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บทคดัย่อ 
สงัคมไทยไดน้ าแนวคิดกระบวนการยติุธรรมชุมชนมาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมนับแต่อดีต แต่เน่ืองจาก

พลวตัทางสังคมและความจ าเป็นในการพฒันาประเทศและพฒันากฎหมายให้มีความเจริญไม่ลา้หลงัและเพ่ือมิใหต้อ้ง
ตกเป็นเมืองข้ึนของประเทศต่างๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทในสมยันั้นประเทศไทยจึงตอ้งรับเอาระบบกฎหมายของประเทศ
ตะวนัตกเขา้มาใช้ เป็นเหตุให้แนวคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนถูกลดบทบาทความส าคญัและน ากระบวนการ
ยติุธรรมกระแสหลกัมาใชอ้ยา่งเคร่งครัด ซ่ึงในภายหลงัเป็นสาเหตุให้สังคมไทยตอ้งประสบกบัวิกฤติกระบวนการ
ยติุธรรมกระแสหลกั เช่น ปริมาณคดีในกระบวนการยติุธรรมท่ีมีจ านวนมากทั้งในชั้นพนกังานสอบสวน อยัการ และ
ศาล หรือจ านวนผูต้อ้งราชทัณฑ์มีมากท าให้ผูต้อ้งราชทัณฑ์ตอ้งอยู่อย่างแออดัในเรือนจ า ส่งผลให้เกิดปัญหาดาน
สุขอนามยัผูต้อ้งราชทณัฑ์ อีกทั้ งกระทรวงยุติธรรมยงัตอ้งเพ่ิมอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู่อยา่ง
จ ากดัในการดูแลผูต้อ้งราชทณัฑ ์นอกจากน้ียงัมีการจบัผูก้ระท าความผิดผิดคนหรือท่ีเรียกวา่การจบัแพะ ซ่ึงผลกระทบ
จากการน ากระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัมาใชอ้ยา่งเคร่งครัด ท าให้หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมโดยเฉพาะ
กระทรวงยติุธรรมหันมาให้ความส าคญักบักระบวนการยติุธรรมทางเลือก โดยแนวคิดส าคญัของกระบวนการยติุธรรม
ทางเลือกท่ีไดรั้บความนิยมคือแนวคิดกระบวนการยติุธรรมชุมชน ซ่ึงบทความน้ีน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการยติุธรรมชุมชน กล่าวไดว้า่การน ายติุธรรมชุมชนเขา้มาใชใ้นกระบวนการยติุธรรมของประเทศไทยนั้น
ถือวา่ไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่ประการใด การน าแนวคิดยติุธรรมชุมชนมาใชเ้พ่ือเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรม
กระแสหลกัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในสังคมไทยนั้น นับวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเห็นถึง
ความส าคญัของประชาชนในการเขา้ถึงความยติุธรรม ซ่ึงกระทรวงยติุธรรมยงัไดค้าดหวงัว่ายติุธรรมชุมชนสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนดา้นกระบวนการยติุธรรมในประเด็นการลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนตอ้ง
เสียไปในกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั นอกจากน้ียงัเป็นกระบวนการในการส่งเสริมให้ประชาชนไดเ้ขา้มาดูแล
ชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ และเป็นการยอ้นน าแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นวิถี
ชาวบา้นซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละปรองดองในชุมชนอีกประการหน่ึงดว้ย 
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Abstract 
The idea of community justice has so far been applied to use in the Thai society. However, due to the 

dynamic change and the need of the development of the nation and its law to prevent Thailand from being colonized 
by Western nations, Thailand, hence had to automatically accept and replace its legal system with Western legal one. 
The importance of the community justice concept in prior had been declined. As the result, these were so many 
negative effects, becoming the problems and obstacles to Thai Justice Processes, such as in the level of inquisitors, 
public prosecutors, or even court. Congestion in the number of detainees, higher concerned budgets, and false arrest 
are distinctive examples of such influences. Therefore, community justice might be the best alternative in order to 
control the society and make it better. Hence, this research aimed to study community justice, particularly on its 
advantages or positive results to the system. On the other hand, the referred system is optimistically more suitable 
for the Thai society than Western Law System.   
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1. บทน า 
“กระบวนการยติุธรรม” เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในสังคม เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ

เป็นธรรม ความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม โดยการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม การคุม้ครองความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น การป้องกนัแกไ้ขขอ้พิพาทขดัแยง้ ตลอดจนการคุม้ครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งเป็นกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีป้องกนั ยบัย ั้งมิให้มีการกระท าผิด การ
วินิจฉัยข้อขดัแยง้ของบุคคลในสังคมให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนวิธีการส าหรับด าเนินการแก่ผูท่ี้ได้ฝ่าฝืน
กฎหมายให้เกิดการหวาดกลวัต่อความผิดท่ีไดก้ระท าลงไปให้และไม่กลา้กระท าผิดซ ้ า โดยรัฐไดส้ถาปนาระบบความ
ยติุธรรมโดยรัฐ เช่น การมีต ารวจ อยัการ ตุลาการ มีการสู้คดี และมีทนายความ รวมทั้งมีมาตรการในการลงโทษผูป้ระ
ท าความผิดท่ีชัดเจน ในสังคมไทยนั้นระบบกระบวนการยุติธรรมท่ีส าคญั ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กระบวนการยติุธรรมทางแพ่ง กระบวนการยติุธรรมทางแรงงาน กระบวนการยติุธรรมในศาลเยาวชน และครอบครัว
กลาง เป็นตน้ ระบบดงักล่าวเป็นระบบของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั โดยการด าเนินงานเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐในการการอ านวยความยุติธรรมให้กับคนในสังคม กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เป็น
กระบวนการในการฟ้องร้องต่อศาล เม่ือเกิดขอ้พิพาทระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มคนข้ึน คู่กรณีคนใดคนหน่ึงจะน าประเด็น
ปัญหาไปฟ้องร้องต่อศาล ใหช่้วยท าหนา้ท่ีไต่สวนช้ีขาดขอ้พิพาท เพ่ือชดเชยผูถู้กกระท า หรือลงโทษผูก้ระท าผิดใหส้า
สมกบัส่ิงท่ีไดท้ าไป อยา่งไรก็ตามมีกระแสวิพากษว์า่กระบวนการยติุธรรมในรูปแบบน้ีสามารถอธิบายความยติุธรรม
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด และสามารถอ านวยความยติุธรรมไดท้ัว่ถึงและมีคุณภาพหรือไม่ ผูค้นท่ีมีความไม่เท่าเทียมกนัใน
สังคมจะสามารถเขา้ถึงและใช้บริการจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัน้ีได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรมหรือไม่       
ส่ิงเหล่าน้ีท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบมาจากกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัหลายประการ เช่น ปัญหาดา้น
กฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย การบริหารงานยติุธรรม การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เป็นตน้  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1460 

ในสังคมไทยปัญหาท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบมาจากระบบของยติุธรรมกระแสหลกัมีหลายประการดว้ยกนั 
เช่น ปัญหานักโทษล้นคุก จากสถิติผูต้อ้งราชทัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2558 มีผูต้ ้องขังจ านวนมากถึง 
314,858 ราย แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 269,722 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.67 และเพศหญิงจ านวน 45,136 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 14.33 จากการท่ีมีผูต้อ้งขงัเพ่ิมข้ึนส่งผลใหรั้ฐตอ้งใชง้บประมาณมากข้ึนในการดูแลผูต้อ้งขงั อีกทั้งปริมาณผูต้อ้งขงั
ท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหเ้กิดความแออดัในเรือนจ าเช่นกนั นอกจากน้ีกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัมีความล่าชา้ ค่าใชจ่้าย
มาก กล่าวคือมีปัญหาคดีความข้ึนศาลมีปริมาณมาก ในขณะท่ีจ านวนผูพิ้พากษายงัคงมีจ านวนเท่าเดิม การฟ้องร้องส่วน
ใหญ่ใชเ้วลาในการพิจารณาตดัสินหลกัปี และมากกวา่นั้นตามความซบัซอ้นของขอ้พิพาท ดงันั้นกระบวนการต่างๆ จึง
ประสบปัญหาเร่ืองความล่าชา้ ซ่ึงแน่นอนวา่ยอ่มส่งผลถึงค่าใชจ่้ายแฝงท่ีสูงข้ึนส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งอีกดว้ย รวมทั้งปัญหา
ในประเด็นท่ีประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดท้ัว่ถึง และกระบวนการยติุธรรมขาดศกัยภาพในการ
พฒันา และปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมประแสหลกัคือ ปัญหาเร่ืองการละเลยเหยื่อ
อาชญากรรม ซ่ึงตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนเหยือ่ ค่าทดแทน และค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งปัญหาความเส่ือม
สลายของชุมชน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรม กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั เพ่ือยบัย ั้งผูก้ระท าผิด 
ป้องกันสังคม และเพ่ือแก้แคน้ทดแทนต่ออาชญากรรมซ่ึงเป็นกรอบทัศนคติท่ีให้ความส าคญัต่อผูก้ระท าผิดและ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมว่ามีความส าคัญสูงสุด ขณะเดียวกันก็ละเลยเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้ น 
(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ, 2550) 

