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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาประเภทของทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ และศึกษาการใช้ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนพิจารณาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุน ของสังคม
เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่ตารวจ
และ ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือการไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น 24 คน
ผลการศึกษา พบว่า การใช้ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนพนมสารคาม
มี 3 ประเภท คือ 1)ทุนสังคม 2)ทุนมนุษย์ 3)ทุนวัฒนธรรม โดยทั้ง 3 ทุนที่กล่าวมานั้นเป็นทุนที่มีอยู่ในสังคมเป็น
ส่วนผสมที่สาคัญในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในการไกล่เกลี่ยนั้นจะประสบความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวขึ้นอยู่กับการประยุกต์ทุน 3 ทุน ที่กล่าวมานี้มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้มากน้อย
เพียงใด
ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์พบว่า มี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ปัญหาด้านอารมณ์ของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ย 2)ปัญหาด้านบุคลากรไม่
สมดุลกับปริมาณงานที่เข้ามา 3) ปัญหาด้านงบประมาณ 4) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะสาคัญจากการศึกษาและแนวทางการพัฒนา 1) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้และ
รับทราบว่าศูนย์ยุติธรรมฯมีหน้าที่อย่างไร ให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจในการดาเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
2) รัฐบาลควรช่วยในเรื่องงบประมาณลงไปในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทางานของอาสาสมัครที่เข้ามา
ทางานในส่วนนี้
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แนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 1) สร้างกลไกในการพัฒนาให้ บุคลากรของ
ศูนย์ยุติธรรมนาความรู้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผลักดันให้ นักเรียน
นักศึกษาเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2) ควรมีการประชุมเชิงวิชาการในการแก้ไขโดย
ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กันเป็นประจาเพราะข้อมูลที่ได้มานั้นได้ถูกกลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว
Abstract

This study of “Social Capital in Restorative Justice: Case Study of Phanom Sarakham
Community Justice Centre” has the following objectives: 1) To investigate the types of the
social capital in restorative justice. 2) To study way to use social capital throughout considering
the problems and issues, 3) To study guidelines for building the empowerment of restorative
justice which are from the Phranom Sarakham Community Justice Centre context. The
population considered in this research was a group of 24 Community Justice Centre officers,
police officers and participators which were drawn using a qualitative research for data
collection.
The findings of the research can be summarized as follows:
The types of the social capital in restorative justice is divided in 3 types by following:
1) Social Capital, 2) Human Capital, 3) Culture Capital. According to these types of capital, the
capitals are the main components for social justice process. In reconciliation procedure will be
success or fail, depending on how good in applying the capital components.
Regarding the problems and limitations in using social capital in restorative justice
was found in 4 issues as follows: 1) The psychological problem of reconciler, 2) The human
resources in the center is not enough for efficient service. 3) The financial problem 4) The
public information problem
With regard to the suggestion from the study 1) To inform with the public
information method to give the community knows about the Social Justice Centre. 2) The
government should consider about financial fund to the volunteers and participators in the
center.
Regarding the guidelines for developing the social justice center by following: 1) The
officers in the center should collaborate the knowledge about social justice to the education
system such as students and educators, moreover, empowering the students to be a part of
social justice center. 2) It has many of data about social justice which are precisely written. The
universities or other social institutes should provide the opportunity to an academic
conference.
