
 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final  Report)  

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสรมิสร้าง
ความสมานฉันท ์ของประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์
 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 

 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  

กระทรวงยุติธรรม 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final  Report)  

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสรมิสร้าง
ความสมานฉันท ์ของประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์
 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 

 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  

กระทรวงยุติธรรม 
 



ก 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์    
ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
 
1. บทน า  

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนการ
น าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเชิงลึก    
รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างความสมานฉันท์ การบริหารจัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 4 ประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
และ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการบริหาร
จัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ซึ่งข้อเสนอแนะการด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดข้ึนได้ในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการที่เสนอแนะ โดยมีขอบเขตในการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้  

1) รูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอน
ก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการด าเนินการตามรูปแบบและ
วิธีการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก 

4) ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจั ดการ        
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในข้ันตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  
 
2 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative method) เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านการจัดการความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ซึ่งเป็นต ารวจ หรืออัยการ หรือผู้พิพากษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือเคย
ปฏิบัติงานด้านการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ทั้งในและนอกประเทศเป้าหมาย 4 
ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     
เมียนมาร ์จ านวนประเทศละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน และส าหรับการประชุมกลุ่ม (Focus group) มีผู้เข้าร่วม
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
ประเทศเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศ จ านวน 20 คน 
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3. ผลการวิจัย  

 
3.1 รูปแบบ กฎหมายและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
1) ประเทศไทย  

1.1 การจัดการความขัดแย้งโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดย

ต าแหน่งได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าผู้แทน
กลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บ้าน
โดยนายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้แก่ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  

1.2 การจัดการความขัดแย้งโดยอ าเภอ  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ าเภอมี

หน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในเรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่
เกิน 200,000 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอและคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว
ที่ไม่ใช่เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และส าหรับขั้นตอนการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา 
พ.ศ.2553  

นอกจากนี้ยังม ีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2559 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอและก าหนดให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุ
จากการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจึงได้จัดตั้งข้ึนทุกอ าเภอ 878 อ าเภอ อ านาจหน้าที่เป็นไปตาม
ประกาศของ คสช.ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพ่ือท าหน้าที่ในการรับราวเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและเป็น
ศูนย์บริการร่วมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2546 ทั้งนี้เพ่ือสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  

1.3 การจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด สังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการส่งเสริม
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะออกมารองรับการด าเนินการ มี
เพียงความพยายามในการร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน1 ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ตราออกมาเป็น

                                      
1
 กระทรวงยุติธรรมได้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแจ้งการระงับการออกกฎหมายเกี่ยวกับ

ยุติธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนมีความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าท่ีของ “คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ” กับ “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” ตาม พ.ร.บ.
พัฒนาการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549   
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กฎหมายอย่างเป็นทางการ ด าเนินการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนโดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ส าหรับกระบวนการการไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชนคู่กรณีสามารถน าข้อ พิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนมา   
ไกล่เกลี่ยกันได้ด้วยความสมัครใจ โดยในข้อพิพาททางอาญาที่สามารถน ามาไกล่เกลี่ยกันได้จะเป็นเฉพาะ
ความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีท่ียอมความกันได้  

1.4 การจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบันอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเป็นผู้ด าเนินการ   
ไกล่เกลี่ย โดยมีขอบเขตในการไกล่เกลี่ยทั้งคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทและคดีอาญาที่เป็นความผิด
อันยอมความได้และความผิดลหุโทษอ่ืนที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม 

 
2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

2.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กตาม

กฎหมาย Law No. 11 Year 2012 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ National Strategy 
for Access to Justice, Medium Long Term Plan (RPJMN) และ National Law and Human 
Rights Development Plan 2015-2019 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชาติที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs): Goal No. 16 on Peace, Justice and Strong 
Institutions ซ่ึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถน าวิธีการดังกล่าวมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายผ่านการ Diversion โดยมีตัวอย่างของการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง 
เช่น การจัดการความขัดแย้งในคดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้านและผู้ ใหญ่บ้านเข้าด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีเพ่ือแก้ไข
ปัญหา พยานของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับหัวหน้าชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพยานการระหว่างการไกล่เกลี่ย ได้มี
การท าบันทึกข้อตกลงโดยลงนามทั้งสองฝ่าย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) กฎหมายแห่งรัฐ
อินโดนีเซียที่ 2 ค.ศ.2002 ให้อ านาจส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียด้านบทบาทและหน้าที่ในการบริการ
และดูแลความปลอดภัยประชาชน 2) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการ
ด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่
เนิ่น และด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ือต่อโครงการพัฒนาชาติ 3) กฎหมาย
แห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 23/2004 เรื่องการขจัดความรุนแรงในครอบครัว และ กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 
21/2007 และประมวล กม. อาญา อินโดนีเซีย มาตรา 296 การกระท าน่ารังเกียจ/อนาจาร และ 4) กฎหมาย
แห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 35/2014 มาตรา 76C เรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
3) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

ระบบยุติธรรมหมู่บ้าน (Katarungang Pambarangay หรือ Barangay Justice 
System) เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานยุติธรรมที่รวดเร็วในระดับชุมชน โดยถูกน ามาใช้
ภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่นก ากับเรียกว่า Republic Act 
7160 (1991 Local Government Code) ซึ่งให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างสันติและรักษาความสงบ



ง 
 
เรียบร้อยในสังคมเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและความ
ยุติธรรม โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมีหน่วยงานยุติธรรมชุมชน (Lupon Tagapamayapa) ท าหน้าที่คล้ายศาล
หมู่บ้านในการรับจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องขัดแย้งภายในชุมชน โดยจะมีหัวหน้าหมู่บ้าน (Punong Barangay) 
เป็นหัวหน้าชุดและมีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้าหมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน ส าหรับ
คดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยสามารถท าได้เกือบทุกประเภทที่มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก
ไมเ่กินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 เปโซหรือประมาณ 3,000 บาท ระบบยุติธรรมหมู่บ้านเป็นระบบยุติธรรม
ภาคบังคับที่ประชาชนทุกคนที่มีข้อขัดแย้งที่เข้าข่ายอยู่ในการพิจารณาของระบบยุติธรรมนี้ต้องน าเรื่องพิพาท
ดังกล่าวเข้ามาไกล่เกลี่ยในระบบยุติธรรมหมู่บ้านนี้ก่อน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้จึงสามารถไปแจ้งความให้
ต ารวจด าเนินการได้   

  
4) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

4.1 การจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่น (Community elders, Village leaders, 
10/100HH leaders, และ Ward or Village Tract Administrator)   

การจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนในเมียนมาร์มีการด าเนินการอย่างแพร่หลายและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมาร์ โดยการด าเนินการมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่
กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ซึ่งให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร
ต าบล (Village Tracts ในต่างจังหวัด) หรือแขวง (Wards ในเขตเมือง) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ส าคัญหลายประการ เช่น การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของชุมชน การป้องกันอาชญากรรม 
การสืบสวนคดีอาชญากรรม การตัดสินความถูกผิด การก าหนดบทลงโทษ และการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ซึ่งทั้งหมดนี้มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับต ารวจ แต่แตกต่างกันตรงที่ต ารวจเป็นการ
ด าเนินการโดยภาครัฐและการด าเนินการของ Ward/Village Tract Administrator เป็นการด าเนินการ   
ภาคประชาชน ในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท ถ้าหากเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยประชาชนโดยทั่วไปมักจะ
น าข้อพิพาทเข้ากระบวนการยุติธรรมภาคประชาชน Ward/Village Tract Administrator จะเป็นผู้ที่ได้รับ
แจ้งมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากที่สุดในการให้ความยุติธรรมหรือไกล่เกลี่ย โดยหากไม่
สามารถไกล่เกลี่ยหรือยุติความขัดแย้งได้ในชั้นนี้ Ward/Village Tract Administrator จะน าเรื่องไปแจ้งต่อ
ต ารวจต่อไป ซึ่งเป็นการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยทั่วไปแล้วประชาชนในชุมชนส่วน
ใหญ่จะหลีกเลี่ยงการน าข้อพิพาทไปสู่หน่วยงานภาครัฐ (ต ารวจ) จึงมักจะน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมภาคประชาชนมากกว่า นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนอาจะน าข้อพิพาทไปด าเนินการไกล่เกลี่ยด้วย
หัวหน้าหมู่บ้าน (Village leader/ 10/100HH) หรือผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หาก
เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพื่อให้ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดียาเสพติด ข่มขืน 
และการลักทรัพย์ เป็นต้น  

4.2 การจัดการความขัดแย้งในชุมชนโดยต ารวจชุมชน  
กฎหมายอาญา ม.141 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ก าหนดให้ต ารวจที่มียศ

ตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน  และรวมทั้งทหารและผู้พิพากษามี
อ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้เช่นเดียวกัน (ม.132) ซึ่งเป็นอ านาจที่จะท าให้สามารถด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องมีการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
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3.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและ

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
1) ประเทศไทย  

1.1 ปัญหาด้านความพร้อมของผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้
และทักษะในการไกล่เกลี่ย ท าให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีจ านวนน้อย นอกจากนี้หลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่มี
มาตรฐานและรับรองโดยคณะกรรมการพัฒนาการบริการงานยุติธรรมแห่งชาติยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์  

1.2 การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการ  
ความขัดแย้งโดยเฉพาะคดีอาญา  

1.3 การขาดการประสานงานที่ดรีะหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่จัดการ    
ความขัดแย้ง  

1.4 การจัดการด้านงบประมาณในการให้ค่ายตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยยังไม่ชัดเจน  
1.5 การขาดความไว้วางใจของประชาชนต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย 

เจรจา ซึ่งอาจจะยังขาดความเป็นมืออาชีพของผู้ไกล่เกลี่ย เช่น การบีบบังคับให้มีการไกล่เกลี่ยซึ่งขัดกับ
หลักการที่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยยังขาดมาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการไกล่เกลี่ยและเคยชินกับการปฏิบัติแบบเดิม  

1.6 ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามกฎหมายใหม่ยังมีจ านวนน้อย โดยมีประมาณ 300 
กว่าแห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเพียงประมาณ 20 จังหวัด ซึ่งยังขาดอีกหลายจังหวัดกว่าจะครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมงานด้านการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้มีแพร่หลายและมี
ประสิทธิภาพในภาพรวม  

1.7 การไกล่เกลี่ยเมื่อมีการกระท าความผิดซ้ าซ้อนในหลายพ้ืนที่ ผู้กระท าความผิดเป็นนิสัย 
ในความผิดที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามกฎหมายก็จะได้ใจและท าความผิดต่อไปเรื่อยๆ เป็นปัญหาของชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ที่กระท าผิดในแต่ละพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ก็จะท าให้ผู้ที่
กระท าผิดเป็นนิสัยหลีกเลี่ยงไปกระท าความผิดในพ้ืนที่อ่ืนหรือหลายพ้ืนที่ เพราะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ใน
พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 

1.8 การขาดแนวทางการปฏิบัติด้านการไกล่เกลี่ยที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ของแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
2.1 การขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบถึงกฎหมายความรุนแรงใน

ครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินท ากินและป่าไม้ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการสมานฉันท์
ในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการทางเลือกและประโยชน์ของกระบวนการ
สมานฉันท์ 

2.2 การไม่มีเงินงบประมาณการสนับสนุนโดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ทั้งจากของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียและหมู่บ้าน 

2.3 การขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจชุมชน ผู้น า
ชุมชน ทหาร เป็นต้น   
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2.4 การขาดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เนื่องจากยังขาดกฎหมายที่ให้อ านาจไกล่เกลี่ย 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2.5 ปัญหาเรื่องบุคคลากรภายในหน่วยงานที่ยังขาดทักษะและความรู้ที่เหมาะสมในด้าน
การจัดการความขัดแย้ง 

3) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
3.1 การขาดการฝึกอบรมในด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ       

ข้อพิพาท ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  
3.2 ระยะเวลาในการพิจารณาข้อพิพาทในแต่ละเรื่องอาจจะนานถึง 30 วัน เพราะมี     

ข้อพิพาทเข้าสู่ระบบจ านวนมากในแต่ละวัน 
3.3 กฎหมายการไกล่เกลี่ยของชุมชนมีความล้าสมัย เนื่องจากยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้

ทันสมัยตั้งแต่มกีารตรากฎหมายเมื่อปี ค.ศ.1991   
4) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

4.1 ต ารวจที่อยู่ในชุมชนยังขาดความไว้วางใจจากประชาชน 
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับไกล่เกลี่ย โดยการที่ W/VTA และผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนใช้

เงื่อนไขการน าข้อพิพาทไปสู่ต ารวจเพื่อให้คู่กรณียุติข้อขัดแย้ง 
4.3 บุคคลากรบางส่วนในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนขาดทักษะในการจัดการความขัดแย้ง

และความรู้ด้านงานยุติธรรม 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของประเทศเป้าหมายทั้ง 4 
ประเทศ มีประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะเกิดประโยชน์ในการน ามาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
ในประเทศไทยได้ โดยมีรายละเอียดจ าแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้  

1) ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ มีการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการ
จัดการความขัดแย้งหรือข้อพิพาทในชุมชนก่อนที่จะมีการน าคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
อย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชนที่มีใช้กันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ซึ่งมีกฎกระทรวงมหาดไทยให้อ านาจหน้าที่ไว้ในปี  พ.ศ.2530 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอตามกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ส าหรับการจัดการความขัดแย้งที่ได้รับการพัฒนาและมีการน ามาใช้ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย กลไกการจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ด ารงธรรมภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ.2557 และการไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนและศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งด าเนินการตามขอบเขตของ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 ซึ่งหากพิจารณาแล้วกระบวนการจัดการความขัดแย้งในขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักของไทยมีมานานแล้ว โดยมีฟิลิปปินส์ที่มีการพัฒนาระบบการจัดการความขัดแย้งในชุมชนก่อน
ของไทย โดยมีแนวคิดที่ให้มีระบบยุติธรรมภายในชุมชนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ก่อนที่จะมีกฎหมาย President 
Decree No.1508 ในปี พ.ศ.2521 ออกมารองรับการปฏิบัติ ต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ในปี 
พ.ศ.2534 (REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991)  ล าดับต่อมาเป็น
เมียนมาร์ที่ได้พัฒนากฎหมายเพ่ือรองรับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนโดยให้ผู้น าในท้องถิ่นมีอ านาจ
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ด าเนินการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งในชุมชนกันเองก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยมี
กฎหมายอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2555 (Ward and Village Tract Administration Law of 2012) และ
อินโดนีเซียเป็นล าดับสุดท้ายที่มีการน าแนวคิดกระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน 
โดยพิจารณาจากระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของต ารวจ
ชุมชนในการเข้าจัดการปัญหาในชุมชนที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ National 
Strategy for Access to Justice, Medium Long Term Plan (RPJMN) และ National Law and 
Human Rights Development Plan 2015-2019 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชาติที่
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs): Goal No. 16 on Peace, Justice and 
Strong Institutions    

