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เรียน  ท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรทยั ก๊กผล ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน ท่านผูแ้ทน

สถาบนัพระปกเกลา้ ท่าผูบ้ริหารกระทรวงยติุธรรม หวัหนา้ส านกังานยติุธรรมจงัหวดั ท่านผูแ้ทนเก่ียวกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และท่านผูมี้เกียรติทุกท่านครับ 

วนัน้ีมีความตั้งใจท่ีจะมา ท่ีน่ีเพื่อใหก้ าลงั ใจทุกท่านในการด าเนินภารกิจซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่

ของประเทศไทยในการท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมท่ีมีช่องวา่งความเล่ือมล ้าใหน้อ้ยลง  และปัญหาเร่ืองความไม่

เป็นธรรมท่ี ไม้ไดถู้กแกไ้ขโดย กระบวนการยติุธรรม  กระทรวงยติุธรรม ไดด้ าเนินงานแนวความคิดเร่ือง

ยติุธรรมชุมชนท่ีจะน าสู่การปฏิบติั ใน ชุมชนมากข้ึนภายใตแ้นวคิด  “ยติุธรรมถว้นหนา้ประชามีส่วนร่วม ” 

ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีช่วยท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยใหดี้ข้ึน และแน่นอนวา่ในการพยายา มท่ีจะน า

นโยบายไปปฏิบติั นั้น ความจริงอาจเป็นไปไดย้าก เพราะตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ของกระทรวงยติุธรรมนั้น เรามีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม ๑๐ ท่านมีการเปล่ียนแปลง รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงมา ๑๑ คร้ัง ส่งผลใหก้ารด าเนินงานดงักล่าวขาดความต่อเน่ือง 

ผมเช่ือวา่เวลาไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นวา่เร่ืองน้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่และคิดวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับา้นเมือง

เราในสถานการณ์ปัจจุบนัเช่ือวา่ความยติุธรรมเป็นเร่ืองส าคญั โดยท่ีปัญหาเร่ิมข้ึนจากทอ้งถ่ินกบัชุมชน และ

เน่ืองจากเราก าลงัทบทวนพดูคุย ถึงความร่วมมือของกระทรวง ยติุธรรมท่ีท าไปแลว้กบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน วนัน้ีก็จะใชเ้วลาสั้นๆถึงทิศทางเป้าหมายของเร่ืองน้ีท่ีไดท้  าไปแลว้วา่มีอะไรบา้งท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง  

และมีรูปแบบอยา่งไร  จึงอยากฝากใหทุ้กท่าน ท่ีมาสัมมนากนัในวนัน้ี ไดช่้วยกนัคิดต่อไป  ความจริง ปัญหา

เร่ืองความเป็นธร รมเดิมมีอยูแ่ลว้ แต่หากความยติุธรรม นั้นไม่ได้มีเฉพาะในกระบวนการยติุธรรมแต่ เป็น

ปัญหาจากความไม่ไดรั้บความ เป็นธรรมของสังคมไทย และเม่ือไดม้าเขา้มาท างานในกระทรวงยติุธรรม

จริงจงัแลว้ จึงมีความรู้สึกวา่ถา้จะแกปั้ญหา จ าเป็นท่ีจะตอ้งหา แนวทางการท างานร่วมกนักบัชุมชนซ่ึ งเป็น

พื้นฐานของปัญหา และเป็นจุดท่ี เกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน ซ่ึงถา้หากความยติุธรรมสามารถเขา้ถึงชุมชนซ่ึง

เป็นปัญหาพื้นฐานท่ีเกิดข้ึน นอกจากจะช่วยลดปัญหาก็ยงัสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพกระบวนการ

ยติุธรรมใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 
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 ในส่วนของการเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุ ติธรรมนั้น ถา้ชุมชนมีความเขม้แขง็ 

มีการไดรั้บเบาะแสขอ้มูล แลว้ จะท าใหก้ารด าเนินคดี  ในกระบวนการยติุธรรม จะไดผ้ลดียิง่ข้ึน คือช่วยใน

เร่ืองของการเป็นพยาน ช่วยดูแลผูท่ี้เขา้มาในระบบ และผูท่ี้อยูใ่นกระบวนการยติุธรรม เช่น ผูถู้กคุมประพฤติ

ของกรมคุมประพฤติ ผูเ้สพยาเสพติด หรือผูเ้สียหายท่ีเป็นเหยือ่ของกระบวนการยติุธรรม ส่ิงเหล่าน้ีถา้ชุมชน

มีโอกาสท่ีจะเขา้มาร่วมกบักระทรวงยติุธรรม ท าให้ กระบวนการยติุธรรมท่ีเป็นกระบวนการหลกัมี

ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนซ่ึงจะเห็นจากท่ีไดด้ าเนินการ ท่ีผา่นมาโดยชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็นั้น ได้ช่วยเสริมให้

กระบวนการยติุธรรมมี ประสิทธิภาพ  และนอกจากประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรมแลว้ บางคร้ัง

ปัญหาความเป็น ธรรมไม่ไดอ้ยูท่ี่กระบวนการยติุธร รมเพียงอยา่งเดียว ในเร่ืองของการเขา้ถึงความยติุธรรม

ของประชาชน ถา้หากเรามีโอกาสไดเ้ขา้ไปร่วมลดปัญหาความขดัแยง้  ก็จะท าใหชุ้มชน ประชาชน มีโอกาส

รวมตวักนัเพื่อป้องกนัการถูกละเมิดสิทธิ จากผูมี้อิทธิพล หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในชุมชนนั้นก็สามารถเกิดข้ึน

ได ้ฉะนั้นในส่วนของประสิทธิภาพของระบบจะเสริมใหร้ะบบยติุธรรมดีข้ึน และในส่วนของ โอกาสการ

เขา้ถึงความยติุธรรม การแกปั้ญหาพื้นฐานหรือความเป็นธรรมในสังคมก็จะเดินไปสู่จุดท่ีดีข้ึน 

 แนวคิดวา่จะท าอยา่งไรในการสร้างประสิทธิภาพดึงชุมชนใหเ้ขา้มาเป็นหุน้ส่วนในการ

มองวา่ปัญหาความเป็นธรรมพื้นฐานของชุมชนจะช่วยแกไ้ขปัญหาความเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร  ในเร่ืองของ

แนวคิดหุน้ส่วนระหวา่งรัฐกบัชุมชน ให้เอาเป้าหมายน้ีเป็นตวัตั้งแลว้สร้างกลไกข้ึนมา เป็นกลไกของ

เครือข่าย ซ่ึงตอ้งมีผูน้ า  และผูน้ าตอ้ง เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ โดยผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี อยา่งจริงจงั ซ่ึงจะเรียกช่ือ

อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะเป็นนกัจิตอาสา อาสาสมคัร อาสาเขา้มาช่วยสังคมในชุมชน กลุ่มน้ีเราเรียกว่าเครือข่าย

ยติุธรรมชุมชน กลุ่มคนเหล่าน้ีมีพลงัท่ีจะเขา้ไปช่วยการท างานของยติุธรรมจงัหวดั ใหเ้ดินไปขา้งหนา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

ในวนัน้ีหวงัวา่ผูแ้ทนยติุธรรมจงัหวดัหลายๆท่าน ซ่ึงเสียสละมาในวนัน้ี ท่ีจะมาท าใหก้ลไก

ของแต่ละจงัหวดันั้น ให้สามารถส่งเสริมภารกิจของเครื อข่ายยติุธรรมชุมชน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยท่ี

ไม่ใช่เป็นการวางกรอบใหเ้ป็นของหน่วยงานของกรมคุมประพฤติ กรมคุม้ครองสิทธิฯ แต่หวงัวา่ส่ิงท่ีมาท า

กนัวนัน้ี และ มีเป้าหมายร่วมกนั  คือถา้หากวา่ มีกลไกท่ีดีมาช่วยเสริมใหเ้กิดความมัน่คง  จะท าให้ การใช้

ประโยชน์ จากผลท่ีไ ดมี้ประสิทธิภาพ สามารถใช้ ร่วมกนัได้   อยา่งไรก็ตามผมคิดวา่ส่ิงท่ีพดูมาเป็นผลพวง

ของการด าเนินการท่ีผา่นมา วนัน้ีคงเห็นชดัแลว้วา่ ถา้เราท าปัญหาความไม่เป็นธรรม ท่ีเกิดข้ึนมากมาย         

ในสังคม  ฉะนั้นเราจ าเป็นตอ้ง ลดช่องวา่งตามแนวทาง ดงักล่าว เพื่อ ท าใหเ้กิดประสิทธิภ าพความย ัง่ยนืกบั

นโยบายน าร่อง คือ  การร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มาเป็นกลไกก าหนดทิศทางเป้าหมาย ให้

บรรลุผลส าเร็จ ถา้เรามัน่ใจ วา่ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์  และท าทุกอยา่งใหช้ดั เป็นรูปธรรม ก็ จะสามารถ