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ปัจจุบันตัวเลขอาชญากรรมภายในประเทศกาลังทวีคูณขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ง ผลเสียทั้งในด้านของ
สังคมสูญเสียความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานภาครัฐสูญเสียงบประมาณในการปราบปรามสูง
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสูญเสียโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสังคม (รัตนชาติ เย็นใจ
มา, 2550: 1) สาเหตุสาคัญหลักๆมาจากสถาบันครอบครัว ขาดการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เนื่องจากไม่มีเวลา
อบรมเลี้ยงดูต้องทางานหาเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าแรงที่จะได้ใช้ชีวิตได้วันต่อวัน ในขณะเดียวกันด้านสื่อในประเทศ
บางกลุ่ม ยังชี้นาประชาชนไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีละครที่คิดแต่จะเรียกเรตติ้งจากคนดู โดยไม่ได้คานึงถึง
ผลกระทบต่อพฤติกรรม ที่ผู้ชมในการเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวอย่างในละคร ซึ่งผิดจริยธรรมและประเพณีที่ดี
งามของประเทศ อีกทั้งสื่อบางกลุ่มที่นาเข้าจากต่างประเทศยังขาดการคัดกรองที่ดีที่จะคัดเลือกนามาให้ผู้ชมได้
บริโภคโดยสิ่งเหล่านี้ที่ได้รับมานั้นขาดการคัดกรอง จึงทาให้ผู้ที่ได้รับค่านิยมหรือเสพสื่อเหล่านี้เข้ามาจึงเกิด
พฤติกรรมเรียนแบบตามตัวอย่างที่ได้รับมา จึงทาให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง ประกอบกับสถาบัน
ทางการเมืองในประเทศขาดความเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาโดยขาดการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด ในการควบคุมแหล่งอบายมุขที่มีอยู่จานวนมากจึงส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด
ปัญหาทางเพศ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการกระทาผิดต่างๆ
ต่ อเนื่ องจากปั ญ หาข้ า งต้ น มนุ ษ ย์ นั้ น เป็ น สั ต ว์ สั ง คม ซึ่ ง มนุ ษ ย์ จ ะชอบอยู่ ร่ ว มกัน ดั ง นั้ น เมื่ อมี การ
รวมกลุ่มกันมากขึ้นทาให้ในบางครั้งก็มีทั้งการทะเลาะวิวาทกัน หรือ การเกิดอาชญากรรมซึ่งการลงโทษผู้ก่อคดี
ความผิดก็จะแตกต่างกันไปตามความผิดที่กระทาในการทะเลาะวิว าทกันสังคมพยายามที่จะหาทางระงับข้อ
พิพาทมาโดยตลอด ดังนั้นการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างสุขกายสบายใจแล้วนั้นจาเป็นที่จะต้องมีกฎ
ของกลุ่มเพื่อเป็นการลงโทษสาหรับผู้ที่กระทาผิดเพื่อที่กลุ่มจะได้เกรงกลัวและยึดถือในแนวทางเดียวกัน โดยมี
กระบวนการในการลงโทษผู้กระทาผิดอยู่ 2 แนวทาง คือ กระบวนการยุติธรรมหลัก ซึ่งจะเน้นให้บุคคลที่กระทา
ผิดได้รับการลงโทษให้หลาบจาจากโทษที่ตัวเองก่อ โดยอาจจะใช้สถานที่ในการกักขังควบคุมและไม่ใช้สถานที่
ควบคุมก็ได้ตามวิธีการดาเนินงาน เช่นการให้ติดคุกโดยกระบวนการเริ่มต้นจากการกระทาผิด แล้วส่งเรื่องไปยัง
ตารวจ ตารวจก็สื บสวนสอบสวนการกระทาผิด แล้ว ส่ง ต่อไปยั งอัยการจนถึงศาลตั ดสิ นคดีความผิด ซึ่ งจาก
กระบวนการดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมหลักนั้นจะเน้นการนาผู้กระทาผิดมาลงโทษให้หลาบ
จาเป็นสาคัญ กระบวนการยุติธรรมหลักนั้นไม่ได้ให้ความสาคัญ กับเหยื่ออาชญากรรม และชุมชนซึ่งได้รับ
ผลกระทบเท่าที่ควร (พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง, 2551: 1)โดยกระบวนการยุติธรรมหลักเชื่อว่าหากทาแบบนี้แล้วคน
ที่กระทาผิดจะไม่กล้ากระทาผิดอีกเพราะกลัวการลงโทษ อีกแนวทางคือ กระบวนการยุติรรมทางเลือก โดยใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉั นท์ซึ่งเน้นการให้ความสาคัญต่อความต้องการของผู้เสียหาย ประกอบกับการที่
ผู้ กระท าผิ ด ได้ แสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท าของตน ในการด าเนิ น งานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์นั้นจะเน้นไปในทางที่เป็นมิตรต่อกัน(กลุ่มสืบเสาะและพินิจ , 2549: 1) โดยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเยียวยาในความแตกร้าวระหว่างคู่กรณีนาไปสู่ความสมานฉันท์กัน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถือได้ว่าเป็ นยุทธศาสตร์ที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการแก้ปัญหาปริมาณคดี ที่
หลั่งไหลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก เพราะการนา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้จะช่วยแก้ปัญหา
ของกระบวนการยุติธรรมที่รากเหง้าของปัญหาคือการแก้ปัญหาตั้งแต่ชั้นแรกที่เกิดอาชญากรรมโดยการเพิ่ม
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บทบาทของชุมชนในการดูแลกันเองมากขึ้น และการอบรมสั่งสอนผู้ที่กระทาผิดเพื่อให้สานึกผิดในสิ่งที่กระทาลง
ไปและรับผิดชอบต่อการกระทาผิดของตน ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นจะสามารถทาได้กับคดีความ
แพ่งหรืออาญาที่ไม่ร้ายแรง (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550: 30-31)
การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบางครั้งที่เกิดข้อพิพาทหรือการกระทาความผิดที่เกิดขึ้น
ในชุมชนสามารถคลี่คลายข้อพิพาทนั้นๆหรือการกระทาผิดนั้นๆลงได้อย่างง่ายดายอาจเป็นไปได้ว่าจะเกิดจากทุน
ของสังคมในชุมชน เช่น ทุนทางสังคม ทางทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ เป็นต้น ที่ มีระบบความสัมพันธ์ ปทัสถาน