เน่ืองจากแนวทางของสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั อาจไม่สามารถข่มขู่ยบัย ั้งการ
กระท าความผิดไดอ้ยา่งทรงประสิทธิภาพเท่าท่ีควร กล่าวคือ แมว้า่รัฐจากปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้มีภาพลกัษณ์ท่ีน่า
หวาดกลวัเก่ียวกบับทลงโทษท่ีรุนแรง หรือการปฏิบัติหน้าท่ีของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัดเพียงใด 
กระทัง่ส่งผลให้เกิดจ านวนคดีจ านวนมากในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการยติุธรรม ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การท่ี
กฎหมายมีบทลงโทษท่ีรุนแรงและเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานดว้ยความรวดเร็วเคร่งครัดควรส่งผลให้การกระท า
ความผิดลดลง แต่ในทางตรงกนัขา้มการกระท าความผิดยงัเกิดข้ึนในอตัราท่ีสูงข้ึนเช่นเดียวกนั ซ่ึงนัน่อาจเป็นการดอ้ย
ประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั นอกจากน้ีประชาชนมีความตอ้งการในเร่ืองของยุติธรรมชุมชน
มากข้ึน เพราะสุดทา้ยแลว้หลงัจากท่ีมีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัส้ินสุดลง 
คู่กรณียงัตอ้งกลบัมาใช้ชีวิตในชุมชนร่วมกันอย่างมีความบาดหมางจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อไป ซ่ึงปัญหาและ
ผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เร่ิมมีการตั้งค  าถามอยา่งมากมายวา่วธีิการของยติุธรรมกระแสหลกัน้ีเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด และ
ก่อให้เกิดความยุติธรรมท่ีคุม้ค่าท่ีสุดหรือไม่เพียงใด เพ่ือไม่ให้ความยุติธรรมมาถึงล่าช้า และสามารถอ านวยความ
ยติุธรรมและคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย  รวมถึงเพ่ือเปิดทางเลือกให้กบัการยุติขอ้พิพาทดว้ย
แนวทางอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งจบลงดว้ยการท าร้ายกนั จึงท าให้เกิดแนวคิดในการปฏิรูปความยติุธรรม หรือน าไปสู่การปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กล่าวคือ มีการน ากระบวนทัศน์ใหม่มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม เรียกว่า 
“กระบวนการยติุธรรมทางเลือก” (Alternatives to Justice) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 
เป็นกระบวนการยติุธรรมท่ีไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึงพาตวัแสดงศาลเป็นหลกั และเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถหาทางออก
ร่วมกนัได ้
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กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives Justice System) เป็นแนวคิดและมาตรการในการสร้างความ
เป็นธรรมทางสงัคม (Social Justice) ท่ีเปิดโอกาสใหห้น่วยงาน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประชาชน ชุมชน มีบทบาท และส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ์ กลไกวิธีการ และร่วมปฏิบติังานในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม จดั
ระเบียบชุมชน แก้ไขปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาการกระท าผิดของเด็กเยาวชน การกระท าผิดกฎหมายระดับท่ีไม่
ซับซ้อนรุนแรง การเยียวยาเสริมพลงัเหยื่ออาชญากรรม และแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดในชุมชน โดยการด าเนินการ
ร่วมกบักระบวนการยติุธรรมหลกัหรือส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการของกระบวนการยติุธรรมหลกัเพ่ือมุ่งสู่ผลลพัธ์
สุดทา้ยร่วมกนัคือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และความสงบสุขสมานฉันท์ของสังคมและ
ความมัน่คงของประเทศชาติเป็นส าคญั (กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์และจุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2557) ไดส้รุปความหมายของ
กระบวนการยติุธรรมทางเลือกวา่เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อผูก้ระท าความผิดในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
ยติุธรรมซ่ึงมีเป้าประสงคท่ี์จะลดการใชก้ระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั ในสงัคมไทยกระบวนการยติุธรรมทางเลือก
ได้ถูกก าหนดให้เป็นแนวทางพฒันาระบบงานยุติธรรมท่ีส าคญัของประเทศ โดยปรากฏอยู่ในแผน/นโยบายและ
กฎหมายท่ีส าคญัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เป็น
การ ส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู่ และสงบสุข บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม สามารถใช้
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีความสุขและได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ อย่างเป็นธรรม โดย เสริมสร้างกระบวนการ
ยติุธรรมแบบบูรณาการและบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการใชก้ระบวนการยติุธรรมทางเลือกอยา่งจริงจงั ในการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส เด็กและสตรี ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 

กล่าวไดว้่าระบบยุติธรรมท่ีขาดการหยัง่ลึกถึงรากฐานชุมชนจะท าให้การควบคุมอาชญากรรมทุกรูปแบบ
กระท าไดย้าก เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมอยา่งแทจ้ริง ในปัจจุบนัประเทศ
ไทยไดมี้การพฒันาแนวทางในกระบวนการยติุธรรมทางเลือกทั้งในรูปแบบก่อนการพิจารณาคดี ระหวา่งการพิจารณา
คดีและหลงัการพิจารณาคดี โดยแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในสงัคมไทย ไดมี้การน าแนวคิดยติุธรรมชุมชน (Community Justice) ซ่ึงมีพ้ืนฐานแนวคิดวา่ การท่ีรัฐไดใ้ช้
อ านาจ ในการควบคุมขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดว้ยวธีิการต่างๆ ของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดจ้ริง แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรหรือไม่อาจแกไ้ขปัญหาไดทุ้กกรณี นัน่เพราะวา่รูปแบบการควบคุม
ของรัฐท่ีเป็นหน่ึงเดียวและสามารถน ามาใชก้บัทุกชุมชน แต่ในความเป็นจริงแต่ละชุมชนยอ่มมีความแตกต่างกนัทั้ง
รูปแบบของวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ ดงันั้น จึงเกิดทางเลือกใหม่ของกระบวนการยติุธรรม คือการคืนอ านาจ
ในการแกไ้ขปัญหาในชุมชนให้กบัคนในชุมชนและชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนไดร่้วมกนัแสวงหาทางออกของปัญหา 
โดยรัฐไดใ้ห้การสนับสนุน รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมมากข้ึน (กอง
พฒันายติุธรรมชุมชน, 2557) 

การด าเนินการโครงการรองรับการขบัเคล่ือนยติุธรรมชุมชนตามยทุธศาสตร์ประเทศ ในการเพ่ิมโอกาสการ
เขา้ถึงความยติุธรรม (Access to Justice) แก่ประชาชน โดยการพฒันาแนวคิด “ยติุธรรมชุมชน (Community Justice)” 
ให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม ดว้ยการสร้าง “เครือข่ายยติุธรรมชุมชน” และการจดัตั้งศูนยย์ติุธรรมชุมชน ระดบัต าบลข้ึน 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท ตลอดจนการ
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เสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งดา้นกฎหมาย ความยติุธรรม และการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยักนัของประชาชนใน
ชุมชน โดยร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงยติุธรรมในลกัษณะหุ้นส่วนต่อกนั (Partnership) ดว้ยการร่วมคิด ร่วม
ท าและร่วมรับผิดชอบดว้ยกนั "เครือข่ายยติุธรรมชุมชน" นบัวา่เป็นกุญแจส าคญัท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกบัชุมชน ในการอ านวยความยติุธรรม สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขใน
สงัคมร่วมกนั โดยภาครัฐจะส่งเสริมการรวมตวักนัของประชาชนในลกัษณะเครือข่าย เพ่ือท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั
ภาครัฐในการด าเนินภารกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของชุมชน และจะส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเขม้แข็ง 
สามารถจดัตั้ง ศูนยย์ุติธรรมชุมชน ของตนเองข้ึน เพ่ือเป็นกลไกในการร่วมกนัสรรหาแนวทางท่ีจะท าให้ภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมร่วมกนัสร้างสังคมท่ียติุธรรม โดยภาครัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเขม้แข็ง โดยได้
เกิดการรวมตวักนัจดัตั้งศูนยย์ติุธรรมชุมชนข้ึนในชุมชนและช่องทางการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งรัฐกบัประชาชนในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือช่วยกนัผดุงความยติุธรรม และเสริมสร้าง
ความงบสุขแก่ชุมชนและประเทศต่อไป (กมลชนก ดุริยประกิจ, 2554)  
 บทความน้ีน าเสนอแนวคิดเบ้ืองตน้และทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรมชุมชน ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในกระบวนการยติุธรรมทางเลือก รวมทั้งการเปรียบเทียบกระบวนการยติุธรรมชุมชน กบักระบวนการยติุธรรมกระแส
หลกัซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 
2. รายละเอยีด  

