรรมยังแสดงบทบาทนํา
• ชุมชนไดรับการรองขอใหคนหาปญหาแตระบบยุติธรรมยังแสดงบทบาทนําในการแกปญหา
ดวยความชวยเหลือของชุมชน

ระบบยุติธรรมเปนผูตามชุมชนเปนผูนํา
• ผูเชี่ยวชาญเปนผูสนับสนุน
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• ระบบยุติธรรมปฏิบัติภารกิจใหการสนับสนุนชุมชนดําเนินกระบวนการยุติธรรมในชุมชนให
บรรลุเปาหมายของชุมชนในขณะเดียวกันคอยใหความคุมครองสิทธิของแตละคนและกํากับ
ดูแลใหเกิดความยุติธรรม
• ชุมชนคนหาและแกปญหาของชุมชนโดยชุมชนเองดวยความชวยเหลือจากระบบยุตธิ รรม
หมายเหตุ การที่จะกลับทิศทางความสัมพันธจากขั้นตอนที่ 1 ไปยังขั้นตอนที่ 5 ซึง่ เปน
ขั้นตอนที่ชมุ ชนมีความเขมแข็งเปนงานทีท่ าํ ไดยากตองอาศัยเวลาและความอดทนไม
สามารถจะทําใหสําเร็จไดเพียงชั่วขามคืนบาง ชุมชนอาจทําไดสําเร็จแตบางชุมชนอาจติดอยู
ตามขั้นตาง ๆ เชนนัน้ บทบาทที่สําคัญของชุมชนในการจัดการกับอาชญากรรมใน
ชุมชน (Pranis 1998)
• สอดสองดูแลเหยื่ออาชญากรรมใสใจตอบาดแผล/ความเสียหายนั้น และในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูกระทําผิด
• สรางบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของชุมชนและยึดโยงสมาชิกชุมชนใหถือปฏิบัติ
• ขจัดปญหาสําคัญที่จะนําไปสูการกระทําผิดอาญานัน้ อีก

แนวความคิดที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธระหวางระบบ
ยุติธรรมทางอาญากับชุมชน (Pranis 1998)
•
•
•
•

ชุมชนเปนแหลงของอํานาจหรืออิทธิพลทางศีลธรรมคุณธรรม
ชุมชนเปนศูนยกลางของกระบวนการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณใดทีเ่ ปนไปได
ชุมชนเปนศูนยกลางของการปฏิบัตกิ าร
ภาครัฐเปนแหลงอํานาจที่ชอบดวยกฎหมาย (เทียบกับชุมชนที่เปนแหลงอํานาจทาง
ศีลธรรมคุณธรรม)
• ภาครัฐอยูในตําแหนงที่มองเห็นภาพไดกวางกวาชุมชน
• ภาครัฐเปนผูพทิ ักษความเกีย่ วพันกันระหวางบุคคล (ในขณะที่ชมุ ชนรับผิดชอบความ
เกี่ยวพันกันระหวางมวลสมาชิก)
ความรับผิดชอบประการหนึ่งของชุมชนคือการเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขที่ผกู ระทําผิดตองรับผิดชอบ เมื่อชุมชนตองแสดงบทบาทนี้ รัฐจะตองใหการสนับสนุนชุมชนดวย
อํานาจตามกฎหมายที่รัฐมีอยู ชุมชนแสดงบทบาทในการประณามอาชญากรรม และกําหนดเงื่อนไข
สําหรับผูกระทําผิด ทีจ่ ะตองปรับปรุงตนเองรัฐแสดงบทบาทตามกฎหมายใหการรับรอง และบังคับการ
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดนัน้ ๆ นอกจากนั้นรัฐยังแสดงบทบาทคอยตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมที่
ชุมชนดําเนินการเพื่อใหเกิดความมัน่ ใจในความเปนธรรม
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ระบบยุติธรรมทางอาญาจึงมีความรับผิดชอบตองแสดงบทบาทนําในการเคลื่อนระบบจากจุดใน
ปจจุบันไปสูอกี จุดหนึ่งที่ซึ่งชุมชนจะแสดงเปนหุน สวนที่มีบาทบาทนํา ระบบยุตธิ รรมจําตอง :- (Pranis
1998)
• ใหความชวยเหลือในการพัฒนาบทบาทของชุมชนที่ตอ งการใหเกิดดวยการใหการศึกษา,
ขอมูลขาวสารและความชวยเหลือดานเทคนิค
• เชื่อมชุมชนใหติดตอกับผูอื่นผูซึ่งมีความสนใจหรือมีเปาหมายเชนเดียวกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
• เปนผูนาํ กระบวนการใหมีความชัดเจนในวิสัยทัศนและเปาหมายของรัฐ/ทองถิน่ สําหรับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
• กํากับดูแลกิจกรรมของชุมชนเพื่อความมัน่ ใจวากระบวนการที่ดําเนินการโดยชุมชนมีความ
เปนธรรมและยุติธรรม
• ใหการสนับสนุนและทรัพยากรแกกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน
• อํานวยความสะดวก และพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกที่จาํ เปน สําหรับชุมชนในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน และสําหรับการเยียวยาทัง้ หลาย
ดัชนีชี้วัดสําหรับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมชุมชนคือ การเปรียบเทียบเมื่อกอนกับภายหลัง
ที่ดําเนินกระบวนการแลวสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งขึ้นหรือไม แมวาศาลจะไมมีประสิทธิภาพในการ
แกปญหาโดยเฉพาะแตศาลก็มีประสิทธิภาพในการวางขอกําหนดเหนือคูกรณี กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามวิธกี ารแกปญหาที่ชุมชนเปนผูก ําหนดและสรางความมัน่ ใจวาแตละคนไดรับการปฏิบัติตออยางเปน
ธรรม การเปนหุนสวนกันระหวางชุมชน, ระบบยุติธรรมทางอาญาและระบบงานบริการสาธารณะ
ทั้งหลายสามารถเปนพลังเสริมใหกับชุมชนและมืออาชีพผูใหบริการภาครัฐทั้งหลาย สําหรับ
แนวทางแกไขปญหาทั้งหลายแบบยั่งยืนและมีความสมบูรณกระบวนการชุมชนดังกลาวไมใชเพียงแต
ตองยึดชุมชนเปนศูนยกลาง หากแตจําตองยึดมั่นในหลักแหงศักดิ์ศรีของมนุษยชาติ และหลัก
ความสัมพันธ ศาลอาศัยอํานาจและการบังคับเพื่อการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมมนุษยเปนรูปแบบ
ความสัมพันธที่อาศัยอํานาจทําใหเกิดความหวาดกลัวและการปฏิบัติตามแตพฤติกรรมของมนุษย
ปรับเปลี่ยนไดดีกวาโดยอาศัย “ความสัมพันธ” ยิ่งกวาอาศัย “ความหวาดกลัว” โดยที่สุดแลว “พลังแหง
ศีลธรรมคุณธรรม” จะมีประสิทธิภาพมากกวา “พลังที่อาศัยอํานาจตามกฎหมาย” พลังแหงคุณธรรมและ
ศีลธรรมกอเกิดจากจิตสํานึกของความผูกพันที่มีตอกันและความสัมพันธซงึ่ เปนผลผลิตของชุมชนที่มี
ความเขมแข็ง

กระบวนการยุติธรรมชุมชนที่จะทําใหชุมชนเขมแข็งจะตองมีลักษณะดังนี้
• สรางใหเกิดสัมพันธเชิงบวก หรือทําใหสมั พันธภาพในชุมชนเขมแข็งยิง่ ๆ ขึน้
• เพิ่มทักษะของชุมชนในการแกปญหาหรือแกไขขอขัดแยง
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• ทําใหชุมชนรูสึกวาชุมชนมีความสามารถและประสิทธิภาพในการแกไขปญหาทัง้ หลายเปน
การสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในชุมชน
• เพิ่มความระมัดระวังและความผูกพันกับปทัสถานทางพฤติกรรมที่ชุมชนกําหนดใหเกิดขึ้นใน
แตละคน
• สรางระบบสนับสนุนทั้งหลายหรือเครือขายเพื่อความปลอดภัย เพื่อใหความชวยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมหรือผูกระทําผิด

7. ปญหาและความหวงใยในการดําเนินกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน
ในการประชุมWorkshop ทีจ่ ัดโดย U.S.Department of Justice โดย Bureau of Justice รวมกับ
Center of Effective Puplic Policy และ Center for Court Innovation โดยการรวมกลุมของนักคิดชั้นนํา
และนักปฏิบัตชิ ั้นนําจากทุกทิศของอเมริกาจํานวน 17 คน เพื่อคนควาศึกษาเกีย่ วกับ Community
Justice โดยเฉพาะเมื่อเดือนกันยายนป 2543 ทางกลุม ไดแสดงไวในประเด็นความหวงใยดังนี้ :• กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนดูเสมือนเปนวิธีการแกปญหาและฟงดูแลวเหมือนจะทําใหสําเร็จ
ไดโดยงาย แตในความเปนจริงแลวตองใชความอดทนและเวลาที่จะตองพยายามอีกตอไป
(Eric Lane) ศาสตราจารยดา นกฎหมายสาธารณะและการบริการสาธารณะ)
• ปญหาคอรัปชัน่ เปนปญหาทีส่ ําคัญของวงการตํารวจอเมริกาในอดีตที่ทาํ ใหเราตองพัฒนา
ตํารวจใหเปนกรมตํารวจที่เปนมืออาชีพและรวมศูนยและปจจุบันก็ไมแนใจวาปญหานี้หมด
ไปหรือยัง การดําเนินกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนก็หว งในเรื่องนี้ (Scott Newman อัยการ)
• ปจจุบันประชาชนเฝารอคําตอบจากระบบยุติธรรมทางอาญาโรงเรียนของเราผลักไสเด็ก ๆ
เขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยโรงเรียนไมตองการเกี่ยวของกับปญหา ครอบครัว
เองบางครั้งก็ผลักไสบุคคลในครอบครัวเขาสูกระบวนการยุติธรรม และหลายสถาบันใน
ชุมชนก็ยอมแพผลักไสปญหาใหกับระบบยุติธรรมทางอาญา แลวพวกเราจะคืนบทบาทผูน ํา
ใหกับชุมชนเราไดอยางไร (Robin Kimbrough Melton ศาสตราจารยสถาบันครอบครัวและ
กลุมเพื่อนบานมหาวิทยาลัยเคล็มสัน)
• จะเปนการขยายบทบาทศาลใหกวางขึน้ หรือไม ศาลชุมชนถือเปนศาลพิเศษหรือไมหากเปน
เชนนีก้ ม็ ีขอสงสัยวาการจัดสรรหาทรัพยากรจะทําอยางไรและมาจากที่ใดเนื่องจากทรัพยากร
มีจํากัด นอกจากนีก้ ็ยงั หวงอยูคือ การทํางานแบบเปนหุน สวนกับชุมชนนัน่ เปนความคิดและ
เปนเปาหมายที่มีแรงบันดาลใจอยางดียงิ่ แตตองระวังการใหสัญญา ใด ๆ ไปแลวแตกลับ
ทําไมไดตามสัญญา (Leonard E.Noisette ผูอํานวยการสํานักบริการทนายชุมชน)
• Community Justice เปนความพยายามแกปญหาที่รากเงาของปญหาในชุมชนที่ผมอยู
ปญหาของความสงบเรียบรอยไมสามารถแกไขไดเมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้นแลว ปญหากอตัว
หยั่งรากลงลึกเกินไปเปนความยิง่ ใหญอยางยิง่ ที่สามารถใหโอกาสผูกระทําผิดอีกครัง้ ในการ
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แกไขตนเอง ทีจ่ ะไดรับโอกาสเชนการบําบัดยาเสพติด, การศึกษา การพัฒนาอาชีพและที่พกั
พิง ซึ่งปญหาดังกลาวระบบยุติธรรมยังไมสามารถจัดการได ประชาชนในชุมชนใสใจวาจะ
เขาถึงโอกาสที่จะมีงานทําพอมีรายไดและที่ซุกหัวนอนไดอยางไร ซึ่งเปนปญหาพืน้ ฐานของ
พวกเขายิง่ กวาปญหาความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งเปนความทาทาย (Brad Lander,
ผูอํานวยการฝายบริหารของ Fifth Avenue Committee)
• ปญหาเกี่ยวกับชุมชนคนผิวสีที่ไดรับการปฏิบัตดิ วยความไมเปนธรรมจากระบบยุตธิ รรมทาง
อาญา ซึง่ จะพบเห็นไดที่คนผิวสีถูกจับเขามาในระบบเปนจํานวนมากและเปนการยากทีจ่ ะ
สรางความไววางใจและความยอมรับ (Hayden, Leo, ประธาน CEO ศูนยระงับความรุนแรง
แหงชาติ)
• ทั้ง ๆ ทีก่ ระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนอาจพัฒนาเปนระบบยุติธรรมคูขนาน ที่สามารถแยกจาก
ระบบยุติธรรมตามธรรมดาไดโดยใหผูปฏิบัติในระบบยุติธรรมตามธรรมดาทํางานในชุมชน
แตจากประสบการณพบวาอัยการก็ดี ทนายจําเลยก็ดี พนักงานคุมประพฤติก็ดี ยังคงยึด
เกาะติดสํานักงานตามเดิม อันตรายคือวากระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนมีเปาหมายสุดทายอยู
ที่ชุมชนทีจ่ ะตองปฏิบัติตอดวยวิธีการที่ตางจากเดิม ตามแนวทางกระบวนทัศนยุติธรรม
ชุมชนที่วางแผนไว (Bill Ritter, Jr อัยการ)
Reinventing Probation Council 2000 ไดสรุปไวในหนังสือ Transforming Probation Through
Leadership: “The Broken Windows Model” วาระบบคุมประพฤติในประเทศอเมริกาพบกับวิกฤต
ศรัทธาอยางมากที่สมควรทีผ่ ูบริหาร ผูจัดการและผูปฏิบัติตองแกไข และหนังสือนี้ได เสนอทางออกใน
เสนทาง Community Justice ในรูปแบบ “The Broken Windows Model” ซึ่งเปนกระบวนทัศนใหมของ
“Community policing” หากจะปรับเขาสูก ระบวนทัศนดังกลาวระบบคุมประพฤติจะเผชิญกับ
ปญหาหลายประการโดยเฉพาะปญหาโครงสรางและวัฒนธรรมองคกรปญหาดังกลาวโดยสรุปไดแก:• กรอบเวลาการทํางานแบบราชการ
• การคุมประพฤติโดยตั้งรับทีส่ ํานักงาน
• การกํากับการทํางานและการตรวจสอบแบบดั้งเดิม
• การคัดเลือกคนเขาทํางานและคุณสมบัติ
• การปฏิบัติเพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
• การขาดความรวมมือจากชุมชน และองคกรอื่น ๆ
• ขนาดคดีในความดูแลและผลการปฏิบัติงาน
• ใชเทคนิคที่มีอยูอยางไมมีประสิทธิภาพ
• การมอบหมายคดี
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แมจะมีความพยายามระหวางองคกรทัง้ หลายและชุมชนในการทํางานรวมกันแบบเปนหุน สวน
มาแลวอยางมากมายและเปนเวลาหลายป แตก็เปนที่ประจักษชัดเจนวาการดําเนินการและบํารุงรักษาไว
ใหยั่งยืนเปนความยากลําบาก (Hinzman 2000)
ตัวอยางที่ดีของการทํางานรวมกันแบบหุน สวนเชน Operation Night light ของ Boston หรือ
Spokane’s COP Shops ฯลฯ ไมไดเริ่มตนจากความตองการของชุมชนที่ตองการสรางการทํางานแบบมี
สวนรวมกับภาครัฐ แตเกิดจากอาชญากรรมที่มีผลกระทบตอชุมชนใน Boston อัตราที่เยาวชนถูก
ฆาตกรรมทวีสูงขึ้นเปนจุดเริ่ม (Corbett et al 1996) ใน Spokane วัยรุนหญิง 2 คน ถูกลักพาภายหลัง
คนพบ 1 คน อีก 1 คนยังสูญหาย (Spoken Police Department 1997) วิธีการนี้จะตางจากการสราง
ชุมชนที่ไมมีวกิ ฤตเกิดขึ้น
ในระบบคุมประพฤติ หาก ผูบริหารตองการใหบรรลุเปาหมายหลักที่จาํ ตองแสวงหาความรวมมือ
และการทํางานรวมกันแบบหุนสวน ผูบริหารจําตองเดินตามกระบวนการที่วางแผนไว (Hinzman 1999)
แผนดังกลาวประกอบดวย 4 ขั้นตอน ประกอบดวย:• Networking (ทํางานเปนเครือขายกัน)
• Harmonizing (ทํางานแบบประสานพลัง)
• Collaboration (ทํางานแบบเปนหุน สวน)
• Performance (ทํางานโดยยึดประสิทธิผลของงาน)
ซึ่งกอนจะเริ่มดําเนินตามขั้นตอนดังกลาว Hinzman แนะนําวาจะตองเตรียมกลุมทีจ่ ะเริ่มภารกิจ
ใหมนี้ใหอยูในระดับที่มีความพรอมสมบูรณแลวทั้งดานความสามารถ และความเต็มใจดวยทัศนคติ
ทางบวก
ในขณะที่กาํ ลังสรางหุน สวนสําคัญอยางยิง่ ที่สาํ นักงานฯจะตองดึงความรวมมือเจาหนาที่ใน
สํานักงานปรับปรุงกระบวนการทํางานในสํานักงานใหม การจะดําเนินการตามกระบวนทัศนยุตธิ รรม
ชุมชนใหสําเร็จระบบคุมประพฤติจะตองบรรลุผลสําเร็จในสิ่งตอไปนี้ :• บทบาทพนักงานคุมประพฤติตองทบทวนใหม
• criminal justice taskforces ตองสรางขึ้นมา เพื่อลดปญหาอาชญากรรม, ประสานศูนย
ยุติธรรมชุมชนรวมกันทํางาน และรวมรับผิดชอบเพื่อจัดการปญหาอาชญากรรม
• กลยุทธการปองกันอาชญากรรมตองพัฒนาเพื่อทํางานรวมกับชุมชนที่เปนหุน สวนตองดึงการ
มีสวนรวมจากเด็กและครอบครัวเขามารวมในลักษณะเปนองครวมเพือ่ ความมัน่ ใจวาบริการ
นั้นทั่วถึงทุกครอบครัว
• กิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูท ี่ดีของชุมชน ควรรวมทํางานกับกลุมตาง ๆ ในชุมชน,
กลุมธุรกิจ, ผูนําศาสนา, และองคกรภาครัฐทั้งหลาย
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•

กลยุทธทงั้ หลายเพื่อรวมกับชุมชนในการควบคุมและสอดสองผูถูกคุมความประพฤติตอง
พัฒนาดวยความรอบคอบเพื่อการติดตามดูแลผูกระทําผิดในชุมชน และใหยึดมัน่ อยูกับ
ความรับผิดชอบที่ตองชําระคาปรับ, คาชดใช และคาธรรมเนียมศาล การทํางานรวมกับ
ชุมชน จําเปนตองรวมถึงการตกลงกันกับชุมชนที่จะใหขอมูลขาวสารใหขอมูลยอนกลับที่
เกี่ยวกับปญหาอาชญากรรมทั้งหลาย และที่เกีย่ วกับผูกระทําผิดในความดูแลในชุมชน และ
ชุมชนตองเขามารวมในการกําหนดกลยุทธในการจัดการกับปญหาเหลานี้
• การบําบัดรักษาอยางตอเนือ่ งและการแซงคชั่นอยางตอเนื่องตองปรับปรุงเปนการทัว่ ไปใน
ระบบยุติธรรมทางอาญาธรรมดา เพื่อความมั่นใจวาจะสามารถสงผูกระทําผิดเขารับบริการ
ไดอยางรวดเร็ว เพื่อคุมครองความปลอดภัยสาธารณะและทําใหผูกระทําผิดมีความ
รับผิดชอบ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรเพื่อความสําเร็จ หลีกเลีย่ งไมไดจําตองปรับโครงสรางองคกร
และตองเปนองคกรที่มีความยืดหยุน (Domurad 2000) ตองกระจายอํานาจใหกบั “taskforces” ทั้งหลาย
ที่ตั้งขึ้น ดวยการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารเพื่อการจัดการเพื่อความรับผิดชอบของ taskforces หาก
ระบบดําเนินไปตามกระบวนทัศนนี้ตองใหความสําคัญกับผลผลิตผลลัพธ (result driven) และ “พนักงาน
คุมประพฤติชมุ ชน” จะตองเปนผูที่สรางสรรคในวิธีการทํางานเพื่อการแกปญหาผูบริหารสํานักงาน ตอง
พัฒนาใหเปนผูมีความสามารถในการมอบหมายงาน, ผูปฏิบัติตองมีความสามารถในการประเมินปญหา,
สรางแนวทางในการแกปญหาหลาย ๆ ทาง และจัดลําดับความสําคัญของแนวทางซึ่งจะทําใหคมุ
ประพฤติในยุคใหมมีความมั่นคง เขมแข็งเปนทีน่ าเชื่อถือและสรางสรรค (Reinventing Probation
Council 2000)

8. กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจากสุดขอบจะเขาสูสายธารบริการหลัก
(mainstream) ของระบบยุติธรรมตามธรรมดาไดหรือไม
จากประสบการณของการนํามาใชหรือพัฒนาไปตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนใน
สหรัฐอเมริกา หากจะทําใหเปน Mainstream Service ตอง :- (U.S.Department of Justice: workshop
2000)
• ความพรอมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตามธรรมดาที่จะทํางานในชุมชน เชน ศาล
ชุมชนเชน drug court ผูพิพากษาจะชอบวิธีการทํางานเพราะแตงกายตามสบาย การพูดจา
งาย ๆ และสถานที่ไมจําเจแตมักมีปญหากระทบกระทัง่ กันในหมูผูปฏิบัติเชน อัยการ
พนักงานคุมประพฤติ และศาลความพรอมที่สําคัญคือ ความสามารถในการควบคุมดูแล
เงื่อนไขศาล การดูแลการบําบัดรักษาใหบรรลุเปนเรื่องทีย่ ากลําบากทําใหเกิดผล
กระทบกระทัง่ (Dickey)
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• ผูปฏิบัติงานในโครงการยุตธิ รรมชุมชนตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหม ทั้งตองพัฒนาทักษะ
จําเปน ที่สําคัญตองมีเวลาเพื่อทําความเขาใจชุมชนและทรัพยากรชุมชน (Sturt and
Noisette)
• ผูปฏิบัติและทีมงานตามโครงการยุตธิ รรมชุมชนตองมีทศั นคติและความเชื่อที่ดีวาผูท ี่กระทํา
ผิดสามารถแกไขฟนฟูไดตองมองจุดดอยใหเปนจุดเดน ตองมองจุดออนใหเปนพลังและดึง
เขามารวมเปนทีม (Newman)
• เชื่อมั่นวาชุมชนมีศักยภาพและมีทรัพยากรในลักษณะทุนทางสังคมทีย่ ังคนหาไมพบ และ
ตองเขามารวมในการทํางาน เชนในชุมชน Latino และ อัฟริกนั -อเมริกัน ใน Denvor บอกวา
“การแกปญหาเกี่ยวกับเหยือ่ อาชญากรรม และผูกระทําผิดหากทําตามมาตรการนี้ (ระบบ
ยุติธรรมเสนอ) ไมมีทางสําเร็จเลยในชุมชนของเรา การจะแกไขไดก็เฉพาะแตโดยอาศัย
ครอบครัวเทานั้น” (Kovener)
• โครงการตามกระบวนทัศนยุตธิ รรมชุมชนจะตอง
o พัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ
o ตองรักษาไวใหยั่งยืน
o ตองพัฒนาอาสาสมัคร
o ตองมีงบประมาณ (Stuart)
• หากจะใหโครงการนี้ดําเนินไปไดและอยางยั่งยืนกลุมชวยเหลือและสนับสนุนเหยื่อ
อาชญากรรมมีพลังที่จะผลักดัน (Ritter)
• ยังมีบรรษัทหรือกลุมเพื่อการพัฒนาชุมชน(ในอเมริกา) ประมาณ 3000 องคกร และสวนใหญ
ยังไมไดนําเขามามีสว นรวมกับกระบวนทัศนนี้ (Lander)
• สรางการยอมรับโดยกฎหมาย (Feinblatt) community justice ที่มีฐานะรองรับโดยกฎหมาย
แลวคือ “community policing” โดย criminal act 1994 ผูที่เปนที่ยอมรับวาเปนบิดาแหง
ตํารวจชุมชนของอเมริกาคือ “Herman Goldstein” ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย
Wisconsin (รายละเอียดกลาวแลวขางตน) สวนศาลชุมชนก็มีสภาพรองรับโดยกฎหมาย
เชนกันไมวา จะเปน Midtown community court, Red Hook, Hartford เปนตน (Nicholl
1999) อัยการชุมชนในอเมริกาเปนความริเริ่มโดยอัยการประจํา district ในแตละทองถิ่น แต
ที่ ศึกษาเปนโครงการนํารองของอัยการ Washington ซึ่งยังไมมีกฎหมายรองรับสําหรับคุม
ประพฤติอยูในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดทีจ่ ะนํากระบวนทัศนนี้มาใช แตในทาง ปฏิบตั ิยังไม
เปนไปตามหลักปรัชญาทีว่ าเปน “community-based oriented” อยางแทจริง (Reinventing
Probation Council 2000)

กระบวนทัศนใหม : ยุติธรรมชุมชน 61

62

• ปจจัยขอหนึ่งหาก Community Justice Paradigm” จะไดรับการยอมรับก็คือ ปรัชญาที่วา
ดวย “Problem Solving” ซึ่งตํารวจอเมริกาใชไดผลในการลดปญหาอาชญากรรมรุนแรง
และปญหายาเสพติดอยางไดผลจนผลสํารวจความเห็นทั่วประเทศไดรับการยอมรับถึง 60%
และ 80% ที่รฐั Texas

ปญหาสังคมของไทยตอกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน วิกฤตยาเสพติดเกิดภาพที่ไม
เคยเห็นมากอนดังนี้ :• ทุกภาคสวนทุกระบบรวมทั้งระบบยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาตางเล็งเห็นความสําคัญ
ของปญหายาเสพติดและทุกภาคสวนทุกระบบตางใหความรวมมือในการปราบปรามการ
ปองกันและการบําบัดรักษา ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญที่สุดของชุมชน จึงเปน
แนวโนมใหมทที่ ุกภาคสวนทุกระบบเริ่มยึดชุมชนเปนศูนยกลาง (community focused)
• ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคมที่ซับซอนเกินกวาที่ภาครัฐแตละภาคสวน หรือแตละระบบ
จะแกไขไดโดยลําพังไมเวนแมแตระบบยุติธรรมทางอาญา จึงเกิดภาพการทํางานรวมกันใน
ภาคสวนในระบบและขามภาคสวนขามระบบอยางไมเคยมีมากอน
• ปญหายาเสพติดเฉพาะภาครัฐแตเพียงลําพัง หากไมไดรับความรวมมือดวยความไววางใจ
ดวยความเชื่อถือและความเชื่อมั่นจากสังคมชุมชนและประชาสังคมจะไมเห็นภาพของ
ความสําเร็จเทาครั้งนี้ เปนภาพการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐทุกภาคสวนทุกระบบและ
ชุมชนเพื่อรวมกันแกปญหาชุมชน
• วิกฤตยาเสพติดทําใหเกิดการบริหารจัดการในแนวระนาบเปนลักษณะการกระจายอํานาจลด
การบริหารในทางดิ่งและยึดเขตพื้นที่ (Area approach) รัฐมีนโยบายใหทกุ จังหวัดใช
หลักการบริหารแบบ CEO ในระดับจังหวัดมี ศตส.จ. เปนศูนยกลางการบริหาร ระดับอําเภอ
มี ศตส.อ. เปนศูนยกลางภาครัฐทุกภาคสวนทุกระบบจะทํางานรวมกันเปนทีมเดียวใน ศต
ส.จ. และ ศตส.อ.รวมกับประชาชน ประชาสังคมและชุมชนในเขตรับผิดชอบในขณะเดียวกัน
ก็เปนเครือขายซึ่งกันและกัน
• วิกฤตยาเสพติดทําใหเกิดภาพการติดตามประเมินผลโดยยึด result-based เปนครั้งแรกมี
ตัวชี้วัดชัดเจน ซึ่งไมเคยปฏิบัติอยางจริงจังมากอน
• วิกฤตยาเสพติดทําใหเกิดโอกาสทีท่ ุกภาคสวนทุกระบบกับชุมชนไดพฒ
ั นากระบวนการ
เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานรวมกันแบบเปนหุน สวนเพื่อแกไขปญหาสังคมรวมกันทั้งดาน
การปราบปราม การปองกันและการบําบัดรักษาซึ่งแตละดานมีความสําคัญเทาเทียมกัน การ
มีโอกาสเรียนรูรวมกันเชนนีย้ อมทําใหเกิดองคความรู เกิดประสบการณและความชํานาญซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการจัดการกับปญหาสังคมในระยะยาว ในเบื้องตนจะยังคงมีอุปสรรค
มากมายไมวาเปาประสงคทตี่ างกันของแตละองคกรของแตละระบบ แตดวยองคความรูและ
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นโยบายที่แจมชัดเชื่อวากําแพงของแตละองคกรของแตละระบบจะทะลายลงรวมเปนบริการ
กระแสหลัก กระแสเดียวคือ เพื่อชีวิตและความเปนอยูท ดี่ ีและความสงบเรียบรอยของชุมชน
(community-focused) ไดในที่สุด

9. กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน: “กรณีประเทศไทย”
การนําเสนอโดยเอกสารนี้ นาจะเปนการเพียงพอที่จะใหคําตอบวากระบวนทัศนใหม : “ยุติธรรม
ชุมชน” สมควรจะนํามาประยุกตใชในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
อํานวยความยุติธรรมเพื่อคุม ครองปองกันสังคมจากอาชญากรรม และเพื่อชีวิตและความเปนอยูท ี่ดีของพี่
นองประชาชนในชุมชนและสังคมหรือไม เปาหมายโดยรวม (overarching goal) ของระบบยุติธรรมทาง
อาญาควรเปนอยางไร ควรมีหรือไมหากควรมีอะไรที่สมควรใหความสําคัญตอการที่จะเปนเปาหมาย
โดยรวมซึง่ อาจเปนโจทยวิจยั ที่ตองการเวลาในการคนหาคําตอบตอไป หากแตละองคกรในระบบยุติธรรม
ตามธรรมดาจะเดินตามเสนทางกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนกระแสสังคมจะตอบรับหรือไม ฝายนิติ
บัญญัติและรัฐบาลจะตอบรับหรือไม และที่สําคัญที่สุดหนวยงานอื่นในระบบยุติธรรมทางอาญาจะเปน
พลังสนับสนุนหรือไม เปนคําถามทีย่ ังรอคําตอบ และ concept paper ที่เสนอเปนเพียงประกายหนึง่ ที่จะ
ชวยในการแสวงหาคําตอบและความเปนไปไดซึ่งทานเปนผูมีความสําคัญที่สุดตอความชัดเจนดังกลาว
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กระบวนการยุติธรรมชุมชน
(Community justice)
อังคณา บุญสิทธิ1์
กระบวนการยุติธรรมชุมชน (Community justice) เปนเรื่องใหมอีกเรือ่ งหนึ่งที่กระบวนการ
ยุติธรรมไทยใหความสนใจ ซึ่งกอนหนานี้ กระบวนการยุติธรรมไทยใหความสนใจอยางยิง่ กับแนวคิดเรื่อง”
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” (restorative justice)
บทความนี้จะนําเสนอเรื่องราวของกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน (Community justice) ในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
• ที่มาของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
• แนวคิดเรื่องกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน
• ความเหมาะสมและความเปนไปไดของกระบวนการยุติธรรมชุมชนในบริบทของสังคมไทย
• เหตุผลและความจําเปนของกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย

ที่มาของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
เปนเวลานานนับศตวรรษทีน่ านาประเทศใชกระบวนการยุติธรรมอาญา (Criminal justice) เปน
กระบวนการยุติธรรมเดียว ในการใหความเปนธรรมและยุติขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม ลักษณะเดนของ
กระบวนการยุติธรรมอาญาที่เดนชัดคือ
• เปนกระบวนการยุติธรรมที่ใชอํานาจรัฐโดยสมบูรณ เพราะประชาชนมอบอํานาจใหรัฐเปน
ตัวแทนของตน รัฐสถาปนาตัวเองเปนตัวแทนของผูเสียหาย ความสมบูรณในการใชอํานาจ
รัฐที่เดนชัดคือ รัฐเปนผูกําหนดกฎเกณฑวา อะไรเรียกวาการกระทําผิด ไวในประมวล
กฎหมายอาญา กําหนดความหมายวาอะไรคือความยุติธรรม โดยการกําหนดบทลงโทษไว
ในประมวลกฎหมายอาญา ทําใหเปนที่เชื่อกันวา เมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้น และรัฐได
ลงโทษผูกระทําผิดตามทีก่ ฎหมายกําหนดแลว เรียกวาความยุติธรรมเกิดขึ้นแลว ตลอดจน
กําหนดวา ทําอยางไรจึงจะไดมาซึ่งความยุติธรรม ไวในประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความ
อาญา ที่ไดกาํ หนดกฎกติกาในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไว
1

พนักงานคุมประพฤติ 8ว, หัวหนากลุมงานพัฒนาเครือขายชุมชน กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม), Ph.D. Candidate (social
administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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• ใหความสําคัญกับความเปนมาตรฐาน (standardization) เปนกระบวนการยุตธิ รรมที่ให
ความสําคัญกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (expert) เปนอยางยิ่ง คนทีจ่ ะทําหนาที่ใน
กระบวนการยุติธรรมไดคือ พนักงานสอบสวน, พนักงานอัยการ, ทนายความ รวมทั้งผู
พิพากษา ที่ตอ งผานการเรียนการสอบมาตามลําดับ จนเปนที่เชื่อกันวามีความรู
ความสามารถมากพอจะอํานวยความยุตธิ รรมได คนทีไ่ มมีคุณสมบัติ หรือไมมีความรูทาง
นิติศาสตร ไมสามารถทําหนาที่ในกระบวนการนี้ได
• มีระเบียบแบบแผนและมีความเปนทางการสูงมาก มีการกําหนดกฎเกณฑและขั้นตอน
ตางๆไวอยางชัดเจน มีภาษาเฉพาะที่ใชกันในวงการ และเปนที่รับรูแ ละเชี่ยวชาญกันเฉพาะ
คนที่ผา นการเรียนการสอนมาอยางเปนทางการเทานัน้
• การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอาญาตองมีตนทุนเปนตัวเงิน เพราะเมื่อเปนกระบวนการที่
ใหความสําคัญกับความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ก็ตองมีรายจายสําหรับคาวิชาชีพหรือคา
ความชํานาญเฉพาะทาง ตัวอยางเชน ตองจายคาทนาย เพราะคนทีไ่ มมีความรูเฉพาะทาง
ไมสามารถดําเนินการในชั้นศาลไดดวยลําพังตนเอง เปนตน
กระบวนการยุติธรรมอาญาดํารงอยูและทําหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมและยุติความ
ขัดแยงในสังคมมานานนับศตวรรษ และนาจะดํารงอยูไดตลอดไปตราบนานเทานานเทาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูคนในสังคมได แตเมื่อถึงชวงเวลานี้ กระบวนการยุติธรรม
อาญาก็ถกู ตั้งคําถาม ทัง้ ที่เปนคําถามที่เกิดจากคนในกระบวนการยุติธรรมเอง และประชาชนทัว่ ไป
ประเด็นคําถามที่สําคัญๆ ไดแก
1. การที่ประชาชนมอบอํานาจใหรัฐเปนตัวแทนของตน มอบอํานาจใหรฐั กําหนด
กฎเกณฑกติกาทุกอยางตามที่รัฐเห็นสมควรนั้น รัฐไดทําหนาที่เปนตัวแทนไดอยางดี คําวา”
ดี”ในทีน่ ี้คือ สามารถตอบสนองความตองการของผูเสียหายไดอยางแทจริงหรือไม และการ
ที่รัฐกําหนดกฎเกณฑวา การกระทําใดเรียกวา”การกระทําผิด” เมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้น
แลว ตองลงโทษหรือจัดการกับผูกระทําผิดอยางไรจึงจะเรียกวาความยุติธรรม เชน การ
จําคุก กักขัง ประหารชีวิต ฯลฯ ประเด็นคําถามที่เกิดขึน้ คือ การลงโทษหรือการจัดการเชน
ที่วา นัน้ เปนความยุติธรรมแลวหรือ ความยุติธรรมคืออะไร เพราะเมื่อพูดถึงความยุตธิ รรม
คนแตละคนก็ใหความหมายของคําวา”ความยุติธรรม”แตกตางกัน ความยุติธรรมในมุมมอง
ของรัฐและในมุมมองของผูเสียหายอาจแตกตางกันก็ได ประเด็นสําคัญก็คือ สังคมให
อํานาจใครในการกําหนดความยุติธรรม เปนความยุติธรรมในมุมมองของใคร
2. ความเปนมาตรฐาน (standardization) ใหความหมายวา”ความเหมือนกัน”
กลาวคือ การกระทําผิดเหมือนกัน มีเหตุปจจัยหรือองคประกอบตางๆเหมือนกัน ตอง
ลงโทษหรือไดรับการจัดการเหมือนกัน การที่ใหความสําคัญกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก็
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ดวยเหตุผลความเชื่อวา คนที่ไดรับการเรียนรูมาเหมือนกัน ผานกระบวนการคัดสรรมา
เหมือนกัน ยอมตองทํางานหรืออํานวยความยุติธรรมไดเหมือนกัน ประเด็นคําถามเกิดขึ้น
คือ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหลานั้นสามารถอํานวยความยุติธรรมไดเหมือนกันจริงหรือ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นคือ ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะทางเหลานัน้ มีความเปนปุถุชนที่มีผลตอการ
อํานวยความยุติธรรม หรือการตัดสินปญหา หรือการยุติความขัดแยง ความเปนมาตรฐาน
ในความหมายวาเหมือนกันแบบไมบรรทัดจึงไมเปนจริง ความเปนไปไดของคําวา”
มาตรฐาน”คือความไมแตกตางกันไปจากกรอบสี่เหลี่ยมที่กําหนดเทานั้น
มีผลการศึกษาวิจัยหลายเรือ่ งที่ชี้ใหเห็นวา มนุษยทุกคนไมวา จะเปนผูเชี่ยวชาญในทางใด ตางก็
มีความเปนปจเจกชน มีอารมณเขามาเกีย่ วของกับความคิดและ/หรือการตัดสินใจ ที่สาํ คัญคือ การ
เรียนรูทางสังคม (Socialization) มีความสําคัญอยางยิง่ ตอการหลอหลอมความรูสกึ นึกคิดของมนุษยแต
ละคน จากผลการวิจยั เรื่อง ความแตกตางของปจเจกบุคคลของผูพิพากษาไทยไทยทีม่ ีอิทธิพลตอ
จุดประสงคการลงโทษในคดีอาญา2 พบวา ความแตกตางของปจเจกบุคคลของผูพิพากษามีอทิ ธิพลตอ
การลงโทษหนัก-เบา ผูท ี่มีบคุ ลิกภาพแบบสวัสดิการสังคมและมีความเชื่อวาการกระทําผิดเกิดจาก
ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ จะลงโทษเบากวาผูท ี่มีบุคลิกภาพแบบอํานาจนิยมและมีความเชื่อวาการ
กระทําผิดเกิดจากลักษณะปจเจกบุคคลของผูกระทําผิด (Paijit, 1999)
3. ความเปนระเบียบแบบแผน ความเปนพิธีรีตอง เปนเปลือกของความยุติธรรม ทําให
เกิดภาพลวงตาวา เมื่อทําตามระเบียบแบบแผนหรือขั้นตอนที่วา นี้แลว จะไดรับความ
ยุติธรรมที่รออยูที่จุดหมายปลายทาง ทําใหเชื่อวา เมื่อดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาแลว จะไดรับความยุตธิ รรม
ประเด็นคําถามคือ ถาปราศจากความเปนระเบียบแบบแผนหรือความเปนพิธีรีตองแลว จะ
ไมไดรบั ความยุติธรรมจริงหรือ เสนทางเดินเพื่อใหไดมาซึ่งความยุติธรรมมีเสนทางเดียว
เทานั้นหรือ
4. กระบวนการยุติธรรมอาญาตองใชทุน แสดงใหเห็นวา คนที่ไมมีทนุ ก็ไมสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมได อาจมีเสียงโตแยงวา รัฐก็ไดชวยเหลือคนยากจนอยูแ ลว เชน
การหาทนายให เปนตน ประเด็นคําถามคือ บริการที่รัฐจัดใหนนั้ สามารถตอบสนองคนจน
ทุกคนที่ตองการใชบริการอยางทั่วถึงหรือไม ที่สาํ คัญก็คือมีกระบวนการยุติธรรมใดที่ใชทนุ
นอยกวาหรือไมตองใชทนุ เลยหรือไม

2

Paijit Savasdisara, Individual Differences of Thai Judges that Influence on Sentencing Goals in Criminal
Cases, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of doctor of education
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กระบวนการยุติธรรมชุมชนจึงเกิดขึ้น เพื่อตอบประเด็นปญหาตางๆขางตน
กลาวคือ
1. ใหอํานาจแกผเู สียหายโดยตรง (direct victim) และผูเสียหายโดยออม (indirect victim) ใน
การกําหนดความหมายของความยุติธรรม กรอบแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมชุมชน ให
ความหมายของ “ผูเสียหายโดยตรง”วา หมายถึงผูท ี่ไดรับผลรายทัง้ ทางรางกาย ทรัพยสิน
อารมณ จิตใจ และสังคม จากการกระทําของผูกระทําผิดโดยตรง สวน”ผูเสียหายโดยออม”
คือ ผูที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม โดยใหความสําคัญกับผลกระทบทางดานจิตใจ
ความรูสึก อารมณ เชน เมือ่ มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในทีใ่ ด คนที่มีความรูสึกหวาดกลัววา
วันหนึง่ เขาอาจเปนผูเสียหายโดยตรงก็ได รูสึกไมมั่นคงทางอารมณ ไมกลาออกจากบานใน
เวลาเดียวกับที่เกิดอาชญากรรมนั้น ฯลฯ เหลานี้เปนผูเ สียหายโดยออมทั้งสิน้ นอกจากตัว
บุคคลแลว กระบวนการยุตธิ รรมชุมชนยังใหความหมายวา ชุมชนใดก็ตามที่รูสึกไดถึง
อันตรายจากอาชญากรรม หรือไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม หรือที่ภาษาอังกฤษใชคํา
วา”affected community” ชุมชนนั้นคือผูเ สียหายโดยออม
2. กระบวนการยุติธรรมชุมชนไมเชื่อในความเปนมาตรฐานที่แปลวา”เหมือนกัน” เพราะความ
ยุติธรรมแบบหนึง่ ในที่ทหี่ นึง่ หรือในสถานการณหนึ่ง อาจไมใชความยุติธรรมในอีกที่หนึ่ง
หรือในอีกสถานการณหนึง่ ดังนัน้ “ความยุติธรรม”ในแนวคิดของกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนจึงเปนความหลากหลาย ผลพวงทีส่ ืบเนื่องตามมาคือ กระบวนการยุติธรรมชุมชนให
ความสําคัญกับความรูจากประสบการณ นัน่ คือ ลดความสําคัญของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ลง
3. ใหความสําคัญกับแกนมากกวาเปลือก นั่นคือการใหความสําคัญกับเนื้อแทของความ
ยุติธรรม มากกวาพิธีกรรมทีเ่ ปนทางการของความยุติธรรม พิธีกรรมของกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนคือ”ความไมเปนทางการ” (informal) และคําหลัก (key work) ที่สาํ คัญของ
กระบวนการยุติธรรมชุมชนคือ “การควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการ” (informal social
control)

แนวคิดและความหมายของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนคืออะไร
กระบวนการยุติธรรมชุมชนคือ การจัดการกับปญหาอาชญากรรมโดยการใหชุมชนเขามาชวย
แกไขเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม โดยมีที่มาจากแนวคิดวา รัฐตระหนักในศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการกับปญหาตางๆของชุมชนเอง ประกอบกับขอจํากัดของรัฐที่ไมสามารถจัดการกับ
ปญหาสังคมทัง้ หลายทั้งปวงไดเพียงลําพัง ขอจํากัดที่วานี้ นอกจากจะเปนขอจํากัดเรื่องเงินและกําลังคน
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แลว ยังหมายรวมถึงขอจํากัดในเรื่องความรูความเขาใจในวิถชี ุมชนอยางลึกซึ้งดวย นอกจากนีย้ ังเปนไป
ตามหลักการบริหารงานยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ตองการความรวมมือสูงและลงทุนต่ํา
และใหความสําคัญอยางยิ่งกับการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองที่สามารถเปนกําลังการผลิต
(Productive citizen) ได
สาระสําคัญของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
1. ตระหนักวาอาชญากรรมเปนการกระทําผิดตอความสัมพันธของมนุษย ไมใชการกระทําผิด
ตอรัฐ
2. ใหความสําคัญกับการแกไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม ไมใชการแกแคน
ทดแทน
3. ตองใหเหยื่อหรือผูเสียหาย, ผูกระทําผิด, และชุมชน ชวยกันแกไขเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิด
จากอาชญากรรม
4. ผูกระทําผิดตองยอมรับวาตัวเองทําผิด ตองมีความสํานึกผิด
5. ชุมชนมีเจตจํานงในการเปนเจาของอํานาจในการอํานวยความยุติธรรม และ/หรือการ
บริหารงานยุติธรรม
6. มีความเขาใจถึงขอจํากัดของการลงโทษโดยการจําคุก และ/หรือ การกักขัง วาไมไดทําให
สังคมดีขึ้น หรือชวยใหผกู ระทําผิดไดกลับตัวเปนพลเมืองดีของสังคมไดเสมอไป

ปรัชญาของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนแนวทางในการแกไขปญหาอาชญากรรมโดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน และการใหความสําคัญกับความตองการ (Need) ของผูเสียหายในการเยียวยาหรือแกไขทดแทน
ความเสียหายที่ไดรับจากอาชญากรรม

องคประกอบสําคัญของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
1. ใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่นในฐานะหุนสวน (Partnership) กับกระบวนการยุตธิ รรม
2. เปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative justice) โดยการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม
3. มีการบูรณาการผูกระทําผิดกับการยกระดับความปลอดภัยของสังคม/ชุมชน (enhance
public safety) อยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนแนวคิดใหมในกระบวนการยุติธรรม ทีเ่ ปนผลมาจากการเปลี่ยน
กระบวนทัศนทางสังคมศาสตรครั้งสําคัญจากแนวคิด Modernity เปน post modernity แนวคิดที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญๆ คือการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องอํานาจหนาที่ (Authority) คําวา”อํานาจหนาที”่ ในที่นหี้ มายถึงอํานาจในการกําหนดความหมาย
ของความยุติธรรม บุคลากรในการอํานวยความยุติธรรมกระบวนการหรือวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
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ความยุติธรรม และการจัดการกับผูกระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมอาญา (Criminal justice) อํานาจ
ดังกลาวขางตนเปนอํานาจของรัฐโดยสมบูรณในการ
• กําหนดความหมายของความยุติธรรม โดยการกําหนดกฎเกณฑวา การกระทําใดเปนการกระทํา
ผิด และตองลงโทษหรือจัดการกับผูกระทําผิด/การกระทําผิดนั้นอยางไรจึงจะเรียกวา”ความ
ยุติธรรม”
• กําหนดวาใครมีอํานาจหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมอาญา รัฐมี
อํานาจในการกําหนดวา คนที่มหี นาที่ดังกลาวคือ ตํารวจ อัยการ ผูพ ิพากษา เจาหนาที่
ราชทัณฑ พนักงานคุมประพฤติ และทนายความ คนเหลานี้เปนทัง้ คนของรัฐ และเปนคนที่มี
ความรูความสามารถที่รัฐยอมรับ
• การลงโทษและการแกไขผูกระทําผิดเปนอํานาจหนาที่ของรัฐ ในการกําหนดวาจะลงโทษหรือ
แกไขผูกระทําผิดอยางไร ดวยวิธีการใด
ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน ชุมชนมีอํานาจในการบริหารงานยุติธรรม โดยผานการ
ประชุม/การตกลงรวมกันของชุมชนในการแกไขผูก ระทําผิด โดยมุงใหผูกระทําผิดไดรับการ
แกไขฟนฟูใหกลับตนเปนพลเมืองดี เปนกําลังการผลิตและเปนสมาชิกที่ดขี องสังคม
การมีสวนรวมของชุมชน/ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ภารกิจของรัฐ
ภารกิจสําคัญของรัฐ โดยผานตัวแทนของรัฐคือหนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรม ไมวา จะ
เปนตํารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ หรือราชทัณฑคอื การเสริมสรางพลังชุมชน (Community
empowerment) ใหเขามารวมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน
ในการศึกษาขอมูลเรื่อง community justice ของประเทศสหรัฐอเมริกา เราจะพบคําวา
prosecution community justice, policing community justice, probation community justice ฯลฯ
แทจริงแลวก็คอื การทีห่ นวยงานตางๆของรัฐ ทั้งอัยการ, ตํารวจ, สํานักงานคุมประพฤติ เขาไปทํางานกับ
ชุมชนโดยการเสริมสรางพลังชุมชน (community empowerment) นั่นเอง เปนการทํางานในลักษณะ
เดียวกัน แตมีชื่อหนวยงานอยูเปนการแสดงใหเห็นวาใครทํา ทําโดยหนวยงานใด อยางไรก็ตาม ไมวา
จะเปนการทํางานของหนวยงานใด ตางก็มีเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมชุมชนเชนเดียวกัน
นั่นคือ :
1. ใหชุมชนมีความตระหนักและยอมรับเรื่องกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน
2. ใหชุมชนเปนเจาของในอํานาจในการอํานวยความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น
3. สรางพลังใหชมุ ชนมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมชุมชน
4. รักษาพันธมิตร (Partnership) ที่มีอยู และแสวงหาพันธมิตรใหมในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนรวมกัน
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5. สรางกรอบการทํางานในการใหการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน ซึ่งหมายรวมทัง้ การ
เขาถึงขอมูลขาวสาร, การฝกอบรม, การศึกษา, และการสนับสนุนทรัพยากรแกชุมชน เพื่อให
กระบวนการยุติธรรมชุมชนมีความยั่งยืน และอยูบนพื้นฐานของทักษะและทรัพยากรในชุมชนเอง

ความสัมพันธระหวางกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท
เมื่อพิจารณาจากที่มา ปรัชญา และกรอบแนวคิดแลว จะเห็นไดวา กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทและกระบวนการยุติธรรมชุมชนมีความคลายคลึงกันมาก ทัง้ นี้เพราะกระบวนการยุติธรรมทั้ง
สองดังกลาวมาจากปรัชญาและกรอบแนวคิดเดียวกัน ทีแ่ ตกตางก็คือกระบวนการยุติธรรมชุมชนมี
พัฒนาการตอเนื่องมาจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท เพื่อใหงายตอความเขาใจ จึงขอนําเสนอ
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทั้งสองแบบดังนี้

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

การขออภัย /การสํานึกผิด

ผูกระทําผิด

ผูเสียหาย
โอกาสในการพูดคุย/แสดงความรูสึก

เครือขายผูเสียหาย

เครือขายผูกระทําผิด
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กไข
ารแ
ในก
กาส
ุมชน
ใหโอ
าสูช
ับเข
การร

บอ ก
ควา ความต
มเส องก
ียหา ารใ
ยที่ไ หชว
ดรับ ยเหล
แกไ
ขคว
ือแล
ามเส
ะบอ
ียหาย
ก
ที่เกิด
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การท ีก
ผิดอ

หนวยงานรัฐ

ู/

ชุมชน
เครือขายของชุมชน

ความแตกตางระหวางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและกระบวนการยุตธิ รรมชุมชนที่
เดนชัดคือ
• บทบาทหนาทีข่ องรัฐ
• บทบาทหนาทีข่ องชุมชน
บทบาทหนาที่ของรัฐ
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ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนนั้
แมวา รัฐจะลดทอนอํานาจของตนลงจากการเปน
เจาของอํานาจในกระบวนการยุติธรรม มาเปนผูอาํ นวยการ/ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) แตรัฐก็ยังมี
หนาทีโ่ ดยตรงตอผูเสียหาย, ผูกระทําผิด และชุมชน กลาวคือ
ทําหนาที่ในการติดตอประสานงาน เตรียมการ เตรียมความพรอมทุกดาน เพื่อใหมีการประชุมกลุมตาม
รูปแบบที่นําเสนอเกิดขึ้น มีหนาที่ดําเนินการใหการประชุมกลุมเพื่อหาทางแกปญหารวมกันเปนไปดวย
ความเรียบรอย
แตในกระบวนการยุติธรรมชุมชน หนาที่ของรัฐเปลี่ยนไป กลาวคือรัฐทํางานโดยตรงกับชุมชน
เทานั้น โดยการใหความชวยเหลือ, สนับสนุน, กระตุน, และเสริมพลังชุมชนใหสามารถจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้นโดยตัวของชุมชนเอง
บทบาทหนาที่ของชุมชน
บทบาทหนาทีข่ องชุมชนที่เหมือนกันทัง้ ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนคือ การชวยเหลือผูเสียหาย และการชวยเหลือผูกระทําผิดใหสามารถกลับตนเปนพลเมือง
ดีได แตในกระบวนการยุตธิ รรมชุมชนนัน้ ชุมชนมีหนาที่เพิม่ ขึ้นคือ การแสวงหามาตรการหรือวิธีการ
หรือโครงการตางๆเพื่อปองกันอาชญากรรม นั่นคือ ชุมชนมีหนาที่ตองสรางความเขมแข็งของชุมชน
มาตรการหรือวิธีการหรือโครงการตางๆทีว่ านี้ บางครั้งดูเหมือนจะหางไกลจากอาชญากรรมซึ่ง
เมื่อกลาวถึงแลวบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอาจคิดวา นีเ่ ปนหนาที่ของกระบวนการยุติธรรมหรือ
เนื่องจากในประเทศไทยยังไมมีกระบวนการยุติธรรมชุมชน จึงขอยกตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกา
เชน ยานไทมสแควรในมหานครนิวยอรค มีคนผิวดําที่ไรที่อยูอาศัยอยูมากมาย ชาวชุมชนแถบนั้น
เล็งเห็นวา คนยากไรเหลานี้มีแนวโนมจะกออาชญากรรมสูงเนื่องจากความยากจน ก็มกี ารรวมตัวกันจัด
กิจกรรมฝกอาชีพ มีการหางานใหทํา ทั้งนี้เพื่อใหคนเหลานี้มงี านทําจะไดไมไปกออาชญากรรม หรือใน
บางชุมชนในสหรัฐอเมริกาเชนกัน มีโครงการใหคําปรึกษาแนะแนวแกผูหญิงที่ตั้งครรภโดยไมมีพอของลูก
ก็เพราะเล็งเห็นวา สภาพของผูหญิงเหลานี้อาจทําใหเลี้ยงลูกไดไมดี เปนการปองกันปญหาเด็กกระทํา
ผิดในอนาคต หรือการทีม่ ีเด็กเกเรและไมไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนไกลบาน ชุมชนก็รวมกันจัดโครงการ
รถจักรยานไปโรงเรียน เพื่อเปนแรงจูงใจใหเด็กไปโรงเรียน ดวยเชื่อวาเด็กเหลานีจ้ ะไดไมเปนเด็กกระทํา
ผิดหรือกอปญหาใหสังคม เหลานี้เปนตน
จะเห็นไดวา กระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถทําไดทั้งในชุมชนทีม่ ีและไมมีปญหา
อาชญากรรม มีปญหาอาชญากรรมรุนแรงและไมรุนแรง เพราะเปาหมายหลักของกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนคือ การยกระดับความปลอดภัยของชุมชน (Enhance community safety) ในชุมชนที่ไมมีปญ
 หา
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนวิธกี ารหนึง่ ในการสรางความมัน่ คงใหชมุ ชน สวนชุมชนที่มี
ปญหาอาชญากรรม กระบวนการยุตธิ รรมชุมชนก็เปนวิธกี ารในการแกไขปญหาอาชญากรรมโดยชุมชน
เอง
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ความแตกตางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและกระบวนการยุติธรรมชุมชนอีก
ประการหนึ่งคือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใชเมือ่ มีกรณีพิพาทหรือความขัดแยงเกิดขึ้นแลว แต
กระบวนการยุติธรรมชุมชนยังสามารถใชไดกอนการเกิดกรณีพิพาทขึน้ ดวย นั่นคือบทบาทในการปองกัน
อาชญากรรมนั่นเอง
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึง่ ของกระบวนการยุติธรรมชุมชนคือ ใชรูปแบบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในการดําเนินการ ไมวาจะเปนมาตรการเพื่อระงับขอพิพาท
และมาตรการเพื่อการปองกันอาชญากรรม

ความเหมาะสมและความเปนไปไดของกระบวนการยุติธรรมชุมชนในบริบทของ
สังคมไทย
ดังที่ไดกลาวตอนตนวา”กระบวนการยุติธรรมชุมชน”เปนเรื่องใหมในกระบวนการยุติธรรมไทย แต
เมื่อศึกษาชุมชนในแงสังคมวิทยา และ/หรือ มานุษยวิทยาแลว กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนสิ่งที่มีและ
ดํารงอยูในสังคมไทยมาชานานแลว
สภาพสังคมไทยดั้งเดิม หมูบานไทยมีการปกครองตัวเอง และมีการตัดสินขอพิพาทดวยชุมชนมา
แตครั้งบุพกาล ลักษณะการปกครองเชนนีย้ ังปรากฏรองรอยเหลืออยูในระบบสภาผูเฒาของบางหมูบา น
ในภาคอีสาน ทีห่ มูบา นนาหวาใต กิ่งอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี หากมีการวิวาทกัน เชน
เรื่องครอบครัว เรื่องชูสาว หรือการทํามาหากิน จะถือวาเปนเรื่องลูกหลานทะเลาะกัน แตละฝายจะหาผู
เฒามาฝายละ 4-5 คน สภาผูเฒาจะปรึกษากันแลวตัดสิน โดยใหคารวะขอโทษกันหรือปรับไหม เปน
ตน แลวสั่งสอนมิใหประพฤติผิดอีกตอไป ระบบสภาผูเฒายังมีอยูที่ตําบลนาหวาใตจนทุกวันนี้ (ฉัตร
ทิพย นาถสุภา, 2540 : 3) และจากการศึกษาชุมชนแออัดในเมืองบริเวณวัดญวนสะพานขาวใน
กรุงเทพมหานคร พบวาในบริเวณดังกลาวมีชุมชนอยูสามชุมชน คือชางเฟอรนิเจอรชาวไหหลํา คนเขต
วัดญวน และชาวตรอกใต ความเปนชุมชนในแงของความสัมพันธทางวัฒนธรรมมีอยางเดนชัดในกลุม
ชาวตรอกใต มีกระบวนการระงับขอพิพาท ซึ่งมิใชเพียงการขอใหผูใหญไกลเกลีย่ ตัดสิน แตเปนการ
ตัดสินรวมกันโดยหลายๆคนในชุมชน (อคิน รพีพัฒน:2542) และจากรายงานการศึกษาเรื่อง”วัฒนธรรม
หมูบานไทย” ไดแสดงใหเห็นวา แมแตในปจจุบนั ชุมชนหลายแหงในทุกภาคของประเทศไทย ก็ยังมีจัด
ระเบียบการปกครองกันเอง มีกระบวนการยุติความขัดแยงภายใตกฎกติกาของชุมชน เชน ทีบ่ านบวก
จังหวัดเชียงใหม ชาวบานมีการปกครองกันเองตามแบบดั้งเดิม ที่แบงออกเปน 3 หมวด คือ หมวดบาน
ทําหนาที่ดูแลรักษาความสงบและระงับขอพิพาทในชุมชน หมวดวัด ดูแลดานศาสนา และหมวดเหมือง
ฝาย ดูแลดานการจัดสรรน้าํ การใชน้ําเพื่อการเกษตร ชุมชนนี้มีกฎเกณฑกติกาทีต่ กลงใชกนั ในชุมชน มี
การกําหนดโทษปรับ และนําคาปรับนัน้ มาใชเปนงบประมาณในการพัฒนาหมูบาน หรือที่ภาคใต ที่บา น
คีรีวงศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนชุมชนเขมแข็งที่รูจักกันดี ก็มีกฎกติกาในการระงับขอพิพาท ที่
ยอมรับและใชกันในชุมชน เปนตน (ฉัตรทิพย นาถสุภา : 2542) ขอมูลจากการศึกษาวิจยั ในพื้นที่เหลานี้
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แสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมชุมชนมีและยังคงดํารงอยูในสังคมไทย
ไมไดสูญหายไปไหน
เพียงแตรัฐไมไดรับรูหรือสนใจเทานัน้
ประเด็นที่ตองคํานึงคือกระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
(Alternative justice measure) ไมไดหมายความวาทุกชุมชน ทุกหนแหงในสังคมไทยสามารถใช
กระบวนการยุติธรรมชุมชนได แตก็ไมไดหมายความวาไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยในสังคมไทย

กระบวนการยุติธรรมชุมชนเกิดขึ้นไดเสมอถามีองคประกอบสําคัญ 2 ประการ
คือ
1. มีพลเมืองที่เขมแข็ง ภาษาอังกฤษใชคําวา “active citizen” พลเมืองเหลานีเ้ ปนคนที่
กระตือรือรน และพรอมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะเสมอ มองวาเรื่องของสังคม
หรือสวนรวมเปนเรื่องที่ตนตองเขาไปมีสวนรับผิดชอบ ไมคิดวาภารกิจใดๆก็ตามตองเปน
หนาที่ของรัฐแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น คนเหลานี้ไมเคยงอมืองอเทาและเรียกรองใหรัฐทํา
โนนทํานี่ แตจะเรียกรองสิทธิทจี่ ะทําโนนทํานี่เพื่อสวนรวม
2. มีรัฐที่เชื่อมั่นในศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน/ภาคประชาสังคม/และ
ประชาชน การที่รัฐเชื่อเชนนี้ ทําใหรัฐพรอมที่จะเสริมสรางพลังชุมชน/ภาคประชาสังคม/
ประชาชน ใหเขมแข็ง และพรอมที่จะลดทอนอํานาจของรัฐลงจากการเปนเจาของอํานาจมา
เปนผูอํานวยการ ผูอาํ นวยความสะดวก หรือผูใหบริการ

เหตุผลและความจําเปนของกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย
เราตองยอมรับความจริงอยางหนึง่ วา สังคมไทยเปนสังคมที่เต็มไปดวยความยากจน ทัง้ จน
เงิน จนความรู ซึ่งนําไปสูความอับจนในการแสวงหาโอกาส ความอับจนในการเขาถึงทรัพยากร ในสวน
ของกระบวนการยุติธรรมก็เปนความอับจนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ดังที่ไดกลาวในตอนตนวา
กระบวนการยุติธรรมอาญาเปนกระบวนการที่ตองใชเงิน ใชความรูในการเขาถึงกระบวนการนี้ คนจนที่
จนเงิน จนความรูยอมเสียเปรียบในการเขาถึงความยุตธิ รรม แมวา รัฐจะพยายามชวยดวยมาตรการหรือ
วิธีการตางๆ แตก็เปนการชวยโดยระดมหาเงินหรือทรัพยากรจากที่ตา งๆมาชวย โดยสรุปก็คือ ตองมีการ
จายเงิน แตใครเปนผูจาย คนจนจายเองหรือรัฐจายแทนคนจนเทานัน้
1. ภายใตสภาพสังคมเชนนี้ กระบวนการยุตธิ รรมชุมชนควรเปนทางเลือกหนึ่งที่ตองมีไวใน
สังคมไทย จุดเดนของกระบวนการยุตธิ รรมชุมชนที่เหมาะกับสังคมไทยก็คือมีความ
เปนทางการนอยมากหรือไมมีเลย ทัง้ ในภาษาที่ใช รูปแบบการดําเนินการการประชุม
กลุมเพื่อหาทางแกปญหารวมกัน หรือการแสวงหามาตรการในการปองกันอาชญากรรมนัน้
สามารถทําไดในรูปแบบงายๆ มานัง่ พูดคุยกันฉันทพนี่ อง สามารถทําไดในทุกสถานที่ที่
สะดวก ในสังคมไทยทีม่ ีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน สามารถใชวัดเปนสถานที่ในการ
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ประชุมกลุมกันได การนัง่ ลอมวงพูดคุยปรึกษาหารือกันในศาลาวัด ดวยความตั้งใจจริงที่จะ
ทํางานเพื่อสวนรวม ดวยการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทัง้ โดยทาทีที่ออกมาจากใจ ทัง้ โดย
ภาษาที่ใช และลักษณะการประชุมโดยการนั่งเปนวงกลมที่แสดงถึงความเทาเทียมกันของ
ทุกคน ยอมทําใหเกิดบรรยากาศของความรวมมือรวมใจกัน สิง่ เหลานี้มีอยูห รือมีเชือ้ อยูแลว
ในสังคมไทย
2. ใชเงินนอยหรือไมใชเลย ลักษณะเดนของกระบวนการยุติธรรมชุมชนคือการควบคุม
สังคมอยางไมเปนทางการ (informal social control) หมายความวา กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนเปนวิถีชวี ิต (way of life) ของชุมชน จึงไมมีคา ใชจา ยที่ตองเสียเปนคาวิชาชีพสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นี่คอื กระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองตอคนยากจน คนยากไรที่มี
อยูทั่วไปทุกหนแหงในสังคมไทย
กลาวโดยสรุปคือ กระบวนการยุติธรรมชุมชนใชไดดีและมีประโยชนยงิ่ ในสังคมทีย่ ากไร คนสวน
ใหญยากจน ทั้งจนเงิน จนทรัพย จนการศึกษา จนโอกาส เชนสังคมไทย มีความเปนไปไดสูงและมี
ประสิทธิภาพมากในสังคมที่มีวฒ
ั นธรรมการระงับขอพิพาทที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมเชนสังคมไทย ขอ
เพียงรัฐยอมลดทอนอํานาจของรัฐดวยความเต็มใจ เชื่อในศักยภาพของชุมชน สงเสริม สนับสนุน และ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับการเสริมสรางพลังประชาชน ใหสังคมไทยอุดมไปดวย Active citizen เพียง
เทานี้ เราก็จะไดเห็นกระบวนการยุตธิ รรมชุมชนเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยอยางแนนอน
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ทัศนะของนานาประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท*
แปลและเรียบเรียงโดย
ดร. อุทัย อาทิเวช
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา
ในปจจุบนั ไดมีการกลาวถึงการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative justice) ใน
ฐานะกระบวนทัศนใหมในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา3 ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ ไดกลาวถึงการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทวา เปนแนวคิดใหมซึ่งไดรับการกลาวถึงอยางมากในปจจุบนั พรอม
ทั้งอธิบายลักษณะของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไวดงั นี้
“แนวคิดของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนการมองปญหาอาชญากรรมวาเปนเรื่อง
ที่มิใชเปนการกระทําตอรัฐทีก่ ระทบตอความสงบเรียบรอยเทานัน้ แตเปนเรื่องที่กระทบตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดวย ดังนัน้ ทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไมวา จะเปนผูเสียหาย ผูกระทําผิด
และ ชุมชนจึงตองเขามามีบทบาทและมีสว นรวมในการแกไขปญหารวมกัน ทั้งนี้เพือ่ สรางสรรคความสันติ
และความสมานฉันทใหกลับคืนสูสังคมหรือชุมชนอีกครัง้
มุมมองเรื่องการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ถือไดวาเปนการปรับกระบวนทัศน ครั้ง
สําคัญของวงการอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม เพราะเดิมทฤษฏีการลงโทษจะเนนที่ตัวผูกระทํา
ความผิดเปนสําคัญ ไมวาจะเปนแนวคิดเรื่องการทดแทน (Restribution) การขมขูยับยั้ง (deterrence)
การตัดโอกาสไมใหกระทําผิด (incapacitation) หรือการฟนฟูแกไข (rehabilitation) แตแนวคิดเรื่องการ
สรางความสมานฉันทเปนการขยายมุมมองเรื่องการลงโทษใหครอบคลุมไปสูผูเสียหาย ญาติพี่นองของ
ผูตองหาและ ผูเสียหาย ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ตลอดจนสังคมและชุมชนดวย แนวทางการอํานวย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดถูกนําไปใชอยางไดผลในการจัดการกับความผิดทีเ่ กิดขึ้นในครอบครัว
ความผิดทีเ่ ด็กเปน
ผูกระทํา หรือเปนผูเสียหายและความผิดเล็กนอยอื่น ๆ

*

เนื้อหาสวนใหญของบทความนี้ ผูเขียนไดแปลจากเอกสารของคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ E/CN.15/2002/5
3
กิตติพงษ กิตยารักษ ดร., “ยุทธศาสตรการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”, โรงพิมพเดือนตุลา, พิมพครั้งที่
1 มี.ค. 2544, หนา 57
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ดวยเหตุนี้ ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใหไปสูเปาหมายอันพึงประสงค จึง
สมควรปรับกระบวนทัศนจากมุมมองที่เนนเฉพาะการปฏิบัติตอตัวผูกระทําผิดเปนสําคัญไปสู มุมมอง
การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทดว ย”4
เรื่องของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดรับความสนใจเปนอยางมากจากผูปฏิบัติและ
ผูกําหนดนโยบายทางอาญาในฐานะที่เปนทางเลือกใหมของการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ในการ
ประชุมใหญสหประชาชาติวา ดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ครั้งที่ 10 (the
Tenth United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) ณ กรุง
เวียนนา ระหวางวันที่ 10 ถึง 17 เมษายน 2543 ผูเขารวมประชุมเห็นวา แนวความคิดเรื่องการอํานวย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท นี้ สมควรไดรับการกําหนดหลักเกณฑพนื้ ฐานเพื่อนําไปใชในการอํานวย
ความยุติธรรมใหแกผูกระทําผิด และผูเสียหายในการกระบวนการยุติธรรม ปรัชญาพื้นฐานของการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือการจัดการกับผลรายที่เกิดขึ้นแลวและแกไขเยียวยาผูกระทําผิด
และผูเสียหายใหกับคืนสูสถานะเดิมใหมาก ที่สุดเทาทีจ่ ะทําได ผูเขารวมประชุมมีความเห็นวาการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนทางเลือกใหมสําหรับการอํานวยความยุตธิ รรมทางอาญาโดยดึง
ชุมชนและสังคมเขามามีสว นรวมในกระบวนการพิจารณาและการลงโทษ

การสรางหลักการรวมของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ในรายงานของสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมอาญา คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ลงวันที่ 7 มกราคม 2545 ไดนําเสนอ
บทวิเคราะหและความเห็นของนานาประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท5 ซึ่งสรุปได
วาแนวความคิดทั่วไปของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ การยอมรับวาอาชญากรรมที่กระทํา
ลง ไมไดกระทบแตเฉพาะอนาคตของผูเสียหายและชุมชน แตกระทบถึงอนาคตของผูกระทําผิดดวย
ดังนัน้ จึงพยายามที่จะเยียวยาผลประโยชนทงั้ หมดของผูเกี่ยวของทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยอาศัยความสมัครใจและการมีสวนรวมของผูก ระทํา
ผิด ผูเสียหาย และชุมชน อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากคําวา “การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(Restorative justice)” นี้ ยังไมมีคํานิยามในขอมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ
ที่ 1996/26 หรือ 2000/14 ทางสํานักเลขาธิการคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติจึงได
ขอใหรัฐบาลของประเทศตาง ๆ รวมทัง้ องคกรที่เกี่ยวของชวยแสดงความเห็นเกี่ยวกับคําจํากัดความของ
การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท

4
5

เพิ่งอาง, หนา 58
Report of the Secretary-General, Economic and Social Council, UN, E/CN.15/2002/5, 7 January 2002.
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ทัศนะของนานาประเทศและองคกรที่เกี่ยวของ
ประเทศฟลิปปนส ไดใหความหมายวา “การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทคอื
มาตรการเบี่ยงเบนในระบบการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไมใชลักษณะของการลงโทษ แตเปน
การอํานวยความยุติธรรมใหแกผูกระทําผิดและผูเสียหายในทํานองเดียวกัน แทนที่จะเอนเอียงไปในขาง
ใด ขางหนึง่ และทําใหเกิดความเสียเปรียบแกอีกฝายหนึ่ง เปนการพยายามทําใหความสัมพันธทาง
สังคมกลับ คืนมาใหม และพยายามคนหาถึงความผิดพลาดในการกระทําและผลรายที่ไดรับจากการ
กระทํานัน้ ซึ่งเปนวัตถุประสงคของความยุติธรรมแนวแกไขฟนฟู”
คณะกรรมการเพื่อนรวมโลกเพื่อใหคาํ ปรึกษา (the Friends World Committee for
Consultation) ไดใหคํานิยามในทํานองเดียวกันวา
“การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทพยายามแสวงหาความสมดุลที่เกี่ยวของกันของ
ผูเสียหายและชุมชน พรอมความจําเปนที่จะนําผูก ระทําผิดกลับคืนเขาสูสังคม เปนการพยายามชวยเหลือ
ผูเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมและทําใหคูความทุกฝายสามารถเขามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว
ไดอยางสัมฤทธิ์ผล
สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ ไดแสดงทัศนะวาการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท มี
ศักยภาพที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคหลายประการในการประกันความรับผิดชอบของผูกระทําผิด
สนับสนุนการกลับคืนสูสภาพเดิมของผูเสียหาย และกอใหเกิดประโยชนแกกระบวนการยุตธิ รรมอาญา
และชุมชนทั้งหมดโดยระดมคูกรณีทั้งหมดมาชวยกันคนหาทางออกซึ่งสนับสนุนการเยียวยา การกลับมา
ปรองดองกัน และการกลับคืนสูความมั่นใจ ประเทศสหรัฐอเมริกายังใหคําแนะนําดวยวา การนําการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชควรตั้งอยูบนพืน้ ฐานของหลักการและคุณคารวมกันซึ่งมีอยู 7
ประการคือ
ก) อาชญากรรมเปนความผิดเกี่ยวของกับความสัมพันธกนั ของมนุษย
ข) ผูเสียหายและชุมชนเปนศูนยกลางของกระบวนการยุติธรรม
ค) ความสําคัญลําดับแรกของกระบวนการยุตธิ รรมคือการชวยเหลือผูเสียหาย
ง) ความสําคัญลําดับที่สองคือการทําใหชมุ ชนกลับคืนสูสภาพเดิมในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทํา
ได
จ) ผูกระทําผิดมีความรับผิดชอบสวนตัวตอผูเสียหายและตอชุมชนสําหรับอาชญากรรมที่
ตนเองไดกอขึน้
ฉ) ผูกระทําผิดจะพัฒนาปรับปรุงแกไขตนเองและความเขาใจซึ่งเปนผลทีไ่ ดรับจากการอํานวย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ช) ผูที่เกี่ยวของรวมกันรับผิดชอบในฐานะหุน สวนในการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ประเทศอื่น ๆ ไดแก อารเจนตินา, เบลเยียม, โบลิเวีย, เม็กซิโก, ปากีสถาน, เปรู, เชียรราลีโอน
(Sierra Leone), แอฟริกาใต และตุรกี ตางเห็นดวยวา กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมไมสามารถหาทาง
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ออกที่ดีที่สุดเสมอไปในการแกปญหาความขัดแยงระหวางผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชน
เปนที่
ตระหนักกันดีวาภายใตกระบวนการยุติธรรมปจจุบันผูเสียหายยังไมไดรับการเยียวยาแกไขอยางรวดเร็ว
และเหมาะสม ประเทศเบลเยียม, เชียรราลีโอน (Sierra Leone) และแอฟริกาใตเห็นวา มาตรการการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนําไปสูความพึงพอใจของผูเสียหายพรอมกับการปองกัน
พฤติกรรมที่ผดิ กฎหมายในอนาคตและสามารถสรางทางเลือกใหมที่เลี่ยงการลงโทษจําคุกในระยะสั้นและ
โทษปรับ
ประเทศอารเจนตินาไดกลาวถึงคุณลักษณะของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่
แกปญหาในลักษณะที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด
ในขณะที่ยังคง
สงวนทางเลือกที่จะกลับไปสูกระบวนการยุติธรรมแบบธรรมดา หากผูที่เกี่ยวของไมสามารถตกลงกันไดใน
เรื่องมาตรการการเยียวยา ผูก ระทําผิดจะตกอยูในฐานะที่ตองเผชิญกับการกระทําของตนเองและผลที่เกิด
จากการกระทําเหลานัน้
ประเทศเม็กซิโกเห็นวาการใชการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนวิธกี ารที่ใชปองกัน
ความขัดแยงได อยางเชนความผิดเล็กนอย ปญหาครอบครัว ปญหาในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงปญหา
ของเยาวชนทีอ่ าจจะเพิ่มระดับการเผชิญหนาและความรุนแรงทีห่ นักยิ่งขึน้
ประเทศเม็กซิโกยังชี้ใหเห็น
ตอไปวาการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทอาจชวยขจัดความเสียหายอันเกิดจากการตองสูญเสีย
อิสรภาพสําหรับความผิดเล็กนอย ผลที่ตามมาก็คือการลดคาใชจายอันเนื่องมาจากการจําคุก ประเทศ
ปากีสถานและ กาตารก็ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของมาตรการดังกลาวในการแกปญหาคนลนคุก ประเทศเปรู
กลาวถึงแนวโนมของกฎหมายอาญาในชวงที่ผานมาวามุงตอการสรางหลักประกันใหแกผูกระทําผิด
จํากัดการใชโทษจําคุก และมาตรการปองกันอืน่ ๆ ที่ปกปองผลประโยชนทางกฎหมาย
แตใน
ขณะเดียวกันผลประโยชนของผูเสียหายไมไดรับการเหลียวแล มาตรการการอํานวยความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทจะชวยใหผเู สียหายอยูในฐานะเทาเทียมกันกับผูกระทําผิด เทากับทําใหกลับคืนสูความสมดุล
ระหวางคูความ
รัฐจํานวนหลายรัฐไดบัญญัติมาตรการการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไวใน ระบบ
กระบวนการยุติธรรมอาญาแลว มาตรการดังกลาวรวมถึง การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) การคุมประพฤติ (probation) การรอการลงโทษ (suspension of sentence) คําสั่งใหบริการชุมชน (community
service orders) และการชดใชคาสินไหมทดแทนแกผเู สียหาย (restitution payments to victims)
ในประเทศเยอรมัน มาตรการการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทใชกับความผิดอาญา
เล็กนอย สํานักงานอัยการและศาลสามารถหยุดกระบวนพิจารณาคดีอาญา หากผูก ระทําผิดไดพยายาม
ชดใช คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ รัฐมีหนาที่ตองจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเสียหายจากการกระทํารุนแรงโดยเจตนา ในประเทศมาเลเซีย ศาลสามารถปลอยผูกระทําผิดครั้ง
แรกโดย ใหมีการคุมความประพฤติไว
กระบวนทัศนใหม : ยุติธรรมชุมชน 81

82

ประเทศโอมานใชกฎหมายอิสลามซึ่งอนุญาตใหระงับขอพิพาทในครอบครัวดวยความ ตกลง
กันอยางฉันมิตร นักกฎหมายอิสลามเห็นชอบกับการตกลงกันระหวางผูเสียหายกับผูกระทําผิดใน เรื่อง
การบาดเจ็บทางรางกาย และกฎหมายอิสลามอนุญาตใหใหความเห็นชอบสําหรับการตกลงกันได
แมกระทัง่ ความผิดอุกฉกรรจอยางเชนคดีฆาตกรรม ประเทศกาตารนาํ มาตรการการอํานวยความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชเทาที่ไมกระทบตอความปลอดภัยหรือความมัน่ คงของสังคม มาตรา 51 แหง
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศกาตารไดอนุญาตใหมีการใหอภัยและยกโทษไดสําหรับความผิดที่ไม
กระทบถึงศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และผลประโยชนของผูเสียหาย โดยไมตัดสิทธิของผูเสียหายในการที่จะบอก
ปดวิธีการดังกลาวหรือดําเนินกระบวนพิจารณาดวยกระบวนวิธีพจิ ารณาปกติ
ในประเทศเปรู การประนีประนอม (Conciliation) สามารถกระทําไดในกระบวนการพิจารณาของ
ศาลเกี่ยวกับความผิดที่กระทําตอเกียรติยศ ชื่อเสียง และการบาดเจ็บโดยประมาท สํานักงานอัยการ
สามารถใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีเชนวานั้น หากวาผูกระทําความผิดเสนอขอชดใชคาสินไหม
ทดแทน หรือถาเปนความผิดเล็กนอย โดยผูเสียหายจะตองเห็นชอบกับคาสินไหมทดแทนในทางแพงดวย
ในประเทศเปรูการประนีประนอมยอมความนอกศาลสามารถกระทําไดโดยอาศัยศูนยการประนอมขอ
พิพาทหรือผูพพิ ากษาที่มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายเลขที่ 26872 มาตรา 5 ในประเทศแอฟริกาใต การ
อํานวยความ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทจํานวนไมนอยทีส่ ําเร็จลุลวงไปโดยผลงานของคณะกรรมการความ
จริงและการประนีประนอมขอพิพาท (the Truth and Reconciliation Commission)
หลายประเทศไดใหความสนใจโดยเฉพาะในการที่จะนํามาตรการการอํานวยความยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันทไปใชในระบบการดําเนินคดีเยาวชน ในประเทศออสเตรเลีย ไดมีการทดลองใชการประชุม
แบบเบี่ยงเบน (diversionary conferencing) ตั้งแตตอนตนทศวรรษที่ 1990 ในทุกรัฐและเขตแดน
ปรากฏวาในบางรัฐมาตรการเบี่ยงเบนไดกลายเปนปจจัยพื้นฐานของกระบวนพิจารณาคดีเด็ก ใน
ประเทศเยอรมัน ไดมีการนําการไกลเกลีย่ ประนอมขอพิพาท (mediation) มาใชกบั ความผิดตาง ๆ รวมถึง
เยาวชนดวย ในประเทศมาเลเซีย เยาวชนผูกระทําผิดอาจไดรับการปลอยตัวใหกบั บิดามารดาหรือ
ผูปกครอง หรือใหอยูภายใตคําสั่งคุมประพฤติตามกฎหมายศาลคดีเยาวชน ค.ศ. 1947 คณะกรรมาธิการ
กฎหมายแอฟริกาใตไดตีพิมพรายงานเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2000 เสนอรางกฎหมายการพิจารณาคดี
เด็กซึ่งมีการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนหลักเกณฑหลักของรางกฎหมายดังกลาว รัฐบาล
ของประเทศแอฟริกาใตยงั ไดทําโครงการทดลองวาดวยการประชุมกลุม ครอบครัวสําหรับเด็กผูกระทําผิด
ระหวางป ค.ศ. 1996-1997 ในประเทศสวีเดน ไดมีการตัง้ คณะกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะหบทบาท
ของการไกลเกลี่ยขอพิพาทสําหรับเยาวชนผูกระทําผิดและพิจารณาความเปนไปไดในการบัญญัติ
กฎหมายในเรือ่ งดังกลาว ในประเทศสหราชอาณาจักรไดมีการปฏิรูปการพิจารณาคดีเยาวชนในอังกฤษ
และเวลสซึ่งผนวกหลักการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาไปในกฎหมายดวย พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและพยานหลักฐานคดีอาญา ค.ศ. 1999 ใหอํานาจศาลในการสงคดีใหกับคณะ
ลูกขุนแผนกคดีเยาวชนพิจารณา คณะลูกขุนดังกลาวดําเนินการโดยเรียกประชุมชุมชน ซึง่ รวมถึง
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อาสาสมัครชุมชนและผูเสียหาย มาตรการการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดถูกนําไปใชในระบบ
การพิจารณาคดีเด็กในประเทศสกอตแลนด และไอรแลนดเหนือดวย
หลายประเทศไดกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายใหม ๆ ของตนที่ไดรวมมาตรการการ อํานวย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไวดวย ในประเทศเบลารุส (Belarus) กฎหมายสารบัญญัติและวิธีพิจารณา
คดีอาญาใหมซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 ไดบรรจุเนื้อหาของการอํานวยความยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันทไวดวย ภายใตกฎหมายดังกลาวนั้น การดําเนินคดีความผิดตอสวนตัว (private charge
cases) ผูเสียหายสามารถเริ่มคดีไดดวยตนเอง ผูแทนของผูเสียหายหรือผูแทนนิติบคุ คล เมื่อเริ่มคดีแลว
อาจมีการหยุดกระบวนพิจารณาไดถาคูค วามตกลงกันได ประเทศเอกวาดอรก็ไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
อาญาของตนใหมีการใชการลงโทษแบบเบี่ยงเบน (alternative punishments) โดยเฉพาะกับความผิด
เล็กนอย ประเทศ อิตาลีก็เสริมบทบาทของแผนงานความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative
schemes) ในคดีอาญา ประเทศโบลิเวียไดบัญญัตปิ ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาใหม กฎหมาย
ฉบับที่ 1970 มาตรา 18 ซึ่งใหอํานาจ ผูเสียหายในการดําเนินคดีความผิดตอสวนตัวไดดวยตนเอง
โครงการนํารอง (pilot projects) ในเรื่องของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทได เริ่ม
ปฏิบัติในหลายประเทศ ในป ค.ศ. 1997 ประเทศเดนมารกไดเริ่มขยายแผนโครงการนํารองการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทระหวางผูเ สียหายกับผูกระทําผิดเพื่อเปนเครือ่ งมือเสริมการฟองคดีอาญาแบบดั้งเดิม โครงการ
ดังกลาวจะสิน้ สุดในฤดูรอนของป ค.ศ. 2002 ประเทศนอรเวยไดจัดตั้งกลไกใหมที่เรียกวา
« konfliktr d» ซึ่งกําหนดรูปแบบอนุญาโตตุลาการระหวางผูเสียหายกับผูกระทําผิด ในประเทศ
นิวซีแลนดไดมีการใหทนุ แกโครงการบริหารความยุติธรรมเชิงสมานฉันทชมุ ชน 12 โครงการ และโครงการ
นํารองการอํานวยความ ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทในศาล 3 โครงการ ในประเทศปากีสถาน รัฐบาลไดนํา
มาตรการทีจ่ ะชําระความ ขัดแยงเล็กนอยนอกระบบการอํานวยความยุตธิ รรมอยางเปนทางการของ
ศาลมาใชภายใตแผนการกระจายอํานาจและการปฏิรูปทางการศาล (devolution and judicial reform
plans)
นอกจากนี้ หลายประเทศไดจัดการอภิปรายและการศึกษาเรื่องการอํานวยความยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) ไดจัดใหมีการอภิปรายสาธารณะบนพื้นฐานของคําแนะนํา
ฉบับที่ R (99) 19 ของคณะกรรมการรัฐมนตรีของสภายุโรป (the Committee of Ministers of the
Council of Europe) แกประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทในเรื่องทางอาญา
(Mediation in Penal Matters) ในประเทศนอรเวยไดมนี ําเสนอการศึกษาความเขาใจเรื่องการคุมครอง
และการชวยเหลือ ผูเ สียหายจากอาชญากรรมเมื่อป ค.ศ. 1992 และผลที่ตามมาคือเปนพื้นฐานของ
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ของประเทศนอรเวยในการเพิ่มสถานะของผูเสียหายในคดีอาญา ในประเทศ
แอฟริกาใต คณะกรรมการกฎหมายของแอฟริกาใตไดตีพิมพบทความจํานวนมากเกี่ยวกับความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท ในประเทศตุรกีก็ไดมีการเริม่ ทําการศึกษาในเรื่องนี้แลว
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แมกระนัน้ ก็ตาม ประเทศสวนใหญยอมรับวาการที่จะนํามาตรการการอํานวยความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชนั้น ยังอยูในขั้นตอนของการสํารวจและประเทศตาง ๆ ยังตองการขอมูลที่เกีย่ วของกับ
การบังคับใชและการปฏิบัติงานมากกวานี้ โดยเฉพาะตองการใหมีการอภิปรายเรื่องดังกลาวในระหวาง
การประชุมสมัยที่ 11 ของคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณและพัฒนาหลักการรวมกันของการอํานวยความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท
บางคําตอบที่ไดรับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใชมาตรการการอํานวยความยุติธรรม เชิง
สมานฉันทพรอมทั้งตัง้ ขอสังเกตวามาตรการที่บังคับใชจะตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแหงคดีนั้น ๆ
คําตอบรวมที่ไดรับจากสมาคมราชทัณฑอเมริกัน สมาคมราชทัณฑระหวางประเทศ และสมาคมเรือนจํา
ระหวางประเทศ (Prison Fellowship International) ไดเสนอผลการศึกษาของสภาที่ปรึกษาวิทยาศาสตร
และวิชาชีพระหวางประเทศ (the International Scientific and Professional Advisory Council) ใน
หัวขอเรื่อง “บทสรุปหนึ่งของโครงการและผลผลิตแหงการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท” (An
overview of Restorative justice programmes and issues) ซึ่งเขียนโดยนาย Paul Friday ของสมาคม
โลกดานเหยื่อวิทยา (the World Society of Victimology) สรุปไดความวา ในบางกรณีการอํานวยความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทอาจกอใหเกิดกระบวนการที่เปนปฏิปกษระหวางคูความคลายการดําเนินคดีใน
ศาลซึ่งทําใหสถานการณเลวรายลงไปอีกแทนที่จะปรองดองผลประโยชนของคูกรณี นอกจากนัน้ ยังทําให
หลักเกณฑทางกฎหมายวิธพี ิจารณาคดีอาญาเกิดความคลุมเครือ จากการศึกษาโดยการใชมาตรการ
การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกรณี ๆ ไป ยังไมสามารถสรุปไดวา ปจจัยเดนชัดที่เปนสาเหตุ
ของอาชญากรรมคืออะไรกัน แนระหวางความยากจน ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ (racism) และคุณคาทาง
วัฒนธรรมและสังคม จึงจําเปน ตองพัฒนาแนวทาง (guidelines) ในการนํามาตรการการอํานวยความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช

ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากลไกในการใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
สวนใหญของประเทศที่แสดงความเห็นใหการสนับสนุนแนวความคิดในการพัฒนากลไกระหวาง
ประเทศและกลไกที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ยกเวนประเทศญี่ปุนซึ่งมีความเห็นวา จะมีความเปนไปได
มากกวาที่จะพัฒนาและใชการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทภายใตบริบททีห่ ลากหลายของระบบ
กระบวนการยุติธรรมของแตละประเทศ แทนที่จะพยายามวางกฎเกณฑระหวางประเทศผานกลไกใด
กลไกหนึ่ง ประเทศญี่ปุนเห็นวาควรเนนทีก่ ารเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมใน
การที่จะชวยใหผูเสียหายกลับคืนเขาสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะดังกลาวมีความสัมพันธใกลชิดกับระบบ
กระบวนการยุติธรรมของแตละประเทศซึง่ แตกตางกันไป ประเทศญี่ปนุ เนนดวยวา ดวยเหตุผลดังกลาว
องคประกอบของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดรวมอยูในระบบการอํานวยความยุติธรรมของ
แตละประเทศแลว
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เมื่อพิจารณาธรรมชาติของกลไกเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความเห็นวา จะตองกําหนดใหกลไกดังกลาวมีหนาที่ทจี่ ะสนับสนุนการนําหลักการและ
คุณคาทั่วไปของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาบังคับใช มากกวาที่จะเนนการใชรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ประเทศสวีเดนย้ําวาโครงการการอํานวยความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมสมควรกาวกายสิทธิของรัฐในการกําหนดมาตรการลงโทษทางอาญา และ
โดยเฉพาะการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะตองไมกระทบตอหลักการของกฎหมายอาญาใน
เรื่องของความไดสัดสวน (Proportionality) ความชอบดวยกฎหมาย (legality) ความเที่ยงธรรม (equity)
ความสามารถคาดการณลวงหนา (predictability) และความสอดคลอง (consistency)
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเห็นวาการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทควรเปน เพียง
เครื่องมือเสริมระบบการอํานวยความยุติธรรมแบบดั้งเดิมเทานั้นและไมใชการเบี่ยงเบน (alternative)
แนวความคิดนี้ตรงกันขามกับความเห็นขององคการคุมครองเด็กระหวางประเทศซึง่ เห็นวาระบบการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนมาตรการเบี่ยงเบนที่ชัดแจงและสําคัญจากระบบการดําเนิน
คดีอาญาปกติและการดําเนินคดีกับเยาวชน ประเทศฟจแิ ละไอรแลนดเห็นวาการสรางหลักการรวมกัน
(common principles) จะตองพิจารณาถึงความแตกตางของสถานการณและความเห็น โดยเฉพาะ
ประเทศไอรแลนดไดอางถึงความเห็นที่แตกตางกันในเรื่องนี้ของประชาคมยุโรปและสภายุโรป นอกจากนี้
ประเทศไอรแลนดยังเห็นวา หลักการรวมกันควรจะตองสัมพันธกับความคิดริเริ่มของแตละภูมิภาค
ในสวนที่เกี่ยวกับขอบเขตการใชโครงการการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทนนั้ ประเทศ
คูเวตเห็นวากฎหมายที่เกีย่ วกับการสมานฉันทจะตองมีขอจํากัดในการบังคับใช จะตองไมถูกนําไปใชเพื่อ
หลีกเลี่ยงการลงโทษอาชญากร จะตองรักษาสิทธิของผูเสียหายและสังคมและจะตองเปนหลักประกัน
การยับยัง้ ไมใหเกิดการกระทําความผิดตามสมควร ประเทศเปรูเห็นวาการอํานวยความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท สมควรนํามาใชกับการกระทําความผิดโดยประมาทและความผิดเล็กนอย และอยูภายใต
ระบบกระบวนยุติธรรมพื้นฐาน
ประเทศโบลิเวีย แคนาดา และเปรูเห็นวา กุญแจสําคัญของการพิจารณาวาการอํานวย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะนําไปใชในกรณีใดบางนัน้ จะตองพิจารณาจากความสมัครใจ
(voluntarily) ของผูที่เขารวมทุกฝายและบุคคลเหลานัน้ จะตองสามารถรับผลของความไมสมดุลที่อาจ
เกิดขึ้นไดระหวางผูเ สียหายและผูกระทําผิด รวมทั้งผลลัพธทเี่ กี่ยวของกับความปลอดภัยหรือความมั่นคง
ของผูเขารวมกระบวนการ ประเทศโบลิเวียยังกลาวดวยวาขอตกลงและผลที่ไดรับควรสมเหตุสมผลและได
สัดสวน ประเทศสหรัฐ-อเมริกาเห็นวา ผูเสียหายควรมีสิทธิทจี่ ะปฏิเสธไมใหความยินยอมในการเขารวม
การอํานวยความยุติธรรม เชิงสมานฉันทตั้งแตเริ่มกระบวนการพิจารณา รวมทั้งมีสทิ ธิในการเพิกถอนการ
ใหความยินยอมและกลับคืนกระบวนการพิจารณาธรรมดาไดไมวาเวลาใดของกระบวนพิจารณา แตบาง
ประเทศเชน ประเทศฟจิและประเทศตุรกี มีความเห็นในทางตรงกันขามถึงขนาดทีว่ า แมในกรณีทไี่ ม
กระบวนทัศนใหม : ยุติธรรมชุมชน 85

86

ปรากฏความยินยอมโดยอิสระและสมัครใจ กระบวนการพิจารณาก็ควรสนับสนุนหรือบังคับใหใชการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทได
สําหรับประเทศอารเจนตินาไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา การไกลเกลีย่ ประนอมขอพิพาท
(Mediation) เปนมาตรการเบี่ยงเบนหรือมาตรการเสริมในการแกไขปญหาอยูบอย ๆ และในกรณีที่ไม
สัมฤทธิผ์ ล ก็สามารถที่จะกลับเขาสูกระบวนพิจารณาธรรมดาได

ขอสรุป
กลาวโดยสรุป ประเทศตาง ๆ สนับสนุนความคิดในการนํามาตรการอํานวยความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชในการดําเนินคดีอาญา การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทสมควรใชในฐานะเปน
เครื่องมือเสริมของระบบการดําเนินคดีอาญาแบบธรรมดา โดยเฉพาะในกรณีที่ยงั มีการนํามาใชในทาง
ปฏิบัติอยางไมเพียงพอ จากคําตอบที่ไดรับปรากฏวามีรัฐเปนจํานวนมากที่ไดนํามาตรการการอํานวย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทบางอยางมาใชในระบบกระบวนยุตธิ รรมของตนแลว แตประเทศเหลานั้น
ยังคงเห็นวาการใชมาตรการดังกลาวยังอยูในขั้นตนและสมควรที่จะทําการสํารวจและพัฒนาการนําการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชตอไป
อยางไรก็ตาม บางประเทศไมเห็นดวยในการที่จะมีการกําหนดหลักเกณฑของการอํานวยความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยกลไกระหวางประเทศกลไกใดกลไกหนึง่ เนื่องจากเห็นวาการนําการอํานวย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชอยางมีประสิทธิภาพนัน้ จะตองขึน้ อยูกับบริบทโครงสรางทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพสังคมของแตละประเทศ
ผูแปลบทความนี้เห็นวา ทัศนะของนานาประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
นี้คงชวยใหผทู อี่ ยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเห็นการยอมรับของแตละประเทศที่เห็นความจําเปน
ในการนําเอาการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชเปนเครื่องมือเสริมของระบบการดําเนิน
คดีอาญาแบบธรรมดามากยิง่ ขึ้น สวนวิธีการนํากลไกดังกลาวมาใชคงจะตองขึ้นอยูก ับระบบโครงสราง
ทางกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี และสภาพสังคมของแตละประเทศ ดังเชนทัศนะที่ประเทศ
ญี่ปุน ไดใหขอ สังเกตไว
**************************
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ภาคผนวก
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powerpoint
PowerPoint: กระบวนทัศนใหม: ยุตธิ รรมชุมชน
โดย
นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
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การบรรยายเรื่อง “กระบวนทัศนใหม ยุติธรรมชุมชน”

กระบวนทัศนใหม:
“ยุติธรรมชุมชน”
โดย

นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
พงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน

ประเด็นการศึกษา
zคําจํากัดความ, และความแตกตางระหวาง

ยุติธรรมตามธรรมดากับยุติธรรมชุมชน
zความแตกตางจากยุติธรรมเชิงสมานฉันท
zหลักการ ,คุณคาที่สําคัญ ,และกลยุทธ
zกระแสโนมนําสูกระบวนทัศนยุติธรรมชุม
ชน

zลักษณะสําคัญที่เกิดจากการดําเนินกระบวนการ

ยุติธรรมชุมชน

zยุติธรรมชุมชนจากสุดขอบจะเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลักไดหรือไม
zปญหาและขอหวงใย
zยุติธรรมชุมชนกรณีประเทศไทย

The situation in Central Asia with rapidly
escalating HIV infection among IV drug users the
HIV outbreak could be characterized as a
CONCENTRATED HIV epidemic

ภาพนี้อาจเปนที่นารัง
เกียจของสังคมแตหาก
มองภาพนี้ยอนหลัง
ไปในอดีตอาจเห็นภาพ
ที่นาสมเพศที่ถูกทอด
ทิ้งใหเปนเหยื่อของ
สังคมที่เปลี่ยนไป

ชีวิตเพิ่งโผลออกมาดูโลกแตก็
ตองตกเปนเหยื่อ เพื่อชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีกวาจากเมื่อ
วันวานเราจะดําเนินกระบวน
การยุติธรรมไปในทิศทางใด
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สถิ ติ ค ดี ผู ต อ งโทษ ตั้ ง แต พ .ศ. 2532 - 2546
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the whole iceberg ...
violent
crimes
racial
robbery attacks

sex
theft
offences
domestic
street violence harassment
crime assault
fraud
corruption illegal drugs
enviroenviro-crime
bullying
incivilities

stalking
drunkeness graffiti

filthy
environment

antianti-social
behaviour

ความแตกตางระหวางยุติธรรมตาม
ธรรมดากับยุติธรรมชุมชน
ยุติธรรมตามธรรมดา
– Reactive
– Adversarial
– Offender focused
– Processor
– fragmentation
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“ยุติธรรมชุมชน”
z Proactive
z Collaborative
z Community focused
z Problem oriented

ความแตกตางระหวางยุติธรรมชุมชน
กับยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ยุติธรรมชุมชนเปนแนวคิดที่เกี่ยวพันอยางใกลชิดกับ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทแต
แตสามารถแยกออกจากยุ
ามารถแยกออกจาก ติ
ธรรมเชิงสมานฉันทไดอยางชัดเจน ทั้งยุติธรรมเชิง
สมานฉันทและยุติธรรมชุมชนตตางมีจุดมุงหมายรวม
กันอยูจุดหนึ่งคือการเยียวยาความเสียหายทั้งสองแนว
คิดใหความใสใจตอความตองการและปญหาของเหยื่อ
อาชญากรรม

คําจํากัดความและความหมาย
เปนรูปแบบเชิงกลยุทธ(strat
(strategic
method)
method)ในการลดอาชญากรรมและปองกัน
อาชญากรรมดวยวิธีการสรางและสงเสริมการ
ทํางานรวมกัน(collaboration)แบบเปน
หุนสวน(partnership)กับชุมชนทั้งหลาย
(U.S.Department of Justice;American Probation and Parole
Association ;APPA

)

(Barajas 1995,1998;Clear and Karp 1998 ,2000;Carey 1999)

สังคม

ชุมชนความหมาย

ครอบครัว

กลุมเพื่อน

สมาชิกชุมชน
ภาคเอกชน

โรงเรียน

ภาครัฐ
ศาสนา

ชุมชน

ประชาสังคม
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ผนึกกําลังทุกภาคสวน

การวางแผนชุมชน

ทํางานเพื่อนํา
รองใหกับชุมชน

รวมมือกันแกปญหาสังคม
รวมวางแผนเชน:- ค:.เรียนรูชุมชนรวมกัน
. คุมครองดูแลชุมชนรวมกัน ใชงบประมาณรวมกัน
. เอาใจใสลูกหลานรวมกัน

community justice มุงเนนการทํางาน
อยางเปนระบบในเชิงรุก( proactive ) , การ
แกปญหา( problem solving ) โดยมุง

ไปที่การปองกัน,การควบคุม ,,และการลดอาชญา
กรรมรวมถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจาก
อาชญากรรม

ทุกระบบทุกองคกรมุงสูชุมชน

ชุมชน

องคกรภาคเอกชน
อบต,อบจ,เทศบาล

Problem-solving Specialists (PSS)
Target hardening
Situational prevention
Community mobilization
Basic and advanced 1st Gen CPTED

เปาหมายโดยรวม
( overarching goal )

ศาล/คุมประพฤติ
ระบบการศึกษา
บริการสาธารณะสุข

STEP 2 - Introduce Problem
solving Tools

จังหวัด/อําเภอ
จัดหางาน
สวัสดิการสังคม

องคกรการกุศล
ศาสนา
ศาสนา

“เปนการสรางและสงเสริมชุมชนใหเปน
ชุมชนแหงความเปนธรรม ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม มีความสงบเรียบรอยและมี
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ด”ี
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หลักการสําคัญ
2000)
(Nicholl 1999;APPA
1999;APPA2000

1.ชุมชนรวมทั้งเหยื่ออาชญากรรมและผู
กระทําผิดแตละคนตางเปนลูกคาของระบบ
ยุติธรรมตามธรรมดาและยังเปนหุนสวนคน
น
สําคัญ(core partnership)ของระบบ
ยุติธรรมตามธรรมดาอีกดวย

2. การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวน

ระหวางหนวยงานทั้งหลายในระบบยุติธรรม
ตามธรรมดากับชุมชนเปนความพยายามเพื่อ
ความปลอดภัยของชุมชนและความสงบเรียบ
รอยของชุมชน

Local strategic partnerships
civil
society

Mayor
cabinet
COUNCIL

public
institutions

LOCAL STRATEGIC PARTNERSHIP

private
compani

CS BOARD

health
improvement

crime
reduction
&
community
safety

area based
projects:
projects:
SRB & NDFC

themes:
themes:
race
strategy,
environment
etc

learning
& skills

Strategy for effective community
safety
Action Plan
* priorities/resources
* actions vs. risk factors

Safety Diagnosis
* challenges from crime
* risk factors

Responsibility Centre
*
*
*
*

leadership
schools, social services ...
gender and diversity
engaging citizens
Implementation
*coordination
*benchmarks/timeline

Evaluation
* process
* results

International Centre for the Prevention of Crime
Assisting cities and countries to reduce delinquency, violence and insecurity

Social Capital

3. ชุมชนเปนทรัพยากรที่ตองใหความ
เพื่อรวมกันกับ
สําคัญในการแกปญหาและเพื
องกันไมใหตกเปน
ประชาชน ชุมชนในการป
ชน
เหยื่ออาชญากรรม,ในการแกไขปญหาขอขัด
แยงและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

Natural Capital

Resources
Produced Economic Capital

Human Capital

Social Capital
Networks

Culture

Political
conditions

Network composition
Network
dynamics

Effects of
Social Capital

Network
characteristics

Network transactions

Legal
conditions

Institutional
conditions

Potential Outcomes
Positive

Negative

Community & personal

Lacking networks & inclusiveness
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4.

อาชญากรรมแกไขและจัดการไดดวยการ
ขจัดความไรระเบียบในสังคม,การกระทํ
าหรือ
คม
พฤติกรรมใดๆที่จะนําไปสูการกระทําความผิด
ดวยวิธีการใหผูกระทําความผิดสํานึกรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่ตนเปนผูกอใหกับเหยื่ออาชญา
กรรม

3. อํานวยความยุติธรรมดวยการแก
ปญหากอนที่จะเกิดอาชญากรรมยิ
อาชญากรรม ่ง
กวาการคอยจัดการกับคดีตางๆเมื่อ
เกิดความผิดขึ้นแลว

กลยุทธสําคัญ
รวมเอาวิ
รวมเอา ธีปฏิบัติและกระบวนการตางๆของ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาไวเปนสวนหนึ่ง
ของกลยุทธ
2. ดําเนินการใหครอบคลุ
ครอบคลุมทั้งผูกระทําผิดที่
เปนเด็กและผูใหญ

1.

คุณคา(value)
value)
( Nicholl 1999;APPA
1999;APPA 2000 )

1. เปนความพยายามซ
ซอมแซมเยียวยาความเสีย
หายที่มีสาเหตุจากการกระทําความผิดแกเหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
2. เปนการทํางานเพื่อปองกันอาชญากรรมและลด
อาชญากรรม ลด
การตกเปนเหยื่อ
ความหวาดกลัวอาชญากรรมและการตกเป
อาชญากรรม

4. สงเสริมการคุมครองชุมชนดวยวิธีการทํทํางานในเชิง
รุกมุงเนนการแกปญหาและมุงจัดการกับผูกระทําผิด
ดวยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนําไปสูการกระทํา
ผิดอีกความพยายามดังกลาวเปนการเฝาระวังรักษาให
ชุมชนอยูกันอยางเปนธรรม,
ธรรม,ปลอดภัย,มีความสงบ
เรียบรอยและเขมแข็งซึ่งชุมชนลักษณะดังกลาว
อาชญากรรมจะเกิดขึ้นไดยาก

3. ใหความสําคัญกับการสรางชุมชนใหมีความ
ปลอดภัยยิ่งกวาการใหบริการแกหรือเพื่อผูกระทํา
ผิด
4. มุงสูเ ปาหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะภาย
ใตกรอบการป
การปองกันไมใหตกเปนเหยื่ออาชญา
กรรม
(APPA 2000)
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5. จัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิและ

ความจําเปนโดยใหความสําคัญกับชุม
ชนและเหยื่ออาชญากรรมในลําดับตนๆ

6.. ตองแสวงหาความสัมพันธเกี่ยวกับการทํางานที่
ประสานการทํางานรวมกันเปนทีมเดียวใน
วใน
ทามกลางหนวยงานทั้งหลายในระบบยุติธรรม
ทางอาญาตามธรรมดา,ประชาชน,องคกรทั้งหลาย
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อบริการชุมชนและ
สังคม,ระบบการศึกษาทั้งหลาย,และกลุมความ
เชื่อทั้งหลาย(APPA 2000)

กระแสผลักดัน
7. พุงเปาไปยังปญหาทั้งหลายที
หลาย ่จะนําไปสูการ

กระทําความผิดและมุงจัดการกับปญหาที
หา ่
เกิดจากการกระทําความผิด
8. สงเสริมโปรแกรมการแกไขฟนฟูที่มีพื้น
ฐานมาจากการวิจัยที่สามารถประเมินผลได

กระแสในทางลบ
1. ผูปฏิบัตใิ นองคกรตางๆในระบบยุติธรรมทางอาญาไม

พอใจการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมที่เคยทํากันมา(Hon
Patricia Young)

2. เห็นวาระบบยุติธรรมตามธรรมดากํกําลังเดินไปในทิศ

ทางที่ผิดทําใหอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น ขยายเรือนจํา
เพิ่มมากขึ้น(Leonard E.Noisette)

(APPA 2000)

สถิ ติ คดี ผู ต องโทษ ตั้ งแต พ.ศ. 2532 - 2546

3. ในสภาวะการณปจจุบันอาชญากรรมไดเปลี่ยน
250000

2 4 3 ,3 2 7

2 0 3 ,7 0 2

200000
1 6 4 ,4 5 1

จํ า น วน คดี

150000

1 3 0 ,9 9 7
1 0 3 ,3 2 9

100000

8 1 ,4 7 8

8 3 ,9 8 1

1 1 1 ,0 2 8

1 0 3 ,2 0 2

9 0 ,3 0 7

8 8 ,0 5 1

7 3 ,3 0 9

แปลงไปมีลักษณะที่ซับซอนทั
น ้งจากปญหาสังคม
ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสุขภาพจิต ปญหาทาง
วัฒนธรรม และที่สําคัญอยางยิ่งคือปญหาครอบ
ครัวและยาเสพติดทีระบบยุ
่ ระบบยุติธรรมทางอาญาไมมี
โปรแกรมหรือทรัพยากรที่เพียงพอที่จะจัดการกับ
ปญหาดังกลาวไดโดยลําพัง(Nicholl 1999)

50000
0
2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2546

ป พ.ศ.
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4. แรงกดดันจากการเมืองและเสียงเรียกรองจากเหยื่ออาชญากรรม

และชุมชน เปนกรณีตัวอยางของอเมริกาในป1998 จํานวนผู
กระทําผิดในความดูแลของระบบการแกไขฟนฟูอันไดแกเรือน
จํา คุมประพฤติและการพักโทษสูงถึง5.9ลานคน ที่ 3.4ลาน
คนเปนผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ ที่อยูในความดูแลของระบบคุม
ประพฤติ รวมทั้งเด็กที่กระทําผิดอีกกวา600,000คน ซึ่งสูง
กวาป1990 ถึง28%ในจํานวนนั้น557%เปนคดีอุกฉกรรจ ท
ทางดานเรือนจําเองป1998 มีนักโทษในความดูแลถึง1.2ลาน
คนเพิ่มจากป1990ถึง65%

กระแสผลักดันทางบวก
community policing paradigm
broken windows model


working outside the box
systems thinking


การลดลงซึ่งอาชญากรรมรุนแรงและการตกเป
ตกเปนเหยื่อมีเหตุผลที่ปราศจากขอสงสัย
ใดๆอยู 2 เหตุผล คือ:
1. Community Policing Paradigm
2. Broken Windows Model

ผลการสํารวจความเห็นสาธารณะโดยมห
โดย
มหาวิทยาลัยSam Houston State 1996
ความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆในระบบยุติธรรมตาม
ธรรมดาอันไดแกตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑคุม
ประพฤติและการพักโทษผลปรากฎวาความเห็น
สาธารณะไมพอใจทุกองคกรยกเวนตํารวจที่พอ
ใจถึง60% ( Longmire and Sins1996
Sins1996 )

Community Policing Paradigm

ป1998ใน
1998ในอเมริกามีผูตกเปนเหยื่ออาชญา
กรรมจํานวนทั้งสิ้น31ลานคนซึ่งเปนอัตราต่ํา
สุดตั้งแตมีการสํารวจในระดับชาติมาตั้งแตป
1973และอัตราการเกิดคดีอุกฉกรรจรุนแรง
ทั่วประเทศลดลง27% ตั้งแตป1 993
(Rennison 1999)

ตํารวจชุมชน อัยการชุมชน ศาลชุมชน และการ
แกไขฟนฟูในชุมชนที่ไมใชการแกไขฟนฟูแบบ
ดั้งเดิมที่ทํางานแบบตั้งรับในสํานักงาน ทั้ง4รูป
แบบ ถือวาเปนการเดินตามกระบวนทัศนยุติ
ธรรมชุมชน (Barajas 1995)

( Reinventing Probation Council 2000 )
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ทั้ง 4 รูปแบบมุงเนน:
1. ยึดเอาชุมชนเปนศูนยกลาง
2. เนนกระบวนการแกปญหา
3. ปฏิบัติงานในเชิงรุก
4. สรางกระบวนการมีสวนรวม

โดยการทํางานเคียงบาเคียงไหลกับ หนวยงานทั้ง
หลายในระบบยุติธรรมตามธรรมดา ,กับหนวยงานภ
ภาครัฐอื่นๆที่มีวัตถุประสงคเพื่อบริการชุมชนและ
สังคม,
คม,กับองคกรภาคเอกชน ,ภาคประชาชนและชุม
ชนทั้งนี้เพื่อมุงสู สัสงั คมที่ปลอดอาชญากรรมสังคมที่
มีความสงบเรียบรอย (Nicholl 1999;community
1999;community
policing paradigm)
paradigm)

บริกประกอบการบํ
ารภาครัฐเพื
ไขฟดแบบครบวงจร
นฟูผูกระทํึ่งาผิด
องค
าบัด่อฟการแก
นฟูยาเสพติ
บริการสําหรับเด็ก
บริการครอบครัว

บริการอาชีพ

พฤติกรรมบําบัด
counseling แผนการฟนฟู

z ป 1970 เกิดตํารวจชุมชนในอเมริกา

ศาสตราจารย
Herman Goldstein
มหาวิทยาลัย
Wisconsinไดเสนอรูปแบบ
S.A.R.A.แกวงการตํารวจอเมริกาที่เปนประโยชน
อยางมากในการจัดการกับอาชญากรรมโดยเฉพาะการ
แพรระบาดของยาเสพติด

z 1979

คัดกรอง/ประเมิน
ที่พักอาศัย/
คาพาหนะ /

ตํารวจชุมชน

ติดตามการใชยา

บริการสุขภาพจิต

บําบัดทางคลีนิค
การบําบัดดวยยา เพื่อนชวยเพื่อน
บริการสุขภาพทั่วไป
สงเคราะหการเงิน บริหารคดี น
การดูแลตอเนื่อง
บริการการศึกษา

บริการดานกฎหมาย
AID/HIV

ป1983ศา
1983ศาสตราจารยRobert
Trojanowicz ไดตั้งศูนยตํารวจชุมชนแหง
ชาติขึ้นและเสนอเป
เปาหมายโดยรวม
(overarching
overarching goal)
goal สําหรับการปฏิบัติ
งานของตํารวจชุมชนไวดังนี้ คือ:
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ปแบบที
่พัฒนามาจาก
community policing paradigm
บทเรียรูนจาก
“การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับ
ชุมชน ทําใหชุมชนมีความสามารถเพื่อรวม
กันกับชุมชนทํางานแบบเคียงบาเคียงไหล ใน
การแกปญหาทั้งหลายของชุมชนที่จะทําให
ชุมชนของพวกเขาปลอดภัยจากอาชญา
กรรม”

Broken Windows Model
broken windows model เปน กระบวน
ทัศนใหมของตํารวจชุมชนยึดปรัชญาการทํางาน
ในเชิงรุก เนนการแกปญหา ควบคูไปกับการ
บังคับใชกฎหมาย โดยมองวาชุมชนเปนหุนสวน
ในการควบคุมอาชญากรรมในขณะเดียวกันก็เปน
ลูกคาดวย (Kelling and Coles 1996; Ncholl 1999)

การคิดนอกกรอบ

1. medical model
กระบวนทั
ศนยุติธรรมชุมชน

1.

( Nicholl 1999;Clear
;Clear and Karp 2000 )
1999
2. holistic
approach
3. problem solving
เนนการทํ
างานในระดั
บทองถิ
่น เชารวจชุ
นศาลชุ
มชน
4. Result
oriented
(โดยตํ
มชนของ

อเมริให
กามีบกริฏหมายกํ
ารวัดผลไว
Midtown
การในทาหนดถึ
องถิ่นงวิสธวีกนหนึ
่งของใน
Violent Crime Control and Law
แมนฮัตตัthe
นรวมทั
้งไทมสแคว
Enforcement Act 1994)
1994)
2. เปาหมายสุดทายเปลี
ย ่ยนจากผูกระทําผิดเปนชุม
ชน

กลยุทธ:
zเนนความปลอดภัยสาธารณะ zบังคับเงื่อนไขอยางจริงจัง
zทํางานในชุมชน

zเนนการวัดผลดวยตัวชี้วัด

zสรางหุนสวนในชุมชน

zเนนภาวะผูนําที่เขมแข็ง

zใชทรัพยากรอยางคุมคา

ตัวอยางการคิดนอกกรอบ
• community corrections
improvement association
หรือ C C I A
• NEIGHBORS

• AmeriCorps
Gary Hinzman: working outside the box 1995
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“การคิดอยางเปนระบบ”
องคประกอบที่ 5ขององคกรแหงการเรียนรู
1. personal mastery
2.mental
mental model

3. shared vision
4. team learning
5. systems thinking
( Peter M Senge1990
Senge1990:: The Fifth Discipline .
The Art & Practice of The Learning Organization )

3. เปลี่ยนและขยายบทบาทของผู
นและขยายบทบาท ปฏิบัตินอก
เหนือจากการมุงลงโทษ เปนการแกไขฟนฟู
เชนศาลชุมชนMidtownและRed
Hookตางมีโปรแกรมเพื่อการบําบัดรักษา
ยาเสพติดและการสงเคราะหเปนตน

6. ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดมุงไปใน
ทิศทางเยียวยาความเสียหายแกชุมชนที่ได
รับผลกระทบจากการกระทําผิดซึ่งแตเดิม
ชดใชแกรัฐในรูปคาปรับ

4. กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนทํ
ทําใหชองวางระหวางชุม
ชนกับระบบยุติธรรมตามธรรมดาแคบเขาหากัน เชน
อัยการชุมชนในFifth District, Washington.
5.

กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนสรางแนวทางความรั
งแนวทางความรับ
ผิดชอบตรวจสอบได

7.กระบวนการยุติธรรมชุมชนไดรับความรวมมือ
จากชุมชนดวยวิธีการ ทํางานรวมกันกับชุมชน
แบบเปนหุนสวน สรางความไววางใจ ความเชื่อ
ถือ และความรวมมือ
(Nicholl 1999

;Clear and Karp 2000 )
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ความสัมพันธระหวางชุมชน เหยื่ออาชญากรรม

ยุติธรรมชุมชนเปลี่ยนลักษณะ
ความสัมพันธระหว
ระหวางชุมชน
กับยุติธรรมตามธรรมดาอยางไร

สรุปความสัมพันธระหว
ระหวางยุ
งยุติธรรมตามธรรมดากับชุม
ชนเมื
ชนเมื่อเดินตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนซึ่งตรงกับที่ Kay Pranis
่25-26 ) ดังนี:้
(1998)
1998)สรุปไว ( concept paper หนาที25-

Nicholl 1999

community justice paradigm formulated by the BJS
Princeton Study Project

ผูกระทําผิด และรัฐ ( Clear and Karp 2000)
2000)

Steps in Dealing Effectively With Crime While
Strengthening Democracy and Social Justice

ปญหาและขอหวงใย
(U.S.Department of Justice:
Justice:workshop 2000 )

1. ตองอาศัยเวลา และความอดทน
2.ปญหาเรื่องcorruption
งcorruption
3. สถาบันตางๆในชุมชนผลักภาระใหกับระบบยุติธรรม
4.เปนการขยายบทบาทศาลใหกวางออกไปหรือไม
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5. ปญหาความยากจนที่ผูคนดิ้นรนเพียงเพื่อมีงาน
ทําและที่พักพิงโดยไมใสใจในปญหาความปลอด
ภัยของชุมชน
6. ปญหาชนกลุมนอยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที
นธรรมที่ยากที่จะสรางความไววางใจ
7. ผูปฏิบัติยังยึดติดกับวัฒนธรรมองค
นธรรมองคกรเดิมๆ

3.ตองเชื่อมั่นวาชุมชนมีศัศกั ยภาพและทุ
น
ภาพ
ทางสังคมที่ยังรอการคนหาและนําเขามา
รวมทํางานเพื่อชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ของชุมขน

5.กลุมชวยเหลือและสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรมมี
อาชญากรรมมี

พลังที่จะผลักดัน

6.ยังมีสมาคมตางๆประมาณ
งๆประมาณ 3,000 องคกร(
ร(อเมริกา)
า)ที่

สวนใหญยัยงั ไมไดนําเขามามีสวนรวมในกระบวน
ทัศนนี้

จากสุดขอบสูสายธารกระแสหลั
( u.s.Department of Justice:workshop 2000)

1. บุคลากรตองมีความพรอมในด
ม านความรู
ความสามารถและทักษะจําเปน
2. ตองมีทัศนคติวาผูกระทําผิดสามารถแกไข
ได

4. โครงการกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจะตอง:

(1) พัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ
(2) ตองรักษาความเปนหุนสวนใหยั่งยืน
(3) ตองพัฒนาอาสาสมัคร
(4) ตองมีงบประมาณ

7. สรางการยอมรับโดยกฎหมาย
community justice ที่มีสถานภาพรับรอง
โดยกฎมายตัวอยางเชนตํารวจชุมชนของ
อเมริกา,อังกฤษเปนตน ศาลชุมชนโดยสภาพ
เปนการชอบดวยกฎหมาย (legitimacy)
.
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8. หากกระบวนทัศนนี้จะไดรับการยอมรับก็

กรณีประเทศไทย

ทําใหตํารวจชุมชนของอเมริกาเปนที่
ยอมรับของสาธารณะมากกวา 60%ทั่ว
ประเทศและ83% ที่รัฐTexas

1. ยุติธรรมชุมชนสมควรที่จะนํ
นําเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลั
กระแสหลักหรือไม
2.หากนําเขามาดังนั้นเเป
เปาหมายโดยรวม
(overarching goal) ของระบบยุติธรรมตาม
ธรรมดาควรมีหรือไมและควรเปนอยางไร

3.หากองคกรหนึ่งองคกรใดเดินตามกกระบวน
ทัศนนี้จะไดรับการตอบรับและสนับสนุนทั้ง
จากภาครัฐและองคกรอื่นๆในกระบวนการ
ยุติธรรมดวยกันเองหรือไม

สวัสดี

เนื่องจากปรัชญา problem solving ซึ่ง
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บทที่ 1
กระบวนทัศนใหม “ยุติธรรมชุมชน”1
บทนํา
ยุติธรรมชุมชนเปนกระบวนทัศนใหมที่มคี วามเปนนามธรรมสูงและซับซอนอยากตอการ
ทําความเขาใจตองอธิบายควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมจึงจะทําใหผูที่ไม
คุนเคยกับกระบวนบวนทัศนยุติธรรมชุมชนสามารถทําความเขาใจในกระบวนทัศนยตุ ิธรรมชุมชน
ไดงายขึ้น การทําความเขาใจในกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจึงตองเขาใจในกระบวนทัศนดั้งเดิม
ของยุติธรรมทางอาญาเปนอยางดี เมื่อสามารถศึกษาเปรียบเทียบระหวางกระบวนทัศนใหมกับ
กระบวนทัศนเดิมจนเขาใจดีแลว ตอจากนัน้ ผูศึกษาตองทําความเขาใจกับความหมายของยุติธรรม
ชุมชนซึ่งความหมายนัน้ มีผูใหคําจํากัดความไวหลายคน ผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับยุติธรรมหลายคน
บอกวายุติธรรมชุมชนไมใช กิจกรรม โปรแกรม หรือ โครงการ หากแตเปนกลยุทธ หรือ
ยุทธศาสตร สิ่งนี้จึงตองระลึกถึงอยูเสมอ เชน ความหมายของยุติธรรมชุมชนสามารถทําใหเขาใจ
ยุติธรรมชุมชนไดงายขึ้นหากผูศึกษาหมัน่ เปรียบเทียบกับการกระทําใดๆวาเขาขายเปนยุติธรรม
ชุมชนหรือไม โดยตรวจสอบวาการกระทํานั้นๆมีองคประกอบครบ 5 องคประกอบของความเปน
ยุติธรรมชุมชนหรือไม เปนตน
ในบทนีจ้ ะแบงออกเปนสองสวน สวนที่ 1 จะเริ่มตนดวยการอธิบายถึง ประวัติของ
ยุติธรรมชุมชน กระบวนทัศนเดิมกับกระบวนทัศนใหม ยุติธรรมชุมชน และความหมาย เปาหมาย
อยางกวางๆของยุติธรรมชุมชนที่เรียกวา อุดมการณของยุติธรรมชุมชน ตามดวย องคประกอบหลัก
ที่สําคัญ 5 ประการของยุติธรรมชุมชนที่จะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางแนวปฏิบัติของ
ยุติธรรมชุมชน กับ แนวปฏิบัติของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิม จากนั้นจะไดอธิบายถึง
หลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชน 7 หลักการ และในสวนที่ 2 จะใชวิธีการอธิบายเพื่อสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของ “กระบวนการ” ของหุนสวนยุติธรรมชุมชนซึ่งประกอบดวย ภาพ
ปฏิสัมพันธขององคกรชุมชน (Community Field) คุณลักษณะสําคัญขององคกรสมาชิกของ
หุนสวนยุติธรรมชุมชน หุนสวนยุติธรรมชุมชน ความสามารถของหุนสวนยุติธรรมชุมชนซึ่ง
ประกอบดวยเปาประสงค ปญหาที่ตองการแกไข และวัตถุประสงค กิจกรรม และผลผลิต
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โดยนายสมชาติ เอีย่ มอนุพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
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สวนที่ 1
แนวคิดทฤษฎี องคกระกอบ และ
หลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชน
ประวัติของยุติธรรมชุมชน
กระบวนทัศนใหม “ยุติธรรมชุมชน” เปนวิสัยทัศนของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิม
ที่ออกแบบการปฏิบัติงานเสียใหมโดยมีเปาหมายในระดับชุมชน “เพื่อชีวิตและความเปนอยูที่ดีของ
ชุมชน” กระแสของกระบวนทัศนนี้ทําใหหนวยงานตางๆ ในระบบยุตธิ รรมทางอาญาหันมาให
ความสําคัญกับชุมชนมากขึน้ เชน “การปองกันอาชญากรรมโดยชุมชน” “ตํารวจชุมชน” “ทนาย
ชุมชน” “อัยการชุมชน” “ศาลชุมชน” และ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท”
การริเริ่มนํากระบวนทัศนยตุ ธิ รรมชุมชนมาใชโดยหนวยงานตางๆนั้น ทุกรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมาตางมี “หลักการสําคัญรวมกัน” (Common Core) ประการหนึ่ง คือ การมุงแกปญหาใน
ระดับชุมชนทัง้ เพื่อผลในระยะสั้น และระยะยาว การมุงชดใชเยียวยาใหแกเหยื่ออาชญากรรมและ
ชุมชน การสรางความเขมแข็งใหกับปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน และการบูรณาการเพื่อการ
คืนสูชุมชนสําหรับผูกระทําผิดอยางพลเมืองดี
แนวคิดยุติธรรมชุมชนนับวาเปนความทาทายตอแนวปฏิบตั ิและแนวคิดของระบบยุติธรรม
ทางอาญาแบบดั้งเดิมเปนอยางมากระหวางขอบเขตอํานาจและบทบาทของระบบยุติธรรมทางอาญา
แบบดั้งเดิม กับ ขอบเขตบทบาทของชุมชน หมายความวาระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมกลาที่
จะเปดหนางานที่ตนทําอยูเ พื่อใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดมากนอยเทาใด” รูปแบบ
การทํางานของยุติธรรมชุมชนแตละรูปแบบ จะใหความสําคัญลําดับแรกอยูที่ “ชุมชน” โดยการ
สงเสริมใหชุมชนเขามามีบทบาทและรวมรับผิดชอบในการ “ควบคุมสังคม” ซึ่งจะทําใหชุมชน
พัฒนา “ความสามารถ” ไปพรอมๆกันดวย รวมถึงเปาประสงคอื่นๆที่จะสงผลตอชีวติ และความ
เปนอยูที่ดีของชุมชน

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
Todd R. Clear, 1998:131 ในบทความชื่อ “Societal Responses to the President’s
Crime Commission: A Thirty-Year Retrospective” เพื่อใชประกอบในการสัมมนาเมื่อป 1997
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เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปของการกอตัง้ 2“คณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดี ดานการ
บริหารงานยุตธิ รรมและการบังคับใชกฎหมาย1967” (The 1967 President's Commission on
Law Enforcement and Administration of Justice หรือ “CLEAJ”) โดย Clear ไดวิเคราะหถงึ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองชวงใกล ๆ กอนและหลังป 1967 เพื่อหาเหตุผลที่ทาํ ให
คณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดี ฯ เสนอแนะแนวทางแกปญหาการบริหารงานยุติธรรม
และการบังคับใชกฎหมายตอประธานาธิบดีและตอสาธารณชนในขณะนั้นดังนี้
ประการแรกในระบบการแกไขฟนฟูขณะนั้นสาธารณชนมีขอเรียกรอง 3 ประการ (1)
เรียกรองใหพฒ
ั นาระบบการจําแนกผูก ระทําผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่จะใหการแกไขฟนฟู
ไดเหมาะสมยิง่ ขึ้น (2) เรียกรองใหมีการวิจัยเกีย่ วกับการวัดผลการทํางานของระบบการแกไขฟนฟู
วามีผลกระทบตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดอยางไร และ (3) เรียกรองใหมีการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อสนับสนุนการแกไขฟนฟู
ประการที่สอง ชวงตอนปลายศตวรรษที่ 20 ประชากรที่เปนเด็กชายมีจาํ นวนมากเปนชวงที่
อาชญากรรมในหมูเด็กเกิดขึน้ จํานวนมากสืบเนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรหลานเปลี่ยนไป
ครอบครัวมีขนาดเล็กลง พอแมตองทํางานนอกบานเด็กๆ ไมไดรับการดูแล ชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนหางกันมากขึ้น ซึ่งความยากจนทีเ่ ปนปญหาสังคมประการหนึ่งเปนที่ยอมรับกันใน
ปจจุบันวาคือสาเหตุสําคัญของการเกิดอาชญากรรม โดยเฉพาะปญหาการระบาดของยาเสพติดใน
เมืองใหญ
ประการที่สาม ฝายการเมืองรูสึกไมพอใจตอสถานการณอาชญากรรมในขณะนัน้ อันสืบ
เนื่องมาจากการเรียกรองของสังคม ทําใหปญ
 หาอาชญากรรมเปนประเด็นหาเสียงทางการเมือง
เริ่มตนโดยการประการสงครามกับอาชญากรรม หรือ “War on Crime” ในเวลาตอมาเมื่อป 1972
ในสมัยของประธานาธิบดีนกิ สัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฯ เห็นรวมกันวาอาชญากรรมมีสาเหตุจากการ
ขาดแคลนสถาบันทางสังคมและการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การที่ผูกระทําผิดกระทําผิดซ้ําเกิด
จากการไมสามารถบูรณาการบริการตางๆเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมใหกบั ผูกระทําผิดไดอยาง
เพียงพอ เชน การจัดหางาน การมีครอบครัวที่อบอุน และการมีที่พักอาศัยที่เหมาะสม หนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถทํางานรวมกับหนวยงานตางๆที่มีวัตถุประสงคใหบริการ
ดานตางๆที่สามารถตอบสนองตอความตองการและความจําเปนที่สามารถชวยปองกันการกระทํา
ผิดซ้ําได และการปรับตัวเพือ่ คืนสูชุมชนเยี่ยงพลเมืองดีสําหรับผูกระทําผิด คณะกรรมการที่ปรึกษา
ของประธานาธิบดีฯ เห็นวา หนวยงานที่ทาํ หนาที่ไดดีทสี่ ุดคือกรมคุมประพฤติสวนการใชเรือนจํา
2

คณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีดานการบริหารงายุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายกอตั้งครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี
“Lyndon Johnson”
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ขอใหเปนมาตรการสุดทาย และไดแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม เฉพาะดานการแกไข
ฟนฟูไวดังนี้
1. ลดการใชเรือนจําใหใชการคุมประพฤติ การพักโทษ และทางเลือกอื่นๆใหมากขึ้น
2. ลดระยะเวลาการอยูในเรือนจําสําหรับนักโทษในเรือนจําใหนอยลง
3. ปรับปรุงเงื่อนไขในเรือนจําและปรับสภาพในเรือนจําใหมีสภาพเปนประชาธิปไตยมากขึ้น
4. เพิ่มการลงทุนดานการคุมความประพฤติ การพัก/ลดโทษ และ การแกไขฟนฟูในชุมชน
5. ประสานการทํางานรวมกันกับหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการดานสวัสดิการสังคมและ
บริการจําเปนอื่นสําหรับกลุมผูดอยโอกาสโดยเฉพาะผูกระทําผิด
6. ใหใชอาสาสมัคร ผูมีอาชีพใกลเคียง และ ผูที่พนโทษแลวมาชวยงานคุมประพฤติใหมาก
ขึ้น
7. ปรับเจตนคติของสังคมที่มีตอผูกระทําผิดที่พนโทษออกมาและใหยอมรับผูกระทําผิดเขา
ทํางาน
8. ใหใชหลักการที่กําหนดไวในกฎหมายอาญาที่ใหใชดุลพินิจในการคุมความประพฤติอยาง
กวางขวางและใหใชมาตรการลงโทษแบบกาวหนาในกรณีที่เกิดการละเมิดเงื่อนไขซ้ําๆ
วาระทาทายที่นําไปสูการเปลี่ยนกระบวนทัศน
จากสถานการณดังกลาวแลว คณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดี ฯ ไดเรียกรองให
หนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเรงปรับปรุงการทํางานของตนใหสามารถ
จัดการกับอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนความทาทายทีย่ งิ่ ใหญตอหนวยงานตางๆใน
ระบบยุติธรรมทางอาญาตลอดมาจวบจนปจจุบัน ดังนี:้
1. ตํารวจควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหเปน “ตํารวจชุมชน” เพือ่ ที่จะใหบริการตางๆ
ที่จําเปนสําหรับชุมชน
2. ศาลควรที่จะเปนศูนยรวมแบบเบ็ดเสร็จสําหรับบริการตางๆที่สามารถตอบสนองตอปญหา
ความจําเปนและความตองการสําหรับประชาชนทุกคน
3. การอํานวยความยุติธรรมควรเนนใหเกิดผลสําเร็จในระดับชุมชนดวยวิธีการทํางานรวมกัน
แบบเปนหุนสวนกับหนวยงานภาครัฐที่เกีย่ วของ และ
4. ระบบการแกไขฟนฟูควรที่จะใชวิธีการทํางานแบบบูรณาการ โดยทํางานรวมกันกับทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อการคืนผูกระทําผิดกลับสูชุมชนอยางพลเมืองดี
“กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” และ “กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน”
สืบเนื่องจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฯ หนวยงานแรกที่
นํารองตามคําทาทายของคณะกรรมการฯ คือตํารวจที่เปลี่ยนไปสู “กระบวนทัศนตํารวจชุมชน”
(Community Policing Paradigm) โดยหันมาใหความสําคัญกับการทํางานในชุมชนรวมกับชุมชน
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(Community Participation Paradigm) และใชกระบวนการคิดเชิงกลยุทธซึ่งวิธีการดังกลาว
กลายเปนมาตรฐาน (Standards) ในการปฏิบัติงานของตํารวจในปจจุบันกระบวนทัศน ตํารวจ
ชุมชนมีอิทธิพลมากตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตํารวจอาชีพแบบดั้งเดิมที่รูปแบบการทํางาน
ดั้งเดิมมีสายการบังคับบัญชาในทางดิ่งแบบทหาร มาเปนตํารวจทีใ่ ชชวี ิตคลุกคลีอยูก ับชุมชน
แกปญหารวมกับชุมชนเสมือนเปน “คนในชุมชน” ผลสําเร็จของกระบวนทัศนตํารวจชุมชนสราง
ความตื่นตัวแกหนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งตาง หันมาใหความสําคัญกับ
“กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” (Community Participation Paradigm) อยางที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอน การขานรับกระแสกระบวนทัศนใหมทําใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญายอมเปดหนางานของตนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและรวมปฏิบัติการอยาง
กวางขวาง พรอมๆกันนั้นกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทก็ถือโอกาสแจงเกิดใหม
(Reemergence) พรอมกับการเกิดนวัตกรรม “กระบวนทัศนยุตธิ รรมชุมชน” (Community
Justice) โดยเฉพาะในหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสําคัญ ๆ คือ ตํารวจ ศาล และ ระบบการ
แกไขฟนฟู
การชวยเหลือใหผูกระทําผิดคืนสูชุมชนไดสําเร็จเปนจุดที่คณะกรรมการทีปรึกษาของ
ประธานาธิบดี ฯ ใหความสําคัญมากที่สุด โดยชี้ใหเห็นถึงภาระงบประมาณจํานวนมากที่ตองเสียไป
กับระบบเรือนจํา งานบูรณาการเพื่อคืนผูกระผิดกลับสูชุมชน คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนการ
ใหบริการที่เปนหนาที่ของผูม ีหนาที่ในการแกไขฟนฟู และบริการตางๆ เชน กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท การคุมประพฤติเพื่อการชดใชทดแทน การคุมประพฤติชุมชน และยุตธิ รรมชุมชน
(อางจาก Van Ness, 1991; Perry and Gorczyk, forthcoming; Byrne, 1989; and Restorative
Justice Working Group, 1996, respectively) ซึ่งลวนแตเปนกลยุทธการทํางานรวมกันอยางเปน
หุนสวนกับชุมชนและองคกรชุมชนอื่นๆ ตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้น
วางพืน้ ฐานการพัฒนาการบริหารกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย
อิทธิพลของขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฯ ชุดดังกลาวได
กําหนดบทบาทและทิศทางของรัฐบาลกลาง รัฐ และทองถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย โดยในป 1968 สภาคองเกรสไดผานกฎหมาย
“Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968” กําหนดใหมีหนวยงานหนึง่ คือ
“LEAA” เพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จจากรัฐบาลกลางเพื่อใชจัดการกับ
ปญหาการควบคุมอาชญากรรมในระดับรัฐ และทองถิน่ พรอมทัง้ การตัง้ กองทุนเพื่อสนับสนุน
โครงการดังกลาว ตอมาในป1984 สภาคองเกรสไดผานกฎหมาย “Justice Assistance Act of
1984” และไดตั้งหนวยงานใหมคือ “OJARS” เพื่อเขาหนาทีห่ ลายหนาที่ที่เดิม “LEAA” เปน
ผูรับผิดชอบซึ่งตอมาไดมาสังกัดภายใต “สํานักงานโปรแกรมเพื่อความยุติธรรม” หรือ “OJP” เมื่อ
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สภาคองเกรสไดผานกฎหมาย “Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994” ก็
ทําใหรัฐบาลตองเรงตั้งกองทุนและพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมอาชญากรรมที่จะใหการ
สนับสนุนแกเขตอํานาจศาลในระดับทองถิ่นตาง ๆ โดยกองทุนรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมอาชญากรรมของรัฐและทองถิน่ สภาคองเกรสไดอนุมัติเกินขอบวงเงินงบประมาณทีย่ ื่นคํา
ขอ เชนในป 1996 เปนจํานวนถึง 2.7 พันลานเหรียญสหรัฐ และในป 1997 เปนจํานวนถึง 3.2
พันลานเหรียญสหรัฐ
อิทธิพลของ“กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” (Community Participation Paradigm)
จากการเปลี่ยนกระบวนทัศนของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจนสามารถ
พิสูจนใหเห็นถึงความสําเร็จไดอยางยัง่ ยืนโดย “กระบวนทัศนตํารวจชุมชน” (Community
Policing Paradigm) และ “กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน” (Community Justice Paradigm) ทําให
หนวยงานภาครัฐนอกระบบยุติธรรมทางอาญา และภาคเอกชน ตางหันมาใหความสําคัญกับ
“กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” (Community Participation Paradigm) มากขึ้นรูปแบบ
การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับชุมชนเพื่อวัตถุประสงคที่ตา งออกไปเกิดขึ้นมากมาย
โดยเฉพาะโครงการที่บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ (Community Participation Partnerships)
ทั้งหลายที่ดาํ เนินโดยกระทรวงอืน่ ๆ เชนกระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุขเปนตน และที่สําคัญ
อยางยิ่ง WHO ไดประกาศใน “อัลมา-อัตตา 1978” (Declaration of Alma-Ata) วา “ปญหาสําคัญๆ
ทางสังคมทั้งหลาย ทั้งปวงนั้นสามารถแกไขใหลุลวงไดดวย ความรวมมือของทุกคนในโลก” ซึ่ง
เปนการใหการรับรองถึงความสําคัญสูงสุด ของ“กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน”
(Community Participation Paradigm)

กระบวนทัศน
ศนเดิ
เดิม กับกระบวนทัศนใหม 3
ในสถานการณปจจุบัน อาชญากรรมมีลักษณะซับซอนมากขึ้นและกัดเซาะบอนทําลาย
สังคมเราอยางไมหยุดหยอน การอาศัยเพียงทฤษฎีทางอาชญาวิทยาหรือกรอบของทฤษฎีใหม ๆ ใด
ๆ ไมเปนการเพียงพออีกตอไป สังคมตองการมากยิ่งกวาทฤษฎี สิ่งนั้น คือ กระบวนทัศนใหม
ดังเชนที่ John Dilulio (1993) กลาวไวววา
“กระบวนทัศนกวางกวาทฤษฎี ทฤษฎีเปนความเกี่ยวพันระหวางตัวแปรสองตัว
แปรหรือมากกวาที่ตั้ งสมมุติฐานวาหากอยูภ ายใตเงื่อนไขเฉพาะแลว ก็จ ะทํา ใหไ ดผล
เชนเดิม กระบวนทัศนใหมเปลี่ยนแปลงแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ผูปฏิบัติงานในดาน
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Barajas, E. (1998). Moving toward Community Justice, U.S. Department of Justice,
National Institute of Corrections
ดัดแปลงมาจาก
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นั้นๆเคยทํากันมากอนในอดีต โดยกระบวนทัศนใหมตองการใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ที่ดีกวาวิธีการเดิม ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีกรอบแนวคิดใหมในเรื่องนั้นๆ”
กระบวนทัศนใหม กําลังถูกเรี
กเรียกรองจากประชาชนและเหยื่ออาชญากรรมที่ถูกทอดทิ้งไว
นอกระบบยุติธรรมทางอาญา ประชาชนไมแสดงออกวาตองการ “กระบวนทัศนใหม” โดยตรงแต
การเรียกรองจากสวนลึกของหัวใจ เปนการแสดงออกซึ่งความไมพอใจตอระบบยุติธรรมทางอาญา
ที่ไมสามารถตอบสนองผลประโยชนของประชาชนได
กระบวนทัศนปจจุบันของระบบยุติธรรมทางอาญามีลักษณะมุงไปที่ผกู ระทําผิด แตละ
องคกรในระบบยุติธรรมทางอาญาตางมีเปาหมายของตนเองแตกตางกัน เปาหมายมีลักษณะ
หลากหลาย ขัดแยงกัน และมีลักษณะแขงขันกัน โดยแสดงออกในรูปกิจกรรมตางๆ ตอผูกระทําผิด
หรือ เพื่อผูกระทําผิด เปาหมายของแตละองคกร มีตั้งแตการลงโทษ, การยับยั้ง, การทําใหหมด
ความสามารถ, และการแกไขฟนฟู โดยการลงโทษจะอยูใ นลําดับสูงสุด และการแกไขฟนฟูอยูใ น
ลําดับต่ําสุด เปาหมายที่ตางกันของแตละองคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทําใหเกิดการ
แขงขัน และขัดแยงกันระหวางการแกไขฟน ฟูที่ผลการวิจัยสนับสนุนวาการแกไขฟนฟูทีท่เี หมาะสม
สามารถลดการกระทําผิดซ้ําไดดีกวาวิธีธอี ื่น ๆ กับการลงโทษที่ผลการวิจัยระบุวามีผลตอการลดการ
กระทําผิดซ้ําต่าํ สุด
กระบวนทัศนที่เปนที่ตองการของระบบยุตธิ รรมทางอาญา คือ กระบวนทัศนที่ไม
กอใหเกิดการแขงขันและขัดแยงกัน แตเปนกระบวนทัศนที่ประสานเปาหมายทั้งหลายขององคกร
ตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อวัตถุประสงคหรือเปาหมายสุดทาย รวมกัน วิธีที่จะ
ประสานเปาหมายทั้งหลายเขาเปนหนึ่งเดียวตองเปลีย่ นกระบวนทัศนมุงไปที่ชุมชนยิ่งกวาตัว
ผูกระทําผิดใหยึดชุมชนเปนศูนยกลาง
กลางของ ความพยายามใด ๆ ของแตละองคกรในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยตั้งเปนคําถามวา “เราจะสามารถคุมครองและรับใช ชุมชนของเราใหดีที่สุดได
อยางไร” ที่ตั้งคําถาม เชน นีจ้ ะทําใหเปาหมายของแตละองคกรในกระบวนการยุติธรรมมี
ความสําคัญเทาเทียมกันตอเปาหมายสุดทาย (ชุมชน) เดียวกัน กระบวนทัศนดังกลาว “คือกระบวน
ทัศนยุติธรรมชุมชน” หรือ “Community Justice Paradigm” (Barajas, 1995) “กระบวนทัศน
ยุติธรรมชุมชน” ทําใหระบบยุติธรรมทางอาญาเกิดเอกภาพในเชิง” คุณคา (Value)” ยิ่งกวา
“เปาหมาย”
ตามกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน เปาหมายแบบดั้งเดิมของแตละองคกร ตั้งแตการแก
การแกไข
ฟนฟู การลงโทษ การยับยั้งและการทําใหหมดความสามารถ จะทํางานรวมกันเพื่อทําใหงานของ
ระบบยุติธรรมทางอาญามุงไปสูเปาหมายเดียวกันคือ “ชุมชน” ในรูปแบบนี้ “ชุมชน” เปนเปาหมาย
สุดทาย และสมาชิกในชุมชนเปน “ผูผลิตรวม” กับระบบยุติธรรมทางอาญา ในทางกลับกันระบบ
ยุติธรรมทางอาญาทําใหชมชนได
ุ มชนไดรับ “คุณคา” เพิ่มขึ้น
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กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม เปนกระบวนทัศนทกี่ อใหเกิด “ปรปกษ” (adversarial)
และมีลักษณะ “ตั้งรับ” (reactive) ระบบยุติธรรมแบบนี้จะทํางานก็ตอเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
แลว การแกไขฟนฟูไมวาจะเปนการแกไขฟนฟูในเรือนจําดวยวิ
วยวิธกี าร ลงโทษ หรือการแกไขฟนฟู
ดวยวิธีใด จะกระทําเมื่อผูกระทําผิดถูกจับหรือถูกคุมขังแลว ผูกระทําผิดเปนลูกคาเบื้องตนที่ระบบ
ยุติธรรมใหบริการ ชุมชนอาจไดรับผลประโยชนจากระบบยุติธรรมแบบดั้งเดิมอยูบา งในทางออม
ในการตอบสนองตอแรงกดดันจากเหยื่ออาชญากรรม และจากกลุมพลังอื
งอื่น ๆ ตอระบบยุติธรรม
แบบดั้งเดิม องคกรตาง ๆ ในระบบอาจพัฒนาโปรแกรมเฉพาะเพื่อเนนในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง เชน การ
ชดเชยหรือใหบริการ แกเหยือ่ อาชญากรรม เปนเพียงการสรางภาพโดยโปรแกรมแตในความเปน
จริงไมกอให เกิดความเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยจะสังเกตไดจาก “พันธกิจ” ของแตละองคกรก็ยัยงั คง
ดําเนินไปเชนเดิมเมื่อหลาย 10 ป มาแลว เหยื่อยังคงถูกหลงลืม ลูกคาคนสุดทายยังคงเปนผูกระทํา
ผิด ภายในระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดัง้ เดิมยังเกิดบรรยากาศ การเปนปรปกษ และการแขงขันใน
ทามกลางกลุมผูกําหนดนโยบาย และกลุมที่ปรึ
ปรึกษาเกีย่ วกับ “เปาหมายเบื้องตน” ของระบบ เปนการ
โตแยงที่ยาวนานระหวางกลุม ผูสนับสนุนการลงโทษ กับ กลุมผูสนับสนุนการแกไขฟนฟู การ
โตแยงใหความสําคัญวา การลงโทษเปนการ “แกไข” อาชญากรรม ไมวาจะมีประสิทธิภาพหรือไมมี
ประสิทธิภาพ การโตแยงดังกลาวเปนการเถียงกันถึงภาพคนละดานของ “เหรียญเดียวกัน” ที่แตละ
ดานของเหรียญตางอางถึงประสิทธิภาพในการ จัดการกับผูกระทําผิด “คนเดียวกัน” ไมวาจะใช
วิธีการจําคุก หรือทางเลือกใด ๆ
ความขัดแยงดังกลาวภายในระบบยุติธรรมทางอาญาตามแบบดั้งเดิม ทําใหระบบขาด
เอกภาพ พันธกิจขาดความชัดเจน และนําไปสูผลผลิตในทางตรงกันขาม การแกหนาสําหรับกลุม
สนับสนุนการลงโทษที่ผานมาไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธถึงความกาวหนาของระบบยุติธรรม
ทางอาญา แตในชวงเกือบ 30 ป ที่ผานมา วิธีการ “ตั้งรับ” ดังกลาว ไมอาจเปลี่ยนแปลงไปสูภาพการ
แกไขฟน ฟูภายในเรือนจําทีม่ ีความสมบูรณที่เปนที่เชื่อถือของผูปฏิบัติในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ตามธรรมดาได (Harris, 1993)