วัฒนธรรมและระบบคิดที่คล้ายคลึงกันและเป็นไปได้ว่าเมื่อเกิดข้อพิพาท ผู้นาชุมชนหรือผู้ที่เป็นที่เคารพจากใน
ชุมชนจะเป็นผู้ที่เข้ามาไกล่เกลี่ย (ชุตินันท์ โคตรทัศน์, 2551: 11-12) ซึ่งจะทาให้คู่พิพาทสามารถสื่อสารและยอม
ความกันได้ดี อีกทั้งทุนของสังคมจะตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อเกิดการกระทาผิดก็
เป็นไปได้ว่าจะเกิดความเข้าใจกันเพราะเคยร่วมแรง ร่วมคิดด้วยกันมาจึงอาจทาให้ข้อพิพาทสามารถคลี่คลายลง
ได้ไม่ยากเย็นนัก และในการใช้หลักของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาถึง
รากเหง้าของปัญหาและนาคนที่กระทาผิดคืนสู่สังคมเพราะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะไม่มองคนที่
กระทาความผิดเป็นอาชญากรที่จะเน้นการลงโทษเพียงอย่างเดียวแต่จะเน้นในการที่จะนาคนที่กระทาผิดให้กลับ
ตัวกลับใจมาเป็นคนดีและให้ผู้ที่กระทาผิดชดใช้ เยียวยาต่อผู้เสียหายโดยตรง (ฐิดาภรณ์ อุเทนสุด, 2547: 28-29
อ้างถึงใน ณัฐนันท์ รู้จา, 2548: 34-35) เมื่อเกิดการชดใช้เยียวยาแก่ผู้เสียหายโดยตรงก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแก่การกลับคืนสู่สังคมซึ่งมี ทุนของสังคมเป็นที่ตั้งโดยมี รากฐานของความไว้เนื้อ
เชื่อใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว (Cohesion) กันอยู่แล้วจะสามารถทาให้ผู้กระทาผิดกลับคืนเข้าสู่สังคมได้
และเมื่อมีคนที่กระทาผิดกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคมก็จะทาให้เกิดความเชื่อมโยงต่อทุนทางสังคมในชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาในชุมชนเพิ่มขึ้นมา
จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาในฐานะที่กระทรวงยุติธรรมที่เป็นองค์กรหลักในการอานวยความยุติธรรม
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การจัดทานโยบายและการพัฒนาระบบกฎหมาย การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพย์ติด การสร้างเครื อข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จึงมีหน้าที่ที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในปัญหาเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค จะทาให้
สังคมมีความสงบสุขอย่างยั่งยืน (พรชุลี อาชวอารุง และคณะ, 2549: 4-5) แต่ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทของสังคม ทาให้ในบางกรณีกระทรวงยุติธรรมเข้าทาหน้าที่ได้ไม่ถึงต้นตอของสาเหตุด้วยเหตุนี้จึงได้จัดตั้ง
“สานักงานยุติธรรมจังหวัด ” ที่นาเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยมีหน้าที่ภารกิจหลัก 5 ด้าน
ได้แก่ 1. เชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมกับประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงยุติธรรมได้โดยง่าย
รวมเร็ว เสมอภาค และประหยัดตามแนวทางยุติธรรมทางเลือก(ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) 2.
เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัดเชิง
บูรณาการการร่ว มกันกับหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง 3. ปฏิบัติ หน้ าที่ แทนส่ วนราชการระดับ กรมสั งกัดกระทรวง
ยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานสังกัด ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มี
หน่วยงานสังกัด ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรม 5. ศูนย์บริการข้อมูลงาน
บริการของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด และรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนด้านความ
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ยุติธรรม โดย “สานักงานยุติธรรมจังหวัด” มีอานาจหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานและ
ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวโดยสามารถเชื่อมโยงการทางานในมิติภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันได้ ทาให้สามารถรองรับความต้องการใน
การแจ้งปัญหาของประชาชนให้เกิดความสะดวกสบายขึ้น และทาให้สานักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถเข้าไป
แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551: 1-4) ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการใน ปี พ.ศ. 2545 ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม นั้นไม่สามารถบรรลุผลได้
อย่างแท้จริง ในระดับภูมิภาค ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้แก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งสานักงานยุติธรรมจังหวัด
(สยจ.) ขึ้นในทุกจังหวัด โดยมีการนาร่องเปิดจานวน 5 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2548 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี และภูเก็ต (สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา,
2555)
ปัญหาในการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มักจะเกิดขึ้นจากการไม่ยอมกัน ต่างฝ่ายต่างคิดว่า
ตนเองเป็นฝ่ายถูกและมีอารมณ์ต้องการชนะเข้ามาเป็นใหญ่อีกทั้งไม่มีบุคคลที่เหมาะสมทั้งในด้านความรู้และ
ความสามารถเข้ามาทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยก็จะทาให้การไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกั นได้ แต่กระนั้นยังมีสานักงาน
ยุติธรรมชุมชนบางแห่งที่ได้รับการยอมรับจากผู้นาระดับประเทศ โดย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.