2) ต ารวจชุมชนเป็นแนวทางการจัดการความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ โดยในอินโดนีเซียและ
เมียนมาร์มีการให้อ านาจต ารวจชุมชนในการเข้าไปไกล่เกลี่ยจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่ประจ าอยู่ ให้
คลี่คลายก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยอินโดนีเซีย มีระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ
อินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ื อต่อ
โครงการพัฒนาชาติ และเมียนมาร์จะมีกฎหมายอาญา ม.141 ต ารวจยศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจใน
การจัดการความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งการด าเนินการจะมีการจัดการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งร่วมกับผู้น าชุมชน   
ในส่วนของไทยแม้จะมีต ารวจประจ าอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ แต่กฎหมายไม่ได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนได้  ท าให้ต ารวจที่อยู่ประจ าชุมชนต่างเป็นเพียงผู้รับแจ้งเหตุความ
ขัดแย้งและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเพ่ือน าคดีเข้าสู่กระวนการยุติธรรมหลัก นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนด
ความผิดการละเว้นหน้าที่ส าหรับต ารวจที่ไม่รับแจ้งเหตุด้วย ท าให้ต ารวจจ าเป็นจะต้องรับเรื่องพิพาทเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมหลักโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้   

3) ความแพร่หลายและการยอมรับของกระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชน ในประเทศไทยนั้น
อดีตการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับทั่วไป แต่ในยุคปัจจุบันความเชื่อและ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผู้น าชุมชนเปลี่ยนไปท าให้ผู้น าชุมชนได้รับความไว้วางใจน้อยลง อันส่งให้การ
จัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนมีความยากล าบากมากขึ้นแม้จะเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อย ประชาชนส่วน
ใหญ่จึงมักจะหันไปพ่ึงพาระบบที่เป็นทางการมากกว่า นั่นคือ การแจ้งความต่อต ารวจ รวมทั้งกลไกการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชนอ่ืนๆ ก็ยังได้รับการยอมรับน้อยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความขัดแย้ง      
ทางอาญาที่จะไม่ค่อยถูกน าไปไกล่เกลี่ยในกลไกของภาคประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนสามารถเลือกที่จะน า
เรื่องขัดแย้งไปสู่ต ารวจได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนของชุมชน
ซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจน้อยกว่ากระบวนการยุติธรรมหลัก หากพิจารณาเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มี
ระบบยุติธรรมหมู่บ้านที่เป็นภาคบังคับให้ประชาชนต้องน าเรื่องขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากทุกเรื่องเข้าสู่ระบบนี้
ก่อน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้จึงให้น าเรื่องขัดแย้งไปสู่ต ารวจหรือกระบวนการยุติธรรมหลัก เช่นเดียวกัน
กับในเมียนมาร์ที่ประชาชนให้การยอมรับกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่นมากกว่า
กระบวนการยุติธรรมหลักหรือต ารวจ ประชาชนชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะน าความขัดแย้งไปแจ้งต่อผู้น า
ท้องถิ่นให้พิจารณา หากกระบวนการในชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้จึงจะน าไปด าเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรมหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจึงจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก จะเห็นได้ว่า
กระบวนการจัดความขัดแย้งในชุมชนที่ด าเนินการโดยผู้น าท้องถิ่นในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์เป็นที่ยอมรับและ
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยปัจจัยทางด้านกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องน าเ รื่องขัดแย้งเล็กน้อยเข้าสู่
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กระบวนการนี้ก่อนและความไว้วางในกระบวนการยุติธรรมในชุมชนที่มากกว่ากระบวนการที่เป็นทางการ 
ดังนั้นหากยังไม่มีกฎหมายที่สามารถบังคับให้ประชาชนน าข้อขัดแย้งไปสู่กระบวนการยุติธรรมของชุมชนได้ 
การสร้างความไว้วางใจในกระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในประเทศไทยเพ่ือให้
ประชาชนหันมาพ่ึงพากระบวนการของชุมชนมากขึ้น     

4) ล าดับศักดิ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ทั้งไทย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์มีกฎหมายเฉพาะในระดับรัฐ (พระราชบัญญัติหรือเทียบเท่า) ให้อ านาจหรือ
ก าหนดแนวทางในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมในชุมชนไว้ โดยไทยมี พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายหลักส าหรับการไกล่ข้อพิพาทภาคประชาชน ส่วนรูปแบบอ่ืนมีระเบียบและ
นโยบายของแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบก าหนดแนวทางและอ านาจหน้าที่ไว้ ส่วนฟิลิปปินส์มีกฎหมาย 
REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991 ก าหนดแนวทางในระบบ
ยุติธรรมชุมชน Katarungang Pambarangay (KP) หรือ Barangay Justice System (BJS) และเมียนมาร์มี
กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชนของผู้น าชุมชนไว้ ส่วนอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายระดับรัฐที่ก าหนดแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชนไว้โดยเฉพาะ มีเพียงระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการ
ด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่
เนิ่น และด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยเท่านั้น  

5) บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก ผู้น าท้องถิ่นในทุกประเทศจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
ในชุมชน โดยในประเทศไทยจะมีผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายอ าเภอ  ส าหรับ
ในอินโดนีเซีย จะมีหัวหน้าหมู่บ้านร่วมกับต ารวจชุมชนและทหารที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าไปจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน ในส่วนของฟิลิปปินส์ จะมีหน่วยงานยุติธรรมชุมชน (Lupon) ท าหน้าที่คล้ายศาลหมู่บ้านใน
การรับจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน โดยจะมีหัวหน้าหมู่บ้าน (Punong) เป็นหัวหน้าชุดและมี
คณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้าหมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน และส าหรับเมียนมาร์ จะมี 
Community elders, Village leaders, 10/100HH leaders, Ward or Village Tract Administrator   
ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทในชุมชน ดังนั้น ผู้น าชุมชนจึงควรเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้
และทักษะในการจัดการความขัดแย้งเพ่ือให้การจัดการความขัดแย้งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

6) การจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ทั้งประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ จะมีทั้งในส่วนของข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา  โดยในส่วนของ      
ข้อพิพาททางอาญาส่วนใหญ่จะเป็นความขัดแย้งที่ไม่ค่อยรุนแรง โดยประเทศไทยจะเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อ
ส่วนตัวหรือยอมความกันได้ รวมทั้งคดีลหุโทษบางอย่างที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมซึ่งมีบทลงโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงคดีที่ถูกน ามาสู่      
การไกล่เกลี่ยในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะเป็นความขัดแย้งในทางแพ่งเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับอินโดนีเซียจะมีคดีพิพาทเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว การกระท าผิดของเด็ก และความผิด
เกี่ยวกับที่ดิน ในส่วนของฟิลิปปินส์จะเป็นคดีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน       
ห้าพันเปโซ (P5,000) หรือประมาณ 3,000 บาท และเมียนมาร์จะเป็นคดีเล็กน้อย แต่หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
มากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพ่ือให้ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดีข่มขืน และการลักทรัพย์ เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติประชาชนมักจะแจ้งให้ผู้น าชุมชนทราบและพิจารณาก่อนที่จะไปแจ้งความต่อ



ฌ 
 
ต ารวจ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตทางคดีเฉพาะทางอาญาในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนจะเห็นว่า คดีที่สามารถ
เข้าสู่การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนของไทยจะยังมีขอบเขตที่น้อยกว่าของฟิลิปปินส์ โดยในไทยจะเป็นคดีที่มีโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนไม่รวมคดีอาญาที่ยอมความกันได้ ในส่วนของฟิลิปปินส์จะเป็นคดีความผิดที่มีโทษจ าคุก
ไมเ่กินหนึ่งปี  

7) ปัญหาในกระบวนการจัดการความขัดแย้งในขั้นตอนก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักที่พบในประเทศไทยส่วนหนึ่งจะคล้ายกับปัญหาที่พบในอินโดนีเซียซึ่งเพ่ิงเริ่มให้ความส าคัญกับ
กระบวนสมานฉันท์อย่างจริงจังมาไม่นาน โดยปัญหาที่พบคือ ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กระบวนการสมานฉันท์หรือกระบวนการทางเลือกให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ การขาดงบประมาณ
ในการลงพ้ืนที่ของหน่วยงานไกล่เกลี่ย การขาดความร่วมมือกันที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง การขาดคู่มือที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ความไม่พร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะและความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ความขัดแย้งที่ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะเรื่อง มีทักษะในการเจรจา และมีความเป็นกลางในการ
ด าเนินการ ซึ่งแตกต่างจากฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ที่มีการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้จัดการความขัดแย้ง
ในชุมชนมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วประชาชนจะมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการเป็น
อย่างดีแล้ว แต่สิ่งที่ยังพบว่าเป็นปัญหาคือการขาดการพัฒนาบุคลากรในการจัดการความขัดแย้งอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่องและเป็นประจ า ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังอาจจะมี
ปัญหาในด้านจริยธรรมของผู้ที่ด าเนินการจัดการความขัดแย้งที่อาจจะขาดความเป็นมืออาชีพหรือใช้อ านาจ
ข่มขู่บังคับให้คู่กรณีต้องยุติข้อพิพาทโดยไม่สมัครใจ  
 
5. ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคของการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเมียนมาร์มาปรับใช้ในบริบทของสังคมไทย 

จากการศึกษารูปแบบการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งหรือข้อพิพาทใน
ชุมชนก่อนที่จะมีการน าคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในประเทศเพ่ือนบ้านทั้งใน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ ซึ่งมีการด าเนินการในหลายรูปแบบ คณะผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบที่น่าสนใจจากทั้ งสาม
ประเทศที่อาจจะน ามาปรับใช้ในประเทศไทยได้ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน ามา
ปรับใช้ในบริบทของสังคมไทย ดังนี้  

1) การจัดการความขัดแย้งด้วยต ารวจชุมชน 
1.1 รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งด้วยต ารวจชุมชนมีตัวอย่าง

การปฏิบัติหรือการด าเนินการจากอินโดนีเซียและเมียนมาร์ ที่ให้ต ารวจชุมชนมีบทบาทส าคัญในการจัดการ
ความขัดแย้งในพ้ืนที่ชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยในอินโดนีเซียต ารวจชุมชนมีบทบาทส าคัญในการน า
กระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน เช่น การจัดการความขัดแย้งในคดีความ
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้าน
และผู้ใหญ่บ้านเข้าด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีเพ่ือแก้ไขปัญหา พยานของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับหัวหน้า
ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพยานการระหว่างการไกล่เกลี่ย ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงโดยลงนามทั้งสองฝ่าย  
โดยมีกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของต ารวจชุมชน คือ 1) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 2 
ค.ศ.2002 ให้อ านาจส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียด้านบทบาทและหน้าที่ในการบริการและดูแลความ
ปลอดภัยประชาชน และ 2) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการ
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ต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ทีใ่ห้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และ
ด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ือต่อโครงการพัฒนาชาติ  

ส าหรับในเมียนมาร์ การจัดการความขัดแย้งโดยต ารวจชุมชนจะมีกฎหมายอาญา มาตรา 
141 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ก าหนดให้ต ารวจยศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจในการ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน และรวมทั้งทหารและผู้พิพากษามีอ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นอ านาจที่จะท าให้สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ได้ โดยไม่
ต้องมีการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งท าให้ต ารวจในพ้ืนที่มีอ านาจในการจัดการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทได ้

1.2 ปัญหาและอุปสรรค การน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยต ารวจชุมชนมาปรับใช้
ในสังคมไทยอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ  

1) ปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจากในประเทศไทยกฎหมายยังไม่ได้ก าหนดให้ต ารวจชุมชน
มีอ านาจในการจัดการไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่ เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในชุมชนกฎหมาย
ก าหนดให้ต ารวจมีอ านาจในการด าเนินคดีตามกฎหมาย นั่นคือ การน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หลักในทันที ไม่มีอ านาจที่จะจัดการไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งหากไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด
อาจจะต้องถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย จึงท าให้เป็นการด าเนินการ
จัดการความขัดแย้งโดยต ารวจชุมชนในสังคมไทยยังมีข้อจ ากัดอยู่  

2) ความพร้อมของตัวต ารวจชุมชนเองทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมทั้งจริยธรรมในการด าเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากต ารวจที่ประจ าอยู่ในชุมชนไม่
เคยท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหรือจัดการความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่จะมีเพียงการให้ค าแนะน าใน
การด าเนินการตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมหลักให้กับคู่ขัดแย้งในชุมชน ซึ่งไม่ใช่การท าหน้าที่ในฐานะ
ผู้ไกล่เกลี่ยแต่จะเป็นหน้าที่เหมือนกับที่ปรึกษาให้กับคู่ขัดแย้งมากกว่า  

 
2) การจัดการความขัดแย้งด้วยยุตชิุมชนภาคบังคับ 

2.1 รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งด้วยยุติธรรมชุมชนภาคบังคับ
มีตัวอย่างการปฏิบัติหรือการด าเนินการจากฟิลิปปินส์และเมียนมาร์  ที่มีกฎหมายก าหนดให้ความขัดแย้งที่ไม่
รุนแรงมากตามที่กฎหมายก าหนดต้องถูกน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชุมชนก่อน หากไม่สามารถจัดการยุติ
ความขัดแย้งได้จึงน าข้อพิพาทดังกล่าวไปด าเนินคดีกันในกระบวนการยุติธรรมหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะสามารถน ามาปรับใช้ในสังคมไทยได้  