โนม้นา้วให้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มาร่วมกนัด าเนินการไ ด้ส่งผลใหง้านท่ีท า เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนของตนเอง มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จ บา้งในบางจุด
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โดยเฉพาะการท่ีมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมี ศกัยภาพเขา้มาเป็นหุน้ส่วนกบักระทรวงยติุธรรม  แมว้า่อาจ

ท าโดยไม่มีระบบการรองรับในเชิงนโยบายทั้งในระดบักระทรวง ทั้งระดบัรัฐบาล แต่หากมองจากมาตรฐาน

ของทางต่างประเทศ ถือวา่เราก็ท าไดดี้ในระดบัหน่ึง ส าหรับ ในประเทศไทย เร่ืองน้ียงัอยูใ่นแผนท่ีจะตอ้ง

พฒันาต่อไป อยา่งไรก็ตามผมคิดวา่มนัน่าจะเป็นทิศทางท่ีถูกตอ้งตามกระบวนการยติุธรรม 

ฉะนั้นทั้งหมดท่ีผมไดก้ล่าวมาตอ้งการ ให้ทุกท่านเห็นวา่ถึงแมส้ถานการณ์บา้นเมืองจะเป็นอยา่งไร 

ส่ิงท่ีท่านทั้งหลายจะไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในวนัน้ี ผมเช่ือวา่จะเป็นทิศทางท่ีดีในการท่ีจะเปล่ียนแปลง

กระบวนการยติุธรรมใหดี้ข้ึน โดยจากประสบการณ์ท่ี ผา่นมาในกรอบของภารกิจอะไรบา้งจึงขอฝากเป็น

กรอบใหญ่ถึงลักษณะการร่วมมือกนั ในบางเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองของกระบวนการยติุธรรม  คือ ส่ิงท่ีตอ้งท าเป็น

หลกั คือความร่วมมือจากประชาชน  รัฐกบัชุมชนตอ้งเป็นหุน้ส่วน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินการ  ส าหรับ

ชุมชนท าไดดี้อยูแ่ลว้ ถา้เราสามารถแยกกระบวนการยติุธรรม อะไรคือเร่ืองกระบวนการยติุ ธรรมโดยแท้  

อะไรเป็นเร่ืองท่ีถา้ประชาชนช่วยเสริมกระบวนการยติุธรรม อะไรท่ีเป็นหุน้ส่วนท่ีสามารถเป็นประโยชน์กบั

ชุมชนกบัสังคม กบัประเทศชาติ และส่ิงไหนท่ีประชาชนท าไดดี้กวา่ภาครัฐ เราตอ้งช่วยส่งเสริม และ

พฒันาการด าเนินงานต่อไป  เพราะฉะนั้นการสัมมนาในวนัน้ี กระทรวงยุ ติธรรมจะพยายามเอาส่ิงท่ีท่านได้

คิด และน าผลการวจิยั น้ีไปเป็นกรอบในการด าเนินการต่อไป ซ่ึงเช่ือวา่เร่ืองยากๆ  เร่ืองของกระบวนการ

ยติุธรรมเชิงคุณภาพ แมว้า่ เป็นเร่ืองท่ีมองต่างกนัค่อนขา้งมาก  และการท่ีจะกระจายอ านาจไม่ ได้เป็นเร่ืองท่ี

ง่าย  เป็นเร่ืองท่ีวุน่วายพอสมคว ร จึงจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั ในการน า องคค์วามรู้ ทฤษฎี และ

ประสบการณ์จริงมาวเิคราะห์ เพื่อใหส้ามารถน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนได ้ภายใตห้ลกั “ยติุธรรมถว้น  

หนา้ประชามีส่วนร่วม” 

สุดทา้ยน้ี  ขอขอบคุณหวัหนา้ส านกังาน จงัหวดัยติุธรรมทุกท่าน ผมเช่ือวา่ทุกท่านไดพ้ยายามท าให้

เกิดความชดัเจนและเกิดเป็นรูปธรรมมาก ข้ึน สามารถท่ีจะน ามาเป็นนโยบายหลกัท่ีส าคญั ของประเทศไทย 

และขอขอบคุณอาจารยจ์ากวทิยาลยัพั ฒนาการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ีให้ความส าคญั เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ี

ตอ้งการองคค์วามรู้จากท่านเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัของการจดัท าเร่ืองน้ี ขอขอบคุณท่านผูแ้ทนองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินทุกท่าน ขอบคุณผูบ้ริหารของ กระทรวงยติุธรรม และเช่ือวา่ในวนัน้ีจะเป็นการแลกเปล่ียน ท่ีท า

ใหมี้ทิศทางท่ีจะช่วยกนัผลกัดนัใหป้ระสบความส าเร็จต่อไป 

 

************************* 