แนวคดิยุตธิรรมชุมชน 
ยติุธรรมชุมชนเป็นยทุธศาสตร์เชิงปฏิบติัการในรูปของมาตรการหรือวิธีการหรือกระบวนการท่ีกระท าให้

ชุมชน โดยมีชุมชนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการมีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วน และมีภารกิจหลกัๆ ในการป้องกนั
และควบคุมอาชญากรรมและความไร้ระเบียบของชุมชน แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยวิธีการเยียวยา
ความรุนแรงท่ีเกิดจากอาชญากรรมและส่งคืนผูป้ระท าผิด (กิติพงษ์ กิตยารักษ์ และ จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2550) 
นอกจากน้ี จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2550) ได้สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของยุติธรรมชุมชน ว่าเป็นยุทธศาสตร์เชิง
ปฏิบัติการในรูปของมาตรการ  วิธีการ หรือกระบวนการท่ีกระท าในชุมชนระดับรากหญ้า โดยชุมชนต้องเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการมีส่วนร่วมหรือเป็นหุน้ส่วน และภารกิจหลกัของยติุธรรมชุมชน คือ การป้องกนัและควบคุม
อาชญากรรมและความไร้ระเบียบของชุมชน แก้ไขปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท ์
เยียวยาความรุนแรงท่ีเกิดอาชญากรรม และรับคืนผูก้ระท าผิดกลบัสู่ชุมชน ซ่ึงกิจกรรมท่ีด าเนินการมีลกัษณะเชิงรุก
มากกว่าตั้งรับปัญหาท่ีปลายทาง และมีเป้าหมายส าคญัในการสร้างพลงัความเขม้แขง้ให้ชุมชนรักษาความปลอดภยั 
อ านวยความยติุธรรมระดบัชุมชน และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน  

เม่ือพิจารณาประโยชน์ท่ีสังคมไทยจะไดรั้บจากการน าแนวคิดยติุธรรมชุมชนมาใช ้ไดแ้ก่ ประการแรกใน
ดา้นการป้องกนั การลดปัญหาอาชญากรรม และความไม่สงบเรียบร้อยในชุมชน ยติุธรรมชุมชนมุ่งเนน้ท่ีการแกปั้ญหา
ท่ีสาเหตุ ซ่ึงเป็นการดาเนินการในเชิงรุก มีรูปแบบของกระบวนการแกปั้ญหาท่ีชดัเจน การแกปั้ญหาไม่จ ากดัอยูท่ี่การ
ลงโทษเท่านั้น แต่เน้นท่ีการจูงใจให้ผูก้ระท าผิด เกิดความละอาย เกิดความส านึก และยอมร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ป็นคนดี นอกจากนั้น เป้าหมายหลกัของยติุธรรมชุมชนอยูท่ี่การท าให้
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ชุมชนเกิดความสงบสุข ความสมานฉนัทแ์ละความมัน่คงปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์น ดงันั้น กิจกรรมต่างๆ ของยติุธรรม
ชุมชนจึงรวมถึงกิจกรรมการป้องกนัอาชญากรรมและลดความขดัแยง้ในชุมชนดว้ย  ประการต่อมาคือ การแกปั้ญหา
อาชญากรรมและความขดัแยง้ในชุมชนตรงตามความตอ้งการของคน ในชุมชน เม่ือคนในชุมชนไดรั้บผิดชอบปัญหา
ในชุมชนเองอยา่งมีส่วนร่วมในการหาวิธีแกไ้ขปัญหา ดงันั้นการแกปั้ญหาต่างๆ ยอ่มสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
คนในชุมชน มากกว่าการท่ีมีหน่วยงานของรัฐมาก าหนดและด าเนินการให้ โดยชุมชนเป็นเพียงผู ้รับฝ่ายเดียว 
นอกจากน้ีกระบวนการดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าผิดให้แก่ชุมชนและผูเ้สียหาย 
เน่ืองจากยุติธรรมชุมชนไม่เน้นว่ารัฐเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าผิด แต่เน้นว่าชุมชนและเหยื่ออาชญากรรมเป็น
ผูเ้สียหายโดยตรง ดงันั้น การแกปั้ญหาอาชญากรรมจึงเนน้ให้ผูก้ระท าผิดรับผิดชอบต่อการกระท าผิด โดยการเยยีวยา 
ความเสียหายใหก้บัเหยือ่อาชญากรรมและชุมชนโดยตรง  

การน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนกลับมาใช้ในประเทศไทย เร่ิมข้ึนตั้ งแต่ประมาณ พ.ศ. 2549-2550 โดย
หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองกบัยติุธรรมชุมชน อาทิ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม
ประพฤติ กองพฒันายุติธรรมชุมชน (กยช.) ส านักงานยุติธรรมจงัหวดั (สยจ.) เป็นตน้ โดยไดด้ าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเก่ียวกบัยติุธรรมชุมชนหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ เพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนความยุติธรรมให้เขา้สู่
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถน าแนวคิดยติุธรรมชุมชนมาใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 

นิยามความหมายของยุตธิรรมชุมชน (Community justice) 
ด้านนิยามความหมายของยุติธรรมชุมชน ได้มีนักวิชาการทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศให้นิยาม

ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย อาทิ 
นิยามความหมายจากนักวิชาการต่างประเทศอย่าง Kurki (อา้งใน ดล บุนนาค, 2554) ให้ความหมายของ

ยุติธรรมชุมชนว่าหมายถึง กระบวนการท่ี รัฐให้ความส าคัญกับผลกระทบจากอาชญากรรมและการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน เน่ืองจากความเสียหายของอาชญากรรมจะส่งผลต่อสังคมทั้งต่อผูเ้สียหาย ชุมชน และรูปแบบ
ในการด าเนินชีวติ 

ขณะท่ี American Probation and Parole Association ได้ให้นิยามว่าเป็นแนวทางส าคญัในการป้องกันและ
ควบคุมอาชญากรรมในชุมชน ตลอดจนการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรม ดว้ยวิธีการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชนซ่ึงจะเกิดการสร้างพลงัในการป้องกนัชุมชนของตน 

การให้ความส าคัญกับหุ้นส่วนของ Ron Earle สอดคล้องกับ Roman and group อ้างถึงในจุฑารัตน์ 
เอ้ืออ านวย (2550) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของยติุธรรมชุมชนไวว้า่ หมายถึง การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนท่ีอาศยัใน
ชุมชนไดเ้ขา้มาเป็นหุ้นส่วนกบัชุมชนเพ่ือเป็นกลไกส าคญัในการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจน
การเยยีวยาความรุนแรงซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาอาชญากรรม 

ส าหรับนิยามความหมายยติุธรรมชุมชนจากนกัวชิาการในประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ มีความ
สอดคลอ้งกนัแมน้กัวชิาการบางท่านไดใ้หค้วามหมายในมิติท่ีแตกต่างกนั อยา่งเช่น  

จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2550) ให้ความหมายถึงยติุธรรมชุมชนวา่หมายถึงการเขา้มามีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาท่ีเกิดในชุมชน วตัถุประสงค์ส าคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมคือการร่วมหาทางออกของปัญหาและร่วมหา
แนวทางเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดผลหาในลกัษณะดงักล่าวหรือปัญหาความขดัแยง้อ่ืนๆ เกิดข้ึนในชุมชนสอดคลอ้งกบั
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กองพฒันายุติธรรมชุมชน (กยช.) ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม ไดใ้ห้ความหมายยติุธรรมชุมชนว่าหมายถึง กล
ยทุธ์ท่ีจะส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนตระหนกัถึงผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดในชุมชนและหมายถึงกลยทุธ์ท่ีจะ
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหา ตลอดจนการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน นอกจากน้ีดา้นกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ไดมี้แนวคิดต่อยุติธรรมชุมชนวา่หมายถึง การท่ี
ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมต่อกนัเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยวตัถุประสงคข์องกิจกรรมคือร่วมกนัป้องกนัชุมชนให้
ปราศจากความขดัแยง้ ปัญหาอาชญากรรมและหมายรวมถึงการท่ีชุมชนเขา้ไปร่วมเป็นหุ้นส่วนกบัภาครัฐเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมในลกัษณะดงักล่าว  

วตัถุประสงค์ของยุตธิรรมชุมชน  
1) สนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มาเป็นหุน้ส่วนกบัภาครัฐในกระบวนการยติุธรรม  
2) การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และให้ความรู้กบัชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ และคนในชุมชน

เกิดความรู้และสามารถบริหารจดัการต่อความขดัแยง้ในชุมชนและอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในระดบัเบ้ืองตน้
หรือสามารถทราบไดว้า่ควรจะด าเนินการอยา่งไรหากเกิดความขดัแยง้ในชุมชนและอาชญากรรมข้ึน 

3) ประชาชนสามารถเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยดัมีความเท่าเทียมภายใต้
กฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมในสงัคม 

4) ลดปริมาณคดีท่ีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั 
ลกัษณะส าคญัของยุตธิรรมชุมชน 
1) ยติุธรรมชุมชนเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีหลากหลายในการป้องกนัอาชญากรรม ซ่ึงชุมชนคือปัจจยัส าคญัใน

การร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกนัอาชญากรรม 
2) ยติุธรรมชุมชนมุ่งเป้าส าคญัเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติและอ านวยความยติุธรรมโดยเนน้ผลลพัธ์ท่ีชุมชน 
3) ยติุธรรมชุมชนมุ่งเนน้การเยยีวยาแกไ้ข เช่นเดียวกบัยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
บทบาทภารกจิของยุตธิรรมชุมชน 
1) การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมรวมทั้งการจดัระเบียบชุมชน หมายถึง แนวทางเชิงรุกเพ่ือยบัย ั้งมิให้

เกิดอาชญากรรรมหรือการกระท าผิดเกิดข้ึนในชุมชนซ่ึงต่างจากอดีตท่ีชุมชนมีบทบาทในการตั้งรับปัญหาเท่านั้นโดย
การเขา้หากระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั ในทางตรงกนัขา้มชุมชนสามารถด าเนินการในเชิงรุกโดยอาศยัเคร่ืองมือ
ในการควบคุมปัญหาและอาชญากรรมดว้ยการจดัระเบียบชุมชน หรือการจดักิจกรรมเพ่ือป้องกนัอาชญากรรม อาทิ 
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัอาชญากรรม 

2) การสร้างความปรองดองและร่วมกันจัดการความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ หมายถึง การประสานความ
ร่วมมือระหว่างคนในชุมชนถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน หรือส่งต่อให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทในการจดัการความขดัแยง้อยา่งสมานฉนัท ์รูปแบบการจดัการความขดัแยง้ อาทิ  

 
1. การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท (dispute resolution) 
2. การประชุมฟ้ืนฟสูมัพนัธภาพ (victim-offender mediation) 
3. การประชุมกลุ่มครอบครัว (family group conferencing) 
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3) การเยียวยาเสริมพลงั หมายถึง การเยียวยาต่อความเสียหาย โดยอาศัยเคร่ืองมือการเยียวยาในรูปของ
กิจกรรมเพ่ือขจดัความขดัแยง้ของผูก้ระท าความผิด ผูเ้สียหายและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

4) การให้โอกาสผูก้ระท าผิดกลบัสู่ชุมชน หมายถึง การให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการปรับนิสัยและให้
โอกาสผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บการพกัการลงโทษ การคุมประพฤติ 

ความส าคญัของยุตธิรรมชุมชน 
1) เน่ืองจากยุติธรรมชุมชนมีแนวคิดว่าชุมชนคือพ้ืนท่ีท่ีอาชญากรรมได้เกิดข้ึน ทั้ งยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีผูก้ระท า

ความผิดอาศยัอยู ่ดงันั้น การดึงศกัยภาพของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงส าคญั 
2) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมใน

กระบวนทศัน์เดิมไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงความยติุธรรมเท่าท่ีควรโดยเฉพาะคนยากจน ฉะนั้น ยติุธรรมชุมชน
จึงเอ้ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงความยติุธรรมไดโ้ดยง่าย 

3) การดึงให้ประชาชนหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในความยติุธรรมเป็นการเสริมและ
ช่วยลดภาระของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั 

4) เป็นการฟ้ืนฟูความเป็นชุมชนท่ีเลือนหายไปใหก้ลบัมามีความส าคญั รวมทั้งเปิดโอกาสและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใหน้ ามาซ่ึงความผกูพนัของคนในชุมชน เพ่ือน ามาซ่ึงความสงบสุขในสงัคม 

ประโยชน์ของยุตธิรรมชุมชน 
1) ยติุธรรมชุมชนเป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

เม่ือใดท่ีประชาชนเกิดความขดัแยง้หรือเกิดอาชญากรรม ประชาชนสามารถบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวได ้
สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ 

(1) การเกิดความขดัแยง้ในระดบัพ้ืนฐาน ประชาชนสามารถใชว้ธีิการของยติุธรรมชุมชนอยา่งการ 
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเขา้มาประนอมความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนลดค่าใชจ่้าย ลดการเสียเวลาและ
เพ่ิมความรุนแรงของปัญหาเม่ือเปรียบเทียบกบัการน าความขดัแยง้มาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั 

(2) การเกิดอาชญากรรมข้ึนในชุมชน ประชาชนสามารถบริหารจดัการในเบ้ืองตน้ไดว้า่ควรตอ้ง 
ด าเนินการอยา่งไรตามข้ึนตอนของกระบวนการยติุธรรม เน่ืองจากวา่ประชาชนจ านวนมากไม่มีความรู้ดา้นกฎหมาย
ประกอบกบัความยากจนไม่มีเงินในการด าเนินคดีอาญา ส่งผลให้ประชาชนเพิกเฉยและยอมรับในผลกระทบจาก
อาชญากรรม ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนให้ผูก้ระท าความผิดไดมี้โอกาสกระท าความผิดซ ้ าได ้เพราะยงัไม่ไดรั้บโทษท่ีจะ
เป็นการข่มขู่และพฒันาพฤตินิสัยให้เป็นคนท่ีอยู่ในกรอบและกฎระเบียบของสังคม ดงันั้น แนวคิดยุติธรรมชุมชน
สามารถช่วยให้ประชาชนเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยดัและเกิดความเท่าเทียม
ภายใตก้ฎหมาย  

2) ยติุธรรมชุมชนมุ่งให้เหยื่ออาชญากรรม ชุมชนไดรั้บการเยียวยาและผูก้ระท าผิดไดรั้บการฟ้ืนฟู ไม่ถูกกีด
กนัออกจากสังคมและชุมชน เน่ืองจากว่าเม่ือใดท่ีผูก้ระท าผิดไดรั้บการลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นท่ี
เสร็จส้ิน หรือไดรั้บการปรับความเขา้ใจไกล่เกล่ียการพิพาทในชุมชนแลว้ ผูก้ระท าความผิดกบัผูเ้สียหายก็ตอ้งกลบัมา
อยูใ่นชุมชนร่วมกนั การท่ีคนในชุมชนยอมรับใหอ้ภยัผูก้ระท าผิดเป็นเสมือนการให้โอกาสผูก้ระท าผิดกลบัมามีจุดยืน
ในชุมชน โอกาสท่ีจะหวนกลบัไปก่ออาชญากรรมซ่ึงอาจเกิดได้จากการตีตราการกระท าผิดย่อมลดลงได้ดังนั้ น 
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ยติุธรรมชุมชนคือแนวทางท่ีส่งเสริมความสมานฉนัทใ์นชุมชนดว้ยการฟ้ืนฟ ูสงเคราะห์ช่วยเหลือผูก้ระท าความผิดให้
สามารถกลบัเขา้มาอยูใ่นชุมชนได ้