ส าหรับฟิลิปปินส์จะมีระบบยุติธรรมหมู่บ้าน (Katarungang Pambarangay หรือ 
Barangay Justice System) ที่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานยุติธรรมที่รวดเร็วในระดับ
ชุมชน โดยถูกน ามาใช้ภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่นก ากับ
เรียกว่า Republic Act 7160 (1991 Local Government Code) ซึ่งให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้าง
สันติและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนและความยุติ ธ รรม โดยในแต่ละหมู่ บ้ านจะมีหน่ วยงานยุติ ธ รรมชุมชน (Lupon 
Tagapamayapa) ท าหน้าที่คล้ายศาลหมู่บ้านในการรับจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องขัดแย้งภายในชุมชน โดยจะมี
หัวหน้าหมู่บ้าน (Punong Barangay) เป็นหัวหน้าชุดและมีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้า
หมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน ส าหรับคดีท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยสามารถท าได้เกือบทุก
ประเภทที่มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 เปโซหรือประมาณ 3,000 บาท 
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ระบบยุติธรรมหมู่บ้านเป็นระบบยุติธรรมภาคบังคับที่ประชาชนทุกคนที่มีข้อขัดแย้งที่เข้าข่ายอยู่ในการ
พิจารณาของระบบยุติธรรมนี้ต้องน าเรื่องพิพาทดังกล่าวเข้ามาไกล่เกลี่ยในระบบยุติธรรมหมู่บ้านนี้ก่อน ถ้าไม่
สามารถตกลงกันได้จึงสามารถไปแจ้งความให้ต ารวจด าเนินการได้   

 ส าหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะมีการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่น 
(Community elders, Village leaders, 10/100HH leaders, และ Ward or Village Tract 
Administrator)  ซึ่งเป็นการจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนที่มีการด าเนินการอย่างแพร่หลายและเป็นที่
ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมาร์ โดยการด าเนินการมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่
กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ซึ่งให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร
ต าบล (Village Tracts ในต่างจังหวัด) หรือแขวง (Wards ในเขตเมือง) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ส าคัญหลายประการ เช่น การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของชุมชน การป้องกันอาชญากรรม 
การสืบสวนคดีอาชญากรรม การตัดสินความถูกผิด การก าหนดบทลงโทษ และการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ซึ่งทั้งหมดนี้มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับต ารวจ แต่แตกต่างกันตรงที่ต ารวจเป็นการ
ด าเนินการโดยภาครัฐและการด าเนินการของ Ward/Village Tract Administrator เป็นการด าเนินการภาค
ประชาชน ในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท ถ้าหากเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยประชาชนโดยทั่วไปมักจะน า
ข้อพิพาทเข้ากระบวนการยุติธรรมภาคประชาชน Ward/Village Tract Administrator จะเป็นผู้ที่ได้รับแจ้ง
มากที่สุด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากที่สุดในการให้ความยุติธรรมหรือไกล่เกลี่ย โดยหากไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยหรือยุติความขัดแย้งได้ในชั้นนี้ Ward/Village Tract Administrator จะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจ
ต่อไป ซึ่งเป็นการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยทั่วไปแล้วประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะ
หลีกเลี่ยงการน าข้อพิพาทไปสู่หน่วยงานภาครัฐ (ต ารวจ) จึงมักจะน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภาค
ประชาชนมากกว่า นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนอาจะน าข้อพิพาทไปด าเนินการไกล่เกลี่ยด้วยหัวหน้าหมู่บ้าน 
(Village leader/ 10/100HH) หรือผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
มากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพื่อให้ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดียาเสพติด ข่มขืน และการลักทรัพย์ 
เป็นต้น  

2.2 ปัญหาและอุปสรรค การน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยยุติธรรมชุมชนภาค
บังคับมาปรับใช้ในสังคมไทยอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ 

1) ปัญหาด้านกฎหมาย การที่จะน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วยยุติธรรมชุมชน
ภาคบังคับมาใช้ในสังคมไทยจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้น าคดีความขัดแย้งที่ไม่รุนแรง
มากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชุมชนก่อน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยจัดการให้ยุติปัญหาได้จึงค่อยน าไปแจ้ง
ความด าเนินคดีตามกฎหมายได้ ทั้งนี้เนื่องจากแม้ในปัจจุบันประเทศมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ทางเลือกในชุมชนหลายรูปแบบแต่ยังไม่ค่อยมีการน ามาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลายเหมือนในฟิลิปปินส์และ
เมียนมาร์ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าคดีความขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการทางเลือก
ในชุมชนเหล่านี้ก่อน ท าให้ประชาชนซึ่งมีความคุ้นเคยกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมากกว่ามักจะเลือก
น าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือน้อยมาแจ้งความต่อต ารวจอันเป็นต้นทางของกระบวนการ
ยุติธรรมหลัก ดังนั้นหากต้องการจะน ารูปแบบนี้มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยต้องมีการแก้ไข
กฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเหมือนในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ โดยให้มีกฎหมายบังคับให้มีการ
ใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในชุมชนก่อน  

2) สิ่งที่เป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะรูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วย
ยุติธรรมชุมชนภาคบังคับมาใช้ในสังคมไทย คือ ความเป็นมืออาชีพและความมีมาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ในการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ซึ่งสิ่งที่เป็นข้อกังวลจะมีทั้งในเรื่องของความรู้
ความสามารถและทักษะในการไกล่เกลี่ย รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย โดย
ปัญหาเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ยังขาดทักษะและความรู้ที่เหมาะสมในด้านการจัดการความขัดแย้งเป็น
ปัญหาที่พบในได้เช่นเดียวกันฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ โดยแม้ว่าทั้งประเทศจะมีการน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้
เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังพบว่ายังไม่มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่
ต่อเนื่องและเป็นระบบ ท าให้บางครั้งมีการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจจะมีการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือใช้อ านาจในทางมิชอบอ่ืนซึ่งกระทบต่อสิทธิของประชาชน เช่น  การ
บังคับไกล่เกลี่ยในเมียนมาร์ โดยการที่ W/VTA และผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนใช้เงื่อนไขการน าข้อพิพาทไปสู่
ต ารวจเพื่อให้คู่กรณียุติข้อขัดแย้ง ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางในกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกในชุมชนของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยในปัจจุบันด้วย 

3) ปัญหาการขาดความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนในกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งทางเลือกในชุมชน โดยที่มาของปัญหามาจากเดิมในอดีตการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนเป็นเรื่อง
ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป แต่ในยุคปัจจุบันความเชื่อและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผู้น าชุมชนเปลี่ยนไปท าให้
ผู้น าชุมชนได้รับความไว้วางใจน้อยลง อันส่งให้การจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนมีความยากล าบากมาก
ขึ้นแม้จะเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงมักจะหันไปพ่ึงพาระบบที่เป็นทางการมากกว่า 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความขัดแย้งทางอาญาที่จะไม่ค่อยถูกน าไปไกล่เกลี่ยในกลไกของภาคประชาชน ทั้งนี้
เพราะประชาชนสามารถเลือกท่ีจะน าเรื่องขัดแย้งไปสู่ต ารวจได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งภาคประชาชนของชุมชนซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจน้อยกว่ากระบวนการยุติธรรมหลัก หาก
พิจารณาเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มีระบบยุติธรรมหมู่บ้านที่เป็นภาคบังคับให้ประชาชนต้องน าเรื่องขัดแย้งที่
ไม่รุนแรงมากทุกเรื่องเข้าสู่ระบบนี้ก่อน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้จึงให้น าเรื่องขัดแย้งไปสู่ต ารวจหรือ
กระบวนการยุติธรรมหลัก เช่นเดียวกันกับในเมียนมาร์ที่ประชาชนให้การยอมรับกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่นมากกว่ากระบวนการยุติธรรมหลักหรือต ารวจ ประชาชนชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะน า
ความขัดแย้งไปแจ้งต่อผู้น าท้องถิ่นให้พิจารณา หากกระบวนการในชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้จึงจะน าไป
ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่ ร้ายแรงจึงจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมหลัก จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดความขัดแย้งในชุมชนที่ด าเนินการโดยผู้น าท้องถิ่นในฟิลิปปินส์และ
เมียนมาร์เป็นที่ยอมรับและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยปัจจัยทางด้านกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องน าเรื่อง
ขัดแย้งเล็กน้อยเข้าสู่กระบวนการนี้ก่อนและความไว้วางในกระบวนการยุติธรรมในชุมชนที่มากกว่า
กระบวนการที่เป็นทางการ ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจในกระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญในประเทศไทยเพ่ือให้ประชาชนหันมาพ่ึงพากระบวนการของชุมชนมากขึ้น และหากจะมีการตรา
กฎหมายเป็นภาคบังคับให้ประชาชนต้องน าคดีความขัดแย้งทุกคดีเข้าสู่กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วย
ความสมานฉันท์ในชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์ในชุมชนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับประชาชนในสังคมก่อน      
 
6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของไทย 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความขัดแย้งในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 4 
ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
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เมียนมาร ์คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งในขั้นตอนก่อน
น าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศไทย ดังนี้  

1) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการความขัดแย้งตามกฎหมายใหม่และข้อมูล
เกี่ยวกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์และจัดการข้อพิพาทในแต่ละชุมชนให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าข้อพิพาท
เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง
รวดเร็ว แทนการพึ่งพาต ารวจหรือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเหมือนในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้
บังคับให้ประชาชนต้องน าข้อพิพาทที่อยู่ในขอบเขตการด าเนินการของกระบวนการจัดการความขัดแย้ง    
ภาคประชาชนก่อน จึงท าให้ประชาชนมีทางเลือกหลายทางในการระงับข้อพิพาท ซึ่งหากเป็นข้อพิพาททาง
อาญาประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะไปแจ้งความต่อต ารวจเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
การมีคดีความจ านวนมากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก ดังนั้นหากจะท าให้กระบวนการจัดการความขัดแย้ง
ทางเลือกในชุมชนได้รับการยอมรับมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึง 
สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและประโยชน์ที่ดีกว่าการน าเรื่องพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก จึงจะท าให้ประชาชน
หันมาใช้การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในชุมชนของตนเองอย่างแพร่หลายมากข้ึน  

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งด าเนินการจัดท าหลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่มีมาตรฐานตามกฎหมาย 
ซึ่งต้องได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการพัฒนาการบริการงานยุติธรรมแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม       
ผู้ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ ส าหรับเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมควรประกอบด้วยความรู้ด้านการวิเคราะห์   
ความขัดแย้ง สาระส าคัญของกฎหมายการไกล่เกลี่ย จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร วิชาจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย 
ปัจจัยความส าเร็จในการไกล่เกลี่ย และวิชาฝึกปฏิบัติทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งการก าหนดระยะเวลาการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถได้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของประชาชน เพ่ือให้ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและมีมาตรฐานทาง
วิชาชีพเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 
2562 แล้ว หากไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ก็จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ย
ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายได้ และยังจะมีผลต่อคุณภาพของการจัดการความขัดแย้ง ในประเด็นที่ว่าจะท า
ให้เกิดผลส าเร็จตามมุ่งหมายของกฎหมายที่จะสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเร็วและสร้างสันติในชุมชน
อย่างแท้จริง 

3) ปัจจุบันกลไกการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนของไทยที่มีหลากหลายแต่มีความซ้ าซ้อนกัน เช่น ผู้น า
ท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) มีบทบาทหน้าที่อยู่ในศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาทชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งในฐานคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย นั่นคือแม้จะมีหลายกลไกใน
ท้องที่ แต่คนที่มีหน้าที่งานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนจะเป็นคนกลุ่มเดิมที่มีหลายสถานภาพ เพียงแต่
ที่ตั้งท่ีท าการอาจจะอยู่คนละสถานที่เนื่องจากอยู่ภายใต้การดูแลของคนละหน่วยงาน ดังนั้น จึงมีควรปรับรวม
หรือสร้างความร่วมมือในการท างานของแต่ละกลไกการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันให้เป็น
หนึ่งเดียว ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับ         
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งอยู่ใน
กระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกัน หากสามารถควบรวมกันหรือท างานร่วมกันจะท าให้สามารถมีศู นย์ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชนที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ชุมชนมากขึ้นได้   
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4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนของแต่ละด้านให้มีความละเอียดชัดเจน       
ให้มากขึ้น เช่น ด้านงบประมาณการเงิน ที่ยังขาดการจัดสรรงบประมาณให้ผู้ไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้านหรือ
ต าบล โดยอาจจะต้องมีการก าหนดเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ หรือค าสั่ง ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการ     
ไกล่เกลี่ย เนื่องจากงบประมาณจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญการการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชนมากขึ้น และมีความพยายามในการที่จะให้เกิดการจัดการความขัดแย้งให้ส าเร็จมากขึ้นใน
ชุมชนโดยมีค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่ง โดยแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของผู้น าชุมชนหรือ
คณะกรรมการสามารถออกระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ฉบบัใหม่   

5) กระทรวงยุติธรรมในฐานหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักควรมีการสร้างคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ส าหรับแต่ละหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยทั้งในส่วนของการไกล่เกลี่ยภาค
ประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอ านาจในการไกล่ เกลี่ย โดยจัดท าขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดการความขัดแย้งแต่ละเรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ ผู้ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชนยังคงขาดประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ย ดังนั้นการสร้างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติให้แต่ละ
เรื่องจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ ไกล่เกลี่ ยมีความเข้าใจเป็นแบบแผนเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้        
อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐานสอดคล้องกันในทุกพ้ืนที่ 

6) การฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่เก่ียวกับการไกล่เกลี่ยเป็นประจ าและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้ดีขึ้น ให้มีความเป็นมืออาชีพและพัฒนาความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องให้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายหมายใหม่แล้ว ยังมีผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ต่างเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการจัดการความขัดแย้ง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความรู้และความสนใจน้อยไปใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือจัดการความขัดแย้ง โดยจากข้อมูลผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของ
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่เข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้น าชุมชนก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ยังมองไม่เห็น
ว่า เมื่อไกล่เกลี่ยแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง มันช่วยขจัดความขัดแย้งอะไรได้บ้าง ดังนั้นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและทัศนคติของผู้น าชุมชนจึงมีความส าคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส าหรับ
แนวทางในการจัดฝึกอบรม ควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการความขัดแย้งในกระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือสร้างผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นมืออาชีพ และอาจจะสร้างต้นแบบในแต่ละจังหวัด แล้วส่งต้นแบบเหล่านั้นออกไป
ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ เป็นการสร้างจากกลุ่มเล็กก่อนและขยายออกไปเป็นวงกว้างก็จะ
ท าให้ได้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีคุณภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

7) ควรมีการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในการส่งเสริมกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เช่น     
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และด้านการเข้าถึงกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชน เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนของแต่ละท้องที่ขึ้นมา 
เหมือนกับการใช้แอพพลิเคชั่นของกรมการปกครอง Flash Ship project การมีแอพพลิเคชั่นของ          
ศูนย์ด ารงธรรมซึ่งสามารถส่งค าร้องทุกข์เข้าไปแล้วมีการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชนให้มากขึ้นและเหมาะสมกับยุคสมัยมากข้ึน  

8) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรส่งเสริมบทบาทของต ารวจชุมชนให้มากขึ้นในด้านการจัดการ
ความแย้งในชุมชน เนื่องจากบทบาทของต ารวจชุมชนในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนของไทยยังไม่ชัดเจน
และตามกฎหมายต ารวจไทยยังไม่มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีพิพาท โดยมีตัวอย่างที่ดีของบทบาทต ารวจ
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ชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนจากประเทศอินโดนีเซียและเมียนมาร์ โดย
อาจจะมีการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ความสามารถ
ในด้านการจัดการความขัดแย้งในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น และการจัดให้มีรางวัลและการแต่งตั้งให้สูงขึ้นแก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนที่มีผลการจัดการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้ส าเร็จ  

9) หากต้องการจะให้กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์มีการน ามาใช้
มากขึ้นในสังคมไทย วิธีการหนึ่งที่จะเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ การตรากฎหมายที่ก าหนดให้ต้องน าความ
ขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากตามที่กฎหมายก าหนดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชุมชนก่อน หากไม่สามารถจัดการ
ยุติความขัดแย้งได้จึงน าข้อพิพาทดังกล่าวไปด าเนินคดีกันในกระบวนการยุติธรรมหลัก นั่นก็คือ การน าการ
จัดการความขัดแย้งด้วยยุติธรรมชุมชนภาคบังคับ ดังตัวอย่างการปฏิบัติหรือการด าเนินการจากฟิลิปปินส์และ
เมียนมาร์ ที่ท าให้กระบวนการยุติธรรมในชุมชนมีความชัดเจนและมีการน ามาใช้จนเป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายในสังคม แต่อย่างไรก็ตามในการน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในสังคมไทย มีข้อควรค านึงถึงดังกล่าวมา
ข้างต้นคือ ความเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนในกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งทางเลือกในชุมชน และการสร้างความเป็นมืออาชีพและความมีมาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้
ที่ท าหน้าที่ในการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ให้ได้เสียก่อน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่เน้นการปฏิบัติและ
เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
ได้แก่  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – 
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-AEC) และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) รัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ส าคัญให้ส่วนราชการ รวมทั้งทั้งภาคธุรกิจเอกชน เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ทุก
ภาคส่วนเพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพที่พร้อมในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
การแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุน และแสวงหาโอกาสจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเตรียมรับผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และการบริการ ที่อาจน า
ผลกระทบทางลบมาสู่ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งอาจจะน ามาสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมได้ ดังนั้น การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม จึงนับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
ของทุกสังคม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและขุมชนในการแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาทและความขัดแย้งด้วยกระบวนการสันติวิธีในชุมชน การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนที่ให้มีองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถ
น ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดสันติสุขข้ึนในชุมชนและสังคม อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติ
วัฒนธรรม รวมถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นับเป็นแนวคิดใหม่ของสังคมไทยที่จะมีส่วนส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีและสนับสนุนให้เกิดสันติสุขในระดับ
ชุมชนด้วยตนเอง  

ในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนยังต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาความแตกต่างทางความคิดและทัศนคติ
ในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านการเมือง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม มากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งส่วนหนึ่ง มาจากปัจจัยโครงเชิงโครงสร้าง 
ความไม่สมดุลในการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งนับวันจะ
รุนแรงมากขึ้น และความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นนั้น ประชาชนในประเทศทุกระดับต้องเผชิญกับปัญหาความ
ขัดแย้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้สังคมเกิดความแตกแยก ไม่สามัคคีกันทั้งด้าน
ความคิด อุดมการณ์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนทัศนคติ และมิติอ่ืนๆ รอบด้าน 
ปัญหาความขัดแย้งในสังคมยังส่งผลถึงขั้นการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบกับประชาชนด้วยกันเอง เช่น 
ระหว่างประชาชนกับประชาชน หรือกลุ่มบุคคลที่ตั้งข้ึนตามอุดมการณ์ เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ จากผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถน าไปสู่ความรุนแรงด้วยกันของทุกฝ่าย ในการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยสาธารณะและสังคม จะ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการความ
ขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือดูแลความปลอดภัย
สาธารณะของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ องค์ความรู้ดังกล่าว จะท าให้เห็นถึงช่องทางการ
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ติดต่อสื่อสาร การสร้างกลไกความร่วมมือ และความปลอดภัยสาธารณะของแต่ละประเทศ ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในหมู่
ประเทศอาเซียน นอกจากนี้ การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์รวมถึง กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ จะท าให้เห็นถึงมาตรฐานการสร้างความ
ปลอดภัยในสังคมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระบบงานยุติธรรมในส่วนของการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของไทยกับ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้  

การที่จะพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้ างความสมานฉันท์ใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากลนั้น เมื่อได้มีการศึกษาและทราบข้อมูลพ้ืนฐานในรูปแบบ
และกลไกการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศอาเซียนเพ่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบถึงความเหมาะสมส าหรับการน ามาใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยแล้ว 
จ าเป็นอย่างที่จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกของประเทศอาเซียนมีประสบความส าเร็จในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งหรือมีการจัดการปัญหาความแย้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนในสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ประเทศที่ประสบความส าเร็จ
ในการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยงานยุติธรรมทางเลือกหรืองานยุติธรรม
ชุมชนมากที่สุดได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์จึงควรท าการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นใน 3 ประเทศดังกล่าว โดยแยกการศึกษาเชิงลึกลง
ไปใน 2 ประเด็นหลักได้แก่ 

1) การจัดการความขัดแย้งรุนแรงที่ประสบความส าเร็จ  
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีตัวอย่างที่ส าคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ประสบ

ความส าเร็จคือการใช้วิธีการเจรจาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห์ ซึ่งสามารถคลี่คลาย         
ความขัดแย้งได้ด้วยวิธีการเจรจาผ่านองค์กรที่มีความเป็นกลาง โดยมีความพยายามในการเจรจาครั้งแรกใน
เดือนธันวาคม 2002 ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งคณะท างานนานาชาติเข้ามา
ช่วยในการเจรจาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห์ Aceh Monitoring Mission (AMM) ในปี ค.ศ. 2005  
โดยมีกฎหมายการจัดการความขัดแย้งรุนแรงทางสังคม (กฎหมายเลขที่ 7 ปี ค.ศ. 2012) โดยเฉพาะ        
ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการจัดการความขัดแย้งรุนแรงทางสังคมจะวางกฎเกณฑ์เรื่องการจัดการความขัดแย้ง
รุนแรงทางสังคม โดยแบ่งออกเป็นหมวดๆ คือ การป้องกันความขัดแย้ง โดยให้ท้องถิ่นมีระบบการเตือนภัย
ล่วงหน้า การก าหนดและประกาศเขตภัยความขัดแย้งเพ่ือจ ากัดเขตความขัดแย้งให้อยู่ในวงจ ากัด          
การแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องได้รับการประสานและควบคุมโดยต ารวจ โดยให้ท างานร่วมกับผู้น าชุมชน 
ผู้น าทางศาสนาและหรือผู้น าตามประเพณีของสังคมนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ส าหรับ
ขั้นตอนการปฏิบัติของต ารวจ   มีก าหนดในแนวทางการปฏิบัติ เลขที่  PROTAP/1/X/2010 เรื่อง            
การปราบปรามและยุติการจลาจลและความโกลาหล เพ่ือน าหลักการมาปรับใช้เพ่ือรักษาความสงบของ   
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะทางวัฒนธรรม ศาสนา และความขัดแย้งที่ใกล้เคียง
กัน 

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  มีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่น่าสนใจประกอบด้วย         
การประสบความส าเร็จในการเจรจาลดความขัดแย้งในมินดาเนา ซึ่งเป็นความขัดแย้งกับกลุ่มแบ่งแยก
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ดินแดน โดยใช้วิธีการเจรจาเพ่ือคลี่คลายอย่างสันติโดยใช้กลุ่มองค์กรกลาง เช่น องค์กรความร่วมมืออิสลาม 
(Organization of Islamic Cooperation: OIC) ให้มาเป็นคนกลางในการเจรจาพูดคุยภายใต้กรอบข้อตกลง 
เพ่ือน าหลักการมาปรับใช้เพ่ือรักษาความสงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะ
ทางวัฒนธรรม ศาสนา และความขัดแย้งที่ใกล้เคียงกัน 

- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีปัญหาความขัดแย้งด้านชนกลุ่มน้อยและมีการบริหาร
จัดการความขัดแย้งจนปัญหาคลี่คลาย ซึ่งในประเทศไทยก็ยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาชนกลุ่มน้อยและ    
ความหลากหลายทางเชื้อชาติด้วยเช่นกัน รวมทั้งการบริหารจัดการกับชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่มีปัญหาในเรื่องชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยโดยตรงและภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนยิ่งท าให้เกิด       
ความหลากหลายของกลุ่มคนในสังคมไทยมากข้ึน 

2) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยงานยุติธรรมทางเลือกหรืองานยุติธรรมชุมชน 
 - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรมของความปรองดองสามัคคี (Harmony) ที่เข้มแข็ง 

วัฒนธรรมของความปรองดองสามัคคีมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในจัดรูปแบบการยุติคดีอาญา (และคดี       
ข้อขัดแย้งอ่ืนๆ) ของสังคมท้องถิ่นในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เช่น สังคมบาตังในชวากลาง ( Batang)       
เป็นตัวอย่างของการพัฒนาธรรมเนียมพิจารณาคดีที่เป็นที่นิยมแพร่หลายชื่อว่า “Peradilan mela sareka 
หรือ Peradilan tapan halo” หรือพิจารณาคดีเชิงสมานฉันท์ กล่าวคือเป็นการพิจารณาคดีที่พยายามจะ
สร้างสัมพันธภาพทางสังคมให้กลับคืนมาจากฝ่ายต่างๆ ที่ต่อสู้กัน ตามกรอบพ้ืนฐานของหลักปรัชญาการ
ปกครองประเทศ “ปัญจศีล” (Pancasila) ซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่รัฐบาลก าลังด าเนิน
นโยบายการสร้างความปรองดองให้คนในชาติหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งประเทศควรเรียนรู้
วิธีการที่ดีจากประเทศในสมาชิกอาเซียนที่ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียการมีกฎหมาย
จัดการความขัดแย้งรุนแรงโดยเฉพาะ ซึ่งให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรง
และมีกลไกท่ีเป็นมาตรฐาน ในการปฏิบัติ ซึ่งการออกกฎหมายก็ถือเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งหากประเทศไทย
สามารถน าหลักการนี้มาใช้เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับคนไทย 

 - สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เข้มแข็งและเป็นจุดเด่นถือได้ว่า
เป็นต้นแบบของงานยุติธรรมชุมชนในภูมิภาคอาเซียนที่มีการน ามาใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญา โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนก่อนแจ้งความต่อต ารวจจะมี Katarungang Pambarangay 
หรือ Barangay Justice System เป็นระบบยุติธรรมพ้ืนฐานในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามกรอบของ
กฎหมาย REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991 ซึ่งด าเนินการโดย
หน่วยราชการท้องถิ่นที่เล็กที่สุดใน Barangay และก ากับดูแลโดยผู้น าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ
จากผู้ปกครอง Barangay เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องความขัดแย้งและประเด็นอ่ืนๆ            
ที่เป็นระบบแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาข้อพิพาท ระบบนี้มีอยู่เพ่ือช่วยลดภาระให้กับศาลและ
เป็นทางเลือกส าหรับชุมชนในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการ      
ไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้าน เมื่อได้รับการร้องเรียน  ซึ่งสอดรับกับประเทศไทยโดยกระทรวงยุติธรรมที่มี
นโยบายในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมและคน
ในชุมชนด้วย ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีความเข้มแข็งควรจะต้องศึกษาเรียนรู้จากประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนและงานยุติธรรมทางเลือก      
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเพ่ือลดคดีไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
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จนเกิดภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ าและสิ้นเปลืองงบประมาณจ านวนมหาศาลโดยเปล่าประโยชน์              
และเป็นปัญหาที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน  

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
ขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักใน 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเปรียบเทียบกับไทย ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1) รูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดี
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

4) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาเชิงลึกรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างความสมานฉันท์ การบริหาร
จัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศ
สมาชิกอาเซียน จ านวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความขัดแย้งการเสริมสร้างความสมานฉันท์      
การบริหารจัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ซึ่งข้อเสนอแนะการด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได้ในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการที่เสนอแนะ 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน    
ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1) รูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอน
ก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการด าเนินการตามรูปแบบและ
วิธีการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก 

4) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการความ
ขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในข้ันตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สามารให้ข้อมูลได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้าน   
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การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเป้าหมาย 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศละ 2 คน 
รวม 8 คน และการประชุมกลุ่ม (Focus group) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการความ
ขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศ จ านวน 20 คน 

1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ ด าเนินการศึกษา จ านวน 4 ประเทศ ครอบคลุมรูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาการรูปแบบการจัดการความขัดแย้งและรูปแบบการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ และศึกษาระบบในอดีตมีเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้เข้าใจต่อระบบงานยุติธรรม โดยด าเนิน
การศึกษาเป็นระยะเวลา 7 เดือน 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
ขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทยและใช้ประโยชน์ส าหรับกระทรวงยุติธรรมไทยในการก าหนดนโยบาย บริหารงานและ
สร้างกลไกความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะระหว่าง
ประชาคมอาเซียน  

1.4.2 ได้องค์ความรู้ที่สามารถใช้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม โดยน ามาจัดท า
เป็นคู่มือการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทั่วไป  

1.4.3 ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จากประเทศอาเซียน จากการศึกษาเปรียบเทียบในรูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานยุติธรรมของไทย การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ภายในประเทศและหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ  
 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ ที่น าไปสู่การป้องกันแก้ไข
และจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและที่สืบเนื่องจากกฎหมาย
และนโยบายสาธารณะ โดยรวมถึงการส่งเสริมแนวทางในการป้องกันแกไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาท
และความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการสร้างสันติ
วัฒนธรรมให้เกิดข้ึนภายใตห้ลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมสันติวิธี และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

1.5.2 กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หมายความว่า กระบวนการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและ
ความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือก ากับหรืออ านวยกระบวนการเพ่ือให้คู่พิพาท ไดเจรจา   
ตกลงในปัญหาทีเ่กิดขึ้นร่วมกันแทนการฟ้องร้องต่อศาล 