ยุติธรรมชุมชน: ความหมาย
ยุติธรรมชุมชนถือวาเปน “กระบวนทัศนใหม” (New Paradigm) ซึ่ง Karp กับ
Clear :( 2000:324) ใหคําจํากัดความของคําวา “ยุติธรรมชุมชน” ไวอยางกวาง ๆ คือ
“การปองกันอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ และ กิจกรรมตางๆของหนวยงาน
ทั้งหลายในระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดัง้ เดิม ที่ยอมเปดหนางานของตนใหชุมชน
สามารถเขามา และระบบยุตธิ รรมทางอาญาทํางานรวมกันเพื่อที่จะควบคุมอาชญากรรม
และความไรระเบียบใดๆในชุมชน มีสวนรวมใน “กระบวนการ” ของรูปแบบหรือกิจกรรม
นั้นๆ โดยมีเปาหมายเพื่อชีวติ และความเปนอยูที่ดีของชุมชน”
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ยุติธรรมชุมชนจึงเปนฐานรากสําหรับกิจกรรมใดๆที่ประชาชน องคกรชุมชนทองถิ่นทั้งหลาย
เปาหมายสําคัญของยุติธรรมชุมชนอยูที่ชมุ ชน เปลี่ยนจากการใหความสําคัญในการแกปญหาเปน
รายคดีเมื่อเหตุการณเกิดแลวดวยการใชกระบวนการทํางานที่ตองพึ่งมืออาชีพ มาตรฐาน และมี
กระบวนการทํางานแบบทางการ เปนการใหความสําคัญตอหลักคุณธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม
และใหความกับผลประโยชนของสวนรวมยิ่งกวาผลประโยชนของปจเจกชน หาก พิเคราะหจาก
รูปแบบแลวยุติธรรมชุมชนคือ “การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนระหวาง ระบบยุติธรรมทาง
อาญาแบบทางการ กับ ชุมชนใดชุมชนหนึง่ ”
ยุติธรรมชุมชน และ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ตางมีจุดรวมกันอยูประการหนึ่ง คือ “การให
ความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรม” และ ยุติธรรมชุมชนยังใหความสําคัญตอการจัดการกับผูกระทํา
ผิด (Offenders Sanctioning) โดยใหการชดใชเยียวยาแกเหยื่ออาชญากรรม และ แกชุมชน เปน
ความสําคัญในลําดับตนๆ ยุติธรรมชุมชนปฏิเสธการลงโทษจําคุกแกผูกระทําผิดโดย “ไมไดใหการ
บําบัดฟนฟู” ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมใชมาตรการลงโทษ หากแตเปนมาตรการกอใหเกิด “ขอ
ผูกมัด” (Obligations) ตางๆ แกสมาชิกของชุมชนที่มีสวนไดเสีย ในระดับที่แตกตางกัน แต
ยุติธรรมชุมชนมีขอบขายทีก่ วางกวานัน้ กลาวคือใหความสําคัญทั้ง “การปองกันอาชญากรรม” และ
“การลงโทษ” (Sanctions) ผูกระทําผิด นอกเหนือจากนัน้ ยุติธรรมชุมชนยังใหความสําคัญที่จะ
จัดการกับปญหาอาชญากรรม หรือ การดําเนินกิจกรรมของระบบยุติธรรมทางอาญาในระดับพืน้ ที่
ทองถิ่น และเพื่อใหเกิดผลในระดับชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน

อุดมการณของยุติธรรมชุมชน
กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนมีอุดมการณที่จะหนีออกจากกระบวนทัศนยุติธรรมทางอาญา
แบบดั้งเดิมทีม่ ุงใหความสําคัญกับผูกระทําผิด (Offender Focus) การมุงเนนเฉพาะผูกระทําผิดนี้
เองที่เปนชนวนสําคัญของกระแสความไมพอใจของสาธารณะที่มีตอระบบยุติธรรมทางอาญาแบบ
ดั้งเดิม หนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมทํางานโดยอาศัยเปาหมายที่
แตกตางกันตั้งแต การมุงที่จะลงโทษ การมุงที่จะขัดขวางยับยั้ง การมุงที่จะทําใหหมดความสามารถ
ที่จะกระทําผิดไดอีก และการมุงที่จะแกไขฟนฟู ซึ่งตางก็มุงไปที่ผูกระทําผิด (Offender Focus) คน
เดียวกันทําใหเกิดการแขงขันกันนําไปสูความขัดแยงและสรางอาณาจักรโดยตางทํางานเพื่อมุง
เฉพาะใหเปาหมายของตนบรรลุ จนผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆในระบบยุติธรรมทางอาญาได
ฉายาวาเปน “ผูปฏิบัติตามขั้นตอน” (Processor) ทําใหระบบยุติธรรมทางอาญาเปน “ระบบ” แต
เพียง “ในนาม” แตในทางปฏิบัติตาง “แยกกันเปนสวนๆ” (Fragmentation)
กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนไมไดมเี ปาหมายที่จะเขามาทดแทนกระบวนทัศนยุติธรรม
ทางอาญาแบบดั้งเดิม หากแตตองการทําใหระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือสามารถที่จะตอบสนองตอกระแสเรียกรองของ
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สาธารณะที่ตอ งการเห็นความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิม ดวยเหตุนี้
กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจึงถือกําเนิดขึ้นและเพื่อทีจ่ ะแกปญหาการแขงขัน ความเปนปรปกษ
และการแยกกันเปนสวนๆ กระบวนทัศนยตุ ิธรรมชุมชนจึงเปลี่ยนและขยายเปาหมายจากการมุง
เฉพาะผูกระทําผิด(Offender Focus) ไปที่ชุมชน (Community Paradigm) เดียวกัน และเหยื่อ
อาชญากรรม (Victim Paradigm) โดยใชยทุ ธศาสตร “กระบวนการทํางานรวมกัน “แบบเปน
หุนสวน” เปนเครื่องมือ การเปลี่ยน และขยายเปาหมายไปที่ชุมชนและเหยื่ออาชญากรรมทําให
เปาหมายสุดทาย (Overarching Goals) ของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมขยายออกไป (จาก
เดิมที่มุงที่จะลงโทษ มุงที่จะขัดขวางยับยั้ง มุงที่จะทําใหหมดความสามารถที่จะกระทําผิดไดอีก
และมุงที่จะแกไขฟนฟู) โดยทุกหนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาจะมีเปาหมายเดียวกันคือ
“เพื่อชีวิตและความเปนอยูทดี่ ีของชุมชนโดยการคุมครองชุมชนจากอาชญากรรมและการสราง
ชุมชนใหเขมแข็ง”

องคประกอบสําคัญ 5 ประการของยุติธรรมชุมชน
องคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ (Karp กับ Clear:2000:327-330) จะทําใหผูศึกษา
“ยุติธรรมชุมชน” เขาใจยุติธรรมชุมชนไดดีมากขึ้น โดยเมื่อตรวจสอบการทํางานรวมกันในรูปแบบ
ตางๆ แลวหากพบวาการทํางานรวมกันรูปแบบใดมีองคประกอบครบถวนตามที่จะกลาวตอไปก็
สามารถบอกไดทันทีวานั่นคือ “ยุติธรรมชุมชน” องคประกอบดังกลาวไดแก (1) เนนปฏิบัติการใน
ระดับพื้นทีใ่ ดพื้นที่หนึ่ง (Neighborhoods) (2) เนนการใชกระบวนการ “แกปญหา” (Problem
Solving) (3) เนนการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ (Decentralization of Authority and
Accountability) (4) มีเปาหมายเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน (Community Quality of Life) และ (5)
เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชน (Citizen Participation)
1. ยุติธรรมชุมชนเนนปฏิบตั ิการในพืน้ ที่
เขตอํานาจศาลมักสอดคลองลอกันไปกับเขตอํานาจของฝายบริหาร แตสําหรับปฏิบัติการ
ยุติธรรมชุมชนมีขอบเขตที่ตางจากเขตอํานาจดังกลาว เชนการมุงจัดการกับอาคารที่อยูอาศัยแบบ
คอนโดหลังใดหลังหนึ่งทีเ่ กิดการแพรระบาดยาเสพติด หรืออาชญากรรมเกิดขึ้นเปนประจํา หรือ
ในพื้นที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง คุมหมูบานคุมใดคุมหนึ่ง หมูบ านใดหมูบานหนึ่ง หรือ ละแวกหมูตึก
(Blocks) สองสามคูหาที่เกิดอาชญากรรมรุนแรง เปนตน หรืออาจมีขอบเขตทั้งรัฐก็ไดเชนรัฐ
“Vermont” ที่กฎหมายของรัฐใหใชยุติธรรมชุมชนในรูป “Reparative Probation Board” ใน
ชุมชนตาง ๆ ทั่วทั้งรัฐ ดังนัน้ ขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการของยุติธรรมชุมชนจึงสรุปไดวาอาจมีตั้งแต
พื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ (แตตอ งสามารถจัดการตามรูปแบบยุติธรรมชุมชนได) เชนเขต
ปฏิบัติการยุตธิ รรมชุมชนที่เล็กที่สุดมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียง 0.25-0.50.ไมล ไปจนถึง 15
ตารางไมล (Roman ; Moore ; Jenkins ; Small: 2003:16) ยุติธรรมชุมชนไดอธิบายถึงความหมาย
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ของคําวา “ชุมชน” ที่มีความหมายไดหลายแบบ เชน ชุมชนตามเขตภูมศิ าสตร ชุมชนของกลุมคนที่
สนใจในเรื่องเดียวกัน ชุมชนเชิงสถาบัน ชุมชนเชิงปญหา เปนตน แตสําหรับยุติธรรมชุมชนมี
เปาประสงคเฉพาะเพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของชุมชน ที่ตองดําเนินงานโดยอาศัยขอมูล
อยางพรอมเพรียง และเนนการวัดผลที่ตองเทียบเคียงกับขอมูลพื้นฐาน (Benchmark) ดังนัน้ จึง
จําเปนที่ยตุ ิธรรมชุมชนจะตองยึดพื้นที่ แตยุติธรรมชุมชนไมปฏิเสธการสนับสนุนหรือความ
ชวยเหลือจากแหลงทรัพยากรตางๆที่อยูนอกชุมชน
2. ยุติธรรมชุมชนเปนกระบวนการแกปญ
 หา
ยุติธรรมชุมชนแตกตางจากกระบวนการแกปญหาอาชญากรรมของระบบยุติธรรมทาง
อาญาแบบดั้งเดิมที่ใชวิธกี ารลงโทษจําคุกเปนหลัก และอาชญากรรมถูกมองวาเปนการแขงขัน
ระหวางฝายโจทก กับ ฝายจําเลย แตสําหรับยุติธรรมชุมชน อาชญากรรมและความไรระเบียบ
ทั้งหลาย จะไดรับการแกไขดวย “รูปแบบการแกปญหา” ในรูปแบบตางๆกัน ทั้งการแกปญหา
ภายหลังที่เกิดอาชญากรรมแลวและการแกปญหากอนที่จะเกิดอาชญากรรม การทํางานรวมกันแบบ
เปนหุนสวนยุติธรรมชุมชน สามารถที่จะจัดใหมีเวทีสาธารณะสําหรับชุมชน เชนการประชุมชุมชน
หรือประชุมคุมหมูบาน เพื่อใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา องคกรชุมชนทองถิ่น
ทั้งหลาย สมาชิกของชุมชนไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น ความวิตกกังวล และ
ความหวงใย ที่ขอมูลเหลานั้นสามารถที่จะใหคําตอบไดวา ทางออกควรทําอยางไร
ยุติธรรมชุมชนวางจุดเนนอยูที่ทั้งการแกปญ
 หาความสงบเรียบรอยที่ตอ งกระทําเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน และผลที่จะเกิดตามมาจากการแกปญหานั้นๆ “กระบวนทัศนการ
แกปญหา” (Problem Solving Paradigm) แตกตางจาก “กระบวนทัศนแบบปรปกษ” (Conflict
Paradigm) อยูตรงที่กระบวนการแกปญหาตองพึงพา “ขอมูล” “การพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ”
และ “ความสนใจที่จะทํางานรวมกันในการแกปญหานัน้ ๆ” กระบวนการทัศนการแกปญหาเชื่อวา
การที่ประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความหวงใยรวมกัน ภายใตสภาพแวดลอมที่มีกติกาที่
เกิดจากการตกลงรวมกันและพรอมดวยขอมูลเชนนี้ การแกปญหาใดๆจะสามารถพบทางออกได
สมอ
ขอมูลชุมชนจะนํามาใชในกระบวนการแกปญหา 3 แนวทาง ประการแรก ขอมูลทาง
ภูมิศาสตรจะใชเพื่อจัดลําดับความเรงดวนที่จะตองเขาจัดการโดยยุติธรรมชุมชน (Taylor and
Harrell 1996) พื้นที่ที่อาชญากรรมระบาดรุนแรง (Hot Spots) ยอมมีความจําเปนที่ระบบยุติธรรม
ทางอาญาจะตองเขาไปจัดการกอน แตไมใชเพราะอาชญากรรมที่รุนแรงเทานั้น หากแตเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ตองใหความสําคัญมากกวา ประการที่สอง ความตองการและ
ความวิตกกังวลของชุมชนเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในกระบวนการแกปญหา สมาชิกของชุม
สามารถใหขอมูลแกผูปฏิบัติงานในระบบยุติธรรมทางอาญาไดดีที่สุดเพราะพวกเขาสัมผัสและ
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ใกลชิดกับขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน (Kelling 1992) ประการที่สาม ขอมูลนั้น
จะนํามาตั้งเปาหมายที่สามารถจะวัดไดถึงความกาวหนาของยุติธรรมชุมชนที่ดําเนินการในพื้นที่
นั้นๆโดยเทียบเคียงกับฐานขอมูลเดิม (Sherman et al. 1997)
3. ยุติธรรมชุมชนยึดหลักการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมเปนการบริหารในทางดิ่งระบบ
ยุติธรรมทางอาญาจะแบงออกเปนชั้นๆ ผูปฏิบัติในองคกรในแตละชัน้ จะรายงานขึ้นไปยัง
ผูบังคับบัญชาที่อยูใกลชิดขึน้ ไปจนถึงระดับสูงสุด “กระบวนทัศนยตุ ธิ รรมชุมชน” เปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานเชนนั้นใหเปนแนวระนาบทั้งหมดมีสวนที่เปนทางดิ่งไมมากนัก เหตุผลสืบเนื่องมาจาก
กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน ตองพึ่งพาการทํางานรวมกันแบบเปนหุน สวนกับทุกภาคสวนรวมทั้ง
ชุมชนที่องคกรผูเปนหุนสวนทั้งหลายตางตองแตงตั้งตัวแทนขององคกรมาทํางานรวมกันรวมทั้ง
องคกรชุมชนทองถิ่นทั้งหลายดวย เมื่อตัวแทนมาอยูรวมกันที่โตะประชุมจึงตองมีผใู ดผูหนึ่งทีเ่ ปน
ตัวแทนจากองคกรใดองคกรหนึ่งจะไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหทําหนาที่บริหารหุนสวน
ยุติธรรมชุมชนที่เกิดขึน้ สมาชิกอื่นๆ ก็จะทําหนาที่เปนสมาชิก หุนสวนใดๆ จะไมประสบผลสําเร็จ
เลยหาก สมาชิกแตละคนเพียงแตรับปากในที่ประชุม แตครั้นกลับไปรายงานตนสังกัดแลวตนสังกัด
ไมยอมรับรูในสิ่งที่ตัวแทนไปรับขอผูกพันมา ดังนั้นหลักการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ
จึงเปน “หัวใจ” ตอความสําเร็จของยุติธรรมชุมชนตัวอยางเชน ในกระบวนทัศนตํารวจชุมชน
ตํารวจจะไดรบั มอบอํานาจเต็มในการตัดสินใจที่กระทําการใดๆเพื่อแกปญหาในระดับชุมชนเมือ่
เขาทํางานรวมกันแบบเปนหุน สวนในยุติธรรมชุมชนทุกรูปแบบ โดยไมตองรายงานกอนแลวจึง
คอยตัดสินใจซึ่งชาเกินไปในการแกปญหาที่เห็นอยูเฉพาะหนาในชุมชน
หลักการกระจายอํานาจเปนหลักประกันวาองคกรที่เขามาเปนหุนสวนจะตองผูกพันตน
ตามที่ผูแทนของตนไดเห็นชอบดวยตามมติของที่ประชุมหุนสวนยุติธรรมชุมชน การผูกพัน
(Commitment) มีทั้งผูกพันที่จะใชทรัพยากรรวมกันไมวา จะเปน บุคลากร ความเชี่ยวชาญ การเงิน
ประสบการณ รวมทั้งบริการตางๆที่องคกรนั้นๆใหบริการแกชุมชนอยูแ ลว องคกรที่เปนสมาชิก
ของหุนสวนยุติธรรมชุมชนจะนําทรัพยากร และบริการที่ตนดําเนินการอยู หรือที่ตนมีเขามา “รวม
ทุน” ในหุนสวนยุติธรรมชุมชนดวย ซึ่งทรัพยากรที่แตละองคกรนําเขามาจึงไมจําเปนที่จะตอง
เหมือนๆ กัน เชนสาธารณสุขอาจนําบริการตรวจสุขภาพใหกับชุมชนเขามาเปนตน
4. ยุติธรรมชุมชนใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของชุมชนเปนลําดับแรก
ระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมผูกพันตนอยูกับผูกระทําผิดที่ถูกกลาวหาเปนหลัก และ
ในไมนานมานี้ก็ไดเริ่มใหความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรมแลว กระบวนการตางๆ และผลที่เกิด
จากการปฏิบัตงิ านของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมถือเอาที่ผลผลิตที่เกิดจากการอํานวย
ความยุติธรรม กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนเขาใจในเปาหมายของระบบยุติธรรมทางอาญาที่มุงให
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ความสําคัญกับผูกระทําผิดเปนลําดับแรก แตเห็นวาเปาหมายดังกลาวยังอยูภ ายใตเปาหลักคือ “เพื่อ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน” ตัวอยางเชน ยุติธรรมชุมชนรูปแบบตางๆที่ริเริ่มโดย
พนักงานอัยการเกิดจากความตองการอยางแทจริงของประชาชนที่อาศัยอยูในใจกลางเมืองเพื่อให
ระบบยุติธรรมทางอาญาเขาไปใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งผลที่เกิดขึ้นไดผลดีเสียยิ่งกวาการ
รอคอยที่จะฟองคดีอาชญากรรมที่รายแรงเปนรายคดีภายหลังที่ความผิดเกิดแลว (Boland 1998)
เพราะผูกระทําผิดก็ถูกตัดสินและลงโทษไปแลว และแมวาเหยื่ออาชญากรรมในความผิดสําคัญๆก็
รูสึกพอใจในคําพิพากษาแลวก็ตาม ก็ไมสามารถที่จะกลาวอางไดวาการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชนนัน้ มีความหมายสูงสุดในตัวของมันเองแลว ภายใตกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนไมได
มุงเพียงเพื่อทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง “สภาพแวดลอมที่จะทําใหเกิดอาชญากรรมและการตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรมแตเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตยงั มุงทีจ่ ะ “สรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนในการ
ปกปองคุมครองตนเองใหไดดวย (Bursik and Grasmick 1993) และยังเห็นถึงความสําคัญใน
ศักยภาพของชุมชนในการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกของชุมชนโดยชุมชนซึ่งเราเรียกวา “collective
efficacy” (Sampson, Raudenbush, and Earls 1997) กระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนจึงไม
ทอดทิ้งประสบการณที่สมาชิกแตละคนของชุมชนมีอยู หากแตจะรวบรวมเอาประสบการณของ
สมาชิกเหลานัน้ เขามาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลโดยรวมตอชุมชนของพวกเขาเอง (Kelling and
Coles 1996)
สภาพของชุมชนอยางนอยสองประการที่เปน “ความทาทาย” ที่สําคัญตอระบบยุติธรรมทาง
อาญา ความทาทายประการแรก ชุมชนทั้งหลายตางประกอบดวยผูคนที่มีความแตกตางหลากหลาย
และองคกรตางๆ ในหลายระดับที่ตางมีผลประโยชนแขงขันกัน ในสถานการณเชนนั้นไมใชเรื่อง
งายสําหรับ “กระบวนการทํางาน” ของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมที่จะสามารถประสาน
ความแตกตางดังกลาวเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผลของ
อาชญากรรมสงผลกระทบอยางชัดแจงตอชุมชน ก็ยิ่งทําใหระบบยุติธรรมทางอาญาหลงทางไมยอม
ที่จะอดทนกับการกระทํานัน้ ๆ จึงอาจทําใหการปฏิบัติตอผูกระทําผิดคนนั้นมีสภาพเยี่ยงศัตรู
ความสําคัญจึงอยูที่วาจะทําอยางไรจึงจะทําใหเปาหมายเพือ่ คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของ
ชุมชนไดรับความสําคัญเปนลําดับแรกของระบบยุติธรรมทางอาญา โดยจะตองไมทอดทิ้งสมาชิก
คนใดคนหนึ่งไวนอกชุมชนหรือนอกระบบยุติธรรม ประเด็นขอนี้เปนความทาทายทีม่ ีความหมาย
อยางลึกซึ้งตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ตองการจะทํางานแบบยุติธรรมชุมชน ความทาทาย
ประการที่สอง ความไมเทาเทียมกันทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนใดๆอยางผิดปกติซึ่งหมายความวา
ชุมชนนั้นๆ ถูกทําลายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงทําใหชุมชนมีความสามารถลดนอยลง
และไมสามารถระดมทรัพยากรของชุมชนเพื่อจัดการกับปญหานั้นๆไดดวยชุมชนเอง ยุติธรรม
ชุมชนหากตองการจะใหเปนมาตรการที่มคี วามหมายตอการจัดการกับอาชญากรรรมจะตองทําให
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ชุมชนเกิดความแข็งแกรงพอที่จะแกปญหานั้นๆไดดว ยชุมชนเองนั่นเปนความทาทายที่สําคัญไมแพ
ความทาทายประการแรก
5. ยุติธรรมชุมชนเปดชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน “กระบวนการตางๆ” ของระบบ
ยุติธรรมทางอาญา
การริเริ่มยุติธรรมชุมชนในรูปแบบตางๆที่ดําเนินการอยูแ ลวตางเปดชองทางใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบทบาทตางๆอยางหลากหลาย แตบทบาทที่
เปดใหนั้นเปนบทบาทที่ตองอาศัยความสามารถอยางใดอยางหนึ่งที่ประชาชนมีอยูแ ลว เชน
ความสามารถที่จะบอกเลาถึงปญหาของชุมชน หรืออยางนอยที่สุดการเขารวมประชุมในที่ประชุม
ของชุมชนที่ปรึกษาหารือเพือ่ แกปญหาของชุมชนก็ยังถือวาเปนความสามารถในระดับที่ยอมรับได
เปนตน สมาชิกของชุมชนอาจเขารวมใน “กระบวนการตางๆ” ของระบบยุติธรรมทางอาญาใน
หลายรูปแบบเชน การอาสาสมัครเขามาทํางานแบบ “ไมเปนทางการ” ในโครงการเฉพาะโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง เขามาใหความชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในโครงการสงเคราะหเหยื่อ
อาชญากรรม อาสาเขามาทํางานในโครงการเตรียมการคืนสูชมุ ชนสําหรับผูกระทําผิดที่กําลังจะ
ออกมาจากเรือนจํา และอาสาเขามารวมในกิจกรรมรณรงคปองกันอาชญากรรมเปนตน หรือ
อาสาสมัครเพื่อใหไดรับคัดเลือกเขามาทํางานในระบบยุติธรรมทางอาญาแบบ “ทางการ”เชน เปน
กรรมการในคณะกรรมการดานยุติธรรมทางอาญาทั้งหลายตัวอยางเชน คณะกรรมการในสภา
ยุติธรรมชุมชนแหงออสติน (Earle 1996) เพื่อเขามาใชประสบการณที่ตนมีใหเกิดประโยชนตอ
การทํางานของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนชุดนั้นๆ
การหันมาใหความสําคัญตอ “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของประชาชน” ของระบบ
ยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิม เกิดจากเหตุผลสองประการ ประการแรก การควบคุมสังคมแบบ
ทางการโดยตํารวจและโดยศาล ไมสามารถควบคุมอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมี
ทรัพยากรจํากัดจึงทําใหการควบคุมมีสภาพเสมือนแผนฟลมที่เบาบางในทามกลางสถาบันและ
วัฒนธรรมประเพณีในชุมชนที่เปนบอเกิดของระเบียบของชุมชนนั้นๆ การคุมครองที่เบาบางโดย
ตํารวจและศาลจึงถูกบดบังดวยความสามารถของครอบครัว โรงเรียน ศาสนา องคกรภาคเอกชน
และองคกรอื่นๆที่อาสาทํางานเพื่อการคืนผูก ระทําผิดกลับสูชุมชนอยางพลเมืองดี และการคุมครอง
สังคมจากอาชญากรรม ประการที่สอง เกิดจากการยอมรับในหลักการพื้นฐานทีว่ าสมาชิกของ
ชุมชนก็คือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทํางานอยางแข็งขันเพือ่ ประโยชนของสวนรวมยิ่ง
กวาการมุงเพื่อประโยชนสวนตน ความลมเหลวของเราในอดีตที่ผานมาเกิดจากขอสมมุติฐานที่
ผิดพลาดที่วา “ปญหาความปลอดภัยสาธารณะเปนปญหาของภาครัฐในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเทานั้นหาใชปญหาของชุมชนไม”
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หลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชน4
หลักการสําคัญเปรียบไดกบั หลักปรัชญา การริเริ่มใดๆเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนตางอาศัย
หลักการ หรือหลักปรัชญาดังที่จะกลาวตอไปนี้ หลักการหรือหลักปรัชญายุติธรรมชุมชน
ประกอบดวยหลักการ หรือหลักปรัชญา 7 หลัก ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 2 กลุมปรัชญาคือ หลัก
ปรัชญาที่เกี่ยวกับ “หลักการประชาธิปไตย” (Democratic Principles) กับหลักปรัชญาเกี่ยวกับ
“หลักความเสมอภาคและความเทาเทียม” (Egalitarian Principles) สําหรับหลักประชาธิปไตย
ประกอบดวยหลักปรัชญายอยๆ 3 หลักไดแก หลักการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน
(Norm Affirmation) หลักการชดใชทดแทน (Restoration) และหลักคุม ครองความปลอดภัย
สาธารณะ (Public Safety) สวนหลักความเสมอภาคประกอบดวยหลักปรัชญายอยๆ 4 หลัก ไดแก
หลักความเทาเทียม (Equality) หลักการถักทอสายสัมพันธ (Inclusive) หลักการทํางานรวมกัน
แบบหุนสวน (Mutuality) และหลักความเปนผูนําแบบจิตสาธารณะ (Stewardship)

หลักการประชาธิปไตย (Democratic Principles)
หลักประชาธิปไตย เปนหลักยุติธรรมชุมชนในความหมายอยางแคบ (Micro Level) ที่จะ
ใชก็ตอเมื่อมีการกระทําผิดทีเ่ กิดขึ้นแลว (Reactive) โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิม
จะ “เปดชอง” ใหประชาชนอันประกอบดวย เหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําผิด ผูใกลชิดกับทั้งสองฝาย
และชุมชน “เขามา” ใน “กระบวนการแกปญ
 หา” ที่ทุกฝายไดรับผลกระทบหรือที่ตนมีสวนไดเสีย
ในกระบวนการดังกลาวจะ “ควบคุม” ดวย “กติกา” ที่ทุกฝายยอมรับ และเมื่อหาทางออกรวมกัน
ไดผลอยางไรทุกฝายตางตอง “ยอมรับและตองรับผิดชอบ” ปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงนั้นๆ เปน
การสอนใหคนเคารพในเสียงสวนใหญ หรือเห็นความสําคัญของสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน
ซึ่งเปนหลักการเชนเดียวกับหลักประชาธิปไตย
1. หลักการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน
ครั้งใดก็ตามทีช่ ุมชนใดๆเขาจัดการกับอาชญากรรมหรือปญหาที่เกิดขึน้ กับชุมชน ดวย
“กระบวนการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรม” ตอมวลสมาชิกของชุมชนที่ฝาฝนระเบียบของชุมชน
หรือตอกฎหมายบานเมือง ไมเพียงแตจะทําใหชุมชนนั้นๆไดรับความเคารพและความเชื่อถือจาก
มวลสมาชิกในการรักษาระเบียบทางคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของชุมชนเพิม่ มากขึ้นทุกๆ
ครั้งเทานั้น หากแตยังเปนสัญลักษณที่เกิดจากการตอกย้าํ เปนสัญญาณเตือนใหแกสมาชิกผูใดที่คิด
จะฝาฝน หลักประชาธิปไตยวาดวยการ “เคารพกฎกติกา” ไดนํามาใชบังคับใน “กระบวนการ”
4

ดัดแปลงจาก Karp กับ Clear: 2000:331-338, “Community Justice: A Conceptual Framework”,