3) เสริมสร้างการด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั เน่ืองจากแนวคิดยติุธรรมชุมชนไม่ไดเ้ป็น
แนวคิดท่ียกเลิกกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัแต่อย่างใด ในทางตรงกันขา้มกลบัเป็นแนวคิดท่ีผสานระหว่าง
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัและยติุธรรมชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกนั เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการ
ยติุธรรมกระแสหลกัให้เกิดประสิทธิภาพในการอ านวยความยติุธรรมอยา่งแทจ้ริง อยา่งเช่นการลดปริมาณคดีท่ีเขา้สู่
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั การลดงบประมาณของรัฐ 

4) การป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน อาชญากรรมในชุมชนโดยมากมกัเป็นปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด การ
ลกัขโมย การด าเนินงานของยติุธรรมชุมชนอยา่งเครือข่ายยติุธรรมชุมชนในการเฝ้าระวงัอาชญากรรมในชุมชน การใหค้วามรู้
ทางกฎหมาย โทษตามกฎหมายท่ีจะไดรั้บหากกระท าความผิดสามารถลดปัญหาอาชญากรรมได ้

5) การสร้างชุมชนท่ีน่าอยูแ่ละความสมานฉันท์ของคนในชุมชน กล่าวคือ การท่ีชุมชนสามารถจดัการกับ
ปัญหาดว้ยแนวทางท่ีปรองดอง เม่ือเกิดปัญหามีการร่วมกนัเยียวยาแกไ้ขระหวา่งคนในชุมชน ยอ่มสามารถลดปัญหา
ความขดัแยง้สร้างสงัคมท่ีสงบสุข อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสมัพนัธ์ภาพท่ีดีของคนในชุมชนอีกประการหน่ึง 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุตธิรรมในปัจจุบัน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยติุธรรมในปัจจุบนั แบ่งปัน 2 ลกัษณะ คือ 

การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปรายบุคคล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมตามท่ีมีกฎหมายบญัญติั หมายถึง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 กล่าวคือ (อณัณพ 
ชูบ ารุง, 2528 : 73-76) ในด้านการเป็นพยานนั้ น ประชาชนอาจจะช่วยเหลืองานยุติธรรมในชั้นสอบสวนหรือชั้น
ด าเนินคดีก็ได ้เช่น เม่ือประชาชนไดรั้บมอบหมายเรียกให้มาให้ปากค าในชั้นสอบสวนจะมาท่ีพนกังานสอบสวนหรือ
ศาลก็ตาม ประชาชนก็จะตอ้งมาซ่ึงถือว่าเป็นการช่วยคน้หาขอ้เท็จจริงเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีอนัจะช่วยให้
ผูก้ระท าความผิดได้รับโทษตามกฎหมายได้ในท่ีสุด การมาเป็นพยานหรือให้ถอ้ยค าตามความจริงนั้ น เป็นเร่ืองท่ี
กฎหมายก าหนดไวซ่ึ้งพลเมืองดีจะต้องปฏิบัติหากฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษ กรณีการเป็นผูช้  านาญพิเศษนั้ นในการ
ด าเนินคดีบางคร้ัง จ าเป็นตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นเพ่ือช่วยในการวนิิจฉยัของศาล ศาลอาจให้
บุคคลผูน้ั้นเป็นพยานในคดีนั้นๆ ได ้เป็นตน้วา่ ตรวจร่างกายหรือจิตของผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ตรวจลายมือท า
การทดลองหรือกิจการอยา่งอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดี 

ในการแจง้เหตุความผิดต่อเจา้หนา้ท่ีนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การด าเนินคดีจะเร่ิม
จากตวัผูเ้สียหายเองหรือบุคคลอ่ืนก็ได ้ในกรณีของประชาชนนั้นโดยทัว่ไปแลว้หากพบเห็นการกระท าความผิดทาง
อาญา ซ่ึงเป็นภยัต่อส่วนรวมประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะแจง้ให้เจา้พนกังานด าเนินการเก่ียวกบัการจบักุมผูก้ระท าความผิด
นั้น โดยทัว่ไปแลว้อ านาจในการจบักมุผูก้ระท าผิดนั้นยอ่มเป็นของเจา้พนกังานตามกฎหมาย แต่ในบางกรณีกฎหมายก็
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ให้อ านาจแก่ประชาชนท่ีจะจบักุมผูอ่ื้นได ้หากเป็นการช่วยเหลือเจา้พนักงาน ผูจ้ดัการตามหมายจบัและเจา้พนกังาน
ขอใหช่้วย หรือเป็นกรณีท่ีประชาชนผูน้ั้นพบการกระท าความผิดซ่ึงหนา้ 
กรณีการช่วยเหลือเจา้พนกังานนั้น ประชาชนอาจจะช่วยเหลือเจา้พนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงมีทั้งกรณีท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้ในกรณีน้ีหากไม่เขา้ช่วยเหลือก็อาจมีความผิดได ้แต่ในบางกรณีไม่ไดมี้กฎหมายก าหนดไว ้หากประชาชน
ประสงคจ์ะเขา้ช่วยเหลือเจา้พนกังานเพ่ือท าการจบักมุผูก้ระท าความผิด ก็จ าเป็นตอ้งอาศยัอ านาจในเร่ืองการจบักมุกรณี
ความผิดซ่ึงหนา้ในส่วนของการป้องกนัตนเองนั้น ประชาชนโดยทัว่ไปมีอ านาจท่ีจะกระท าการป้องกนัตนเองได ้และ
หากไม่เกินสมควรแก่เหตุแลว้ยอ่มไม่มีความผิดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเขา้ไปเป็นผูพิ้พากษาสมทบในศาล
เยาวชนและครอบครัว เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 

(2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมตามโครงการของส่วนราชการ  
หมายถึง การท่ีประชาชนสมคัรใจเขา้ร่วมกบัโครงการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม ซ่ึงเป็นโครงการของส่วน
ราชการท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรง เช่น โครงการเยาวชนสมัพนัธ์ สมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรม ต ารวจบา้น สายตรวจ
อาสาสมคัร เป็นตน้ ซ่ึงถา้พิจารณาในดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมแลว้ หากใหป้ระชาชนมีบทบาทใน
ดา้นน้ีมากเท่าใด ก็จะเกิดผลดีต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมมากข้ึนเท่านั้น หากแต่ปรากฏ วา่กิจกรรม
โครงการท่ีเกิดข้ึนนั้นมกัเร่ิมจากรัฐบาลเป็นหลกั กล่าวคือ เป็นเร่ืองของทางราชการเป็นผูเ้ร่ิมตน้ นอกจากน้ีการมีส่วน
ร่วมยงัไม่ถึงขั้นท่ีมีการจดัตั้งเป็นสมาคมต่อตา้นอาชญากรรมตามหมู่บา้นหรือตามตรอกซอกซอยดงัเช่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไม่มีการร่วมมือกนัรณรงคต์่อตา้นอาชญากรรมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปองคก์ารเอกชน องคก์ารเอกชนในประเทศไทยซ่ึงด าเนินกิจกรรมอยูใ่น
ขอบข่ายของการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม โดยการริเร่ิมขององค์การนั้นเองมีอยู่หลายองค์การ เช่น สมาคม
บณัฑิตสตรีทางกฎหมาย สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลนิธิดวงประทีป เป็น
ตน้ การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด ทั้งน้ีโดยให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือในดา้นต่างๆ แกผู้ต้อ้งขงัทั้ง
ในระหว่างตอ้งโทษและภายหลงัพน้โทษ เช่น การบริจาคอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค วิชาการ การส่งเสริม
ผลิตภณัฑข์องผูต้อ้งโทษ การเป็นอาสาสมคัรคุมประพฤติ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูต้อ้งโทษเหล่านั้นสามารถด ารงชีวติอยู่
อยา่งปกติสุขในสงัคมต่อไป 
 จากท่ีได้กล่าวมาแลว้นั้นการป้องกนัอาชญากรรมนับว่าเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคม 
โดยมากแลว้คนในสังคมเห็นดว้ยกับการป้องกนัอาชญากรรม เน่ืองดว้ยว่าหากมีอาชญากรรมเกิดข้ึนในสังคมแลว้
ไม่ไดมี้เพียงเหยือ่เท่านั้นท่ีไดรั้บผลจากการก่ออาชญากรรม คนอ่ืนๆในสงัคมตกเป็นเหยือ่ทางออ้มดว้ยเช่นเดียวกนั นัน่
เพราะว่าคนเหล่าน้ีมีความรู้สึกหวาดกลวัต่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้นการป้องกนัอาชญากรรมจึงควรเป็นหน้าท่ี
ของคนในสังคมดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ ประชาชนทุกคนจ าตอ้งร่วมมือร่วมใจเพ่ือป้องกนัอาชญากรรมในทุกดา้น ทั้ง
เวลา ความคิดเห็น การท่ีคนในสังคมไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจ และการท่ีคิดวา่ทุกคนเป็นประชาชนท่ีเหมือนกนั 
สร้างอุปสรรคใหญ่ในการท่ีจะทุ่มเทหรือเนน้ความพยายามของชุมชนในการป้องกนัการกระท าผิด (โสภา ชูพิกุลชยั
และคณะ, 2525)  