1.5.3 ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายความว่า ปรัชญาในการอ านวยความยุติธรรมที่ต้องการให้
ทุกฝ่ายที่สีส่วนเกี่ยวข้องและไดรับผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งได มีส่วนร่วมในการ
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แสวงหาแนวทางเพ่ือแกปัญหาร่วมกัน โดยท าให้ผู้เสียหายมีโอกาสไดรับการเยียวยา และผู้กระท าผิดมีโอกาส
แกไขความผิดพลาดที่ตนเองไดกระท าอันมีเป้าหมายสุดท้ายไปสูการสร้างความสมานฉันทใ์นสังคม 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาองค์ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ        
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษารูปแบบ  
การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ของไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์    
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยโดยเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน  
 

 
แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
 

องค์ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 

รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในขัน้ตอนก่อนน าคดีเขา้สู่
กระบวนการยุติธรรมของไทย สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 

องค์ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการความขัดแย้งและการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ที่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมไทยโดยเช่ือมโยงกับ

ประเทศอาเซียน  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มี
การศึกษาทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย งานวิจัย และ
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเปูาหมายของการศึกษา โดยแบ่งหัวข้อ
ในการศึกษาออกเป็น 7 หัวข้อดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดการบริหารจัดการความขัดแย้ง 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชน 
2.3 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย 
2.4 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2.5 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
2.6 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง 

ลัดดา วิศิษฐานนท์ (อ้างถึงใน อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) เสนอว่า การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง (Conflict resolution) เป็นการท าให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงอาจโดยให้ทุกฝุายตกลงกัน หรือให้
ฝุายหนึ่ง  ฝุายใดชนะ โดยมีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่     

1) วิธีชนะ - แพ้ (Win-Lose Method) เป็นวิธีที่มีฝุายหนึ่งฝุายใดได้สิ่งที่ต้องการเป็นฝุายชนะไป
ส่วนอีกฝุายเป็นฝุายแพ้ เหตุของการแพ้อาจเกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่หรือการใช้เสียงข้างมากในการ
ด าเนินการ เสียงข้างน้อยจึงแพ้ซึ่งผู้แพ้อาจเกิดความรู้สึกสูญเสียและภาวะคับข้องใจเกิดขึ้น  วิธีแบบนี้
ประกอบด้วยวิธีย่อย ๆ คือ 

 1.1) วิธีการบังคับ (Forcing) โดยฝุายหนึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝุาย และใช้อ านาจของ
ตนเองบังคับให้อีกฝุายยินยอมและยุติข้อขัดแย้ง ซึ่งวิธีนี้อาจน าไปสู่ความคิดแก้แค้นเพราะการแก้ไขความ
ขัดแย้งแบบนี้ไมใ่ช่การแก้ท่ีต้นเหตุของปัญหา จึงท าให้ปัญหายังคงอยู่ 

 1.2) วิธีการท าให้สถานการณ์ของความขัดแย้งสงบลง (Smoothing) เป็นการเข้าไปท าให้
สถานการณ์ของความขัดแย้งที่ก าลังเกิดขึ้นให้สงบลงมาเพ่ือไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างมากขึ้น  โดยการ
เข้าไปขอร้องให้ยุติความขัดแย้งพยายามชักจูงคู่กรณีให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีความส าคัญ เพียงพอที่
จะต้องเสียเวลาและท าให้สมาชิกของกลุ่มที่ขัดแย้งกันเห็นถึงความส าคัญของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
รวมทั้งเห็นถึงผลเสียของการแตกแยกกัน วิธีการนี้ไม่ใช่เป็นการเข้าไปแก้ที่สาเหตุของปัญหา ซึ่งท าให้ปัญหา
ยังจะด ารงอยู่ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลหรือกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นฝุายแพ้เพราะการที่พวก
เขายอมยุติความขัดแย้ง อาจจะมาจากสาเหตุของการขอร้องหรือเห็นแก่บุคคลอ่ืน  ในสภาพเช่นนี้ความ
ขัดแย้งที่ยุติลงไปนั้นจึงเป็นความสงบชั่วคราวเท่านั้นและความขัดแย้งพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาอีกเมื่อไรก็ได้ 

 1.3) วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็นการที่ผู้บริหารไม่สนใจที่จะเข้าไปเผชิญกับ
สถานการณ์ของความขัดแย้งที่ก าลังเกิดข้ึน อาจจะท าเป็นไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น ไม่มีการตอบสนองต่อ
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ข้อเรียกร้องหรือพยายามยืดเวลาโดยไม่ยอมตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นต้น  การใช้วิธีการแบบนี้ไม่สามารถ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการแก้ไขความขัดแย้งได้เพราะการหลีกเลี่ยงแท้ที่จริงคือ การไม่ยอมเข้าไปแก้ไขที่
สาเหตุของปัญหานั่นเอง และที่ร้ายไปกว่านั้นจะท าให้คู่กรณีอีกฝุายเกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ขึ้นมา เพราะ
ข้อเสนอของพวกเขาไม่ได้รับความสนใจ สภาพเช่นนี้จะท าให้ความขัดแย้งยิ่งบานปลายและรุนแรงมากขึ้น
เรื่อย ๆ และแทนที่ความขัดแย้งควรจะถูกลดลงมาให้กลายเป็นสภาวะที่สร้างสรรค์กลับมีลักษณะเป็นการ
ท าลายมากข้ึน   

 1.4) วิธีแพ้ทั้งคู่ (Lose – Lose Method) เป็นวิธีที่ท าให้ทั้งสองฝุายที่เป็นคู่กรณีของความ
ขัดแย้ง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนเองต้องการได้ทั้งหมด แต่อาจจะได้มาเป็นบางส่วนเท่านั้น 
ดังนั้น จึงเรียกว่าทั้งสองฝุายเป็นผู้แพ้ วิธีการแบบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าการได้มาบางส่วนดีกว่า
ไม่ได้อะไรเลย ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่ดีกว่ าวิธีการที่ฝุายหนึ่งเป็นผู้
ชนะและอีกฝุายหนึ่งเป็นผู้แพ้  

2) การประนีประนอม (Compromising) หรือการเจรจาต่อรอง (Bargaining) ซึ่งมีลักษณะเป็น
การแก้ไขความขัดแย้ง โดยการพบกันครึ่งทางซึ่งแต่ละฝุายจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนเอง
ต้องการได้ทั้งหมดต้องมีการลดเปูาหมายของตนเองลงไปบ้าง วิธีการแบบนี้มีจุดอ่อนในการน ามาใช้แก้ไข
ความขัดแย้ง เช่น ไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขสาเหตุของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากว่า
เปูาหมายที่แท้จริงของคู่กรณียังไม่สามารถบรรลุได้ตามที่ต้องการนั่นเอง ดังนั้น ความขัดแย้งอาจจะยุติลง
เพียงชั่วคราวเท่านั้น และวิธีการนี้อาจจะไมใ่ช่วิธีการสร้างสรรค์ 

3) วิธีการที่ท้ังสองฝุายเป็นผู้ชนะ (Win-Win Method) คู่กรณีของความขัดแย้งประสบผลส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาร่วมกันและท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทั้งสองฝุายต้องการได้ ดังนั้นทั้งสองฝุาย
จึงเป็นผู้ชนะ ส าหรับวิธีการที่นิยมใช้กันคือ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Integrative Problem Solving) ซึ่ง
บางครั้งมีนักวิชาการเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเผชิญหน้ากัน (Confrontation) วิธีการแบบนี้จะไม่มีการเข้าไป
ก าจัดความขัดแย้ง หรือประนีประนอมกันใด ๆ ทั้งสิ้นหากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณีของความขัดแย้ง
เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่ทั้งสองฝุายพึงพอใจและยอมรับกันได้ ในการ
ใช้วิธีการแบบนี้ต้องท าให้คู่กรณีของความขัดแย้งเกิดความรู้สึกว่า ทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันและต้องสร้างบรรยากาศให้คู่กรณีของความขัดแย้งสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้ 

 3.1) กลยุทธ์การมีความเห็นสอดคล้องโดยยึดหลักการหาวิธีการแก้ปัญหาที่จะเป็นที่
ยอมรับร่วมกันจากทุกฝุายที่มีปัญหามุ่งตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ฝุาย ให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งทั้ง 2 
ฝุายที่มีความขัดแย้งกันต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยมีหลักส าคัญ คือ 

  (1)  ยอมรับแนวความคิดสมัยใหม่ที่ว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่น ามาซึ่ง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ให้เกิดขึ้นและความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่มาคุกคามหรือท าให้เกิด
การต่อต้าน 

  (2) มุ่งมองที่ตัวปัญหามากกว่าตัวบุคคล โดยพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ได้
และเน้นการแก้ปัญหา หรือเอาชนะปัญหา มากกว่าเน้นเรื่องความต้องการความปรารถนาส่วนบุคคล 

  (3) มุ่งหาข้อเท็จจริงที่เกีย่วข้องกับปัญหาให้มากท่ีสุดไม่กล่าวโจมตีว่าใครผิดหรือถูก 
  (4)  มีความจริงใจเปิดเผยและใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนไม่ยึดมั่นใน

ความคิดของตนฝุายเดียว 
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  (5)  หลีกเลี่ยงการเน้นถึงความต้องการของตนโดยที่ความต้องการนั้นไปขัดขวางความ
ต้องการของผู้อื่น 

  (6)  อาจต้องอาศัยบุคคลที่สามเข้ามาด าเนินการช่วยเหลือและควรหลีกเลี่ยงการใช้
เสียงข้างมากตัดสิน หรือใช้การแลกเปลี่ยนแบบ “หมูไปไก่มา” หรือ “ยื่นหมู ยื่นแมว” 

 3.2) กลยุทธ์การตัดสินใจแบบผสมผสานวิธีการนี้ เกี่ยวเนื่องจากผลสืบเนื่องของ
กระบวนการตัดสินใจซึ่งต้องอาศัยล าดับขั้นตอนมากขึ้นเพราะต่างฝุายที่ขัดแย้งกันยังยึดหลักของวิธีการ
แก้ปัญหาบางประการของตนไว้และแต่ละฝุายจะน าจุดมุ่งหมายหรือเปูาหมายของตนมารวมกันและจึงจะ
น าไปสู่การหาวิธีการแก้ปัญหาโดยให้มีการยอมรับร่วมกันองค์ประกอบของการตัดสินใจและผสมผสานมีดังนี้ 

  (1) การทบทวนและการปรับตัวโดยเน้นทางด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้านการรับรู้
และด้านทัศนคต ิ

  (2) ระบุปัญหาให้ชัดเจน 
  (3) การแสวงหาแนวทางการแก้ไข 
  (4) ตัดสินใจแบบให้มีความเห็นสอดคล้องกัน 
 โดยวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือแบบชนะทั้งคู่ (Win-Win Method) สามารถน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงเพราะมันเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การค้นหาแหล่งที่มาของปัญหา
และสามารถก าหนดวิธีการแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งในท้ายที่สุดจะท าให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์ต่อ
องค์กร 

 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ (อ้างถึงใน อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) เสนอว่า การ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในยุคปัจจุบันนี้มักจะใช้รูปแบบดังนี้ คือ แบบประนีประนอม แบบกลืนกลาย แบบ
ศรัทธาในอ านาจของผู้น า แบบใช้ก าลังบังคับอีกฝุายหนึ่งและแบบประชุมปรึกษาหารือ ในขณะที่การแก้ไขใน
เชิงของการผสมผสาน  และบูรณาการแนวคิดที่สื่อด้วยการประนีประนอม การกลืนกลาย การศรัทธาในผู้มี
อ านาจ และการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกัน ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ก าลังเพ่ือให้ฝุายใดฝุาย
หนึ่งสมยอมต่ออ านาจของตนเอง 

  ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) ได้เสนอยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่า ควรจะด าเนินตามกรอบแนวคิดท่ีส าคัญต่อไปนี้ 

  (1) สร้างพลังให้องค์การที่จะแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
  (2) ท ากรอบกติการว่มกันและให้สังคมช่วยกันก ากับดูแลการชุมนุมโดยสันติวิธี 
  (3) ก าหนดผู้ที่มีอ านาจในการเจรจา 
  (4) ฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
  (5) ควรใช้วิธีไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาล 
  (6) การรู้เท่าทันสถานการณ์โลก 
  (7) เราต้องไปสู่ภพภูมิใหม่ของการพัฒนาที่ไม่ใช่ภพภูมิของวัตถุนิยม และทุนนิยม 
 ชะลอ ธรรมศิริ (อ้างถึงใน อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) ได้เสนอวิธีการพัฒนาที่

ไม่ใช่ภพภูมิและทุนนิยม 
  (1) การเพิกเฉย (Ignorance) ไม่น าปัญหานั้นมาพิจารณาปล่อยให้ปัญหาสลายตัว

ไปเองตามธรรมชาติ แต่จะเป็นผลเสียหายแก่องค์กรเป็นอย่างมาก 
  (2) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) เมื่อรู้สาเหตุก็หาทางเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้ง 
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  (3) การประนีประนอม (Compromise) การไกล่เกลี่ยโดยใช้อนุญาโตตุลาการเป็น
การต่อรองกันว่าฝุายใดพอใจแค่ไหน 

  (4) การใช้อ านาจวินิจฉัย (Dominate) คือ ใช้ความเหนือกว่าด้วยต าแหน่งหน้าที่
หรืออิทธิพลที่ตนมีอยู่เป็นพลังสนับสนุนให้คู่กรณียินยอม 

  (5) การใช้เสียงข้างมาก (Majority Rule) วิธีใช้เสียงข้างมากตัดสินปัญหา ข้อขัดแย้ง 
โดยอาศัยหลักประชาธิปไตย 

  (6) การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยการที่ทุกฝุาย
เผชิญหน้ากัน ร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือให้ที่ประชุมได้ฟังเหตุผล ทราบข้อมูลและแนวความคิดของแต่ละฝุาย 

 รอบบิ้นส์ (อ้างถึงใน อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) ได้น าเสนอเทคนิคการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งว่าควรที่จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

  (1) การแก้ไขปัญหาแบบเผชิญหน้ากัน หรือร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาจุดแข็งของ
วิธีนี้มีประสิทธิผลเมื่อความขัดแย้งเกิดจากอุปสรรคของการสื่อสาร เข้าใจไม่ตรงกัน  วิธีการแก้ไขปัญหานี้จะ
ช่วยบรรเทาลงได้ 

  (2)  การพิจารณาวัตถุประสงค์ระดับสูง ใช้เมื่อกรณีที่กลุ่ม 2 กลุ่ม หรือมากกว่ามี
ความขัดแย้งกัน เนื่องจากที่แต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จุดเด่นของวิธีนี้คือ  เน้นความร่วมมือที่
ต้องพ่ึงพากัน จุดอ่อน คือ ยากท่ีจะต้องตั้งวัตถุประสงค์สูงสุดได้ 