BOUNDARY CHANGES IN CRIMINAL JUSTICE ORGANIZATIONS, 2000 Journal, US department of Justice.
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แกปญหาดังกลาว กระบวนการตอกย้ําปทัสถานมีความหมายที่ลึกล้ํายิง่ กวาเพียงเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก หากแตกระบวนการตอกย้ําปทัสถานเปนกระบวนการสราง “ปญญา” ที่
ประกาศย้ําเตือนใหมวลสมาชิกทราบทั่วกันถึงมาตรฐานทางพฤติกรรมที่ทุกคนจักตองใหความ
เคารพ
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมชุมชนของรัฐ “Vermont” ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ดําเนินการในรูปแบบ “คณะกรรมการเพื่อการชดใชทดแทน” (Reparative Probation Board)
คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยอาสาสมัครของชุมชนเขามานั่งเปนคณะกรรมการ วิธีการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการจะทําการประชุมรวมกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ เพื่อทําความตกลงกัน
เกี่ยวกับวิธีการที่จะชดใชเยียวยาใหกับเหยื่ออาชญากรรมและแกชุมชน เปน “กระบวนการ” ที่
ขับเคลื่อนสมาชิกของชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน “กระบวนการ” แกปญหาอาชญากรรม โดยการ
ใหสมาชิกของชุมชนทําความเขาใจในปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชนใหเกิดความเขาใจอยางชัด
แจง และบังคับพฤติกรรมใหเปนไปตามปทัสถานนั้นๆ ยุทธศาสตรที่ใชคอื การยาย “พิธีการ” ที่เคย
กระทําในศาลเมื่อตองการแกปญหาอาชญากรรมใหเขามาดําเนินการในชุมชนในรูปแบบของ
“กระบวนการแกปญหาแบบไมเปนทางการ” ในหองประชุมที่พอจะหาไดในชุมชนแทนหอง
พิจารณาคดีทมี่ ีบรรยากาศแบบเครงเครียดในศาล ในกรณีนี้ผูกระทําผิดถูกบังคับใหตองเผชิญหนา
โดยตรงกับเพือ่ นๆรวมชุมชน ความเสียหาย หรือ อันตรายที่จะเกิดตามมาควบคุมโดยเพื่อนบาน
หรือผูรักษากฎหมายนอกเครื่องแบบ มวลสมาชิกของชุมชนที่เปนตัวแทนของชุมชนในที่ประชุม
เปนกระบอกเสียงที่สําคัญแทนชุมชนทั้งชุมชนในการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน
ยุติธรรมชุมชนที่ตองการออกแบบให “คณะกรรมการ” ทําหนาที่เพื่อการตอกย้ําปทัสถานทาง
พฤติกรรมของชุมชนจะตองใหอํานาจที่พอเพียงแกคณะกรรมการในการ “การตัดสินใจ” วาสิ่งใดที่
ควรจะสื่อออกไปใหชุมชนโดยรวมไดทราบ คณะกรรมการพยายามใหสมาชิกของชุมชนเขามามี
สวนรวมในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในกระบวนการประชุมเพื่อตอกย้าํ ปทัสถานของชุมชน
2. หลักการชดใชทดแทน
หลักการชดใชทดแทนเปนหลักการหนึ่งของหลักการบังคับเอากับตัวผูก ระทําผิด
(Sanctions) ความสําคัญของหลักการชดใชเยียวยา ปฏิเสธไมยอมรับหลักการลงโทษที่ไมไดมุง
แกไขฟน ฟูใหผูกระทําผิดเกิดสํานึกรับผิดชอบตอการกระทําของตนและพรอมที่จะแกไขชดใช
เยียวยาใหกับเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนโดยรวม และปรับปรุงตนเองใหพรอมที่จะคืนสูชุมชน
เยี่ยงพลเมืองดี แนวคิดที่สนับสนุนวิธีการสมานฉันทคือ “อาชญากรรมกอใหเกิดความเสียหาย และ
ตองการใหมกี ารชดใชเยียวยาโดยใชกระบวนการสมานฉันทยิ่งกวาการผลักไสผูกระทําผิดเขาไปสู
วังวนของกระบวนการแกแคนทดแทนที่รังแตจะทําใหทกุ ฝายตองเจ็บปวดเพิ่มมากขึน้ ” (Clear
1994) เปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ “การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการ
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กระทําความผิดใดความผิดหนึ่งยิ่งกวาการมุงที่จะลงโทษผูกระทําผิดใหสาสมกับความผิดที่ได
กระทําลงไป” (Bazemore and Umbreit 1995)หลักการชดใชทดแทนเปนหลักการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทซึ่งไดรับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไมนานมานี้ (Bazemore and Umbreit 1994;
Braithwaite 1997; Van Ness and Strong 1997; Kittayarak 2005:2-13) หลักการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทไมใชของใหมหากเปนของที่เกิดใหม (Re-emergency) อีกครั้งหนึ่ง โดยมีแหลงกําเนิด
จากประเทศนิวซีแลนด และออสเตรเลีย (Maxwell and Morris 1994) และเขามาแพรหลายใน
สหรัฐอเมริกา (Immarigeon 1996; McCold and Stahr 1996) ในฐานะเปนโปรแกรมการหันเห
คดีออกจากศาล สําหรับผูกระทําผิดที่เปนเด็ก ในคดีเล็กๆ นอยๆ แนวโนมในปจจุบนั ประเทศ
ออสเตรเลียใชวิธีการสมานฉันทกับผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนในความผิดฐานขับรถในขณะ
มึนเมา(Sherman and Strang 1997) และการประชุมกลุมครอบครัวที่งานวิจัยยืนยันวาใหผลดี
(Moore and O’Connell 1994) ซึ่งรูปแบบสมานฉันทของออสเตรเลียมักเรียกหากันในชื่อ
“Wagga Wagga” ที่แตกตางจากวิธกี ารสมานฉันทในนิวซีแลนดทใี่ ชเจาพนักงานตํารวจเปนผู
อํานวยความสะดวกในการประชุมระหวางเหยื่ออาชญากรรมผูกระทําผิด และผูใกลชิดกับทั้งสอง
ฝายซึ่งไดแกผสู นับสนุนเหยือ่ อาชญากรรม หรือผูกระทําผิด “เปาหมายที่ชัดเจน” ของการประชุม
กลุมครอบครัวมีเปาหมายหลายประการ ไดแก ตองมัน่ ใจวาผูกระทําผิดเขาใจในความรายแรงที่เกิด
จากการกระทําของตน และยอมรับที่จะแกไขความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานัน้ การเปดโอกาส
ใหเหยื่ออาชญากรรมไดเขามามีสวนรวมใน “กระบวนการ” สมานฉันท และไดรับการชดใชเยียวยา
การใหบทบาทที่มีความหมายแกเจาหนาที่ตํารวจในการทําหนาที่ของผูอํานวยความสะดวก และการ
ใหโอกาสแกผูกระทําผิดในการแกไขฟนฟูตนเองดวยความชวยเหลือของชุมชน วิธีการสมานฉันท
ของนิวซีแลนดและของออสเตรเลียมีความแตกตางจาก คณะกรรมการเพื่อการชดใชของ Vermont
ตรงที่มุงใชกระบวนการไกลเกลี่ยยิ่งกวาการใช “กระบวนการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรม”
3. หลักการคุมครองความปลอดภัยสาธารณะ
หลักการคุมครองความปลอดภัยสาธารณะใชในกรณีที่เกิดอาชญากรรมขึ้นมาแลวเพื่อเปน
หลักประกันวาผูกระทําผิดเหลานนั้นจะไมไปกอเหตุรายใดๆที่จะกอความเสียหายใหกับสมาชิก
ขอมชุมชนขึ้นมาอีก หลักการขอนี้จึงใหความสําคัญอยูที่ “กระบวนการชดใชเยียวยา”ใหกับเหยื่อ
อาชญากรรม และ “กระบวนการลดความหวาดกลัว” ของชุมชนตออาชญากรรม คุณภาพชีวิตของ
สมาชิกชุมชนสวนหนึ่งวัดไดจากความเชือ่ มั่นในความปลอดภัยเมื่ออยูในที่สาธารณะ และการ
ติดตอสื่อสารกับสมาชิกอื่นๆของชุมชนทําไดอยางปลอดภัย เมื่อผูกระทําผิดคนใดคนหนึ่งถูกศาล
ตัดสินวามีความผิดไมวาจะลงโทษในรูปแบบใดๆ ก็จะมีผลกระทบตอความรูสึกของสมาชิกของ
ชุมชนวาเมื่อผูก ระทําผิดนัน้ คืนสูชุมชนในภายหนาผูกระทําผิดนั้นจะเปนอันตรายตอชุมชนหรือไม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะตองแกปญหาความวิตกกังวลของประชาชนในขอนี้โดยหา
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มาตรการที่จะปองกันไมใหผูกระทําผิดนัน้ กลับไปกระทําผิดซ้ําอีกใหได ยิ่งไปกวานั้นที่สําคัญที่สุด
คือตองรณรงคเพื่อสรางความมั่นใจใหกับชุมชนดวย “กระบวนการ” สงเสริม สนับสนุน “ระบบ
ควบคุมสังคมแบบทางการ” และ “ระบบควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ”
ตัวอยางของหลักการปกปองคุมครองความปลอดภัยสาธารณะใน นครบอสตั้น
สหรัฐอเมริกา การใชกลยุทธทางยุติธรรมชุมชนที่มีชื่อเรียกขานวา “Boston’s Operation Cease
Fire” หรือ “ปฏิบัติการหยุดยั้งความรุนแรงในบอสตั้น” (Kennedy 1997) โดยใชขอมูลที่มีอยูอยาง
มากมายในระบบยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับผูกระทําผิดที่เปนตนตอของ
อาชญากรรมทั้งหลายในชุมชนนั้นมักจะอยูรวมกันเปนกลุมๆในเขตพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร ดังนั้น
ความปลอดภัยของสาธารณะสามารถทําใหเกิดขึน้ ไดโดยมุงแกไขปญหาเชิงสถาบันที่เกี่ยวของกับ
แกงคอาชญากรรม
ยุทธศาสตรขั้นพื้นฐาน 2 ยุทธศาสตรที่สนับสนุนปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงใน
นครบอสตั้นไดแก ยุทธศาสตรแรก การทํางานรวมกันแบบหุนสวนยุตธิ รรมชุมนกับทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของเพื่อคนหา “บุคคล” และ”แกงค” ที่เสี่ยงตอการทีจ่ ะกอเหตุรายขึ้นมาอีก องคกรสมาชิกของ
หุนสวนดังกลาวจะประชุมกันอยางสม่ําเสมอเพื่อกําหนดยุทธศาสตร และ แลกเปลีย่ นขอมูล
ขาวสารระหวางกัน เพื่อประโยชนตอการคนหาสมาชิกของแกงคอาชญากรรม ดังนั้นกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจึงตองพัฒนาประสิทธิภาพของการสืบสวน และประสิทธิภาพของการจับกุม การ
ฟองรอง และการลงโทษ และยิ่งไปกวานัน้ หนวยงานตางๆที่ทํางานรวมกันตองเรียกรองอยางหนัก
แนนเพื่อใหมกี ารจัดการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดอยางจริงจัง การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนทํา
ใหหนวยงานตางๆสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถเขาจัดการไดอยางฉับไวใน
พื้นที่ๆเกิดความรุนแรงขึ้นบอยครั้ง ยุทธศาสตรที่สอง ปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงดังกลาวใช
ยุทธศาสตรจับกุม ฟองรอง และตัดสินออกมาอยางรวดเร็ว ใชมาตรการลงโทษที่แนนอน
ความสําเร็จตางๆที่เกิดขึ้นมีเหตุผลจากการใชยุทธศาสตรที่แตกตางกัน เมื่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นไม
เพียงแตหนวยงานที่เกีย่ วของจะสามารถจับกุมผูกระทําผิดไดอยางรวดเร็วแลว แตยงั สามารถปด
แหลงที่เปนแหลงมั่วสุมไดทันทีเชนแหลงคายาเสพติด หากผูนั้นถูกคุมประพฤติจะบังคับเงื่อนไข
อยางจริงจัง ทําการจับกุมทันทีหากฝาฝนคําสั่งศาล รายงานคดีที่ผิดเงือ่ นไขเพื่อการตัดสินของศาล
ทันทีและ ฯลฯ ปฏิบัติการหยุดยั้งความรุนแรงในนครบอสตั้นทําใหคดีอาชญากรรมลดลงอยาง
ชัดเจน (Kennedy 1997) บทเรียนจากความสําเร็จนี้เปนเครื่องทํานายขีดความสามารถของระบบ
ยุติธรรมทางอาญาในการเลือกใชกลยุทธจดั การกับบุคคลที่เสี่ยงสูงตอการที่จะกอเหตุราย
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หลักความเสมอภาคและความเทาเทียม
หลักความเสมอภาคและความเทาเทียมเปนหลักการที่แตกตางจากกรอบการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง เพราะหลักการดังกลาวมุงที่จะจัดการแกไข
ที่สาเหตุทางสังคมซึ่งประกอบดวย “เงื่อนไขตางๆ” เชนความยากจนความไมเทาเทียมกันทางเชื้อ
ชาติ เผาพันธุ หรือชนชั้น หรือความไมเทาเทียมในโอกาสที่จะเขาถึงบริการตางๆของรัฐ ฯลฯ
เหลานี้ลวนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการกระทําผิดที่แกไขไดยากอยางยิ่ง (Criminogenic
Needs) ทั้งสิ้น การแกไขปญหาความไมเทาเทียมกันเชนนี้เราเรียกวา “ความยุติธรรมทางสังคม”
หรือ “Social Justice” ระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพจะตองจัดการแกปญ
 หา “ความ
ยุติธรรมทางอาญา” กับ “ความยุติธรรมทางสังคม” อยางมีประสิทธิภาพไปพรอมๆกัน ระบบ
ยุติธรรมทางอาญาที่ทอดทิ้งเดียวดายความยุติธรรมทางสังคมก็เทากับระบบยุติธรรมทางอาญาเปน
บอเกิดของอาชญากรรมดวยนั่นเอง
1.หลักความเสมอภาค
หลักความเสมอภาคมีพื้นฐานของแนวคิดจากความวิตกกังวลและความหวงใยที่คนใน
ชุมชนไมไดรบั “โอกาสทางสังคมที่เทาเทียมกัน” นักวิจยั ทั้งหลายตางแสดงความวิตกกังวลเปน
พิเศษเกี่ยวกับปญหาความไมเทาเทียมกันที่เกิดจากความแตกตางทางเชื้อชาติ (Massey and
Denton 1993) และจากความยากจนอยางขนแคน (Sampson and Wilson 1995) ชุมชนใดๆที่ถูก
กระหน่ําซ้ําเติมดวยปญหาอาชญากรรมก็จะมีสภาพไมตางไปจากชุมชนที่เต็มไปดวยปญหาความ
ยากจนขนแคน และขาดระเบียบ ชุมชนทีม่ ีลักษณะเชนนี้มักเปนชุมชนที่ขาด หรือ ไมมีทรัพยากรที่
จะสามารถนํามาใชในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเองได กลยุทธของ
ยุติธรรมชุมชนที่จะใชจัดการกับปญหา “ความไมเทาเทียมกัน” จะเริ่มตนจากการสํารวจ
ความสามารถของชุมชนในการแกปญหาอาชญากรรมตางๆ(Community Capacity) และ
ทรัพยากรเชิงสถาบัน (Institutional Resources) ทั้งหลายในชุมชนทีจ่ ะนํามาใชใหเกิดประโยชน
ในรูปสวัสดิการสําหรับชุมชนโดยรวมได การสํารวจดังกลาวมีเปาหมายที่จะเพิ่มศักยภาพใหกับ
ชุมชนในการระดมทรัพยากรตางๆนอกชุมชนเพื่อนําเขามาใชแกไขปญหาของชุมชน (Bursik and
Grasmick 1993) ตัวอยางของการแกปญหาความไมเทาเทียมกันที่ดีทสี่ ุดตัวอยางหนึ่งคือ “ความคิด
ริเริ่มในการสรางชุมชน” หรือ “Community Building Initiative” (Chavis, Lee, and Merchlinsky
1997) โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก “บรรษัทสงเสริมความคิดริเริ่มของ
ทองถิ่น” หรือ “Local Initiatives Support Corporation” หรือ “LISC" ซึ่งกอตั้งโดยมูลนิธิฟอรด
เพื่อใหการสงเสริมบรรษัทเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งหลาย (Community Development
Corporations) บรรษัทเพื่อการพัฒนาชุมชนเหลานั้นจะเขาไปตั้งอยูในชุมชนตางๆ เพื่อเขาไปสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนเมืองโดยใชยุทธศาสตรการปรับปรุงที่อยูอาศัย และ การจัดการกับปญหา
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ทางสังคมของชุมชนนั้นๆ บรรษัทสงเสริมความคิดริเริ่มของทองถิ่นจะเปนผูใหทนุ การฝกฝน
อบรม และการสรางความสามารถอื่นๆใหกับบรรษัทเพือ่ การพัฒนาชุมชนที่เขาไปตัง้ อยูในชุมชน
เมืองตางๆของสหรัฐอเมริกาโดยมีเปาหมายที่จะดึงชุมชนเขามารวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน
และเชื่อมความสัมพันธระหวางบรรษัทเพือ่ การพัฒนาชุมชนกับสาธารณะ และกับสถาบันเอกชน
อื่นๆทําใหการสนับสนุนการพัฒนาที่อยูอาศัย และโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆดําเนินไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บรรษัทสงเสริมความคิดริเริม่ ของทองถิ่น ไดใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีแกบรรษัท
เพื่อการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น สงเสริมความรวมมือระหวางบรรษัทเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งหลาย
และพัฒนาความสัมพันธที่มั่นคงระหวางบรรษัทเพื่อการพัฒนาชุมชน กับ หนวยงานที่ทํางานเพื่อ
สาธารณะทั้งปวงรวมทั้งนักลงทุนจากภาคเอกชน ผลของการทํางานของบรรษัทเพื่อการพัฒนา
ชุมชน บริษัทฯไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯเพือ่ ที่จะพัฒนาชุมชนที่บริษัทฯเขาไปตั้งอยู
และเพื่อที่จะดึงใหสมาชิกของชุมชน ผูใหบริการทางสังคมแกทองถิ่น และผูประสานงานจาก
ภายนอกที่ทํางานเพื่อกาสรางชุมชน กิจกรรมที่บริษัทเพื่อการพัฒนาชุมชนดําเนินการจะมีความ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการที่แตกตางกันไปในแตละชุมชน
2. หลักการถักทอสายสัมพันธ
หลักการถักทอสายสัมพันธยืนยันวาความเปนสมาชิกของชุมชนใดๆไมสามารถที่จะซื้อหา
ไดดว ยเงินตรา หรือ เงินตราไมสามารถที่จะทําใหสมาชิกทุกคนสมานสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกันได
ทั้งชุมชน ผลกระทบจากการลงโทษจําคุกในระยะยาวก็เปนที่คาดการณลวงหนาไดวาผูกระทําผิดที่
ผานประสบการณมาเชนนัน้ มีความเสี่ยงสูงตอการที่จะกระทําผิดอีก: หมายความวาผูคนในโลกใบ
นี้สามารถแบงแยกออกไดสองประเภท คือคนดี กับ คนเลว และหากคนเลวสามารถที่จะเอาออกไป
จากชุมชนไดอยางรวดเร็วมากเทาใด ยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนก็สามารถตอบสนองตอเปาหมาย
เพื่อการปกปองคุมครองสังคมจากอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเทานั้น แต
ยุทธศาสตรหลักที่สําคัญนอกจากการที่จะตองปกปองคุมครองความปลอดภัยใหกับสาธารณะแลว
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนยังจะตองไมทอดทิ้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งใหตองอยูอยางโดดเดีย่ ว
เดียวดายตามลําพัง หมายความวาผูกระทําผิดสักวันหนึ่งตองคืนกลับชุมชน ดังนั้นระบบยุติธรรม
ทางอาญาตองหาทางแกไขฟน ฟูเขาเหลานัน้ ใหการสงเคราะห ชวยเหลือเขาเหลานั้น ถักทอเขา
เหลานั้นเขากับสายสัมพันธของชุมชนเพื่อไมใหสมาชิกเหลานั้นตองเกิดความรูสึกวาตนเปนคน
แปลกหนาสําหรับชุมชนซึ่งความคิดดังกลาวจะทําใหเกิดการตอตานสังคมและจะนําไปสูการ
กระทําผิดขึ้นมาอีกได
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนที่สําคัญยิ่งยุทธศาสตรหนึ่งคือการกอตั้ง”ศาลยาเสพติด” หรือ
“Drug Court” เพื่อใหการบําบัดฟนฟูแกผูตดิ ยาเสพติดใหโทษ (Roberts, Brophy, and Cooper
1997) ศาลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาที่วาจะไมทอดทิ้งสมาชิกของชุมชนคนใดอยูขางหลัง แตจะ
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พยายามถักทอสายสัมพันธของสมาชิกทุกคนเขาดวยกันใหแนบแนนไมวาเขาเหลานัน้ คนใดคน
หนึ่งจะเคยผิดพลาดอยางรายแรงมากอนเพียงใดก็ตาม ศาลยาเสพติดจะศึกษาความสัมพันธระหวาง
ยาเสพติดกับอาชญากรรม (Belenko and Dumanovsky 1993) และการใชมาตรการจําคุกระยะสั้น
โดยไมไดใหการบําบัดรักษาวามีผลกระทบตอการลดการใชยาเสพติด (U.S. Department of
Justice 1995) ดวยเหตุผลดังกลาวศาลยาเสพติดจึงคิดคนหาแนวทางที่จะใหการบําบัดรักษาแก
ผูกระทําผิดในขณะที่อยูในชุมชนภายใตเงือ่ นไขการคุมประพฤติ ศาลยาเสพติดไมไดตั้งเปาหมาย
ไปที่ผูกระทําผิดในความผิดที่รายแรงหรือ ผูคายาเสพติด แตใหความสําคัญกับผูกระทําผิดทุกคนที่มี
ปญหาการใชยาเสพติดใหโทษแมวาผูกระทําผิดคนนั้นจะเปนผูกระทําผิดที่รายแรงเพียงใดก็ตาม
ศาลยาเสพติดเปนตัวอยางทีส่ ําคัญที่จะใชอธิบายหลักการถักทอสายสัมพันธไดเปนอยางดี
โดยเปลี่ยนแนวคิดของระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมที่มองวาผูใชยาเสพติดเปนอาชญากรที่
จะตองรีบนําออกไปจากชุมชนใหเร็วที่สุด เปนมองวาผูใชยาเสพติดคือ “สมาชิกของชุมชนที่มีความ
ทุกขอยางแสนสาหัส” ที่กําลังรอความชวยเหลือจากสมาชิกอื่นๆ ดังนัน้ ยุทธศาสตรยตุ ิธรรมชุมชนที่
ยึดมั่นในหลักการนี้ จักตองพยายามไมใหผูกระทําผิดถูกผลักไสออกจากชุมโดยการทํางานรวมกัน
กับสถาบันและองคกรตางๆเพื่อการบูรณาการการกลับคืนสูชุมชนสําหรับผูกระทําผิดอยางพลเมือง
ดี ศาลยาเสพติดบรรลุหลักการถักทอสายสัมพันธดวยวิธกี ารดังตอไปนี:้
• พัฒนาศาลยาเสพติดใหเปนศาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทั้งดานกฎหมาย และปญหาทางสังคมทั้ง
ปวงที่เกีย่ วของกับผูกระทําผิดยาเสพติด
• ทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับหนวยงานที่ใหบริการการบําบัดรักษายาเสพติด และ
องคกรชุมชนทองถิ่นทั้งหลาย
• ใหการศึกษา และการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชยาเสพติด และการบําบัดรักษายาเสพติดแกผู
พิพากษา พนักงานอัยการ ทนาย และเจาพนักงานอื่นๆทีท่ ํางานเกีย่ วของกับศาลยาเสพติด
และใหการศึกษา และการฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและความรูอ ื่นๆ
ที่เกี่ยวของแกหนวยงานผูใหการบําบัดรักษา
• ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการคดี และการติดตามผลแบบรวมศูนย ซึ่งทําใหสะดวก
และคลองตัวตอการใหการบําบัดรักษา การเขาขัดขวางหรือการลงโทษ และการวัดผล
3. หลักการพึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือหลักความเปนหุนสวน
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนสําหรับมาตรฐานทางคุณธรรมขั้นต่ําที่สุดอยางนอยที่สุดตองยึด
มั่นในหลักการอยูรวมกันอยางสันติสุข และสําหรับคุณธรรมขั้นสูงแลวยุทธศาสตรยตุ ิธรรมชุมชน
จะยึดมั่นในหลักการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน และกับชุมชนในลักษณะที่ตางฝายตางพึ่งพาซึง่
กันและกัน ทุกภาคสวนที่ทาํ งานรวมกันตางก็บรรลุเปาหมายขององคกรของตนดวยกันทั้งสิ้น หรือ
อีกนัยหนึ่งหลักการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีเปาหมายเพื่อสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก (Prosocial
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Behavior) ดวยการใชมาตรการตางๆ ไดแก การใหผูกระทําผิดทํางานบริการสาธารณะ การเขามามี
สวนรวมในการรณรงคปองกันอาชญากรรมของชุมชน การใหการเรียนรูทักษะทางสังคม และการ
ควบคุมและสอดสองแกเยาวชน และอื่น ๆ หรืออีกนัยหนึ่งหลักการพึ่งพาซึ่งกันและกันหมายถึงการ
รวมมือกันไมสงเสริมพฤติกรรมตอตานสังคมไดแก: การใหผูกระทําผิดสํานึกและรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของตน การเพิ่มมาตรการตรวจหาอาชญากรรม การทําให
สภาพแวดลอมที่เคยเกิดอาชญากรรมสูงใหยากตอการทีจ่ ะกระทําผิด หรือการลดแรงจูงใจที่จะ
นําไปสูการกระทําผิด เปนตน หลักการพึ่งพาซึ่งกันและกันจะเขาขัดขวางหรือยับยั้งแรงจูงใจทีจ่ ะ
นําไปสูการกระทําผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูกระทําผิดที่มีความคิดวาในโลกนี้ไมมผี ูใดที่จะให
ความเอื้ออาทรตอตน หลักการที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจในการกระทําผิดโดยไมใชการ
บังคับควบคุม ใหการปกปองเสรีภาพ แตตอ งทําใหแรงจูงใจที่จะกระทําผิดอีกลดลง
การปองกันอาชญากรรมดวยมาตรการ “ออกแบบสภาพแวดลอมใหม” หรือ “Crime
Prevention through Environmental Design” (CPTED) เกิดจากการเฝาสังเกตแลวพบวาสถานที่
ที่มีลักษณะเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งจะเปนสถานที่ที่เอื้อตอการเกิดอาชญากรรม เชนรานสะดวกซื้อ
หรือโรงเตี๊ยม (Eck 1997) ตัวอยางที่ดที ี่สุดของการปองกันอาชญากรรมดวยมาตรการ “ออกแบบ
สภาพแวดลอมใหม”ไดแกการปรับปรุงสวนสาธารณะ “Bryant Park”ในมิดทาวนแมนฮัตตั้น รัฐ
นิวยอรกในป 1995 (MacDonald 1996) กอนการลงมือปรับปรุงสวนแหงนีเ้ ปนที่ขนึ้ ชื่อลือชาใน
นามสวรรคของผูคา และผูแสวงหายาเสพติด เปนแหลงอาชญากรรมตางๆ เชน การปลน การทําราย
รางกาย และการยิงกันซึ่งเกิดขึ้นเปนประจํา แตภายหลังการเปลี่ยนแปลงจนทุกวันนีส้ วนแหงนี้จะ
คลาคล่ําดวยนักทองเที่ยว นักพักผอนหยอนใจ ความแตกตางที่เกิดขึ้นเปนผลจากการออกแบบสวน
ใหมตกแตงความงาม สรางทิวทัศน การสุขาภิบาล การรักษาความปลอดภัย
การปรับปรุงสวนสาธารณะ “Bryant Park” ยึดมั่นในหลักการพึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือ
หลักความเปนหุนสวนในเหตุผลที่สองคือการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนของยานการคาตางๆ
ที่อยูใกลเคียงกับสวน ยานการคาดังกลาวคือยานการคาเพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือ “Business
Improvement Districts” หรือ “BIDs” สําหรับในนครนิวยอรก ยานการคาเพื่อพัฒนาธุรกิจ
“Bryant Park BID” จะหักสวนภาษีอากรจากภาคธุรกิจในทองถิ่นเพื่อตั้งเปนกองทุน เพื่อใชในการ
ปรับปรุงสถานที่สาธารณะ ลดสภาวะที่ขาดระเบียบ และจากมุมมองของภาคธุรกิจ Bryant Park
BID ทําใหภาคธุรกิจในยานนั้นเจริญงอกงามขึ้น ภายใตกฎหมายของรัฐนิวยอรค BIDs กอตั้งขึ้นมา
ในรูปขององคกรอาสาสมัครดวยการตกลงรวมกันของภาคธุรกิจในทองถิ่น แตอยางไรก็ตามการหัก
สวนจากภาษีธรุ กิจทองถิ่นก็ไดรับการรับรองโดยกฎหมายของรัฐ
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4. หลักความเปนผูนําที่มีจิตสาธารณะ
หลักความเปนผูนําเปนหลักการที่เรียกรองใหประชาชนสํารวจตนเองวาตนเปนคนที่เห็น
แกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน โดยเฉพาะการคํานึงคนที่ดอยโอกาสกวาตน หรือผู
ที่ออนแอกวา ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนที่ยึดหลักการนีจ้ ะสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ใน “กระบวนการและระดับชั้น” ตางๆของระบบยุติธรรมทางอาญา ผูใดคือ “ชุมชน” ในการทํางาน
รวมกันแบบเปนหุนสวนยุตธิ รรมชุมชนถาหากไมใชประชาชน แตคําตอบอาจไมงายนักทีจ่ ะทําให
ระบบประชาธิปไตยเกิดความชอบธรรมในสายตาของสาธารณะ เพื่อเปนการวางฐานรากของระบบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคงจึงสมควรที่จะพัฒนาประชาชนใหเปนประชาชนที่เห็นแกประโยชน
สวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน
หลักความเปนผูนําเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสรางทรัพยากรชุมชน ที่ทําใหสมาชิกชุม
สามารถที่จะทํางานรวมกันเพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน ความสามารถในการทํางานรวมกัน
ของชุมชนเปนการเห็นประโยชนสวนรวมสําคัญยิ่งกวาประโยชนสวนตัวเปนทรัพยากรที่พึงรักษา
ไวและพัฒนาใหเขมแข็งมากขึ้น และผลทีเ่ กิดจากการทํางานรวมกันตองแผเจือจานใหทั่วชุมชนใน
รูปสวัสดิการของชุมชน โครงสรางของการสงเสริมการทํางานรวมกันหรือการฝกฝนใหทกุ คนเห็น
แกประโยชนสวนรวมสําคัญกวาประโยชนสวนตนนั้นตองรักษาไวใหสามารถทํางานไดดี สถานที่
สาธารณะตองใหสะอาด และเขาถึงไดโดยสะดวก ชุมชนจะทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปนผูจัดการ
สภาพแวดลอมของชุมชนเพื่อชีวิตและความเปนอยูที่ดขี องชุมชนเอง กระบวนการทํางานรวมกันที่
เกิดจากการทีส่ มาชิกชุมเห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวมสําคัญกวาประโยชนสวนตนนั้นไม
สามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยงายในสังคมทีต่ างคนตางอยู ที่ผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชน
ของเอกชนขัดแยงกัน (Bellah et al. 1991) ดังนัน้ หลักความเปนผูนําจําตองปลูกฝงในหมูสมาชิก
ของชุมชน ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส หลักการความเปนผูนําจะปลูกฝงใหเกิดขึ้นในมวลสมาชิก
ชุมชนโดยกิจกรรมตางๆของสภายุติธรรมชุมน (Community Justice Council) สภาดังกลาวเปน
องคกรที่ใชอํานาจตัดสินใจประกอบดวยเจาหนาทีจ่ ากการคัดเลือกจํานวน 10 คน ประกออบดวย
พนักงานอัยการ นักนิติบัญญัติ เจาหนาที่จากสภาการเมืองและสมาชิกจากคณะกรรมการโรงเรียน
และจากศาล สภาแหงนี้รับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนของเมืองออสติน
และเมืองทราวิส สภานี้มีความสัมพันธที่ใกลชิดกับคณะอนุกรรมการยุติธรรมชุมชนและไดรับ
คําแนะนําจากคณะอนุกรรมชุดนี้ คณะอนุกรรมการชุดนีป้ ระกอบดวยเจาหนาที่ทไี ดรบั แตงตั้งเขา
มาจากหนวยงาน/องคกรตางๆรวม 15 คนไดแก หัวหนาตํารวจของเมืองออสติน ผูอํานวยการ
โรงเรียน และผูอํานวยการทุกคนของสํานักงานคุมประพฤติทั้งเด็กและผูใหญ ในทายที่สุดสภา
ยุติธรรมชุมชนแหงออสตินไดรับคําแนะนําจาก “คณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อคุมครองหมูบาน”
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(Neighborhood Protection Action Committee) ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 25 คน คัดเลือก
จากตัวแทนจากกลุมเพื่อนบานในชุมชนที่มจี ํานวนหลายกลุม
คณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อคุมครองหมูบานจะประสานงานกับหนวยงานในระบบ
ยุติธรรมทางอาญา และกับหนวยงานผูใหบริการสวัสดิการสังคมแกชุมชน “แบบทางการ” ทําให
สภายุติธรรมชุมชนแหงออสตินสามารถวางแผนที่มีความสมบูรณและครอบคลุมอยางกวางขวาง
และสอดคลองกับความตองการและความสนใจของชุมชนตางๆในทองถิ่นไดเปนอยางดี ตัวอยาง
ความพยายามที่สําคัญชิ้นหนึ่งของสภาแหงนี้คือการสรางศูนยยุติธรรมชุมชนแหงหนึ่งเปนศูนยคุม
ประพฤติในชุมชนเขาไปตั้งในกลุมเพื่อนบานที่มีความเดือดรอนและปญหาตางๆ โดยสรางบน
หลักการสําคัญของ “ยุติธรรมชุมชน” การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนในการจัดตั้งศูนยแหงนี้
เริ่มตั้งแตการจัดหาสถานที่ทจี่ ะจัดตั้ง การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก การออกแบบสวนประกอบ
อื่นๆ ไดแกโปรแกรม และ บริการใดบางทีจ่ ะใหบริการ หรือที่จะดําเนินงานโดยศูนยแหงนี้โดยมี
เปาประสงคเพือ่ การบูรณาการการคืนสูชุมชนของผูกระทําผิดอยางพลเมืองดี
ความเขมแข็งของสภายุติธรรมชุมชนแหงออสตินอยูที่การจัดตั้งองคกรใหเปนองคกร
“แบบมีโครงสราง” สําหรับประชาชนที่จะใชเปนเวทีการสื่อสาร เพื่อการแสดงออกถึงความตองการ
ความเห็น ความหวงใย ความวิตกกังวล ฯลฯ เกีย่ วกับการวางแผนยุทธศาสตรของระบบยุติธรรม
ทางอาญาไดอยางเต็มที่ การจัดใหมีโครงสรางดังกลาวไมเพียงแตจะทําใหกลุมเพื่อนบานตางๆมี
โอกาสมาประชุมรวมกันเทานั้น หากแตยังเปนโอกาสที่สมาชิกของชุมชนไดมาทํางานรวมกันแบบ
เปนหุนสวนและอยางเปนรูปธรรม กับหนวยงานทั้งหลายจากภาครัฐในรูปของการรวมกันกําหนด
นโยบาย และกิจกรรมตางๆ ยิ่งไปกวานัน้ สภายุติธรรมชุมชนแหงออสตินไดกระตุนใหทุกฝายที่เขา
มามีสวนรวมใหตระหนักถึงเปาหมายสูงสุดของระบบยุติธรรมทางอาญาและรวมกันคนหาวิธีการที่
จะบรรลุใหได สภายุติธรรมชุมชนแหงออสตินไดปลูกฝงเมล็ดพันธความเปนผูนําตามระบอบ
ประชาธิปไตยใหทุกคนคํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตนใหทุกคนมอง
เปาหมายในระยะยาวเพื่อลูกหลานของชุมชนยิ่งกวาการมองเพียงเปาหมายเฉพาะหนา
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สวนที่ 2
วิธีการทําความเขาใจกับหุนสวนยุติธรรมชุมชน
การจะเปลีย่ นกระบวนทัศนการทํางานจากเดิมไปสูกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชนนั้นจะตอง
ใชวิสัยทัศน และยุทธศาสตรเปนตัวนํา สําหรับกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยไดเปดชองไว
แลวในวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมที่วา “ยุติธรรมถวนหนาประชามีสวนรวม”
สําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะ “ตองตระหนัก” (Awareness) เสียกอนถึง
“ความสําคัญ” (Essential) ของ “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” หรือ “Community
Participation Paradigm” เพราะการที่หนวยงานใดเล็งเห็นถึง “ความสําคัญของชุมชนที่หนวยงาน
นั้นจะขาดชุมชนไมได” ในการบริหารกระบวนงานยุติธรรมหรือการบังคับใชกฎหมายจะทําให
หนวยงานนั้น ๆ ยอม “เปดหรือขยายหนางานของตน” ใหประชาชน/ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหาร หรือรวมปฏิบัติการใน “กระบวนการ” (Process) การงานที่ยนิ ยอมเปดหรือขยายใหนนั้
การยอมเปดหนางานหรือขยายหนางานเพียงนอยนิด ที่ขอเพียงใหชุมชนเขามาเพียงแคเปนไม
ประดับ (Token) จะไมสามารถ “เขาถึง” ชุมชนและจะไมสามารถ “ซื้อใจ” (Buy in) ชุมชนไดเลย
ในสวนที่ 2 นี้จะใชวิธีการอธิบายเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของ
“กระบวนการ” ของหุนสวนยุติธรรมชุมชนซึ่งประกอบดวย ภาพปฏิสมั พันธขององคกรชุมชน
(Community Field) คุณลักษณะสําคัญขององคกรสมาชิกของหุนสวนยุติธรรมชุมชน หุนสวน
ยุติธรรมชุมชน ความสามารถของหุนสวนยุติธรรมชุมชนซึ่งประกอบดวยเปาประสงค ปญหาที่
ตองการแกไข และวัตถุประสงค กิจกรรม และผลผลิต ดังนี้
1. ภาพปฏิสัมพันธของชุมชน (Community Field)
ภาพปฏิสัมพันธของชุมชน หรือ “Community Field” (Sharp, 2000; Wilkinson, 1991)
หมายถึง “ลักษณะความสัมพันธ” ระหวาง ปจเจกชน องคกรทองถิ่นแบบทางการ หนวยงานใน
ระบบยุติธรรมทางอาญาแบบทางการ และสถาบันอื่นๆ ภาพปฏิสัมพันธระหวางประชาชน ของ
ชุมชน และองคกรในทองถิ่น และความสัมพันธระหวางองคกรในทองถิ่นเหลานี้ และหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งที่สังกัดและไมสังกัดระบบยุติธรรมทางอาญาภาพปฏิสัมพันธเหลานี้รวมกันเปน “บริบท”
(Context) ของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ภาพปฏิสัมพันธจะปรากฏใหเห็นเปน 3 ระดับ คือ ภาพปฏิสัมพันธของชุมชนในระดับ
ลางสุด หรือ ชุมชนระดับรากหญา ภาพปฏิสัมพันธของชุมชนในระดับกลาง และ ภาพปฏิสัมพันธ
ของชุมชนในระดับบนสุด ภาพปฏิสัมพันธที่ปรากฏใหเห็นในแตละระดับจะมีลักษณะสําคัญที่
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สามารถอธิบายได 2 ลักษณะ คือ ภาพปฏิสัมพันธ “ตามแนวระนาบ” (Horizontal Integration) กับ
ภาพปฏิสัมพันธ “ตามแนวดิ่ง” (Vertical Integration)
การแบงชุมชนเปนชั้นๆมีความหมายอยางยิ่งตอการทําความเขาใจในยุทธศาสตรยุตธิ รรม
ชุมชนที่ “ผูนํายุติธรรมชุมชน” และ “นักยุติธรรมชุมชน” ทั้งหลาย จะตองทําความเขาใจเสียตั้งแต
ตน เหตุผลสืบเนื่องมาจากรูปแบบของยุตธิ รรมชุมชนมีต้งั แตรูปแบบโครงสรางเชิงเดี่ยว รูปแบบ
โครงสรางซับซอนปานกลาง และรูปแบบโครงสรางซับซอน
1.1 ภาพปฏิสมั พันธของชุมชนในระดับลางสุดหรือชุมชนรากหญา
องคกร หนวยงาน หรือบุคคลที่สังกัดในชุมชนระดับรากหญาไดแก สมาชิกของชุมชน
ผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม อาสาสมัครฯ ชมรม สมาคม ชุมชน หมูบ าน คุมหมูบาน กลุมตางๆ
ในชุมชน/หมูบ าน ครอบครัว หนวยงานของรัฐที่มีที่ทําการในชุมชน วัด สุเหรา มัสยิด โรงเรียน
ชมรมเจาของหอพัก ชมรมผูเชา องคกรไมแสวงหากําไรในชุมชน องคการบริหารสวนตําบล เปน
ตน การจัดระเบียบองคความรูเพื่อทําความเขาใจเกีย่ วกับชุมชนในระดับรากหญานี้ สมควรอยางยิ่ง
ที่นักยุติธรรมชุมชนจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับภาพปฏิสัมพันธในรูป “การรวมตัวเปนกลุมๆ”
(Organized Groups) ของผูคนในพื้นทีใ่ ดพื้นที่หนึ่งซึ่งสามารถอธิบายไดเปนสามกลุม ไดแก
“กลุมเชิงสถาบัน” (Institutional Based Organizations) เชนกลุมนักเรียนตอตานยาเสพติด
สมาคมครู-ผูปกครอง กลุมผูนําเยาวชน กลุม เหลานั้นสังกัดสถาบันคือโรงเรียนตางๆ หรือ กลุม
ตางๆ เกี่ยวกับศาสนา ก็สังกัดสถาบันศาสนาเปนตน “กลุมเชิงปญหา” (Issues Based
Organizations) เชนกลุมชวยเหลือเยาวชนในหมูบาน กลุม ทํางานเพื่อเยาวชน คณะกรรมการ
ชุมชนเพื่อการสมานฉันท องคกรตางๆที่ทํางานเพื่อชุมชน หรือ “Community Based
Organizations” ทั้งปวง เปนตน และ “กลุมเชิงสมาชิก” (Membership Based Organizations)
เชนกลุมเฝาระวังชุมชน กลุมเดินเวรยาม ตํารวจบาน กลุมอาชีพ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง เปนตน การมอง
ชุมชนเปนกลุม ๆ จะทําใหเราเขาใจชุมชนไดชัดเจนมากขึน้ โดยจะไมยอมทอดทิ้งสมาชิกคนใดไว
ขางหลัง อยางนอยคนเราก็ตอ งเขากลุมในระดับครอบครัว ซึ่งก็ยังมีกลุมมีตัวแทน ที่จะนําพาพวก
เขาเหลานั้นมาทํางานรวมกันเพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน
ภาพปฏิสัมพันธ “ตามแนวระนาบ” ในชุมชนระดับรากหญา เปนภาพความสัมพันธระหวาง
สมาชิกของชุมชนตอสมาชิกชุมชน สมาชิกชุมชนตอองคกรชุมชน องคกรตอองคกร ฯลฯ ภาพ
ความสัมพันธดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนถึงการถักทอสายสัมพันธระหวางกัน และสามารถตอบ
ไดวาการถักทอความสัมพันธตามแนวระนาบของชุมชนนั้น ๆ มีคุณภาพอยางไร เชน มีลักษณะที่
แนบแนน หลวมๆ ขาดวิน่ หรือ หยอนยาน หากภาพความสัมพันธตามแนวระนาบแข็งแกรงชุมชน
นั้นก็จะเขมแข็ง สวนภาพความสัมพันธตาม “แนวดิ่งนัน้ ” อาจมีคําถามวาชุมชนตองสราง
ความสัมพันธตามแนวดิ่งดวยหรือ หากตองทํา จะตองทํากับใคร และทําไมตองทํา เพราะหาก
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ชุมชนสามารถพัฒนาความสัมพันธตามแนวระนาบไดอยางเขมแข็งแลวก็นาจะเพียงพอ คําตอบใน
ประการแรก ตองสรางความสัมพันธตามแนวดิ่งกับองคกร หรือหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทีอ่ ยูเหนือขึน้ ไปหมายถึงชุมชนในระดับกลาง ไปจนถึงชุมชนในระดับบนสุด และ
ประการที่สองเหตุผลที่ตองพัฒนาความสัมพันธกับองคกร หรือหนวยงานที่อยูเหนือขึ้นไปตาม
แนวดิ่งนัน้ เนือ่ งจากปญหาของชุมชนบางปญหามันเกินความสามารถของชุมชนที่จะจัดการไดโดย
ลําพังของชุมชนแมจะไดรับความรวมมือจากเครือขายตามแนวระนาบแลวก็ตาม ดังนั้นการพัฒนา
ความสัมพันธตามแนวดิ่งจึงมีความจําเปนสําหรับชุมชนในกรณีนี้ ทั้งนี้เพื่อใหองคกร หรือ
หนวยงานที่อยูเหนือขึ้นไป นํา “ทรัพยากร” และ/หรือ “อํานาจ” เขามาทํางานเพื่อแกปญ
 หารวมกัน
แบบเปนหุนสวนกับชุมชนเพื่อทดแทนหรือเสริมในสิ่งที่ชุมชนระดับรากหญาไมมี
1.2 ภาพปฏิสมั พันธของชุมชนในระดับกลาง
ชุมชนในระดับกลางที่อยูเหนือชุมชนระดับรากหญาขึ้นไปนั้น หนวยงานของรัฐที่สังกัดใน
ชุมชนระดับนีไ้ ดแกหนวยงาน/องคกรทั้งหมดที่สังกัดสวนกลางแตมีทที่ ําการในภูมิภาค
(Counterparts) และหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค เชน พัฒนากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด คุมประพฤติจังหวัด เรือนจําจังหวัด
อัยการจังหวัด ศาลจังหวัด กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดเปนตน
และภาคเอกชน/ศาสนาที่สังกัดในชุมชนระดับกลางนี้ เชน หอการคาจังหวัด สโมสรโรตารีจังหวัด
เจาคณะจังหวัด กลุมธุรกิจจังหวัด ฯลฯ มีคําถามวาแลวประชาชนในรูปปจเจกจะอยูใ นชุมชนชั้นที่
สองไดหรือไม คําตอบคือได ถาหากประชาชนรวมตัวกันดวยวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เชน
เพื่อการชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม หรือ การเตรียมการเพื่อการคืนผูที่กําลังจะพนโทษกลับสู
ชุมชนอยางพลเมืองดี ที่มีสมาชิกและแนวรวมและมีขอบเขตปฏิบัติการครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือ
ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนใหเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆระดับจังหวัด กรณีเชนนีผ้ ู
นั้นก็ถือไดวาเปนประชาชนในชุมชนระดับที่สอง หรือระดับกลาง สําหรับภาพปฏิสัมพันธ “ตาม
แนวระนาบ” ในชุมชนชั้นทีส่ องหรือชั้นกลางนี้อาจยกตัวอยางใหเห็นไดอยางชัดเจนโดยใหดูที่
“ศตส.จ” หรือ ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ภาพความสัมพันธในแนวระนาบของ
“ศตส.จ” เกิดขึน้ ในชุมชนระดับกลางเปนความสัมพันธตามแนวระนาบแบบทางการประกอบดวย
สมาชิก หรือคณะกรรมการจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน และภาคเอกชน และอาจ
มีคําถามตามมาวาแลวชุมชนในระดับกลางนี้จําเปนตองพัฒนาความสัมพันธตามแนวดิ่งกับชุมชน
ในระดับบนสุดดวยหรือคําตอบคือใช โดยมีเหตุผลทํานองเดียวกันกับการพัฒนาความสัมพันธตาม
แนวดิ่งของชุมชนระดับรากหญาที่มีตอชุมชนระดับกลาง เชน“ศตส.จ” ตองพัฒนาความสัมพันธกับ
“ศตส.ช” หรือ “ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับชาติ” สวนสมาชิก หรือคณะกรรมการใน
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“ศตส.จ” ก็ยังตองพัฒนาความสัมพันธกับหนวยงานตนสังกัดของตนที่อยูในชุมชนระดับบนสุดดวย
เชนกัน
1.3 ภาพปฏิสมั พันธของชุมชนของชุมชนในระดับบนสุด
หนวยงาน องคกรสังกัดในชุมชนระดับบนสุดมีไดทั้งภาครัฐไดแก กระทรวง ทบวง กรม
สสส.ฯลฯ หนวยงานภาคเอกชน เชนหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมทางการคาและธุรกิจ
ทั้งหลาย ฯลฯ องคกรศาสนา เชนสํานักจุฬาราชมนตรี ฯลฯ และ NGOตางๆ ภาพปฏิสัมพันธใน
ชุมชนระดับบนสุดนี้อธิบายโดยใชหลักการเดียวกันกับชุมชนในสองระดับลางดังที่กลาวมาแลว
โดยภาพความสัมพันธตามแนวระนาบ เชน“ศตส.ช” หรือ “ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ระดับชาติ” คณะกรรมการตางๆที่ประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนทัง้ จากภาครัฐและเอกชน เชน
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 หรือคณะกรรมการ “กตร” ฯลฯ อาจมีผูสงสัยวาหากแบงชุมชนออกเปนสามระดับชั้น
ดังนี้แลว ชุมชนในระดับบนสุดนี้จะพัฒนาความสัมพันธในแนวดิ่งกับใครคําตอบคือ กับ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ฯลฯ
2. องคประกอบสําคัญขององคกรสมาชิกของหุนสวนยุตธิ รรมชุมชน
ความเปนผูนํา
ความเปนผูนําเปนหัวใจสําคัญในการชวยอํานวยความสะดวกใหกับกระบวนการของการ
ทํางานแบบหุน สวน บทบาทของผูนําในองคกรชุมชนทองถิ่น มีลักษณะทีแ่ ตกตางหลากหลายทั้ง
ในคุณภาพ และรูปแบบ มีตั้งแตผูนําองคกรชุมชนที่ทําหนาที่แบบอาสาสมัคร หรือที่มีคาตอบแทน
ที่ผานการฝกในหลักสูตรความเปนผูนํามาแลวเชนเจาหนาที่ของ VISTA หรือ “Volunteer in
Service to America” ผูนําทั้งหลายทําหนาที่หลายอยาง เชนกระตุน และขับเคลื่อนสมาชิกของ
ชุมชน คนหาความตองการ พันธกิจ และวิสัยทัศนของชุมชน และสรางระบบพรอมทั้งกลไกเพื่อให
การทํางานบรรลุเปาหมาย บทบาทของผูนํายังสงเสริมองคกรในลักษณะอื่นๆเชน การขยายแนวรวม
การระดมทรัพยากร และการทํางานตามโครงการตางๆใหบรรลุทุกเปาประสงค ทําใหผูนํามี
ความสําคัญตอองคกร ผูนําตองรับหนาทีส่ ําคัญ ๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ การติดตอระหวางกัน
ของมวลสมาชิก หรือเครือขาย ทั้งภายใน และภายนอกองคกร และระหวางองคกรกับองคกร หรือ
กับหนวยงานใดๆ รวมทั้งสถาบันทั้งหลาย (Deich, 2001) การขยายเครือขายทําใหความสัมพันธ
กับสาธารณะขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง และทําใหความสัมพันธตามแนวระนาบของ
องคกรชุมชนมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้องคกรชุมชนที่มีเครือขายยอมเขมแข็งกวา
องคกรที่ไมมีเครือขาย งานวิจัยไดแสดงใหเห็นวา องคกรใดที่ทํางานโดยลําพัง จะเปนองคกรที่ตอง
ใชทรัพยากรและความพยายามอยางหนักแตในที่สุดก็จะลมเหลว (Glaskiewicz and Beielefeld,
1998) ผูนําสรางความเขมแข็งใหกับ สัมพันธภาพ ตามแนวระนาบภายในชุมชน (และนอกชุมชน)
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และยังสรางความเขมแข็งใหกับสัมพันธภาพตามแนวดิ่งกับหนวยงานที่ถือครองอํานาจแบบ
ทางการ (Power holders) ในการสรางและรักษาไวซึ่งความสัมพันธ ผูนําตองมีทักษะตางๆ เชน
การสรางความยอมรับ การขยายเครือขาย การหาขอยุติโดยไมตองลงความเห็น การสรางวัฒนธรรม
องคกร และความยืดหยุน เปนตน (Gardner, 1990).
ผูนําตองทําหนาที่สําคัญในการนําสมาชิกชุมชนคนหาความตองการของชุมชน รวมกับ
ชุมชนในการจัดทําคานิยมรวม รวมทั้งเปาหมายที่ชุมชนมุง ที่จะทําใหสําเร็จรวมกัน ยุทธศาสตร
ยุติธรรมชุมชนไดจดั ใหมี “กระบวนการ” เพื่อใหชุมชนใชเปนเครื่องมือในการคนหาความตองการ
ของชุมชนดวยการใชระบบขอมูลที่ดี จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของชุมชน เครื่องมือ
ดังกลาวคือกระบวนการศึกษาวิเคราะหปญ
 หารวมกันอยางละเอียด หรือ อาจใชเครื่องมือ “การ
สนทนาชุมชน” (Community Dialogue) กระบวนการเหลานี้เปนหนาที่ของผูนําองคกรชุมชน
ดังนั้นผูนําชุมชนตองมีทักษะที่จําเปนหลายดาน
2.1 รูปแบบและทักษะที่จําเปนของผูน ํา
ผูนําที่เกงตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติหลากหลายที่จําเปนสําหรับผูนํา เชนความสามารถ
ในการทํางารวมกับผูอื่น มีความยืดหยุน เห็นภาพในอนาคตไดชัดเจน แสดงออกใหเห็นวาเปนผูที่
ไววางใจได และอดทน มีความกระตือรือรน และมีความหวัง ไมมีคําจํากัดความใดทีส่ ามารถใชได
อยางเหมาะสมกับผูนําทุกรูปแบบ แตผูนํามี “คุณลักษณะรวม” อยางเดียวกันได
ผูนําการเปลีย่ นแปลง
ผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนคุณสมบัติของผูนําที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผูนําในยุทธศาสตร
ยุติธรรมชุมชน ผูนําการเปลีย่ นแปลงสามารถทําใหชุมชนเกิดความตระหนักในปญหาของชุมชน
และยอมรับในเปาประสงคและพันธกิจทีม่ วลสมาชิกเห็นรวมกัน โดยคํานึงถึงประโยชนของชุมชน
โดยรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัว (Bass, 1990: 10) ผูนําการเปลี่ยนแปลง อาศัยความสามารถใน
การสรางความไววางใจ และการสื่อสารเปนหลักซึ่งอาจจะอธิบายถึงทักษะตางๆ ที่ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงตองมี เชนความสามารถในการสรางผูนํา และผูตามที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การสื่อสารกับผูอื่น ความสามารถในการขับเคลื่อนชุมชน การพัฒนาสัมพันธภาพ และการคนหา
ความตองการของชุมชน
2.2 ทุน
การที่จะเปนสมาชิกของหุนสวนยุติธรรมชุมชนที่มคี ุณภาพนัน้ องคกรนั้นจักตองมี
ทรัพยากรอยางใดอยางหนึ่งเพื่อที่จะนําเขามาทํางานรวมกับสมาชิกอื่นๆของหุนสวนฯ ทรัพยากร
อาจจําแนกออกเปนประเภทที่สามารถจับตองสัมผัสได เชน เงิน คน วัสดุอุปกรณ เวลา เปนตน กับ
ประเภทที่ไมสามารถสัมผัสได เชน การเขามามีสวนรวม การเขาใจในปญหาของชุมชนอยางแทจริง
เปนตน สิ่งที่ขอเตือนนักยุติธรรมชุมชนทั้งหลายไวตรงนีค้ ือ ชุมชนแตละชุมชนตองการทรัพยากร
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ไมเหมือนกัน ชุมชนบางแหงแมไมมีเงินแตสามารถแกปญหาของชุมชนไดดกี วาชุมชนที่พรอมดวย
ทรัพยากรตางๆ และทรัพยากรนั้นมีลักษณะพลวัตร เมือ่ มีขึ้นมาได ก็ หมดไดเชนกัน ทรัพยากร
สามารถสรางได พัฒนาได หาเพิ่มได ดวยวิธีการหลากหลายวิธี เชน การคัดเลือกสรรหาอาสาสมัคร
ของชุมชนเพื่อชวยงานในชุมชน การฝกฝนอบรมเพื่อสรางผูนําของชุมชนอยางตอเนื่อง การฝกฝน
ใหสมาชิกเห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน ซึ่งจะทําใหเขาเหลานัน้
เปนพลเมืองตามหลักการประชาธิปไตยเปนตน นอกเหนือจากนั้น ทรัพยากรมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับบริบทของชุมชน ชุมชนใดที่เพียบพรอมดวยทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ก็จะพึ่งพาทรัพยากร
มนุษยนอยลง (Hunter and Staggenbord, 1988)
องคกรชุมชน หรือองคกรใดๆที่ตองการทํางานตามยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชน รวมถึงนัก
ยุติธรรมชุมชนตองตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความสามารถในการสื่อสารประโยชน
สําคัญประการหนึ่งเพื่อนําไปใชในการระดมทรัพยากร ความสามารถในการขยายเครือขาย หรือ
ขยายแนวรวมเปนการเพิ่มพูนทรัพยากรทีด่ ีที่สุดอีกทางหนึ่ง ปญหาตางๆของชุมชนอาจมีบางปญหา
ที่อยูนอกเหนือความสามารถของชุมชนที่จะจัดการเองไดยกตัวอยางเชนการทะลายแหลงคา
ยาเสพติด ความสามารถของชุมชน (โดยผูน ํา) ที่สามารถสรางความสัมพันธตามแนวดิ่งกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของที่อยูเหนือขึน้ ไปใหนําทรัพยากร (เจาหนาที่) เขามาทํางานรวมกันแบบ
เปนหุนสวนกับชุมชน ก็จะทําใหไมมีปญหาใดที่ชุมชนไมสามารถแกไขได
ทรัพยากร หรือทุน ที่สําคัญตอการดําเนินยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนประกอบดวย
ทรัพยากร หรือ ทุน ที่สําคัญ 3 ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรการเงิน และ ทรัพยากร
เทคโนโลยี
2.2.1 ทุนมนุษย
ทรัพยากรมนุษยในความหมายอยางกวางหมายถึง ทุน มนุษย และองคความรู ผูนําที่
เขมแข็งจะใหความสําคัญกับทุนมนุษยเปนลําดับแรก ดังที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานั้น ผูนําที่เกงจะ
สามารถระดมทุน หรือสรางทุนไดไมยากนัก เชน การขยายแนวรวม (Outreach) และ การสราง
เครือขาย (Networking) ซึ่งสามารถสรางทุนไดอยางมากมายมหาศาล ไมนับรวมถึงการคัด
เลือกสรรหาอาสาสมัครซึ่งผูนําที่เกงจะสรรหาหมายตาไวตลอดเวลา ผูน ําในทีน่ ี้จงึ เปน “ทรัพยากร”
ที่เปน “หัวใจ” ของยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชน
สมาชิกของชุมชนทุกคนลวนแตเปนทรัพยากรมนุษยในยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนดวยกัน
ทุกคน ผูนํายุตธิ รรมชุมชน หรือนักยุติธรรมชุมชนจักตองเปดชอง เปดเวที จัดโอกาสเพื่อนําพวกเขา
เหลานั้นเขามารวมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันเกีย่ วกับปญหาของ
ชุมชน รวมแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในแนวทางการแกปญหา ฝกใหพวกเขาเหลานั้น
ตระหนักในปญหาของสวนรวมวามีความสําคัญยิ่งกวาประโยชนสวนตัว เพื่อปลูกฝงใหพวกเขา
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เปนทุนมนุษยตามหลักปรัชญาประชาธิปไตย (Democracy Principle) หากคนสวนใหญเห็น
ประโยชนสวนรวมมากอนประโยชนประโยชนสว นตนปญหาใดๆก็สามารถแกไขได
ทุนมนุษยอีกประการหนึ่งทีส่ ําคัญที่สุดคือ “องคความรู” หรือ “ประสบการณ” ผูนํา และนัก
ยุติธรรมชุมชนทั้งหลายตองพึงตระหนักอยูเสมอวาคนทุกคนตางมีความถนัด หรือมีทักษะ
หลากหลาย และความถนัดเหลานั้นยังมีหลายระดับตั้งแตพอทําไดจนถึงเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้นๆ เชน คนหนึ่งอาจมีผานการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการมาหลายหลักสูตรเคยทําหนาที่เปน
วิทยากรกระบวนการจนประสบความสําเร็จมานับครั้งไมถวน คนผูนี้ยอมเปนทุนมนุษยที่สําคัญ
และชุมชนโดยภาพรวมอาจมีประสบการณในการแกปญ
 หาของชุมชนไดหลายครั้งหลายครา เคย
ทํางานรวมกับองคกรตางมานับครั้งไมถวน เคยจัดกิจกรรมรวมกับมวลสมาชิกชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนประสบการณ เหลานี้ลวนเปน “ทุน” มีประเด็นตั้งเปนคําถามวา
“แลวผูนํายุติธรรมชุมชน หรือนักยุติธรรมชุมชนจะทราบไดอยางไรวาในชุมชนของตนมีทรัพยากร
มนุษยประเภทใดบาง จํานวนเทาใด และมีขีดความสามารถในระดับใด” คําตอบอาจตองใช
เครื่องมือชวยที่เราเรียกวา “บัญชีทุน” เชนบัญชีทุนมนุษย เปนตน
2.2.2 ทุนการเงิน
การใชทรัพยากรการเงินของประเทศสมควรที่จะไดรับการวิเคราะหและตรวจสอบวาจะ
สงผลกระทบตอประเทศชาติโดยรวมอยางไรและตองประกาศผลการวิเคราะหนั้นใหสาธารณะ ได
รับรู เพราะเจาของประเทศผูเสียภาษีตองมีสวนรับรูวาเงินของตนถูกนําไปใชเพื่อประโยชน
สวนรวมหรือไม การทําเชนนี้เปนการ “ฝกฝน” ใหประชาชนเปนพลเมืองตาม “หลักปรัชญา
ประชาธิปไตย” (Democratic Principle) เปนคุณสมบัตขิ องพลเมืองที่พึงประสงคเพราะพลเมือง
ประเภทนี้จะคํานึง “ประโยชนของสวนรวมมากอนประโยชนตน”เสมอซึ่งจะทําใหประเทศมีความ
เขมแข็ง และ สามารถตอสูกับระบบทุนนิยมได
ระบบการปกครองทุกระบบตางมีจุดเดนจุดดอยดวยกันทั้งนั้น ระบบทุนนิยมทีเ่ ปนระบบ
โลกาภิวัฒน ก็มีจุดดอยอยูอยางนากลัว การที่รัฐมุงใชนโยบายประชานิยมเพียงเพื่อหวังคะแนนเสียง
มาสนับสนุนพรรค โดยทําทุกประการเพือ่ เอาใจคนยากจน หรือ ทําใหประชาชน หรือทําแทน
ประชาชนทุกอยาง หรือที่เรียกวา “รัฐเปนผูใหอยางเดียว” ทั้งๆที่สิ่งนั้น ๆ ประชาชนสามารถ
ชวยเหลือตนเองได หรือประชาชนสามารถทําไดเอง การที่รัฐยิ่งเปนผูใ ห สรางความสะดวกสบาย
ใหกับประชาชนทุกประการ จะทําใหรัฐหลงทางเขาใจวาหนาที่ “บริการ” ตองเปนของรัฐ สวน
ประชาชนเมื่อนานวันเขาก็หลงผิดวาตนเปนเพียง “ลูกคา” ของรัฐเปนเพียงผู “คอย” รับบริการจาก
รัฐ ประชาชนจะเริ่มงอมืองอเทา แมขยะหลนอยูตรงหนาบานก็จะไมยอมเก็บ แมปญหาที่เกิดกับ
ครอบครัวของตนก็จะผลักไสปญหานั้นใหรัฐ เปนภาพ และเปนสัญญาณอันตรายอยางสุดมหันต
หนังสือของ John McKnight เขียนเอาไววา
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“ปญหาของพวกเราอยูท ี่ความออนแอของชุมชน ซึ่งนับวันยิง่ จะออนแอลงไปอีก
โดยระบบการใหบริการที่เขมแข็งของรัฐ...สิ่งที่เราพึงตระหนักก็คือความสามารถของ
ประชาชนเทานั้นที่จะสามารถสรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปนประชาธิปไตยที่มี
ประสิทธิภาพได”
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงยุติธรรมมีการตั้ง “กองทุน” สนับสนุนความคิดริเริ่มใน
เรื่องตางๆที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลายกองทุนและในจํานวนกองทุน
เหลานั้นมีจํานวนหนึ่งที่สนับการริเริ่มโดยชุมชนในการปองกัน หรือลดอาชญากรรมตาม
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนเปนประจําทุกป กองทุนดังกลาวถือวาเปน “ฐานกองทุน” (Funding
Based) ที่มีขนาดใหญสําหรับชุมชนตางๆในทองถิ่นทั่วประเทศ ทีจ่ ะใชความสามารถของชุมชน
ในการระดมทุนในลักษณะนี้ ชุมชนที่จะสามารถระดมทุนในลักษณะนีไ้ ดนอกจากชุมชนนั้น
จะตองมีคุณลักษณะตองตรงตามที่กองทุนกําหนดไวแลว สิ่งที่สําคัญที่สุดชุมชนนัน้ จะตองมี
ความสามารถในการเขียนขอเสนอเพื่อขอทุน ความสามารถเชนนี้เปนทรัพยากรอยางหนึ่งของชุม
ซึ่งเราเรียกวาความสามารถในการสรางสัมพันธภาพตามแนวดิ่ง กองทุนทํานองนี้มีทงั้ กองทุนจาก
รัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐตางๆ รัฐบาลทองถิ่น ภาคธุรกิจ องคกรการกุศล องคกรศาสนา และ
รายไดที่ชุมชนจัดหาดวยตนเอง (Milofsky and Romo, 1988)
2.2.3 ทุนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่สําคัญในยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนเชน ศูนยขอมูล หรือ Data Based
ทั้งหลาย เว็บไซท ระบบติดตามตรวจสอบ และบัญชีรายการทุนตางๆ เปนตนเพื่อใชทุนเหลานีใ้ น
การติดตอสื่อสารกับสมาชิก คัดเลือกอาสาสมัครฯ ระดมทรัพยากร และ การวางแผน เทคโนโลยีที่
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนใชมากที่สุดคือการจัดทํา “แผนที่ทุนชุมชน” (Asset Mapping) เพื่อ
คนหาความสามารถทั้งหมดของชุมชน หรือ ความสามารถของชุมชนที่ตองพัฒนา สราง หรือ
เปลี่ยนแปลงใหม เมื่อทราบทุนทั้งหมดแลว ชุมชนจะเกิดความรูสึกวาตนมีทรัพยากรครบทุกอยาง
ตามที่ตนอยากจะไดอยูแลว และชุมชนที่พรอมเชนนี้จะรูไดทันทีวาปญหาของชุมชนที่ตั้งเปาหมาย
วาจะแกไขนั้น ขณะนีด้ วยทุนที่มีอยูชุมชนยังหางจากเปาอยูเทาใด ชุมชนจะมัน่ ใจยิ่งขึน้ ในการ
แกปญหานั้น และจะเปนคูแ ขงที่สําคัญเมื่อยื่นคําขอรับการสนับสนุนจากกองทุนใดๆ
2.3 ความพรอมขององคกรชุมชนที่จะทํางานรวมกันกับภาครัฐ
ความสามารถขององคกรชุมชนที่สําคัญที่สุด คือ “ความพรอม” หรือ “Orientation” ซึ่ง
หมายความถึง “ความพรอมแลว” (Readiness) กับ “ความผูกพันอยางมุงมั่น” (Commitment) ที่จะ
เขามารวมทํางานในหุนสวนยุติธรรมชุมชนใดๆ ความพรอมจึงหมายถึงความพรอมขององคกร
ชุมชน ที่พรอมจะทํางานรวมกับองคกรภาครัฐนั้นเอง ตัวแปรที่กระทบตอความพรอมขององคกร
ชุมชนไดแก บรรยากาศของชุมชนความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับความชอบธรรมและความ
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ไววางใจที่มีตอ ภาครัฐ และความสัมพันธกับภาครัฐที่เปนอยูใยปจจุบนั และประสบการณของ
ชุมชนในการทํางานรวมกันกับกลุมอื่นๆมากอน ตัวแปรเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอความสามารถ
ขององคกรในการที่จะเขามาเปนสมาชิกของหุนสวนเพื่อทํางานรวมกันในการลด หรือ ปองกัน
อาชญากรรม องคกรบางองคกรมีผูนําที่เขมแข็งมีทรัพยากรลนเหลือ แตถาหากองคกรชุมชนนั้น
ขาดความพรอมที่จะทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐตามยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชน เมื่อนั้นเราก็จะ
ไมเห็นความเคลื่อนไหวหรือความกาวหนาใดๆเกิดขึน้ กับชุมชนนั้นเลย
นอกจากความพรอมดังกลาวมาแลว องคกรชุมชนตองพรอมที่ “จะคิดเพื่อสวนรวม” เพื่อ
คนสวนใหญของชุมชน การคนหาปญหาของชุมชนปญหาที่ไดตองเปนปญหาของคนสวนใหญ
ของชุมชน (Collective Problems) ไมใชเอาปญหาของแตละคน (Individual issues) มารวมๆเขา
ดวยกัน แลวบอกวานัน่ คือปญหาของชุมชน และยังตองพรอมที่จะแกปญหารวมกับหนวยงานอืน่ ๆ
เพื่อแกปญหานั้นๆ ดวย “กระบวนการ”ที่เรียกวา “การปรึกษาสาธารณะ” หรือ “public
deliberation” (Thacher, 2001) ถาหากองคกรนั้นตองการทํางานตามยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชน
ดังนั้น องคกรชุมชนนั้นจะตองพรอมและมุงมั่น ที่จะเขาไปมีสวนรวมใน “กระบวนการเสวนา
ชุมชน” (Community Dialogue) กับหนวยงานอื่นๆ ความพรอมจะไดรับผลกระทบจากบริบทของ
ชุมชน และกระทบตอความสัมพันธระหวางสมาชิกของหุนสวนฯดวยกันเอง
ความพรอมขององคกรชุมชนสามารถเปลี่ยนแปลงได และสามารถพัฒนาหรือสรางขึ้นมา
ได องคกรชุมชนที่ซึมซับเอาประสบการณหลายๆประสบการณทั้งใหม และเกา จะเกิดการเรียนรู
จากการเปรียบเทียบองคความรูที่ไดรับแลวปรับเปนองคความรูใหมๆอยูตลอดเวลา โดยจะผันแปร
ไปตามบริบท “Williams” (1995) ไดเสนอความหมายของความพรอมขององคกรชุมชนโดยมองที่
“ความรูสึก” ในรูปแบบตางๆขององคกรชุมชนเหลานั้นที่มีตอองคหรือหนวยงานตางๆ ที่องคกร
ชุมชนนั้นทํางานรวมอยูด วย ดังนั้นองคกร/หนวยงานที่มาทํางานรวมกันในหุนสวนยุติธรรมชุมชน
จึงมีระดับความพรอมที่แตกตางกันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง William ไดอธิบายถึงความพรอมของ
องคกรชุมชนไวหลายลักษณะไดแก ความพรอมที่จะทํางานรวมดวยในนามของตัวแทน (ชุมชน)
ความพรอมทีจ่ ะประนีประนอม ความพรอมที่จะเปนปรปกษ และความพรอมที่จะเปนคนแปลก
หนา
การประเมินความพรอม เราสามารถวัด “หัวใจ” ของความพรอมได โดยการผนวกเอา
แนวคิดหลายๆแนวคิดมาตรวจสอบไดแก การวัดบรรยากาศชุมชน มุมมองของชุมชนตอภาครัฐ
ความสัมพันธกับภาครัฐในปจจุบัน และประสบการณของชุมชนที่เคยทํางานรวมกับภาครัฐมากอน
เปนตน
นอกจากองคประกอบดังกลาวแลว องคกรชุมชนยังมีคณ
ุ ลักษณะอืน่ ๆที่ตองทําความเขาใจ
ดวยเชนกันไดแก รูปแบบโครงสรางขององคกรชุมชน พันธกิจขององคกร จํานวนเครือขายที่มีอยู
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กอนแลว ผลผลิตและบริการขององคกร ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติทั่วๆไปขององคกร
ตางๆ
3. หุนสวนยุตธิ รรมชุมชน
หุนสวนยุติธรรมชุมชนก็เหมือนๆกันกับหุนสวนอืน่ ๆ คือเมื่อองคกร/หนวยงานตางๆ
รวมตัวกันเพื่อที่จะทํางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหบรรลุเปาหมายที่รวมกันตั้งเอาไว สภาพความเปน
หุนสวนก็จะเกิดขึ้น เปนองคกรหนึ่งแยกตางหากจากองคกรตางๆที่สงตัวแทน หรือผูแทนเขามา
ผูกพันเปนสมาชิกของหุนสวนนัน้ ๆ ดังนัน้ หุนสวนก็จะมีคุณลักษณะและองคประกอบที่สามารถ
อธิบายไดวานัน้ คือหุนสวน “คุณลักษณะ” ของหุนสวนยุติธรรมชุมชนอาจอธิบายใหเห็นภาพได
โดยตรวจสอบที่ “ความสามารถ” ของหุนสวนฯ และการที่จะเขาใจเกีย่ วกับหุน สวนยุติธรรมชุมชน
ไดดีนนั้ ผูนํายุติธรรมชุมชน และนักยุติธรรมชุมชนทั้งหลายจะตองศึกษาเพิ่มเติมในวิชาวาดวย แนว
ปฏิบัติในชุมชนและการสรางชุมชน จิตวิทยาชุมชน ความยุติธรรมทางอาญา สาธารณสุขศาสตร
สังคมศาสตร การพัฒนาองคกร และวิชาวัดผลและประเมินผล
หุนสวนยุติธรรมชุมชนไดนาํ เอาหลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชนไปปฏิบัติจริง ดังที่กลาว
มาแลวในตอนตนวา “หุนสวนยุติธรรมชุมชน คือความผูกพันอยางมุงมั่นระหวาง หนวยงานใน
ระบบยุติธรรมทางอาญาหนวยใดหนวยหนึง่ เปนอยางนอย กับ องคกรชุมชนองคกรใดองคกรหนึ่ง
เปนอยางนอย โดยตางตกลงกันที่จะนําทรัพยากรที่แตละฝายมีอยูเขามาในหุน สวนเพือ่ ใชในการ
ทํางานรวมกันและมุงตอผลสําเร็จรวมกันในระดับชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน” การแกปญหาของชุมชนใหบรรลุเปาหมายสูงสุดดังกลาวไมสามารถทําไดสําเร็จโดย
ลําพังเพียงองคกรใดองคกรหนึ่ง
การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนฯ เปนกระบวนการ “พลวัตร” (Dynamic)
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาหุน สวนฯ จะพัฒนาไปตามขัน้ ตอนตางๆ ตัง้ แต (1) การเริม่ กอตั้ง (2) การ
ลงมือทํางาน (3) การรักษาสถานภาพใหมนั่ คง และ (4) การผลิตดอกออกผล ซึ่งขั้นตอนเหลานั้น
ลวนขึ้นอยูก ับ “ความสัมพันธ” ระหวาง “ตัวแปรตางๆ” ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เชน เมื่อมีการ
เปลี่ยนลําดับความสําคัญของเปาประสงค เมื่อเผชิญกับปญหาอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
นําแผนยุทธศาสตรที่วางไวรว มกันไปปฏิบัติ
โดยทั่วไป การเกิด และการดํารงอยูของหุน สวนใดๆจะประกอบดวยขั้นตางๆ 4 ขั้น ตั้งแต
ขั้นกอตั้ง ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นทํานุบํารุงรักษา และขั้นเกิดดอกออกผล หลังจากที่หนุ สวนกอตั้งได
แลว องคกร/หนวยงานที่เปนสมาชิกจะเริ่มตนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร จากนั้นลงมือ
ปฏิบัติรว มกัน จากนั้นการทํานุบํารุงรักษาสัมพันธภาพระหวางสมาชิกใหเปนทีมงานที่เขมแข็งตอง
ดําเนินไปอยางตอเนื่องทุกขณะทีก่ ารทํางานรวมกันกําลังเคลื่อนที่ไปขางหนา จนขั้นสุดทาย
ผลสําเร็จปรากฏใหสมาชิกทุกคนไดชนื่ ชม แตที่นักยุติธรรมชุมชนควรจะรูคือหุนสวนยุติธรรม
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ชุมชนนั้นมีความสามารถมากนอยในระดับใดเพื่อทีน่ ักยุติธรรมชุมชนสามารถที่จะหาทางเขาไปให
การสนับสนุนได
3.1 เงื่อนไขสําคัญตอความสําเร็จของหุนสวนยุติธรรมชุมชน
3.1.1 ความพรอมของชุมชนในสวนที่เกีย่ วกับองคกรชุมชน ไดกลาวไวบางแลวเกีย่ วกับวิธีการทํา
ความเขาใจ เกีย่ วกับความพรอมขององคกรชุมชน ซึ่งจะคลายคลึงกันกับความพรอมของชุมชน จาก
ผลการศึกษาเกี่ยวกับวิชาตางๆดังกลาวมาแลวนั้นพบวามี ตัวแปร 8 ตัว ที่มีอิทธิพลตอ “ความพรอม
ของชุมชน” ในการเขามาทํางานรวมเปนหุน สวนในหุน สวนยุติธรรมชุมชน ตองออกตัวกอนวาตัว
แปรทั้งหลายนั้นเปนประสบการณของอีกประเทศหนึ่งซึ่งอาจประยุกตใชกับประเทศของเราไดใน
ลักษณะความรูทางวิชาการและการนําไปประยุกตใชจริงในการปฏิบัติเทาที่พอเหมาะสมกับบริบท
ของบานเรา ซึ่งประกอบดวยแรงจูงใจ (Impetus) โครงสรางของชุมชน ความสามารถขององคกร
แตละองคกรทีเ่ ปนหุนสวน มีประวัตกิ ารทํางานรวมกันอยางหุนสวนในชุมชนมากอน การเมือง
หรือสภาพการแขงขันในชุมชน ระดับความมุงมั่นของชุมชนที่ตองการเห็นความเปลี่ยนแปลง
ประวัติการระดมทุนและสภาวะที่ไมแนนอนในปจจุบัน ชุมชนอิ่มตัวกับการทํางานรวมกันแบบเปน
หุนสวนโดยจะนํามาอธิบายเพียงบางตัวเทานั้น
3.1.1.1 แรงจูงใจ (Impetus)
กระแสกองทุนใหมๆ อาจทําใหชุมชนเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะเขามารวมทํางานในยุทธศาสตร
ยุติธรรมชุมชน ดังตัวอยาง สํานักงานปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน และความยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนของสหรัฐ หรือ “OJJDP” (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention) ที่
สนับสนุนเงินทุนในโปรแกรม “Safe Futures” หุนสวนทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายใตกระแสกองทุน
ใหมๆ ตองนํายุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนไปปฏิบัติภายใตขอกําหนดของกองทุนตั้งแตพันธกิจ
กรอบเวลา และการควบคุมดวยผลผลิตที่กองทุนออกแบบไว
กรอบเวลาที่สั้น อาจเปนตัวเรงใหหนุ สวนยุติธรรมชุมชนเรงทํากิจกรรมตางๆที่เปนการ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน ผลของกรอบเวลาที่สั้นทําใหกิจกรรมเพื่อการซื้อใจชุมชน หรือ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอาจไมใชความสําคัญลําดับตนๆของหุนสวนฯ (Goodman,
Wheeler, and Lee, 1995; Mulroy, 2000)
แรงจูงใจจากภายนอกและจากภายในชุมชน สภาพกดดันจากรัฐที่ตองการเห็นสิ่งใหมๆ ที่มี
ประสิทธิภาพตอการจัดการกับอาชญากรรม ดังนั้นหนวยงานภาครัฐผูใหทุนจึงหันมาหาชุมชนเพื่อ
รวมกันทดลองสิ่งใหมๆและใหการสนับสนุนชุมชนเทาที่จะทํา (Deich, 2001) การสนับสนุน
ชุมชนถือวาเปนแรงจูงใจจากภายนอกชุมชน แตโดยทั่วไปหากความริเริ่มใดๆ ที่แรงจูงใจเกิดจาก
“ภายในชุมชน” ความคิดริเริม่ นั้น ๆ จะประสบความสําเร็จไดดกี วา (Butterfooss, Goodman, and
Wandersman, 1996; Edelman, 1987; Swift and Healey, 1986; Wolff, 2001) เหตุผลเพราะตัว
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ของชุมชนเองยอมรูดีกวาใครทั้งหมดวาชุมชนของตนมีความพรอมตอความริเริ่มดังกลาวมากนอย
เทาใด แรงจูงใจที่เกิดจากชุมชนเองอาจสะทอนใหเห็นภาพโครงสรางที่เปนอยูของชุมชนขณะนั้น
วามีความนาเชือ่ ถือและมีความชอบธรรมที่จะไดรับการสนับสนุนกองทุน (Sofaer, 1992)
3.1.1.2 โครงสรางของชุมชน
โครงสรางของชุมชน เปน “หัวใจ” หลักเมือ่ นักยุติธรรมชุมชน หรือ ผูนํายุติธรรมชุมชน
ทั้งหลาย ตองการทําความเขาใจใน บทบาทสําคัญบทบาทหนึ่งของหุนสวนยุติธรรมชุมชนที่ตองทํา
การคนหา ความตองการของชุมชน (Community Voices) ใหเจอ เพราะเมื่อชุมชนมีโครงสรางทาง
สังคมที่ยากจนขนแคนที่ผูคนไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ไมมียานพาหนะ ไมสามารถซื้อหา
บริการที่ดีๆได และไมมีสิ่งใดพอที่จะดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกไปลงทุนในชุมชนได เสนทาง
เดียวที่พวกเขาเหลานั้นยังพอมีอยูที่พอจะมีอิทธิพลตอโลกภายนอกนั่นคือ “เสียง” (Taylor, 2000)
ในบางครั้ง “เสียง” เปนสิ่งทีพ่ วกเขาเหลานั้นเหลืออยูเ ปนทุนชิ้นสุดทายจริงๆ “หากปราศจากเสียง
เรียกรองที่พวกเขาพรอมใจกันบอกออกไปพรอมๆกันอยางเปนหนึ่งเดียว (Collective Voices)
ภายใตผูนําที่เกงของพวกเขา ชุมชนของพวกเขา อาจถูกหลงลืม ทอดทิ้ง และเสียงของพวกเขาจะถูก
บิดเบือน หรือเปนเพียงเสียงเงียบตอหนวยงานตางๆของภาครัฐเทานั้น”
เกี่ยวกับการริเริ่มทดลองนํายุติธรรมชุมชนไปใชและประสบความสําเร็จไดอยางไรใน
ชุมชนที่มีบริบทแตกตางกันนั้น งานวิจยั ไมไดมีอยางสม่าํ เสมอ เหตุผลสวนหนึ่งเนื่องจากระบบการ
จัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ และแทบไมมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่จริงจังระหวางความริเริ่มใน
ชุมชนในบริบทที่ตางกัน งานวิจยั บางสวนบอกวาการรวมตัวกันของประชาชนทําไดยากลําบาก ใน
ชุมชนที่มีรายไดนอย ผูคนตางคนตางอยูและตองการความชวยเหลือในการปองกันอาชญากรรม
(Rosenbaum, 1988) งานวิจัยโดย Portney and Berry (1997) พบวาความรวมมือเกิดขึ้นสูงมาก
ในชุมชนที่มีรายไดต่ํา โดยไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ของชุมชน และ กระบวนการมีสว น
รวมในองคกรตางๆ พบวา ชุมชนคนผิวสี ที่ผูคนทั้งยากจน และร่ํารวยอยูปะปนกัน การมีสวนรวม
ในทางการเมืองในสมาคมตางๆของหมูบานเกิดขึน้ ในระดับสูง
“Skogan” (1990) ทําการศึกษาโปรแกรม “COPS” (Community Oriented Policing)
แบบเปรียบเทียบ โดยศึกษาโครงการตํารวจชุมชน หรือ COPS จํานวน 15 เขตลาดตระเวนในนคร
ชิคาโก พบวาความสามารถของชุมชนวัดไดจาก ระบบการควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ
(Informal Social Control) การเขามามีสวนรวมในองคกร/ทีม และความสัมพันธกับยานธรกิจ
ดาวนทาวน พบวา COPS มีความสามารถสูงมาก ใน 3 เขต ไดแก เขตชุมชนผิวขาวที่มีรายไดตั้งแต
ระดับปานกลางขึ้นไป เขตชุมชนผิวขาวทีม่ ีรายไดระดับปานกลาง และเขตชุมชนทีอ่ ยูรวมกันของ
คนอเมริกัน-อัฟริกันที่มีรายไดปานกลาง และต่ํา COPS ที่มีขีดความสามารถต่ํามี 2 เขต เปนเขตทีม่ ี
ผูคนอาศัยอยูห ลายเชื้อชาติ สวนใหญไมมที ี่อาศัยเปนของตนเอง และชุมชนหนึ่งเปนชุมชนที่พูด
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ภาษาเสปน ชุมชนที่มีความสามารถสูง กวาจะเปนชุมชนที่มีความสมานสามัคคีในเชือ้ ชาติ ชุมชนที่
มีความสามารถสูงที่สุดคือชุมชนที่มีความสมานสามัคคีทางเชื้อชาติ มีชีวิตมั่นคง มีทอี่ ยูเปนของ
ตนเอง และ เปนเขตที่มั่งคั่ง (Skogan, 1990) อยางไรก็ตามไมพบความสัมพันธโดยตรงระหวาง
ความสามารถของชุมชนกับการนําโปรแกรมไปใช ความสําเร็จของโปรแกรม COPS (ตาม
ความเห็นของทีมวิจยั ) ในเขตที่ชุมชนมีความสามารถต่ํา พบวาชุมชนบางชุมชนมีความสามารถสูง
มาก นั้นแสดงวานักยุติธรรมชุมชนทั้งหลายจักตองทําความเขาใจเกี่ยวกับชุมชน เกีย่ วกับประเด็น
ความสามารถ การมีสวนรวม และหุน สวนยุติธรรมชุมชนที่ประสบความสําเร็จวามีความสัมพันธ
กันกับ เศรษฐกิจ ความแตกตางทางเชื้อชาติในชุมชนตางๆของประเทศ
3.1.1.3 ความสามารถขององคกรแตละองคกรที่เปนหุนสวน
นักยุติธรรมชุมชน และผูนํายุติธรรมชุมชนตองตระหนักวา หุน สวนยุติธรรมชุมชนนั้น
สําหรับ “องคกรที่จะเขามาเปนสมาชิกของหุนสวน” จะตองเปนองคกรที่ทํางานเพื่อชุมชน
(Community Based) ที่เปน “ของ” ชุมชนอยางแทจริง ไมใชเปนแคเพียงองคกร “ใน” ชุมชน
เทานั้น ประชาชนของชุมชนจะใหการยอมรับเฉพาะองคกรทั้งหลายทีท่ ําตนเปนคนใน ชุมชน
เทานั้น (Mulroy, 2000; Wolch, 1990) และดวยเหตุนี้ทาํ ใหชุมชนไมไววางใจองคกร หรือ
หนวยงานที่ทาํ ตนเปนคน นอก ชุมชน แมโปรแกรมใดๆจะออกมาดี มีกองทุนลนเหลือ ก็มีแตทางที่
จะพบแตความลมเหลวหากองคกร หรือหนวยงานในหุน สวนยุติธรรมชุมชนทําตนเปนคนนอก
ชุมชน
บุคคลากรในองคกรที่มีความรูจากการเลาเรียนมาตามสาขาวิชาชีพ หากทําตนเปนคนนอก
ชุมชนในขณะที่พยายามจะทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับองคกรชุมชนอาจเกิดการทะเลาะกับ
ชุมชนที่สามารถแสดงความชํานาญที่สั่งสมจากประสบการณของบรรพบุรุษของตน (Florin and
Chavis, 1990)
ในกรณีทั้งหลายที่กลาวมาทัง้ หมดหุน สวนยุติธรรมชุมชนควรกําหนดกรอบพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแสดงใหประจักษแกสมาชิกทุกคน/ทุกหนวย วาทุกคน/ทุกหนวยมีความสําคัญ
หรือ มีความหมายอยางไรตอพันธกิจนัน้ ๆ แลวคอยๆกํากับเคี่ยวกรําเอากับสมาชิกทีไ่ มประสบ
ผลสําเร็จแบบตัวตอตัว (ไมประจาน) (DuBois and Hartnett, 2002)
3.1.1.4 มีประวัติการทํางานรวมกันอยางหุน สวนในชุมชนมากอน
ชุมชนที่มีประวัติการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับองคกร หรือ หนวยงานภาครัฐ
หรือกับหนวยงานใดๆในระบบยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม หรือ การ
ชวยเหลือสงเคราะหแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดมากอน จะเปนชุมชนที่มอี งคความรูมีทักษะและความ
ชํานาญที่สามารถนํามาใชประโยชนในการแกปญหาของชุมชน ประสบการณมีสองประการคือ
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ประสบการณที่ประสบผลสําเร็จกับประสบการณที่ลมเหลว หากเปนในกรณีหลังชุมชนนั้นก็จะ
ยังคงไมเปนทีไ่ ววางใจ
มีคําถามตอผูนํายุติธรรมชุมชน และนักยุตธิ รรมชุมชนทั้งหลายวา สําหรับชุมชนที่ไมเคยมี
ประวัตวิ าเคยทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับหนวยงานใดในระบบยุติธรรมทางอาญามากอน
เชนนี้จะพบกับความสําเร็จไดอยางไร ความไววางใจเปนปราการหนึ่งที่สําคัญที่อยูเบื้องหลังการจัด
ระเบียบชุมชน และการทํางานรวมกันแบบหุนสวน ประชาชนในชุมชนตองยอมรับไดวาองคกร
ชุมชนและหุนสวนยุติธรรมชุมชนนั้นมีความชอบธรรม และสามารถไววางใจได ในชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งผูคนจะแสดงออกซึ่งความไววางใจในระดับที่แตกตางกันไปตอประชาชนคนอื่นๆ
ภายในองคชุมชน ผูนําจะสรางความไววางใจกับสมาชิกของชุมชนของตน ภายในหุน สวนใดๆ
องคกรที่เปนสมาชิกหนวยใดหนวยหนึ่งอาจไมไดรับความไววางใจในระดับที่สูงมาก ยกตัวอยาง
เชน ความไมไววางใจตอกรมตํารวจ เปนอุปสรรคของตํารวจที่จะทํางานกับชุมชน ผลการศึกษา
จํานวนหนึ่งพบวาการเยาะเยยกฎหมาย หรือเยยหยันความชอบธรรมของกฎหมายทีม่ ีผลมาจากการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ หรือความสามารถของตํารวจที่ทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือไมมีความเปน
ธรรม ปลอยปละละเลยใหเกิดอาชญากรรมโดยไมใสใจผนวกกับบริบทของชุมชนซ้ําเติมซึ่งไมใช
เรื่องที่เกิดจากปญหาความแตกตางทางเชื้อชาติ (Jegium Bartusch, 1998; Sampson, 2001;
Skogan, 1999) เหตุผลที่เปนเชนนี้ผูนําองคกรนั้นๆอาจมีผูนําที่เขมแข็ง มีทรัพยากรลนเหลือ แต
ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดยทัว่ ไป ดังนั้นผูนํายุติธรรมชุมชน และ นักยุติธรรมชุมชนทั้งหลาย
ตองเตือนตนเองที่จะไมพดู วา คนยากคนจนในชุมชนทีย่ ากจนขนแคนไมสามารถที่จะรวมตัวกันเอง
ได หรือไมสามารถที่จะทําใหเกิดการรวมตัวขึ้นมาได แตเนื่องจากมีตวั แปรเชิงบริบทอื่นๆที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จของพวกเขาในการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวน
3.1.1.5 การเมืองหรือสภาพการแขงขันในชุมชน
เนื่องจากทรัพยากรที่หายากมากขึ้น จึงเกิดการแกงแยงทรัพยากรระหวางองคกรตางๆ
บรรยากาศเชนนั้นนํามาซึ่งความตึงเครียดที่ทําใหแตละองคกรไมอยากที่จะทํางานดวยกัน และการ
แขงขันกันยังทําใหเกิดเปนฝกฝายซึ่งยากตอการที่จะไววางใจซึ่งกันและกัน ผลการวิจัยรายหนึ่ง
พบวาการทํางานรวมกันแบบหุนสวนฯเมือ่ มีพิธีแสดงความยินดีกับความสําเร็จ และเชิญชวนคน
นอกมารับรูในความเชีย่ วชาญของชุมชนทําใหเอาชนะความเปนฝกฝายลงได (Mulroy, 2000)
องคกรสมาชิกที่ใหทรัพยากรกับหุนสวนฯอาจตองการการยกยองดวย หากการยกยองไมสม่ําเสมอ
กับทุกๆคนก็อาจเปนการทําลายหุนสวนไดเชนกัน
3.1.1.6 ระดับความมุงมั่นของชุมชนที่ตองการเห็นความเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรตางทีก่ ลาวแลวขางตนแตละตัวอาจสงผลกระทบตอความมุงมัน่ ของชุมชนในการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นโครงสรางของระบบราชการ เชนกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ
การแลกเปลี่ยนขาวสารที่เขมงวด ชุมชนตองการขอมูลที่จะชวยใหผูมสี วนไดเสียสามารถตัดสินใจ
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วาการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนยุติธรรมชุมชนนี้มีความจําเปนสําหรับชุมชนของพวกเขา
หรือไม และองคกรทั้งหลายที่เปนสมาชิกของหุนสวนฯจะไดอะไรบางจาการที่นําทัพยากรของตน
เขามาทํางานรวมกันในหุนสวนฯ นักวิจยั แนะนําวาชุมชนทั้งหลายที่มคี วามสามารถในการประเมิน
“ทุน” ชุมชน และจุดบกพรองของชุมชนจะทําชุมชนนั้นไดรับความยอมรับและมีแนวโนมวาจะ
ไดรับการสนับสนุนจากผูมสี วนไดเสียกลุม ตางๆของชุมชน (Coulton, 1995; Kingsley, 1998)
และผูนําที่เขมแข็งสามารถนําพาผูมีสวนไดเสียเขามาสูกระบวนการถักทอสานสายสัมพันธระหวาง
กันและกัน และนําความหวัง และพลังเขามาทํางานตามพันธกิจในหุนสวนยุติธรรมชุมชน
ความพรอมเปนผลผลิตจาก “กระบวนการเรียนรูทางสังคม” (Social Learning Process)
การเรียนรูจะเกิดขึ้นหลายๆรูปแบบตลอดทั้งกระบวนการ (Bennett, 1998) รูปแบบการเรียนรู
รูปแบบแรกคือชุมชนสามารถที่จะทํางานรวมกันได กอนที่จะเขามารวมในหุนสวนยุติธรรมชุมชน
องคกรตางๆที่ไมเคยทํางานกับผูอ่นื แบบเปนหุนสวนมากอน อาจตองการการฝกฝนเทคนิคที่จําเปน
ตางๆ เชน การตัดสินใจรวมกันกับผูอื่น กลุมที่มีประสบการณมาบางอาจตองการองคความรูที่จะวัด
หรือประเมินสมาชิกของตนเองเพื่อคัดออกหรือหามาเพิ่ม หรือเพื่อตองการองคความรูที่จะใช
จัดการกับปญหาใหมๆ เชนความหวาดกลัวผลรายจากเครือขายยาเสพติด (Bennet, 1998) ประวัติ
การระดมทุนและสภาวะที่ไมแนนอนในปจจุบัน กับ ชุมชนอิ่มตัวกับการทํางานรวมกันแบบเปน
หุนสวนเนื่องจากเห็นวามีอทิ ธิพลตอชุมชนนอยจะยังไมกลาวถึงในนี้
3.1.2 การวัดความพรอม
ชุมชนมีความพรอมที่จะทํางานรวมกันกับหนวยงานอืน่ อยางเปนหุนสวนหรือไม อยางไร
สามารถวัดได นักวัดผล ผูปฏิบัติ และผูใหทนุ ตางก็อยากจะรูวาชุมชนมีความพรอมในระดับใด
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคือ “เครื่องมือประเมินความพรอม” เครื่องมือประเมินความพรอม
(Readiness Model) ประกอบดวยความพรอม 9 ขั้นตอน: (1) ขั้นยังไมมีองคความรู (2) ขั้นตอน
ปฏิเสธ (3) ขั้นเริ่มรับรูอยางเลือนราง (4) ขั้นกอนวางแผน (5) ขั้นเตรียมการ (6) ขั้นลงมือทําจริง (7)
ขั้นติดลมบน (8) ขั้นยืนยันรับประกันคุณภาพ และ (9) ขั้นเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพ
เครื่องมือวัดความพรอมจะวัดทั้งความเปลีย่ นแปลงการกระทํา และทัศนคติ ขั้นตอนแรกๆ
ของกระบวนการจะเปนขั้นตอนเกีย่ วกับการทําความเขาใจและการรับรูในปญหาในขั้นตอนที่อยู
ต่ําสุด เปนขั้นตอนที่ชุมชนยังไมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับปญหาของชุมชน องคกรตางๆตอง
คอยๆ เผชิญหนากับปญหาในชุมชนดวยความเต็มใจจะทําใหชุมชนเกิดความพรอมที่จะทํางาน
รวมกันแบบเปนหุนสวนยุตธิ รรมชุมชน เมื่อชุมชนพัฒนาตนเองมาอยู ณ ขั้นกอนการวางแผน
ความพรอมในขั้นตอนนีจ้ ะมีพลังที่เขมแข็งมากขึ้น ผูนํามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการที่
ชุมชนจะกาวไปสูขั้นตอนของความพรอม ผูนําจะชวยใหชุมชนเกิดความตระหนักในปญหาของ
ชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการรวมตัวกันของสมาชิกชุมชน และเริม่ สราง
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สัมพันธภาพกับองคกรอื่นๆ การพัฒนาความพรอมจากขัน้ ตอนหนึ่งไปสูอีกขั้นตอนหนึ่งในแตละ
ขั้นตอนตองอาศัยกลยุทธตางๆกัน และกลยุทธเหลานนีส้ ามารถนําไปใชไดกับทุกชุมชน (Edwards
et al., 2000; Goodman et al., 1996) กลยุทธเหลานี้มีตงั้ แต การเยี่ยมผูนําชุมชน และสมาชิกของ
ชุมชน การใหความรูและขยายแนวรวมเกีย่ วกับปญหาทีเ่ กิดขึ้นเฉพาะหนาในชุมชนผานทางการ
ประชุม สื่อตางๆ และหนังสือพิมพ การจัดเวทีเพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารแกชุมชน จัดใหมีการ
ประชุมกลุมยอย จัดใหมีการสํารวจชุมชน จัดใหมีเวทีประชาคม จัดการฝกฝนอบรมใหกับสมาชิก
ชุมชนและเจาหนาที่ที่เกีย่ วของ การสรางเครือขาย ฯลฯ ถาหากชุมชนมีการประเมินตนเองและมุง
แกปญหาไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม ชุมชนนั้นก็สามารถที่จะแกปญหาของชุมชนได ถาหากการ
แกปญหาของชุมชนไมคืบหนา ชุมชนตองยอนมาทบทวนความพรอม และบางครั้งอาจตองถอย
หลังกลับมาตั้งหลักใหม เครื่องมือประเมินความพรอมชวยใหรัฐสามารถตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในการใหการสนับสนุนทุนแกชุมชนในการแกปญ
 หาของชุมชน
เครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่สามารถใชตรวจสอบความพรอมของชุมชน (หรือองคกร)
มีอยูจํานวนหนึ่ง เชน “แบบสํารวจผูนําคนสําคัญของชุมชน” (Community Key Leader Survey)
โดย “Goodman และ Wandersman” (1995) และ “บัญชีรายการคุณคาสําคัญของการทํางาน
รวมกันแบบหุน สวน” หรือ “Collaborative Values Inventory” ของ “Gardner”แบบสํารวจผูนํา
คนสําคัญของชุมชน เปนแบบสอบถามผูนําคนสําคัญของชุมชนเพื่อวัดความตระหนัก ความวิตก
กังวล และการกระทําขององคกร และสมาชิกแตละคน ในชุมชน เกีย่ วกับปญหาที่เกิดขึ้นชุมชน
เชนปญหายาเสพติด อาชญากรรมที่ใชความรุนแรง การกลับคืนสูชุมชนของผูกระทําผิดจากเรือนจํา
แบบสอบถามเหลานี้ในเบื้องตนใชกับการวัดความพรอมของโปรแกรมปองกันยาเสพติด สําหรับ
แบบบัญชีรายการคุณคาสําคัญของการทํางานรวมกันแบบหุนสวนของ Gardner ในเบื้องตน
พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชประเมินโปรแกรมสําหรับเด็ก แตสามารถดัดแปลงมาใชกับการประเมิน
โปรแกรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของชุมชนไดงาย ประกอบดวยรายการ 21 รายการ ออกแบบมา
เพื่อประเมินสมาชิกขององคกรตางๆที่เปนสมาชิกในหุน สวนฯ เพื่อวัดวาแตละกลุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกันมากนอยเทาใดที่เปนการสนับสนุนพันธกิจขององคกร การวัดความวิตกกังวล
การกระทํา ความตระหนักและการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวน และความพรอมสามารถวัดโดย
ดูไดจากความไววางใจ (Trust) Ferguson และ Stoutland (1999) ใหเหตุผลวาสามารถวัดไดจาก
คําถามตอไปนี้: (1) อะไรคือแรงจูงใจขององคกรสมาชิกหุนสวนฯ (2) องคกรสมาชิกหุนสวนมี
ความสามารถหรือไม (3)องคกรสมาชิกหุน สวนรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ตนไดรับมอบมาหรือไม
และ(4)องคกรสมาชิกหุนสวนมีความนาเชือ่ ถือ ยุติธรรม และยอมเปนสมาชิกของหุนสวนหรือไม
การใชขอมูลที่เปนตัวชีว้ ัดโครงสรางของชุมชนก็สามารถใชวัดความพรอมของชุมชนอีก
วิธีหนึ่ง ตัวชี้วดั เหลานั้นคือการวัดสภาพแวดลอมของชุมชนที่เชื่อวามีอทิ ธิพลตอผลที่จะเกิดแก
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ชุมชน การคัดเลือกตัวชีว้ ัดเชิงบริบทที่สําคัญๆ เชนขอมูลประชากรที่สําคัญ สภาพสังคม เศรษฐกิจ
และการศึกษา ขอมูลเหลานี้มีประโยชนสองประการ : (1) เพื่อประเมินผลการทํางานของหุนสวนฯ
ในเวลาที่ผานมาวาตัวแปรเชิงบริบทเปลี่ยนแปลงไปหรือไม (2) เพื่อเปรียบเทียบการริเริ่ม
ยุทธศาสตรยุตธิ รรมชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบททางสังคมแตกตางกัน การคนหา หรือการคัดเลือก
ตัวชี้วดั เชิงบริบทตองตั้งสมมติฐานวา สภาพแวดลอมเชนนั้นมีผลทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของ
หุนสวนยุติธรรมชุมชน และผลตอชุมชนในระยะสั้นและระยะยาวอยางไรบาง ตัวแปรเชิงบริบทใน
อดีตที่ผานมาที่เกี่ยวกับปญหาอาชญากรรมของชุมชน ประกอบดวย เชือ้ ชาติ และความแตกตางทาง
เชื้อชาติ การเคลื่อนยายถิ่นฐานของผูคน ระดับความยากจน ความมั่งคั่งของชุมชน บานชองที่ถูก
ทอดทิ้งใหรกราง และสถิติการจับกุมยาเสพติด (Bursik and Grasmick, 1993; Coulton, 1995)
3.1.3 เจตนารมณของหุนสวนฯ
แมในบริบทของชุมชนที่ดูเหมือนจะตอตานการเปลี่ยนแปลง หรือยังไมพรอมที่ทําในสิ่ง
ใหมๆ ในชวงของการพัฒนาเพื่อจัดทําวิสัยทัศนของชุมสามารถทําใหชุมชนเกิดการรวมตัวกัน และ
ทําใหชุมชนสามารถกาวเขาไปทํางานรวมกันกับหนวยงาน หรือกับองคกรอื่นๆ ตามหลักการของ
ยุติธรรมชุมชนไดสําเร็จ ชุมชนที่เขาใจอยางชัดเจนในพันธกิจ และเปาประสงคเฉพาะของชุมชน
และมุงมั่นที่จะทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคนั้นๆ ชุมชนนั้นๆ จะสามารถเอาชนะ
อุปสรรคและปญหาทั้งปวงของชุมชนไดอยางไมยากนัก งานวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่มี
ประสิทธิภาพพบวาเปาหมาย และวัตถุประสงคจะตองมีความชัดเจน สามารถทําใหสําเร็จได และ
สามารถวัดผลไดดว ย (Deich, 2001; Weiss, 1995; Wolff, 2001) สําหรับเปาหมายนั้นหมายความ
วาตองสามารถทําใหบรรลุไดอยางแนแท (ไมใชเปาหมายที่เพอฝน) จําตองคํานึงถึงบริบทของ
ชุมชน และความพรอมของชุมชนเปนสําคัญ
ในชุมชนทีย่ ากจนอยางแสนสาหัสและไมเคยมีประสบการณในการทํางานรวมกันกับ
หนวยงาน หรือองคกรอื่นอยางเปนหุนสวนมากอน หุนสวนยุติธรรมชุมชนจักตองสราง
ความสามารถใหกับชุมชนกอนเปนลําดับแรก หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่ตระหนักและยอมรับตั้งแต
ตนถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน และจะตอบสนองความตองการของชุมชนโดยรวม
ไดอยางไร ชุมชนที่ตระหนักเชนนี้จะประสบความสําเร็จไดดีกวา นอกจากเปาหมาย และ
วัตถุประสงคตองชัดเจนแลว บทบาท และความรับผิดชอบของแตละองคกร หรือหนวยงานที่เปน
สมาชิกของหุนสวนฯตองมีความชัดเจนดวยเชนกัน บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะบอกวา
บทบาทและความรับผิดชอบนั้นคาดหวังอะไรจากสมาชิก และจะประเมินความคาดหวังนั้นอยางไร
ดังนั้นสิ่งที่จําเปนตองรูกอนเปนลําดับแรกคือมีสิ่งใดบางที่องคกรสมาชิกสามารถทําได และไม
สามารถทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย และองคกรสมาชิกมีพันธกิจและทรัพยากรอะไรบาง ทีมงานที่
เขาใจความตองการ (เปาหมาย) ของหุน สวนฯ และมีสมาชิกที่เหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายของ
หุนสวนฯ เขาใจบทบาทของตนเอง จะทํางานไดดีขนึ้
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ปญหาที่จะเกิดจากการไมเขาใจในเรื่องดังกลาวสามารถแกไขไดดว ยการจัดใหมีบนั ทึกชวย
จํา หรือ “Memorandums of Understanding” (MOUs) ระหวางหนวยงานและองคกรที่เปน
สมาชิกรวมกันของหุนสวนฯ MOUs จะระบุบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง ของ
สมาชิกแตละคน บอกวิธีการสื่อสาร และการปรับเปลี่ยนบทบาทหากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
(องคกร) ออกจากการเปนสมาชิก การกําหนดบทบาทอยางชัดเจนสําหรับสมาชิกแตละคนทําให
หุนสวนสามารถกําหนดผลผลิตที่ตองการจากสมาชิกแตละคน และสามารถติดตามความกาวหนา
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด สามารถทราบถึงความสามารถโดยเปรียบเทียบกัลปปบผลผลิต และ
เปาประสงคสุดทายวาบรรลุหรือไมอยางไรและจะปรับเปลี่ยนแผนอยางไร การระบุไวใน MOUs
ถึง ความสัมพันธระหวางกิจกรรมและผลลัพธ ทําใหหนุ สวนฯสามารถระบุออกมาไดวาผลลัพธ
นั้นๆจะประเมินและวัดไดอยางไร
หุนสวนที่ประสบความสําเร็จจะมีตวั ชีว้ ัดประสิทธิภาพการทํางาน (Performance
Indicators) เพื่อใชในการตรวจวัดความกาวหนาและผลลัพธ (Coulton, 1995; Deich, 2001;
Hatry, 1999) ในทางกลับกันการที่สมาชิกแตละคนมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะชวย
ใหเกิดกระบวนการใหขอมูลยอนกลับที่สามารถนํามาใชในการใหรางวัลเพื่อเสริมแรง และเพื่อการ
ทบทวนแผนและปรับปรุงแผนถาหากเปาประสงคที่ตั้งไวไมบรรลุ การใหรางวัลตอความสําเร็จ
และความสามารถในการแกปญหาไดสําเร็จ เปนหัวใจสําคัญตอการสรางและรักษาไวซึ่งความ
ไววางใจและความศรัทธา และนําไปสูการสรางวัฒนธรรมองคกร (Mulroy, 2000).
3.1.4 ความซับซอนของโครงสราง และความเปนผูน ํา
นักยุตธิ รรมชุมชนตองเขาใจวาโครงสรางของหุนสวนแตละประเภทจะประกอบดวย
สมาชิก ผูนํา และกระบวนการตัดสินใจทีแ่ ตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับเปาหมายของหุน สวนฯ นั้นๆ
งานวิจยั พบวาไมมีรูปแบบของโครงสรางใดที่เฉพาะเจาะจงสําหรับหุนสวนที่มีประสิทธิภาพ แต
พบวามีองคประกอบที่สําคัญประการหนึง่ ตอความสําเร็จของการนํายุติธรรมชุมชนไปใชคือการให
มีตําแหนงเจาหนาที่ (อาจเปนพนักงานของรัฐ หรืออาสาสมัคร) ที่จะทําหนาธุรการ และ/หรือ
ประสานทุกกิจกรรมของหุน สวนแทนหุน สวน ผลงานยุติธรรมชุมชนที่ประสบความสําเร็จอยางดี
เยี่ยมจะมีระบบการสื่อสารที่เขมแข็งมั่นคงเพื่อชวยในกระบวนการตัดสินใจ และทําใหเกิดภาพที่
โปรงใส ซึ่งจะทําใหลดระบบราชการ ลดความซ้ําซอน ลดการแขงขัน หรือลดความเปนฝกฝาย และ
ยังชวยในการขยายแนวรวมสําหรับผูมาใหม (Abbot, Jordan, and Murtaza, 1993; Hodges,
Nesman, Hernandez, 1999; Roth, Johnson and Moore, forthcoming) และสมาชิกจะตองรู
ถึงเปาประสงค และบทบาทและความรับผิดชอบอยางชัดเจน บางหุน สวนฯจะนําเอาองคกร/
หนวยงานตางๆมาทํางานรวมกันแบบพหุภาคีที่สมาชิกแตละหนวย จะนําเอาบริการตางๆที่ตนมีเขา
มาในหุน สวนเพื่อใชบริการเหลานั้นแกปญหารวมกัน
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ผูนําทีเขมแข็งของหุนสวนยุติธรรมชุมชน และผูนําขององคกร หรือหนวยงานที่เปน
สมาชิกในหุน สวนฯ สามารถชวยทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจรวมกัน การใหการฝกอบรม
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจแกสมาชิก และการจัดใหมีกติกาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ เชน
กระบวนการประชุม วาระการประชุม ฯลฯ จะชวยใหกระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพดีขึ้น
เชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารกันอยางเต็มที่ทําใหความไววางใจ และ
ความสัมพันธระหวางกันแนบแนนมากขึ้น
ผูนํายุติธรรมชุมชนที่ใหความสําคัญกับการ “รวมกันใชอํานาจ และรวมกันตัดสินใจใน
ทุกๆสิ่ง” เปนสุดยอดของผูนําที่ทําใหงานยุติธรรมชุมชนประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี ผูนํา
ประเภทนั้นเราเรียกวาผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือ “Transformational Leaders” ที่เกงในการคนหา
ความตองการของชุมชน (หมายความวารวมกับมวลสมาชิกของชุมชนในการคนหา) และสามารถ
ขับเคลื่อนชุมชนจากจุดสตารทที่ชุมชนยังไมมีความพรอมแมแตนอยจนเกิดความพรอม และ
สามารถนําพาชุมชนขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนใหวิ่งโลดแลนไดอยางมั่นคงและอยางสงาผาเผย
3.1.5 การขยายแนวรวมและเครือขายทั่วทั้งหุนสวน และทั่วทั้งระดับ
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่สามารถประสานการทํางาน โดยใชอํานาจและทรัพยากรรวมกัน
และตัดสินใจรวมกันจะประสบกับความสําเร็จไดดกี วาหุน สวนฯทีก่ ารทํางานรวมกันไมเขมแข็ง
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรชุมชนทั้งหลายที่
เปนสมาชิกในหุนสวนฯ ในการพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน หรือถักทอสายสัมพันธระหวางกัน
ไดอยางแนบแนน (ดวยการสื่อสารระหวางกัน) และสามารถระดมทรัพยากรที่จําเปนตอการที่จะ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน(Abbot, Jordan, and Murtaza, 1993;
Burns and Spilka, 1997; Hodges, Nesman, Hernandez, 1999)
การพัฒาความสัมพันธ ระหวางองคกรชุมชนทั้งหลายที่เปนสมาชิกหุนสวนฯดวยกัน หรือ
ระหวาง องคกรชุมชนที่เปนสมาชิกกับประชาชนของชุมชน หรือองคกรชุมชนที่เปนสมาชิก กับ
องคกรชุมชนอื่นๆ หรือกับประชาชนนอกชุมชน ความสัมพันธลักษณะนี้จะเห็นเปนภาพของ
ความสัมพันธที่แผขยายออกไปในวงกวางในชุมชนและรอบๆชุมชนในระนาบเดียวกัน หรือที่
เรียกวา ความสัมพันธตามแนวระนาบ (Horizontal Integration) หากความสัมพันธตามแนวระนาบ
ของหุนสวนฯ ยิ่งเขมแข็งเทาใดหุน สวนก็จะสามารถระดมทรัพยากรในชุมชนและรอบๆชุมชนไดดี
และไดมากขึ้นตามไปดวย ความสัมพันธตามแนวนี้กอใหเกิด “การทํางานรวมกัน” แบบหุนสวน
หรือ “Collaboration” โดยจะวัดไดจากระดับความรวมมือในกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการ
วางแผน และกระบวนการตัดสินใจรวมกัน (Bruner, 1991; Christenson and Robinson, 1989;
Grobe et al., 1990; Lane and Dorfman, 1997) ระดับความรวมมืออาจแบงไดเปน 3 ระดับ
ตั้งแตความรวมมือในระดับพื้นฐานเกิดขึน้ ทันที่ที่เกิดการสื่อสารและเกิดเครือขาย ระดับที่สอง
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เกิดขึ้นเมื่อเกิดการทํางานรวมกันเกิดขึ้น และระดับสุดยอดเกิดขึน้ เมื่อเกิดการทํางานรวมกันขาม
ภาคสวนขามอาณาจักรของแตละองคกรทีเ่ ปนสมาชิกในหุนสวนฯ ซึ่งระดับสุดยอดนี้สามารถ
อธิบายไดดว ยคําศัพทในภาษาอังกฤษ 3 คํา คือ “Communication”, “Coordination” และ
“Collaboration” (Bruner, 1991):
• Communication หรือการสื่อความหมายชวยใหคนทํางานของตนไดดยี ิ่งขึ้น โดยการให
ขอมูลที่มีความสมบูรณมากขึ้น แตการสื่อสารไมตองพึ่งพาการทํางานรวมกันการเชือ่ มตอ
ระหวางกันมีขอบเขตจํากัดและแตละฝายมีพันธกิจและเปาประสงคแยกจากกัน
• Coordination หรือ การประสานงาน คือการทํางาน หรือทํากิจกรรมรวมกัน แตยอมใหแต
ละฝายมีเปาหมาย ความคาดหวัง และความรับผิดชอบของตนเอง
• Collaboration หรือ การทํางานรวมกันแบบหุนสวน กําหนดใหทกุ ฝายสราง/กําหนด
เปาหมายรวมกัน เพื่อเปนทิศทางวาการทํางานรวมกันของทุกฝายจะไปในทิศทางใด
หุนสวนยุติธรรมชุมชนก็เชนเดียวกันกับองคกรอื่นๆ ที่จําเปนตองสรางตนเองใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธกับ ภาครัฐและภาคเอกชน ที่อยูบนระนาบเหนือ
ชุมชนรากหญา (ซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติการของหุนสวนฯ) ขึ้นไป ดวยเปาประสงคเพื่อระดม
ทรัพยากรที่จําเปนจากชุมชนระดับบนเพื่อนําลงมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหุนสวนยุติธรรม
ชุมชน ทรัพยากรที่จําเปนดังกลาวไมสามารถระดมไดตามแนวระนาบอันอาจสืบเนื่องมาจาก
ทรัพยากรนัน้ อยูนอกเหนือความสามารถของชุมชนตามแนวระนาบ เชน “อํานาจ"”จากระบบ
ยุติธรรมทางอาญาในการทะลายแหลงยาเสพติดในชุมชนดังนั้นการสรางสัมพันธภาพ กับตํารวจ
เพื่อดึงเอาตํารวจมาเปนสมาชิกในหุนสวนจึงหลีกเลี่ยงไมได หรือ ชุมชนที่ยากจนแสนสาหัสไม
สามารถมีทุนการเงินมาปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อขจัดเงื่อนไขของยาเสพติดในชุมชน ดังนั้นการ
สรางสัมพันธภาพกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่อยูเหนือขึน้ ไปเพื่อนําเงินจากกองทุนที่องคกรนั้นๆ
ตั้งไวเพื่อใหการสนับสนุนจึงจําเปน (Bursik, 1999; Bursik and Grasmick, 1993; Sampson,
1999) ความสัมพันธที่ทอดขึน้ ไปหาองคกรที่อยูเหนือขึน้ ไปเราเรียกวาความสัมพันธตามแนวดิ่ง
(Vertical Integration) หุนสวนยุติธรรมชุมชนใดหรือชุมชนใดที่สามารถสรางสัมพันธภาพตาม
แนวดิ่งไดดี หุน สวนยุติธรรมชุมชนนั้น หรือชุมชนนั้นจะเขมแข็งมากขึ้น และหากความสัมพันธทงั้
ตามแนวระนาบ และแนวดิ่งเขมแข็งพรอมๆกัน หุนสวนยุติธรรมชุมชนนั้นหรือชุมชนนั้นก็ย่งิ จะ
เขมแข็งมากขึน้
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3.1.6 การปฏิบัติงาน การใหการสนับสนุน และสมาชิกของหุนสวน
เมื่อหุนสวนกอตัวขึ้นจากนัน้ ก็ตองขับเคลื่อนการทํางานรวมกันจากจุดเริ่มตนตอเนื่อง
เรื่อยไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตกลงกันไว โดยพันธกิจของหุนสวนฯซึ่งประกอบดวยกิจกรรม หรือ
ยุทธศาสตรทั้งหลายที่สมาชิกรวมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาตางๆในระดับชุมชนโดยกําหนด
เปนเปาประสงคตางๆ การมอบหมายงานของหุนสวนฯจะระบุวาสมาชิกผูใดจะตองรับผิดชอบ
เปาหมายใดบาง และตองใชยุทธศาสตรใด สมาชิกของหุนสวนยุติธรรมชุมชนก็จะตองปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่หุนสวนฯมอบหมาย การปฏิบัติงานดังกลาวในบางเปาหมายอาจ
ตองรวมมือกันมากกวาหนึ่งองคกรก็ขึ้นอยูก ับความจําเปน การทํางานทุกเปาหมายจะมีการ
ประสานกันตลอดเวลาภายใตการกํากับของหุนสวนฯ (ในรูปคณะทํางาน/คณะกรรมการ)
คณะกรรมการบริหารของหุนสวนมีบทบาททําใหการเคลื่อนกิจกรรมทุกๆกิจกรรมคืบไปขางหนา
และรักษาสมดุลอยางตอเนือ่ ง การสรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัลตอความสําเร็จในระดับตางๆให
เปนที่ประจักษตอสาธารณะ ทําใหชมุ ชนเกิดความภาคภูมิใจ หุนสวนก็ไดรับความศรัทธาจาก
ชุมชน นอกจากนี้การเผยแพรผลงานของหุนสวนในรูปรายงานประจําปก็เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ทําใหหนุ สวนมีคุณคาเพิ่มขึน้
งานวิจยั บอกวาหุนสวนฯ ที่เนนกิจกรรมภายในเพื่อสรางสัมพันธภาพดวยกระบวนการให
การฝกอบรมมากเกินไปอาจจะไมไดรับความไววางใจและความศรัทธาจากชุมชน และหุนสวนฯที่
เนนเชนนั้นอาจไมไดใหความสําคัญกับการสรางสัมพันธภาพกับองคกร/หนวยงานเหนือขึ้นไป เชน
รัฐบาลทองถิ่น จังหวัด หรือสวนกลาง นักวิจยั หลายคนบอกวาการพัฒนาสัมพันธภาพกับองคกร/
หนวยงานที่อยูเหนือขึ้นไปเพื่อระดมทรัพยากรลงมาสนับสนุนการดําเนินงานของหุน สวนฯ เชน
กําลังตํารวจ หรือบริการจากหนวยงานบริการสาธารณะทั้งปวง อาจมีความสําคัญยิ่งกวาการพัฒนา
แตเพียงความสัมพันธตามแนวระนาบอยางเดียว (Bursik and Grasmick, 1993; Hunter, 1985;
Sampson, 1999) ดังนั้นหุน สวน ฯ ตองตั้งเปาหมายทีจ่ ะนําไปสูความสําเร็จดวยการสราง
ความสามารถทั้งภายใน และความสามารถกับภายนอกไปพรอมๆกัน
หุนสวนฯที่มีเปาหมายแคบๆและเฉพาะเจาะจง ก็ไมจําเปนตองเชิญหนวยงานหรือองคกร
ตางๆทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเขามาเปนหุนสวนอยางมากมาย การจะตอบไดวาควรมีหนวยงาน
ใดบาง จากภาคสวนใด และมีจํานวนเทาใดที่ควรเชื้อเชิญใหเขามาทํางานรวมดวยในหุนสวน
ยุติธรรมชุมชน ขอใหนกั ยุตธิ รรมชุมชนดูที่ “เปาประสงค” ของหุนสวนซึ่งจะตอบไดวาเปาประสงค
ดังกลาวจะบรรลุได “ตองอาศัยหนวยงานใดบาง” การมีหนวยงาน/องคกรสมาชิก “มากเกินความ
จําเปน” จะทําใหเกิดฝกฝาย และเกิดการแขงขัน เมื่อหนวยงานที่คัดเลือกเขามาเปนหุนสวนยอมรับ
ในความจําเปนวาหนวยงานของเขามีทรัพยากรและมีองคความรูที่จําเปนอยางขาดไมไดตอ
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ความสําเร็จของหุนสวนฯ หนวยงานดังกลาวมีแนวโนมที่จะทุมเททรัพยากร และ ความสามารถ
ดวยความเต็มใจในการทํางานรวมกันอยางหุนสวน (Bergstrom et al., 1995)
4. ความสามารถของหุนสวนยุติธรรมชุมชน
4.1 ความซับซอนของโครงสรางของหุนสวนยุติธรรมชุมชน
โครงสรางของหุนสวนยุติธรรมชุมชนมีโครงสรางซับซอนอยางไรอธิบายไดจากจํานวน
หนวยงาน หรือ องคกรที่เขามาเปนสมาชิก และกระบวนการตัดสินใจของหุนสวน ฯ ซึ่งแบงออก
ไดเปนหุนสวนยุติธรรมชุมชนโครงสรางธรรมดา โครงสรางซับซอนปานกลาง และโครงสราง
ซับซอน
หุนสวนยุติธรรมชุมชนโครงสรางธรรมดาจํานวนสมาชิกจะมีนอยที่สดุ ประกอบดวย
องคกรชุมชน 1 องคกร กับหนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาอีก 1 องคกร เปนอยางนอย
หุนสวนที่มีโครงสรางซับซอนปานกลาง ประกอบดวยสมาชิกมากกวา 2 องคกร และ/หรือ
หนวยงาน แตอยางนอยตองมีสมาชิก 3 องคกร และ/หรือหนวยงาน ซึ่งสมาชิกแตละหนวยจะ
ใหบริการ หรือผลผลิตแตกตางกันไป เชน หนวยใหบริการคุมประพฤติ ตรวจรักษาสุขภาพ จับกุม
ผูกระทําผิดเปนตน แตละองคกร และ/หรือ หนวยงาน จะตองรับผิดชอบทํางานใหกบั หุนสวนฯ
และองคกร /หนวยงานสมาชิกจะขยายขึน้ ไปไมเกินชุมชนระดับกลาง (ชุมชนแบงได 3 ระดับ)
ยกตัวอยางเชน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอ/ตําบล และองคกรชุมชนตก
ลงที่จะทํางานรวมกันโดยใชหลักการยุติธรรมชุมชน
หุนสวนที่มีโครงสรางซับซอน สมาชิกของหุนสวนมาจากชุมชนทุกระดับตั้งแตชุมชน
ระดับบนสุด ชุมชนระดับกลาง และองคกรชุมชนในระดับรากหญา หรือ องคกรหรือหนวยงาน
จํานวนมากจากภาคสวนตางๆเขามาเปนสมาชิกของหุนสวนฯ เพื่อทํางานรวมกัน ยกตัวอยางเชน
กรมคุมประพฤติ/สํานักงานคุมประพฤติภาค สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอ/
ตําบล และองคกรชุมชนตกลงที่จะทํางานรวมกันโดยใชหลักการยุติธรรมชุมชน หรือสมาชิกของ
หุนสวน ฯ ประกอบดวยองคกร/หนวยงานจากหลายภาคสวนสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอ/ตําบล สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด สมาคมพอคา หอการคาจังหวัด โรตารี
จังหวัด/อําเภอ อาสาสมัครฯ และองคกรชุมชนตกลงที่จะทํางานรวมกันโดยใชหลักการยุติธรรม
ชุมชน ตัวอยางหุนสวนยุติธรรมชุมชนแบบโครงสรางซับซอนมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา
“Comprehensive Community Initiatives” (CCIs) องคกรและหรือหนวยงานทั้งหลายเมื่อมา
รวมตัวกัน (โดยตัวแทน) เปนหุนสวนฯ จะเกิดองคกรใหมคือ “หุนสวนยุติธรรมชุมชน”
4.2 ความพรอมของหุนสวนยุติธรรมชุมชน
ความพรอมของหุนสวนยุตธิ รรมชุมชนหมายความวาจะตองพรอมใน 2 ทิศทาง คือความ
พรอมหรือความสามารถตามแนวระนาบ คือภาพความสัมพันธของหุนสวนฯกับองคกรชุมชน
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ทั้งหลายในชุมชนระดับฐานรากอยูในระดับที่พรอมจะเดินเครื่องทํางานรวมกัน การทํางานรวมกัน
แบบเปนหุนสวนยุติธรรมชุมชน สมาชิกที่สําคัญที่สุดและจะขาดไมไดคือองคกรชุมชนชุมชน (อาจ
มากกวา 1 องคกร) ถาหากองคกรชุมชนมีความสามารถสรางความสัมพันธภายในชุมชน ระหวาง
กลุมตางๆ ดวยกันหรือระหวางมวลสมาชิกดวยกัน หรือระหวางมวลสมาชิกกับองคกรชุมชน ของ
ชุมชนไดดี และสรางความสัมพันธกับชุมชนคางเคียงไดดอี ีกดวย เชนนี้ ก็จะทําใหการทํางาน
รวมกันแบบหุน สวนยุติธรรมชุมชนกับองคกรชุมชนในชุมชนเชนนัน้ มีแนวโนมที่จะประสบ
ความสําเร็จ
การสรางความสัมพันธในกรณีนี้เราเรียกวาเปนความสามารถในสรางสัมพันธภาพตาม
แนวระนาบ (Horizontal Integration) องคกรชุมชนและชุมชนในพื้นที่เปาหมายทีห่ นุ สวนยุติธรรม
ชุมชนเขาไปปฏิบัติการหากมีความสามารถในการสรางความสัมพันธไดดีกับหนวยงาน/องคกรใน
ชุมชนที่อยูเหนือขึ้นไประดับที่สองและสามเพื่อดึงเอาอํานาจ และหรือทรัพยากรทีช่ ุมชนขาดแคลน
เขามาเปนสมาชิกของหุนสวนกับชุมชน ก็จะทําใหการทํางานรวมกันนัน้ มีแนวโนมทีจ่ ะสําเร็จได
มากยิ่งขึ้น การสรางความสัมพันธในกรณีนเี้ ราเรียกวาเปนความสามารถในสรางสัมพันธภาพตาม
แนวดิ่ง (Vertical Integration)
การที่องคกรและหนวยงานตางๆมาทํางานรวมกันในลักษณะหุน สวนยุติธรรมชุมชนซึ่ง
การมาทํางานรวมกันองคกรและหนวยงานตางๆจะตั้งผูแทนมาทํางานรวมกัน ดังนั้นระหวาง
ตัวแทนทั้งหลายจําเปนที่จะตองมีผูหนึ่งทีท่ ําหนาที่เปนผูนําซึ่งใหตกลงกันเองในหมูสมาชิก องคกร
ที่ทําหนาที่ผูนาํ จะตองสามารถนําสมาชิกหุนสวนฯ เคลือ่ นไปขางหนามุงไปยังเปาประสงคที่ตั้งไว
รวมกันจากจุดที่ยังไมพรอมอยางตอเนื่องจนเริ่มพรอมมากขึ้นและมากขึ้น เคลื่อนไปไดเร็วขึ้นๆจน
อยูตัวและหากจะเหนื่อยลา ก็หยุดพักหรือลมเหลวก็ถอยหลังมาตั้งหลักใหม หากผูนําหุน สวนและ
สมาชิกทุกคนมุงมั่นเชนนีใ้ นที่สุดก็จะสามารถพาหุนสวน ฯ ไปจนถึงเปาประสงคและเปาหมาย
ที่ตั้งไวรวมกันไวไดอยางแนนอน องคกรทีเ่ ปนผูนําของหุน สวนมีบทบาทที่สําคัญที่จะตองนํา
หุนสวนสรางสัมพันธภาพ ตามแนวระนาบ ทั้งภายในชุมชน/พื้นที่เปาหมาย รอบๆชุมชน/พื้นที่
เปาหมาย และความสัมพันธ ในแนวดิ่ง กับองคกร/หนวยงานอื่นๆ ในชุมชนระดับที่สองและสามที่
อยูเหนือขึน้ ไปเพื่อระดมทรัพยากรลงมาสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติการของหุนสวนยุติธรรม
ชุมชนในพืน้ ทีช่ ุมชนเปาหมาย
สมาชิกของหุนสวนฯ ที่มาจากองคกรหรือหนวยงานอืน่ ๆ หากแตละหนวยงาน/องคกรไม
สามารถไววางใจกันได การทํางานรวมกันอยางหุนสวนยุติธรรมชุมชนก็จะไมบรรลุผล ดังนั้นการที่
จะตองทําใหองคกร/หนวยงานนั้นทราบวาบริการ หรือผลิตผลขององคกร/หนวยงานนั้นมี
ความสําคัญยิ่งตอชุมชนและตอความสําเร็จของการทํางานรวมกัน หากองคกร/หนวยงานนั้นเห็นถึง
ความสําคัญของตนเองที่มีตอ ชุมชนและหุน สวน ฯ องคกร/หนวยงานนั้นๆจะเกิดความรับผิดชอบ
ตามมานอกจากนี้หากสมาชิกทุกคนตางเขาใจในพันธกิจ เปาหมาย และเปาประสงคที่จะตอง