ประชา พรหมนอก ซึ่งกล่าวถึงสานักงานยุติธรรมชุมชนในอาเภอพนมสารครามว่าเป็นสานักงานยุติธรรมที่เป็น
ต้นแบบและประสบความสาเร็จในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์(ทีมงานข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐ, 2556 ) ซึ่งใน
ความสาเร็จอาจจะเกิดขึ้นจากการนาเอาทุนของสังคมในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นทุนในตัวของ
มนุษย์ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะทางอารมณ์ของมนุษย์ผู้นั้น ทุนทางสังคมคือ สาย
สัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวร่วมคิด ร่วมทาบนรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงก่อให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และทุนวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิต ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ยอมรับ และ
ปฏิบัติร่วมกันได้ โดยทุนวัฒนธรรมจะทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์
กับธรรมชาติ โดยทั้ง 3 ทุนนั้นในชุมชนพนมสารครามนาออกมาใช้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรที่ทา
ให้เกิดความสาเร็จหรือล้มเหลว
สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเริ่มมีโครงการนาร่องในการจัดตั้งเมื่อ 21 มีนาคม 2548 โดย
เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับ ใน 5 ด้าน
ได้แก่ 1.ด้านการป้องกันอาชญากรรม 2.ด้านลดข้อขัดแย้ง 3.ด้านดูแลเหยื่อ/ผู้เสียหาย 4.ด้านคืนคนดีสู่สังคม 5.
ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีจุดประสงค์ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเข้าใจในสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของทุกๆพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (สานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555) โดย
ลักษณะในการดาเนินงาน ดาเนินโครงการภายใต้นโยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยผ่าน สานักงานยุติธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ่ายทอด นโยบายสู่ ศูนย์ยุติธรรม อ.พนมสารคาม มีวัตถุประสงค์นาความยุติธรรมสู่
ประชาชน “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” นั่นหมายความว่า กระทรวงยุติธรรม ย่อขนาดมาตั้งไว้ใน
ชุมชนแต่ละชุมชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาเภอพนมสารคาม ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดยภาค
ประชาชน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามโครงการ อบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนนักเรียน ซึ่งถือได้
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ว่าเป็นเยาวชนต้นแบบในกระบวนการถ่ายทอด ในการแก้ปัญหาเชิงสมานฉันท์ที่มีต้นทุนต่าสุด แต่ผลสัมฤทธิ์ สูง
และในความเป็นไปได้ก็ชัดเจน จึงดาเนินการอบรมเยาวชนเพิ่มเติมตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย จากสานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มศักยภาพ และการเรียนรู้เพิ่มเติม จึงดาเนินการอบรม โครงการ “การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา” ซึ่งส่งผลให้เกิดกระกระบวนเรียนรู้งานด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก แก่เยาวชนในสถานศึกษา ภาคประชาสังคมซึ่งสามารถเป็นศูนย์ที่ให้คาปรึกษา และการอานวยความ
ยุติธรรมได้เป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชุน และขยายผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกัน
ภัย และป้องกันปัญหาอาชญากรรมอีกหนทางหนึ่ง (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม, 2554)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ กรณีศึกษา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม และประเภทของทุนของสังคมในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยสมานฉันท์และ
องค์ประกอบในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปสู่ความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประเภทของทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
พนมสารคาม
2. เพื่อศึกษาการใช้ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนม
สารคาม
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และแนวทางในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับทุนสังคมเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
วิธีการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สาคัญในการศึกษา
ขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ
1. เจ้าหน้าที่สานักงานยุติธรรมจังหวัดและเครือข่าย จานวน 15 คน
2. คู่กรณีพิพาทในชุมชน 6 คน หรือ 3 คู่ (หรือบุคคลที่เคยมีกรณีพิพาทต่อกันในอดีตที่ผ่านมา)
3. สัมภาษณ์กลุ่มย่อย 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 24 คน
ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1.กระทรวงยุติธรรม 2.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคามและ
ในส่วนของเครือข่าย 3.พื้นที่ที่มีกรณีพิพาทในชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับและเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการรับรู้รับฟังและรับทราบในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นในชุมชน
2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการได้แก่ การสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของชุมชน
3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญใน
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การถามคาถามจะใช้ประเด็นคาถามนาร่องการสัมภาษณ์ในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ เนื้อหาที่สัมภาษณ์
ครอบคลุมทุนของสังคมซึ่งที่มีส่วนช่วยในการทาให้การระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็นไปด้วยดี
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆกับการเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ข้อมูลที่ได้มาจากการสนทนา จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยอาศัยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) คือ
การจัดข้อมูลประเภทเดียวกันที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน พื้นที่ต่างกันไว้ในหมวดเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะร่วมกัน หรือความแตกต่างขององค์ความรู้ในบริบทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
สรุปผลการศึกษา
ทุนของสังคมในกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายในชุมชนพนมสารคามมีขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
อย่างเป็นระแบบและ มีทุนที่เห็นได้ชัดเจนในการนาเข้ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อยู่ 3 ประเภท
คื อ 1.ทุ น มนุ ษ ย์ 2.ทุ น ทางสั ง คม 3.ทุ น วั ฒ นธรรมโดยแต่ ล ะทุ น มี วิ ธี การใช้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะกรณี
ดังต่อไปนี้
1. ทุนทางสังคม ทุนทางสังคมของชุมชนพนมสารคามมีความเป็น อยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท เมื่อมีอัต
ลักษณ์ของความเป็นชนบทจึงทาให้คนในชุมชนมีค วามกลมเกลียวและมีความสามัคคีกัน โดยทุนทางสังคมของ
ชุมชนพนมสารคามที่นามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีดังต่อไปนี้
1.1 เครือข่ายในชุมชนพนมสารคามมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพทาให้ความรู้ความสามารถ
มีความหลากหลาย และสามารถตอบรับต่อความต้องการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้ที่มาขอรับความ
ช่วยเหลือได้ตรงต่อคาร้องขอ
1.2 ความสัมพันธ์ทางสังคม ชุมชนพนมสารคามมีความสัมพันธ์กันอย่างครอบครัวมีการพึ่งพา
อาศัยกัน บ้านใกล้เรือนเคียงรู้จักสนิทสนมกัน ดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นจึงทาให้การไกล่เกลี่ยเป็นไปได้โดยไม่
ยากลาบากนักเพราะต่างฝ่ายต่างมีความเห็นใจกัน
1.3 การมีส่วนร่วมของภาคี ในชุมชนพนมสารคามการมีส่ วนร่วมของภาคีถือว่าเป็นจุดเด่นอย่าง
มาก ในการเป็นส่วนร่วมของภาคีเหล่านี้ทาให้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประสบผลสาเร็จได้อย่างดี ภาคี
ของศู นย์ ยุติ ธรรมมีหลากหลายอาชีพ ไม่ว่ าจะเป็น ต ารวจ กานัน ผู้ ใหญ่บ้ านผู้น าตามธรรมชาติ หรือไม่ แต่
ชาวบ้าน ทุกๆส่วนล้วนมีความร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ อย่างเช่น ในสถานีตารวจก็จะมีห้องไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ยุติธรรมฯเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะเพื่อการ
สมานฉันท์ ในตาบลต่างๆ ก็จะมีสถานที่ที่เป็นที่ขอความช่วยเหลือแก่เครือข่ายของศูนย์ยุติ ธรรม เพื่อรับการไกล่
เกลี่ย
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2. ทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ในชุมชนพนมสารคามมีบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจ
ในการแก้ไ ขปั ญ หาด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ โดยมองเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการแก้ ไ ขโดย
กระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ ว่ามี ผลดี ต่อชุ มชนเพราะจะทาให้คู่กรณี ที่ผ่า นกระบวนการยุติ ธรรมเชิ ง
สมานฉันท์แล้วสามารถกลับไปพูดคุยกันได้เหมือนเดิม และทุนมนุษย์ที่สาคัญอีกประการในชุมชนพนมสารคามคือ
ผู้นาชุมชนและผู้น าตามธรรมชาติที่ ส่ว นใหญ่เป็ นส่ว นหนึ่ งในเครือข่า ยของศูนย์ยุ ติธรรมชุ มชนและมีความรู้
ความสามารถที่จะไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทในพื้นที่ของตนเองได้โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ถ้าหากไม่
สามารถไกล่เกลี่ยได้สาเร็จก็จะส่งเรื่องเข้าไปสู่ทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม อีกส่วนหนึ่งของทุนมนุษย์ที่มี
ความสาคัญก็คือ ครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้กระบวนการไกล่เกลี่ ยประสบความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวได้ เพราะคู่กรณีมักจะเชื่อและรับฟังคนในครอบครัวตนเองมากกว่าผู้ที่มาไกล่เกลี่ย แต่โดยมากแล้วใน
ชุมชนพนมสารคามทุนมนุษย์ในส่วนของครอบครัวจะยอมรับฟังการไกล่เกลี่ยของผู้ที่รับหน้าที่ไกล่เกลี่ยและเรื่อง
ก็จะจบลงด้วยการสมานฉันท์
3. ทุนวัฒนธรรม ชุมชนพนมสารคามมีวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นอยู่แบบภูธร มีการถ้อยทีถ้อย
อาศัยกัน และสิ่งที่ชาวชุมชนพนมสารคามนับถือ คือ หลวงพ่อโสธร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่เป็นศูนย์รวม
จิต ใจของชาวจั งหวัด ฉะเชิ ง เทราทั้ง หมดเลยก็ว่า ได้ โดยประเพณี ที่ส าคัญๆ ของชุ มชนพนมสารคามก็ได้ แ ก่
ประเพณี งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีการวิ่งควาย และประเพณีงานเทศกาลมะม่วงเป็นต้น ซึ่งแต่ละ
ประเพณีนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีด้วย ครั้งหนึ่งใน
การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็สามารถประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดีโดยการนาเอา หลวงพ่อโสธร
ที่ชุมชนเคารพนับถือมาเป็นที่พึ่งในการตัดสินปัญหา
ปัญหาและอุปสรรค
1. ปัญหาและอุปสรรคด้านทุนสังคม ในด้านค่าใช้จ่าย ปัญหาและอุปสรรคในด้านค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
โดย เมื่อ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เมื่อมีกรณีพิพาทในบางกรณีทาง อาสาสมัครของศูนย์จะต้อง
ลงไปในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทอย่างเช่น กรณี ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ก็ต้องไปดูในพื้นที่จริงๆเพื่อเป็นข้อมูล ซึ่งส่วนค่า
เดินทาง ค่าอาหาร และค่าเสียเวลา ทางอาสาสมัครจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเลย ซึ่งอาสาสมัครแต่ละคนล้วนมี
ภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วทาให้บางครั้ง ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ที่ได้รับมาจากงานประจานั้นไม่สมดุลกันทา
ให้ ไม่สามารถดาเนินหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และอุปสรรคด้านด้านความเข้าใจของรัฐต่อศูนย์ยุติธรรมและ ความ
เข้าใจของรัฐบาลต่อศูนย์ยุติธรรมในหน้าที่การดาเนินงานในบางครั้งรัฐไม่เข้าใจในบริบทของพื้นที่ จากการที่ผู้วิจัย
ได้เข้าประชุมในโครงการหลายโครงการของทางกระทรวงยุติธรรมที่จัดขึ้นโดยได้เชิญอาสาสมัครคุมประพฤติหรือ
(อสค.) เข้าไปร่วมพูดคุยเมื่อการพูดคุยมาถึงจุดหนึ่งก็โดน อสค.แย้งในการประชุมถึงเรื่องการไม่เข้ าใจในบริบท
ของพื้นที่นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ทาให้รัฐไม่สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง
2. ปัญหาและอุปสรรคด้านทุนมนุษย์ มีบุคคลที่ลงชื่อเพื่อมาเป็นเครือข่ายกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนม
สารคามมากแต่บุคคลที่มาทาหน้าที่ และพร้อมที่จะอุทิศตัวเองจริงๆยังมีไม่มาก ทาให้เครื อข่ายมีจานวนน้อยถ้า
เทียบกับจานวนข้อพิพาทที่เข้ามา ทาให้การดาเนินการมีความล่าช้าและข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เมื่อเข้าสู่ขั้นตอน
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แล้วได้สอบถามข้อมูลจากคู่กรณี ทางฝ่ายพ่อ แม่ และคนใกล้ชิดมักจะเข้าข้าง
คนกันเอง ทาให้ข้อมูลออกมาผิดพลาดและทาให้เสียเวลาในการหาข้อมูลจริงเพื่อนาข้อมูลจริงๆมาวิเคราะห์แล้ว
เริ่มการไกล่เกลี่ย
3. ปัญหาและอุปสรรคด้านทุนวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเนื่องจากการ
เข้ามาทางานจากแรงงานต่างด้าว และความไม่เข้าใจในความต่างของวัฒนธรรม