  (3)  การเพ่ิมทรัพยากร จุดแข็งของวิธีนี้คือ ท าให้กลุ่มได้รับชัยชนะ จุดอ่อนคือ ถ้ามี
ทรัพยากรน้อยยากที่จะเพ่ิมได้ 

  (4)  การหลีกเลี่ยง จุดเด่น คือ ง่ายที่จะกระท า  อาจท าให้กลุ่มต่าง ๆ ใจเย็นลง 
จุดอ่อนของวิธีการนี้คือ ไม่มีประสิทธิภาพเพราะความขัดแย้งไม่ได้ขจัดไปแต่เป็นการระงับไว้ชั่วคราว 

  (5)  กลบให้เรียบ จุดเด่น คือ ลืมความแตกต่างกัน เน้นส่วนที่เหมือนกัน จุดอ่อนของ
วิธีการนี้ คือความต้องการไม่ได้เปิดเผย เป็นการระงับไว้ชั่วคราว 

  (6)  การประนีประนอม จุดแข็งคือไม่มีใครต้องแพ้อย่างเด็ดขาดเป็นลักษณะของ
ประชาธิปไตย  เป็นวิธีการที่เหมาะสมภายใต้ข้อก าจัดด้านเวลา จุดด้อยคือ เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว 

  (7) การใช้อ านาจบังคับ เป็นการแก้ปัญหาแบบผู้บริหารใช้อ านาจในต าแหน่งบังคับ 
  (8) การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล โดยการให้การศึกษา การฝึกความมีเหตุผล ฝึก

มนุษยสัมพันธ์ จุดเด่น คือ บรรเทาสาเหตุของความขัดแย้ง จุดอ่อน คือ ยากที่จะท าได้ส าเร็จ เสียเวลาและ
เงินมาก 

  (9)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงสมาชิกของกลุ่ม เพ่ิมต าแหน่ง
ประสานงาน พัฒนาระบบ จุดแข็ง คือ เป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวร ผู้บริหารมีอ านาจท าได้เต็มที่จุดอ่อน คือ 
เสียค่าใช้จ่ายสูง 

 พอล วอลเลนสทีน (อ้างถึงใน อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ, 2558)  ได้น าเสนอวิธีการ
ในการเข้าไประงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่าควรที่จะประกอบด้วยยุทธวิธีดังต่อไปนี้ 

  (1)  พยายามหลีกเลี่ยงเปูาหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ หากเป็นเรื่องทรัพยากรก็หาทาง
ท าให้ความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในเวลาพร้อม ๆ กันนั้นต่างกันออกไป เพ่ือลดภาวะ
ความเป็นไปด้วยกันไม่ได้ 

  (2)  การเบี่ยงเบนประเด็นความขัดแย้งจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งที่สามารถ
ประนีประนอมกันได้ก่อน โดยอาจจะหาประเด็นที่สามารถหาประโยชน์ร่วมกันได้ก่อน 
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  (3)  การควบคุมความขัดแย้งด้วยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่การจ ากัดประเด็นไม่ให้ขยายตัว
ออกไป หรือขยายกลุ่มที่ขัดแย้งออกไป การท าข้อเท็จจริงให้กระจ่าง การเปลี่ยนการต่อสู้ให้เป็นการถกเถียง
บนฐานของเหตุผล 

  (4)  การลดพฤติกรรมความขัดแย้งที่เป็นอันตราย หรือมีความรุนแรง เช่น การ
ปราบปราม การใช้อาวุธ การก าหนดเขตท่ีเป็นกลาง 

  (5)  การเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และจัดให้มีแนวทางด าเนินการเมื่อเกิดปัญหา
ขัดแย้งที่ตกลงกันไม่ได้  

 นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้ง 7 แนวทาง (อาภาศิริ 
สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) คือ 

  (1) การแข่งขัน การบังคับและการผลักดัน (Competing, Forcing & Compelling) 
ซึ่งวิธีการแข่งขันจะใช้เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความส าคัญกับจุดหมายมากกว่าความสัมพันธ์บุคคลนั้นอาจ
ใช้อ านาจในการช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการใช้อ านาจในการท าให้ผู้อ่ืนท าตามด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เขา
อาจจ าเป็นต้อง “ลุกขึ้นสู้” เพ่ือปกปูองหลักการและสิทธิที่ตนสมควรได้วิธีการนี้ เน้นวิธีการแบ่งสันปันส่วน  
(Distributive Approach) เป็นแนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ยการใช้วิธีการนี้ อาจจะท าให้ฝุายใดฝุายหนึ่ง
ชนะ หรือแพ้ก็ได้  เพราะว่ามุ่ งเน้นเรื่องผลประโยชน์ (Interest) มากกว่าเน้นเรื่องความสัมพันธ์ 
(Relationship) 

  (2) การโอนอ่อนผ่อนตาม หรือการท าให้ราบรื่น (Accommodation or Smoothing) 
การโอนอ่อนตามผู้อ่ืนอาจน ามาใช้ในกรณีที่มีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์มากกว่าเปูาหมายในการแก้ไข
ความขัดแย้ง ซึ่งเปูาหมายของข้อตกลงประเภทนี้ จะออกมาในรูปของการเอ้ือประโยชน์ ให้แก่ฝุายอ่ืนโดยที่
เราต้องยอมเสียประโยชน์ พฤติกรรมในการโอนอ่อนผ่อนตาม รวมถึงการท าตามค าสั่ง หากเห็นคล้อยตาม
ความคิดผู้อ่ืน หรือการยอมให้เป็นไปตามความปรารถนาของอีกฝุายลักษณะนิสัยดังกล่าว มักจะถูกมองว่า
อ่อนแอ หรือต้องการความสงบในสังคมตะวันตก ลักษณะเหตุการณ์ประเภทนี้จะไม่ถูกมองในเชิงลบสังคมที่มี
การให้คุณค่าความสัมพันธ์อันราบรื่น และให้ความนับถือผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ ยอมรับต่อสถาบัน เพราะฉะนั้น
วิธีการนี้ เน้นการใช้ความสัมพันธ์เป็นหลัก (Relation in Orientation) และอาจเป็นแนวทางอ่ืนตามผู้อ่ืนที่
เขาคล้อยตาม เช่น วิธีการแบ่งสันปันส่วน (Distribution) หรือวิธีแบบบูรณาการ (Integrative) ตามแต่ผู้อ่ืน
ต้องการว่าจะใช้วิธีไหน  การมุ่งเน้นวิธีการนี้อาจจะท าให้มองว่าเกิดความราบรื่นในการแก้ไขปัญหา แต่ถึงก็
ยังท าให้ฝุายใด ฝุายหนึ่งแพ้ หรือชนะ 

  (3) การประนีประนอม (Compromising) การประนีประนอมจะเป็นการด ารงอยู่
บนฐานของเปูาหมายและความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการได้รับ
ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝุาย วิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อเกิดมีความขัดแย้งในประเด็นที่ว่าด้วยค่านิยม 
ความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรม 

  (4) การหลีกเลี่ยง หรือการถอนตัว (Avoiding or Withdrawing) วิธีการนี้เป็นการ
หลบฉาก หรือถอนตัวออกจากประเด็นที่ก าลังมีความขัดแย้งกัน วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา และการโอนอ่อน
ผ่อนตามนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเอาไว้ ในบางกรณี การใช้วิธีหลีกเลี่ยง
และการโอนอ่อนตามถือว่าเป็นการช่วยรักษาหน้าให้แก่ตัวเองและผู้อ่ืน แต่จุดอ่อนของวิธีการนี้ อาจจะเน้น
ความสัมพันธ์และอาจไม่รับรู้ความเป็นไปได้ในการบูรณาการสถานการณ์ ซึ่งการแก้ปัญหาอาจจะท าให้ชนะ
ด้วยกันทั้งคู่หรือแพ้ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้ 
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  (5) การร่วมมือ หรือการแก้ปัญหา (Collaborating, integrating, or problem 
solving) การร่วมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึงการบูรณาการ หรือการแก้ไขปัญหา ซึ่งมักจะให้ความส าคัญ
และจุดมุ่งหมายเช่นกันเป็นทั้งการรุก และร่วมมือ คือเกิดการบูรณาการผลประโยชน์ร่วมกันของทุก ๆ  ฝุาย
ที่ได้รับผลกระทบ เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่เน้นวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยและไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นการ
ใช้ทั้งวิธีบูรณาการ และแบ่งสันปันส่วนในการเจรจาไกล่เกลี่ย แม้แนวทางนี้จะให้ความส าคัญแก่ความสัมพันธ์ 
แต่เปูาหมายก็มุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้ง และผลการเจรจา ยุติความขัดแย้งท่ีตามมาภายหลัง 

  (6)  การโน้มน้าว (Persuasion) วิธีนี้เป็นการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะ
เปลี่ยนความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนวิธีคิด ความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้วิธีการอุปมาอุปมัย รวมถึง
รูปแบบที่ใช้เหตุผลประกอบ บางครั้งวิธีการที่ใช้เพ่ือโน้มน้าวผู้อ่ืน อาจรวมถึงการโน้มน้าวด้วยการ “ตื้อ” ซึ่ง
วิธีการนี้คู่กรณีจะใช้วิธีการในการชักชวนอย่างแน่วแน่ จนกระทั้งฝุายหนึ่งต้องยอมจ านนด้วยเหตุผลเพราะ
การตื้อ 

  (7)  การสนับสนุน (Supporting) คือ การให้โอกาสบุคคลที่อยู่ภายใต้ความกดดัน
สามารถระบายความรู้สึก ความคิดเห็น ความโกรธ หรือความไม่พอใจ และช่วยให้การตัดสินใจง่ายว่าจะท า
อะไร ผู้สนับสนุนไม่จ าเป็นต้องเจรจาไกล่เกลี่ยเสมอไป อาจใช้ความสนับสนุนเป็นช่องทางเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เจรจาไกล่เกลี่ย 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชน 

2.2.1 หลักการและความส าคัญ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) หมายถึง กระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกที่ใช้กระบวนการสมานฉันท์ (Restorative process) อันมีผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด และบุคคลอ่ืนที่
ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมหรือสมาชิกชุมชน มาเข้าร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากอาชญากรรมท่ีเป็นผลลัพธ์ในแบบสมานฉันท์ (Restorative outcomes) ซึ่งข้อตกลงกันที่จะเกิดขึ้นจาก
กระบวนการสมานฉันท์ อาจจะเป็นในรูปแบบการตอบสนอง โครงการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม การชดเชย 
การชดใช้ การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมตามความต้องการของบุคคลและสังคมและความ
รับผิดชอบของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรลุเปูาหมายของการอยู่ร่วมกันของเหยื่อและผู้กระท าผิด 
และโดยทั่วไปจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงาน/ผู้ไกล่เกลี่ย โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งน าผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด เครือข่ายทางสังคม 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และชุมชน เข้ามาเจอกัน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่ว่า 
อาชญากรรมไม่ใช่แค่เป็นการกระท าฝุาฝืนกฎหมายแต่ยังมีการก่อให้เกิดความเสียหายหรือท าร้ายเหยื่อและ
ชุมชนด้วย ดังนั้นจึงควรมีการพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาด้วย โดยผู้กระท าผิดและผู้ได้รับความเสียหายมา
คุยกัน และมีการให้ความช่วยเหลือหากคู่กรณีร้องขอ กระบวนการสมานฉันท์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมท่ีเน้นไปที่การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ ให้ผู้ที่กระท าผิดได้แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่ได้กระท าไป และน าชุมชนมาร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกฝุายเป็น
ส่วนที่ส าคัญของกระบวนการที่จะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ การเจรจาไกล่เกลี่ยการแสวงหาข้อตกลง
เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการของทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิด  เป็นการท าให้ทุกฝุายมีความรู้สึกในการ
ควบคุมกระบวนการบางส่วนได้ (Braithwaite, 1998; UNODC, 2005; Van Ness & Strong, 2002) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในหลายประเทศมีที่ม าจากความไม่ค่อยพอใจกับ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
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สังคมได้ จึงเกิดกระบวนการทางเลือกขึ้นมา โดยส่วนใหญ่มาตรการทางเลือกที่น ามาใช้จะให้โอกาสคู่กรณี
และชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความ
ขัดแย้ง/อาชญากรรม ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
สังคม ซึ่งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้นให้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งด้วยวิธีการสันติ เป็นการส่งเสริมความอดทน
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นการสร้างความเคารพต่อความแตกต่าง และส่งเสริมให้มีการร่วม
รับผิดชอบของชุมชน (UNODC, 2005)  

ในมุมมองด้านอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) เกิดจาก
ทฤษฎีเชิงการสร้างสันติภาพ (Peace-making theory) ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการบริหารงานยุติธรรมสมัยใหม่
ที่เกิดขึ้นมาจากการที่กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Pepinsky & Quinney, 1991) แนวคิดทฤษฎีนี้ได้เสนอว่า แม้จะมีการตรากฎหมาย
เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิด หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรม แต่อาชญากรรมก็
ไม่ลดลงแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามปัญหาอาชญากรรมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากปัญหาดังกล่าว 
ทฤษฎีเชิ งสมานฉันท์มองว่า สิ่ งที่ เป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมคือ ความทุกข์  (Suffering)                
ซึ่งประกอบด้วย ความยากจน การเหยียดผิว การกดขี่ข่มเหง การแบ่งแยก หรือ ความทุกข์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมให้มีประสิทธิภาพต้องจัดการกับความทุกข์เหล่านี้ให้หมดไป
ก่อน นอกจากนี้ทฤษฎีเชิงสมานฉันท์ยังมองว่า รัฐ ก็เป็นอาชญากรเช่นกัน โดยการใช้นโยบายที่โหดร้าย
ทารุณต่อผู้ที่ฝุาฝืนกฎหมาย โดยการลงโทษประหารชีวิต การจ าคุกเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการท าร้าย
สังคมและประชาชน ดังนั้นทฤษฎีเชิงสมานฉันท์จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอาชญากรรม ด้วยการ
เปลี่ยนจากแนวทางที่เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) ไปสู่การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนหลักการ
บริหารงานยุติธรรมจากการลงโทษทางอาญาไปสู่การเยียวยา สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเหยื่อ
อาชญากรรมผู้กระท าผิดและชุมชน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการมองอาชญากรรมในมิติที่ว่า อาชญากรรม
เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการมองในอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมที่มอง
ว่า อาชญากรรมเป็นการกระท าที่ฝุาฝืนกฎระเบียบซึ่งรัฐก าหนดไว้ภายใต้อ านาจอันชอบธรรมเพียงมิติเดียว 
แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีเชิงสมานฉันท์เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเดิมยังคงต้องมีอยู่เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมอาชญากรรมที่รุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืน การชิงทรัพย์ และการท าร้ายร่างกาย ส่วน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถน ามาใช้กับอาชญากรรมที่ความรุนแรงน้อยเช่น คดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ยาเสพติด ความผิดของเด็ก และคดีเล็กน้อยอื่นๆ แนวคิดนี้สอดคล้องกับการอ านวยความยุติธรรมโดย
ชุมชน (Community justice) ที่ใช้อยู่ในระบบวัฒนธรรมต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ ที่มีการอ านวยความยุติธรรม
แบบเมาร ี(Maori justice) ซ่ึงวิธีการดั้งเดิมเหล่านี้ท าให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงต่อมาจนเป็นการประชุมกลุ่ม
ครอบครัว หรือ การประชุมกลุ่มชุมชน (พงษ์ธร ธัญญสิริ, 2559; Stobe, 2016) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) มีหลักการส าคัญด้วยกัน 3 ประการ 
ดังนี้ (Van Ness & Strong, 2002) 