48

รวมกันทําใหบรรลุ อยางชัดเจน โดยแบงพันธกิจใหทุกคนรับผิดชอบตามลักษณะของบริการหรือ
ผลผลิตที่องคกร/หนวยงานนั้นดําเนินการอยู อยางชัดเจน โดยองคกร/หนวยงานที่บริการหรือ
ผลผลิตมีลักษณะอยางเดียวกันใหรวมรับผิดชอบดวยกัน นอกจากนี้ตอ งบอกถึงความคาดหวังของ
หุนสวนฯตอความรับผิดชอบที่มอบหมายไปนั้นอยางชัดเจน และเพื่อย้ําเตือนความรับผิดชอบที่
มอบหมายไปอาจใชวิธีการทําบันทึกขอตกลงหรือบันทึกชวยจําระหวางสมาชิกของหุนสวนดวยกัน
ก็ได
4.3 เปาหมายของหุนสวน
พันธกิจและเปาประสงคของหุนสวน ฯ เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของหุน สวน
ฯ ที่จะทําใหเราเขาใจเกี่ยวกับหุนสวน ฯ นัน้ ๆไดดยี ิ่งขึ้น Sampson กลาวเอาไววา “กอนอื่นเราตอง
ยอมรับกอนวาองคกรทางสังคมเปนองคกรที่ตองมี” เปาหมาย” หรือ “Goal Oriented” (2000:139)
ดังนั้นเราตองถามวา องคกร หรือหุนสวนยุติธรรมชุมชนมีเปาหมายเพื่ออะไร เพื่อลดอาชญากรรม
หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางสังคมที่จําเปนใหกับเด็กและเยาวชน
เพื่อชวยเหลือในการควบคุมและสอดสองเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง เพือ่ ชวยเหลือพนักงานคุม
ประพฤติในการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดที่จะไดรับการปลอยออกมาจากเรือนจํา เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชน หรือ เพื่อรวมกับผูทพี่ ักอาศัยในอาคารชุดจัดกิจกรรม (เพื่อความ
สามัคคี) สําหรับสมาชิกของอาคารชุด และ ฯลฯ” ขอบเขตของพันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals)
และเปาประสงค (Purpose) เปนองคประกอบที่จะบอกไดดว ยวาหุน สวนยุติธรรมชุมชนนั้นๆมี
ขนาดเล็กหรือใหญ รูปรางหนาตาจะเปนอยางไร และเปาหมายที่จะเขาไปจัดการควรอยูที่ใด รวมทัง้
ระยะเวลาที่จะตองใชยาวนานเทาใด
ดังที่ไดกลาวแลววาหากสมาชิกของหุนสวนแตละคนตางสามารถระบุออกมาไดถึงลําดับ
ความสําคัญของเปาประสงคที่ตกลงไวรวมกัน จะทําใหการปฏิบัติงานตามพันธะกิจที่ไดรับ
มอบหมายมาสามารถบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนด (ไวรว มกัน) หากไมมเี ปาประสงค และเปาหมายที่
ชัดเจน การติดตามงานวาบรรลุตามเปาประสงค และเปาหมายมากนอยอยางไรก็จะไมสามารถ
ติดตามได (Butterfoss, et al. 1996b; Harrell et al., 1996)
และเนื่องจากงานวิจยั สําคัญๆเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของหุนสวนยุตธิ รรม
ชุมชนมีนอย ดังนั้นหากเรายึดเอาการตรวจสอบ “กิจกรรม” หรือ “ยุทธศาสตร” ของหุนสวน”
(Activities Models) เปนหลัก โดยตรวจสอบวากิจกรรมกิจกรรมนั้นๆ หรือยุทธศาสตรนั้นๆทําได
ตามเปาประสงค มากนอยเทาใด เมื่อเรายึดกิจกรรมเปนหลัก กิจกรรมจะบรรลุผลสําเร็จไดมีหนทาง
เดียวคือตองการการวางแผนที่ดี ดังนั้นจึงตองระบุลงไปวากิจกรรมแตละกิจกรรมนั้น ตองใช
ทรัพยากรที่จําเปนและทีเ่ หมาะสม อะไรบาง จํานวนเทาใด ผูนําหนวยงานหรือผูนําองคกรสมาชิก
ของหุนสวนฯหนวยใดองคกรใดที่จะตองรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมนั้นๆจะตองทําใหเสร็จ
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สิ้นเมื่อใด อุปสรรคหากเกิดขึ้นจะแกไขกันดวยวิธใี ดใหระบุขอตกลงกันไวลวงหนาเชนจะใชการ
ประชุมและใชเสียงสวนใหญในการแกปญหาหากเกิดขึน้ จากการทํางานรวมกัน เปนตน แผนที่เกิด
จาการจัดทํารวมกันระหวางมวลสมาชิกของหุนสวน ฯ จะเปนตัวชีว้ ัดถึงประสิทธิภาพของการ
ทํางานรวมกันประการหนึ่ง (Burns and Spilka, 1997; Butterfoss, et al., 1996b)
4.4 ขอบเขตของปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรม
ปญหาอาชญากรรมในชุมชนแตละแหงหากเราแบงออกเปน “กลุมๆ” (Domains) ตาม
สภาพของปญหา จะทําใหเรามองเห็นภาพวาปญหาแตละกลุมจะใช “ยุทธศาสตรอะไร หรือ
กิจกรรมใด”เขาจัดการจึงจะไดผลดีที่สุด ทั้งการแยกปญหาเปนกลุมๆยังทําใหเราตั้งเปาประสงค
เฉพาะปญหาแตละกลุมไดอยางชัดเจน ทําใหสามารถทํางานใหบรรลุเปาประสงคอยางเปนรูปธรรม
ไดดยี ิ่งขึ้นกวาการมองไมเห็นภาพอะไร หรือทําไปอยางไรทิศทางและรูปแบบ กลุมปญหาที่เปน
สาเหตุนําไปสูก ารเกิดอาชญากรรมในชุมชนมีดังนี:้ ปญหาทางสังคมและสภาพชุมชนที่ขาดระเบียบ
ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตอืน่ ๆ ปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปญหาการวางงาน ปญหาการ
ขาดทักษะตางๆและการไมสามารถเขาถึงบริการตางๆ ปญหาการปองกันและการใหความคุมครอง
แกเด็กและเยาวชนในชุมชน และ ปญหาการระบาดของยาเสพติดในชุมชน
การทํางานที่อาศัยยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนเพื่อการแกปญ
 หาในชุมชนการจะ เลือก
กลุมเปาหมายใดนั้นขึน้ อยูก บั ขอเท็จจริงของชุมชนนั้นๆ มีคําถามวาใครจะเปนผูใหคาํ ตอบไดวา
ปญหาของชุมชนนั้นๆ คืออะไร ชุมชนเทานั้นที่จะบอกไดวาปญหาของพวกเขาอยูทใี่ ด เราอยาไป
ตอบแทนเขา หุนสวนยุติธรรมชุมชนมี “หนาที่ตองคนหาปญหาของชุมชน” (Articulating the
Community Voice) วิธีการในการคนหาความตองการของชุมชนอาจทําไดหลายวิธตี างๆ กัน หรือ
จะใชหลายๆ วิธีรวมกัน แตวิธีที่ดีที่สุดคือนําเอาชุมชนจากทุกลุม (หากสามารถทําได) เขามารวม
แสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน (Collective Voice) ในรูปการจัดเสวนาชุมชน การ
ประชุมกลุมยอย การมีเวทีแสดงความคิดเห็น เปนตน แตจงจําไววาการจะเริ่มทํายุตธิ รรมชุมชนโดย
ตองไดรับความรวมมือจากทุกกลุมทุกองคกรในชุมชนในคราวเดียวกันนั้นคงเปนการยากและนั้น
อาจเปนเพียงในอุดมคติเทานัน้ ดังนั้น การทดลองยุติธรรมชุมชนใดๆ ในเบื้องตนแมจะไดรับความ
รวมมือจากกลุม/องคกรในชุมชนจํานวนหนึ่งเปนการจุดประกาย และตอไปเมื่อกิจกรรมตางๆ
เกิดผลใหเห็นจากการทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จตามเปาประสงคที่ตั้งไว ยอมสงผล
กระทบในทางบวกตอคุณภาพชีวิตของทุกชีวิตในชุมชน ผลกระทบดังกลาวจะทําใหความไววางใจ
และความศรัทธาจากสมาชิกอื่นๆของชุมชนเพิ่มพูนมากขึ้น เปนผลใหแนวรวม และเครือขายความ
รวมมือเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย (Snowball Theory)
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4.5 เปาประสงค
หุนสวนยุติธรรมชุมชนใดๆ ที่มีเปาประสงคชัดเจน ยอมทําใหหนุ สวน ฯ นั้น ๆ กําหนด
เปาหมายที่สามารถวัดผลไดจริงไมเปนการเพอฝน เปาประสงคที่แตกตางกันยอมตองการวิธีการ
หรือกลยุทธทแี่ ตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ถาหากเปาที่เราตองการบรรลุคือการลดอาชญากรรม
ดังนั้นเปาประสงคของเราควรที่จะประกอบดวย การลดสภาพที่ขาดระเบียบทางสังคม และสภาพ
ทางกายภาพของชุมชนที่ขาดระเบียบ และสรางความสัมพันธ ระหวางมวลสมาชิกของชุมชนใน
พื้นที่เปาหมายที่ตองการเขาไปแกไขการลดสภาพที่ขาดระเบียบทางสังคม และสภาพทางกายภาพ
ของชุมชนที่ขาดระเบียบ สามารถทําใหเกิดการรวมตัวกันของกลุมคนกลุมใดๆ ก็ได ที่ไม
จําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสียในชุมชน เขามาทําความสะอาดในชุมชนตามถนน ซอกตึก หรือสภาพ
ใดที่เอื้อตอการเกิดอาชญากรรม อยางไรก็ตาม เปาประสงคของหุนสวนยุติธรรมชุมนจะตองมี
เปาประสงคประการหนึ่งคือเพื่อสรางความสามารถใหกบั ผูมสี วนไดเสียของชุมชนจนชุมชน
สามารถพัฒนาตนเองเปนระบบควบคุมสังคมอยางไมเปนทางการเพื่อคุมครองปกปองตนเองจาก
อาชญากรรมดวยตนองได เนื่องจากการทดลองยุติธรรมชุมชนมีเปาประสงคที่สําคัญสองประการ
ประการแรกเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ประการที่สองเพื่อเสริมสรางความสามารถของชุมชน
4.6 กิจกรรม
การคนหาปญหาของชุมชน (Articulation Community Voice) และการคนหายุทธศาสตร
หรือกิจกรรม (Articulation of Activities) เพื่อที่จะนําไปใชในการแกปญ
 หา ทั้งการคนหาปญหา
และการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการกับปญหาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตรที่ชุมชนคนพบแมเปนเพียงยุทธศาสตรเดี่ยว เมื่อนํามาใชอาจสามารถทําใหบรรลุ
เปาหมายทั้งความปลอดภัยสาธารณะ และทําใหชมุ ชนมีความเขมแข็ง ยกตัวอยางเชน โครงการทํา
ความสะอาดอาคารที่พักอาศัยเปนประจําทุกเดือนที่ตั้งเปาหมายเพื่อลดสภาพความไรระเบียบ โดย
ลดความหวาดกลัว และในขณะเดียวกันเพิม่ ความเขมแข็งใหกับชุมชนในขณะที่ประชาชนมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน และกับอาสาสมัครอยางสม่ําเสมอ การกําหนดกิจกรรมที่สามารถทําให
บรรลุทั้งความปลอดภัยสาธารณะและเพิ่มความเข็มแข็งใหกบั ชุมชนจะชวยพิสูจนความจริงเกี่ยวกับ
ทฤษฎีวาดวยการเปลี่ยนแปลง และยิ่งไปกวานั้นจะชวยคนหาคําตอบวากิจกรรมนั้นๆทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตามที่ตองการไดอยางไร
การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนจะเริ่มตนดวยปญหาอุปสรรคในการแปลงแผนสูการ
ปฏิบัติในชุมชนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตางๆตามที่ตองการ (Burns and Spilka, 1997; Butterfoss
et al., 1996a; Butterfoss et al. 1996b; Fawcett, et al., 1997; Goodman et al., 1996)
เปาหมายอาจเปนความเพอฝนเกินไปหากเปรียบเทียบกับทรัพยากรทีม่ ี หรือการวางแผนเกิดขึ้นโดย
ไมมีการคนหาความตองการที่แทจริงของชุมชน การวางแผนที่ไมไดทาํ การประเมินความตองการ
ของชุมชน ทําใหไดแผนที่ไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชนผลคือแผนนั้นจะไม
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คอยไดรับความรวมมือจากชุมชน หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่มีเปาหมายหลายเปาหมายจะตองอาศัย
กิจกรรมหรืออยุทธศาสตรจํานวนมากจึงจะบรรลุความสําเร็จได กลยุทธหนึ่งที่จะไมใหเกิดปญหา
ในชวงของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ กลยุทธดังกลาวจะใช “Tracking Logs” หรือ
“กําหนดการติดตามงาน” เพื่อวัดระดับของความพยายามในชวงของการเริ่มตนลงมือปฏิบัติจริง
กําหนดการติดตามงานจะตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับความสําเร็จของงาน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในชุมชน และความยินยอมพรอมใจของชุมชนที่เขามารวมในความพยายามดังกลาว กําหนดการ
ติดตามงานจะสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในระดับตางๆตั้งแตระดับ
ชุมชน ระดับปจเจก/ครอบครัว และระบบ
4.7 ผลลัพธ
ผลลัพธระดับชุมชน
หุนสวนยุติธรรมชุมชนทุกรูปแบบลวนมุงเปาหมายที่ตองการใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ระดับชุมชน ความเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนแบงออกไดเปนสองลักษณะคือการเปลี่ยนแปลงโดย
ภาพรวมของปจเจกชนและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของของชุมชน และ
พัฒนาการดานความสามารถของชุมชน การเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมประกอบดวย ยกตัวอยาง เชน
อัตราการจับกุมผิดยาเสพติดและอาชญากรรม จํานวนนักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียน
จํานวนนักเรียนที่พักการเรียน และอัตราการตั้งครรภในวัยรุน การเก็บรวบรวมขอมูลดวย
คอมพิวเตอรทาํ ใหมีปญหานอยลง แตกย็ ังถือวามีความทาทายสูง ปญหายังคงมีอยูเกี่ยวกับชั้นของ
ความลับและความนาเชื่อถือเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของขอมูล ในบางกรณีขอมูลที่มอี ยูสาธารณะชน
ไมสามารถเขาถึงได หรือเขาถึงไดแตตองเสียคาใชจายสูง การรวบรวมขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาเปน
ตัวชี้วดั จะมีคาใชจายที่สูงและใชเวลาในการรวบรวม ความสามารถของชุมชน หรือตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของชุมชนวัดไดจากตัวชี้วดั เชน ความพึงพอใจของชุมชน ความเชื่อมั่นของ
ชุมชน ระดับการมีสวนรวมของชุมชน และความสามารถในการทํางานรวมกันกับองคกร/
หนวยงานอืน่
ผลลัพธระดับปจเจกและครอบครัว
โปรแกรมที่มุงจัดการกับสาเหตุสําคัญของอาชญากรรม จะมุงเปาประสงคไปที่การ
เปลี่ยนแปลงบุคคล และครอบครัว เชน การลดการกระทําผิดซ้ํา การลดการใชยาเสพติด การมั่วสุม
กับกลุมอาชญากรรม และลดความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมสวนใหญจะประกอบดวยการ
ใหบริการสวัสดิการทางสังคมเปนรายบุคคล หรือใหบริการที่ครอบคลุมทุกสภาพปญหาและความ
ตองการดวยการบริหารจัดการคดีดวยการติดตามดูแลเปนรายๆไป
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ผลลัพธตอการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเปน “กระบวนการ” เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเพื่อใหเกิดผลดี
ตอชุมชน การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอาจเกิดจากการทํางานรวมกันระหวางทุกภาคสวนที่นํา
ทรัพยากรที่ตนมีนําเขามาทํางานรวมกันเพื่อประโยชนสุขของชุมชน ซึ่งประกอบดวยการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบาย และวิธีทํางานของสถาบันตางๆที่ตองการบรรลุเปาหมายรวมกันดวย
วิธีการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนฯ ซึ่งเปนวิธีการทํางานที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน การ
เปลี่ยนแปลงระบบ จะใชกลยุทธในการขยายและแสวงหาแหลงทุนจากผูสนับสนุนที่หลากหลาย
เชนจากผูนําคนสําคัญในรัฐบาล และองคกรชุมชนอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอาจเกิดขึน้ ไดแม
ในสถาบันเดีย่ ว (การเปลีย่ นแปลงองคกร) รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆสถาบัน เปาหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในกระบวนทัศนยุติธรรมชุมชน อาจเกิดในพื้นที่เฉพาะพื้นทีใ่ ดพืน้ ที่
หนึ่งซึ่งเปนพืน้ ที่เปาหมายของการดําเนินงาน
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่มีเปาหมายชัดเจนที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจะ
จัดลําดับความสําคัญของผลลัพธ และอาจตองการใหเกิดผลลัพธที่แตกตางจากหุนสวนยุติธรรม
ชุมชนที่ไมมุงตอผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ แตอยางไรก็ตาม การทํางานรวมกันอยาง
เปนหุนสวนใดๆอาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบไดทั้งๆที่ไมไดตั้งเปนเปาประสงคไว
การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนที่มงุ ใหเกิดผลสําเร็จตอการเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
จะตอง :
• ตกลงรวมกันในเปาหมายที่ตอ งการแกไข และตกลงรวมกันในกระบวนการที่จะใชในการ
จัดการกับปญหานั้น
• องคกร หรือหนวยงานที่ทํางานรวมกันเต็มใจที่จะตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
บทบาท โลกทัศน และยกระดับความสามารถในปจจุบัน
• การทํางานรวมกันนั้นใชวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทรัพยากรและบุคคลากรระหวาง
กัน และ
• การทํางานรวมกันนั้นเพื่อมุง ใหเกิดขอบังคับของทองถิ่นหรือการตราเปนกฎหมายของ
ประเทศ
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบใหดูที่ “กระบวนการ” ทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งผลลัพธสุดทาย การเปลี่ยนแปลงระบบจะใชทรัพยากรและเวลามากกวาการเปลี่ยนแปลงใน
กรณีอื่นๆ
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4.8 หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่บูรณาการการทํางานรวมกันแบบเบ็ดเสร็จ
องคประกอบที่ 1 คุณสมบัตขิ องสมาชิก
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่มีเปาหมายครอบคลุมกวางขวางและสมบูรณ สมาชิกจะ
ประกอบดวยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจํานวนหนึง่ และหนวยงานที่ทํางานเพื่อ
ชุมชนจํานวนหนึ่งรวมตัวกันเพื่อทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนเพื่อลดความไรระเบียบในชุมชน
และเพิ่มโอกาสในการมีงานทํา และการมีที่อยูอาศัยของมวลสมาชิกในชุมชน เพื่อทําความเขาใจวา
หุนสวนยุติธรรมชุมชนทํางานอยางไรกอนอื่นเราตองตรวจสอบและอธิบายถึงคุณสมบัติของ
สมาชิกของหุนสวน ฯ แตละคน โดยอธิบายวาหนวยงาน/องคกรนั้นๆสังกัดในชุมชนระดับใดจาก
3 ดับ และโครงสรางของผูนําขององคกรเปนอยางไร และการตรวจสอบ หรือการประเมินการ
ทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนที่มีเปาหมายครอบคลุมกวางขวางและสมบูรณ สามารถวัดได
(เครื่องมือประเมินชุมชน: Bright, 1998) ดวยการตั้งคําถามดังนี:้
• การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนนั้นมีกฎหมายรองรับหรือไม
• มีวาระการประชุมที่กําหนดโดยที่ประชุมหรือไม
• มีกระบวนการตัดสินใจรวมกันที่เขียนเอาไวเปนลายลักษณอักษรหรือไม
• รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจเปนอยางไร
• คณะกรรมการมีเปาหมายที่ชดั เจนหรือไม
• คณะกรรมการมีเปาประสงคและวัตถุประสงคที่เขียนไวเปนหนังสืออยางชัดเจนหรือไม
• มีการตรวจสอบและปรับปรุงโครงสรางของคณะกรรมการและของสมาชิกเปนประจําทุกๆ
ปหรือไม
องคประกอบที่ 2 คุณสมบัตขิ องหุนสวนยุติธรรมชุมชน
คุณสมบัติของหุนสวนยุติธรรมชุมชนที่มีเปาหมายครอบคลุมกวางขวางและสมบูรณ มี
โครงสรางของหุนสวนที่ซับซอนซึ่งสมาชิกอาจขยายขึ้นไปถึงองคกร/หนวยงานทั้งในชุมชนระดับ
ที่ 2 และ/ หรือ 3 เหตุผลที่เปนเชนนัน้ สืบเนื่องมาจากการที่หุนสวนยุตธิ รรมชุมชนที่มีเปาหมาย
ครอบคลุมกวางขวางและสมบูรณจะมีเปาประสงคเพื่อแกไขปญหาหลากหลายปญหาอยาง
ครอบคลุมและครบถวน
…………………………….

บทที่ 2
รูปแบบของหุนสวนยุติธรรมชุมชน1
หุนสวนยุติธรรมชุมชนคืออะไร2
“หุนสวนยุติธรรมชุมชน คือความผูกพันอยางมุงมั่นระหวาง หนวยงานในระบบยุติธรรมทาง
อาญาหนวยใดหนวยหนึ่งเปนอยางนอย กับ องคกรชุมชนองคกรหนึ่งเปนอยางนอย โดยตางตกลงกันที่
จะนําทรัพยากรที่แตละฝายมีอยูเขามาเปน “ทุน” ในหุนสวนเพื่อใชในการทํางานรวมกันและมุงตอ
ผลสําเร็จรวมกันในระดับชุมชนเกีย่ วกับความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน”
หุนสวนยุติธรรมชุมชนใดๆ ยอมมีสภาพเปนองคกรเอกเทศ แยกตางหากจากมวลสมาชิกและ
จะทําหนาที่เปนคนกลางเชื่อมความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คําวา “หุนสวน” มีคําในภาษาอังกฤษหลายคําที่มีความเดียวกันไดแก initiative, alliance,
collaboration/collaborative, และ coalition อยางไรก็ตามความเปนหุน สวนยังมีสภาพที่เปลี่ยนสภาพ
ไดงาย (Fluid) ตลอดเวลา ขึ้นอยูกับบริบท และลําดับความสําคัญของพันธกิจขององคกรแตละองคกรที่
เปนสมาชิก องคกรที่เขามาเปนสมาชิก อาจมาจากองคกรจากสวนกลางในระดับประเทศองคในระดับ
ภูมิภาค องคกรในระดับจังหวัด รวมทั้งองคกรในระดับทองถิ่น และชุมชน
ความซับซอนของโครงสรางของหุนสวนยุติธรรมชุมชน
โครงสรางของหุนสวนยุติธรรมชุมชนมีโครงสรางซับซอนอยางไรอธิบายไดจากจํานวน
หนวยงาน หรือ องคกรที่เขามาเปนสมาชิก และกระบวนการตัดสินใจของหุนสวน ฯ ซึ่งแบงออกได
เปนหุนสวนยุติธรรมชุมชนโครงสรางธรรมดา โครงสรางซับซอนปานกลาง และโครงสรางซับซอน
หุนสวนยุติธรรมชุมชนโครงสรางธรรมดาจํานวนสมาชิกจะมีนอยที่สดุ ประกอบดวยองคกร
ชุมชน 1 องคกร กับหนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาอีก 1 องคกร เปนอยางนอย

1
2

โดยนายสมชาติ เอีย่ มอนุพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม

Roman, Caterina Gouvis; Moore, Gretchen E.; Jenkins, Susan;and Small, Kevonne M.,“Understanding
Community Justice Partnerships: Assessing the Capacity to Partner” Urban Institute , Justice Policy
Center,2002 http://www.urban.org/uploadedpdf/410789_community_justice_partnerships.pdf
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หุนสวนที่มีโครงสรางซับซอนปานกลาง ประกอบดวยสมาชิกมากกวา 2 องคกร และ/หรือ
หนวยงาน แตอยางนอยตองมีสมาชิก 3 องคกร และ/หรือหนวยงาน ซึ่งสมาชิกแตละหนวยจะใหบริการ
หรือผลผลิตแตกตางกันไป เชน หนวยใหบริการคุมประพฤติ ตรวจรักษาสุขภาพ จับกุมผูกระทําผิดเปน
ตน แตละองคกร และ/หรือ หนวยงาน จะตองรับผิดชอบทํางานใหกบั หุนสวนฯ และองคกร /หนวยงาน
สมาชิกจะขยายขึ้นไปไมเกินชุมชนระดับกลาง (ชุมชนแบงได 3 ระดับ) ยกตัวอยางเชน สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอ/ตําบล และองคกรชุมชนตกลงที่จะทํางานรวมกันโดยใช
หลักการยุติธรรมชุมชน
หุนสวนที่มีโครงสรางซับซอน สมาชิกของหุนสวนมาจากชุมชนทุกระดับตั้งแตชุมชนระดับ
บนสุด ชุมชนระดับกลาง และองคกรชุมชนในระดับรากหญา หรือ องคกรหรือหนวยงานจํานวนมาก
จากภาคสวนตางๆเขามาเปนสมาชิกของหุนสวนฯ เพื่อทํางานรวมกัน ยกตัวอยางเชน กรมคุมประพฤติ/
สํานักงานคุมประพฤติภาค สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอ/ตําบล และองคกร
ชุมชนตกลงทีจ่ ะทํางานรวมกันโดยใชหลักการยุติธรรมชุมชน หรือสมาชิกของหุนสวน ฯ ประกอบดวย
องคกร/หนวยงานจากหลายภาคสวนสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานีตํารวจภูธรอําเภอ/ตําบล
สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด สมาคมพอคา หอการคาจังหวัด โรตารีจังหวัด/อําเภอ อาสาสมัครฯ
และองคกรชุมชนตกลงที่จะทํางานรวมกันโดยใชหลักการยุติธรรมชุมชน ตัวอยางหุนสวนยุติธรรม
ชุมชนแบบโครงสรางซับซอนมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา “Comprehensive Community Initiatives”
(CCIs) องคกรและหรือหนวยงานทั้งหลายเมื่อมารวมตัวกัน (โดยตัวแทน) เปนหุนสวนฯ จะเกิดองคกร
ใหมคือ “หุนสวนยุติธรรมชุมชน”
หุนสวนยุติธรรมชุมชนแบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 5 กลุมประกอบดวย ตํารวจชุมชน ทนาย/
อัยการชุมชน ศาลชุมชน การแกไขฟนฟูในชุมชน และหุนสวนยุติธรรมชุมชนที่บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ
(Comprehensive Community Partnerships)
1. ตํารวจชุมชน (Community-Police Partnerships)
ตํารวจชุมชนถือกําเนิดตั้งแต ค.ศ. 1970 (Greene: 308) และกลายเปนที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
ในป 1990 ซึ่งเปนปที่ตํารวจชุมชนมาถึง “จุดเปลี่ยนสําคัญ” (Critical Mass) สังเกตไดจากในยุค 1990
นั้นมีหนังสือเกี่ยวกับตํารวจชุมชนออกมาเผยแพรจํานวนมาก ในป 1990 ตํารวจชุมชนไดเขามาแทนที่
ตํารวจอาชีพแบบดั้งเดิม (Greene: 333-342) ที่ดําเนินงานตาม “กระบวนทัศนทใี่ ชอาํ นาจควบคุม”
(Controlling Paradigm) ในวงการศึกษาของผูประกอบอาชีพตํารวจ ตางยอมรับวา “ตํารวจชุมชนที่
มุงเนนแกปญหา” (Problem Oriented Policing) ทําหนาที่แทนกฎหมาย แทนกระบวนการยุติธรรม
และการควบคุมอาชญากรรม และแทนกฎระเบียบของสังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพที่ตํารวจแบบตั้ง
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รับ (Reactive Policing) ถูกทดแทนดวย “ตํารวจเชิงรุก” (Proactive Police) ตํารวจที่รอทํางานเมื่อ
ความผิดเกิดแลว ถูกแทนที่โดยตํารวจที่มุงแกปญหาที่เปนสาเหตุแหงอาชญากรรมโดยไมคอยใหเกิด
ความผิดกอนจึงเขาแกไข ตํารวจสายตรวจโดยรถยนต/จักรยานยนตถกู แทนทีด่ วยตํารวจเดินเทา ตํารวจ
ที่ทํางานแบบเปนกะแทนทีด่ ว ยตํารวจที่ทํางานเปนทีม ตํารวจที่ทํางานใหโดดเดนเฉพาะคนแทนทีด่ วย
ตํารวจที่โดดเดนทั้งแผนก จากการบังคับบัญชาในทางดิ่งเยี่ยงทหารเปนการบังคับบัญชาในแนวราบ
และจากการบริหารจัดการดวยวินยั แบบเผด็จการเปนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ยุทธศาสตรตํารวจชุมชนเนนการสรางความสามารถของชุมชนที่จะเขามารวมรับผิดชอบกับ
ตํารวจเพื่อคุมครองความปลอดภัยสาธารณะ และบังคับใหตํารวจตองเปดใจและเปดชองทางยอมให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในงานของตํารวจวิธีการที่ตํารวจชุมชนใชมีหลายวิธี เชนการใหตํารวจไปอยู
ตามชุมชนตางๆ และเนนหนักในการควบคุมอาชญากรรมและการรักษากฎระเบียบของบานเมือง
ตํารวจชุมชนมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนดวยวิธกี ารที่ไมเพิกเฉยในความผิดเล็กๆนอยๆและมุง ลด
ความหวาดกลัวอาชญากรรม และลดสภาพเสื่อมโทรมภายในชุมชนที่เปนบอเกิดของอาชญากรรม
รายแรง นอกจากนี้ตํารวจชุมชนยังพยายามทําใหชุมชนตระหนักถึงความเปนชุมชนเพือ่ ความหวงแหน
และความรับผิดชอบตอชุมชนของตน ปจจุบันตํารวจชุมชนเปนที่ยอมรับอยางเปนทางการวาเปน
มาตรฐานสําหรับตํารวจในยุคใหม
2. ศาลชุมชน (Community-Court Partnerships)
กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation Paradigm) รุกเขามาใน
อาณาจักรของศาล เมื่อ ค.ศ.1993 ที่ ศาลมิดทาวนคอมมิวนิตี้คอรท นครนิวยอรก (Midtown
Community Court) โดยการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนระหวางผูน ําฝายรัฐกับภาคเอกชนจาก
ชื่อเสียงของศาลชุมชนมิดทาวนคอมมิวนิตี้คอรท ทําใหศาลอื่นหันมามาใหความสําคัญจากนั้นก็เกิดศาล
ชุมชนประเภทตาง ๆ ตามมา (Weidner,1999:1-28) เหตุผลที่ศาลหันมาใหความสําคัญกับกระบวน
ทัศนการมีสวนรวมของชุมชน สืบเนื่องจากยอมรับกันวาวิธีการทํางานของศาลแบบดั้งเดิมไมสามารถ
ยับยั้งไมใหผูกระทําผิดไปกระทําผิดซ้ํา หรือ แกไขที่สาเหตุที่แทจริงของการกระทําผิดได (Clarke
2001) ผูบริหารของศาลรูสึกขัดเคืองใจตอสภาพที่ผูกระทําผิดลนศาล และปญหาหรือสาเหตุที่ทําใหเกิด
การกระทําผิดไมไดรับการแกไข เชนการวางงาน ปญหาการใชยาเสพติด ปญหาสุขภาพจิต เปนตน
นอกจากนั้นอัตราการกระทําผิดซ้ํายังคงสูงลิ่ว เรือนจําก็เต็มไปดวยนักโทษ ทําใหศาลนิยมใชระบบการ
ตอรองคํารับสารภาพอยางทวมทนเพื่อทําใหศาลตัดสินคดีไดเร็วขึ้นซึ่งทําใหคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูปฏิบัติหยอนยานลง ชุมชนรูสึกไมพอใจตอระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมที่ไมสามารถทํา
ใหคุณภาพชีวติ ของชุมชนดีขึ้น ชุมชนไมเขาใจในนโยบาย หรือกุศโลบายของศาล พวกเขาเพียงรูส ึกวา
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เสียงเรียกรองของพวกเขาในกระบวนการยุติธรรมถูกเมินเฉย สงผลใหชุมชนขาดความเชื่อถือในระบบ
ยุติธรรมทั้งระบบ ยุทธศาสตรศาลชุมชนใชยุทธศาสตรหลายยุทธศาสตร เชน การแกปญหาที่ให
ความสําคัญกับการใหบริการที่เหมาะสมกับผูกระทําผิดที่มีความจําเปนและความตองการที่แตกตางกัน
เปนรายๆไป เชนการบําบัดยาเสพติด เพิ่มระดับการสื่อสารกันระหวางศาลกับชุมชนดวยกระตุนใหเกิด
การทํางานรวมกันในศาลชํานัญพิเศษทั้งหลายและการใหความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรม
3. ทนาย/อัยการชุมชน (Community-Lawyer/Prosecution Partnerships)
ทนาย/อัยการชุมชนเกิดขึน้ เปนครั้งแรกเมือ่ ป ค.ศ. 1985 ที่แมนฮัตตั้น รัฐนิวยอรก (Goldkamp,
Guynn, and Weiland, 2002:1-11) เหตุผลของการเกิดทนาย/อัยการชุมชนก็เหมือนกันกับเกิดขึ้นของ
ศาลชุมชน โดยกระบวนการดําเนินคดีของทนาย/อัยการแบบดั้งเดิมที่ใชกับประชาชนไมเปนแบบอยาง
เดียวกันทั้งๆทีใ่ ช “กระบวนการเดียวกัน” ทําใหผูปฏิบัติเกิดความขัดเคืองใจ เหตุผลอืน่ คือกระกดดัน
จากความสําเร็จของตํารวจชุมชน และแรงสนับสนุนยุทธศาสตรตํารวจชุมชนรวมทัง้ กระแสของประชา
สังคมที่ทํางานกับกลุมบุคคลพิเศษเฉพาะกลุม เชนกลุมผูใชยาเสพติด กลุมเหยื่ออาชญากรรม ทนาย
ชุมชน/อัยการชุมชนออกแบบขึ้นมาเพื่อปรับปรุงความยุตธิ รรมในระดับตางๆและเพื่อฟนฟู
ความสัมพันธและสรางความเชื่อมั่นใหกบั ชุมชนที่มีตอระบบยุติธรรมโดยรวม (Clarke 2001) ทนาย/
อัยการชุมชนเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินคดีในศาลเสียใหม (Coles 2000) ในหลายกรณี เชน
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานกับตํารวจ ในสํานักงานอัยการเอง และกับเอกชน ทนาย/อัยการชุมชนเนน
ความผิดทางแพงที่ละเมิดขอบังคับของกฎหมายทองถิ่น นอกจากนั้นใหความสําคัญกับความผิดอาญา
มากขึ้น โดยเฉพาะความผิดผิดเล็กนอย การใหคําจํากัดความหรือการเปลี่ยนมาใหความสําคัญกับ
ความผิดเล็กนอยนั้นมีเหตุผลมาจากทนาย/อัยการชุมชนตองจัดลําดับความสําคัญของปญหาให
สอดคลองกับความรูสึกหรือความตองการที่แทจริงของชุมชนนั้นเอง ทัง้ ทนาย และอัยการไมไดมองคดี
แตละคดีวาจะตองผานการตัดสินดวยอัตราเทาใด หากแตมองคดีแตละคดีนั้นวาประชาชนชุมชนเขามา
มีสวนรวมหรือไมและการแกไขคดีนนั้ เปนผลดีตอเหยื่ออาชญากรรมผูกระทําผิด และชุมชนหรือไม
สําหรับทนายชุมชนนั้นผลการดําเนินคดีตอ งมั่นใจวากระบวนการทางกฎหมายเปนที่พอใจแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ ทั้งฝายโจทกและฝายจําเลยทําใหลดความเปนปรปกษตอกันใหนอยลงเทาทีจ่ ะกระทําไดแต
เนนใหหนั มาทํางานรวมกันเพื่อแกปญหา ซึ่งการทํางานเชนนี้ทําใหการมีสวนรวมของชุมชนเกิดเพิ่ม
มากขึ้นในกระบวนการยุติธรรมและสามารถลดอาชญากรรมลงไดโดยการทําใหผูกระทําผิดเกิดความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตนตอชุมชนและชวยใหผูกระทําผิดไดรับบริการที่เหมาะสมกับความ
จําเปนและความตองการที่เปนสาเหตุที่แทจริงของการกระทําผิด
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4. การแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดในชุมชน (Community-Corrections Partnerships)
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนมีความยืดหยุนไดนอ ยที่สุดในหมูย ุทธศาสตรยุตธิ รรม
ชุมชนทั้ง 4 รูปแบบดวยกัน กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชนในงานแกไขฟนฟูเกิดขึ้นสืบ
เนื่องมาจากเรือนจําแออัด งบประมาณขาดแคลน กลุมตางๆในกระบวนการยุติธรรมและสาธารณะตาง
เรียกรองใหใชมาตรการคุมประพฤติใหมากขึ้นจึงทําใหการแกไขฟนฟูโดดเดนในแนวหนาของ
กระบวนการยุติธรรม (Mactivish and Winter 1991) การแกไขฟนฟูชุมชนประกอบดวย เรือนจํา
ชุมชน กับ คุมประพฤติชุมชน
วิธีการขั้นพื้นฐานที่ใชในการแกไขฟนฟูในชุมชนคือ การปรามหรือยับยั้งอาชญากรรมดวยการ
คุมประพฤติแบบเขม การบังคับดวยขอกําหนดเงื่อนไขตางๆในชุมชน การใชมาตรการลงโทษแบบ
กาวหนา (Sanctions) ในกรณีละเมิดเงื่อนไข และการเสริมแรงเชิงบวก (Incentive) ในกรณีปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไข การผนวกเงื่อนไขการทํางานบริการสังคมใหเปนเงื่อนไขหนึ่งของการคุมความประพฤติ และ
เพิ่มความรับผิดชอบของระบบดวยระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้
สําหรับเรือนจําชุมชนหมายความวาเรือนจําที่ทํางานรวมกันกับชุมชน เชนการเปดชองทางให
อาสาสมัครที่มีความชํานาญในดานตางๆ เขามาใหบริการแกนักโทษในเรือนจํา เชนการฝกอาชีพ
การศึกษา การพัฒนาทักษะดานตางๆ และการเตรียมการเพื่อการคืนสูชมุ ชนของนักโทษอันสืบ
เนื่องมาจากการที่นักโทษจํานวนหนึ่งตองใชชีวิตในเรือนจํามายาวนานทําใหการปรับตัวเขาหาชุมชนทํา
ไดยากลําบากประกอบกับเรือนจํามีทรัพยากรจํากัดดังนั้นการเตรียมการคืนสูชุมชน (Reentry
Initiatives) เพื่อเชื่อมผูกระทําผิดเขากับบริการตางๆที่จําเปน และรวมถึงการถักทอสายสัมพันธเขากับ
ชุมชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง (Travis, Solomon and Waul 2001)
5. หุนสวนยุตธิ รรมชุมชนทีบ่ ูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Community Partnerships)
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จเปนการริเริ่มโดยสํานักงานชวยเหลือดาน
ความยุติธรรม (Bureau of Justice Assistance หรือ “OJA”) เมื่อป ค.ศ1994 จํานวน 15 โครงการ
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ มีคุณลักษณะดังนี้ (1) ชุมชนหรือองคกรชุมชน
มากกวาหนึ่งองคกรกับหนวยงานในระบบยุติธรรมมากกวาหนึ่งหนวยทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวน
ฯ (2) ชุมชนหรือองคกรชุมชนมากกวาหนึ่งองคกรกับหนวยงานสังกัดสวนกลางอื่นๆที่ไมใชหนวยงาน
ในระบบยุติธรรมทํางานรวมกันแบบเปนหุน สวนฯ (3) ชุมชนหรือองคกรชุมชนมากกวาหนึ่งองคกร
กับมูลนิธิหรือองคกรภาคเอกชนทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนฯ และ (4) แบบ ผสมผสานระหวาง 3
แบบขางตน หุน สวนยุติธรรมชุมชนขนาดใหญเชนนี้มุงเปาเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงชุมชนในขอบเขตที่
กวาง มุงเปาเพือ่ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และ/หรือ มีกระบวนการหลากหลายกระบวนการใน
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การดําเนินงาน หุนสวนยุตธิ รรมชุมชนขนาดใหญตองใชเวลาในการวางแผนและตองการทํางานรวมกับ
ชุมชนที่เคยมีประสบการณการทํางานรวมกันแบบนี้กบั หนวยงานอืน่ มากอนแลว เปาประสงคของ
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่มีขนาดใหญนี้ก็เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนและการ สรางขีดความสามารถ
ใหกับชุมชน และหุน สวนทํานองนี้ก็มีบางที่ตั้งเปาเพื่อความปลอดภัยสาธารณะสําหรับชุมชน

ตํารวจชุมชน
องคกรชุมชนที่เปนสมาชิกของหุนสวนฯ
กลุมองคกรตางๆในชุมชนที่เขามาเปนสมาชิกของหุนสวนตํารวจชุมชนจะมีระดับการมีสวน
รวมในหุนสวนตํารวจชุมชนแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูก ับวากลุมนัน้ ๆไดรับผลกระทบจากปญหาที่
หุนสวนตํารวจชุมชนตองการแกไขมากนอยอยางไร และกลุมนั้นอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสมที่สุดตอการ
แกปญหานั้นๆ อยางไร เมื่อสมาชิกของชุมชนและกลุมเชิงสมาชิกกลุมตางๆ มีแนวโนมที่จะเขามามี
สวนรวมกับตํารวจชุมชน กลุมเชิงสถาบันก็มีแนวโนมทีจ่ ะเขามามีสวนรวมในความคิดริเริ่มที่ตองการ
ความชํานาญพิเศษ หรือเมื่อชุมชนตองการอํานาจสนับสนุน ซึ่งประกอบดวยการปองกันอาชญากรรม
โดยการออกแบบปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของชุมชนเสียใหม หรือ “Crime Prevention through
Environmental Design” หรือ “CPTED” ยุทธศาสตรนี้อาศัยการบังคับใชกฎขอบังคับของทองถิ่น และ
การวางแผน เชนตํารวจชุมชนที่เขาไปทํางานในโรงเรียนที่ตองการการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวน
กับสถาบันเฉพาะสถาบันใดสถาบันหนึ่งเชนเขตการศึกษา และอีกนัยหนึ่งกลุมองคกรชุมชนเชิงปญหา
จะใหความสําคัญกับการริเริ่มในการแกไขปญหาที่เปนปญหาสําคัญขั้นพื้นฐานของพืน้ ที่เปาหมายนัน้ ๆ
ยกตัวอยางเชน เชนกลุม “พีช่ ายคนโต/พี่สาวคนโต” หรือ “Big Brothers/Big Sisters” ที่จะทําหนาที่
คัดเลือกพี่เลี้ยง (Mentor) ใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีความจําเปนและความตองการที่แตกตาง
กัน ในขณะที่ “กลุมชมรมเด็กหญิงเด็กชาย” ที่มีเปาหมายในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กวัยรุน ก็ให
การสนับสนุนโปรแกรมเกี่ยวกับการปองกันปญหาแกงคอาชญากรรม การปองกันและใหการศึกษา
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ การสรางเสริมทักษะชีวิต และการเห็นในคุณคาของตนเอง เปนตน รูปแบบ
ของตํารวจชุมชนประกอบดวยรูปแบบทีแ่ ตกตางกันดังตอไปนี:้
1. ตํารวจชุมชนในรูปแบบ “การปองกันอาชญากรรมตามสถานการณ” (Situational crime prevention)
การปองกันอาชญากรรมตามสถานการณออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของ
ชุมชนที่เปนพืน้ ที่เปาหมายดวยความประสงคเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอาชญากรรมโดยอาศัย
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย ทําใหผูที่คิดจะกระทําผิดตองพบกับความเสี่ยงสูงที่จะถูกจับไดหาก
ตัดสินใจทีจ่ ะกระทําผิด (Sofweb 2002) กลยุทธที่สําคัญของการปองกันอาชญากรรมตามสถานการณ
ประกอบดวย (1) มุงเปาหมายที่พื้นที่ที่มีปญ
 หารุนแรง (2) ใชมาตรการแกปญหาดวยการออกแบบ
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สภาพแวดลอมของชุมชนเสียใหม (3) ใชประโยชนจากเครื่องมือที่ใชในการติดตามผล และ (4) พัฒนา
และสงเสริอมนโยบายในการที่จะปรับสภาพแวดลอมที่จะทําใหเกิดอาชญากรรมไดยากอยางยิ่ง:
1.1 มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Knoxville, Tennessee (http://ncpc.org/3cpted.htm)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ตํารวจ ชางออกแบบสัญญาณจราจร ผูทํางานในหนวยงานบริการ
สวัสดิการสาธารณะ และสมาชิกของชุมชนนั้นๆ
เปาหมายเพื่ออะไร: เพื่อลดการคายาเสพติด และลดการกอความเดือดรอนรําคาญ ในชุมชน
กิจกรรม: สมาชิกรวมตัวกันกอตั้งทีมงานเพื่อทํางานรวมกันภายใตแผนการที่ครอบคลุมอยางกวางขวาง
ที่ผลนําไปสูการแกปญหาจราจรของชุมชน ออกแบบกําหนดการเปดปดสวนสาธารณะ และการตั้ง
ทีมงานรักษาความปลอดภัยที่หัวหนาทีมเปนอาสาสมัคร ตํารวจเกิดการเรียนรูที่จะทํางานกับผูมอี าชีพ
ดานการออกแบบเพื่อที่จะใหผลงานสอดรับกับหลักการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่จะทําใหอาชญากรรม
เกิดขึ้นไดยากขึ้น
ผลลัพธ: ตองการเห็นความเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน
1.2 มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Cincinnati, Ohio (http://ncpc.org/3cpted.htm)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: การบริหารจัดการดานที่พกั อาศัย สมาชิกชุมชน และ ตํารวจ
เปาหมายเพื่ออะไร: เพื่อลดระดับอาชญากรรม
กิจกรรม: พัฒนาแผนการปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนประกอบดวยกิจกรรมตางๆเชนการทํา
ความสะอาดชุมชน การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ การจัดทํารั้วใหม บังคับตามสัญญาเชา และจัด
กิจกรรมตางๆขึ้นในสวนสําหรับผูปกครองและเด็ก
ผลลัพธ: เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน
2. ตํารวจชุมชน (Community Policing)
เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายออกแบบขึ้นมาเพื่อการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการเกิดอาชญากรรมและเพื่อลดความหวาดกลัวอาชญากรรม และความไรระเบียบดวยยุทธศาสตร
การแกปญหาและการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนยุติธรรมชุมชน (Hickman and Reaves 2001)
เปนวิธีการทํางานที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการทํางานแบบเดิมอยางสิน้ เชิงโดยไมตอ งรอคอยให
ปญหาเกิดขึน้ กอนแลวจึงคอยทํางาน หากแตตํารวจจะมุงเนนการปองกันอาชญากรรมกอนที่
อาชญากรรมจะเกิด ตํารวจชุมชนเกิดการเรียนรูเกีย่ วกับปญหาตางๆที่นําไปสูการกระทําผิด จากนัน้
อํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนระหวางหนวยงานตางๆในทองถิ่น เพื่อ
รวมกันใหบริการที่จําเปนแกผูกระทําผิด แมตํารวจชุมชนจะสามารถแกปญหาตางๆซึ่งเปนหนาทีข่ อง
ตํารวจแบบดั้งเดิม ตํารวจชุมชนก็ยังใหความสําคัญในการปองกัน และ การลดอาชญากรรม ดวย
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โปรแกรมตางๆ เชนโปรแกรมสําหรับเด็กและเยาวชน โปรแกรมการชวยหางาน การใหการสนับสนุน
ทางสังคม การตรวจรักษาสุขภาพ การปรับสภาพแวดลอมของชุมชน และการบําบัดรักษายาเสพติด
(National Crime Prevention Council 2002) ยกตัวอยางเชน:
2.1 มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Newport News, Virginia
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ตํารวจ กับสมาชิกชุมชนที่พกั อาศัยในอาคารที่พักอาศัยสําหรับผูมีรายได
ต่ํา
เปาประสงค: เพื่อลดอาชญากรรมประเภทงัดแงะยองเบา
กิจกรรม: ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมประเภทงัดแงะยองเบาคนพบวาอาชญากรรมจะ
เกิดในชวงทีไ่ มมีผูใดอยูที่บา น ตํารวจสามารถทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนทีมเฝาระวังอาชญากรรมเพื่อ
เปนเครื่องมือในการตอรองใหเจาของอาคารบํารุงรักษาอาคารใหมีสภาพที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังได
เรียกรองใหมกี ารทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆเพื่อบังคับใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
รัฐบาลทองถิ่น และสุดทายตํารวจชุมชนจัดใหมกี ารเดินเวรยามในอาคารทําใหไดรับความไววางใจและ
ความรวมมือจากผูที่พักอาศัยในอาคารเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ: เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน
3. ตํารวจชุมชนที่มุงเนนการแกปญหา (Problem Oriented Policing)
มีที่มาจากแนวความคิดทีว่ าการบังคับใชกฎหมายซ้ําแลวซ้ําเลาแตไมไดทําใหอาชญากรรม
ลดลงแตอยางใด วิธีการตํารวจชุมชนทีเ่ นนการแกปญหาจะแตกตางจากแนวปฏิบัติของตํารวจแบบ
ดั้งเดิมตรงที่มกี ระบวนการคนหาปญหาที่เปนสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมและจัดลําดับของปญหา
ศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดทุกคน เหยื่ออาชญากรรม และสถานที่ๆมักเกิดอาชญากรรม
การออกแบบยุทธศาสตรใหมๆ เพื่อใชกับผูกระทําผิดทีก่ ระทําผิดซ้ําๆ การนํายุทธศาสตรมาใชโดย
ทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับชุมชนและองคกรจากภาครัฐ อื่นๆ และมีกระบวนการวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพดวยวิธีการประเมินตนเองเพือ่ ตรวจสอบวาแผนงานทีว่ างไวมีการนําไปปฏิบัติไดมากนอย
อยางไร และผลงานที่เกิดขึ้นมีผลดีอยางไร (Skogen, Hernet, DuBois, Comey, Kaiser, and Lovig
2000) ตัวอยางเชน:
3.1 มีตัวอยางอยูทไี่ หน: San Diego, California
(http://www.usdoj.gov/cops/cp_resources/promise_prac/success_stories/ss_sd.htm
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ตํารวจ ผูพิพากษา นักธุรกิจทองถิ่น สมาชิกชุมชน
เปาประสงค: เพื่อลดปญหาโสเภณี
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กิจกรรม: ตํารวจรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาโสเภณีทมี่ ีอยูในทองถิน่ และกําหนดมาตรการที่จะใช
จัดการกับพื้นที่นั้นๆเพื่อไมใหเปนสถานที่ที่เต็มไปดวยกระแสยัว่ ยวนจากโสเภณี โดยการกําหนด
เงื่อนไขขอหามมิใหโสเภณีไปปรากฏกายในบริเวณดังกลาว “temporary restraining order” หรือ
“TRO” เพื่อใชบังคับกับโสเภณีที่ชอบไปปรากฏตัวบริเวณนั้นๆการฝาฝนกฎระเบียบนี้จะถูกขังทันที 5
วันพรอมกับถูกปรับอีก 1,000 เหรียญสหรัฐ
ผลลัพธ: เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน
3.2 มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Danvers, Massachusetts
(http://www.usdoj.gov/cops/pdf/cp_resources/ww_danvers_001.pdf)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: เจาของธุรกิจ เจาของทรัพยสินในทองที่ หาบเรแผงลอย ผูขับขี่ วัยรุน
ตํารวจ เจาหนาที่ทํางานสาธารณะของหนวยงานในทองถิ่น และนักดับเพลิง
เปาประสงค: เพื่อลดการมั่วสุมและการบุกรุกในยานธุรกิจ ลดอันตรายจากการเลนกระดานลื่น
กิจกรรม: เริ่มดวยตํารวจออกสัมภาษณพอคา ลูกคา และวัยรุนในยานนัน้ วิเคราะหจํานวนการรองเรียน
ทางโทรศัพท วิเคราะหกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยาน และกระดานลื่น และอันตราย
ที่เกิดขึ้นในยานนั้น พรอมกันนั้นไดทําการสํารวจสภาพแวดลอมในยานนั้นโดยอาสาสมัครจาก
มหาวิทยาลัยทองถิ่นนักการเมืองทองถิ่นกอตั้งคณะกรรมการวาดวยกระดานลื่นประกอบดวยกรรมการ
ที่มาจากการคัดเลือก 1 นาย เยาวชน 2 นาย คนหนึ่งเปนคนเลนกระดานลื่นอีกคนหนึ่งประจําลู และอีก
สวนหนึ่งเปนตัวแทนจากโรงเรียน คณะกรรมการนันทนาการ ตัวแทนจากตํารวจ ภาคธุรกิจ และ
ประชาชนทั่วไป ทางออกสําหรับปญหานีท้ ําใหเกิดการจัดที่ใหสําหรับผูที่จะเลนกระดานลื่นโดย
เฉพาะที่และออกขอบังคับของทองถิ่นหามการเลนกระดานลื่นในยานการคา
ผลลัพธ: เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและระดับปจเจก
3.3 มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Boston, Massachusetts
(http://ojjdp.ncjrs.org/pubs/gun_violence/profile21.html)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ตํารวจแผนกจัดการกับความรุนแรงสําหรับเด็กจํานวน 62 นาย อัยการ
และตัวแทนจากหนวยงาน/องคกรตางๆประกอบดวยหนวยงานบังคับใชกฎหมายจากสวนกลาง รัฐ
และทองถิ่น พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่จากรัฐ นักศาสนา และมหาวิทยาลัย
ตางๆ
เปาประสงค: ลดความรุนแรงจากกลุมอาชญากรรมวัยรุน เพิ่มความรับผิดชอบของเจาหนาที่ประจํา
พื้นที่ รวมมือกันแกปญหาและปองกันอาชญากรรมในทุกระดับ
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กิจกรรม: กรมตํารวจกอตั้งตํารวจลาดตระเวน "Same Cop, Same Neighborhood" ใหตํารวจประจํา
อาคารตางๆเพื่อใหคุนเคยกับปญหาทองถิ่นและสามารถแกปญหาไดทนั ทีรวมกันกับประชาชนใน
ละแวกนั้น
ผลลัพธ: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและในระดับชุมชน
4. Place Oriented Policing
เกิดจากแนวคิดที่วาอาชญากรรมไมไดเกิดสม่ําเสมอกันในทุกๆ พื้นที่ แตมักจะเกิดในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งเปนการเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิง่ อาชญากรรมมักไปมั่วสุมกันในพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่งที่มกั เกิด
อาชญากรรมบอยๆ ดังนั้นการใชทรัพยากรเพื่อการจัดการกับอาชญากรรมจึงไมใชอยางเทาๆกันในทุก
พื้นที่ปรัชญานีจ้ ึงนําไปสูการแบงพื้นที่เปนเขตอาชญากรรมรุนแรง หรือ “Hot Spots”.ผลลัพธตองการ
ใหเกิดในระดับชุมชนและการเปลี่ยนระบบ (Clear 1996)
Town Watches
เปนหุนสวนยุติธรรมชุมชนที่เปนความรวมมือของรัฐบาลกลางรัฐบาลของรัฐ และทองถิ่น โดย
การใหขอมูลขาวสาร การชวยเหลือดานเทคนิคแกหนวยงาน/องคกรตางทั้งจากสวนกลาง รัฐ และ
ทองถิ่น ประชาชนทั่วไป และองคกรกลุมตางๆในชุมชนและสมาชิกของชุมชน นอกจากนั้นยังชวย
สรางหุนสวนยุติธรรมชุมชนที่มีขอบขายปฏิบัติการที่กวางและครอบคลุม และสนับสนุนพัฒนาการและ
สงเสริมการริเริ่มในการปองกันอาชญากรรม ความรุนแรง และยาเสพติดในทองถิ่น ในภาคธุรกิจ
ทองถิ่น บริษัท และบรรษัททั้งหลายเปนผูใ หการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว ผลลัพธเพื่อใหเกิดผลใน
ระดับชุมชน (National Association of Town Watch 2002)
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Wheeling, West Virginia
(http://nsn.nslsilus.org/wgkhome/WHLPOLIC/neighbor.html)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ตํารวจ และสมาชิกของชุมชน
เปาประสงค: เพื่อลดอาชญากรรมในชุมชน
กิจกรรม: เจาหนาที่ปองกันอาชญากรรมพัฒนาระบบการสื่อสารกับกลุมเฝาระวังชุมชน สนับสนุน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม กลวิธีการปองกันอาชญากรรม และฝกฝนเกีย่ วกับองคความรูอื่นๆ
การขับเคลื่อนกิจกรรมจะมีผูนําหรือกัปตันประจําอาคารแตละหลังของถนนแตละสาย เจาพนักงาน
ปองกันอาชญากรรม จะทํางานรวมกันกับชุมชนเพื่อแกไขปญหาของชุมชน ระบบการทํางานตองพึง่ พา
ความพรอมใจของสมาชิกในชุมชนที่จะเขามามีสวนรวม และแจงขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง และรวม
ทํางานดวยกันเพื่อแกปญหาของชุมชน
ผลลัพธ: เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน
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กองกําลังตํารวจประชาชน หรือ “Residential Police Officers (RPO) Programs” ยุทธวิธีนี้จะให
ตํารวจไปตั้งสาขายอยในอาคารสาธารณะที่เกิดอาชญากรรมสูง หรือในละแวกหมูบา นที่ลอแหลมตอ
อาชญากรรม ซึ่งโครงการนี้ตอมาไดชื่อวากองกําลังตํารวจประชาชน หรือ “Residential Police
Officer's patrol beat." (City of Alexandria 1995) ตัวอยาง:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Alexandria, Virginia
(http://ci.alexandria.va.us/city/annual_reports/report95/11publicsafety.html#2)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: กรมตํารวจ การเคหะ สมาชิกของชุมชน
เปาประสงค: เพื่อลดอาชญากรรมรายแรงในชุมชนที่ออนแอเปราะบางตอการเกิดอาชญากรรม
กิจกรรม: ตํารวจบานเหลานีจ้ ะเดินเวรยามดวยเทาเปลา สวนเจาหนาทีจ่ ะทํางานตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน
รับผิดชอบในการรวบรวมรายชื่อคนในชุมชนเพื่อใหเกิดการรวมตัวกันเพื่อลดอาชญากรรมและ
แกปญหาของชุมชนเอง กองกําลังตํารวจบานมีความเปนเอกภาพหมายความวาคือตํารวจแบบทางการ
ยอมใหกองกําลังตํารวจบานสามารถใชดุลพินิจในการใชยุทธวิธีทั้งแบบตํารวจดั้งเดิมที่เคยทํากันมาและ
ความคิดริเริ่มอื่นๆ กําหนดการทํางานของตํารวจบานออกแบใหสามารถตอบสนองตอการแกปญหา
ของชุมชน พลเมืองในเขตทีม่ ีกองกําลังตํารวจบานจะไดรับการชักจูงใจใหเขามามีสว นรวมในสมาคม
ของชุมชน และรวมกันรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง
ผลลัพธ: เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน
ตํารวจโรงเรียน หรือ “School Resource Officers” (SROs)
ตํารวจโรงเรียนสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ เชนทําไมตองมีกฎหมาย ประโยชน
ของกฎหมายมีอยางไร ตํารวจโรงเรียนจะเปนแมแบบทีด่ ีสําหรับเด็ก และเปนครูทปี่ รึกษาในปญหา
ตางๆ ที่รักษาความลับของเด็กๆ ไดดยี ิ่ง ตํารวจโรงเรียนจะนําความชํานาญที่ตนมีเขามาใชกับเด็กเพื่อให
เด็กพบกับทางเลือกที่เปนบวกตอชีวิตของพวกเขา นอกจากนี้ยังรักษาและคุมครองสภาพแวดลอมใน
และนอกโรงเรียนใหบรรยากาศมีความปลอดภัยเอื้อตอการศึกษาและการสอน ตํารวจโรงเรียนจะมี
บทบาท 3 บทบาทในคนๆ เดียว คือ ผูบังคับใชกฎหมาย อาจารยที่ปรึกษา และ อาจารยสอนกฎหมาย
(Girouard 2001):
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: The Cherokee Indian Police Department (CIPD)
(http://www.usdoj.gov/cops/pdf/cp_resources/cops_in_action/ss_chernc_001.pdf)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: กรมตํารวจและโรงเรียนตางๆ
เปาประสงค: เพื่อลดจํานวนนักเรียนที่ไปโรงเรียนดวยอาการที่ตกอยูภ ายใตอิทธิพลของยาเสพติดให
โทษ
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กิจกรรม: ตํารวจโรงเรียนจะทํางานในโรงเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมศึกษามัธยมตนและมัธยม
ปลาย ตํารวจโรงเรียนจะสอนวิชาเกี่ยวกับยาเสพติด การปองกันอาชญากรรม และการจัดการกับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทุกรูปแบบ นอกจากนีย้ ังจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อใหเด็กเขามา
มีสวนรวมเพื่อดึงเด็กออกจากเสนทางอาชญากรรม
ผลลัพธ: เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับปจเจก
ตํารวจหนวยเสริมประสบการณและการศึกษา หรือ “Educational/Supportive Services”
หนวยนีใ้ หบริการที่ประสานงานรวมกับตํารวจเพื่อปองกันและลดไมใหเด็กกลุมเสี่ยงไป
กระทําผิดโดยการจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็ก เชนการจัดหาพีเ่ ลี้ยงที่เหมาะสม การบริการนันทนาการ
การฝกทักษะชีวิต และฯลฯ ตัวอยางเชน:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Lansing, Michigan (http://ncpc.org/3com2dc.htm)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ผูบังคับใชกฎหมาย เทศกิจ และศูนยเครือขายชุมชน
เปาประสงค: เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน
กิจกรรม: ศูนยเครือขายชุมชนกอตั้งขึ้นในอาคารในชุมชน Lansing, Michigan ศูนยดังกลาวเปด
หลักสูตรสําหรับผูปกครอง การใหคําปรึกษาในการหางาน การปองกันยาเสพติด ใหบริการลามสําหรับ
ผูที่ไมพูดภาษาอังกฤษ และเปนฐานที่ตั้งของผูบังคับใชกฎหมาย และของเทศกิจ
ผลลัพธ: การเปลี่ยนแปลงระดับปจเจก
ชมรมเด็กหญิงเด็กชายแหงอเมริกา
ใหบริการตางๆ ที่สนับสนุนสงเสริมพัฒนาการของเด็กหญิง/ชาย โดยการคอยๆ ใหเกิดการซึม
ซับเอาความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคา ยังมีคนคอยหวงใย และมีความหมายสําหรับผูอื่น
โปรแกรมใหความรูเกี่ยงกับกลุมอาชญากรรม การปองกันและการศึกษาเกีย่ วกับยาเสพติด การสรางให
เกิดความรูสึกวาตนเองยังมีคา และการพัฒนาทักษะชีวติ (Boys and Girls Clubs of America 2002)
ตัวอยาง:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Pequannock, New Jersey
(http://www.usdoj.gov/cops/pdf/cp_resources/cops_in_action/ss_peqnj_001.pdf)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: กรมตํารวจ ชุมรมเด็กหญิงเด็กชาย เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
เปาประสงค: เพื่อดึงเด็กและเยาวชนมาเปนแนวรวม และเครือขาย เพื่อใหบริการที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
และปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
กิจกรรม: ตํารวจจะใชเวลาในโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่นนั้ กับเด็กนักเรียน และครูอาจารย สอนวิชา
เกี่ยวกับยาเสพติดและสุรา และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน และทํางานรวมกับเด็กและ
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เยาวชนในชมรมเด็กหญิงเด็กชาย และใหคําปรึกษาแกเด็กๆ ที่มาที่ศนู ยดังกลาวเพือ่ รวมกันทํากิจกรรม
หลังเวลาเรียน และชวยเหลือเด็กๆ ในการทําการบาน นอกจากนั้นยังใหการสนับสนุนกิจกรรมกลางคืน
ที่เปนกิจกรรมเชิงบวกจางๆสําหรับเด็กๆ อีกดวย
เปาประสงค: เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับปจเจก
ชมรมพี่ชายพีสาวคนโต หรือ “Big Brothers/Big Sisters of America” (BBBSA)
ประวัติศาสตรชมรมพี่ชายพีสาวคนโต มีบทบาทสําคัญในการขยายแนวรวมและการสราง
เครือขายเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะกลุมทีเ่ บื้องหลังมีความเสี่ยงสูงตอการที่จะกระทําผิด หรือมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนสูง ชมรมพี่ชายพี่สาวคนโตกอตั้งขึ้นครั้งแรกที่นครนิวยอรก ในป 1904 โดยมี
บทบาทในการจัดหาอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่มีความเหมาะสมกับเด็กทีเ่ ขาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็ก ชมรมพี่ชายพี่สาวคนโตที่กอตั้งในยุคเดียวกันตางมีบทบาทใหบริการแกเด็กกลุมเสี่ยง และเด็กทีไ่ ม
มีที่พึ่งพา (Big Brothers/Big Sisters of America 2001) ตัวอยาง:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Washington, D.C. (http://www.bbbsa.org/stories&news/big_stories.html)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: สํานักกฎหมาย Covington & Burling ในนครวอชิงตัน เด็กๆ ตํารวจ
และชมรมพี่ชายพี่สาวคนโตเขตเมืองหลวง
เปาประสงค: เพื่อชําระตราบาปของเด็กกลุม พฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงและจําตองใชมาตรการควบคุมตัว
โปรแกรมดังกลาวเพื่อใหโอกาสกับเจาหนาที่คนหาวาเด็กๆ คนใดบางที่ตองการปรับเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของตนเองอยางแทจริง และยังออกแบบมาเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําและพฤติกรรมเบี่ยงเบน
กิจกรรม: “Bigs In Blue”ทําหนาที่คัดเลือกเจาหนาที่ตํารวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหกับเด็กๆ กลุม
เสี่ยงสูงที่จะเขามาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผลลัพธ: มุงเปลี่ยนแปลงระดับปจเจก.
หลักสูตรตํารวจบาน หรือ “Citizen Police Academies” (CPA)
รูปแบบนี้ตํารวจและชุมชนจะทํางานรวมกันโดยทําใหสมาชิกของชุมชนตระหนักถึงการ
ทํางานของตํารวจในแตละวัน ตํารวจพัฒนาและรักษาความสัมพันธกับเพื่อนบานดวยการดึงชุมชนเขา
มารวมในกิจกรรมการปองกันอาชญากรรม หลักสูตรนี้ใหความรูแกสมาชิกของชุมชนเกี่ยวกับวิธกี าร
ทํางานของตํารวจ พันธกิจ นโยบายและบุคลากรของตํารวจในขณะเดีย่ วกันก็เปนโอกาสในการสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกันและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Abutalebi, Garrett and Alsabrook 2000)
หลักสูตรตํารวจบาน เปนกลยุทธหนึ่งในยุทธศาสตรตํารวจชุมชน หลักสูตรตํารวจบาน เกิดขึน้ เปนครั้ง
แรกในป 1985 ที่เมืองออรลันโด รัฐ รัฐฟลอริดา แนวคิดนี้ไดแพรไปทั่วประเทศอยางรวดเร็ว ผลลัพธ
มุงที่การเปลี่ยนแปลงระบบ
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ผูตรวจการชุมชน หรือ “Community Ombudsperson
ผูตรวจการชุมชนเปนการทํางานรวมกันระหวางตํารวจกับชุมชนในรูปคณะกรรมการ ที่มี
ความสามารถหลายดานเชนการตอบคําถามทางโทรศัพท หรือใหคําปรึกษาที่โตะทํางานซึ่งเปนการ
ใหบริการที่ไมใชบริการเรงดวนของตํารวจ และไมใชบริการเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (National
Crime Prevention Council 2002) ผูตรวจการชุมชนตองมีความรูที่ดเี กี่ยวกับหนวยงานตํารวจสามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพกับสาธารณะ มีทกั ษะในการแกปญหาทั้งเชิงการทูต และการแกปญ
 หา
โดยทั่วไป และเชนเดียวกันกับคณะกรรมการประสานสัมพันธกับชุมชน กรรมการในคณะผูตรวจการ
ชุมชนจะตองสามารถชวยคลี่คลาย หรือสงตอคําถามที่ไมตองการความเรงรีบได
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Corpus Christi, Texas (http://www.ncpc.org/3law2dc.htm)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ตํารวจ และอาสาสมัครในชุมนชน
เปาประสงค: เพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางตํารวจกับชุมชน และเพือ่ ตอบคําถาม และขอกังวลของ
ชุมชนอยางรวดเร็ว
กิจกรรม: ประชาชนที่ประสงคยื่นเรื่องราว หรือคํารองทุกขเกี่ยวกับบริการสามารถเขามาพบกับ
ผูตรวจการชุมชนในสถานีตาํ รวจทั้งหลายได
ผลลัพธ: เพื่อความเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน

ศาลชุมชน (Community-Court) http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/183452.pdf
องคกรชุมชนที่เปนหุนสวนฯ
ศาลชุมชนคือศาลตางๆที่ออกแบบใหเปนศาลชํานัญพิเศษ และองคกรชุมชนที่จะเขามาเปน
สมาชิกรวมทํางานกับศาลชุมชนในแตละรูปแบบประกอบดวยองคกรทั้งหลายที่ใหบริการที่สามารถ
ตอบสนองความจําเปน และความตองการแกผูกระทําผิดที่เขามาสูกระบวนการของศาล ยกตัวอยางเชน
ศาลยาเสพติด หุนสวนทีจ่ ําเปนที่จะตองทํางานรวมกับศาลไดแก ผูใหการบําบัดรักษายาเสพติดทั้งหลาย
และผูที่ใหบริการชวยเหลือสนับสนุนที่จําเปน เชนหนวยงานผูใหบริการบําบัดทางจิต การเคหะ การ
ฝกฝนอาชีพการใหการศึกษา การตรวจสุขภาพ และการฝกฝนทักษะทางสังคมหรือทักษะชีวิต ผู
ใหบริการดังกลาวอาจสังกัดในกลุมเชิงสถาบัน (Institutional-based groups) เชน โรงเรียน หรือ
กรมการแพทย การสวัสดิการสังคม หรือสังกัดในกลุมเชิงปญหา (Issue-based groups) หุนสวนของ
ศาลชุมชนทีสําคัญอีกสวนหนึ่งคือผูใหการสนับสนุน เมือ่ พิจารณาถึงศาลชุมชนสมาชิกของหุนสวน
ศาลชุมชนจึงมีขอบเขตของหุนสวนทีก่ วางขวางมากและยังหมายถึงผูม ีสวนไดเสียในชุมชน เชนองคกร
ศาสนา สมาคมพอคา และฯลฯ สําหรับผูสนับสนุนที่เขามารวมทํางานกับศาลชุมชน โนมเอียงไปในการ
ใหการคุมครองสิทธิของกลุมดอยโอกาสทั้งหลายที่ศาลใหความสนใจอยูดวย ผูใหกานสนับสนุนอาจ
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เปนสมาชิกของกลุมเชิงปญหา เชน จาก “สมาคมผูปวยทางจิต” หรือ สมาชิกของกลุมเชิงสมาชิก เชน
“สมาชิกของหุนสวนชุมชน เปนตน
รูปแบบของความคิดริเริ่ม
รูปแบบของศาลชุมชนมีความเครงครัดและใหความสําคัญกับการลดอาชญากรรมดวย
มาตรการปรับปรุงกระบวนการทํางานของศาล และมุงจัดการกับเงื่อนไข หรือสาเหตุแหงการกระทําผิด
โดยใชศาลชํานัญพิเศษ หรือ ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เพือ่ ชวยให ”ขอผูกพัน”ระหวาง
ผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม และชุมชน บรรลุผล และสรางความรับผิดชอบใหเกิดแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ โดยเนนใหผูกระทําผิดปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อการคืนสูชุมชนเยี่ยงพลเมืองดี มีขอที่นาสังเกต
คือศาลชุมชนจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ กระแสของชุมชนมีผลกระทบอยางสําคัญตอศาลในดานนโยบาย
และกระบวนการทํางานของศาล
ศาลยาเสพติด (Drug Courts)
ตั้งแตป 1980 ที่ประเทศสหรัฐประกาศสงครามกับยาเสพติด หรือ “War on Drugs” ศาล
ยาเสพติดก็เกิดขึ้นเพื่อชวยจัดการกับคดียาเสพติดที่เขาสูศาลปกติ เปนจํานวนมาก ผลของการระบาดทํา
ใหศาลตองการเขามารวมแกปญหายาเสพติดโดยจากการสํารวจที่ทําโดย “GOA” หรือ “General
Accounting Office” ที่รายงานตอสภายุตธิ รรม ของสภาสูง และคณะกรรมการยุติธรรมของสภาลาง
ของสหรัฐอเมริกาพบวาศาลยาเสพติดเริ่มกอตั้งเมื่อป 1994 ขณะสํารวจในป 1997 พบวามีศาล
ยาเสพติดทัว่ ประเทศเกิดขึ้นแลว 161 ศาล (GOA, 1997:6)
ผูบริหารศาลทํางานกับผูกระทําผิดเหลานี้เพื่อปองกันไมใหผูกระทําผิดหวนกลับไปเสพซ้ําอีก
เพราะปญหายาเสพติดของผูกระทําผิดเหลานั้นยังไมไดรบั การแกไข ดวยมาตรการของศาลยาเสพติด
ผูกระทําผิดจะผานกระบวนการที่พรอมที่จะใหการบําบัด และการแกไขปญหาตางๆที่เปนสาเหตุแหง
การติดยาเสพติดแบบครบวงจร และตลอดเวลาที่ผานมาศาลยาเสพติดพิสูจนใหเห็นวาการทํางาน
รวมกันแบบเปนหุนสวนของศาลกับหนวยงานผูใหบริการดานการบําบัดรักษา และใหบริการดานการ
แกไขปญหาตางๆภายในศาลแบบเบ็ดเสร็จทําใหลดอาชญากรรมและยาเสพติดลงได (Connor 2000).
ศาลคดีขับรถขณะมึนเมา (DUI Courts, www.ndci.org/dwi_drug_court.htm )
ศาลประเภทนีม้ ีเปาประสงคเชนเดียวกับศาลยาเสพติด โดย สภากรรมการวาดวยสุราแหง
อเมริกาไดทํางานรวมกันแบบหุนสวนกับสมาคมผูปฏิบัติงานในศาลยาเสพติดแหงชาติ และ
คณะกรรมการตอตานการขับขี่ขณะมึนเมาแหงชาติ สนับสนุนและสงเสริมใหจัดตั้งศาลขับขี่ขณะมึน
เมาขึ้นมาซึ่งในกระบวนการของศาล ฯ ผูกระทําผิดจะตองเขาหลักสูตรบําบัดสุรา ศาลประเภทนี้มุง
ทํางานดวยวิธีการประสานเกี่ยวกับบริการตางๆ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และปฏิบัติงานรวมกัน
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ในระดับปฏิบัติ ระหวางระบบยุติธรรมทางอาญากับองคกรที่ทํางานเพื่อชุมชนทั้งหลาย วิธีการทํางาน
รวมกันแบบเบ็ดเสร็จเชนนี้ ออกแบบมาเพือ่ จัดการกับผูกระทําผิดที่มีปญ
 หาสําคัญเพื่อปองกันไมให
ผูกระทําผิดกระทําผิดซ้ําอีกและเพื่อทําใหชมุ ชนเขมแข็งและปลอดภัยมากขึ้น
ศาลสุขภาพจิต (Mental Health Courts) (www.ojp.usdoj.gov/BJA/grant/mentalhealth.html)
สืบเนื่องจากคดีที่ผูกระทําผิดมีอาการทางจิตรวมดวยมีอตั ราเพิ่มมากขึน้ ศาลสุขภาพจิตจึง
เกิดขึ้นโดยเปนศาลทางเลือก (Alternative Court) ประเภทหนึ่ง (Goldkamp and Irons-Guynn 2000;
Kondo and Ross 2000) ศาลสุขภาพจิตมุงจัดการกับผูก ระทําผิดที่มอี าการปวยทางจิต และบกพรอง
ทางจิต ซึ่งศาลแบบปกติไมไดจัดเตรียมการสําหรับคดีประเภทนี้ไวเปนการเฉพาะ เปาประสงคของศาล
ประเภทนี้เพื่อปองกันการลงโทษจําคุกสําหรับผูกระทําผิดที่บกพรองทางจิต หรือหาทางนําตัวผูกระทํา
ผิดทีมีอาการทางจิตออกจากเรือนจําและสงตอผูกระทําผิดเหลานั้นเขารับบริการในหนวยงานที่
เหมาะสมและชวยเหลือสงเคราะหตอเนื่องในชุมชน แนวความคิดของศาลยาเสพติดมองคดีประเภทนี้
วาเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข ไมใชความผิดที่มุงลงโทษ หากแตเปนปญหาที่จะตองรวมมือกัน
แกไขอยางเปนทีมเดียวกันระหวางศาล หนวยงานที่ใหการบําบัด ชุมชน ฯลฯ ตัวอยาง:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Broward County, Florida
(http://www.ncjrs.org/html/bja/mentalhealth/chap2.html)
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ศาล ผูนําชุมชนในหุนสวนยุติธรรมชุมชน รัฐบาลทองถิ่นหรือรัฐบาล
ประจํารัฐ ผูสนับสนุนปญหาสุขภาพจิต ผูใ หการบําบัดอาการทางจิต และผูบังคับใชกฎหมาย
เปาประสงค: เพื่อจัดการกับสาเหตุสําคัญทางจิตที่เปนสาเหตุที่นําไปสูก ารกระทําผิด โดยการใหการ
ดูแลรักษา การฟนฟู และการคืนสูชุมชนอยางตอเนื่อง
กิจกรรม; เพื่อยับยั้งการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดประเภทนี้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยการ
สรางสมดุลระหวางความจําเปนและความตองการของผูกระทําผิดที่ตอ งไดรับการบําบัดรักษาและการ
คุมครองความปลอดภัยสาธารณะควบคูก ันไป ศาลสุขภาพจิต ใหความสําคัญกับผูกระทําผิดใน
ระดับกลาง (Misdemeanor) ที่ปวยทางจิต หรือมีจิตบกพรองถาวร ศาลจะสงผูกระทําผิดไปเขารับการ
บําบัดที่จําเปนจากผูใหการบําบัดในชุมชน การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนระหวางศาลฯ กับชุมชน
เปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหศาลสุขภาพจิตประสบความสําเร็จ ศาลสุขภาพจิตเปนศาลทีม่ ีคดีที่แสดงถึง
ความสําเร็จที่เปน“best practice” ที่นําเสนอตอที่ประชุมของหนวยงาน/องคกรที่ทํางานรวมกันอยาง
เปนหุนสวนระดับชาติจดั โดยสํานักงานชวยเหลือดานความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม” (Department
of Justice’s Bureau of Justice Assistance National Partnership Meeting)
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ศาลครอบครัว (Family-Courts)
เปนศาลที่ดัดแปลงมาจากศาลยาเสพติดเปนรูปแบบของระบบยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กที่
ใหความสําคัญกับครอบครัว (Chase et al 2000; Gilbert, Grimm and Parhman 2001) แมวาศาล
เด็กและเยาวชนแบบดั้งเดิมจะใหความสําคัญที่การจัดการกับปญหาที่จําเปนของเด็กอยางเปนระบบแลว
ก็ตาม แตยังมีคําวิพากษวจิ ารณวากระบวนการของศาลเด็กแบบดั้งเดิมยังไมไดแกไขปญหาพฤติกรรม
ตอตานสังคมอยางรุนแรง ศาลเด็กหลายศาลไดศึกษาประสบการณของศาลยาเสพติดสําหรับผูกระทําผิด
ที่เปนผูใหญเพื่อตัดสินใจวาวิธีการที่เปนทางเลือกเชนนั้นนาจะดัดแปลงนํามาใชไดกับศาลศาลเด็ก
รูปแบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กทีเ่ นนความสําคัญของครอบครัว มีเปาประสงคที่ครอบครัว 2
ประการ : (1) กระตุนใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการบําบัดฟนฟูผูเยาว และ (2) เพื่อใหการ
ชวยเหลือครอบครัวใหพรอมที่จะเปนครอบครัวที่สามารถใหการสนับสนุนและชวยเหลือลูกของตนได
อยางเหมาะสมและเปนตนแบบเชิงบวกใหแกลูกของตนได โดยหลีกเลี่ยงวิธีการคุมขัง หรือการเปนคน
แปลกหนาระหวางผูเยาวกับผูปกครอง แนวความคิดนี้ จึงตองบูรณาการผูเยาว ผูปกครอง เขากับ
เครือขายชุมชนที่ใหการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก และการปรับเขาหาระบบสังคม
ของครอบครัวที่อยูรอบๆตัวเด็ก วิธีการนี้มงุ จัดการที่สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน
ปญหายาเสพติด ปญหาความรุนแรงในครอบครัว และปญหาการเรียนทีล่ มเหลว โดยการจัดทีมของผูที่
สนใจเกีย่ วกับระบบยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กเขาไปทํางานรวมกับผูนําชุมชนและกับผูใหบริการ
ตางๆ สําหรับเด็กในชุมชน ยกตัวอยาง:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Syracuse, New York (Heilmann 2000).
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ผูพิพากษา ทนาย นักสุขภาพจิต นักการศึกษา นักสอนศาสนา และ
ผูปกครอง
เปาประสงค: ลดผลกระทบทางลบที่เกิดกับเด็กจากผลของการหยาราง
กิจกรรม: หลักปรัชญาที่อยูเบื้องหลังโปรแกรมนี้คือ ถาหากชุมชนไดรับแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ความจําเปนและความตองการของเด็กและผูปกครองที่ไดรับผลกระทบจากการหยาราง หรือครอบครัว
แตกแยก หลักการสําคัญคือการเขาไปใหการสนับสนุนชวยเหลือ และชุมชนใหความคุมครองเด็กและ
ผูปกครองจากความทุกขระทมแสนสาหัส ศาลครอบครัวจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย
กรรมการ 12 คน ที่มีประสบการณทางดานกฎหมาย สุขภาพจิต การไกลเกลี่ย จะประชุมกับบิดามารดา
ของเด็กทุกๆ 6 สัปดาหเพื่อใหบรรลุเปาประสงค และเปาหมายของศาลฯ คณะกรรมการดังกลาวจะ
เสนอแนะใหผปู กครองเขารับการอบรมในหลักสูตรสําหรับผูปกครอง เดือนละ 3 ครั้ง ๆ ละ 4 ชั่วโมง
และทุก 3 เดือน คณะกรรมการจะทําการติดตามผลโดยใชเวลา 2 ชั่วโมง หลักสูตรนี้มีทั้งที่เปนคําสั่ง
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ศาล หรือดวยความสมัครใจของผูปกครอง ประมาณ 1 ใน 3 ศาลเปนผูสง อีก 1 ใน 3 สงตอโดยนัก
บําบัดและอัยการ และที่เหลือสงตอโดยชุมชนจากปากตอปาก ผูพิพากษาสนใจในหลักสูตรดังกลาว
เพื่อชวยพัฒนาการสื่อสารระหวางผูปกครองกับผูเยาว และเปนชองทางที่จะใชกระตุน ผูปกครองให
รวมมือกันแกปญหานอกศาลโดยยังไมตองนําคดีเขามาสูกระบวนการยุติธรรม ผูปกครองที่ยังคง
ตองการคําตัดสินของศาลมองเห็นวาหลักสูตรดังกลาวเปนเครื่องมือที่ชวยใหเขาไมตองเขามาสู
กระบวนการของศาลแมคําพิพากษาของศาลจะออกมาแลวก็ตาม ผูพิพากษาอาจจะใชดุลพินิจสงตอคดี
นั้นเขามายังหลักสูตร แตตองยอมรับวาสําหรับในศาลครอบครัวนั้นการติดตอของศาลกับทรัพยากรใน
ชุมชนมีบทบาทสําคัญมากตอการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและของผูป กครองเปนอยางมาก
ศาล Teen/Peer Courts (http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/183472.pdf)
เปนศาลในประเภทศาลคดีเด็ก และเยาวชนอีกประเภทหนึ่งเปนโปรแกรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน กระบวนการดําเนินคดีคลายกับศาลแบบดั้งเดิมโดยทัว่ ไป แตทแี่ ตกตางออกไปคือการใช
เยาวชนมาทําหนาที่ตัดสินความผิดในกรณีที่เพื่อนๆกระทําผิด แทนทีจ่ ะใชผูใหญมาทําหนาที่ตัดสิน
ความผิด ประโยชนที่ไดจากโปรแกรมดังกลาวคือการทําใหผูเยาวเกิดความรับผิดชอบตอการกระทํา
ของตน และสงเสริมหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ใหการศึกษาแกเยาวชนเกีย่ วกับ
ระบบกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการเสริมพลังอํานาจใหกับเยาวชนใหเปนคนที่แข็งขันในการ
เขาไปมีสวนรวมในการแกปญ
 หาของชุมชนและยังเปนการสรางคุณลักษณะนิสัยทีด่ ีใหกับเยาวชน
(Nessel 1999).
ศาลชุมชน (Community Courts)
(http://www.communityjustice.org/frameset.asp?heading=Best+Practices%5F1&pt=y&pg=l
evelPages%2Easp&value=Community+Court+Principles%5F462
ศาลชุมชนเปนศาลที่มุงทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับทุกภาคสวนและกับชุมชน มุงให
ความสําคัญกับการแกปญหา และมุงสรางความสัมพันธใหมๆกับทุกภาคสวน ทั้งในระบบยุติธรรม และ
นอกระบบยุตธิ รรมรวมทั้งชุมชน เชน สมาชิกของชุมชน พอคา นักสอนศาสนา และโรงเรียน เพื่อ
ทดสอบวิธีการใหมๆ ที่กระทบตอความปลอดภัยของชุมชนยิ่งกวาเพียงแคคอยตอบโตอาชญากรรมเมื่อ
อาชญากรรมเกิดขึ้นแลว (Rottman 1996):
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Manhattan, New York
http://www.courtinnovation.org/_uploads/documents/DISPE~6Q.PDF
สมาชิกประกอบดวยใครบาง: ศาล ประชาชน นักธุรกิจ หนวยงานที่ใหบริการทางสังคม
เปาประสงค: เพื่อฟนฟูความเชื่อถือของประชาชนที่มีตอระบบยุติธรรมทางอาญา
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กิจกรรม: ศาลชุมชนแหงแรกเกิดในป 1993 คือศาลชุมชนแมนฮัตตัน้ มุงเปาไปที่ความผิดเล็กนอยที่
กระทบตอคุณภาพชีวติ เชนการคาประเวณี การทําใหเกิดความสกปรกตามผนัง การลวงกระเปา การเร
ขายของโดยผิดกฎหมาย การไมยอมจายคาโดยสาร และการบุกรุก ศาลชุมชนจะพิพากษาใหผูกระทําผิด
ประเภทนี้ชดใชคืนใหแกชุมชนดวยวิธกี ารใหทํางานบริการสาธารณะชดใช เชนการทาสีในพื้นที่ๆ ตน
ทําสกปรก ทําความสะอาดสถานีรถไฟใตดนิ พับซองจดหมายใหกับองคกรการกุศล ฯลฯ และในชวง
เวลาเดียวกันศาลก็จะใหบริการที่จําเปนที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิดแกผูกระทําผิด บริการดังกลาว
จัดไวในสถานที่ทํางานบริการสาธารณะ เชน การบําบัดรักษายาเสพติด การรักษาสุขภาพ การให
คําปรึกษาและการศึกษา ศาลชุมชนยังมีบริการตางๆสําหรับผูกระทําผิดเชน การไกลเกลี่ยขอพิพาท การ
ฝกหัดอาชีพ และการสรางเครือขายกับผูที่ไรที่อยู ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปญหาของชุมชน
ประชาชน นักธุรกิจ และหนวยงานผูใหบริการทางสังคมจะทํางานรวมกันอยางเปนหุน สวนกับศาล
ชุมชนโดยการกํากับการทํางานบริการสาธารณะรวมกัน และโดยการใหบริการสวัสดิการทางสังคมใน
สถานที่ๆผูกระทําผิดไปทํางานบริการสังคม สมาชิในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในศาลชุมชนโดย
การเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Court’s Neighborhood Advisory) ประจํา
ศาลชุมชน และในคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบตอชุมชน (Community Impact Panels) ในคณะ
กรรมชุดดังกลาวจะเปนชองทางใหผูกระทําผิด และสมาชิกของชุมชนไดพบปะกันและชวยใหการ
สื่อสารกันไดดียิ่งขึ้น
มีตัวอยางที่ใด: Philadelphia, PA (http://www.centercityphila.org/prelease030402.html)
สมาชิกที่เปนหุนสวนฯ: หนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญา และหนวยงานบริการสวัสดิการทาง
สังคม
เปาประสงค: ลดอาชญากรรมที่กระทบตอคุณภาพชีวิตของชุมชน
กิจกรรม: ผูกระทําผิดจะตองไปปรากฏตัวตอหนาศาลภายใน 36 ชั่วโมงนับตั้งแตถูกจับกุม ในเวลา
เดียวกันนั้น ผูค วบคุมการทํางานบริการสาธารณะ และหนวยงานที่ใหบริการสวัสดิการทางสังคมก็จะ
ใหบริการที่จําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิด ณ ที่ทํางานบริการสาธารณะนัน้ ๆ
ดวย โปรแกรมการบําบัดอาจเปนเงื่อนไขของศาล หรือผูกระทําผิดสมัครใจเองก็ได เชน การบําบัด
ยาเสพติด การดูแลสุขภาพ การฝกหัดอาชีพ หรือการศึกษา คําพิพากษาจะเนนการทํางานบริการ
สาธารณะเพื่อชดใชใหกับเหยื่ออาชญากรรม และแกชุมชน
มีตัวอยางที่ใด: Brooklyn, New York
(http://www.communityjustice.org/frameset.asp?heading=Best+Practices%5F1&pt=y&pg=l
evelPages%2Easp&value=Community+Court+Principles%5F462)
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สมาชิกที่เปนหุนสวนฯ: กระทรวงยุติธรรม เทศบาลนครนิวยอรก และระบบศาลในประเภทเดียวกัน
เปาประสงค: เพื่อเสนอแนวทางการแกปญหาของชุมดวยวิธีการแบบบูรณาการ เชนการแกปญหา
ยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และขอพิพาทระหวางเจาของที่ดินกับผูเขา ดวยวิธีการประสาน
กระบวนการทํางานของศาลชุมชนเพื่อตอบสนองตอปญหาความตองการของครอบครัวและชุมชน
กิจกรรม: ศาลชุมชนจะจัดบริการไวที่เดียวกัน ครอบครัว และศาลชุมชนจะทํางานรวมกันกับหนวยงาน
ที่ใหการบําบัดยาเสพติด และใหบริการอื่นๆที่จําเปนเพื่อแกที่สาเหตุของการกระทําผิดซึ่งเปนการ
แกปญหาของชุมชนและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนไปพรอมๆกันดวย.
Balanced and Restorative Justice (BARJ) (http://www.ncjrs.gov/pdffiles/bal.pdf )
เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนของศาลชุมชน ตามคําแนะนําของ
สํานักงานยุติธรรมสําหรับเด็กและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทีแ่ นะนําการเอากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในแบบ “Balanced and Restorative Justice Model” หรือ BARJ ไป
ประยุกตใช ซึง่ มีหลักการวาอาชญากรรมทําความเสียหายใหกับเหยื่ออาชญากรรม ชุมชน และผูกระทํา
ผิด จึงสรางขอผูกพันใหผูกระทําผิดตองแกไขสิ่งที่ผิดพลาดใหคนื ดีดังเดิม ผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่ควร
เชิญเขามาในกระบวนการจัดการกับปญหาอาชญากรรมนั้นๆ ไดแกเหยื่ออาชญากรรม ชุมชน และ
ผูกระทําผิด ความคิดเห็นของเหยื่ออาชญากรรมเปนศูนยกลางของการตัดสินใจวาความเสียหายนั้นจะ
เยียวยากันอยางไร ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดหมายความวาผูกระทําผิดตองรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนและแสดงออกใหเห็นถึงการชดใชเยียวยาความเสียหายที่ตนกอ ความรับผิดชอบของ
ชุมชนหมายความวาชุมชนตองรับผิดชอบสําหรับชีวิตและความเปนอยูที่ดีของมวลสมาชิกของชุมชน
ทุกคนซึ่งหมายความรวมถึงเหยื่ออาชญากรรม และผูกระทําผิดดวย และในทายที่สุด มนุษยทกุ คนลวน
ตางมีคุณคาและศักดิ์ศรีในตัวเอง เมื่อคํานึงถึงสมาชิกของหุนสวนในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทแนวโนมจะเปนผูม ีอาชีพในกระบวนการยุติธรรม นักไกลเกลี่ย เหยื่ออาชญากรรม และ
ผูกระทําผิด ดังนั้นผลลัพธในเบื้องตนจึงเพื่อมุงเปลี่ยนแปลงระบบ และเปลี่ยนแปลงปจเจก
การคุมประพฤติเพื่อการชดใชเยียวยา (Reparative Probation Program)
การคุมประพฤติเพื่อการชดใชเยียวยาเปนรูปแบบที่สมาชิกชุมชนในรูปคณะกรรมการจะพบปะ
กันโดยตรงกับผูกระทําผิดเพื่อประนีประนอม “ขอตกลงเพื่อการชดใช” ที่จะบอกรายละเอียดวาผูก ระทํา
ผิดจะชดใชอยางไรแกเหยื่ออาชญากรรม และแกชุมชนตัวอยาง:
มีตัวอยางที่ใด: Vermont
(http://ojjdp.ncjrs.org/pubs/implementing/accountability.html#promising)
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สมาชิกที่เปนหุนสวนฯ กรมการแกไขฟน ฟูรัฐเวอรมองท สหรัฐอเมริกา ผูกระทําผิดที่ถูกตัดสินวามี
ความผิดในระดับกลาง (Misdemeanor) หรือความผิดระดับโทษสูง (Nonviolent felony) แตไมใช
ความผิดที่ใชความรุนแรง และเหยื่ออาชญากรรม
เปาประสงค: เพื่อกระตุนใหผูกระทําผิดชดใชเยียวยาใหกบั เหยื่ออาชญากรรม
กิจกรรม: ผูพิพากษานายเดียว ใชคําสั่งใหคุมความประพฤติของฝายบริหารที่มีเงื่อนไขกํากับให
ผูกระทําผิดไมเขาไปมั่วสุมกับกิจกรรมใดๆที่จะนําไปสูการกระทําผิดอีก โดยพิพากษาใหผูกระทําผิด
เขา “โปรแกรมคุมประพฤติเพื่อการชดใชเยียวยา” หรือ “Reparative Probation Program” ทันทีทศี่ าล
มีคําพิพากษาคดีวามีความผิดแตใหรอการลงอาญาไวกอน ขอกําหนดใหผูกระทําผิดทําการชดใชให
เสร็จภายในกําหนดเทาใดนัน้ ใหถือวาขอกําหนดนั้นๆ เปนเงื่อนไขพิเศษเพื่อการคุมความประพฤติดวย
ถาขอตกลงเปนที่พอใจ คณะกรรมการจะเสนอรายงานตอศาลใหปลดผูกระทําผิดนัน้ จากการคุม
ประพฤติ แตถา หากลมเหลวไมเปนที่พอใจของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ผูกระทํา
ผิดนั้นอาจถูกสงกลับคืนศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งตามที่ศาลจะเห็นสมควร หรือใหคุม
ความประพฤติตอไปก็ได

ทนายชุมชน/อัยการชุมชน (Community-Lawyer/Prosecution
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/186274.pdf
องคกรชุมชนที่เปนหุนสวนฯ
องคกรที่เปนสมาชิกในหุนสวนยุติธรรมชุมชนในรูปแบบทนายชุมชน หรืออัยการชุมชนจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับองคกรทีเ่ ปนสมาชิกในหุนสวนในรูปแบบศาลชุมชน สมาชิกที่เปนหุนสวนที่มา
จากกลุมเชิงปญหา (Issue-based groups) เชนผูใหบริการเพื่อการแกไขฟนฟูในชุมชน ฯลฯ และกลุม
เชิงสมาชิก (membership-based groups) เชนกลุมเหยือ่ อาชญากรรม ผูกระทําผิดและครอบครัว และ
สมาชิกอื่นๆของชุมชน
ทนายชุมชน (Community Lawyer):
ทนายชุมชนจะบูรณาการวิธกี ารทํางานแบบใหมเขากับการทํางานของทนายแบบดั้งเดิม ทนาย
แบบดั้งเดิมมองวาการกระทําความผิดก็คือคดี หรืออาชญากรรมรายหนึ่ง แตทนายชุมชนเปลี่ยนมุมมอง
วาอาชญากรรมคือปญหาของบุคคลคนหนึง่ หรือปญหาสําหรับสถานที่ใดที่หนึ่ง ทนายชุมชนจะให
ความสําคัญในการแกปญหาของชุมชน เพิ่มความปลอดภัยใหกับชุมชน เนนปองกันอาชญากรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งเหยื่ออาชญากรรม และของผูกระทําผิด และพัฒนาความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาวทนายชุมชนจะทํางานใกลชิดกับหนวยงานที่
ใหบริการเกี่ยวกับการบําบัดรักษายาเสพติด และหนวยงานที่ใหบริการดานสวัสดิการสังคม ซึ่ง
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ประกอบดวยหนวยงานทีใ่ หบริการดานสังคม การบําบัดรักษายาเสพติด สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ
เบื้องตน ปญหาความรุนแรงของครอบครัว และการศึกษา คุณลักษณะทีส่ ําคัญอื่นๆ คือความสําเร็จของ
กระบวนการดําเนินงานของศาลใดศาลหนึง่ ไมไดขึ้นอยูกบั มาตรฐานของระบบยุติธรรมทางอาญาแต
เพียงอยางเดียว หากแตยังขึน้ อยูกับวาชุมชนเห็นวาปญหานั้นเปนปญหาของชุมชนหรือไม และอะไรที่
รับกันไดวาเปนความสําเร็จภายในบริบทของชุมชนนั้นๆ ดังนั้นทนายชุมชนใชกระบวนการดําเนินคดี
แบบดั้งเดิมเปนเพียง “เครื่องมือ” ไมใชเปาประสงคสุดทายในตัวของมันเอง แทนทีจ่ ะถามในคดีวา “เกิด
อะไรขึ้น” กลับถามวา “กําลังเกิดอะไรขึ้น” ตัวอยางเชน:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: San Diego, California (Clarke 2001)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: สํานักงานทนายภาครัฐของซานดิเอโก และสภาความรุนแรงใน
ครอบครัว
เปาประสงค: เพื่อใหการบําบัดแกผูกระทําผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัว
กิจกรรม: กํากับและประเมินผลโปรแกรมความรุนแรงในครอบครัวที่ใหบริการแกผกู ระทําผิดที่ตอ งเขา
โปรแกรมตามคําสั่งศาล
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Boston, Massachusetts (Clarke 2001)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: ทนายของรัฐ และ ศูนยกฎหมายสําหรับเด็กของแมซซาชูเสท
เปาประสงค: พัฒนาการใหการสนับสนุนการศึกษาและโรงเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
บอสตัน
กิจกรรม: พัฒนาหลักสูตร “โครงการศึกษากฎหมาย” เพื่อใหการทํางานหุนสวนดังกลาวใกลชิดกับ
ผูปกครอง ผูที่ทํางานกับเด็ก และนักกฎหมายอื่นๆ การทํางานรวมกันเกิดเปนหุน สวนเพื่อการสนับสนุน
การศึกษาขึ้นมา
อัยการชุมชน (Community Prosecution) http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/186274.pdf
อัยการชุมชนจะเนนใหความสําคัญกับคดีอาญา อัยการชุมชนจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทํางานใหมไมใชเปนแค “ผูปฏิบัติงานตามขั้นตอน” หรือ “Simply Case Processors” อีกตอไป แต
อัยการชุมชนเปลี่ยนมาเปนนักแกปญหา คนหาวิธีการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่พวกเขา
ใหบริการอยู โดยการทํางานรวมกับชุมชนโดยตรงและเรียนรูปญหา และขอวิตกกังวลของชุมชน
โดยตรงจากมวลสมาชิกของชุมชน พวกเขาสามารถจัดการกับอาชญากรรมของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ความสําเร็จเกิดไดอยางไรแมจะมีความแตกตางกัน แตกม็ ีพื้นฐานจากหลักการที่
คลายคลึงกันกับหุนสวนยุติธรรมชุมชนประเภทอืน่ ๆ อัยการชุมชนยังรวบรวมขอมูลชุมชนและเปน
ขอมูลที่นําเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกทางแกไขสําหรับปญหา
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นั้นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนแตละแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งอัยการชุมชนจะตอง(1) ทํางานใน
ชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธและเครือขายกับสมาชิกชุมชน (2) ตองสามารถใชกระบวนการทํางาน
เปนการทํางานในเชิงรุก เขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน ใหความสําคัญกับปญหาแมปญ
 หานั้น
เปนปญหาเล็กๆนอยๆหากปญหานั้นคือปญหาของชุมชน ทํางานรวมกันอยางเปนหุน สวนกับชุมชน
และหนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาดวยกัน รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธในการทํางานรวมกับ
หนวยงานทีใ่ หบริการทางสังคมทั้งจากภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งดวย (3) ทํางานอยางใกลชิดกับ
ประชาชนแตละคน กับตํารวจ ในพื้นทีเ่ ปาหมาย (Coles 2000); และ (4) รวบรวมขอมูลของผูกระทํา
ผิดในพื้นทีน่ นั้ ๆเพื่อออกแบบการแกปญหาที่เหมาะสม ตัวอยางเชน:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Indianapolis, Indiana (Coleman et al 2001)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: อัยการ ตํารวจ และกลุมตางๆในชุมชน
เปาประสงค: เพื่อลดการฆาตกรรม โดยการนําชุมชนเขาสูกระบวนการแกปญหา พัฒนาการสื่อสาร
และความสัมพันธระหวางหนวยงานในระบบยุติธรรมทั้งหมดในพื้นที่ของอินเดียนาโปลิส
กิจกรรม: ทีมงานวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการฆาตกรรมและคนพบองคประกอบของการฆาตกรรม 4
องคประกอบจากนั้นระบบยุติธรรมมีคําสั่งใหผูที่กระทําผิดซ้ําๆเขามารวมประชุมรวมกับสมาชิกของ
ชุมชน ตัวแทนจากหนวยงานที่ใหบริการทางสังคม และกับหนวยงานในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ทั้งหลายเพื่อแจงใหผูกระทําผิดเหลานั้นใหทราบวาพฤติกรรมของพวกเขานั้นชุมชนและทุกภาคสวนจะ
ไมยอมอดทนใหอีกตอไปแลว
การใหบริการแกเหยื่ออาชญากรรม (Victim Services)
การเกิดขึ้นมาของทนายชุมชนทําใหการใหบริการแกเหยื่ออาชญากรรมขยายขอบออกไปโดย
ใหการชวยเหลือตอเนื่องในชุมชนและใหถือวาเหยื่ออาชญากรรมเปนสวนหนึ่งที่สําคัญที่สุดใน
“กระบวนการ” ยุติธรรมทางอาญา การใหบริการแกเหยือ่ แบบดั้งเดิมมุง ใหบริการแกเหยื่อบางประเภท
เชน เหยื่อจากความรุนแรงในครอบครัว การทํารายทางเพศ และการละเมิดตอเด็ก โปรแกรมตางๆ
เหลานั้นไดทะลุขอบเขตขั้นพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวเกีย่ วกับเหยื่ออาชญากรรมที่ผานมา ซึ่ง
ปจจุบันนี้มีขอบเขตกวางไปไกลกวานั้นมาก องคกรตางๆในชุมชนสามารถเขามาใหการสนับสนุนใน
กระบวนการชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไดโดยเขามาเปนหุนสวนกับศาลเพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียวที่ศาลก็ได ยกตัวอยางเชน สํานักงานเพื่อเหยือ่ อาชญากรรมเปนองคกรสังกัดสํานักงาน
โปรแกรมดานยุติธรรม (Office for Justice Programs) กระทรวงยุติธรรมอเมริกา ที่สภาคองเกรส
ตั้งขึ้นในป 1988 เมื่อมีการเสนอขอแกไขกฎหมายวาดวยเหยื่ออาชญากรรมป 1984 กฎหมายดังกลาว
ใหอํานาจสํานักงานเพื่อเหยือ่ อาชญากรรมใหการสนับสนุนทุนแกรัฐตางๆ เพื่อดําเนินโครงการเพือ่ การ
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ชดใชแกเหยื่ออาชญากรรม ในป 1998 สํานักงานเพื่อเหยื่ออาชญากรรมไดจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมินสถานการณความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมตั้งแตป 1982 ที่มีความสมบูรณในชือ่
“New Directions from the field: Victims Rights’ and Services for the 21st Century” แนวคิดที่
สําคัญๆบางแนวคิด เชนแนวคิดเกีย่ วกับการเปดชองทางสําหรับเหยื่ออาชญากรรมเพื่อการเขาถึงบริการ
ตางๆที่มีคุณภาพ และบริบูรณ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และแนวคิดเกีย่ วกับการใหการสนับสนุน การ
ปรับปรุง และการทดแทนดวยวิธีการที่พิสจู นแลววาดีทสี่ ุดเกี่ยวกับสิทธิ และบริการสําหรับเหยื่อ
อาชญากรรมที่เกิดจากการวิจัย เทคโนโลยีสมัยใหม และวิธีการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวน นัน้ เปน
เพียงสองแนวคิดจากหาแนวคิดที่ทาทายโลกและเปนพลังขับที่อยูเบื้องหลังโปรแกรมนี้ซึ่งสํานักงาน
เพื่อเหยื่ออาชญากรรมคนพบ ตัวอยางเชน:
มีตัวอยางอยูทใี่ ด: Denver, Colorado
(http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/bulletins/dv_10_2000_1/files/NCJ183397.pdf)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: หนวยงานเพื่อเหยื่ออาชญากรรมทั้งหลาย ผูมีอาชีพที่เกี่ยวของ ชุมชน
และโปรแกรมตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เปาประสงค: เพื่อปรับปรุงบริการเพื่อเหยื่ออาชญากรรม
กิจกรรม: Victim Services 2000 (VS2000) เปนโครงการหนึ่งของสํานักงานเพื่อเหยื่ออาชญากรรมที่
มุงเปาเพื่อสรางเครือขายเพื่อเหยื่ออาญากรรมดวยวิธีการบูรณาการบริการตางๆเขาดวยกันแบบเบ็ดเสร็จ
ใหสามารถตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของเหยื่ออาชญากรรมแตละรายไดอยาง
เหมาะสม ที่เมืองเดนเวอร รัฐโคโลราโด ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานเพื่อเหยือ่ อาชญากรรมผาน
ทางคณะกรรมการเวลเดนเวอร เพื่อจัดตัง้ โครงการเพื่อเหยื่ออาชญากรรมเปนโครงการแรก เปน
โครงการที่ใหบริการตอเนื่องแบบเบ็ดเสร็จดวยการทํางานรวมกันหลายภาคสวนแบบหุนสวนยุติธรรม
ชุมชน ที่ตองประสานการทํางานรวมกันอยางใกลชิด โครงการนี้สมาชิกของหุนสวนฯ ประกอบดวย
เจาหนาที่โครงการฯ และคณะกรรมการบริหารของโครงการฯ สมาชิอื่นๆ มาจากหนวยงานผูใหบริการ
ดานตางๆจํานวน 50 หนวยงานของเมืองเดนเวอร พันธมิตรตางๆ ผูมีอาชีพที่เกี่ยวของ และชุมชนและ
โปรแกรมในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทั้งหลายซึ่งทํางานรวมกันเพื่อใหเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน
บรรลุผล

การแกไขฟน ฟูในชุมชน (Community-Corrections Partnerships)
องคกรชุมชนที่เปนสมาชิก
หุนสวนยุติธรรมชุมชนในระบบการแกไขฟนฟูแบงออกเปนสงรูปแบบ คือหุนสวนยุติธรรม
ชุมชนที่ดําเนินการโดยงานคุมประพฤติ กับ ที่ดําเนินการโดยเรือนจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งงานคุม
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ประพฤติมุงแกไขฟนฟูผกู ระทําผิดในชุมชนโดยกลวิธีใหบริการหรือใหความชวยเหลือใดๆที่สามารถ
ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของผูกระทําผิดอันเปนสาเหตุแหงการกระทําผิดนั้นๆซึ่ง
สามารถปองกันการกระทําผิดซ้ําไดเปนอยางดีอีกดวย ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหงานคุมประพฤติตอง
แสวงหาวิธีการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับองคกรเชิงสถาบันตางๆ เชนทํางานกับองคกรที่
ใหบริการสวัสดิการทางสังคมที่จําเปน และ/หรือกับองคกรเชิงปญหาเชนโปรแกรมการฝกหัดอาชีพ
และ/หรือองคกรเชิงสมาชิก เชนกลุมออมทรัพย รวมทั้งสมาชิกของชุมชนแตละคนดวย บทบาททีง่ าน
คุมประพฤติทุกแหงทําอยูเหมือนๆกันคือการ “รายงานผลกระทบจากการกระทําผิดตอศาล” (Impact
Statement) โดยกระบวนการทําใหเหยื่ออาชญากรรม สมาชิกในครอบครัวของผูกระทําผิดมาพบกัน
เพื่อจัดทําขอผูกพันหากตกลงกันไดเพื่อรายงานใหศาลทราบถึงผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึน้ ตอ
เหยื่ออาชญากรรม ชุมชน และผูกระทําผิดพรอมทั้งทางออกสําหรับปญหานั้นหรือทํางานรวมกันกับ
องคกรชุมชน และกับภาคสวนตางๆที่เกีย่ วของเพื่อเตรียมชุมชนใหพรอมสําหรับการคืนผูกระทําผิดจาก
เรือนจําสูชุมชนอยางเปนพลเมืองดี และใหการดูแลตอเนือ่ งในชุมชน ผลลัพธมุงที่ความสําเร็จในระดับ
ปจเจก สําหรับเรือนจําในชวงการเตรียมการกอนปลอยการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับภาคสวน
ที่เกี่ยวของในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อเขาไปใหความชวยเหลือในเรือนจําแกผูกระทําผิดใหมีความพรอม
ในดานตางๆที่จําเปนกอนการคืนสูชุมชน ซึ่งผลลัพธก็มุงที่ความสําเร็จในระดับปจเจกเชนกัน การริเริ่ม
ของระบบการแกไขฟน ฟูโดยการทํางานรวมกันกับชุมชนและทุกภาคสวนที่เกีย่ วของในรูปแบบ
หุนสวนยุติธรรมชุมชนนั้นมีจุดมุงหมายเพือ่ ใหบริการทีส่ ามารถแกไขที่สาเหตุแหงการกระทําผิด หรือ
“ปจจัยเสีย่ ง” (Risk Factors) ซึ่งเปนการปองกันการกระทําผิดซ้ําที่มีประสิทธิภาพ ตัวอยางของ
ความคิดริเริ่ม:
การควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดในชุมชน (Offender Supervision in the Community)
เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของชุมชนที่กรมคุมประพฤติควรจะนํามา
พิจารณาไดแก การควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดโดยยึดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง (Neighborhood-Based
Supervision) และมอบหมายใหพนักงานคุมประพฤติคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในพืน้ ที่นั้นๆ การแบง
พื้นที่เชนนี้อาศัยการแบงตามขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geographical Area) แทนการมอบหมายคดี
แบบกระจายไปทั่วทั้งจังหวัด (Randomly) การมอบหมายคดีตามพืน้ ที่ทําใหพนักงานคุมประพฤติ
ผูกพันในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบพนักงานคุมประพฤติจะมองชุมชนวาเปนลูกคาหรือผูที่รับบริการจาก
วิธีการคุมประพฤติ การรับผิดชอบตอพื้นทีม่ ีอิทธิพลตอการกระตุนใหพนักงานคุมประพฤติพัฒนาการ
ทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนยุติธรรมชุมชนกับชุมชนและกับผูมีอาชีพในระบบยุติธรรมดวยกันและ
สมาชิกของชุมชนซึ่งจะเปดชองใหพนักงานคุมประพฤติกับชุมชนทํางานรวมกับผูกระทําผิดที่ถูกคุม
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ความประพฤติไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําซึ่งจะสงผลใหความสัมพันธใน
ชุมชนเขมแข็งเพิ่มขึ้นและชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม เมื่อใดก็ตามที่ผูมีหนาที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทํางานรวมกับชุมชนเพื่อแกปญหาของชุมชนที่นอกเหนือจากปญหาของผูกระทําผิด ผลลัพธที่
ไดจากการกระทําเชนนั้นจะเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบ ตัวอยาง:
มีตัวอยางอยูทใี่ ด: Allegheny County, Pennsylvania
(http://ojjdp.ncjrs.org/pubs/implementing/case.html#cisp)
สมาชิกของหุน สวนฯมีใครบาง: ศาล คุมประพฤติ โรงเรียน หนวยงานรองรับการทํางานบริการสังคม
เปาประสงค: เพื่อเสนอทางเลือกแทนการกักขัง
กิจกรรม: กํากับดูแลการศึกษา เขารวมในกิจกรรมที่ศูนยควบคุมและสอดสองแบบเขมขนในชุมชน 7
วันตอสัปดาหจากเวลา16.00 น.ถึง 21.00 น.การควบคุมดวยเครื่องอิเลคโทรนิค และการตรวจหาสาร
เสพติดและสุรา การใหทํางานบริการสาธารณะในขอบเขตที่กวางขวางทําใหพนักงานคุมประพฤติ
สามารถควบคุมเวลาวางของผูกระทําผิดในชุมชนไดดีมากขึ้นกวาเดิม
มีตัวอยางอยูทใี่ ด: Dakota County, Minnesota
(http://ojjdp.ncjrs.org/pubs/implementing/case.html#dakota)
สมาชิกของหุน สวนฯมีใครบาง: ศาล คุมประพฤติ โรงเรียน หนวยงานรองรับการทํางานบริการสังคม
และครอบครัว
เปาประสงค: เพื่อเปนทางเลือกแทนการสงไปควบคุมตัวในสถานที่อนื่ นอกบานและแทนการควบคุมที่
มีความมั่นคงสูง
กิจกรรม: เยาวชนเขารับบริการการบําบัดฟน ฟูในเวลากลางวัน ในโปรแกรมที่สามารถขยายขอบเขต
การบําบัดไดอยางไมจํากัดเพือ่ ประโยชนตอ เด็ก เชน การรวมมือกับโรงเรียน การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต การใหบริการสุขภาพ การบําบัดฟนฟูยาเสพติด การนันทนาการ การทํางาน
บริการสาธารณะ และการจัดหาอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่สอดคลองกับลักษณะของผูกระทําผิดเปนรายๆ
ในชวงค่ําผูกระทําผิดจะตองอยูที่บานภายใตเงื่อนไขการควบคุมดวยเครื่องอิเลคโทรนิค และเงื่อนไข
การคุมประพฤติผูปกครองรวมดวย
มีตัวอยางอยูทใี่ ด: Mercer County, New Jersey
(http://www.corrections.com/njaca/pastquarterlys/fall98%5Fquarterly/intensive%5Fsupervisi
on%5Fprogram.htm)
สมาชิกของหุน สวนฯมีใครบาง: คณะกรรมการคัดกรองการคุมประพฤติแบบเขม (ISP Screening
Board) จะประกอบดวยสมาชิก 12 คน ทุกคนเปนประชาชนที่อาสาสมัครเขามา คณะกรรมการมีภูมิ
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หลังจากวงการตางๆ เชนเกษียณจากภาคเอกชน การศึกษา และการแพทย คณะกรรมการทุกคนลวนมี
ความแข็งขันเมื่อครั้งอยูในองคกรชุมชนเดิมที่ตนสังกัด
เปาประสงค: เพื่อลดการกระทําผิดซ้ํา.
กิจกรรม; คณะกรรมการคัดกรองรับผิดชอบในการสัมภาษณ และใหคําแนะนําตอ “คณะกรรมการลด
ความรุนแรงของการลงโทษตามกฎหมายโดยการใชวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนของศาล” (ISP
Resentencing Panel of Judges) วาผูกระทําผิดรายนัน้ ๆเหมาะสมตอวิธีการดังกลาวนี้หรือไม
อยางไร โปรแกรมการคุมประพฤติแบบเขมสวนใหญยังทําการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ สงตอ
ผูกระทําผิดเขารับบริการการบําบัดรักษายาเสพติด สุรา และอาการบกพรองทางจิต การจัดการสัมมนา
เชิงการศึกษาใหกับผูกระทําผิด สมาชิกในครอบครัวและผูใหการสนับสนุนในชุมชน โดยประเด็นการ
สัมมนาจะเปนประโยชนตอการแกไขฟนฟู เชน ทักษะการเปนผูปกครองที่ดี การจัดระเบียบการใชจาย
การประทุษรายตอเด็ก ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด การกระทําผิดซ้ํา และโรคเอดส และการกําหนด
เงื่อนไขใหผูกระทําผิดทํางานเปนกิจจะลักษณะ และใหบริการสนับสนุนดานอาชีพ และขอกําหนดให
ทํางานบริการสังคม
มีตัวอยางอยูทใี่ ด: Hillsboro County, Florida
(http://www.usdoj.gov/cops/cp_resources/promise_prac/success_stories/ss_hc.htm)
สมาชิกของหุน สวนฯมีใครบาง: ผูประสานงานในหนวยแกงอาชญากรรมในสํานักงานคุมประพฤติ
กอตั้งโปรแกรมการทํางานบริการสังคม "Paint Out" และผูเยาวที่อยูภายใตขอกําหนดเงื่อนไขของศาล
รัฐบาลของเมือง และองคกรทองถิ่นอื่นๆ โดยแมกโดแนล กับ โฮมดีพอท บริจาคสีที่ผานกระบวนการรี
ไซเคิลมาแลว วัสดุอุปกรณและอาหาร วัสดุอุปกรณทั้งหมดจัดเก็บในรถเทรเลอรคันหนึ่งซึ่งยึดไดจาก
การลักลอบเลนการพนัน
เปาประสงค: เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่อยูภ ายใตขอกําหนดของศาลมีโอกาสทํางานบริการสาธารณะ
เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกเด็กดวยพฤติกรรมเชิงบวก และเพื่อทําความสะอาดใหกับชุมชน
กิจกรรม: ผูแทนสํารองจากหนวยงานสมาชิกของหุนสวนฯ อาสาเขามาควบคุมและสรางแรงจูงใจ
ใหกับเด็กเหลานี้ในขณะที่เด็กๆ กําลังทําความสะอาดอาคารที่ถูกบุกรุก ทาสีทับรอยเปรอะเปอน ชักลาก
สวะ และปรับปรุงอาคาร และเพื่อกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีม ทุกคนจะทํางานเคลื่อนไปขางหนา
ตามลําพังไมไดตราบใดที่สมาชิกคนหนึง่ ยังทํางานในสวนที่ผูนั้นรับผิดชอบไมเสร็จ หากตองการ
เคลื่อนไปขางหนาตองมาระดมชวยเพื่อนๆที่ทําไดชา
มีตัวอยางอยูทใี่ ด: Arizona (http://www.bbbsa.org/stories&news/big_stories.html)
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สมาชิกของหุน สวนฯมีใครบาง: ชมรมพี่ชาย/พี่สาวคนโต ในอริโซนา ศาลสูงของอริโซนา ศาลเด็กและ
เยาวชน
เปาประสงค: เพื่อลดการกระทําผิดซ้ําสําหรับเด็กที่สงตอโดยศาลใหไดครึ่งหนึ่งจากเดิมรอยละ 32 ให
เหลือรอยละ 16
กิจกรม: สํานักงานคุมประพฤติสาขาจะพัฒนาอาสาสมัครในงานคุมประพฤติ (Volunteers in
Probation หรือ “VIP”) เพื่อใหความชวยเหลือแกเด็กทีก่ ระทําผิดเปนครัง้ แรกไดอยางรวดเร็วยามใดที่
เด็กตองการความชวยเหลือ โดยการคัดเลือกอาสาสมัครที่เหมาะสมใหเด็กและเยาวชนเปนรายๆไป
การสงเคราะหหลังปลอยแบบเขมขนในชุมชนโดยยึดพืน้ ที่ใดพื้นที่หนึ่ง(Intensive CommunityBased Aftercare Programs)
ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานยุติธรรมสําหรับเด็กและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
(OJJDP) เปาประสงคของการริเริ่มเพื่อประเมิน ทดสอบ และการเผยแพรผลการทดลองทําการใหการ
สงเคราะหหลังปลอยแบบเขมขนในชุมชนใดชุมชนหนึ่งสําหรับผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนที่ทํา
ผิดรายแรง ใชความรุนแรง และกระทําผิดซ้าํ ๆ ที่ในเบื้องตนตองการมาตรการการควบคุมมั่นคงสูง
ผลสําเร็จที่ตองการคือเพื่อใหการควบคุมและสอดสองแบบเขมแกเยาวชนเหลานั้นเพื่อใหชุมชนมัน่ ใจ
ในความปลอดภัยจากอาชญากรรม และบริการตางๆที่ออกแบบมาเพื่อใชในกระบวนการบูรณการการ
คืนสูชุมชนสําหรับเด็กทีก่ ระทําผิดลักษณะพิเศษดังกลาวซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นสามารถ
คืนสูชุมชนไดเร็วมากขึ้นทั้งยังสามารถปองกันการกระทําผิดซ้ําไดอีกดวย ผลลัพธมุงความสําเร็จใน
ระดับปจเจก และการเปลี่ยนระบบยกตัวอยางเชน:
มีตัวอยางอยูทใี่ ด: Paterson, New Jersey
(http://www.corrections.com/njaca/pastquarterlys/fall98%5Fquarterly/intensive%5Fsupervisi
on%5Fprogram.htm)
สมาชิกที่เปนหุนสวนฯมีใครบาง: สํานักงานคุมประพฤติ โปรแกรมการพักโทษและการสงเคราะหหลัง
ปลอย สถานีตํารวจแพทเทอรสัน และองคกรชุมชนอื่นๆ การตรวจสอบโปรแกรมดังกลาวโดย
คณะกรรมการการศึกษา (Education Board) คณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากระบบยุติธรรม
สําหรับเด็ก และหนวยงานตางๆที่ใหบริการสําหรับเด็กในเมืองแพทเทอรสัน นอกจากนั้นยังมี
คณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติการ (Operations Board) คณะหนึ่งประกอบดวยตัวแทนจากองคกรหรือ
หนวยงานทีเ่ ปนสมาชิกในหุน สวนตามโปรแกรมนี้ คณะกรรมการชุดนีม้ ีวาระการประชุมรวมกันทุก
สัปดาหเพื่อจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในโปรแกรม หรือปญหาของเด็กและเยาวชน
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เปาประสงค: เพื่อลดการกระทําผิดซ้ํา และลดความรุนแรงที่เกี่ยวของกับแกงอาชญากรรมในหมูวยั รุน
ของเมืองแพทเทอรสันที่อยูในระหวางการคุมประพฤติและการพัก/ลดโทษดวยวิธีการบังคับเงื่อนไข
ของศาล คุมครองความปลอดภัยของชุมชน และใหบริการที่จําเปนแกเด็กและเยาวชนเหลานั้น
กิจกรรม: เปนโครงการทดลองระยะสั้นเพียง 1 ป ออกแบบตอเนื่องจากการทดลองปฏิบัติการไนทไลท
(Operation Night Light) ของสํานักงานคุมประพฤติบอสตันที่สามารถลดอัตราการฆาตกรรม และ
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากเด็กและเยาวชนลงได เปาหมายของโครงการดังกลาวจะสําเร็จไดตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายสวนไดแกผูพิพากษาทั้งหลาย ระบบของศาล ตํารวจ เจาหนาที่พกั โทษ ระบบ
การศึกษาของแพทเทอรสัน สํานักงานอัยการ ศาสนา และหนวยงานผูใหบริการดานสังคมทั้งปวง
นอกจากนี้ทีสาํ คัญที่สุดคือการออกลาดตระเวนในยามค่ําคืนรวมกันระหวางตํารวจ พนักงานคุม
ประพฤติ พนักงานพักโทษในบริเวณที่เกิดเหตุซ้ําๆ โครงการนี้เชื่อมตอเด็กเขากับระบบยุติธรรมสําหรับ
เด็ก ดวยบริการตางๆตั้งแตเมื่อเด็กยังอยูที่เรือนจําวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการ
อาสาสมัครเขาไปชวยสนับสนุนการแกไขฟนฟูในเรือนจํารวมทั้งเพือ่ กระตุนบุคคล องคกร หรือ
หนวยงานอืน่ ใดที่จะชวยกันในการเตรียมการกอนปลอยในเรือนจําและการชวยเหลือสนับสนุนตอเนื่อง
เมื่อเยาวชนไดรับการปลอยคืนสูชุมชนแลวดังอธิบายในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาวไดดังนี:้
อาสาสมัคร เมือ่ คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนในระบบการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนทีม่ ี
แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องทําใหมีตวั อยางมากมายในสาขาการบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer
Management Branch หรือ”VMB”) ของการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน โปรแกรมดังกลาวจะ
สรางความเขมแข็งใหกับอาสาสมัครดวยโปรแกรมตางๆ เชน:
การมีสวนรวมของประชาชน (Citizen Participation) สาขาการบริหารจัดการอาสาสมัครจะเริ่มตน
ดวยการพัฒนาโปรแกรมการบูรณาการการคืนสูชุมชน และคืนสูครอบครัวสําหรับผูกระทําผิดใน
เรือนจํา เพื่อใหนักโทษพัฒนาตนเองดวยการมีตัวแบบใหเห็นเปนตัวอยาง ทําใหชุมชนเกิดแนวคิดนี้
และสามารถใหความชวยเหลือแกนักโทษเหลานั้นได อาสาสมัครมีโอกาสตอการทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผูกระทําผิดไดโดยตรงจากการเปนตนแบบที่ดีใหกับผูกระทําผิดเหลานั้น
สํานักเรือนจําของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาใชอาสาสมัครจากทุกๆ หนวยงานเขาไปทํางานในเรือนจํา
และในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเหลานี้ตอ เนื่องในชุมชนและครอบครัว และดวยการขยายขอบเขต
การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับชุมชนในทองถิน่ ทําใหสมาชิกของชุมชนเกิดความเขาใจใน
บทบาทเฉพาะของระบบการแกไขฟน ฟูเพิม่ มากขึ้น สาขาการบริหารจัดการอาสาสมัครยังชวยเหลือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทีก่ ําลังศึกษาอยูแ ละที่จบแลวที่สนใจในการเขามาศึกษาและหาประสบการณจาก
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ระบบการแกไขฟนฟูโดยจะไดรับการรับรองผลการศึกษาหรือการหาประสบการณนนั้ เปนจํานวน
ชั่วโมงตามที่อาสาเขามา ผลลัพธมุงความสําเร็จในระดับปจเจก
การใหบริการแกเหยื่ออาชญากรรม (Victims services)
โปรแกรม “ผลกระทบตอเหยื่ออาชญากรรม” (The Victim Impact Program) เปนโปรแกรม
ริเริ่มในระดับประเทศ วัตถุประสงคของโปรแกรมเพื่อใหความสําคัญกับความเห็นของเหยื่อ
อาชญากรรมเปนหลัก และเนนย้ําแกผูกระทําผิดใหตระหนักในความรับผิดชอบของตนและผลทีจ่ ะเกิด
ตามมาจากการกระทําของตนนั้น นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมที่ใหบริการแบบอยูประจําเพื่อแกไขปญหา
ที่เกี่ยวของกับการใชความรุนแรงในครอบครัวสําหรับผูกระทําที่เปนหญิง โปรแกรมการเตือนภัยแก
เหยื่ออาชญากรรมก็ไดเกิดขึน้ เมื่อไมนานมานี้ในระบบการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนโดยไดรับ
ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางในรัฐ บัลติมอร แมรี่แลนด และฟลอริดา ผลมุงความสําเร็จในระดับปจเจก
คณะกรรมการพัฒนาความสัมพันธกับชุมชน (Community Relations Boards)
คณะกรมการเหลานี้ จะเปนชองทางการสื่อสาร และชองทางการสนับสนุนระหวางสถาบัน
ตางๆและชุมชนในทองถิ่น ในขณะที่คณะกรรมการดังกลาวไมไดมหี นาที่ใหคําแนะนําแบบทางการแก
สถาบันเหลานั้น เปาประสงคการมีคณะกรรมการดังกลาวเพื่อใหบริการการสื่อสารสองทางเชื่อม
ระหวางสถาบันเหลานั้นกับผูนําชุมชน และเพื่อสงเสริมการใหความรูแกสาธารณะ การสรางความ
เขาใจ และใหการสนับสนุนปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับเรือนจําของรัฐบาลกลาง ผลมุงความสําเร็จใน
ระดับระบบและปจเจก
โปรแกรมเตรียมการกอนปลอย (Pre-release programs)
ประกอบดวยหลักสูตรตางๆ เชน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน หลักการหางาน และ
หลักการรักษางาน โปรแกรมดังกลาวยังรวมถึง การนําเสนอโดยองคกรตางๆที่ทํางานเพื่อชุมชนที่จะ
ชวยใหผักระทําผิดเหลานั้นในการหางานและหาแหลงฝกฝนอาชีพหลังจากการปลอย สํานักเรือนจํา
ของรัฐบาลกลางจะยายผูกระทําผิดที่มีคุณสมบัติพรอมที่จะไดรับการปลอยไปไวที่บานกึ่งวิถีกอนทีจ่ ะ
ปลอยจริงเพื่อชวยใหผูกระทําผิดเหลานั้นในการปรับตัวเขากับชุมชนในขณะนั้นและชวยใหการหางาน
ทําไดงายขึ้น ผลมุงความสําเร็จในระดับปจเจก เชน:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Texas (http://www.ncjrs.org/pdffiles/168637.pdf)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: คณะกรรมการแรงงานของเท็กซัสที่รับผิดชอบโครงการนี้ และกรม
ยุติธรรมทางอาญาของเท็กซัส ที่มีผูเชี่ยวชาญดานการประเมินการใชทนุ ที่ไดรับคอยชวยเหลือในการ
เตรียมการในการหางานสําหรับนักโทษ และมีพนักงานพักโทษที่ทําหนาที่สงตอผูกระทําผิดเหลานั้น
เขารับบริการตามโปรแกรม
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เปาประสงค: เพื่อจัดหางานใหกับผูที่ไดรับการพักโทษเพือ่ ลดการกระทําผิดซ้ํา
กิจกรรม: โปรแกรมดังกลาวใหบริการเตรียมการหางานแกนกั โทษในเรือนจําเพื่อใหมีความพรอมที่จะ
มุงมั่นออกลางานหลังออกๆไปจากเรือนจํา ในขณะเดียวกันก็ไดสื่อสารใหผูที่ใกลจะไดรับการปลอยวา
โปรแกรมดังกลาวคอยการออกมาจากเรือนจําของเขาเหลานั้นอยูขางนอกแลว เพื่อชวยในการหางานใน
วันที่พวกเขาเปนอิสระ
หุนสวนเพื่อการคืนสูชุมชน (Reentry Partnerships)
การริเริ่มโครงการดังกลาวเปนความพยายามของรัฐบาลกลางเพื่อชวยเหลือเขตอํานาจศาล
ทั้งหลายในการแกปญหาการคืนสูชุมชนสําหรับนักโทษจากเรือนจํา เปาหมายเพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากการปลอยนักโทษเหลานัน้ ทีจ่ ะปองกันไมใหพวกเขากระทําผิดโดยการใช
มาตรการควบคุม เฝาระวัง สรางระบบการสนับสนุนในชุมชนใหเขมแข็ง ทําใหผูพน โทษมีความ
เขมแข็ง และเยียวยาความเสียหายใหแกเหยื่ออาชญากรรม ความคิดริเริม่ เหลานี้เปนสวนหนึ่งของ
รัฐบาลกลางในการใหทนุ เพือ่ ชวยใหการจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อผูไดรับการปลอย
จากเรือนจําตองเผชิญในชุมชนโดยการควบคุมและเฝาระวังเพียงเล็กนอย หรือไมมีการควบคุมเลย รัฐที่
เขารวมในโครงการทดลองประกอบดวย Florida, Maryland, Massachusetts, Missouri, Nevada,
South Carolina, Vermont และ Washington หุนสวนเพื่อการคืนผูกระทําผิดสูชุมชนตองการสมาชิกที่
สําคัญจาก 3 ฝายคือ เรือนจําของรัฐ หนวยงานบังคับใชกฎหมายของทองถิ่น และองคกรทองถิ่น
ทั้งหลายที่ทํางานเพื่อชุมชน เพื่อรวมกันวางงแผนการปลอย และรวมกันกํากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
แผน ผลมุงความสําเร็จในระดับระบบ ยกตัวอยาง:
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Maryland (http://www.ci.baltimore.md.us/government/mocj/reentry.html)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: กรมการแกไขฟนฟูของรัฐแมรี่แลนด มูลนิธิของผูประกอบการ
สํานักงานยุติธรรมทางอาญาของนายกเทศมนตรี กรมคุมประพฤติและการพักโทษแมรี่แลนด กรม
ตํารวจบัลติมอร บรรษัทเพื่อการจัดการเสริมสรางศักยภาพ กรมการสุขภาพบัลติมอร บรรษัทพัฒนา
ชุมชน “Druid Heights” บรรษัทพัฒนาชุมชน “Sandtown- Winchester” พันธมิตรปฏิบัติการใน
ชุมชนประวัตศิ าสตรบัลติมอรตะวันออกแหลงงานอีเดนจอบ และแหลงหางานเจนเนซิส
เปาประสงค: เพื่อใหการคืนสูชุมชนสําหรับผูกระทําผิดประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพเยีย่ ง
พลเมืองดีดวยการใหบริการแบบเปนเครือขาย ที่สมบูรณ เบ็ดเสร็จ และอยางตอเนื่อง และเพื่อลดการ
กระทําผิดซ้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวติ ในนครบัลติมอร
กิจกรรม: ในระยะกอนปลอย ผูกระทําผิดจะตองไดรับการประเมินในดานตางๆ เชน การศึกษา การ
ฝกฝนอาชีพ การบําบัดยาเสพติด กลุมเพื่อนชวยเพื่อน หลักสูตรคายทหาร และการยายสถานที่เพื่อ
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เตรียมการกอนปลอย ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนํามาวาแผนสําหรับผูกระทําผิดเปนรายๆไป เปน
การวางแผนแบบมีโครงสรางที่ระบุถึงบริการตางๆที่ผูกระทําผิดอาจเขาหาเพื่อขอรับบริการไดโดย
สมัครใจ หรือที่ผูกระทําผิดตองเขารับบริการอยางเปนเงื่อนไข เมื่อการปลอยเกิดขึ้นทีมงานเจาหนาที่
บริหารจัดการคดีของเรือนจําจะทําหนากํากับดูแลความกาวหนาสําหรับผูกระทําผิดเหลานั้นเปนรายๆ
ไปเพื่อตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติตามขอกําหนดในแผน ทีมงานดังกลาวจะกําหนดวาจะตองกํากับ
ดูแลผูกระทําผิดคนใดบางในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 18 เดือนกอนการปลอย
ศาลเตรียมการปลอย (Reentry Courts)
แนวคิดของศาลในตัวอยางนี้เกิดขึน้ จากอํานาจของศาลในการสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
ใหกับผูกระทําผิดที่กําลังจะคืนสูชุมชน โดยเลียนแบบมาจากศาลยาเสพติดที่บริหารจัดการกับ
พฤติกรรมของผูติดยาเสพติด ศาลเตรียมการปลอยจะใชเครื่องมือหลายๆเครื่องมือในกระบวนการ
ปลอย เชน การลงโทษแบบกาวหนาดวยวิธีการตางๆ (Graduated Sanctions) ในกรณีเกิดการละเมิด
เงื่อนไขการปลอย วิธีการดังกลาวเปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่เปนหัวใจของกระบวนการปลอย ศาล
เตรียมการปลอยพึ่งพาวิธีการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับทุกภาคสวนที่เกีย่ วของเชนเดียวกันกับ
หุนสวนเพื่อการคืนสูชุมชนดังกลาวแลว เชนตองทํางานรวมกบเรือนจํา คุมประพฤติ ตํารวจ องคกร
ศาสนา องคกรที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร หนวยงานบริการสวัสดิการสังคม กลุม
สนับสนุนเหยือ่ อาชญากรรม องคกรชุมชนอื่นๆ เพื่อรวมกันสรางระบบกํากับดูแล ระบบประสานการ
ใหบริการที่จําเปน และการพัฒนาความสัมพันธคืนสูชุมชนเพื่อสนับสนุนใหการคืนสูชุมชนประสบ
ความสําเร็จและสงเสริมความปลอดภัยสาธารณะ (Tauber 1999) ผลลัพธมุงความสําเร็จในระดับ
ระบบ.

หุนสวนยุติธรรมชุมชนแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Community
Partnerships หรือ “CCP”)
องคกรชุมชนที่เปนสมาชิกของหุนสวนฯ
เปนรูปแบบการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนที่อธิบายใหเขาใจไดยาก เนื่องจาก
ประกอบดวยองคกรสมาชิกจํานวนมาก และเปาหมายครอบคลุมปญหาตางๆ ของชุมชนและสมาขิก
ของหุนสวนฯ มาจากองคกรตางๆ ในชุมชนทั้งสามระดับ
การบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมดวยกัน (Multi-Justice Initiatives)
ยกตัวอยางเชน:
การทําลายวงจรยาเสพติด (Breaking the Cycle) http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/186156.pdf
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เขตอํานาจศาล 4 เขตทั่วอเมริกาที่ผูทํางานในระบบยุติธรรมทางอาญา และ ผูทํางานดานการให
การบําบัดรักษาตกลงใจที่จะทํางานรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบดั้งเดิมของทั้งสองระบบ
ในการทํางานกับผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน "Breaking the Cycle" เปนโครงการรวมของ
“สํานักนโยบายเกีย่ วกับการ ควบคุมยาเสพติดแหงชาติ” (ONDCP) และ “สถาบันยุติธรรมแหงชาติ”
(NIJ) เพื่อทดสอบแนวความคิดที่วาการคนหาและการประเมินเสียตั้งแตเนิ่น ๆ วาผูกระทําผิดแตละคน
นั้นเปนผูที่พึ่งพายาเสพติดหรือไม แลวใหการบําบัดรักษาเปนรายกรณี ตามดวยการควบคุมและ
สอดสองอยางเขมขน และการกํากับอยางแข็งขันจากศาลเพื่อใหการบําบัดและการฟน ฟูเปนไปตาม
ขอกําหนด จะสามารถลดการใชยาเสพติดและอาชญากรรมลงได การทดลองตามโครงการดังกลาวตอง
ทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนระหวางองคกรชุมชนตางๆ รวมทั้งหุนสวนยุติธรรมชุมชนระหวาง
หนวยงานตางๆในระบบยุตธิ รรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําลายวงจรยาเสพติด สมาชิกของหุนสวนที่
ทํางานรวมกันจะตอง: (1) ดําเนินการตรวจหาสารเสพติดจากผูถูกจับทุกคนกอนการพิจารณาของศาล
(2) ใหผูกระทําผิดเขารับบริการการบําบัดรักษายาเสพติดหากตรวจพบวาเปนผูติดเสพในโปรแกรม
บําบัดที่เหมาะสมและกํากับดูแลใหการบําบัดรักษาดําเนินไปตามขั้นตอนที่โปรแกรมกําหนด (3)
บริหารจัดการคดีนั้นทั้งกอนและหลังศาลตัดสินอยางเขมงวด (4) ลงโทษแบบกาวหนาในกรณีเกิดการ
ละเมิดเงื่อนไขเพื่อการบําบัดรักษา และใหการเสริมแรงอยางเหมาะสมในกรณีปฏิบัตติ ามขอกําหนด
ของสถานบําบัดไดดี และ(5) ศาล/หรือหนวยงานที่มีคําสั่งตองกํากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพือ่ การ
บําบัดรักษาอยางแข็งขัน (National Institute of Justice 2002)
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Birmingham, Alabama (http://www.dpo.uab.edu/~tasc/uabtasc.html)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: คณะกรมการเมืองเจฟเฟอรสัน หนวยบริการขอมูลขาวสารเมืองเจฟ
เฟอรสัน กรมการอําเภอเมืองเจฟเฟอรสัน เรือนจําเมืองเจฟเฟอรสัน สํานักงานทนายความเมืองเจฟเฟอร
สัน สํานักงานคุมประพฤติและการพักโทษเมืองเจฟเฟอรสัน สภาการปองกันอาชญากรรมเมืองเจฟ
เฟอรสัน สํานักงานศาลแขวงเจฟเฟอรสัน และผูบริหารศาลทั้งหลาย
เปาประสงค: ลดการใชยาเสพติด ลดอาชญากรรม ลดจํานวนนักโทษในเรือนจํา จัดองคกรและจัดระบบ
ใหม พัฒนาทักษะชีวิต และปรับสภาพแวดลอมใหม และจัดสรรทรัพยากรของระบบยุติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรม: หนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาและหนวยงานผูใหบริการตางๆตกลงผูกพันที่จะทํางาน
รวมกันพัฒนาการใหการบําบัดรักษายาเสพติดและใหการชวยเหลือตอเนื่องแกผูกระทําผิดที่ไดรบั การ
ปลอยคืนสูชุมชนและพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการควบคุมและสอดสองตั้งแตขั้นกอนการ
พิจารณาของศาลจนกระทั่งถึงขั้นการควบคุมและสอดสองหลังศาลพิพากษา การเปลี่ยนแปลงที่
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เฉพาะเจาะจงไดแกการยนระยะเวลาใหสนั้ ลงระหวางเวลาการจับกุมและเวลาการประเมินเพื่อตรวจ
พิสูจนการใชยาเสพติด และเพิ่มระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการควบคุมและสอดสองใหยาวนานขึน้
Weed and Seed
เปนยุทธวิธีเอาคนชั่วออกไปจากชุมชนแลวคืนคนดีเขาไปแทน เปนการบูรณาการแบบ
เบ็ดเสร็จเพื่อการบังคับใชกฎหมาย การปองกันอาชญากรรม และการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ปฏิบัติการ
“Weed and Seed” เปนเรื่องของ “ยุทธวิธี” ยิ่งกวาการเปนเพียงแค “โปรแกรม” ทีมีจุดมุงหมายเพือ่
ปองกัน ควบคุม และลดอาชญากรรมรายแรง ลดการระบาดของยาเสพติด และลดแกงอาชญากรรมใน
พื้นที่เปาหมายที่อาชญากรรมระบาดรุนแรงทั่วทั้งประเทศ ยุทธวิธี “Weed and Seed” ประกอบดวย
ยุทธวิธียอย ๆ 2 วิธี : ยุทธวิธีแรก“เอาคนชั่วออกไปจากชุมชน” (Weeding Out) เปนยุทธวิธีการทํางาน
รวมกันแบบเปนหุนสวนระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายและพนักงานอัยการ หมายความวาเมื่อมี
ผูกระทําผิดในชุมชนเกีย่ วกับอาชญากรรมรายแรงหรือเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ผูกระทําผิดนั้นจะถูก
จับกุมออกไปจากชุมชนทันที จากนั้นจะถูกดําเนินคดีและไดรับการลงโทษอยางรวดเร็ว เปนมาตรการ
ขัดขวางยับยั้งที่มีประสิทธิภาพสูง และยุทธวิธีที่สอง “การปลูกฝงเมล็ดพันธดีเขาไปแทน” (Seeding In)
หรือการนําบริการเพื่อมนุษยชนเขามาในพืน้ ที่เปาหมาย เชน การปองกันอาชญากรรมและยาเสพติด
การใหการบําบัดรักษาฟน ฟู และการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (Executive Office for Weed
and Seed 2002).
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Indianapolis, Indiana (http://www.ojp.usdoj.gov/eows/pdftxt/healthy.pdf)
สมาชิกของหุน สวนฯ ประกอบดวยใครบาง: อาสาสมัครจากคณะกรรมการบริหาร Weed and Seed
คณะกรรมการตํารวจชุมชน Weed and Seed กรมตํารวจอินเดียนาโปลิส นักเรียนนายรอยตํารวจปาร
คแรงเยอร และโรงเรียนไฮสคูลเซซินา สุนัขตํารวจจากสภาการปองกันอาชญากรรมแหงชาติ รถสถานี
ตํารวจเคลื่อนที่เพื่อการสรางเครือขายแนวรวมกับชุมชน กรมการดับเพลิง โครงการเยาวชนไมสูบบุหรี่
HealthNet– Hoosier Health Wise, และ NESCO’s seven Safe Havens.
เปาประสงค: เพื่อสรางความสัมพันธกับเยาวชนในชุมชน และใหเยาวชนมีโอกาสติดตอสัมพันธกับ
สมาชิกอื่นๆ ของชุมชน และกับเจาหนาที่ตาํ รวจ
กิจกรรม: เยาวชนอายุ 6-16 ปจะไดรับโอกาสเขาทดสอบทักษะการขี่รถจักรยานสองลอ ไปตาม
เสนทางสําหรับรถจักรยานทีอ่ อกแบบโดยเจาหนาที่ตํารวจ กรมตํารวจอินเดียนาโปลิส เขตตะวันออก
เยาวชนที่ผานหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยเปนผูที่เหมาะสมที่จะไดรับการจับฉลากเพื่อรับรางวัลเปน
รถจักรยานสองลอจํานวน 23 รางวัล ที่ถูกขโมยไปและไมสามารถหาเจาของได
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Comprehensive Communities Program
เปนโปรแกรมที่ริเริ่มโดยสํานักงานชวยเหลือดานความยุติธรรม (BJA) เปนรูปแบบการบูรณา
การแบบเบ็ดเสร็จเพื่อการปองกัน และควบคุมอาชญากรรม โปรแกรมนี้สงเสริมการทํางานรวมกัน
ระหวางรัฐบาลกลาง รัฐบาลประจํารัฐ และรัฐบาลทองถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนพืน้ ที่เปาหมาย
จุดมุงหมายของโปรแกรมเพือ่ : (1) ปราบปรามความรุนแรงในชุมชนเปาหมายและฟน ฟูความรูสึกเปน
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย (2) มุงจัดการกับปญหาของชุมชนโดยใชแผนบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ และ
พัฒนาความสัมพันธระหวางภาครัฐดวยกันและกับชุมชน (3) พัฒนายุทธวิธีการทํางานรวมกันแบบ
หุนสวนที่บูรณาการทํางานรวมกันแบบเบ็ดเสร็จเพื่อคนหาสาเหตุความรุนแรงในชุมชนและเพื่อปองกัน
และควบคุมอาชญากรรมรายแรง (4) ใชหลักทฤษฎีของตํารวจชุมชนและยุทธวิธีอื่นๆ ที่สามารถกระตุน
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันในกระบวนการแกไขปญหาและ (5) ประสานและผนึกกําลัง
องคกรทั้งจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลประจํารัฐ และรัฐบาลทองถิ่น และทรัพยากรจากภาคเอกชนเพื่อให
เกิดผลกระทบในระดับสูงตอการลดอาชญากรรมรุนแรง (Gist, 2000).
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Baltimore, Maryland
(http://ojjdp.ncjrs.org/pubs/gun_violence/profile01.html)
สมาชิกของหุน สวนมีใครบาง: องคกรไมแสวงหากําไรในทองถิ่นสององคกร ศูนยกฎหมายของชุมชน
และสมาคมเพือ่ ที่อยูอาศัยและการวางแผนประชากรทํางานรวมกันกับชุมชนในทองถิ่นพื้นที่เปาหมาย
เปาประสงค: เพื่อลดความรุนแรงของการใชอาวุธปน ยาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆรวมทั้งเพื่อ
จัดการกับปญหาจํานวนประชากรที่ลดนอยลง อาคารถูกทอดทิ้งทําใหกลายเปนแหลงมั่วสุมของ
ยาเสพติด
กิจกรรม: ศูนยกฎหมายของชุมชนใหความชวยเหลือองคกรไมแสวงหากําไรสององคกรและกลุมอื่นๆ
ในชุมชนยื่นฟองเจาของอาคารที่ปลอยใหอาคารรกรางโดยอาศัยอํานาจตาม “กฎหมายใหระงับการกอ
ความรําคาญจากยาเสพติด” (Drug Nuisance Abatement Law) “กฎหมายวาดวยสิทธิของชุมชน”
(Community Bill of Rights) “กฎหมายวาดวยการรักษาอาคารที่รกราง” (vacant house receivership
law) และ “กฎหมายวาดวยสิทธิที่จะระงับการกอความรําคาญดวยตนเอง” (Self-Help Abatement of
Nuisances Law) การใหความชวยเหลือทางเทคนิค และการใหการศึกษากฎหมายแกกลุมตางๆ ใน
ชุมชน สมาคมเพื่อที่อยูอาศัย และการวางแผนประชากรชวยใหชุมชนเกิดการรวมตัวกันเพื่อตอสูกับ
ยาเสพติด อาชญากรรม และปญหาที่พักอาศัย
การริเริ่มโดยสํานักงานยุติธรรมสําหรับเด็กและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน (OJJDP)
Safe Futures (http://www.ncjrs.gov/pdffiles/safefut.pdf )
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สํานักงานยุติธรรมสําหรับเด็กและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน จะใหทุน (รางวัล) ปละ 1.4
ลานเหรียญสหรัฐติดตอกันเปนเวลา 5 ป แกชุมชน 6 ชุมชนประกอบดวยชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และ
ชุมชนคนพื้นเมือง เพื่อชวยสนับสนุนความพยายามของชุมชนที่ดําเนินการลดคงวามรุนแรงของเยาวชน
และลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ชุมชนทําอยูแ ลว โปรแกรมนี้เนนการใชยุทธวิธีบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อชวยในการประสานการทํางานรวมกันระหวางการบริการดานสังคม สุขภาพรางกาย การศึกษา และ
ความยุติธรรมสําหรับเด็ก และการใหการบําบัดรักษา หรือใหความชวยเหลือแกเยาวชนกลุมเสี่ยง
ตลอดจนครอบครัวเสียแตเนิ่นๆ เซฟฟวเจอรกระตุนใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับ
ชุมชนเพื่อปองกัน เพื่อใหการชวยเหลือสงเคราะห เพื่อใหการบําบัดรักษา และเพื่อใชมาตรการลงโทษ
แบบกาวหนาในกรณีมกี ารละเมิดเงื่อนไข (Morley, Rossman, Kopczynski, Buck and Gouvis
2000).
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Fort Belknap, Montana (http://ojjdp.ncjrs.org/safefutures/fort.html)
สมาชิกของหุน สวน ฯ มีใครบาง: SafeFutures เปนโครงการทดลองของวิทยาลัยชุมชนฟอรทเบลนาพ
มอนตานาที่ทาํ งานรวมกันแบบเปนหุนสวนกับองคกรจากรัฐบาลกลาง จากรัฐบาลประจํามลรัฐ และ
องคกรชนเผาคนพื้นเมือง เชนการเคหะฟอรทเบลนาพ ศาลชนเผาพื้นเมืองฟอรทเบลนาพ สํานักบริการ
สวัสดิการสังคม การบังคับใชกฎหมาย และกิจการสําหรับชนเผาอินเดียนแดง การสาธารณสุขและการ
สุขภาพจิตสําหรับชนเผา จังหวัดฮารเล็ม กรมการอําเภอเมืองฟลลิปส กรมการอําเภอเมืองเบลน เขต
การศึกษาเมืองฮารเล็ม เขตการศึกษาเมืองเฮยส เขตการศึกษาเมืองดอดสัน การศึกษาสําหรับชนเผา และ
มูลนิธิ “AmeriCorps”
เปาประสงค: ลดปจจัยเสีย่ งสําหรับเยาวชนอายุ 6-18 ป โดยเฉพาะเด็กหญิงในเขตอนุรักษสําหรับชนเผา
พื้นเมืองอเมริกันที่จะเขาไปมั่วสุมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการใชความรุนแรง
กิจกรรม: ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ไดแกโปรแกรมปจจัยเสี่ยงตอพฤติกรรมเบี่ยงเบน
สําหรับเด็กหญิง (At-Risk and Delinquent Girls Program) โปรแกรมหลังเลิกเรียน (Afterschool
Program) โปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยง (Mentoring Program) โปรแกรมสรางความเขมแข็งใหกับ
ครอบครัว (Family Strengthening Program) โปรแกรมปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Delinquency
Prevention Program) และการวางแผนระบบยุติธรรมสําหรับเด็ก.
Title V Grants (http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/182677.pdf)
สํานักงานยุติธรรมสําหรับเด็กและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ “OJJDP” ตั้งกองทุน
ดังกลาวเพื่อสนับสนุนการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนในชุมชนระดับทองถิ่นทั่วประเทศ จํานวน
กองทุน 20 ลานเหรียญสหรัฐ ชุมชนที่ไดรบั ทุนจะตองใชทุนนั้นเพื่อการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
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โดยทองถิ่นตามแนวทางที่งานวิจยั คนพบ จุดมุงหมายของกองทุนเพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมรายแรง
กอนที่อาชญากรรมจะเกิดโดยการใหเยาวชนมีโอกาสที่จะเขามาผูกพันในกิจกรรมเชิงบวกตางๆ ในชวง
เวลาที่เยาวชนอาจตกอยูใ นภาวะลอแหลมที่จะไปมัว่ สุมกับปจจัยเสี่ยง รายงานเกีย่ วกับโครงการนี้ที่
จัดทําโดยBownes and Ingersoll (1997) ไดแนะนําวาโปรแกรม Title V Grants พัฒนาทักษะและ
ความเจริญงอกงามใหกับเยาวชนในดานตางๆ ดังนี้:สภาพรางกายและจิตใจดีขึ้น มีทกั ษะทางสังคมและ
ความสามารถสวนตนดีขนึ้ ทักษะทางการศึกษาและความจําดีขึ้น มีทักษะในการหางาน และมีความ
เปนผูนําคํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน

หุนสวนยุติธรรมชุมชนทีร่ ิเริ่มโดยหนวยงานภาครัฐอื่นๆ (Non-Justice Federal Initiatives)
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่ริเริ่มโดยกระทรวงพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชนเมือง (The Department of
Housing and Urban Development หรือ “HUD”)
(http://www.hud.gov/offices/cpd/communitydevelopment/programs/entitlement/)
HUD มีสวนรวมในโครงการพัฒนาชุมชนในหลายๆ โครงการ โครงการหนึ่งคือ “Community
Development Block Grant หรือ “CDBG” ที่จะใหทนุ ทุกๆป เปนทุนที่ตองมีแผนการรองรับตามแบบ
ที่กองทุนกําหนดสําหรับจังหวัด เขตชานเมือง และรัฐตางๆนําไปพัฒนาชุมชนชานเมืองใหมีความเจริญ
งอกงาม โดยการจัดสรางที่พักอาศัยที่เหมาะสมในราคาทีไ่ มแพงนักเพื่อทําใหรัฐบาลทีร่ ับผิดชอบในเขต
นั้นๆสามารถปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิต และยังใชกองทุนนัน้ ในการขยายโอกาส
ทางเศรษฐกิจชุมชนสําหรับชุมชนที่มีรายไดต่ําไปจนถึงชุมชนที่มีรายไดปานกลางอีกดวย อีกตัวอยาง
หนึ่งของยุติธรรมชุมชนที่ดําเนินการโดย HUD คือโครงการ “Enterprise Zones/ Empowerment
Communities” หรือ “EZEC” เปนความคิดริเริ่มเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน กลวิธีของ EZEC
คือทําใหชุมชนตางๆมารวมตัวกันเพื่อทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากภายนอก
ใหเขามาลงทุนที่จําเปนตอการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Jackson, Mississippi
(http://www5.hud.gov/urban/perms/f_display_ar2.asp)
สมาชิกของหุน สวนฯ มีใครบาง: นครแจ็คสันซิตี้ และองคกรพัฒนามิสซิสซิปป
เปาประสงค: เพื่อทําใหการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรฟนสภาพชุมชนมีชีวิตชีวา และเพื่อจัดการงาน
ประจําวันของโปรแกรมวิสาหกิจชุมชนในนครแจ็คสันซิตี้
กิจกรรม: คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนชุมชนวิสาหกิจของแจ็คสันซิตี้ เปนการทํางานรวมกัน
อยางเปนหุนสวนระหวางประชาชนในชุมชนวิสาหกิจ องคกรทั้งหลายที่ทํางานเพื่อชุมชน
สถาบันการศึกษาตางๆสถาบันการเงิน องคกรศาสนา ภาคธุรกิจตางๆ รัฐบาลของแจ็คสันซิตี้ และ
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คณะกรรมการควบคุมและสอดสองจังหวัดฮินดส นครแจ็คสันซิตี้สนับสนุนทุนวิสาหกิจชุมชน
(Enterprise Community funds) ใหกับองคกรที่ทํางานเพื่อชุมชน 11 องคกรเพื่อนําไปใชในโครงการ
ตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยของชุมชน กองทุนดังกลาวมีเปาหมาย
สนับสนุนโครงการที่มุงเปาเพื่อลดปญหาสุรา ยาเสพติด โปรแกรมหลังเลิกเรียน การสอนซอมเสริม
การนันทนาการสําหรับเด็กและผูเยาว และการริเริ่มใดๆ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
มีตัวอยางอยูทไี่ หน Newark, New Jersey
(http://www5.hud.gov/urban/tour/maintemplate.asp?state=NJ&community=Newark_RC&info
1=Urban+Renewal+Community&ID=09072600001)
สมาชิกของหุน สวนฯ มีใครบาง: นครเนวอรค
เปาประสงค: เพื่อทําใหวิสัยทัศนของนครเนวอรคที่วา “นครเนวอรคมีตําแหนงงานอยางพอเพียง
ประชาชนมีรายไดที่เหมาะสม เปนนครที่อดุ มสมบูรณ ครอบครัวมีความผาสุก และชุมชนเขมแข็ง”
ไดรับการตราเปนกฎหมาย
กิจกรรม: ใชกระบวนการวางแผนที่ขยายขอบเขตการมีสวนรวมออกไปอยางกวางขวางประกอบดวย
ตัวแทนจากภาคเอกชน ชุมชนทางการศึกษา สมาชิกของชุมชน และองคกรตางๆ ที่ใหบริการสวัสดิการ
สังคมแกชุมชน และจัดใหมโี ครงสรางในรูปคณะกรรมการบริหารชื่อ “คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน”
ประกอบดวยกรรมการ 38 คน แตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี องคประกอบของคณะกรรมการสะทอนถึง
ความเปนผูนําของชุมชนวิสาหกิจ และกรรมการสวนใหญเคยรวมงานกันมาแลวในอดีต
หุนสวนยุติธรรมชุมชนที่ริเริ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการ (The Department of Education)
กระทรวงศึกษาก็มีสวนรวมในโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเพื่อปองกันและลดอาชญากรรม
และยาเสพติดในโรงเรียนรวมทั้งใหบริการแกผูกระทําผิดและประชาชนโดยทั่วไปในรูปแบบการสราง
ภูมิคุมกันดวยการพัฒนาทักษะทางสังคม การใหการศึกษาและโปรแกรมทางเลือกตางๆแทนการไปมั่ว
สุมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยกตัวอยาง เชน:
ศูนยเทคโนโลยีชุมชน (Community Technology Centers)
(http://www.ntia.doc.gov/top/research/vatech/best_practices_vpi.pdf)
ศูนยดังกลาวสงเสริมการพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดประสิทธิภาพในการศึกษาดานเทคโนโลยีใน
เขตชุมชนเมืองและชนบท และในชุมชนทีย่ ากจน ศูนยดงั กลาวจะเปดชองทางการเขาถึงคอมพิวเตอร
และการเขาถึงบริการการศึกษาโดยการใชเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร เปาหมายของศูนยอยูที่การใหศนู ย
แตละศูนยสามารถตอบสนองตอความแตกตางหลากหลายของพลเมืองที่ศูนยใหบริการอยู แตที่ทกุ ศูนย
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เหมือนกันคือการใหชองทางเขาถึงเทคโนโลยีแกระดับปจเจก ระดับชุมชน และประชาชนโดยทั่วไปที่
ไมมีโอกาสใชคอมพิวเตอร
โรงเรียนปลอดยาเสพติด (Safe and Drug free Schools)
(http://www.ncjrs.gov/pdffiles/safescho.pdf/)
เปนโครงการนํารองของรัฐบาลกลางเพื่อลดปญหาการใชยาเสพติด สุรา และยาสูบ และลด
ความรุนแรง โดยจัดหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมการปองกันในโรงเรียนตางๆทั่วประเทศ และ
พัฒนาศักยภาพของโปรแกรมตางๆ ที่มีประสิทธิภาพตอการปองกันเสพสุรา ยาสูบและยาเสพติด ดึง
ครอบครัวมาทํางานรวมกัน และประสานกับรัฐบาลสวนกลาง รัฐ และโครงการทดลองที่ริเริ่มโดย
ชุมชน โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดประกอบดวย 2 โครงการใหญๆ โครงการปองกันการใชความ
รุนแรงและยาเสพติดที่รับทุนจากรัฐ และโครงการลักษณะเดียวกันที่รับทุนจากรัฐบาลกลาง ทุนจาก
สวนกลางจะใหโดยตรงไปยังเขตการศึกษาและแกชุมชนที่มีปญหาการระบาดยาเสพติดรุนแรงและ
ปญหาการใชความรุนแรง และยังใหในโปรแกรมการวัดผล และการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการ
เผยแพรขาวสารดวย (United States Department of Education 2002).
สํานักงานจัดการเรียนการสอนในระบบการแกไขฟนฟู (Office of Correctional Education)
(http://www.ed.gov/offices/OVAE/AdultEd/OCE/index.html)
สํานักงานนี้มชี ื่อยอวา “OCE” ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกเรือนจํา สถาบันการแกไขฟน ฟู
โรงเรียนทองถิ่น และรัฐ และยังแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการศึกษาดานการแกไขฟน ฟู สํานักงานนี้
ตรวจสอบโครงการตางๆหลายโครงการที่ออกแบบมาเพือ่ พัฒนาการเรียน และทักษะชีวิตสําหรับ
ผูกระทําผิดในเรือนจําเพื่อใหผูกระทําผิดพรอมที่จะคืนสูชมุ ชนอยางพลเมืองดีและเพื่อปองกันการ
กระทําผิดซ้ํา

หุนสวนยุติธรรมชุมชนทีร่ ิเริ่มโดยภาคเอกชน
AMERICORP*VISTA (http://www.americorps.gov/vista)
VISTA หรือ “Volunteer in Service to America”เปนองคกรอาสาสมัครการกุศล ทํางาน
รวมกันกับองคกรแนวรวมอืน่ ๆที่มีวัตถุประสงคอยางเดียวกันเพื่อนําประสบการณ ทักษะที่แตละฝายมี
อยูเขาแกไขปญหาตางๆของชุมชน เชนปญหาการไรที่อยู การอานการเขียน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฯลฯ VISTA สังกัดภายใตโปรแกรม “AmeriCorps” ซึ่งใหทุนเกีย่ วกับการพัฒนาการศึกษาแกองคกร
ใดๆแลกเปลี่ยนกับการที่องคกรนั้นๆตองพัฒนาการศึกษาตามรูปแบบที่ AmeriCorps ตองการ
โปรแกรมที่ AmeriCorps เสนอใหทนุ จะเนนแกปญหาการศึกษาของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ การ
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ปรับสภาพแวดลอม และ การตอบสนองความตองการของมนุษยชาติและสามารถบรรลุผลที่กําหนดให
(Friends of VISTA 2002)
มีตัวอยางอยูทไี่ หน: Chicago, Illinois
(http://www.nal.usda.gov/pavnet/cp/cpchicag.htm)
สมาชิกของหุน สวนฯมีใครบาง: องคกรชุมชนทั้งหลาย และสมาชิกในชุมชนและอาสาสมัครของ
VISTA
เปาประสงค: เพื่อลดสภาพไรระเบียบของชุมชน
กิจกรรม: พันธกิจในโครงการนี้เพื่อสรางชุมชนทีปลอดภัยและสมานสามัคคี อาสาสมัครของ VISTA
ทํางานรวมกันกับครูฝก CANSจํานวนหนึง่ และกับสมาชิกที่เปนเจาหนาที่ขององคกรชุมชนรวมกัน
คัดเลือกอาสาสมัครเพื่อเขารวมเปนสมาชิกในทีม “Police Beat” ทีมงานดังกลาวเปนทีมงานเพื่อ
แกปญหาใหกบั ชุมชน ทีม police beat ประกอบดวยประชาชนในชุมชน ตํารวจ ผูสนับสนุนธุรกิจ
ชุมชนในพืน้ ที่ นักศาสนา กลุม โรงเรียนในทองถิ่น และตัวแทนจากหนวยงานผูใหบริการสวัสดิการ
สังคม และสํานักงานฝายบริหารของนครชิคาโก อาสาสมัคร VISTA ไดพัฒนาความสามารถใหกับ
ชุมชนทําใหชมุ ชนเปนสมาชิกที่เขมแข็งในหุนสวนยุติธรรมชุมชนเพื่อการจัดการกับอาชญากรรมที่พุง
ขึ้นสูงที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ของชุมชน เปนการริเริ่มของมูลนิธิ
“Annie E Casey Foundation” (http://www.aecf.org/)
มูลนิธิดังกลาวริเริ่มโครงการหลายโครงการที่สงผลอยางใกลชิดตอการลดอาชญากรรมไดแก:
การริเริ่มสรางชุมชนใหม (The Rebuilding Communities Initiative)
(http://www.aecf.org/rci/cci_insert.pdf)
เปนโครงการ 7 ป ของมูลนิธิฯ ออกแบบเพื่อใหการสนับสนุนความจําเปนและความตองการ
ในการสรางชุมชนจากชุมชนที่ยากจนและไมมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ใหเปนชุมชนที่นา
อยู ปลอดภัย สภาพแวดลอมเต็มไปดวยความเอื้ออาทรสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันปลอดภัยสําหรับ
เด็กๆ และครอบครัว มูลนิธิดังกลาวทํางานอยางเปนหุนสวนกับองคกรที่ทํางานเพื่อชุมชนหลายองคกร
โดย.ใชยุทธวิธีบูรณาการการทํางานรวมกันแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเปลี่ยนสภาพการอยูกันอยางโดดเดี่ยวและ
สภาพที่ไมสามารถดึงดูดการลงทุนจากภายนอกได โครงการนี้มุงที่การพัฒนาทางสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนามนุษย การพัฒนาทางกายภาพ และการพัฒนาองคกร
การพัฒนาทางเลือกแทนการกักขังสําหรับผูกระทําผิดที่เปนเด็ก (Juvenile Detention Alternatives
Initiative หรือ “JDAI”) (http://www.aecf.org/initiatives/jdai/pdf/4_consider.pdf)
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เปาประสงคเพือ่ แสดงใหเห็นวา ศาลสามารถจัดตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการกับเด็กที่ถูกคุมขัง มูลนิธิดังกลาวไดตั้งโครงการทดลองใชทางเลือกแทนการคุมขังสําหรับ
ผูกระทําผิดที่เปนเด็กขึน้ ในป 1992 วัตถุประสงคของ JDAI ก็เพื่อลดจํานวนเด็กที่ถูกคุมขังโดยไม
จําเปน หรือลดการคุมขังที่ไมเหมาะสม ลดจํานวนเด็กทีก่ ระทําผิดที่ไมยอมไปพบศาล หรือลดการ
กระทําผิดซ้ําสําหรับเด็กที่อยูภ ายใตเงื่อนไขของศาล เพื่อนําทุนจากภาครัฐไปใชกับยุทธศาสตรเพื่อการ
ปฏิรูปที่ประสบความสําเร็จ และเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขของสถานที่คุมขัง
The Robert Wood Johnson Foundation
(http://www.rwjf.org/reports/npreports/fightingback.htm)
การริเริ่มโดยมูลนิธิดังกลาวไดแก:
โครงการโตกลับ (The Fighting Back Project) (http://www.fightingback.org/)
มูลนิธิโรเบิรตวูดจอหนสันไดตั้งโครงการ Fighting Back ขึ้นมาภายใตขอสันนิษฐานวาถา
หากชุมชนใดสามารถทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนระหวางมวลสมาชิก กลุม องคกร และสถาบันที่
ตางลวนเปนองคประกอบของชุมชน ชุมชนนั้นสามารถที่จะพัฒนายุทธศาสตร “รวม” ของชุมชน
สามารถดึงทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู และสามารถจัดการลดปญหาการระบาดของยาเสพติดรุนแรงให
ไดผลอยางมีประสิทธิภาพ ได วัตถุประสงคของโครงการ Fighting Back เพื่อลดอาชญากรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดใหโทษ ชุมชนที่เขารวมในโครงการไมควรมีจํานวนประชากรเกิน 300,000 คน
Reclaiming Futures (http://www.unh.edu/nhcpps/perfrev2.pdf)
โครงการนี้สรางผูนําเพื่อแกไขปญหายาเสพติดและปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในชุมชน
โครงการนี้สงเสริมมาตรฐานใหมๆในการดูแลเด็กและเยาวชนในระบบยุติธรรมสําหรับเด็ก พัฒนาผูนํา
ในระบบยุติธรรมและผูนําชุมชน ใหการฝกฝนอบรมและการชวยเหลือดานเทคนิคเพื่อสรางระบบ
ประสานงานเพื่อใหบริการสําหรับเด็กแบบบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ และเพื่อเผยแพรขอคนพบจากการ
ทดลอง เปาประสงคเพื่อสรางนวัตกรรมใหมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของศาล ตํารวจ สถานที่กักขัง และ
ชุมชนที่จะใหบริการจําเปนแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดและติดยาเสพติด เพื่อใหบรรลุเปาประสงค
โครงการนี้ใหทุนสนับสนุนแกชุมชน 11 ชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบใหมๆ ในรูปเครือขายการใหการดูแล
แกเด็กเหลานัน้ แบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะบอกวาบริการตางๆ เชนการใหสวัสดิการสังคมก็ดี กระบวนพิจารณา
ของศาลก็ดี ผูใหการบําบัดก็ดีจะทํางานรวมกันอยางไรจึงจะสามารถตอบสนองความตองการที่เรงดวน
ของเด็กๆเหลานี้
..............................................

บทที่ 9
เมล็ดพันธแหงการเปลี่ยนแปลง1
“หากเปรียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดั้งเดิมเปนเสมือนตนไมคงเทียบไดดั่ง
ตนสน ที่เติบโตสูงลิ่วขึ้นไปในทางดิ่งมุงเฉพาะตั้งรับ (Reactive) ซึ่งจะทํางานเมื่อความผิด
เกิดขึ้นแลว โดยยึดเอาผูกระทําผิดเปนศูนยกลาง (Offender Focused) ความเปนตนสนจึง
ไมสามารถแผกิ่งกานสาขาใหความรมเย็น และปกปองคุม ครองสังคมจากอาชญากรรมได
ความเปนตนสนจึงทอดทิ้งเหยื่ออาชญากรรมใหหนาวสั่นอยูขาง ๆ ลําตนเพราะไรกิ่งกาน
และใบอันหนาทึบที่จะเปนรมเงาและที่พกั พิง ความเปนตนสนจึงโอนไปเอนมาทามกลาง
พายุปรปกษทแี่ ผรังสีฟาดฟนรุนแรง ที่ไมรูวาเมื่อใดที่ตน สนนั้นจะโคนลงมาทับ จึงเต็มไป
ดวยความระวังภัยแคลงใจตลอดเวลา หาความสงบสุขไมได
แตเมื่อหันไปมองที่ตนไทรที่ยืนทะมึนอยูเ คียงขาง ทันทีเพียงแคมองก็ให
ความรูสึกสบายเย็นตา เกิดความสงบเย็นแมยังไมไดเขาไปอาศัยใตรมเงายามแดดที่แผด
กลาหรือเมื่อยามฝนแรง ตนไทรชางมั่นคงไมโยกคลอนแมพายุจะรุนแรงเพียงใด ตนไทร
แผกิ่งกานสาขาใหรัศมีครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวางตามอายุขัย และยิ่งเมื่อเขาไปอยูภายใต
รมเงาจะใหความรูสึกผอนคลายสงบเย็นทัง้ ๆ ที่ตนไทรก็อยูเฉย ๆไดยนิ เสียงนกรองและ
เสียงใบพลิ้วไหว รูสึกปลอดภัยที่อาจเผลอหลับไดอยางงายดาย
ตนไทรเปรียบไดดั่ง “ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมานฉันท” ที่เอื้ออาทรเหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชนโดยจะไมยอมทอดทิ้งเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนไวนอกรมเงา
และที่สําคัญที่สุดยังมุงคุมครองสังคมและชุมชนจากอาชญากรรมและมุงพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของชุมชนดวยการใหเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม เปนกิ่งกานที่แผขยายออกไปจากเปาประสงค
เดิมจากที่มุงเฉพาะผูกระทําผิด ยื่นเขาสูชุมชนและเหยื่ออาชญากรรมที่มีอยูทุกหยอมหญา
ตนยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมานฉันท เปนตนไมทแี่ ผฐานรากออกไปโดยรอบลําตน
ตามรัศมีของกิ่งกานเพื่อใหความมั่นคงแกกงิ่ กานและใบ ที่จะใหดอกผล และรมเงาแกนก
กา และสัตวนอ ยใหญที่ตางพึ่งพาซึ่งกันและกันตามวิถธี รรมชาติ”
1
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9.1 สาเหตุแหงการเรียกรองหา” ความยุติธรรมทางสังคม” (Social Justice)2
9.1.1 ความยุติธรรมทางสังคม: ในมุมมองของชุมชน

หากเราศึกษาประวัติศาสตรของ “ยุติธรรมชุมชน” หรือ “Community Justice” ในอเมริกา
ตั้งแตป 1967 เปนตนมาเราจะพบวารัฐใชนโยบายควบคุมอาชญากรรมแบบสุดโตง มุงควบคุม
อาชญากรรม โดยไมใสใจพัฒนา “คุณภาพชีวิตของชุมชน” ซึ่งถือวาเปน “ความยุติธรรมทางสังคม”
ที่สําคัญคูขนานกับ “ความยุติธรรมทางอาญา”(Criminal Justice) โดยถือวารัฐเทานัน้ เปนมืออาชีพ
แตในทายที่สดุ รัฐก็ไมสามารถจัดการกับปญหาอาชญากรรมไดโดยลําพัง ไมสามารถทําใหคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนดีขนึ้ ได ทําใหเกิดกระแสเรียกรองและกระแสกดดันตอรัฐอยาง
รุนแรง รัฐพยายามปรับนโยบายหลายรูปแบบเชนเปลี่ยนมาใชนโยบายปราบอาชญากรรมอยาง
รุนแรง (More Tough) แตกย็ ังลมเหลวจนเมื่อมีการหันมาใหความสําคัญกับ “กระบวนทัศนการมี
สวนรวมของชุมชน” Community Participation Paradigm) ในรูปแบบ “ยุติธรรมชุมชน” โดยให
ประชาชน/ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐและของกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ทําให
กระแสกดดันตอรัฐลดลงและที่สําคัญอยางยิ่งคือเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน ความรวมมือจาก
ภาคประชาชนสูงขึ้น ภาพที่เคยลบก็กลายเปนบวก อาชญากรรมที่ไมเคยมีผูใดแจงเบาะแสก็มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และอาชญากรรมลดลงอยางเปนรูปธรรม

ความเคลื่อนไหวของ “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” Community
Participation Paradigm) ในประเทศไทย เมื่อ 20 ปกวาที่ผานมาประสบการณใหมที่ทุกภาคสวน
ลวนใหความสนใจใน กระบวนทัศนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนา “ความ
ยุติธรรมทางสังคม” (Social Justice) ปรากฏการณดังกลาวเปนผลมาจากการรณรงคเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยมาอยางยาวนาน (Democratic Campaign) จนกลายเปนบทบัญญัติสําคัญใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งเรียกกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในชวง
การรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวภาคประชาชนใน “ระดับรากหญา” ใหความสนใจมากที่จะเขา
มารวมในกระบวนการบริหารประเทศ ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีบทบัญญัติหลายขอที่ทําให
ปรัชญาของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเปลี่ยนจาก “ประชาธิปไตยแบบตัวแทน” (Representative
Democracy) เปน “ประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม” (Participatory Democracy) รัฐธรรมนูญฉบับ
2
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ดังกลาวไดวางหลักการพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงประเทศไวหลายประการจากระบบราชการแบบ
ดั้งเดิมที่เปนตนตอของการละเมิดสิทธิในทางการเมืองและการทุจริตคอรัปชั่น มาเปนระบบการ
ปกครองที่ชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจในอนาคตของตนเอง และยังไดกาํ หนดใหมกี าร
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการและระบบยุติธรรมซึ่งตองสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวม คุมครองเสรีภาพสวนบุคคล การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ สงเสริมความเปนอิสระของ
ศาล และสรางกลไกเพื่อใหกระบวนการบริหารราชการมีความโปรงใส สงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถิ่น และแกชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การแกปญหาอาชญากรรมโดยรัฐ ไมใชเพียงแค “การใชอํานาจควบคุม” อยางเดียว การ
แกปญหาอาชญากรรมที่แทจริงคือ “การสรางสังคมที่เปนธรรม” (Social Justice) เพราะสังคมที่ไม
เปนธรรมเปน “สาเหตุสําคัญ” ของการเกิดอาชญากรรม การสรางสังคมใหเปนธรรมและยุติธรรมจึง
เปนการแกปญ
 หา และการปองกันปญหาอาชญากรรมที่ตนเหตุนั่นเอง มาตรการสําคัญๆในการ
สราง “สังคมใหเปนธรรม” เชน การใหการศึกษา การนันทนาการ การหางาน และการสราง
ครอบครัวใหเขมแข็ง สําหรับเด็กๆ มาตรการเหลานี้ลวนสงผลดีตอการควบคุมอาชญากรรม การ
สรางสังคมที่เปนธรรมยังยอมรับในหลักการใหความชวยเหลือและการสงเคราะหแกผูใหญ และ
เด็กที่กระทําผิด และหลักการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน “ทางเชื้อชาติ เผาพันธุ และชน
ชั้น” จึงตองย้าํ เสมอวา:“ระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพจะตองพัฒนาทั้ง “ความยุติธรรม
ทางอาญา” (Criminal Justice)” และ “ความยุติธรรมทางสังคม” (Social Justice) ไปพรอม ๆกัน”
ดังนั้นเราจึงตองปรับปรุง “ความยุติธรรมทางอาญา” ใหสามารถทํางานไดอยาง “ยุติธรรม”
“เปนธรรม” และ “ปกปองเสรีภาพ” และยังตองปรับปรุง “ระบบสังคม” โดยใชนโยบายพัฒนา
“ความยุติธรรมทางสังคม” (Social Justice) เพื่อสรางเงื่อนไขตางๆที่จะทําใหระบบยุติธรรมทาง
อาญาแบบดั้งเดิมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม เพิ่มมากขึ้น และตนเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวมาทั้งหมดนั้นอยูที่ปญหา “ความไมเปนระบบ” ของหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ที่อยูกันอยางกระจัดกระจาย ทําใหขาดความรวมมือและ
การประสานงานระหวางองคกรตาง ๆ ของระบบยุติธรรมทางอาญา สงผลทําใหหนวยงานในระบบ
เกิดการแขงขัน สรางอาณาจักร ขาดการเรียนรูอาชญากรรมอยางเปนระบบ มุงเนนใหความสําคัญ
กับ “ผูกระทําผิด” (Offender Focused) เนนการ “ใชอํานาจควบคุม” อาชญากรรม เปนหลัก ผล
สุดทายทําใหการบริหารงานยุติธรรมไมมีประสิทธิภาพ ปญหาอาชญากรรมยังคงไมไดรับการแกไข
และไมสงผลดีใด ๆ ตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน
9.1.2 ความยุติธรรมทางสังคม: ในมุมมองของเหยื่ออาชญากรรม

เหยื่ออาชญากรรม (Victims) ถูกทองทิ้งไวนอกระบบยุตธิ รรมทางอาญามาโดยตลอดเหยื่อ
อาชญากรรมไมเคยไดรับความคุมครองจาก “ความยุติธรรมทางสังคม” (Social Justice) มานาน
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นับรอยป โดยรัฐแยงเอาคาชดใชทดแทนทีค่ วรไดแกเหยือ่ อาชญากรรมไปเปนคาปรับเขารัฐโดยอาง
วาความผิดทีก่ ระทําตอเหยื่อเปนความผิดตอรัฐ รัฐตองมีคาใชจาย ตองจางตํารวจ อัยการ ศาล
ราชทัณฑ ดังนั้นเงินนั้นตองไดแกรัฐเพื่อเปนคาจัดการดังกลาว หากเหยื่อตองการก็ใหไปฟองทาง
แพงเอาเอง ชางนาสงสารเหยื่ออาชญากรรมที่ตองตกเปนเหยื่อซ้ําแลวซ้ําเลาแลว“ความยุติธรรมทาง
สังคม” (Social Justice) สําหรับเหยื่ออาชญากรรมอยูที่ไหน ?

จนเมื่อเกิดกระแสความเคลือ่ นไหวของยุติธรรมสมานฉันทเมื่อวันที 16 มกราคม 2545 มี
การสัมมนาแหงชาติวาดวยความยุติธรรมสมานฉันทครั้งที่ 1 เพื่อนําเสนอความยุตธิ รรมสมานฉันท
แกชุมชนที่เกี่ยวของกับความยุติธรรมทางอาญาทั้งหลาย แนวคิดของการจัดสัมมนาระดับชาติอยาง
เปนทางการเพือ่ เปดตัวแนวคิดความยุติธรรมสมานฉันท ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ผูเขาฟง
การเปดตัวคือผูนําในวงการศึกษากฎหมายและบุคคลในระดับสูงในสังคมไทย ประธานการสัมมนา
คือนายกรัฐมนตรี และที่สําคัญอยางยิ่งคือสมเด็จพระเจาหลานเธอพระองคเจาภัชรกิติยาภา พระธิดา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร การสัมมนาครั้งนั้นมีการถายทอดสดออกอากาศ
ไปพรอม ๆกันทั่วประเทศ แมวาความยุตธิ รรมสมานฉันทจะไดรับการสนับสนุนดวยดีแตในความ
เปนจริงนั้นในการนํามาใชไมใชเรื่องที่จะทําไดงาย ๆ เลย ในความเห็นของดร.กิตติพงษ กิตยารัษ
เชื่อวายุติธรรมสมานฉันทจะเปนวิธีการที่มปี ระโยชนตอการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในกรณี
ของประเทศไทย และสามารถใชแกปญหาใด ๆ ในการบริหารงานยุตธิ รรม เปาหมายสําคัญในการ
ปองกันอาชญากรรมโดยยุตธิ รรมสมานฉันท คือการลดจํานวนผูตองโทษในเรือนจําและลดการใช
กระบวนการยุติธรรมแบบทางการลงโดยการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวยกลวิธีที่จะสามารถทําให
ผูกระทําผิด “ผูกพันตนเอง” ที่จะตองรับผิดชอบชดใชเยียวยาใหกับ “เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน”
นอกจากนี้ยุตธิ รรมสมานฉันทที่สามารถทําใหทุกฝายสามารถกลับคืนสูสถานเดิมไดคือ
กระบวนการทีต่ องพึ่งพา:
“กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและการเสริมพลังอํานาจใหกับสมาชิกแตละ
คนของชุมชนและชุมชนในการจัดการกับอาชญากรรมและปญหาความไรระเบียบอืน่ ๆ
ในชุมชนที่โดยปกติไดรับการแกไขโดยภาครัฐแตฝายเดียว”

การเดินตามนโยบาย “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” (Community
Participation Paradigm) ความยุติธรรมสมานฉันทตองเนนการแกปญ
 หาอาชญากรรม และปญหา
ความยุติธรรมดวยวิธีการ “ขยายหรือเปดหนางานหรือบทบาทที่หนวยงานตาง ๆในระบบยุติธรรม
ทางอาญาเคยทํามาและยึดถือวาเปนอํานาจหนาที่ของตนเทานั้น” ใหประชาชนและชุมชนมีสวน
รวมในการตัดสินใจทําแทนในระดับทองถิ่น ยุติธรรมสมานฉันทยังสนับสนุนการใชประโยชนจาก
การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนในรูปแบบตาง ๆ ระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชน และ
ประชาชนโดยทั่วไป
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9.1.3 ความยุติธรรมทางสังคม: ในมุมมองของผูกระทําผิด

“ความยุติธรรมทางสังคม” หรือ “Social Justice” ที่เริ่มเปนกระแสคูขนานกับ “ความ
ยุติธรรมทางอาญา” (Criminal Justice) เหตุผลสืบเนื่องจากปญหาที่เรือนจํามีจํานวนนักโทษที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นักโทษสวนใหญเปนผูที่ยากไร สืบเนื่องจากศาลใชโทษจําคุกมากเกินไป
ประกอบกับการระบาดของยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและรัฐมีนโยบายเอาจริงกับยาเสพติด ผล
ทําใหนกั โทษลนเรือนจําตองอยูกันอยางเบียดเสียดเยียดยัด ทําใหเรือนจําตองใหความสําคัญกับ
“การควบคุม” เปนหลัก จึงไมสามารถใหการบําบัดตามความจําเปนและความตองการของผู
ตองโทษแตละคนได จนเปนเหตุใหเกิดความวุน วายในเรือนจําหลายครั้ง ดานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเองก็ยังคงเผชิญกับปญหาคดีคั่งคาง เนื่องจากไมมีมาตรการคัดกรอง เพื่อการหันเหคดี กวา
ศาลจะมีคําพิพากษาในแตละคดีตองใชเวลามากกวา 1 ป สงผลกระทบตอคนยากจนซึ่งเปน
ประชากรสวนใหญของเรือนจําที่ไมสามารถประกันตัวเองออกไปไดกจ็ ะตองถูกคุมขังระหวางรอ
การพิจารณาพิพากษาเพราะความ “ไมเทาเทียมกัน“ (Social Justice) ในทางการเงิน เชนเดียวกัน
กับกรณีของ ผูท ี่ถูก “กักขังแทนคาปรับ” ที่ยากจน ทั้งสองกรณีผูถูกคุมขังไมไดรับการบําบัดฟนฟูที่
จําเปนใด ๆ จึงเกิดความแตกตางระหวาง “คนรวยกับคนจน”ขึ้นมาทันที และเปนอุทาหรณของการ
มุงอํานวย “ความยุติธรรมทางอาญา” (Criminal Justice) ที่ไมไดคํานึงถึงหลัก “ความยุติธรรมทาง
สังคม” (Social Justice)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดใหโทษ พ.ศ.
2545 ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโปรแกรมลดอุปสงคดานยาเสพติดสําหรับผูติด/ผูเสพยาเสพติด
ใหโทษโดยเฉพาะยาบาซึ่งกําลังระบาดอยางรุนแรงแทนฝนและเฮโรอีนในขณะนั้นที่ระบาดรุนแรง
จนหมูคนทุกชนชั้นโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนที่สวนใหญตาง“ยากจน” ตองตกเปน “เหยื่อของ
ยาเสพติด” (Drug Victim) ในขณะเดียวกันยังถือวาเปน “ความผิดอาญา” กลายเปนคนมีสองสถานะ
ในคน ๆ เดียวกัน รัฐบาลไทยจึงจัดใหปญหายาเสพติดเปนวาระของชาติในลําดับตน และทําใหการ
บังคับบําบัดฟน ฟูตามพรบ.ดังกลาว เปนการ “หันเหคดียาเสพติดใหโทษ” (Drug Diversion
Programs หรือ “DDP”) เปนครั้งแรกในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทย กฎหมายนี้
ตองการใหผูทตี่ ิดเสพเขารับการบําบัดแทนการสงไปฟองคดี และหากผูนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
บําบัดและผลการบําบัดเปนที่พอใจผูนั้นก็จะไดรับการปลดปลอยจากคดีนั้นโดยอัยการจะมีคําสั่งไม
ฟองซึ่งผูนั้นยังจะไดรับความชวยเหลือตอเนื่องในชุมชนตามหลักการ “ความยุติธรรมทางสังคม”
(Social Justice) เพื่อใหสามารถคืนสูชุมชนไดอยางพลเมืองดี และดวยตระหนักถึงภาระการบังคับ
บําบัดและนโยบายของรัฐในการตอสูกับยาเสพติดในยุทธศาสตรดานการลดอุปสงควาจะไมมี
ความสําเร็จไดเลยหากขาด “กระบวนการมีสวนรวมจากชุมชน” อยางแทจริงเพื่อเปนหุนสวนในการ
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ขจัดและลดปจจัยเสีย่ ง สรางและเพิ่มความเขมแข็งใหกบั ปจจัยคุมครองในชุมชนเพีอ่ ทําใหชุมชนมี
สภาพที่เอื้ออํานวย ตอการคืนสูชุมชนเยีย่ งพลเมืองดีของผูผานการบําบัดดวยการใหความชวยเหลือ
สนับสนุนอยางตอเนื่องในชุมชน ชุมชนจึงเปนตัวแปรและเปน “หวงโซสําคัญ” (Essential Chain)
ตอการปองกัน การบําบัดรักษา รวมทั้งการปราบปรามและการควบคุมยาเสพติดอีกดวย ยุทธศาสตร
หรือตัวแปรทีส่ ําคัญตอการเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนจึงอยูที่ “กระบวนทัศนชุมชน”
(Community Paradigm)
9.3 ยุติธรรมชุมนและยุติธรรมสมานฉันท: “เมล็ดพันธแหงการเปลี่ยนแปลง”

หากเปรียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดั้งเดิมเปนเสมือนตนไมคงเทียบไดดั่งตนสน ที่
เติบโตสูงขึ้นไปในทางดิ่งมุงเฉพาะตั้งรับ (Reactive) ซึ่งจะทํางานเมื่อความผิดเกิดขึ้นแลว โดยยึด
เอาผูกระทําผิดเปนศูนยกลาง (Offender Focused) ความเปนตนสนจึงไมสามารถแผกิ่งกานสาขา
ใหความรมเย็น และปกปองคุมครองสังคมจากอาชญากรรมได ความเปนตนสนจึงทอดทิ้งเหยื่อ
อาชญากรรมใหหนาวสั่นอยูข าง ๆ ลําตนเพราะไรกิ่งกานและใบอันหนาทึบที่จะเปนรมเงาและทีพ่ ัก
พิง ความเปนตนสนจึงโอนไปเอนมาทามกลางพายุปรปกษที่แผรังสีฟาดฟนรุนแรง ที่ไมรูวาเมื่อใด
ที่ตนสนนั้นจะโคนลงมาทับ จึงเต็มไปดวยความระวังภัยแคลงใจตลอดเวลาไมมีความสงบสุข แต
เมื่อหันไปมองที่ตนไทรที่ยืนทะมึนอยูเ คียงขาง ทันทีเพียงแคมองก็ใหความรูสึกสบายเย็นตา เกิด
ความสงบเย็นแมยังไมไดเขาไปอาศัยใตรมเงายามแดดทีแ่ ผดกลาหรือเมือ่ ยามฝนแรง ตนไทรชาง
มั่นคงไมโยกคลอนแมพายุจะรุนแรงเพียงใด ตนไทรแผกงิ่ กานสาขาใหรัศมีครอบคลุมพื้นที่ได
กวางขวางตามอายุขัย และเมือ่ เขาไปอยูภายใตรมเงาจะใหความรูสึกผอนคลายสงบเย็นทั้ง ๆ ที่ตน
ไทรก็อยูเฉย ๆ ไดยนิ เสียงนกรอง รูสึกปลอดภัยที่อาจเผลอหลับไดอยางงายดาย ตนไทรเปรียบได
ดั่ง “ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมานฉันท” ที่เอื้ออาทรเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนโดยจะไมยอม
ทอดทิ้งเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนไวนอกรมเงา ที่สําคัญที่สุดยังมุงคุมครองสังคมและชุมชนจาก
อาชญากรรมดวยการใหเหยือ่ อาชญากรรมและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
กระบวนการยุติธรรม เปนกิ่งกานที่แผขยายออกไปจากเปาประสงคเดิมจากที่มุงเฉพาะผูกระทําผิด
ไปสูชุมชนและเหยื่ออาชญากรรมที่มีอยูทกุ หยอมหญา ตนยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมานฉันท
เปนตนไมทแี่ ผฐานรากออกไปโดยรอบตามรัศมีของกิ่งกานเพื่อใหความมั่นคงแกกิ่งกานและใบ ที่
จะเปนดอกผล และรมเงาแกนกกา และสัตวนอยใหญที่ตา งพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9.3.1 เคี่ยวกรําเพื่อสรางผูน าํ
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ความตึงเครียดเชิงสรางสรรค (Creative Tension) 3 เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนเรา
กลายเปน “ผูนําที่แข็งแกรงมีความสามารถและมีพลัง” (Energy) ความเครียดซึ่งไมสงผลตอการ
ทําลายลาง หากแตเปนความเครียดที่สรางสรรค มีคําพังเพยหลายคําที่อธิบายถึงความเครียดที่
สรางสรรค เชน “กระทอนยิง่ ทุบยิ่งหวาน” การทุบทําใหเกิดความเครียด แตผลที่ตามมาคือกระทอน
รสดีกวาเดิม

ความตึงเครียดที่สรางสรรคเปรียบเทียบใหเขาใจไดงายขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับคันศร
และลูกธนู ลําพังคันศรและลูกธนูโดยตัวมันเองไมมีสภาพเปนอาวุธ หากเมื่อใดที่สายคันศรถูก
เหนีย่ วดึงไปขางหลังจนเกิดความเครียดสูงสุดเมื่อพาดลูกธนูบนสายคันศรที่ตึงเครียดสูงสุดแลว
ปลอยมือพลังจากความตึงเครียดของสายคันศรจะดีดกลับอยางรวดเร็วและรุนแรงทําใหลูกธนูพุงไป
ขางหนาดวยความเร็วและแรงมีอานุภาพทะลุทะลวงรุนแรงเยี่ยงอาวุธ ตางจากเดิมทีห่ ากไมเกิด
ความเครียด ทัง้ คันศรและลูกธนูก็ไมมีพิษสงคใด

พวกเราทั้งหลายในขณะทีเ่ ราทํางานหรือดํารงชีวิตในแตละวันเราจะไดรับประสบการณ
กับความตึงเครียดหลายรูปแบบ ความตึงเครียดทําใหเราปรับตัวและเรียนรูตลอดเวลา การปรับตัว
กับความตึงเครียดบางครั้งเราอาจถอยหลังกลับมา 1 กาวเพื่อหยุดทบทวนแลวกาวไปใหมอีก 3 กาว
แลวกาวถอยหลังอีก 2 กาวแลวเดินหนาตอไป สลับไปเชนนี้จนกระทั่งเรากาวไดอยางคลองแคลว
เจนจัดเราก็จะพุงไปขางหนาไดอยางไมสะดุดจนประสบกับความสําเร็จ วงจรดังกลาวเปนเรื่อง
เกี่ยวกับความตึงเครียดที่สรางสรรคซึ่งเปนเรื่องปกติธรรมดา ๆ ที่เมื่อเราเขาใจแลวจะทําใหเราเกิด
ความสบายใจและพรอมที่จะทํางานหนักอีกตอไป เชนเดียวกับการที่เราเขาใจธรรมชาติของผูติด
ยาเสพติดทีก่ ารหวนกลับมาเสพซ้ําเปนเรื่องปกติธรรมดาของวงจรการติดยาเสพติด เชนนี้ก็จะทําให
เรามีกําลังใจทีจ่ ะทํางานกับผูติดยาอยางไมรูสึกเบื่อหนายไมวาเขาผูนั้นจะเขามาหาเรากี่รอบก็ตาม

ผูนําทั้งหลายในโลกนี้ลวนไดรับอิทธิพลและพลังจากความเครียดที่สรางสรรคดวยกัน
ทั้งสิ้น เปนความตึงเครียดที่เปนเสมือนพลังงาน พลังงานที่นําไปสูความสําเร็จ ความเครียดที่
สรางสรรคเกิดกับผูนําทุกคนในลักษณะเดียวกันคือเกิดขึ้นระหวาง “ความรักกับความกลัว อํานาจ
โดยตําแหนงกับอํานาจที่มีในตัวของแตละคน ความสําเร็จกับประสิทธิภาพ และปจจุบันกับอนาคต”
การที่จะพบกับความสําเร็จเราตองเริ่มตนจากการเผชิญกับเงื่อนไขที่เปนอยูในปจจุบัน ผูนําจะเกิด
ความตึงเครียดที่สรางสรรคจากการทําหนาที่ผูนําที่ใชความรักกับความกลัวควบคูกนั ไป ผูนําที่ใช
3

ดัดแปลงจาก Senge, Peter M. 1990. The Fifth Discipline. The Art & Practice of The
Learning Organization. http://users.tkk.fi/~tgustafs/task2.PDF
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เพียงความกลัวในการกระตุน ผูใตบังคับบัญชาใหทํางาน ผลที่ตามมาจะนําไปสูความมุงราย
ความสัมพันธและความรูสึกในทางลบในหมูเจาหนาที่ทงั้ หลาย ผูนําทีก่ ระตุนลูกนองโดยปราศจาก
ความรักจึงไมมีทางที่จะเปนผูนําที่เกงได จะทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดความพอดีระหวางการใช
ความรักกับความกลัว การใชความรักยอมใหผลดีที่สุดกับลูกนอง แตการใชวินยั และอํานาจสําหรับ
เหตุการณเฉพาะที่จําเปนตองใชก็ตองใช โดยตองทําใหผใู ตบังคับบัญชาของเรารูตัวโดยตลอดวา
เราผูนําเอาใจใสดูแลเขาตลอดเวลาแตเราผูนํายังมีหนาทีท่ ี่จะตองรับผิดชอบทั้งหมดทั้งตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวของสํานักงานของเรา

อํานาจในตําแหนงของผูนําอาจไดรับอิทธิพลมาจากอํานาจที่แตละคนมีอยูหรืออํานาจที่
เกิดจากตําแหนงหนาที่ หรือจากทั้งสองแหลงพรอม ๆ กัน ผูนําที่ไดรับความจงรักภักดีและการ
สนับสนุนจากลูกนองเปนผูน ําที่มีอํานาจที่ตนเองมีอยูใ นตัวเอง ผูนําที่อาศัยอํานาจโดยตําแหนง
เพื่อใหลูกนองทํางาน อํานาจในตําแหนงมาจาก การใหรางวัลและการใชอํานาจในตําแหนงบังคับ
สวนอํานาจทีแ่ ตละคนมีนนั้ มาจากความชอบธรรม ความเคารพรักศรัทธา และความเชี่ยวชาญของ
ผูนําเอง

ลักษณะอื่นๆ ของความตึงเครียดที่สรางสรรค คือความสมดุลระหวางความสําเร็จกับ
ประสิทธิภาพ ความสําเร็จเปนเครื่องหมายแสดงถึงผลงานที่เห็นประจักษในขณะที่ประสิทธิภาพคือ
ความรูสึกพึงพอใจของลูกนองแตละคน ผูนําที่เกงตองทําใหเกิดทั้งความสําเร็จที่ประจักษ
(ภายนอก) และตองทําใหลูกนองพึงพอใจ (ภายใน) ไปพรอม ๆ กัน การรักษาสมดุลดังกลาวตอง
คํานึงถึงหลักการของผูนําที่สําคัญคือ “ผูนําที่เกงตองเอาเปาหมายของหนวยงาน ของลูกนองและ
ของผูนํามารวมเขาดวยกันใหเปนหนึ่งเดียว”
9.3.2 เมล็ดพันธที่ผานการเคี่ยวกรําอยางโชกโชน

เราแตละคนยังมี "ความเปนตัวของตัวเองสูง” หรือ “Personal Mastery” ที่บมเพาะตัวเรา
จากประสบการณการทํางานรวมกันมาในอดีตที่ผานมาจนเกิดเปนคุณลักษณะพิเศษประจําตัวของ
เราแตละคน เชน เราแตละคนจะมีมุมมองเฉพาะตน มีวิสัยทัศนเฉพาะตน แยกตางหากจากองคกร
ซึ่งวิสัยทัศนของพวกเราแตละคนอาจสอดคลองกับวิสยั ทัศนขององคกร มีรูปแบบของความคิดเปน
ของตนเอง ทั้งความคิดอยางมี “เหตุผล” กับการใช “สัญชาตญาณ” การที่เรามีคุณลักษณะเฉพาะตน
ดังกลาว เราจึงถูกยึดติดอยูกบั คุณลักษณะของ “ความเปนตัวของตัวเอง” (Personal Mastery)
เปรียบประดุจดั่งสายของคันศรที่ผูกยึดอยูก ับปลายคันศรทั้งสองขางฉันใดฉันนั้น เมือ่ เราเริ่มกาว
เดินตามแผนการตามโครงการทดลอง เพื่อที่จะกาวไปสูภ าพในอนาคตที่กําหนดไวในรูป
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วัตถุประสงคของโครงการ ฯ คุณลักษณะเฉพาะตัวของเรา (Personal Mastery) จะดึงรั้งเราไว ทํา
ใหเราไมสามารถกาวไปขางหนาไดในฉับพลันทันที การดึงรั้งที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะตัวจะ
กอใหเกิดความตึงเครียดแตเปนความตึงเครียดที่ตองการการสรางสรรคและเปนคุณประโยชนอยาง
มหาศาลเพื่อดิน้ รนจะไปใหถึงเปาประสงคที่ตั้งไว

เมื่อเราเดินไปตามแผนของโครงการทดลองยิ่งกาวหางจากจากจุดเดิมมากเทาใดแรงฉุดจาก
คุณลักษณะเฉพาะตัวจะกอใหเกิดความเครียดสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามไปดวยจนในที่สดุ เมือ่ ถึงจุด ๆ หนึง่
จะเกิดความตึงเครียดสูงสุดที่จะทําใหเราไมสามารถฝนแรงตานกาวตอไปไดตรงจุดนีจ้ ึงเปน “จุด
เปลี่ยนสําคัญ” (Critical Mass) ในรูปของ “ความขัดแยง” (Conflicts) หลากหลายรูปแบบ แตเปน
“ความขัดแยงแบบมีโครงสราง” (Structural Conflicts) ที่จะทําใหเกิด “การเรียนรูทยี่ ิ่งใหญ” ความ
ตึงเครียดจะไดรับการปรับตัวในหลายรูปแบบ และดวยคุณลักษณะเฉพาะตน (Personal Mastery)
ที่พวกเราผูนําแตละคนมี เปน “คุณลักษณะเชิงสรางสรรค” และมี “ความรับผิดชอบสูง” จะไมยอม
ใหโครงการทดลองลมเหลวโดยงายเพียงแคการหนีออกจากโครงการ ฯ เสียกลางคันโดยคนที่มี
“คุณลักษณะของตนเองสูง” (Personal Mastery) จะเปนคนที่มคี วามรับผิดชอบสูงที่จะตองมุงสู
เปาหมายใหได เปนคนที่เห็นวิสัยทัศนเปนเสมือนเสียงปกลองที่เรงเราใหวิ่งเขาใส การปรับตัวของ
เราทําใหเกิด “คุณลักษณะเฉพาะตัวใหม” จากการเรียนรูอันเปนผลจากความตึงเครียด เมื่อเกิดความ
เขาใจ และปลดปลอยตนเองจากแรงยึดเดิม พลังงานที่เกิดจากความตึงเครียดสูงสุดที่อยูขางหลังจะ
ดีดกลับเขาที่อยางรวดเร็วและรุนแรงทําใหเกิดพลังมหาศาลขับดันลูกศร (หรือทีมงาน) ใหพุงไป
ขางหนาตามแรงดีดกลับอยางรวดเร็วและแมนยําที่ไมมีสงิ่ ใดจะทัดทานไดอีกตอไป

ความเครียดที่เกิดขึ้นจากโครงการทดลอง ฯ เกิดขึน้ หลายรอบ เคี่ยวกรําแลวเคี่ยวกรําเลา
เปนเรื่องของธรรมชาติเพราะตราบใดที่เรายึดติดกับความเปนตัวของตัวเองสูง ตอเมื่อปรับสภาพได
เราก็จะปลดปลอยและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องความตึงเครียดจึงเปนองคประกอบสําคัญของ
องคกรแหงการเรียนรู และหากไมมีความตึงเครียดใด ๆ เกิดขึ้นคนเราก็จะหยุดการเรียนรูตามไป
ดวย การปรับตัวเขากับความเครียดหลาย ๆ ครั้ง ทําใหเรามีประสบการณในการปรับตัวไดเร็วและ
คลองแคลวขึ้น จนกลายเปนคนที่กระหายการเรียนรูอยางตอเนื่องเหมือน “โองที่เติมน้ําเทาไหรก็ไม
รูจักเต็ม” ซึ่งเราที่มีคุณลักษณะดังกลาวเทานั้นที่จะทําใหกรม ฯ ของเราเปนองคกรแหงการเรียนรู
ขึ้นมาได

จากโครงการทดลองโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด พบวามี
ความตึงเครียดที่สรางสรรคที่สําคัญ ๆ ปรากฏเดนชัดในลักษณะที่เปนองครวมประการเดียวคือ
ความตึงเครียดที่สรางสรรคเกี่ยวกับองคความรู ไมวาจะเปน ความตึงเครียดที่สรางสรรคเกี่ยวกับ
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องคความรูทางวิชาการและองคความรูทางการบริหารโครงการก็ตาม ความตึงเครียดที่สรางสรรค
เกี่ยวกับองคความรูทางวิชาการที่ปรากฏสภาพความตึงเครียดที่สังเกตเห็นไดชดั เจนเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจตอแนวคิดของโครงการ อันประกอบดวย (1) แนวคิดในการสรางและเสริมศักยภาพ
ของเครือขาย การระดมทุนตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมเกิดหุน สวนในการ
ทํางาน และเพือ่ ใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรม (2) แนวคิดและกระบวรการยุติธรรมชุมชน
สามารถวิเคราะหกระบวนการที่มีอยูในชุมชนและเสริมองคความรูและวิธีการจัดการเพื่อใหเกิด
ระบบที่มีประสิทธิภาพ และ (3) แนวคิดในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การฟนฟูผูเสพผู
ติดรวมทั้งการใชประโยชนจากขอมูลสภาพปญหาในพืน้ ที่ดวย
9.3.3 สัญชาตญาณที่กลาหาญจึงไดเมล็ดพันธที่กลาหาญ

กรมคุมประพฤติเปดดําเนินการโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกไขปญหา
ยาเสพติด เปนโครงการขนาดใหญที่มีรูปแบบการบริหาร และองคความรูทางวิชาการที่ซับซอน
เปนเวลาเดียวกันกับทีก่ รมคุมประพฤติเพิ่งเปดตัวนําเสนอแนวคิด “ยุติธรรมชุมชน” หรือ
“Community Justice” ตอสาธารณะเปนครั้งแรกจึงทําใหองคความรูเกี่ยวกับ “ยุติธรรมชุมชน” ที่
เปนองคความรูในหมวดแรกและจําเปนสําหรับโครงการนี้ยังไม “ตึกผลึก” (Concentrated) และ
แมกรมคุมประพฤติจะไดชอื่ วามีหนาทีใ่ นการ “แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน” หรือ
“Community-Based Corrections” ก็ตามแตก็เปนไดเพียงแคชื่อเทานัน้ ซึ่งในทางปฏิบัติก็ยังถือวา
ตนเองเปนหนวยงานของรัฐ เปนมืออาชีพ (Professionals) ผูมีหนาที่ให “บริการ” ยึดกฎหมาย
(Rule Based) เปนสรณะ โดยเห็นวา “ชุมชน” เปนแคเพียง “ลูกคา”ของตน และทํางานแบบตั้งรับ
(Reactive)ที่สํานักงาน (Office Based) กรมคุมประพฤติซึ่งเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายจึง
“ไมเคยมีองคความรูที่แทจริง” เกี่ยวกับชุมชนและเปนองคความรูในหมวดที่สองที่จาํ เปนสําหรับ
โครงการนี้มากอนเพื่อที่จะใชเปน “เครื่องมือ” (Tools) ในการนํา “แนวคิดยุติธรรมชุมชน” ไปสูการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งไดแกองคความรูเกี่ยวกับ “การพัฒนาชุมชน” (Community Development) “การมี
สวนรวมของชุมชน” (Community Participation) “จิตวิทยาชุมชน” (Community psychology)
“การจัดองคกรชุมชน” (Community Organization) “การสาธารณสุข” (Public Health Service)
และ “การวัดผล” (Evaluation)

นับไดวาโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกไขปญหายาเสพติด เปนโครงการ
ทดลองที่มีลักษณะที่ทาทายเปนอยางยิ่ง ตองยอมรับวากรมคุมประพฤติกลาหาญมากในการ
ตัดสินใจทําโครงการนี้เพราะโครงการที่ “ทาทาย” เชนนี้จะตองอาศัย “เหตุผลที่เชื่อถือได” ในการ
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ตัดสินใจวาโครงการนี้จะตองประสบความสําเร็จ “อยางแนนอน” หากในขณะตัดสินใจกรมคุม
ประพฤติมีเหตุผลไมเพียงพอก็ตองยอมรับวากรมคุมประพฤติกลาหาญที่จะใช “สัญชาตญาณ”
(Intuition) ในการคาดคะเนประกอบการตัดสินใจ และหากเปนดังในประการหลังก็ตอ งยอมรับวา
เปนการตัดสินใจที่ “กลาไดกลาเสียแบบทุมสุดตัว” ซึ่งเปนคุณสมบัติทสี่ ําคัญยิ่งประการหนึ่งของ
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ (Mastery Leadership)

เมื่อขาดองคความรูที่จําเปนหรือองคความรูที่ยังไมตกผลึกในหมวดใดหมวดหนึ่งหรือทั้ง
สองหมวดจึงทําใหเกิดการถายทอดองคความรูและเรียนรูเปนสวน ๆ (Fragmentation) ไมสามารถ
บูรณาการ (Integration) ความรูที่จําเปนทัง้ สองหมวดดังกลาวเขาดวยกันไดอยางรวดเร็วและทันตอ
ความตองการของทีมงานที่ตางมี “ความกระหาย” และตองการเห็นความคืบหนาอยางรวดเร็วตาม
ความเคยชินสําหรับผูบังคับใชกฎหมายโดยทั่ว ๆไป ในชวงตนของโครงการ ฯ เราจะเห็นวาการ
ถายทอดและการเรียนรูจะเกิดแบบแยกสวนเนื่องจากตองการสอนทีมงานที่ไมเคยฝกอบรมในเรื่อง
นั้นมากอน ทั้ง ๆที่หลาย ๆสวนสามารถทําไปพรอม ๆ กันหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งสามารถ
ทําใหเกิดผลอื่น ๆตามมาไดดวยเชนการเขาหาชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชนสามารถทํา
ไปพรอมกับการคนหาความตองการของชุมชนและการทําแผนที่ผลลัพธ และการทีแ่ นวคิดยุติธรรม
ชุมชนยังไมตกผลึกทําใหการทําแผนที่ผลลัพธไมมีทิศทางที่ชัดเจนและไมสามารถคนหาความ
ตองการที่แทจริงของชุมชนแผนที่ผลลัพธจึงเปนแผนของทางการไมไดเกิดจากความตองการโดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง การดําเนินโครงการในระยะแรก ๆ เปนการทํางาน
ภายใตขอจํากัดขององคความรูที่บางสวนขาดและบางสวนยังไม “ตกผลึก” โดยเฉพาะยุติธรรม
ชุมชน จึงเปรียบไดกับชายตาบอด 3 คนคลําชาง ที่คนแรกคลําถูกใบหูก็บอกวาชางเหมือนกับผาหม
ผืนใหญที่มีเนือ้ หยาบและสาก คนที่สองคลําถูกงวงก็บอกวาชางเหมือนทอน้ํายาวและมีรูกลวง คนที่
สามคลําถูกขาหลังก็บอกวาชางเหมือนกับเสาขนาดใหญที่มีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งทั้งสามคนก็ไม
สามารถใหคําอธิบายถึงคุณลักษณะของชาง (ยุติธรรมชุมชน)ที่ถูกตองไดเลย

นอกจากนีก้ ารที่โครงการนี้ตองการองคความรูทั้งสองหมวดคือความรูเ กี่ยวกับยุติธรรม
ชุมชนและความรูเกี่ยวกับชุมชนทั้งหลายดังที่กลาวแลว จึงทําใหเกิดสภาพความตึงเครียดใน
ระยะแรก ๆ เนื่องจากทิศทางไมชัดเจนเสียเวลาวนไปวนมาจึงเปรียบไดกับชายตาบอดผูหนึ่งที่หลง
ทางในปาใหญที่หาทางออกจากปาไมไดเมื่อเดินไปสะดุดและลมทับชายขาพิการคนหนึ่งทีน่ ั่งอยูใ น
ทางเดินก็เริ่มปรับทุกขกัน ชายตาบอดบอกวาตนเดินทางมานานแลวก็ไมสามารถออกจากปาได ชาย
พิการก็บอกวาตนกระเสือกกระสนมานานแลวก็ยังไมสามารถหลุดออกจากปาไดเชนกัน เมื่อนิ่งกัน
ไปพักหนึ่งชายพิการก็บอกใหชายตาบอดอุม ตนใสบาโดยตนจะเปนตาใหแลวใหชายตาบอดเปนขา
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เดินตามคําบอก การทํางานรวมกันของทั้งสองฝาย (Partnership) ในที่สุดก็ทําใหทั้งสองหลุด
ออกมาจากปาใหญนั้นได

ผลของความตึงเครียดทําใหทีมงานเกิดความหงุดหงิดเนือ่ งจากคันศรถูกงางเต็มเหนี่ยวแต
ไมสามารถจะปลอยลูกธนูออกจากแหลงมุง ไปสูภาพอนาคต (Vision) ใหไดอยางรวดเร็วทีมงานทีม่ ี
คุณลักษณะ “ความเปนตัวของตัวเองสูง” (Highly Personal Mastery) ยกตัวอยางเชนทีมลําพูนจึง
พยายามทีจ่ ะปรับสภาพความตึงเครียดนัน้ ดวยการดิ้นรนขวนขวายศึกษาคนควาหาองคความรูดวย
ตนเองในเรื่อง “ยุติธรรมชุมชน” เปนตนและเชนเดียวกับหลาย ๆ ทีมงานที่เริ่มปรับรูปแบบการ
ทํางานใหม จนเมื่อกรมคุมประพฤติเริ่มตกผลึกเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนมากขึ้นๆ จึงไดบูรณาการ
องคความรูเขากับองคความรูด านชุมชน ประจวบกับผูบริหารโครงการมีการปรับรูปแบบการ
บริหารใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธี การสานเสวนา และการถกเถียง (Dialogue and
Discussion) ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของ “การเรียนรูของทีมงาน” (Team Learning) ระหวาง
ทีมงานผูปฏิบัติ ฝายวิชาการ ฝายวัดผล และการถอดบทเรียนอยูบอย ๆ การบูรณาการเริ่มสงผลให
โครงการดําเนินไปในจังหวะที่รวดเร็วมากขึ้นเปรียบเสมือนสายคันศรถูกเหนี่ยวรั้งเต็มที่เมื่อปรับ
สภาพความเครียดไดแลวสายคันศรจึงดีดกลับเขาสูสภาพปกติอยางรวดเร็วการเรียนรูจ ึงเกิดขึน้ ใหม
พรอม ๆ กับผลักดันลูกธนู (ทีมงาน) ใหเขาไปใกลเปาหมายมากขึ้น ๆ