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์( Restorative Justice)มีจุดมุ่งหวังที่จะทาให้
คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมีความพอใจในผลลัพธ์และทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีดีดังเดิม โดยกระบวนการนี้จะมอง
ถึง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อนมนุ ษ ย์ เ ป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กิต ติ พ งษ์ กิต ยารั ก ษ์ (2545) ได้ ศึ ก ษา
กระบวนการยุ ติธ รรมสมานฉัน ท์ท างเลือกใหม่ : สาหรับกระบวนการยุ ติธรรมไทย ที่ เห็นถึงความสาคัญ ของ
ผู้ถูกกระทาและผู้กระทาผิดเพราะถือว่าผู้กระทาความผิดก็เป็นทรัพยากรชุมชน(Community Resource)ดังนั้น
ควรปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมคนเหล่านั้ นเพื่อกลั บมาใช้ป ระโยชน์โดยใช้ทุ นที่มีอยู่ในสั งคมเป็นส่ว นช่วยในการ
เยี ย วยาทั้ ง สองฝ่ า ย กรณี เมื่ อเกิด ข้อพิ พ าทขึ้น มา หากเรื่องที่ เกิดไม่ ใช่ เรื่องที่ มีความรุน แรง ชุ ม ชนจะมี การ
แก้ปัญหา โดยการคุยกันเมื่อไม่เข้าใจกันก็จะเรียกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันเพื่อให้ปัญหาจบ เพราะชุม ชนมี
ความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวอยู่แล้วการมีปัญหากันหากไม่มีความรุนแรงเรื่องก็จะจบอยู่ตรงที่ผู้ใหญ่ของทั้ง
สองฝ่ายมาคุย ซึ่งสิ่งนี้เป็นความเข้มแข็งของชุมชนโดยชี้ให้เห็นถึงความกลมเกลียวและมีความสามัคคีกันของ
ชุมชนเรื่องเล็กๆน้อยก็อภัยให้กันแต่ถ้าเรื่องเกิดมีความรุนแรงและบานปลาย ส่วนใหญ่ผู้คนในชุมชนก็จะเข้าไปหา
ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาตามธรรมชาติก็จะเข้าสู่กรณีถัดไป
เมื่อข้อพิพาทมาสู่ผู้นาท้องถิ่นหรือผู้นาตามธรรมชาติ เมื่อกรณีพิพาทกันในชุมชนเริ่มมีความรุนแรง
ขึ้นโดยที่คนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านไม่สามารถช่วยกันไกล่ เกลี่ยได้แล้ว ก็จะมาประสานกับทางผู้นาชุมชนให้
เข้ามาช่วยเหลือการไกล่เกลี่ย เมื่อเรื่องถึง ทางผู้นาชุมชนแล้วจะใช้สอบถามถึงกรณีข้อพิพาทในเบื้องต้น เมื่อได้
ทราบข้อมูลแล้วก็ดาเนินการประสานงานกับเครือข่ายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในอาเภอ
พนมสารคามโดยวิธีการดาเนินการ เริ่ม มีการไกล่เกลี่ยเป็นลาดับขั้น จากเครือข่ายของศูนย์ยุติธรรมในระดับ
หมู่บ้านโดยเครือข่ายของศูนย์ยุติธรรมตามหมู่บ้านได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาตามธรรมชาติ ได้แก่ ตารวจบ้าน และ
อาสาสมัคร เป็นผู้ไกล่เกลี่ย หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ก็ จะไปสู่ระดับตาบล ระดับตาบลก็จะมี สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้นาตามธรรมชาติ และเครือข่ายอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้ที่จะสามารถไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในชุมชนได้นั้นต้องผ่านอบรมจากกระทรวงยุติธรรมขั้นพื้นฐานก่อนถึงจะทาการไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งแต่ละคน
ที่มาทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยความรู้ความสามารถก็จะแตกต่างกันไป แต่ถ้าหากมาถึงระดับตาบลแล้วยังไม่สามารถไกล่
เกลี่ยได้ ก็จะประสานไปถึงศูนย์ยุติธรรมอาเภอพนมสารคาม เมื่อทางศูนย์ยุติธรรมฯได้ทราบข้อมูลก็จะเริ่มทา
การไกล่เกลี่ย โดยมากแล้วเรื่องก็จะจบไม่เกินที่ศูนย์ยุติธรรม แต่ถ้าหาก คู่กรณียังไม่ยอมกัน เรื่องก็ต้องเข้าสู่
เจ้าหน้าที่ตารวจ
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เมื่อกรณีพิพาทมาถึงเจ้าหน้าที่ตารวจ เมื่อการไกล่เกลี่ยโดนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใช้ไม่
ได้ผล เจ้าหน้าที่ตารวจก็จะมีห้องไกล่เกลี่ยไว้ สาหรับการไกล่เกลี่ยโดนประสานกับทางศูนย์ยุติธรรมฯและตารวจ
เพื่อช่วยกันไกล่เกลี่ยแต่หากไม่สามารถยอมความกันได้แล้วก็ต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดย
ตารวจจะเขียนสานวนจากการสอบถามข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ก็เริ่มไปสู่กระบวนการตัดสิน
ของศาล ซึ่งในระหว่างขั้นตอนดังกล่าวจะมีการนาเอาทุนของสังคมนาออกมาใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละวิธีการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2556) ได้ศึกษา
ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือกแนวการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์ ได้กาหนดรูปแบบของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไว้เป็น 4 รูปแบบดังต่อไปนี้ 1.รูปแบบการไกล่เกลี่ยผู้เสียหาย-ผู้กระทาผิด (VictimOffender Mediation) 2. รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferecing) 3.รูปแบบการ