ประชาชนบางกลุ่มในสงัคมมีความคิดวา่ การท่ีบุคลคลหน่ึงก่ออาชญากรรมนั้นเป็นผลมาจากความยากจน 
ความคิดเห็นเช่นน้ีก่อใหเ้กิดแนวโนม้ถึงความรับผิดชอบในการท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัอาชญากรรมลดลง 
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และปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ฉะนั้น ตนจึงไม่ความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปร่วมป้องกนั
อาชญากรรม แทท่ี้จริงแลว้นั้นอาชญากรไม่มีเพียงแต่คนท่ีมีฐานะยากจนเท่านั้น ขณะเดียวกนัอาชญากรรมหลาย
ประเภทท่ีอาชญากรคือผูท่ี้มีสถานะทางสงัคมอยูใ่นชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แนะน าแนวทางป้องกนัอาชญากรรมและใหทุ้กคนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม ถือเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ขณะเดียวกนั
ตอ้งค านึงดว้ยวา่แผนการป้องกนัอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบัชุมชนนั้นยงัไม่เพียงพอ การท่ีจะควบคุม
อาชญากรรมใหไ้ดผ้ลข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ หลายประการ ซ่ึงจะตอ้งลดสาเหตขุองอาชญากรรม และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรม ขณะเดียวกนัก็ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน และสถาบนั
ต่างๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของความร่วมมือของประชาชนควรไดรั้บการพฒันาเพ่ือใหร่้วมมือกนัมากข้ึน 

ประชาชนอาจให้ความร่วมมือในการควบคุมอาชญากรรม ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป อาทิ การแจง้ข่าว
อาชญากรรมให้ต ารวจทราบ การช่วยเป็นหูเป็นตาใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจ การเป็นพยานในคดี การป้องกนัตนเองไม่ใหต้ก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือจดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัรแจง้ข่าวอาชญากรรม เป็นตน้ ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดต้ระหนกัถึง
ความส าคัญในเร่ืองความร่วมมือของประชาชนมาก อย่างเช่น ในประเทศแถบยุโรปบางประเทศ มีการบังคบัให้
ประชาชนร่วมมือในการควบคุมอาชญากรรมอยา่งเขม้งวดกวดขนัถึงกบัออกกฎหมายบงัคบัใช ้อาทิ ประเทศฝร่ังเศส 
และประเทศเยอรมันได้ออกกฎหมายว่า ผู ้ใดท่ีอยู่ในเหตุการณ์ท่ีอาจจะช่วยเหลือผู ้ประสบเคราะห์กรรมจาก
อาชญากรรมได้แต่ไม่ให้ความช่วยเหลือจะต้องถูกลงโทษ ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมี
อาชญากรรมมากท่ีสุดประเทศหน่ึงไดใ้หก้ารศึกษาถึงความร่วมมือของประชาชนพบวา่ ความร่วมมือของประชาชนใน
การควบคุมอาชญากรรมยงัไม่เพียงพอ มีนักอาชญาวิทยาบางท่านให้ทัศนะไวว้่า การท่ีประชาชนในสหรัฐอเมริกา
ไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจงัในการใช้ทรัพยากรชุมชนเพ่ือการควบคุมอาชญากรรมนั้นมีผลมาจาก ประการแรก 
ประชาชนยงัไม่ยอมรับวา่ตนเองมีส่วนในการท าให้เกิดอาชญากรรม ประชาชนส่วนใหญ่ชอบท่ีจะอา้งวา่อาชญากรรม
เกิดข้ึนเพราะกระบวนการยุติธรรมลม้เหลว ประการท่ีสอง หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ในชุมชนแนวทางในการ
ควบคุมอาชญากรรมท่ีแตกต่างกนั ขาดการประสานงานกนั จึงขาดประสิทธิภาพในการควบคุมแต่ละกลุ่มก็พยายามท่ี
จะมีอ านาจเหนือกลุ่มอ่ืน จึงเกิดความแตกแยกกนัข้ึน 

ส าหรับประเทศไทยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 78 บญัญติัไวว้า่ “ราษฎรจะจบัผูอ่ื้นมิได ้
เวน้แต่จะเขา้อยูใ่นเกณฑแ์ห่งมาตรา 82 หรือเม่ือผูน้ั้นไดก้ระท าผิดซ่ึงหนา้และความผิดไดร้ะบุไวใ้นบญัชีทา้ยประมวล
กฎหมายน้ีดว้ย” ซ่ึงหมายความวา่โดยหลกัแลว้ราษฎรหรือประชาชนทัว่ไปไม่มีอ านาจจบั เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีร้องขอให้
ช่วยจบัหรือเป็นการท่ีกระท าผิดซ่ึงหนา้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่มกัไม่สนใจกนัเร่ืองน้ีและมกัหลีกเล่ียง เน่ืองจากเห็นวา่
เป็นการเส่ียงภยัอยูบ่า้งวา่การกระท าของตนจะชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งท่ีการกระท านั้นเป็นการช่วยป้องกนั
อาชญากรรม จากประการน้ีประชาชนจึงเห็นวา่การจบักุมผูก้ระท าผิดไม่ใช่หนา้ท่ีของตนและรวมไปถึงการไม่ร่วมมือ
กบัเจา้หนา้ท่ี ถึงแมใ้นบางกรณีซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะขอใหร่้วมมือก็ตาม (อาวชุ อิธิสุขนนัท,์ 2541) 

 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องต่อแนวคดิยุตธิรรมชุมชน 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1469 

อยา่งท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้วา่แนวคิดยติุธรรมชุมชนไม่ไดเ้ป็นแนวคิดท่ียกเลิกกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั
แต่อยา่งใด ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นแนวคิดท่ีผสานระหวา่งกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัและยติุทางเลือกดว้ย
แนวคิดยติุธรรมชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกนั เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัให้เกิด
ประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมอย่างแท้จริง ซ่ึงหากปัญหาหรืออาชญากรรมใดท่ีไม่สามารถใชแ้นวคิด
ยติุธรรมชุมชนในการแกไ้ขได ้กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัจะเขา้มามีบทบาทต่อไป ดงันั้น ความสัมพนัธ์ทาง
ทฤษฎีต่อแนวคิดยติุธรรมชุมชนจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงทฤษฎีของกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัดว้ยเช่นกนั 

1) ทฤษฎีป้องกนัหรือทฤษฎีข่มขูย่บัย ั้ง (Deterrence Theory) 
ทฤษฎีป้องกนัหรือทฤษฎีข่มขู่ยบัย ั้งเป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพของการลงโทษผูก้ระท า

ความผิด สมมติฐานของทฤษฎีคือการลงโทษประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
(1) อตัราโทษจะตอ้งมีความรุนแรง (severity of punishment)  
(2). การลงโทษหรือการด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย การน าผูก้ระท าความผิดมาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม

อยา่งรวดเร็ว (celerity)  
(3) มีความแน่นอนในการลงโทษ certainty)  

การป้องกนัมี 2 รูปแบบคือ  
(1) การป้องกนัโดยทัว่ไป General Deterrence เป็นการป้องกนัเพ่ือไม่ใหค้นในสงัคมก่ออาชญากรรม โดยใช้

อิทธิพลของกฎหมายเป็นเคร่ืองมือป้องกนั 
(2) การป้องกนัเฉพาะ Specific Deterrence เป็นการป้องกนัผูท่ี้เคยกระท าผิดไปแลว้ไม่ใหก้บัมากระท าผิดอีก 
จากทฤษฎีการใชก้ระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัอยา่งเคร่งครัดตามทฤษฎีป้องกนัหรือทฤษฎีข่มขู่ยบัย ั้ง 