9.4 ผลกระทบจากโครงการทดลอง ฯ
9.4.1 กระทรวงยุติธรรมเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift)

โครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติดตามกําหนดระยะเวลาเดิม
สิ้นสุดลงไปแลวเมื่อ 31 มีนาคม 2549 แต“ยุติธรรมชุมชนแบบจัดตั้ง” เปนเปาหมายภาคบังคับที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของตองเดินตามดังที่ปรากฏในวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตร 2548 -2551 “ยุติธรรมชุมชนแบบจัดตั้ง” ถูกกําหนดใหทาํ โดยไมไดคํานึงถึงทฤษฎี
หรือองคความรูใชหรือไม คําตอบคือ “ไมใช” เพราะการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวสวน
หนึ่งตองมาจากการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานทีจ่ ะตองนํายุทธศาสตรเหลานั้นไปปฏิบัติซึ่ง
จะตองรูตัวดีวา จะตองทําไดอยางแนแท ประเด็นยุทธศาสตร “ยุติธรรมถวนหนาประชามีสวนรวม”
ประเด็นยุทธศาสตร “เปลี่ยนภาระใหเปนพลัง” และประเด็นยุทธศาสตร “รวมพลังแกไขปญหา
ยาเสพติดใหไดผลอยางยั่งยืน” ตางลวนใหความสําคัญกับการสรางชุมชนใหเขมแข็งตามแนว
“ยุติธรรมชุมชน” และมีความเกี่ยวพันกับ “โครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหา
ยาเสพติด” อยางมีนัยสําคัญ เพราะความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวตางลวนอาศัย “องค
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ความรูเดียวกัน” กับโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด เสมือนหนึ่ง
วิสัยทัศนของกระทรวงยุติธรรมตองการใหกรมคุมประพฤติทดลองทํา “ยุติธรรมชุมชนแบบจัดตั้ง”
คูขนานไปกับโครงการทดลองพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด พรอมกันนั้น
เมื่อโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติดจบลง ก็ตองการใหนําผลที่ไดจาก
การทดลองมาใชใหเกิดผลตามประเด็นยุทธศาสตรเหลานี้ดวย และกระบวรการ สรางชุมชนให
เขมแข็งเปนยุทธศาสตรที่ตองการ “ความเขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ที่ไมสามารถสรางใหเกิดขึ้นได
เพียงชัว่ ขามคืนจึงไดกําหนดตัวชีว้ ัดใหทอดยาวออกไปจนถึงสิ้นป 2551ซึ่งรายละเอียดของประเด็น
ยุทธศาสตรที่มีนัยสัมพันธกบั โครงการทดลองพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญ
 หายาเสพติดมี
ดังนี:้
ยุทธศาสตรที่ 2 “ยุติธรรมถวนหนาประชามีสวนรวม” เปาประสงค เพื่อ “สังคมสันติธรรม
ประชาธรรมสันติสุข ขจัดทุกข ดวยสันติวธิ ี” ที่จะตองพัฒนา “ศูนยยุตธิ รรมชุมชน” จํานวนหนึ่ง
และพัฒนา “เครือขายยุติธรรมชุมชน” ใหได ถึง 400,000 คนในป 2551 กลยุทธ (1) การพัฒนาการ
มีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยการยุติธรรม (2) การระงับขอพิพาทดวยกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือก
ยุทธศาสตรที่ 4 “เปลี่ยนภาระใหเปนพลัง”เปาประสงค เพื่อ “คืนคนดีสูสังคม” ปองกันการ
กระทําผิดซ้ําไมเกินรอยละ 10 โดยใช “เครือขายชุมชน” ทุกหนวยงานตองนํา “เครือขายชุมชน” เขา
มารวมแกไขฟน ฟูรอยละ 75 กลยุทธ (1) การพัฒนาการปฏิบัติตอผูกระทําผิด (2) การพัฒนาการมี
สวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม” และ
ยุทธศาสตรที่ 5 “รวมพลังแกไขปญหายาเสพติด” เปาประสงคเพื่อ “เอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน” ดวยการบูรณาการระหวางภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เสริมสราง “ความ
เขมแข็ง” ใหกบั สถาบันในสังคม โดยเฉพาะ “ครอบครัวและชุมชน” “การกระทําผิดซ้ํา”ไดไมเกิน
รอยละ 10 ของผูผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษาและระบบตองโทษ
ภายหลังปลอยตัว “หมูบานและชุมชน” ในทุกจังหวัด และกรุงเทพฯรอยละ 70 ตอง“มีความเขมแข็ง
และมีระบบเฝาระวัง” การแพรระบาดของยาเสพติดตอหมูบานและชุมชนในทุกจังหวัดและ
กรุงเทพฯ และจํานวนหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งฯ (ประเภท ก) รอยละ 95 ในทุกจังหวัดและกรุงเทพฯ
จะมีอัตราสวนของผูเสพ/ ผูติด/ผูคายาเสพติดตอจํานวนประชากรไมเกิน 3:1000 คน กลยุทธ (1)
การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (Supply) (2) การแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand)
(3) การปองกันผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด (Potential Demand) (4) การบริหารจัดการอยาง
บูรณาการ
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการแสดงถึงความกลาหาญของผูบริหารที่เปน “ผูนํา” และคน
ของกระทรวงยุติธรรมทุกคนที่เปน “ผูตาม” เพราะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตองอาศัย “เหตุผล”หรือ
“สัญชาตญาณ” หรือทั้งสองประการประกอบกันใน “การตัดสินใจ” ทําการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ
ครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําและผูตามที่ยิ่งใหญ และความกลาหาญ
พรอมที่จะลงทุนอยางเต็มที่ เหตุผลที่บอกไดเชนนี้ก็เพราะวาคนของกระทรวงยุติธรรมเปน
กระทรวงกฎหมาย แตการเปลี่ยนวิสัยทัศนครั้งนี้เปนเรือ่ งเกี่ยวกับ “ชุมชน” เกือบทัง้ สิ้นซึ่งไมใช
บทบาทที่คนของกระทรวงยุติธรรมมีความถนัดหรือมีประสบการณมาอยางช่ําชอง การ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งนี้จึงนับวาเปน “ความทาทายแบบสุดโตง” (Extreme Challenge) ตอ
คนของกระทรวงยุติธรรมทุกคนทุกระดับตําแหนง และที่ยิ่งใหญไปกวานั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
เทียบชั้นไดกบั “การเปลี่ยนกระบวนทัศน” หรือ “Paradigm Shift” ของกระทรวงยุติธรรมแบบ
ดั้งเดิมที่เคยทํากันมาเมื่อหลายทศวรรษกอนโดยสิ้นเชิง
ความทาทาย

การเปลี่ยนกระบวนทัศนดังกลาว กระทรวงยุติธรรม ผูบริหารระดับสูงตางตระหนักดีวา
จะตองสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอวิถกี ารทํางานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมอยางแนนอน เพราะโครงสรางของกรม ฯ ที่เคยรองรับภาระงานตามกระบวนทัศนเดิม
จะตองเปลี่ยนไปเพื่อใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนทัศนใหม หนวยงานตางๆ
ตองบูรณาการภาระงานเดิมกับภาระงานใหมใหเปนเนื้องานเดียวกันอยางเปนเอกภาพ (Unique)

สิ่งที่เปนความทาทายคือ “เมือ่ เปลี่ยนกระบวนทัศนก็ตองเปลี่ยนโครงสราง” เพื่อรองรับ
กระบวนทัศนที่เปลี่ยนไป แตที่สําคัญยิ่งกวาการเปลี่ยนโครงสรางคือ “คนตองเปลี่ยนกอน” ประเด็น
ยุทธศาสตรที่สําคัญ ๆ ที่จําตองลงไปสัมผัสกับชุมชนจริง ๆ คือประเด็นยุทธศาสตร “ยุติธรรมถวน
หนา ประชามีสวนรวม” ประเด็นยุทธศาสตร “เปลี่ยนภาระใหเปนพลัง” และประเด็นยุทธศาสตร
“รวมพลังแกไขปญหายาเสพติดใหไดผลอยางยั่งยืน” โดยเฉพาะในยุตธิ รรมถวนหนา ประชามีสวน
รวม ที่จะตองพัฒนา “เครือขายยุติธรรมชุมชน” ในรูป “ปจเจก” จํานวนถึง 400,000 คนในสิ้นป
2551 ประเด็นยุทธศาสตรนี้จะกลายเปนหอกขางแครทิ่มแทงเราตลอดไป เพราะเปนการเกิดโดย
ไมไดอาศัยทฤษฎีใด ๆ หรือองคความรูใด ๆ จึงตองรีบเรงตัดไฟเสียแตตนลมที่จะตองรีบจัด
“ระบบ” ใหกบั เครือขาย ฯ” ในรูปองคกรชุมชน โดยอาจจัดเขากับรูปแบบองคกรใด ๆที่มีอยูแลว
หรือที่จะพัฒนาตอไปในพืน้ ที่ที่แตละคนมีภูมิลําเนา นอกจากนี้จะตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
ระบบการสื่อสารและการวัดผลเพราะเราตองทําตามตัวชี้วัดที่จะตองนําเขาเหลานัน้ เขามามีสวนรวม
ในการแกไขฟน ฟูใหไดถึงรอยละ 75 ซึ่งเปนตัวชีว้ ัดที่สดุ โตงตัวหนึ่งทีเดียว จึงจะทําใหเราพอ
สามารถบริหารจัดการได หนวยงานในจังหวัดและภาคที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว
ไดแกหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยกลุมบริหารความยุติธรรม และหนวยงานในสองกลุมนี้ที่มี
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ประสบการณอยางเคี่ยวกรํากับชุมชนมาอยางยาวนานคือกรมคุมประพฤติ ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม
จึงสมควรที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางของกรมนี้เสียใหมเพื่อบูรณาการงานเดิมกับภาระงานใหมเขา
ดวยกันใหเปนหนึ่งเดียวโดยตองรีบเรงปลุกกระแสใหเกิด “ความตระหนักรวม” (Shared
Awareness) เกี่ยวกับกระบวนทัศนของกระทรวงยุติธรรมที่เปลี่ยนไปแลว และตองเรงรีบสราง
“วิสัยทัศนรว ม” (Shared Vision) ในการทํางานที่ตอง “ยึดเอาเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนเปน
ศูนยกลางอยางแทจริง” และอยางรีบดวนดวย
9.4.2 ตางลวนเปนตนกลาพันธเดียวกัน

สําหรับโครงการของกรมคุมประพฤติซึ่งประกอบดวยโครงการประสานเครือขายชุมชน
ในการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิด (2546) โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต (2547) และ โครงการเครือขายยุติธรรมชุมชน (2548) ทั้ง 3 โครงการ ลวนเปนโครงการ
เพื่อรองรับประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมดังที่กลาวมาแลว แตจะทําอยางไรจึงจะทําให
การทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวไมเกิดความซ้ําซอนกันและไมใหเกิดความรูสึกวาเปน
ภาระแกงานเดิมที่ทําอยูแลว หากเราศึกษาใหละเอียดแลวเราจะเห็นวาทัง้ 3 โครงการและโครงการ
อื่น ๆ ของกรมคุมประพฤติสามารถบูรณาการเขาใหเปนหนึ่งเดียวไดไมวาจะเปนโครงการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ โครงการทํางานบริการสังคม โครงการยุติธรรมสมานฉันท โครงการอื่น ๆ
รวมทั้งงานดั้งเดิมของการคุมประพฤติทั้งหมดทั้งนี้ใหบูรณาการเขาดวยกันโดยใชยุทธศาสตร
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ (Systemic Thinking)

ทั้งสามโครงการดังกลาวตางมุงตอบสนองตอ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “ยุติธรรมถวนหนา
ประชามีสวนรวม” ที่มีแนวคิดสองแนว คือ แนวคิดแรกตองการระดับการมีสวนรวมจากชุมชนใน
ระดับ “สูงสุด” ดวยการทํางานรวมกันอยาง “เปนหุนสวน” (Partnership) โดยมีเปาหมายเพื่อให
เกิด “ศูนยยตุ ิธรรมชุมชน” จํานวนหนึ่ง และแนวคิดที่สองการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับ
“ต่ําสุด” เพียงแคเปน “เครือขายยุติธรรม” เพื่อเปนชองทางสงผานขอมูลขาวสาร เชนการแจงเบาะแส
การเผยแพรความรู การสรางความเขาใจกับชุมชน การขยายผลเพื่อการใหบริการจากหนวยงานใน
กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ โดยตั้งเปาหมายใหเกิดสมาชิกเครือขายถึง 400,000 คนในป 2551
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 “เปลี่ยนภาระใหเปนพลัง” ดวยการคืนดีสูสังคมโดยใชมาตรการตางๆ ซึ่ง
ไมจํากัดวาจะใชมาตรการใดแตที่มีตวั ชี้วดั กํากับคือตองนํา “เครือขายยุติธรรมชุมชน” เขามารวมใน
การคืนคนดีใหได รอยละ 75 ซึ่งการคืนคนดีไมมวี ิธีใดที่จะใชไดผลดีที่สุดเทากับการใหชุมชนถัก
ทอผูกระทําผิดนั้นเขากับสายสัมพันธของชุมชนใหแนบแนนดังเดิมซึ่งจะหนี “การพัฒนา
ความสัมพันธไปไมพน” ระดับความรวมมือจากชุมชนในการคืนคนดีท่ไี ดผลดีที่สุดคือระดับความ
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รวมมือที่ตองทํางานรวมกันอยางเปน “หุนสวน” และใน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 รวมพลังแกไข
ปญหายาเสพติดใหไดผลอยางยั่งยืน เปนเรือ่ งสําคัญที่สุดและทาทายที่สดุ เพราะตัวชีว้ ดั ที่ 4 บังคับวา
“รอยละของหมูบานและชุมชนในทุกจังหวัด และกรุงเทพ ฯ มี “ความเขมแข็ง” และมีระบบเฝาระวัง
การแพรระบาดของยาเสพติดตอหมูบา นและชุมชนในทุกจังหวัดและกรุงเทพฯ / รอยละ 70 และคํา
วา “ความเขมแข็ง” ตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ไมไดให “คําจํากัดความ” ไว ซึ่งตามหลักวิชาการ ถือ
วาหากชุมชนสามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางสมาชิกของชุมชนหรือสมาชิกกับองคกรใน
ชุมชนหรือองคกรชุมชนกับองคกรชุมชนดวยกันไดอยางแนบแนนซึ่งเปน “ความสัมพันธตาม
แนวนอน” (Horizontal Integration) ภายในชุมชนและขยายไปถึงรอบ ๆ ชุมชนไดดแี ลวก็ถือวา
ชุมชนนั้นเขมแข็ง ดังนั้นการที่ชุมชนจะเขมแข็งหรือไมจงึ ขึ้นอยูกับ “ความสัมพันธ” นอกจากนั้น
หากมีปญหาใดที่นอกเหนือความสามารถของชุมชน เชนการปราบผูคารายสําคัญที่ตองการอํานาจ
ของรัฐเขามาชวย หรือการปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนเพื่อลดปจจัยเสีย่ งที่ตอ งการทักษะ
หรือทรัพยากรที่ชุมชนไมมี หากชุมชนสามารถสราง “ความสัมพันธในทางดิ่ง” (Vertical
Integration) ขึ้นไปดึงเอาหนวยงานภาครัฐ/เอกชนที่อยูเหนือขึ้นไปเพือ่ ใหองคกรนัน้ ๆ นําเอา
อํานาจและทรัพยากรลงมาเปนหุนสวนรวมทํางานดวย หากชุมชนมีความสามารสรางความสัมพันธ
ในทางดิ่งไดดอี ีกดวยก็แปลวาชุมชนนัน้ ยิง่ มีความเขมแข็ง เพราะฉะนัน้ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
นี้จึงเปนเรื่องที่ตองการระดับ “การมีสวนรวมของชุมชนสูงสุด” ถึงระดับของ “การเปนหุนสวน”
การบูรณาการโครงการดังกลาวเขาดวยกัน หากเราเริ่มตนดวยการแยกพิจารณาเปน
โครงการ ๆ จะทําใหเราสะดุดหยุดอยูกับที่ทันที แนะนําวาใหยกตัวอยางชุมชนขึ้นมาสักชุมชนหนึ่ง
แลวตั้งเปนคําถามวาในชุมชนนั้นจะพัฒนาใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนตามแนวคิด
“ยุติธรรมชุมชน” ไดอยางไร? เชน เครือขายยุติธรรมชุมชนทั้ง 400,000 คนนั้นจะเขาไปมีสวนรวม
ในหุน สวนยุตธิ รรมชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนไดอยางไร? อาสาสมัครแมจะเปนรูปแบบจัดตัง้
ที่เราอางวาถูกเบี่ยงเบนโดยคาตอบแทนละเครื่องราชยนั้นจะเขาไปมีสว นรวมในหุนสวนยุติธรรม
ชุมชนที่เกิดขึน้ ในชุมชนของตนไดอยางไร? หนวยงานรองรับการทํางานบริการสังคมทั้งหลายใน
ละแวกชุมชนหรือใกลเคียงจะเขามาทํางานรวมในหุนสวนยุติธรรมชุมชนไดอยางไร ? กลุมคนดี
หรือผูกระทําผิดทุกคนในชุมชนจะไมถูกทอดทิ้งใหอยูเดียวดายนอกชุมชนหากแตเราจะตองถักทอ
กลับคืนเขากับสายสัมพันธของชุมชนโดยหุนสวนยุติธรรมชุมชนไดอยางไร? กลุมเสี่ยง กลุม
คุมครอง กลุมขับเคลื่อนรวมทั้งกลุมอื่น ๆ ลวนมีชองทางที่จะเขามาสูกระบวนการทํางานรวมกัน
อยางเปนหุนสวนในรูปแบบยุติธรรมชุมชนไดดว ยกันทัง้ นั้น หากทานตองการทราบคําตอบขอให
ทานหวนกลับไปอานบทที่ 1 และ 2 ทานจะพบคําตอบดวยตัวของทานเองทันที
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9.4.3 การเปลี่ยนแปลงที่ตองพึง่ พา “ความสัมพันธ” (Relationship Building)

เครื่องมือสําคัญประการหนึง่ ในการทํางานของพนักงานคุมประพฤติคือการสัมภาษณ
(Interview) อาชีพของพนักงานคุมประพฤติตองอาศัย “ความสัมพันธ” (Relationship) ทั้งสิ้น
ตั้งแตการสรางความสัมพันธกับผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม และชุมชน ในการทํางานของเราทั้ง
งานสืบเสาะ ควบคุมสอดสองและแกไขฟน ฟู เราตางใชการสราง “ความสัมพันธ” เปนเครื่องมือเพื่อ
“คนหาขอเท็จจริง” (Fact Finding) และเพือ่ ใหไดมาซึ่ง “ความรวมมือ” (Cooperation and
Collaboration) ไมวาจะเปนความรวมมือจากผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม และชุมชน ตั้งแตเชา
จรดค่ําตั้งแตตน เดือนตนปไปจนถึงสิ้นเดือนสิ้นป และยังตองทําเชนนั้นตลอดไปตราบนานเทานาน
ถาโลกใบนี้ยังเห็นวางานคุมประพฤติมีความจําเปนตอการคุมครองสังคมจากอาชญากรรม จึง
ประมวลไดวา อาชีพของพนักงานคุมประพฤติคือ “ชางถักทอสานสัมพันธ” (Relationship
Building) เราคือเมล็ดพันธแหงสัมพันธภาพ ?

ผูกระทําผิดที่เราคุมประพฤติและหรือใหการสงเคราะหภายหลังปลอยจะมีหรือไมมี
เงื่อนไขก็ตามจะใชเวลาสวนใหญอยูในชุมชน ผูกระทําผิดจะพบกับพนักงานคุมประพฤติเพียง
ชวงเวลาที่สั้นมาก ๆ เพียงครั้งคราวเทานัน้ เขาเหลานัน้ จะใชเวลาสวนใหญอยูกับชุมชนในการ
พัฒนาปฏิสัมพันธกับตัวแปรตาง ๆ ในชุมชน ไดแก ครอบครัว เพื่อน ๆ โรงเรียน การงาน กิจกรรม
ตาง ๆในชุมชน และในสังคมโดยรวมซึ่งทัง้ หมดรวมเรียกวา “สภาพแวดลอม” วิถีชีวติ ของผูกระทํา
ผิดดังกลาวลวนตองอาศัยความสัมพันธ หากผูกระทําผิดมีทักษะในการสรางความสัมพันธก็จะ
เกลื่อนกลืนเขากับ “ตัวแปร” และ “สภาพแวดลอมดังกลาวไดงาย แตเนือ่ งจากอาชญากรรมมีสาเหตุ
ที่ซับซอน อาชญากรรมมักเกิดในชุมชนทีป่ ระกอบดวยตัวแปรที่เขาขายเปน “ปจจัยเสี่ยง” (Risk
Factors) ที่เอื้อหรือเปนสาเหตุแหงการกระทําผิด หากผูกระทําผิดมีปฏิสัมพันธ หรือพัฒนา
ความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงอยูเสมอ ผูกระทําผิดนั้นก็มีโอกาสที่จะกระทําผิดซ้ําไดอีกโดยงาย และ
ตัวแปรที่เปน “ปจจัยคุมครอง” (Protective Factors) ซึ่งมีขอสมมุติฐานวาหากใหผูกระทําผิดใช
“เวลาวาง” รอยละ40 ถึง 70 ในแตละวันอยูกับกิจกรรมที่เปนปจจัย “คุมครอง” จะชวยปกปองการ
กระทําผิดซ้ําได (Gendeau,P.1996)

หากเรามองชุมชนทั้งชุมชนในรูปของ “ความสัมพันธ” (Relationship) และหากเรามอง
ดวยความเขาใจวาสมาชิกของชุมชน กลุม องคกร และสถาบันในชุมชนตางเปรียบเสมือน “เสนสาย
ความสัมพันธแตละเสน” เราจะพบวาเสนสายความสัมพันธแตเสนจะถักทอกันไปมาทั้งชุมชนไม
โดยตรงก็โดยออม มีขอสมมุติฐานวาหากเสนสายความสัมพันธทุก ๆ เสนตางถักทอกันไดแนบ
แนนเปนผืนเดียวกันตลอด โดยไมมีรอยโหว ขาดวิน่ หรือตกทองชางก็เปรียบเทียบไดวาชุมชนนัน้
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เขมแข็ง แตหากการถักทอเสนสายความสัมพันธมีจุดใดจุดหนึ่งขาดวิน่ หรือตกทองชาง
อาชญากรรมหรือยาเสพติดมีโอกาสเกิดขึน้ ไดงายโดยอาศัยชองโหวขาดวิ่นหรือที่ตกทองชางนั้น
ทําอยางไรที่จะไมใหความสัมพันธในชุมชนมีชองวางรอยโหว นั่นแหละเปน “หัวใจสําคัญ”
(Essential) ของวิธีการคุมประพฤติ ชองวางรอยโหวเทียบไดกับปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหผูกระทําผิด
หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําไดอีก การเสนอเงื่อนไขในรายงานสืบเสาะ พนักงานคุมประพฤติจึงตอง
คนใหพบซึ่งชองวางรอยโหวในชุมชนทุก ๆ จุด เมื่อเสนอเงื่อนไขก็ตองเสนอมาตรการที่จะปกปอง
ผูกระทําผิดใหพนจากชองวางรอยโหวที่เปนปจจัยเสี่ยงนัน้ อยางครอบคลุม และเสนอมาตรการที่จะ
ถักทอผูกระทําผิดคืนเขากับสายสัมพันธที่เปนปจจัยคุมครองใหแนบแนนไดอยางไร ดวยโปรแกรม
ใดและดวยความรวมมือกับใครบาง หากเราเสนอเงื่อนไขจากความคิดทีเ่ กิดจากการ “ดวนสรุป”
(Jump to Conclude) เพียงสอบถามพยานพอเปนพิธแี ลวชี้ออกมาวา “...มิหนําซ้ําจําเลยยังพักอาศัย
อยูในชุมชนทีม่ ีปญหาการระบาดของยาเสพติดอยางรุนแรง อีกทั้งบุคคลในครอบครัวก็ไมมีผูใด
สามารถวากลาวตักเตือนได พิเคราะหแลวเห็นวาวิธีการคุมประพฤตินาจะใชไมไดผลกับจําเลยราย
นี้” การเสนอความเห็นเปนลีลาการเขียน แตในความเปนจริงแมเราจะเสนอความเห็นอยางไรจะชา
หรือเร็วผูกระทําผิดก็ตองหวนกลับคืนสูชมุ ชนอยูดแี ละก็ไมพนหนาทีเ่ ราที่จะตองใหการดูแลอีก
ตอไปการทํางานเชนนีจ้ ึงเปนการทํางานแบบ “ขวางงูไมพนคอ” ตองเสียเวลามานั่งแกไขใน
ภายหลัง เหตุที่เปนเชนนีเ้ พราะเราและประเทศไทยมุงทํางานแบบตั้งรับ ไมใหความสนใจกับ
การศึกษา “อาชญากรรมอยางเปนระบบ” จึงไมสนใจการ “ปองกันอาชญากรรม” (Crime
Prevention)

ในปรัชญายุตธิ รรมชุมชนนักยุติธรรมชุมชนจะจัดใหมี “เวที” (Forum) ใหชุมชนไดฝกฝน
เรียนรูที่จะนําปญหาของชุมชนมาปรึกษาหารือรวมกัน คนหารวมกันวารองรอยที่ความสัมพันธขาด
วิ่น เปนรอยโหว หรือตกทองชางนั้นมีอยูท ี่ใด แลวตั้งเปาประสงครวมกันวาจะถักทอซอมแซมให
แนบแนนคืนดีไดอยางไร ดวยวิธีใดโดยจะขอความรวมมือจากใครบาง แลวรวมกันถักทอซอมแซม
ซึ่งจะเนนที่การปองกัน (Medical Model) ยิ่งกวาที่จะรอใหเกิดชองวางรอยโหวขึ้นมากอนจึงคอย
เขาแกไข หากขอสมมุติฐานที่วาถาใหผูกระทําผิดไดมีโอกาสใช “เวลาวาง” รอยละ40 ถึง 70 ของ
เวลาวางในแตละวันอยูกับกิจกรรมที่เปนปจจัย “คุมครอง” จะชวยปองการกระทําผิดซ้ําจากผูกระทํา
ผิดได (Gendeau,P.1996) ดังนั้นเราพนักงานคุมประพฤติตองพยายามถักทอสายสัมพันธระหวาง
ผูกระทําผิดเขากับสายสัมพันธในชุมชนใหแนบแนนดังเดิม และตองสงเสริมกิจกรรมที่เปนการ
สรางความสัมพันธในชุมชนทุกรูปแบบเพือ่ ปองกันการกระทําผิดซ้ําซึ่งจะทําใหงานของราเบาบาง
ลงไดและยังเปนการประหยัดยิ่งกวาอีกดวย ทีก่ ลาวมาทั้งหมดนัน้ ก็เพื่อตองการแสดงใหเห็นวางาน
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คุมประพฤติไมวาจะวิเคราะหเปน “จุด" หรือมองอยางเปน “ระบบ” ก็ลวนแตเปนเรื่องของ
“ความสัมพันธ” (Relationship) ทั้งสิ้น
9.4.5 เมื่อกระบวนทัศนเปลี่ยน: “คนตองเปลี่ยนกอน” (Inside out)

การเปลี่ยนกระบวนทัศนเปนเรื่องของ “การเปลี่ยนแปลง” ไมใชการปฏิบัติหนาที่ราชการ
แบบ “ตามปกติธรรมดา” ที่หนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงยุติธรรมเคยชินและทําตามกันมาตามพันธ
กิจเดิม ๆ เชนเมื่อวันวาน การเปลี่ยนแปลงจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการ หรือที่เรียกวา “การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง” เมื่อการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งใหมที่พวกเราไมคุนเคยมากอนดังนั้นวิธีการ
ทํางาน เทคโนโลยี แนวคิดและทัศนคติแบบดั้งเดิมที่เคยใชมาหลายทศวรรษจึงตองเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไมเกิดถาหาก “คนไมเปลี่ยนแปลง” แมเราจะ
เรียกสิ่งนั้น ๆ วาเปนการเปลี่ยนแปลงก็ตาม “คนจึงตองเปลี่ยนกอนการเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้น”

หากเรามองลําน้ําเจาพระยาเสมือนสิ่งมีชีวิตเราจะเห็นวามีตนกําเนิดจากแมน้ําสายเล็ก ๆ
คือ ปง วัง ยม และนาน แมในเบื้องตนจะแยกกันเปนแมน้ําสายเล็กสายนอยทีห่ ลอเลี้ยงชีวิตใหความ
อุดมสมบูรณไดเฉพาะในพืน้ จํากัดบริเวณรอบ ๆ แตเมื่อไดไหลมาบรรจบกันเปนแมนา้ํ สายใหญก็
จะมีพลังสามารถหลอเลี้ยงชีวิตใหความอุดมสมบูรณแกพื้นที่ที่กวางใหญไพศาลไดมากกวาแมน้ํา
สายเล็ก ๆ ตั้งแตตนลําน้ําเรือ่ ยลงมาจนจบที่อาวไทย พลังที่เกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ําสายเล็ก
สายนอยทําใหเกิดสภาพนิเวศนที่สมดุลยับยั้งน้ําเค็มไมใหทะลักเขามา ใหแหลงธัญญาหารที่อุดม
สมบูรณ ใหแหลงพลังงานทําใหชวี ิตของผูคนสวนใหญดํารงอยูได แมเราจะรับผิดชอบในหนาที่
การงานที่มีเปาประสงคแตกตางกัน หากเราพรอมใจกันที่จะเปลี่ยนเปาประสงคหรือขยาย
เปาประสงคของเราแตละสวนไปสูเปาประสงคสุดทาย (Shared Ultimate goal) เดียวกัน คือเพื่อ
“ปกปองคุมครองสังคมจากอาชญากรรมโดยการปองกันการกระทําผิดซ้ํา” จะทําใหเราเลิกยึดติดอยู
กับเปาประสงคเดิม หันมายึดมั่นกับเปาประสงคใหมเมื่อแตละคนหันมายึดมั่นในเปาประสงค
เดียวกันคือเพือ่ คุมครองสังคมจากอาชญากรรมดวยการปองกันการกระทําผิดซ้ํา (Recidivism) แลว
เมื่อนั้นความเปนเอกภาพ (Unique) และพลังของพวกเรา (Energy) จะเกิดคุณูปการมหาศาลตอ
ชุมชนและสังคมโดยรวมไดเฉกเชนแมน้ําเจาพระยาฉันใดฉันนั้น

เมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดใหมดวย “เหตุและผล” อยางเปนระบบไมใชการคิดเปนเสนตรงวา
ทําไมเราจึงตองทําการสืบเสาะและพินิจ จากนั้นผูกระทําผิดจะไปทีใ่ ด ทําไมเราจึงตองควบคุมและ
สอดสองผูกระทําผิดจากนัน้ ผูกระทําผิดจะไปที่ใด หากผิดเงื่อนไขผูกระทําผิดจะไดรับผลอยางไร
และหากพนการคุมความประพฤติแลวผูกระทําผิดจะไปที่ใดหรือกรณีที่ตองโทษจําคุกเมื่อพนออก
มาแลวผูกระทําผิดจะไปทีใ่ ด คําตอบสุดทายไมวาเราจะใชมาตรการใดกับผูกระทําผิด หรือเราจะตัง้
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คําถามอยางไร เราจะไดคําตอบสุดทายเชนเดียวกันทุกครัง้ ไปวา “ผูกระทําผิดจะตองกลับคืนสู
ชุมชน” ดังนั้นหากผูกระทําผิดที่เราสืบเสาะก็ดี สอดสองก็ดี หรือแกไขฟน ฟูก็ดไี ปกระทําผิดสราง
ความเดือดรอนใหกับชุมชนขึ้นมาอีก คงไมมีเราคนใดภูมิใจแลวรองบอกตอสังคมออกไปวา
“ผูกระทําผิดคนนั้นผมสืบเสาะ หรือผมคุมประพฤติ หรือผมแกไขฟนฟูมากับมือ” หากเราเกิดความ
หวงกังวลกับความรูสึกเชนนั้นแสดงวาเราชาวคุมประพฤติมีความรูสึกเดียวกันเรามีเปาประสงค
เดียวกันคือเพือ่ “ปกปองคุมครองสังคมจากอาชญากรรมโดยการปองกันการกระทําผิดซ้ํา”
เมื่อเราจะตองเริ่มตนสนทนา (Dialogue/Discussion) ในเรื่องใด ๆกอนที่จะพูดออกไป
อยากใหเราลองฝกตั้งคําถามตนเองกอนวาสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นเกิดจากการคิดแยกสวนหรือไม
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดอยางงาย ๆ โดยทบทวนวาเรากําลังคิดถึงเพียงตนไมตนใดตนหนึ่งในปา
ใหญหรือคิดเกี่ยวกับปาทั้งปา จงพยายามคิดถึงปาทั้งปาเพราะจะทําใหเราเขาใจสภาพของปานั้น
ทั้งหมดก็คือความสามารถเขาใจ เขาถึงสภาพปญหาใด ๆ ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งจะนําไปสูการ
แกปญหาที่ถูกตองไดนั่นเอง การที่เราทุกคนหมั่นเตือนตนเองเชนนีจ้ ะทําใหเราเปนคนที่เคารพ
กติกา คนเราจะพูดออกไปอยางที่เราคิด เราจะเกิดความเชื่อมั่นในบรรยากาศของที่ประชุมที่เอื้อตอ
การเรียนรูของทีมงาน (Team Learning) ใหกาวรุดหนาไปไดอยางรวดเร็วและตอเนือ่ ง จนนําไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
Shirley Hord กับเพื่อนทําการพัฒนา Concerns Based Adoption Model (CBAM)4 เปน
สมมุติฐานเกีย่ วกับความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลง โดยสมมุติฐานนี้ใหแนวคิดแกนักบริหาร
ผูจัดการ และผูกําหนดนโยบายทั้งหลาย เพื่อใชพิจารณาในกรณีที่จะตองทําการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่
จะสงผลกระทบตอความรับผิดชอบของคนตอความผลสําเร็จของงานที่ตองการใหเกิดขึ้นทั้งหมด
หรือบางสวนจากความเปลี่ยนแปลงนัน้ ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลง
ไดแก
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องของ “กระบวนการ ไมใชเหตุการณ”
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่จะตองทําอยางเปนขั้นเปนตอน ไมใชคอยใหเกิดขึน้ มาเอง การ
ริเริ่มทําสิ่งใด ๆ ที่ไมเคยทํามากอนดวยการแนะนําวิธีปฏิบัติแกผูปฏิบัติเพียงครั้งเดียวแลวคาดหวัง
วาผูปฏิบัติจะทําไดทันทีนับวาเปนความเขาใจที่ผิดพลาด เพราะการเปลีย่ นแปลงเปนเรื่องของ
กระบวนการมีหลากหลายมิติเกี่ยวของกับตัวแปรตางๆ เชน ทรัพยากร และผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย
และในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งคือการวัดผล ดังนั้นการไมมีขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) จะทําใหความริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นประสบกับความลมเหลวได
การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มที่ตัวเราแตละคนเปนลําดับแรก
4

http://www.nicic.org/Downloads/PDF/misc/NewRoleProbation_Parole.pdf
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มีขอที่นาสังเกตขอหนึ่งที่นกั บริหารและนักพัฒนาในระดับสูงมักจะผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ จึงทําใหทุกคนไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ดังนั้นผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับผูปฏิบัติแตละคนที่จะเปนผูแบกรับ
ผลกระทบนั้น การเปลี่ยนแปลงในสถาบันใด ๆ อยางเปน “ระบบ” จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมือ่ แตละคน
ซึมซับ “ยอมรับที่จะผูกพัน” (Commitment) เอาความเปลี่ยนแปลงนั้นไว
การเปลี่ยนแปลงเปนประสบการณที่คร่ําหวอดของแตละคน
แตละคนผานการ “เคี่ยวกรํา” หรือมีประสบการณเกีย่ วกับความเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน
และจะมีปฏิกริ ิยาตอความพยายามเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในลักษณะที่แตกตางกัน แตละคนจึงควรที่จะ
ไดรับการปฏิบัติตอเสมือนเปนสวนหนึ่งของกลุมไมใชคนแปลกหนา ความแตกตางระหวางบุคคล
เปนสิ่งที่จะตองใหความสําคัญสูงสุด เนื่องจากคนแตละคนตางยอมรับเอาวิธีการตามความคิดริเริ่ม
ใหม ๆ ไมเหมือนกัน ดังนั้นการใหความชวยเหลือดวยกลยุทธใด ๆ ที่คํานึงถึงความแตกตางของแต
ละคน ในทายที่สุดก็จะไดรบั ความชวยเหลือสนับสนุนจากทุกคนทุกกลุม จะทําใหการเปลี่ยนแปลง
นั้นประสบความสําเร็จ
การเรียนรูเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงของคนเราแตละคนจะแสดงออกใหเห็นในรูปของพัฒนาการหลาย
รูปแบบ เชนการมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีขึ้นกวาเดิมอยางเห็นไดชัดเจน หรือมีความรูสึกที่ดกี ับ
ความเปลี่ยนแปลงนั้น เหตุทเี่ ปนเชนนัน้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดความตึงเครียดที่สืบเนื่อง
จากความพยายามที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ความเปลี่ยนแปลงตองการใหเกิดขึ้น ทุก
ครั้งที่สามารถผาน “ความตึงเครียด” จนทํางานบรรลุวัตถุประสงคไดการเรียนรูใหม ๆ ก็จะเกิดขึน้
เราจะเขาใจการเปลี่ยนแปลงดีที่สุดเมื่อลงมือปฏิบัติจริง
ความริเริ่มใหมๆ ที่ถายทอดออกไปในรูปแบบบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ หรือความคิดริเริ่ม
ใหม ๆ ที่มีลักษณะเปนนามธรรมที่เต็มไปดวยถอยคําและภาษาของทฤษฎี ผูที่จะริเริม่ เปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่มีลักษณะเชนนี้จําตองนําเสนอความริเริ่มที่จะทําใหเกิด “ความเขาใจอยางถองแท”ในหมูผู
ปฏิบัติวาจะใชความริเริ่มนั้นในสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงไดอยางไร และวิธีปฏิบัติ
ใหมนนั้ จะตองกําหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติภารกิจประจําวันในเรื่องใดบาง
การใหความชวยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะตองเหมาะสมกับแตละคน
สืบเนื่องจากขอสมมุติฐานที่วา “การเปลี่ยนแปลงคือประสบการณที่คร่ําหวอดสวนบุคคล”
การอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงควรพยายามตอบสนองความตองการของผูใช ดังนั้นผู
อํานวยความสะดวกจึงจําตองเขาถึงแตละคนอยางเปนระบบดวยการเขาใหความชวยเหลือ
สนับสนุนที่สามารถตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของแตละคน
การพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรใหความสําคัญในแตละคนไมใชทคี่ วามริเริ่ม
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หลายครั้งที่การดําเนินการเพือ่ นําความริเริม่ ไปปฏิบัติใหบังเกิดผลมักใชวิธีการแนะนําวัสดุ
อุปกรณใหมๆ เครื่องมือใหมๆ ตัวอยางเชน การจัดหาคอมพิวเตอรใหกับเสมียนทุกคนในการ
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมไดประเมินศักยภาพหรือผลกระทบกับ
คนปฏิบัติเหลานี้ ในการใชอุปกรณดังกลาว “คน” เปนผูทําใหการเปลีย่ นแปลงบังเกิดผลเปนจริง
ขึ้นมาได ทฤษฎีแนวคิดและกลยุทธเปนเพียง”เครื่องมือ” ดังนั้น ความหมายที่แทจริงของการ
เปลี่ยนแปลงจึงขึ้นอยูกับ “ความสามารถของมนุษย”
9.4.6 การเปลี่ยนแปลงตองคิดอยางเปนระบบ5
การคิดอยางเปนระบบ เปนหลักการที่มองเหตุการณหรือความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ภาพรวม (Holistic Approach) เปนการมองทั้งโครงสรางที่ทําใหเห็นกรอบของสถานการณที่
ซับซอน เปนการมองและอธิบายภาพ “ความสัมพันธ” ระหวางกันและกันจนทําใหมองเห็นภาพ
เหตุการณตาง ๆ ในรูปของ “กระบวนการเปลี่ยนแปลง” ยิ่งกวาการมองเหตุการณใด ๆ เปนความ
ตอเนื่องแบบ “เสนตรง” ในลักษณะเหตุและผลหรือมองเห็นภาพเปน “จุด ๆ”
วงจรของการคิดอยางเปนระบบเพื่อตองการใหเกิดสมดุล (Momentum) ใน“กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง” (Change Process)
(1) ชะลอใหชา ลงไดหรือไม
(2) จํากัดความเจริญเติบโตลงหนอย
(3) เปลี่ยนแปลงภาระงานนัน้ ๆ
(4) ถายโอนภาระงานนั้น ๆ ไปยังหนวยงาน/บุคคลอื่น
(5) ลดเปาหมายลงหนอย
(6) เมื่อเกิดสมดุลแลวจงกระตุนเรงเรา
(7) รวมเดินทางสูความสําเร็จ
(8) ความลมเหลวเปนสิ่งทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดเปนเรื่องธรรมดาๆ
(9) จงลุกขึ้นมาแกไขใหม
(10) ผลคือความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและลงทุนนอยลง
การคิดอยางเปนระบบจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนตาง ๆ ตามวงจรดังกลาวขางตน ซึ่งจะทําให
เราเขาใจถึงเหตุและผล และความซับซอนของปรากฏการณนั้น ๆ ไดงา ยขึ้น ทําใหเรามองเห็นวาจุด
ใดในวงจรดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือมีผลที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบไดดี
ที่สุด การคิดอยางเปนระบบมุงใหความสําคัญกับ “การทําความเขาใจถึง” การทํางานของ “ระบบ” ที่
มีความซับซอนวาทํางานไดอยางไร เขาใจถึงหวงโซของเหตุและผล การชะลอเวลา การทําความ
5

อางแลว
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เขาใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธที่มีลักษณะซับซอน และการมองภาพโดยรวมยิ่งกวาการมองภาพแบบ
แยกสวนซึ่งหมายถึงการมองภาพปาทั้งปายิ่งกวาการมองตนไมเพียงตนใดตนหนึ่งในปานั้น
ความคิดพื้นฐาน 11 ความคิดหรือหลักปรัชญาที่อยูเบื้องหลังของการคิดอยางเปนระบบมี ดังนี:้
(1) ปญหาของวันนีเ้ กิดจากวิธีการแกปญหาของเมื่อวันวาน
(2) ยิ่งผลักดันแรงเทาใดก็จะสะทอนกลับแรงเทานั้น
(3) พฤติกรรมจะดีข้นึ เรื่อย ๆ แลวจะคอย ๆ เสื่อมถอยลง
(4) การแกปญหาใดแบบงาย ๆ ปญหานั้น ๆ จะกลับมาอีก
(5) การใหการบําบัดอาจยิ่งทําใหอาการของโรคเลวรายลง
(6) ยิ่งรีบจะยิ่งชา
(7) เหตุและผลไมใชเรื่องที่จะตองเกี่ยวของกับเวลาและสถานที่อยางใกลชิด
(8) การเปลี่ยนแปลงแมเพียงเล็กนอยก็ยังสามารถทําใหเกิดผลที่ยิ่งใหญได แตความสําเร็จที่
ยิ่งใหญมกั จะไมคอยมีผูใดสังเกตเห็น
(9) ทานสามารถทําเคกของตัวเองและสามารถกินไดดว ย แตทานไมสามารถทําเชนนั้นซ้ํา
ไดอีกครั้งหนึ่ง
(10) การแบงชางออกเปนสองสวนไมสามารถทําใหชางนั้นเปนสองตัวได และ
(11) จะไมมกี ารตําหนิติเตียนใด ๆ
ดังนั้นเราจึงตองคิดเกี่ยวกับการกระทําใด ๆ อยางเปนระบบ คิดทั้งระบบ ระบบมีความหมาย
มากไปกวาการนําเอาสวนตาง ๆ รวมเขาดวยกันเทานัน้ แตหากหมายความวาทุก ๆ สวนตางเปน
องคประกอบของระบบทั้งระบบ เปรียบไดกับชายตาบอดสามคนคลําชางคนแรกคลําชางถูกที่ใบหู
แลวอุทานออกมาวาชางก็คลายกับผาหมที่มีขนาดใหญ ผิวหยาบ ๆ คนทีสองคลําชางที่งวงแลว
อุทานออกมาวาที่แทจริงชางก็เหมือนกับทอน้ําที่มีรูกลวงและคนที่สามคลําถูกขาหลังแลวอุทาน
ออกมาวาชางเหมือนกับเสาที่มั่นคง “ชายตาบอดทั้งสามนั้นไมแตกตางจากหัวหนาแผนกการผลิต
การตลาด และการวิจยั ในบริษัททั้งหลาย ทีแ่ ตละคนตางเขาใจในปญหาของบริษัทอยางชัดเจน แต
ไมมีผูใดมองเห็นความสัมพันธอยางบูรณาการระหวางนโยบายของแตละแผนกวาจะตองสอด
ประสานกันใหเปนนโยบายหนึ่งเดียวของบริษัทไดอยางไร”

9.5 สถานการณปจจุบัน
9.5.1 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญสูงสุดกับยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมาฉันท
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ปลัดกระทรวงยุติธรรมคนปจจุบันไดกลาวถึงแนวคิดยุติธรรมชุมชนไวหลายครั้งในรูป
ของ “บาน วัด โรงเรียน” ที่จะทํางานรวมกันกับหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม ไดบอกถึงเปาหมาย
สุดทายที่จะตองถึงชุมชนในระดับรากหญาและจะรวมมือกับทุกภาคสวนไดอยางไรโดยเฉพาะกับ
องคการบริหารสวนทองถิ่นทั้งหลายและอยากเห็นการทําแผนในระยะยาว 15 ป ขึ้นไปในการ
ทํางานลักษณะเชนนีใ้ หบังเกิดผลถึงพี่นองประชาชนในระดับลางอยางแทจริง

นอกจากวิสัยทัศนที่ถือวาเปนการ “เปลี่ยนกระบวนทัศน” หรือ “Paradigm Shift” ของ
กระทรวงยุติธรรมครั้งยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของไทยแลว ทิศทางของกระทรวงยุติธรรม
ยังใหความสําคัญสูงสุดกับ “ยุติธรรมสมานฉันท” (Restorative Justice) อยางตอเนือ่ งตลอดมา
และแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท ยังเปนแนวคิดหนึ่งในการดับไฟใต และเมื่อเร็ว ๆ นี้ วันที่ 3
มิถุนายน 2549 ที่โรงแรมรามาการเดนส กระทรวงยุติธรรม โดย ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ รอง
ปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมกับศูนยสันติวธิ ี สถาบันพระปกเกลา เพื่อพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ
ยุติธรรมสมานฉันทเพื่อนําไปใชในจังหวัดกลุมเปาหมาย และที่นาสังเกตคือจังหวัดกลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนจังหวัดในโครงการทดลองพลังเครือขายยุตธิ รรมชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด และ
จังหวัดอื่น ๆ ที่มีผลงานดานยุติธรรมชุมชนที่โดดเดน จึงมั่นใจวายุตธิ รรมสมานฉันทยิ่งพัฒนาไป
มากเทาใด ยุตธิ รรมชุมชนก็จะพัฒนาไปไดมากเทานัน้ เพราะหลักปรัชญายุติธรรมชุมชนสวนหนึ่ง
อาศัยหลักปรัชญาที่เกี่ยวกับ “หลักประชาธิปไตย” (Democratic Principles) ซึ่งประกอบดวยหลัก
ปรัชญายอยๆ 3 หลักไดแก หลักการตอกย้าํ ปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน (Norm Affirmation)
หลักการชดใชทดแทน (Restoration) และหลักคุมครองความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
(โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 1)

การที่กระทรวงยุติธรรมใหความสําคัญกับยุติธรรมสมานฉันทนับวาเปนคุณูปการตอ
ยุติธรรมชุมชนเปนอยางยิ่ง (ดูบทที่ 1) เนื่องเพราะยุติธรรมชุมชนนอกจากจะอาศัยหลักปรัชญา
ประชาธิปไตยดังกลาวแลวยังอาศัยหลักปรัชญา“หลักความเสมอภาคและความเทาเทียม”
(Egalitarian Principles) ซึ่งประกอบดวยหลักปรัชญายอยๆ 4 หลัก ไดแก หลักความเทาเทียม
(Equality) หลักการถักทอสายสัมพันธ (Inclusive) หลักการทํางานรวมกันแบบหุนสวน
(Mutuality) และหลักความเปนผูนําแบบจิตสาธารณะ (Stewardship) โดย “หลักประชาธิปไตย”
(Democratic Principles) เปนหลักปรัชญาที่เมื่อเกิดความผิดแลวจึงคอยเขาไปจัดระเบียบความ
สมานฉันทเสียใหมใหคนื ดีดังเดิม หรือที่เราเรียกวา “เชิงรับ” (Reactive) แต “หลักความเสมอภาค
และความเทาเทียม” (Egalitarian Principles) จะไมรอใหความผิดเกิดหากเพียงแคมสี ถานการณ
6

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2549 อังคารที่ 9
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หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจเอื้อตอการระบาดของยาเสพติด หรือตอความไมสงบเรียบรอยในชุมชนก็จะ
เขาไปจัดการทันทีที่เราเรียกวา “เชิงรุก” (Proactive)

ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนซึ่งชุมชนตองทํางานรวมกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา “อยางนอยที่สุด” หนวยใดหนวยหนึ่ง เชนทํางานรวมกับกรมคุมประพฤติ โดยมีหลักการ
ที่ตองการเห็นชุมชนเปนหุน สวนที่แข็งขัน (Active) “กระบวนการ” (Process) ทํางานรวมกันจะใช
“เวที” (Forum) หรือ “โอกาส” (Opportunities) ใหชุมชนไดฝกฝน เรียนรูปญหาของชุมชน และ
เรียนรูแนวทางในการแกปญ
 หา และรวมกันแกปญหา“หัวใจ” (Essential) อยูตรงที่ตองจัดใหมี
“เวที” (Forum) เพื่อใหชุมชนไดฝกฝนเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน ยิ่งชุมชนฝกฝนมากเทาใด
ประสบการณของชุมชนจะยิ่งช่ําชองเชี่ยวชาญในกระบวนการแกปญหามากเทานั้น และจะยิ่งดึงดูด
ใหกลุม/สมาชิกที่ “รีรอ” อยูนอกวงใหเขามารวมใน “กระบวนการ” ไดมากขึ้น
คําวา “หลักการที่ตองการเห็นชุมชนเปนหุน สวนที่แข็งขัน” (Active) นั้นหมายความวา
“กระบวนการ” ทุกอยาง เริ่มตนและจบลงโดยชุมชน ที่ “เวที” (Forum) ที่เปนศูนยรวมของชุมชน
ตัวอยางเชน: “ปญหาของชุมชนเราคืออะไร? ชุมชนเราตองการแกปญหาใดกอนหลัง? ในรอบนี้เรา
จะเลือกปญหาใด? เปาประสงคของการแกปญหาครั้งนี้เราตองการใหบรรลุอะไรบาง ? (เขนลดการ
ใชเวลาวางที่ไมเกิดประโยชนในหมูเด็กและเยาวชนในหมูบา น) เราตองการผลลัพธระดับใด? เชน
ระดับบุคคล ระดับชุมชน หรือเปลี่ยนแปลงระบบหรือหลายผลลัพธดวยกัน กิจกรรมที่เราจะตองทํา
มีอะไรบางจึงจะบรรลุเปาประสงคนั้น? แตละกิจกรรมเราตองทําใหสําเร็จในเวลาใด? กิจกรรมนั้น
ชุมชนเราเคยทํามากอนหรือไม? และเราจะทําเองไดหรือไม? หากทําเองไมไดเราจะดึงเอาใครมา
เปนหุนสวน?(ผูที่จะเขามาเปนหุนสวนนั้นก็ขึ้นอยูก ับสภาพปญหาวาจะตองใชกิจกรรมใดบางจึงจะ
บรรลุเปาประสงคนั้นไดและกิจกรรมนั้นใครควรเขามาเปนหุนสวนไมใชดึงใครก็ไดเขามาเปน
หุนสวน) พวกเราคนใดสามารถไปดึงมาได? เราจะมีการรายงานผลและติดตามงานกันอยางไร?
หากมีขอขัดแยงระหวางการทํางานเราจะจัดการกันอยางไร"
จากตัวอยางทีย่ กมาใหเห็นนัน้ เปนเพียงการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนที่มีโครงสราง
“แบบธรรมดา” ซึ่งรูปแบบการทํางานในลักษณะหุน สวนยุติธรรมชุมชนมีถึง 3 แบบตั้งแต
โครงสรางธรรมดา โครงสรางคอนขางซับซอน และแบบโครงสรางที่ซับซอนซึ่งแตละแบบก็จะมี
กระบวนการทีค่ ลายกันตั้งแต คนหาปญหา กําหนดเปาประสงค (อาจมีไดหลายเปาประสงค) วาจะ
ทําอะไรใหสําเร็จ กําหนดกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาประสงคนั้น กําหนดผลลัพธวาตองการให
บรรลุระดับใดเชนระดับปจเจก ระดับชุมชน หรือระดับระบบหรือหลายเปาหมายรวมกัน และเมื่อ
หุนสวนทํากิจกรรมที่กําหนดไวรว มกันจนบรรลุเปาประสงคตามระยะเวลาที่กาํ หนดและสามารถ
ไดผลลัพธตามที่ตั้งไวการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนในครั้งนัน้ ก็สิ้นสุดลง และเมื่อ “เวที”
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(Forum) แหงนั้นชุมชนไดเปดประเด็นปญหาขึ้นมาหารือกันอีกก็จะเกิดการทํางานรวมกันอยางเปน
หุนสวน “รอบใหม” ขึ้นอีกครั้ง

จึงมีคําถามวาจะทําอยางไร ? จึงจะใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวน “รอบแลว
รอบเลา” หากชุมชนใดมีการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนอยางตอเนื่องจะทําใหชมุ ชนเขมแข็ง
ใชหรือไม? แลวหากชุมชนหยุดการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนไปชั่วระยะเวลาหนึ่งชุมชนจะ
ออนแอลงใชหรือไม ? หลักศาสนาพุทธที่วาทุกสิ่งเปนอนิจจัง นัน้ ยอมแสดงวาทุกสิ่งมีเกิดแกเจ็บ
และตาย เปนของธรรมดา ชุมชนก็อยูใ นวงจรนี้ดวยใชหรือไม ? และมีคําถามสุดทายวา “ในการ
พัฒนาใหชุมชนเกิดความยั่งยืนโดยใชยุทธศาสตร “ยุติธรรมชุมชน” ระหวางการใช หลักปรัชญา
“หลักประชาธิปไตย” (Democratic Principles) โดยสงเสริมใหชุมชนฝกฝน “กระบวนการ”
ยุติธรรมสมานฉันทเมื่อคดีเกิดแลว กับ การสงเสริมใหชุมชนฝกฝน “กระบวนการ” ตาม “หลัก
ความเสมอภาคและความเทาเทียม” (Egalitarian Principles) ที่เปนการทํางาน “เชิงรุก” และเปน
การปองกันกอนเกิดคดี ในสองกรณีนี้ ทานเห็นวากรณีใดที่จะทําใหชุมชนมีโอกาสไดฝกฝนการ
ทํางานรวมกันไดมากกวากัน? และหากตองการจะใหยั่งยืนควรใชมาตรการแบบใดนํา ? หรือตอง
ใชทั้งสองมาตรการพรอมกัน ?ในสัดสวนมากนอยอยางไร?”

9.5.2 จุดเปลี่ยนสําคัญ (Critical Mass)
พนักงานคุมประพฤติมีวัฒนธรรมองคกรที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ ประการแรก ตองทํางาน
โดยอาศัย “สัมพันธภาพ” เปนเครื่องมือ ประการที่สองมีวัฒนธรรมองคกรที่ซื่อสัตย ประการที่สาม
เปนองคกรที่ยากจนแรนแคนแบบสุดโตงจนตองบริหารการงานภายใตความขาดแคลน (Scared
Resources Management) มาโดยตลอดจึงเปนขาราชการที่ผานการ “เคี่ยวกรํา” มาอยางโชกโชน
และประการสุดทาย งานของพนักงานคุมประพฤติอยูที่ “ชุมชน” มีพื้นที่รับผิดชอบเทากับพื้นที่
ประเทศไทย ไมไดอยูใ นกรอบกําแพงสี่เหลี่ยม และ “ภายใตขอจํากัดและเงื่อนไขดังกลาว” จึงทําให
พนักงานคุมประพฤติในทุกระดับชั้นที่อยูก ับกรมคุมประพฤติมาอยางยาวนานจะผานการเคี่ยวกรํา
หรือภาษาวิชาการเรียกวา “ความตึงเครียดที่สรางสรรค” หรือ “Creative Tension” หรือ “ความตึง
เครียดแบบมีโครงสราง” หรือ “Structural Tension” มานับครั้งไมถวนที่ขออนุญาตเรียกวา “อยาง
โชกโชน” ทําใหพนักงานคุมประพฤติเปนคนบึกบึน นอบนอม จริงใจ และสามารถสรางความ
ไววางใจกับชุมชนไดในเวลาอันรวดเร็ว พนักงานคุมประพฤติมีประสบการณในการทํางานรวมกับ
ชุมชนมาอยางยาวนาน ทั้งในรูปการทํางานรวมกันแบบ “ทางการ” ไปจนการทํางานรวมกันอยาง
เปน “หุนสวน” ยกตัวอยาง เชน อาสาสมัครแมจะมีขอโตแยงวาเปนบริวารของกรมคุมประพฤติแต
อาสาสมัครก็สามารถทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับชุมชนไดสําเร็จมาแลวนับครั้งไมถวน เชน
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การทํางานรวมกันกับชุมชนในการจัดใหผูกระทําผิดมีโอกาสทํางานบริการสาธารณะตามคําสั่งศาล
และตามความสมัครใจ การจัดกิจกรรมเพื่อการแกไขฟนฟู การรณรงคตอตานอาชญากรรมและ
ยาเสพติด การทํางานรวมกับเหยื่ออาชญากรรมในโครงการเมาไมขับและอื่น ๆ อีกมากมาย
ประสบการณเหลานั้นลวนเปน “ทุน” (Asset) ที่พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ
มีความถนัดทีส่ ุด

งานทุกงานทีพ่ นักงานคุมประพฤติหยิบหรือจับขึ้นมาทําไมวาจะเปนงานใดลวนใชเปน
“เครื่องมือ” (Tools) ที่สามารถใชสรางความสัมพันธกับประชาชน ชุมชนและสังคมไดทั้งสิ้นไมวา
จะเปนสมานฉันทในงานสืบเสาะการควบคุมและสอดสองโดยอาสาสมัคร หรือการทํางานบริการ
สาธารณะโดยความรวมมือจากชุมชนและภาคีที่เกีย่ วของ คุมประพฤติจึงเปนผูที่อยูใ นตําแหนงที่
เปน “ผูที่มีแตให” ทําใหไดรบั การสนองตอบจากชุมชนเปนอยางดี เพราะเปนการทํางานดวยใจ “ใช
ใจซื้อใจ” ไมไดซื้อดวยอํานาจที่ใชไดไมยั่งยืน หากนับปริมาณความชวยเหลือที่งานคุมประพฤติ
ไดรับจากชุมชนหากคิดเปนตัวเงินจะเปนเงินจํานวนมหาศาล จากโครงการตาง ๆที่ไดรับสนับสนุน
จากชุมชน จากหนวยงานเครือขายการทํางานบริการสาธารณะ การอุทศิ เวลาของอาสาสมัคร ฯลฯ
แตนั้นเปนเพียงเสี้ยวเดียวเทานั้นแตที่สําคัญที่สุดคือความศรัทธาที่พนักงานคุมประพฤติสรางไวกับ
ชุมชนทุกหัวระแหงนับวาเปนคุณูปการตอกระทรวงยุติธรรมอยางหาทีส่ ุดไมไดในการที่จะใช
“ทุน”ตรงนี้เพือ่ การพัฒนางานใหมใด ๆ ก็ตามที่ตองการ “ความรวมมือจากชุมชน” จึงนับวาทุนที่
กรมคุมประพฤติมีอยูเปนประสบการณทหี่ าซื้อขายไมได หากอยากจะไดตองลงมือทําเองและ
ตองการเวลา นั้นคือจุดที่โชคดีของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุตธิ รรม

นั้นเปนการมองพนักงานคุมประพฤติใน “ภาพรวม” เฉพาะพนักงานคุมประพฤติที่ผาน
รอนผานหนาวมานับสิบ ๆ ปที่สวนใหญยงั ไมเกษียณอายุราชการทรัพยากรมนุษยเหลานี้ทรงคุณคา
มหาศาลประดุจดั่งรากของตนไทรที่แผขยายออกไปรอบตนครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย จึงทํา
ใหสามารถแผกิ่งกานสาขาไดกวางใหญครอบคลุมถึงทุกอาณาบริเวณทีร่ ากไทรจะชอนไชไปถึง
และจะเปนตัวอยางที่ดีแกพนักงานคุมประพฤติรุนหลัง ๆ ตอ ๆไป ครั้นเมื่อหันมามองดูโครงการ
ทดลองพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด ทีมงานแตละทีมลวนเปนผูที่คร่ําหวอด
และเติบโตมาพรอม ๆ กับชุมชนทั้งสิ้นทําใหเขาเหลานัน้ กระหายดวยวิสัยที่ใจรอนแบบคนที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง (Personal Mastery) แตเมื่อผานพนความตึงเครียดที่เกิดจากโครงการ
ทดลองมาหลายครั้ง ทีมงานตาง ๆ เกิดการเรียนรูใหม ๆ ตลอดเวลา ทําใหทีมงานมีความแกรงมาก
ขึ้นตามลําดับและชอบ “ความทาทาย” (Challenge) ตลอดเวลา ยกตัวอยาง เชน นครราชสีมาที่นํา
แนวคิดนี้ไปขยายผลทั่วจังหวัด ลําพูนนําไปขยายผลการบริหารจัดการพื้นที่ (Area Management)
โดยนําระบบการบริหารขอมูลมาใชประโยชนเปลี่ยนรูปแบบการจายคดีแบบเวียนตามรอบ
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(Randomly) ที่เราเรียกวาการมอบหมายงานแบบ “ตามยถากรรม” เปลี่ยนมาเปนมอบหมายงาน
แบบแบงเขตรับผิดชอบ โดยใชอําเภอเปนฐานเปนการทํางานแนวใหมที่เกาะติดพื้นที่ ที่ตอง
เพียบพรอมดวยขอมูลในระดับพื้นที่ ดวยหวังที่จะทํางานแบบเปนหุนสวนกับชุมชนอยางจริงจัง
จังหวัดชัยภูมสิ รางสัมพันธภาพกับจังหวัดเพื่อการขยายโครงการทดลองออกไปอีกและไดรับการ
ตอบสนองจากจังหวัดทันที จังหวัดระยองที่พัฒนาศูนยยตุ ิธรรมชุมชนเปนศูนยการเรียนรูก็ไดทา
ทายกับ สสส ที่จะขยายผลโครงการนี้ใหทวั่ ทั้งจังหวัดจนเกิดการตกลงพบกันที่ครึ่งทางที่จังหวัด
และ สสส ยอมใหการสนับสนุนฝายละ หนึ่งลานบาท เปนตน เหลานีเ้ ปนเพียงเสี้ยวเดียวที่แสดงให
เห็นผลที่เกิดจากการเคี่ยวกรําดังกลาวและที่สําคัญอยางยิ่งปรากฏการณเหลานั้นเกิดขึน้ เองโดยกรม
ฯ ไมไดไปกระตุกกระตุนหรือเรงเราหากนั่นเกิดจากความเชื่อมั่นในตนเองที่มีอยูสูง หรือ “Highly
Personal Mastery” ซึ่งเปนลักษณะของคนที่ “เห็นวิสัยทัศนเปนเสมือนเสียงปกลอง” ที่คิดวา
ตนเองเปนนักมวยพลอยตื่นเตนเรงเราไปตามจังหวะรอเสียงระฆังเพื่อที่จะกระโจนเขาใส เหลานี้
ทั้งหมดทั้งมวลเปนไปตามธรรมชาติที่เกิดจาก “สัญชาตญาณ” (Intuition) อันเปนคุณสมบัติสําคัญ
ที่สุดประการหนึ่งของผูนําโดยแท

ปรากฏการณที่นาระทึกใจยิง่ ไปกวานั้นคือการเปลี่ยนกระบวนทัศนของกระทรวงยุติธรรม
ที่หันมายึดเอาชุมชนเปนศูนยกลางทําใหเกิดศูนยยุติธรรมชุมชนแบบจัดตั้งเกิดขึ้นราวดอกเห็ดเบง
บานไปทั่วประเทศโดยไมสนใจวาจะถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม และปรากฏการณหนึ่งทีน่ า
ทึ่งไปกวานั้นคือ บางจังหวัดแมไมไดอยูใ นโครงการทดลอง แตกลับสามารถเปลงประกายความ
เปน “ยุติธรรมชุมชน” (Community Justice) ที่ใชหลักปรัชญาของ “หลักการประชาธิปไตย”
(Democratic Principles) ไดอยางยอดเยีย่ มเชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพัทลุง เปนตน ในชวงนี้
เปนชวงทีย่ ุติธรรมชุมชนเบงบานไปทั่วประเทศ บาน วัด ริเริ่มทํา “บานกึ่งวิถ”ี หรือ “Half Way
House” เปนปรากฏการณใหมที่ไมเคย ปรากฏใหเห็นเชนนี้มากอนในประเทศนี้

ผูบริหารระดับสูงของกรมคุมประพฤติไดขานรับปรากฏการณดังกลาว ไดจัดใหมี
“โครงการประกวดผลงานดีเดนของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ” และ “โครงการประกวด
ผลงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ” และสิ่งที่ติดตาตรึงใจของคณะกรรมการคือผลงานที่เกิดจาก
ภาคประชาชนที่ไมมีเงินเดือนที่ถูกตราวาเปนบริวาร ยึดติดอยูกับสิ่งลวงตาไมวาจะเปนคาตอบแทน
และเครื่องราชย ที่เรียกวา “อาสาสมัครคุมประพฤติ” สามารถแสดงบทบาทนําคุมประพฤติที่ถือวา
“ตนเองเปนมืออาชีพ”แตนนั้ ไมใชสาระสําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “องคความรู” (Body of
Knowledge) องคความรูเปน “หัวใจสําคัญ” (Essential) องคความรูที่ทําใหเรา “ถอมตัว”ยอม
ใหกับทุกสิ่งทุกอยางที่มีแนวคิดเปนจิตสาธารณะ และดวยความเชื่อมัน่ ในพื้นฐานที่ผา นการเคี่ยว
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กรําอยางคร่ําหวอด ดวยจิต สาธารณะของคนคุมประพฤติ และการยอมรับในความเปนจริงที่เราเริม่
โครงการนี้ภายใตขอจํากัดหลายประการ ประการแรกที่องคความรูยังไมตกผลึกเกี่ยวกับยุติธรรม
ชุมชน ประการที่สองกรมคุมประพฤติไมเคยมีองคความรู “เกี่ยวกับชุมชน” มากอนซึง่ ไดแกองค
ความรูเกี่ยวกับ “การพัฒนาชุมชน” (Community Development) “การมีสวนรวมของชุมชน”
(Community Participation) “จิตวิทยาชุมชน” (Community psychology) “การจัดองคกรชุมชน”
(Community Organization) “การสาธารณสุข” (Public Health Service) และ “การวัดผล”
(Evaluation) ซึ่งลวนเปนองคความรูที่จะเปนเครื่องมือนําพายุติธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัติจริงได

บทเรียนนี้สอนเราวาเราไมใชคนที่รูจริงในทุก ๆ สิ่งทุกอยาง เรายังตองการองคความรู และ
ประสบการณในศาสตรตาง ๆ อีกมากมายเพื่อใชในการทํางาน และความรูและประสบการณ
เหลานั้นไมสามารถใชไดเปน “เอกเทศ” หากตองนํามาบูรณาการใชรวมกันจึงทําใหเราตระหนัก
และยอมรับวาแทที่จริงเราจะทําตัวเปน “คนที่น้ําเต็มโอง” ไมได เราตองเปดใจตลอดเวลา โครงการ
ทดลองสอนบทเรียนใหกับเราที่องคความรูเกี่ยวกับ “ยุตธิ รรมชุมชน” จะตองทํางานเคียงบาเคียง
ไหลไปกับ “องคความรูเกี่ยวกับชุมชน” ดังกลาวแลว เปรียบไดกับชายตาบอดที่หมายถึงกรมคุม
ประพฤติที่จะไมสามารถออกจากปาไดเลยหากไมยอมใหชายพิการที่ขาเปนดวงตาใหบทเรียนนี้
สอนเราวาหากพวกเราทํางานแยกสวนกัน เราก็จะเหมือนคนตาบอดหากเมื่อใดทีเ่ รารวมมือกันก็
เหมือนกับชายพิการที่ขาแตสามารถนําพาชายตาบอดออกจากปาได และในทํานองเดียวกันหากไมมี
ชายตาบอดชายพิการก็จะไมสามารถออกจากปาไดเชนกัน นั้นแสดงวาเราจะตองทํางานรวมกัน
อยางเปน “หุนสวน” เพื่อใหเราทุกคนสามารถทํางานของแตละคนใหบรรลุเปาประสงครวมกันและ
เปาประสงคของแตฝายไดดว ย

หากตองตอบวาในสถานการณปจจุบันโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหา
ยาเสพติดนี้ กรมคุมประพฤติพรอมที่จะดําเนินการเองไดอยางมืออาชีพแลวหรือยัง ก็ขอตอบฟนธง
เลยวา “พรอมในระดับหนึ่ง” เทานั้นเหตุผลที่ตอบเชนนั้นเพราะวาองคความรูเกีย่ วกับยุติธรรม
ชุมชนเพิ่งตกผลึกเมื่อตอนปลายของโครงการทดลองหรืออาจจะตอบไดวาทดลองไปก็เรียนรูไป
พรอม ๆ กัน ความตึงเครียดเชิงสรางสรรคที่เกิดคูขนานกับโครงการทดลองนี้ทําใหเราเกิดการ
เรียนรูมหาศาล ทําใหเราเขาใจวาการทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนยุติธรรมชุมชนนั้นมีตั้งแตแบบ
งาย ๆ ทําเฉพาะในชุมชนระดับลางดวยเปาประสงคขนาดเล็กที่สามารถทําสําเร็จไดโดยเร็ว ไป
จนถึงรูปแบบที่คอนขางยุงยาก และรูปแบบที่ยุงยากที่ตองทํางานรวมกันในรูปเปนโครงการที่มี
โครงสรางครอบคลุมเปาประสงคที่เกี่ยวของกับปญหามากกวาหนึ่งปญหาที่จะตองแกไข จึงตองมี
โครงสรางที่ตองผนึกกําลังกันแบบ “เปนหุน สวน” ทั้ง “แนวนอน” (Horizontal Integration) และ
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“แนวดิ่ง” (Vertical Integration) และเนื่องจากโครงการทดลองดังกลาวเปนการมุงจัดการกับปญหา
ยาเสพติดที่มีขอบเขตของปญหาที่ซับซอนเกี่ยวพันกับปจจัยเสีย่ งตาง ๆ ในชุมชนทัง้ หมดที่ไม
สามารถจัดการไดโดยลําพังชุมชนหรือเพียงชุมชนกับหนวยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาหนวย
ใดหนวยหนึ่ง หากแตเปนปญหาที่ตอง “บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ” ระหวางทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวของจึงหนีไมพนที่จะตองใชรูปแบบยุติธรรมชุมชนแบบโครงสราง
ซับซอนซึ่งตองใหความสําคัญทั้ง “การปราบ การบําบัด การปองกัน และกระบวนการบริหาร
จัดการ” ซึ่งแตละสวนจะทําแยกกันไมได

การแกปญหา “แบบเบ็ดเสร็จ” ที่เรียกวา “Comprehensive Community Programs /
Initiations” หรือ “CPPs” หรือ “CPIs” ซึ่งเขาขายรูปแบบยุติธรรมชุมชนที่มีโครงสรางซับซอน
ตองการองคความรูและประสบการณที่เกีย่ วของจํานวนมาก ซึ่งงานลักษณะเชนนี้หลายทานก็ลว น
ผานมาแลวอยางโชกโชน แตเนื่องจากเปนงานที่ยุงยาก เปนการทํางานที่ตองตั้ง “เปาหมายในระยะ
ยาว” เทานั้น ตองใชความอดทนสูง ไมเห็นผลตอบแทนอยางรวดเร็วอยางเชนการปราบปราม จึงทํา
ใหผูมีความชํานาญดานนี้ทอดทิ้งไป จึงไมสามารถหาความยั่งยืนไดจนบัดนี้ และหากกรมคุม
ประพฤติตองรับผิดชอบดําเนินงานนีใ้ หตอ เนื่องซึ่งก็ไดมีการขีดเสนใตใหเดินอยูแ ลวตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 5 “รวมพลังแกปญหายาเสพติดใหไดผลอยางยั่งยืน”โดยมีตัวชี้วดั ตัวหนึ่งกํากับวา
“จะตองสรางชุมชนรอยละของหมูบานและชุมชนในทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีความ
เขมแข็งและมีระบบเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดตอหมูบานและชุมชนในทุกจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร / รอยละ 70” จึงขอตอบแบบฟนธงวาหากกรมคุมประพฤติผานประสบการณที่
เรียกวา “ความตึงเครียดที่สรางสรรค” (Creative Tension) เชนในโครงการพลังเครือขายยุติธรรม
ชุมเพื่อแกปญหายาเสพติดติดนี้ ตอกันไดถงึ 100 ชุมชนเปนอยางนอยและอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ และภายใตการสอนงาน (Coaching) แบบบูรณาการองคความรูอยางเต็มตัวจะเปน “จุด
เปลี่ยนสําคัญ” (Critical Mass) สําหรับกรมคุมประพฤติที่จะทําหนาทีต่ รงนี้อยางมี “ประสิทธิภาพ”
เพื่อจัดการกับปญหายาเสพติดรวมกับทุกภาคสวนที่เกีย่ วของใหเกิดความยั่งยืนได
บทสรุป

เราจะปฏิบัติตนอยางไรในความเปลี่ยนแปลง “ครั้งนี้” เปนคําถามที่สําคัญตอความสําเร็จ
และประสิทธิผลในการบริหารการจัดการกับความพยายามทั้งหลายของเรา หัวใจของการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ มวลคือผูปฏิบัติผูซึ่งไดรับผลกระทบที่จาํ ตองปฏิบัติตามวิธีการที่เปลี่ยนแปลงนัน้
การเปลี่ยนแปลงเปนประสบการณที่คร่ําหวอดสวนบุคคล คนจึงตองเปลี่ยนกอนแลวเมื่อนั้น
หลักการสําคัญหรือหลักปรัชญา คานิยม และแนวปฏิบัติของ “ยุติธรรมชุมชนและความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท” จึงจะไดรับการตอบรับอยางจริงจัง และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสําหรับระบบ
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ยุติธรรมที่ดีกวา และสามารถสนองตอบตอประโยชนของทุกฝาย ทั้งเหยือ่ อาชญากรรม ชุมชน และ
ผูกระทําผิดไดอยางเต็มที่
.........................................