พิ จ ารณาแบบล้ อ มวง (Circle Sentencing) 4. รู ป แบบคณะกรรมการบู ร ณาการชุ ม ชน (Community
Reparative Board) ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บางครั้งต้องใช้งบประมาณส่วนตัวของ อาสาสมัครคุม
ประพฤติเองบางครั้งจึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรียวรุ้ง บุญเกิด (2557) ได้
ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษายุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยผลการศึกษาในด้านของ
ปัญหาพบว่า มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ในการดาเนินการทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สานักงานยุติธรรม
จังหวัดและผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทุนสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
ชุมชนพนมสารคาม มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในด้านทุนทางสังคมรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณลงไปในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการ
ทางานของอาสาสมัครที่เข้ามาทางานในส่วนนี้ เพราะทุกคนออกเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปกับกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์เองโดยตลอด บางครั้งอาจจะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่พอที่จะใช้จ่ายของตนเองได้ครบเดือน อาจทาให้
เกิดการท้อใจของอาสาสมัครได้
2. ในด้านของทุนมนุษย์ รัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการทางานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
(อสค.) หรือ ควรมีรางวัลเชิดชูเกรียติ อย่างเป็นทางการ เพื่อที่ทาให้มีแรงจูงใจในการผลักดันให้สมาชิกในสังคม
มาร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นการกระจายเครือข่ายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนไปจะได้มีการ
ครอบคลุมพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ และควรมี การสนับสนุนการโฆษณาการทางานของศูนย์ให้ชุมชนได้รับรู้และ
รับทราบว่าศูนย์ยุติธรรมฯมีหน้าที่อะไรบ้าง ให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจในการดาเนินงานของศูนย์ยุติธรรมฯโดย
ที่ไม่ต้องบอกปากต่อปาก แต่เป็นการเดินเข้าไปหาและบอกกับชุมชนถึงหน้าที่การทางานของศูนย์ยุติธรรมเลย
และควรโฆษณาให้ชุมชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ทราบว่าศูนย์ยุติธรรมฯอยู่ส่วนใดของพนมสารคาม
3. ในด้านทุนวัฒนธรรม ควรมีการรณรงค์พูดคุยและการปรับทัศนคติและทาความเข้าใจในความ
แตกต่างของวัฒนธรรมเพื่อความสมานฉันท์ในสังคม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การศึกษาในการติดตามผลของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
แนวทางการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
1. แนวทางการพัฒนาของศูนย์ยุติธรรมผู้วิจัยขอเรียกว่า การหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในที่ดิน ซึ่งคือ การ
สร้างกลไกในการพัฒนาให้ บุคลากรของศูนย์ยุติธรรมนาความรู้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และผลักดันให้ นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
ยังมีการเสริมสร้างประสบการณ์โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากบุคลากรจากศูนย์ได้มีหน้าที่ไกล่
เกลี่ยในสถานศึกษาของตนเอง โดยทาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเมื่อไกล่เกลี่ยเสร็จก็ทาการสมานฉันท์
ให้กับคู่กรณีต่อ เหมือนกระบวนการของศูนย์ยุติธรรมฯ
2. ควรมีการประชุมเชิงวิชาการในการแก้ไขโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กันเป็นประจา
เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นได้ถูกกลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว
3. ตาราที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีน้อยที่เป็นภาษาไทย เพราะคณาจารย์ที่มี
ความรู้ ค วามสามารถในด้ า นนี้ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ เ ขี ย นเป็ น ภาษาต่ า งประเทศเพราะคะแนนการชี้ วั ด สู ง กว่ า
ภายในประเทศไทย ดังนั้น ควรมีการหยิบจับหนังสือที่คณาจารย์ได้เขียนเป็นภาษาต่างประเทศไว้มาแปลไทยเพื่อ
เป็นความรู้ให้แก่คนในประเทศ
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
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