พบว่ามีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากทั้ งสามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผูก้ระท าผิดถูกจบักมุมากข้ึน อาชญากรรมลดจ านวนลง ดว้ยเหตุผลวา่คนในสงัคมเกรงกลวัต่อภาพลกัษณ์ของกฎหมาย
ท่ีเป็นไปในลักษณะของการข่มขู่และยบัย ั้งด้วยบทลงโทษท่ีรุนแรงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของ
หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัของกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ได้
บญัญติับทลงโทษไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ ประหารชีวติ จ าคุก กกัขงั ปรับ หรือริบทรัพยสิ์น  

ความสมัพนัธ์ทางทฤษฎีป้องกนัหรือทฤษฎีข่มขู่ยบัย ั้งต่อแนวคิดยติุธรรมชุมชนสามารถจ าแนกได ้2 ประการ 
ดงัน้ี 

1) การมุ่งใชก้ระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัอย่างเคร่งครัดตามทฤษฎีป้องกนัหรือทฤษฎีข่มขู่ยบัย ั้ง ดว้ย
แนวทางการบัญญติักฎหมายให้มีภาพลกัษณ์ในการข่มขู่ยบัย ั้ง มีการจบักุมผูก้ระท าความผิดได้จริง กฎหมายมีการ
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละบริบทของสังคมและอตัราโทษท่ีจะลงกับผูก้ระท าผิดมีบทรุนแรง
สามารถปราบปราบอาชญากรรมไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ในทางตรงกนัขา้มผลกระทบอยา่งท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้อาจเกิดข้ึนได้
เช่นกนั จึงส่งผลใหต้อ้งมีการน าแนวคิดยติุธรรมชุมชนมาปรับใช ้

2) การน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาปรับใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก สามารถเสริม
ประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการน ากระบวนการยติุธรรมมาใชอ้ยา่งเคร่งครัด แต่อยา่งไรก็ตามอาชญากรรมบางประเภทหรือปัญหาความ
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ขดัแยง้บางประการอาจไม่สามารถยติุดว้ยวธีิการตามแนวคิดยติุธรรมชุมชน ฉะนั้น กระบวนการ นอกจากน้ีหากสังคม
มุ่งใช้แนวคิดยุติธรรมชุมชนและลดความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักลง แนวโน้มของการก่อ
อาชญากรรมท่ีรุนแรงยอ่มมีโอกาสเกิดข้ึนในอตัราสูงข้ึน 

2) ทฤษฎีการเสริมพลงัและการมีส่วนร่วมของชุมชน Community empowerment and participation 
ทฤษฎีการเสริมพลงัและการมีส่วนร่วมของชุมชนใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 3 ประการดงัน้ี 
(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(2) การท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน 
(3) การสร้างความพึงพอใจ ความน่าเช่ือถือและการเข้าใจบทบาทของประชาชนและหน่วยงานใน

กระบวนการยติุธรรม 
สมมติฐานของทฤษฎีการเสริมพลงัและการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ อาชญากรรมสามารถขจดัออกจาก

สงัคมหรือลดระดบัความรุนแรงและความถ่ีในการเกิดอาชญากรรมดว้ยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการป้องกนั
อาชญากรรมร่วมกบัภาครัฐ นอกจากน้ีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนบา้นสามารถเป็นอีกวิธีการในการร่วมกนั
ป้องกนัอาชญากรรมไดเ้ช่นกนั 

ความสมัพนัธ์ทางทฤษฎีการเสริมพลงัและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อแนวคิดยติุธรรมชุมชนมีความสมัพนัธ์
ในหลายมิติ ดงัน้ี 

(1) การส่งเสริมใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจา้ของชุมชน 
เม่ือใดท่ีคนในชุมชนเกิดความรู้สึกวา่ตนคือเจา้ของชุมชนสามารถเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อชุมชนดว้ย
การไม่ประพฤตินอกกรอบระเบียบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะนัน่ยอ่มน ามาสู่ปัญหาภายในชุมชน  

อน่ึง การท่ีคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนสามารถช่วยลดอาชญากรรมในชุมชนไดซ่ึ้งถือ
เป็นประโยชน์ทางตรงของการเฝ้าระวงัอาชญากรรมตามแนวทางการด าเนินของแนวคิดยติุธรรมชุมชนการส่งเสริมให้
คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมจ าเป็นตอ้งอาศยัการส่งเสริมจากภาครัฐ 

(2) การท างานร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนและเจา้หน้าท่ีของรัฐ กล่าวคือ การท างานของเจา้หน้าท่ีภาครัฐ
ควรเป็นไปในลกัษณะการสอดประสานการท างานหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนในชุมชน ถึงภูมิหลงัของชุมชน
เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีเขา้ใจชุมชนและต่อเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้คนเขา้มามีส่วนร่วมกบัชุมชน อีกทั้งการท างาน
ร่วมกนัน้ีประชาชนชนไดรั้บประโยชน์ในการเรียนรู้เชิงปฏิบติัเพ่ือรับมือกบัอาชญากรรมและการอ านวยความยติุธรรม
เพื่อดูแลชุมชนของตนเอง 

(3) ทฤษฎีพนัธะทางสงัคม Social Bonding Theory ของทราวชิ เฮอร์ชิ 
ทฤษฎีพนัธะทางสงัคมเป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัทางสงัคมระหวา่งบุคคลหน่ึงมีต่ออีกบุคคล

หน่ึงหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ฉะนั้น บุคคลใดท่ีมีความผูกพนัทางสังคมในระดบัท่ีสูงโอกาสท่ีจะสร้างปัญหาให้กบัสังคม
ยอ่มอยูใ่นระดบัท่ีต ่า กล่าวคือ หากคนในชุมชนมีความผูกพนัต่อกนัและมีความผูกพนัต่อชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยั ยอ่มไม่
อยากใหข้องตนเกิดความขดัแยง้ข้ึน ความผกูพนัน้ีจะช่วยช่วยสร้างชุมชนท่ีน่าอยูแ่ละความสมานฉนัทข์องคนในชุมชน
ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของทฤษฎีพนัธะทางสังคมท่ีวา่ พฤติกรรมอาชญากรรมคือผลลพัธ์จากการท่ีพนัธะหรือ
ความผกูพนัท่ีบุคคลมีต่อสงัคมถูกท าลายลงหรือลดนอ้ยลง 
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เฮอร์ชิ แบ่งประเภทความผกูพนัทางสงัคมหรือท่ีเรียกวา่พนัธะทางสงัคมตามทฤษฎีพนัธะทางสงัคม ออกเป็น 
4 ประเภท ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัยติุธรรมชุมชน ดงัน้ี 

1) ความผกูพนั (Attachment) คือ องคป์ระกอบความผกูพนัทางดา้นรู้สึก อารมณ์ การท่ีคนในชุมชนมีความ
ผกูพนั รักใคร่กบัคนในชุมชนจะเป็นขอ้ผกูพนัในการควบคุมตนเองไม่ใหมี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมผดิไปจากท่ีชุมชน
วางกรอบหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย 

2) ขอ้ผกูมดั (Commitment) คือ องคป์ระกอบความผกูพนัทางดา้นการมีเหตุมีผล เน่ืองจากปกติแลว้แต่ละคน
ยอ่มอยากท่ีจะมีชีวติท่ีสงบสุข ไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเร้าท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการกระท าความผิดหรือการประพฤติตนเบ่ียง
แบนจากบรรทดัฐานของสงัคม เพราะไม่มีบุคคลใดท่ีอยากสูญเสียความส าเร็จในชีวติ ฉะนั้น ขอ้ผกูมดัน้ีจึงเป็นพนัธะท่ี
ช่วยสร้างเหตุผลในการตดัสินปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง หากเกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึนในชุมชน 

3) การเขา้ร่วม (Involvement) คือ องคป์ระกอบความผกูพนัทางดา้นการมีกิจกรรมร่วมกบัครอบครัวหรือ
ชุมชน กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดนั้นช่วยสร้างความผกูพนัรักใคร่ระหวา่งคนในครอบครัวหรือชุมชน ความผกูพนัดงักล่าว
เป็นเง่ือนไขใหแ้ต่ละคนด าเนินชีวติอยูใ่นบรรทดัฐานของสงัคมเช่นกนั  

4) ความเช่ือ (Belief) คือ องคป์ระกอบความผกูพนัทางดา้นจิตใจหรือจริยธรรม การท่ีคนในชุมชนมีทศันคติท่ี
ดีต่อกนั ความขดัแยง้ยอ่มไม่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงนัน่จะช่วยใหชุ้มชนสงบสุขมีความน่าอยูม่ากข้ึนตามแนวทางของยติุธรรม
ชุมชน 