1. กระบวนการยุติธรรมควรสามารถที่จะเยียวยาทั้งผู้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม สังคม รวมทั้ง
ผู้กระท าความผิดด้วย 
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2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมควรมีโอกาสที่จะเข้าร่วมในการหา
ทางออกร่วมกัน 

3. รัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดหรือรักษากระบวนการที่จะน าไปสู่ความยุติธรรมอย่าง
สมานฉันท์  

เบรทเวท (Braithwaite, 1998) มองว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการการ
บรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม ท าให้เหยื่ออาชญากรรมเป็นศูนย์กลาง
ของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผู้กระท าผิดและสังคมเข้าด้วยกัน โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึง
เป็นประการแรก คือการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม อันได้แก่ การบรรเทาความเสียหายด้วย
การเยียวยาอาการบาดเจ็บ การบรรเทาความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่สูญเสียไป การบรรเทาความเสียหายแก่
เกียรติยศศักดิ์ศรี การบรรเทาความเสียหายด้วยการท าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมที่
แท้จริง เป็นต้น นอกจากนี้วิธีการที่ใช้ในการจัดการกับอาชญากรรมนั้นเป็นวิธีการที่ท าให้เหยื่ออาชญากรรมมี
ความรู้สึกสูญเสีย ซึ่งครั้งแรกก็มีความรู้สึกสูญเสียกับการกระท าผู้กระท าผิด และต่อมาก็รู้สึกสูญเสียให้กับ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยพวกเหยื่ออาชญากรรมต้องเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเป็นการยังให้เกิดความยุติธรรมที่แท้จริง เป็นวิธีการที่ใช้ความสุขุมนุ่มนวลจัดการ
กับผลที่เกิดตามมาจากอาชญากรรม และสามารถปูองกันตนเองจากอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้ด้วย 

จากหลักการและแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากแนวคิดแบบเดิมท าให้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์แตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมแบบเดิมหลายประการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักกับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ประเด็น กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

1 มุ่งไปที่การแบ่งกฎ มุ่งไปที่อันตรายที่จะเกิดข้ึน 
2 ใช้การลงโทษเป็นเกณฑ์/แก้ปัญหา การแก้ปัญหาคือการเยียวยาความเสียหาย 
3 สนใจสิ่งที่ผ่านมาแล้ว (อดีต) สนใจสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น (อนาคต) 
4 มุ่งไปที่ตัวผู้กระท าผิด (อาชญากร) มุ่งไปที่สังคมโดยรอบ 
5 มองที่เฉพาะอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น มองภาพรวมในการก่ออาชญากรรม 
6 กระบวนการยุติธรรมมุ่งหาการกระท าผิด/

บริสุทธิ์ 
กระบวนการยุติธรรมมุ่งหาการรับผิดชอบ 
ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

7 พฤติกรรมทั้งหมดถูกกระตุ้นโดยการลงโทษ
และการให้รางวัล 

พฤติกรรมทั้งหมดถูกกระตุ้นโดยความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ 

8 พฤติกรรมที่ท้าทายแสดงออกมาเพ่ือการหลบ
หลีก 

เบื้องหลังพฤติกรรมท้าทายต่างๆ มาจากปัญหา
ที่ควรได้รับการแก้ไข 

9 พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากเจตจ านงในวัย
เด็ก 

พฤติกรรมเป็นเรื่องของทักษะ ความช านาญ 

10 สนใจในสิ่งที่เป็น สนใจว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 
11 ให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดการ (ศาล ต ารวจ) ให้ชุมชนเข้ามาจัดการ 
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ประเด็น กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ) 

12 มุ่งไปที่การควบคุม/การบังคับ มุ่งไปที่การเชื่อมโยง/ผลกระทบ/ความช านาญ 
13 สนใจเรื่องพฤติกรรมที่เกิดข้ึน มุ่งไปที่การแก้ปัญหา 
14 การมีอ านาจที่อยู่เหนือ/ภายใต ้ การมีอ านาจที่ไปด้วยกัน 
15 ใช้กฎเกณฑ์ในการตัดสิน ใช้คุณค่าในการตัดสิน 
16 การกระตุ้นจากภายนอก การกระตุ้นจากภายใน 

ที่มา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (2560) การบริหารตามสถานการณ์ในมิติกระบวนการยุติธรรม 
เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 ณ วิทยาลัย
กิจการยุติธรรม ส านักกิจการยุติธรรม วันที่ 5 มกราคม 2560 
 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิดโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรมได้มีสิทธิ  มีโอกาสแสดง
ความรู้สึกต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งอาจพัฒนาสู่การแสดงความเมตตาให้อภัยแก่ผู้กระท าผิดอันเป็น
การน าพาสังคมสู่ดุลยภาพที่มีความเอ้ืออาทรต่อกันในที่สุด ส่วนผู้กระท าผิดก็ได้มีเวทีและโอกาสแสดงความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตน รวมทั้งได้แสดงความส านึกผิดอันเป็นการเยียวยาประสานรอยร้าวทาง
อารมณ์ความรู้สึกระหว่างสมาชิกสังคมที่บาดหมางโกรธเคืองกันเข้าด้วยกันอีกครั้ง โดยมี  ผู้แทนชุมชน เข้า
ร่วมเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยและบูรณาการ และเรียนรู้ที่จะปูองกันตนเองและสังคมจากอาชญากรรม 
ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของสังคมจะเป็นตัวก าหนดหน้าที่ให้มีการท างาน
ร่วมกันเกิดขึ้นในสังคม ระหว่างคู่กรณีและผู้เกี่ยวข้อง นั่นคือ เหยื่อ ผู้กระท าผิด ชุมชน รวมถึงผู้สนับสนุน
ของแต่ละฝุาย เพ่ือให้ทุกฝุายในสังคมหรือชุมชนยอมรับว่ามีความขัดแย้ง เอาเปรียบ หรือล่วงละ เมิดกัน
เกิดข้ึนจริง และจัดการกับความขัดแย้งนั้นร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือท าให้ความขัดแย้งนั้นยุติลง มีผู้รับผิดชอบ 
มีการชดใช้เยียวยาและส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชน (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2547; พงษ์ธร ธัญญสิริ, 
2559) 

  
2.2.2 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รู้จักกันในหลายชื่อ (Terms) เช่น Communitarian 
justice, Making amends, Positive justice, Relational justice, Reparative justice, Community 
justice และ Restorative justice เป็นต้น และรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็มีด้วยกัน
หลายรูปแบบ (UNODC, 2005) ดังนี้เช่น 

1) การไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อกับผู้กระท าความผิด (Victim-offender mediation or 
victim-offender reconciliation: VOM) เป็นรูปแบบแรกๆ ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ถูก
น ามาใช้ โดยให้ความส าคัญกับความต้องการของเหยื่อและให้ผู้กระท าผิดต้องรับผิดชอบต่อการกระท า 
สามารถด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กรไม่หวังผลประโยชน์ และมักใช้กับคดีอาชญากรรมที่มี
ความร้ายแรงไม่มากนัก คดีสามารถส่งมาจากต ารวจ อัยการ ศาล และเจ้าหน้าที่คุ มประพฤติ โปรแกรม
เหล่านี้สามารถจัดขึ้นในช่วงก่อนตั้งข้อหา ช่วงหลังแจ้งข้อกล่าวหา และหลังฟูองคดี โดยความสมัครใจของ
เหยื่อและผู้ต้องหา เมื่อมีการน าโปรแกรมมาใช้ก่อนมีการลงโทษ ผลลัพธ์จากการเจรจาไกล่เกลี่ยมักจะถูก
น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฟูองคดีหรือการพิจารณาของศาล โปรแกรมสามารถน ามาใช้ในระหว่างการคุมขัง
ผู้ต้องหาและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูแม้ผู้ต้องหาจะต้องโทษจ าคุกระยะยาว ที่ผ่านมาการ
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ไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จเมื่อมีการพบหน้ากัน ได้แสดงความรู้สึกของแต่ละฝุายและพัฒนา
ความเข้าใจใหม่ในสถานการณ์เมื่อมีการพูดคุยกัน โดยมีผู้ประสานงานเป็นคนช่วยให้บรรลุข้อตกลงระหว่าง
กัน ซึ่งมักจะไปพบแต่ละฝุายก่อนการมาพบคุยกัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการเตรียมตัวส าหรับการมาพบ
กัน เพ่ือท าให้เหยื่อไม่เป็นเหยื่อซ้ าเมื่อเจอกัน ให้แน่ใจว่าผู้กระท าผิดรู้สึกรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอยากเจอกับเหยื่อจริงๆ บางครั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยอาจจะไม่ต้องมาพบกันโดยตรง แต่จะให้ผู้
ประสานงานพบแต่ละฝุายแยกกันเพื่อหาข้อตกลงที่พอใจทั้งสองฝุาย 

เงื่อนไขในการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท าผิดมี 3 ประการคือ  
- ผู้กระท าผิดต้องยอมรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
- ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิดต้องสมัครใจที่จะเข้าร่วม 
- ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิดต้องพิจารณาความปลอดภัยในการเข้าร่วมกระบวนการ 

ในกระบวนการเจรจามักจะให้ผู้เสียหายเป็นคนเริ่มพูดก่อนเพราะถือว่าเป็นฝุายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ โดยอาจจะกล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับจากอาชญากรรมและสิ่งที่ต้องการจากผู้ที่กระท าผิดหรือ
บทลงโทษ โดยความช่วยเหลือของผู้เจรจาไกล่เกลี่ย กระบวนการนี้จะน าไปสู่การชดเชยค่าเ สียหายให้กับ
ผู้เสียหายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ทั้งสองฝุายเห็นด้วย 

2) การประชุมระหว่างกลุ่มชุมชนและกลุ่มครอบครัว (Community and family group 
conferencing) รูปแบบนี้ถูกน ามาใช้ในนิวซีแลนด์ส าหรับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนเมื่อปี 
ค.ศ.1989 คดีส่วนใหญ่ถูกด าเนินการโดยต ารวจ หลักการอยู่บนพ้ืนฐานของการลงโทษแบบดั้งเดิมของชน
พ้ืนเมืองเผ่าเมารี รูปแบบนี้ถูกใช้แพร่หลายในหน่วยงานต ารวจในออสเตรเลียใต้ แอฟริกาใต้ ไอร์แลนด์ และ
ในเมืองมินเนสโซตา เพนซิลวาเนีย และมอนทานา สหรัฐอเมริกา โดยในการจัดประชุมกลุ่มจะมีผู้อ านวย
ความสะดวกให้ จุดมุ่งหมายของการประชุมกลุ่มจะกว้างกว่าการเจรจาไกล่เกลี่ย เนื่องจากจะมีการน าญาติ
และเพ่ือนของผู้เสียหายและผู้กระท าผิด รวมทั้งสมาชิกบางคนในชุมชนมาร่วมในการประชุมกลุ่มเพ่ือ
แสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ผลกระทบที่เกิด และแนวทางในการปูองกันไม่ให้เหตุการณ์เ กิดขึ้นอีก
ครั้ง โดยในคดีที่ร้ายแรงอาจจะมีการพิจารณาวิธีการควบคุมพฤติกรรมหรือความเป็นในการกักขังด้วย 
เนื่องจากมีคนเกี่ยวข้องมากจึงเป็นข้อดีในการที่จะมีคนช่วยท าให้มั่นใจว่าผู้กระท าผิดจะท าตามข้อตกลงและ
ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ที่กระท าผิดด้วย  

3) การพิจารณาโทษแบบล้อมวง (Circle sentencing) รูปแบบนี้มักใช้ในชุมชนท้องถิ่นใน
แคนาดา โดยประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ต ารวจ เหยื่อ ผู้ต้องหา และญาติทั้งสองฝุาย และ
สมาชิกในชุมชน มานั่งเผชิญหน้าพูดคุยกัน ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพเท่านั้น การพูดคุยกัน
เป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับคดี โดยค านึงถึงการคุ้มครองชุมชน ความต้องการของเหยื่อ และการ
เยียวยาฟ้ืนฟูผู้ต้องหา โดยรูปแบบนี้ทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมหลัก ส าหรับหลักการใน
การด าเนินการคือ การลงโทษมีความส าคัญน้อยกว่ากระบวนที่ใช้ในการได้มาซึ่งบทสรุปในการลงโทษ ดังนั้น
รูปแบบนี้เป็นตัวอย่างการน ากระบวนการสมานฉันท์เข้ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่มีการ
กระจายอ านาจหน้าที่ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น 

- การน าบุคคลให้กลับมาสู่ครอบครัวและชุมชนและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ 
- การสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมใหม่ 
- การเสริมสร้างความตระหนักและเคารพคุณค่าและชีวิตของผู้อ่ืน 
- การได้ตอบสนองความต้องการของทุกฝุาย โดยเฉพาะเหยื่อ 
- การมุ่งเน้นไปที่สาเหตุมากกว่าแค่ลักษณะของปัญหา 
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- การรู้จักใช้แหล่งทรัพยากรในการรักษาท่ีมีอยู่และสร้างแหล่งใหม ่
- การมีส่วนร่วมหน่วยงานของท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ 
- การสร้างมาตรการปูองกันชุมชนขึ้นมาใหม่ 