ความสมัพนัธ์ของทฤษฎีพนัธะทางสงัคมและแนวคิดยติุธรรมชุมชนมีความสมัพนัธ์ในมิติของคนในชุมชนท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในชุมชนได ้เช่น การทะเลาะววิาท ปัญหายาเสพติด แต่หากคนในชุมชนมีพนัธะต่อกนัหรือ
มีความผกูพนัต่อกนัในระดบัท่ีสูง แนวโนม้วา่โอกาสท่ีคนในชุมชนจะสร้างปัญหาใหก้บัคนในชุมชนและชุมชนยอ่ม
อยูใ่นระดบัท่ีต ่า 

จากทฤษฏีทั้ง 3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้า่ กระบวนการยติุธรรมชุมชนไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใช ้คือ 
ในประเด็นแนวคิดการป้องกนั เป็นการสร้างเครือข่ายยติุธรรมชุมชนทัว่ทั้งประเทศ โดยการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการป้องกันอาชญากรรม นับว่าเป็นหัวใจความส าเร็จของกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจาก การป้องกัน
อาชญากรรมของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน สามารถท าใหเ้กิดความสงบสุขข้ึนในชุมชน การด าเนินงานดงักล่าว 
เป็นการด าเนินงานโดยคนในชุมชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วมประเมินผลในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือท่ีจะพฒันาและปรับปรุงไปสู่ส่ิงท่ีท าใหชุ้มชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประชาชนคือ
กลุ่มคนท่ีรู้จกัชุมชนของตนดีท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทางประชากร รวมทั้งพ้ืนฐานดา้นสงัคม
วฒันธรรมของชุมชน นอกจากน้ีกระบวนการยติุธรรมชุมชน ยงัรวมถึงการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ
ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั การท่ีภาครัฐเขา้มาให้
ความรู้ในการป้องกนัอาชญากรรม การแจง้ขอ้มูล เบาะแส การเฝ้าระวงัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่มีส่วน
ส าคญัอยา่งมากในการรักษาความสงบในชุมชน รวมทั้งยงัเป็นการช่วยเสริมให้กระบวนการยติุธรรมประสบผลส าเร็จ
อีกดว้ยในการลดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
ความแตกต่างระหว่างกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลกัและยุตธิรรมชุมชน 

ความแตกต่างระหวา่งกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัและกระบวนการยติุธรรมชุมชน ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหวา่งกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัและยติุธรรมชุมชน 

ล าดบั พืน้ฐานแนวคดิ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั แนวคดิยุติธรรมชุมชน 
1 แนวคิดพ้ืนฐาน

ทัว่ไป 
รัฐคือเจา้ของอ านาจและมุ่งใชอ้  านาจในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายควบคุมมิให้เกิดการกระท าความผิด 
เพื่อควบคุมความสงบเรียบรอยของสงัคม 

รัฐไม่ใช่เจา้ของอ านาจในการควบคุมสังคม แต่รัฐและ
ประชาชนต่างเป็นหุ้นส่วน ในการรักษาความสงบของ
สงัคม 

2 การอ านวยความ
ยติุธรรม 

ใชก้ระบวนทศัน์ในการอ านวยความยติุธรรมทาง
อาญา Criminal Justice โดยมีหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยติุธรรมอยา่ง ต  ารวจ อยัการ ศาล 
ราชทณัฑแ์ละคุมประพฤติท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน
กลไกในการอ านวยความยติุธรรม 

ใชก้ระบวนทศัน์ในการอ านวยความยติุธรรมภายใตก้รอบ
ความเป็นธรรมหรือความยติุธรรมทางสงัคม Social 
Justice โดยมีประชาชน ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบั
กระบวนการยติุธรรมอยา่งเช่นเครือข่ายยติุธรรมชุมชน
เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการอ านวยความยติุธรรม 

3 พ้ืนท่ีการอ านวย
ความยติุธรรม 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสงบ
เรียบร้อยจะอยูใ่นพ้ืนท่ีของภาครัฐ ครบคลุมทั้ง
ประเทศ 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใชพ้ื้นท่ีของชุมชนท่ีเกิดปัญหา
ข้ึน 

4 ท่ีมาของรูปแบบ 
ในการอ านวยความ
ยติุธรรม 

ระเบียบ กฎเกณฑ ์การด าเนินการเพ่ืออ านวยความ
ยติุธรรมเป็นการก าหนดโดยรัฐภายใตก้ฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ ์การด าเนินการเพ่ืออ านวยความ
ยติุธรรมเป็นการก าหนดร่วมกนัของคนในชุมชน 

5 การด าเนินการ
ในทางปฏิบติั 

การอ านวยความยติุธรรมยดึหลกัตามขั้นตอน
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั ดงันั้น ลกัษณะ 
กระบวนการด าเนินงานจึงเป็นไปในรูปแบบเชิง
คดี (Case-processing) 

การอ านวยความยติุธรรมยดึหลกัการมีส่วนร่วมและการ
เป็นหุ้นส่วนของประชาชนกบัรัฐ ฉะนั้นลกัษณะ 
กระบวนการด าเนินงานจึงเนน้ท่ีการแกปั้ญหา (Problem-
solving) ท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม 

6 รูปแบบการแกไ้ข 
ปัญหาอาชญากรรม 

สืบเน่ืองจากรัฐคือเจา้ของอ านาจซ่ึงการด าเนินการ
ของรัฐมุ่งถือประโยชน์สูงสุดของคือประชาชน
ส่งผลให้รูปแบบการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมเป็น
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะระหวา่งผูก้ระท าผิดและรัฐ  

แนวทางการแกไ้ขปัญหาคือการมุ่งเยียวยาความเสียหาย
ระหวา่งชุมชน รัฐ ผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผิด ดงันั้น 
รูปแบบการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมจะเนน้การหาทาง
ออกท่ีทุกฝ่ายยอมรับและให้ความส าคญักบัผูท่ี้กระท า
ความผิด ผูเ้สียหาย โดยมีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

7 การให้ความส าคญั
กบัประชาชน 

ประชาชนมีความส าคญัในฐานะของเหยือ่
อาชญากรรม ท่ีรอรับการเยยีวยาจากรัฐ ในการน า
ตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ 

ประชาชนมีความส าคญัใน 2 กรณี  
1. ฐานะของเหยือ่อาชญากรรมท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาจาก
ชุมชน คนในชุมชน ผูก้ระท าความผิดและรัฐ 
2. ฐานะหุ้นส่วนกบัภาครัฐในการสอดส่องและป้องกนั
ชุมชน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 

 
3. บทสรุป 

การน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่ประการใด 
อดีตประเทศไทยไดน้ าแนวคิดยติุธรรมชุมชนมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย แต่เน่ืองดว้ยเหตุผลการพฒันาประเทศและพฒันา
กฎหมายในอดีต เพ่ือให้ประเทศไทยมีความเจริญไม่ลา้หลงัและเพ่ือมิใหต้อ้งตกเป็นเมืองข้ึนของต่างประเทศท่ีเขา้มามี
บทบาทในสมยันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งปฏิรูปกฎหมายและรับเอาระบบกฎหมายของประเทศตะวนัตกเขา้มาใช ้ส่งผล
ให้แนวคิดยติุธรรมชุมชนถูกลดบทบาทความส าคญั แต่เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปประกอบกบัผลกระทบต่างๆ 
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ของการใชก้ระบวนการยติุธรรมกระแสหลกัเป็นส าคญั ส่งผลใหแ้นวคิดยติุธรรมชุมชนจึงกลบัมามีบทบาทส าคญัและ
ถูกให้ความสนใจอีกคร้ัง กระบวนการยติุธรรมในฐานะท่ีมีบทบาทอยา่งยิ่งในการพฒันาประเทศ และความมัน่คงของ
ชาติดว้ยภารกิจต่างๆมากมาย เช่น การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การลดขอ้พิพาทและความขดัแยง้ต่างๆ 
การอ านวยความยติุธรรม รวมทั้งการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงการน าแนวคิดกระบวนการยติุธรรมชุมชนมาแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย เป็นการด าเนินงาน
ดา้นกระบวนการยติุธรรมชุมชนทั้งในส่วนของนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในการด าเนินงานยุติธรรมชุมชน เครือข่ายชุมชน รวมทั้ งศูนยย์ุติธรรมชุมชน มี
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานอยา่งไรใหเ้กิดความยัง่ยนื และใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  
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