4) คณะกรรมการยุติธรรมชุมชน (Community justice committee/board/panel) 
รูปแบบกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนที่เป็นคณะกรรมการชุมชน ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มองค์กรใน
ชุมชน กลุ่มที่มีผลประโยชน์ในชุมชน และหน่วยงานยุติธรรม จะท าหน้าที่ในการพิจารณาว่าคดีไหนเหมาะสม
ที่จะน าเข้ามาสู่วงล้อมพิจารณา เตรียมความพร้อมให้คู่กรณี แสวงหาข้อตกลงที่ทุกฝุายเห็นด้วย และคอย
ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้กระท าผิด โดยผลของการพิจารณาโดยคณะกรรมการในวงล้อมนี้จะ
ถูกส่งไปยังศาลยุติธรรม ซึ่งอาจจะน าไปใช้ในการพิจารณาลงโทษทั้งหมดหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ      

5) กระบวนการยุติธรรมตามแบบพื้นเมืองและประเพณี (Indigenous and customary 
justice forums) เป็นรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เป็นแบบไม่เป็นทางการโดยยึดหลัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณาและด าเนินการ มักจะพบในแถบชนบทของ
ออสเตรเลียและแคนาดา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในการพิจารณาจะประกอบด้วยคนในชนเผ่า ผู้อาวุโส คนใน
ครอบครัว และญาติพ่ีน้อง แต่อย่างไรก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่ได้มาจากความยินยอมของผู้ต้องหาเสมอไป  

6) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน  มีหลากหลายรูปแบบ เช่น peer 
mediation/conflict resolution circles เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมหรือความขัดแย้ง          
ในโรงเรียน เช่น การทะเลาะวิวาท การประจาน การลักเล็กขโมยน้อย การท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน   
เป็นต้น   
 

2.2.3 หลักการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลในการสร้างความสมานฉันท์ 
ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลใน

การสร้างความสมานฉันท์ มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นบทบาทของสหประชาชาติในการจัดการความขัดแย้งและ
การสร้างความสมานฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์กรสหประชาชาติ (United Nations, 2002) ได้ลงนามรับหลักการพ้ืนฐานในการน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบงานยุติธรรมในเดือนสิงหาคม 2002 (Basic Principles on 
the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากการประชุม
สหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1999 (Development and implementation of mediation and 
restorative justice measure in criminal justice) และการประชุม the Tenth United Nations 
Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, the Vienna Declaration 
on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century เมื่อปี ค.ศ. 2000 
โดยหลักการพื้นฐานนี้มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) บทน า (Preamble) 
ความคิดริเริ่มด้านกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีการเติบโตขึ้นอย่างมากมายทั่วทุกมุม

โลก ซึ่งมีรากฐานมาจากประเพณีวัฒนธรรมและรูปแบบยุติธรรมดั้งเดิมที่มองว่าอาชญากรรมเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการตอบสนองต่ออาชญากรรมอยู่บนพ้ืนฐานของ
การเคารพต่อศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของบุคคล การสร้างความเข้าใจ และการส่งเสริมความสมานฉั นท์
ของสังคมด้วยการเยียวยาผู้เสียหาย ผู้กระท าผิดและชุมชน 
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท าให้ผู้ ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้
แลกเปลี่ยนความรู้สึกและประสบการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการเปิดโอกาสให้เหยื่อได้รับการชดเชย รู้สึก
ปลอดภัยขึ้นและอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ให้ผู้กระท าผิดได้รู้สึกอย่างแท้จริงถึงผลกระทบของพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นและให้แสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีที่ เหมาะสม ส่วนสังคมก็จะเข้าใจถึงสาเหตุที่ท าให้เกิด
อาชญากรรมข้ึน สร้างความสงบสุขในสังคม และปูองกันอาชญากรรมได้ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อให้เกิดมาตรการที่มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมภายใต้เงื่อนไขด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

กระบวนการยุติธรรมไม่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่ของรัฐในการฟูองผู้ต้องหา  
 

2) การใช้ค านิยาม (Use of terms) 
1. Restorative justice program หมายถึง โครงการต่างๆ ที่ใช้กระบวนการสมานฉันท์

และแสวงหาผลลัพธ์แบบสมานฉันท์ 
2. Restorative process หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่เหยื่อ ผู้กระท าผิด และบุคคล

อ่ืนๆ ในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากอาชญากรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผู้ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ โดยกระบวนการสมานฉันท์อาจจะ
ประกอบด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การประนีประนอม การประชุมร่วม และการลงโทษก็ได้ 

3. Restorative outcome หมายถึง ข้อตกลงกันที่เกิดข้ึนจากกระบวนการสมานฉันท์ 
อาจจะเป็นในรูปแบบการตอบสนอง โครงการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม การชดเชย การชดใช้ การบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมตามความต้องการของบุคคลและสังคมและความรับผิดชอบของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรลุเปูาหมายของการอยู่ร่วมกันของเหยื่อและผู้กระท าผิด  

4. Parties หมายถึง เหยื่อ ผู้กระท าผิด และบุคคลอ่ืนหรือสมาชิกในสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการสมานฉันท์ 

5. Facilitator หมายถึง คนที่จะท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกด้วยความเป็นกลาง
และยุติธรรมในการกระบวนการสมานฉันท์ 
 

3) การใช้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Use of restorative justice programs) 
1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจถูกน าไปใช้ในทุกข้ันตอนในกระบวนการ

ยุติธรรมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ 
2. กระบวนการสมานฉันท์จะถูกน าไปใช้เฉพาะในกรณีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการ

เอาผิดกับผู้ต้องหาโดยอยู่ภายใต้ความสมัครใจยินยอมของทั้งเหยื่อและผู้ต้องหา และทั้งสองฝุายสามารถที่จะ
ล้มเลิกความสมัครใจได้ทุกเมื่อในระหว่างกระบวนการสมานฉันท์ ข้อตกลงควรจะมาด้วยความสมัครใจและ
ภาระหน้าที่ผูกพันที่มีเหตุผลและเหมาะสม 

3. ในกระบวนการสมานฉันท์ทั้งเหยื่อและผู้ต้องหาควรเห็นตรงกันกับข้อเท็จจริงในคดี 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสมานฉันท์ของผู้ต้องหาไม่ควรถูกน าไปเป็นพยานหลักฐานในการยอมรับ
สารภาพหากมีการฟูองร้องต่อไป 

4. ในการที่จะน าคดีไปสู่กระบวนการสมานฉันท์ควรค านึงความแตกต่างที่น าไปสู่ความไม่
สมดุลทางอ านาจและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างคู่กรณี 
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5. ในการที่จะน าคดีไปสู่กระบวนการสมานฉันท์ควรค านึงความปลอดภัยของคู่กรณี
ทั้งหมด 

6. เมื่อกระบวนการสมานฉันท์ไม่เหมาะสมหรือเป็นไปไม่ได้ ควรจะน าคดีกลับเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมหลักโดยไม่ชักช้า ในคดีเหล่านั้นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมควรจะพยายามให้
ผู้ต้องหาแสดงความรับผิดชอบต่อเหยื่อและสังคม รวมทั้งการสนับสนุนผู้ต้องหาและเหยื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้ตามปกติ 
 

4) การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Operation of restorative justice 
programs) 

1. ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดท าแนวทางและมาตรฐานส าหรับใช้ในการก ากับดูแล
การด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีหลักการพื้นฐานดังนี้ 

(a) เงื่อนไขในการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(b) การจัดการคดีในกระบวนการสมานฉันท์ 
(c) คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการประเมินผู้ที่ท าหน้าที่อ านวยการหรือคนกลาง 
(d) การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(e) กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการก ากับดูแลการด าเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ 
2. กระบวนการที่เป็นหลักคุ้มครองความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาและเหยื่อในกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประกอบด้วย 
(a) ภายใต้กฎหมายของประเทศ เหยื่อและผู้ต้องหาควรมีสิทธิในการปรึกษาทนายใน

เรื่องเก่ียวกับกระบวนการสมานฉันท์ ได้รับสิทธิการแปลความหมายหากจ าเป็นต้องใช้ล่ามแปล ส าหรับเด็ก
ควรมีสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

(b) ก่อนที่จะตกลงเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรจะทราบถึง
สิทธิต่างๆ ขั้นตอนทั้งหมด และผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์ 

(c) ทั้งเหยื่อและผู้ต้องหาไม่ควรถูกบังคับหรือชักจูงด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมให้เข้า
ร่วมในกระบวนการสมานฉันท์หรือผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสมานฉันท์ 

3. การพูดคุยในกระบวนการสมานฉันท์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในที่สาธารณะควรจะเก็บเป็น
ความลับและไม่ควรเปิดเผยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เก่ียวข้องหรือถูกก าหนดโดยกฎหมายของ
ประเทศ   

4. ผลของการท าข้อตกลงจากกระบวนการสมานฉันท์ควรถูกก ากับดูแลโดยศาลยุติธรรม
หรือน าไปใช้ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหากเห็นว่าเหมาะสม หากเป็นเช่นนั้นผลที่ได้
ก็ถือว่าเป็นค าพิพากษาเช่นเดียวกับศาลยุติธรรมและควรจะไม่มีการฟูองคดีด้วยข้อเท็จจริงอันเดิมอีก 

5. หากไม่สามารถมีข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสมานฉันท์ คดีดังกล่าวควร
จะถูกน ากลับเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมหลักโดยไม่ชักช้า และความล้มเหลวจากการท าข้อตกลงกันเพียง
อย่างเดียวไม่ควรถูกใช้ในการด าเนินคดีในภายหลัง 

6. การไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงในกระบวนการสมานฉันท์ได้ ควรน าคดีกลับสู่
กระบวนการยุติธรรมหลักหากกฎหมายของรัฐก าหนดไว้เพื่อที่จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยไม่ชักช้า 
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การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาของศาลไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุในการลงโทษผู้ต้องหา
เพ่ิมข้ึนในการด าเนินคดีภายหลัง 

7. ผู้ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในกระบวนการสมานฉันท์ต้องด าเนินการด้วยความ
เป็นกลางเคารพศักดิ์ศรีและให้เกียรติทุกฝุายที่เก่ียวข้องและควรควบคุมให้ทุกฝุายปฏิบัติต่อกันด้วยความ
เคารพต่อกัน รวมทั้งท าให้ทุกฝุายร่วมหาทางออกด้วยกัน 

8. ผู้ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในกระบวนการสมานฉันท์ต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างดีและหากเป็นไปได้ควรได้รับการอบรมก่อนที่จะท าหน้าที่ดังกล่าว 
 

5) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Continuing 
development of restorative justice programs) 

1. ประเทศสมาชิกควรพจิารณาด าเนินการสร้างนโยบายหรือแผนระดับชาติในการพัฒนา
โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสร้างวัฒนธรรมที่จะสามารถน ากระบวนการสมานฉันท์มา
ใช้ในกลุ่มของผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้พิพากษาและนักสังคม รวมทั้งชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

2. ควรมีการประชุมหารือกันเป็นประจ าระหว่างเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมหลัก
และผู้ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือพัฒนาความเข้าใจร่วมกันและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการสมานฉันท์และผลลัพธ์ที่ได้ เพ่ือให้มีการใช้กระบวนการสมานฉันท์มากขึ้น เพ่ือหาแนวทาง
ในการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในงานยุติธรรม 

3. ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนการท าวิจัยและประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เพ่ือที่จะทราบระดับผลส าเร็จของกระบวนการสมานฉันท์ มีการส่งเสริมหรือเป็นทางเลือกใน
กระบวนการยุติธรรมหลักและมีผลเชิงบวกส าหรับทุกฝุายหรือไม่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจจะ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงต้องมีการประเมินผลโครงการเหล่านั้นและน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนานโยบายและโครงการต่อไป 

 
นอกจากนี้องค์กรสหประชาชาติได้เผยแพร่คู่มือส าหรับการด าเนินการกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ในปี ค.ศ.2005 (Handbook on Restorative Programmes: Criminal Justice 
Handbook Series) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ในระบบงายุติธรรมที่เป็นทางการ การท างานขององค์กรอิสระและชุมชนเพ่ือจัดการกับความ
ขัดแย้งและอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
หลัก น าคดีออกจากระบบงานยุติธรรม และสร้างแนวทางการลงโทษที่สร้างสรรค์ขึ้นในระบบงานยุติธรรม 
(UNODC, 2005) โดยในคู่มือจะประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้อง ค านิยาม ค่านิยม และวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ส่วนที่ 2 การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบต่างๆ 
ส่วนที่ 3 แนวทางและหลักการพ้ืนฐานในการใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในด้าน

ที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรม 
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ วิธีการ และข้อแนะน าในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ 
ส่วนที่ 5 อธิบายถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขั้นตอนกระบวนการ

และข้อควรระวังในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ 
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ส่วนที่ 6 บทบาทขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ 

และส่วนที่ 7 น าเสนอวิธีการในการประเมินผลส าเร็จในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปใช้    

โดยในส่วนที่ 3 จะน าเสนอตัวอย่างหลักการที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการอันเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. หลักการที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของคู่กรณี (ความต้องการและสิทธิ) 
1.1 คู่กรณีทุกฝุาย 

1.1.1 การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครและการให้ความยินยอม 
1.1.2 ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตาม 
1.1.3 การเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.1.4 การคุ้มครองความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการ 
1.1.5 การยังคงสามารถเข้าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไป/กระบวนการยุติธรรมหลัก 
1.1.6 สิทธิพิเศษควรจะใช้ส าหรับข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ในการพิจารณาในชั้นศาล 
1.1.7 สิทธิพลเรือนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควรได้รับการเคารพ 
1.1.8 ความปลอดภัยส่วนตัวควรได้รับการคุ้มครอง 

1.2 ฝุายผู้ได้รับความเสียหาย 
1.2.1 ความต้องการและความรู้สึกที่ต้องการอย่างแท้จริง 
1.2.2 ความเสียหาย/สูญเสียที่ควรรับรู้ 
1.2.3 สิทธิในการเรียกร้องค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 

1.3 ฝุายผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
1.3.1 สิทธิในการเสนอการช่วยเหลือชดเชยก่อนที่จะมีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการ 
1.3.2 สิทธิในความยุติธรรมเช่นเดียวกับในการพิจารณาในชั้นศาล รวมถึงการสันนิษฐาน

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมีการพิจารณาตัดสินคดี 
1.3.3 การชดเชยความเสียหายควรมีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้กระท าผิดที่

จะท าให้ได้และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
1.3.4 การชดเชยความเสียหายควรจะสอดคล้องกับหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้ที่กระท าผิด 
2. หลักการส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

2.1 ควรส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนด้วยวิธีการที่เป็นการปูองกันอาชญากรรม ลด
อันตราย/ความเสียหาย และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 

2.2 ความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมควรได้รับการส่งเสริมโดยวิธีการให้ความเคารพต่อ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.3 ความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมควรได้รับการส่งเสริมด้วยการยึดหลักศีลธรรมและ
ความเคารพต่อกฎหมาย 
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3. หลักการส าหรับหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม 
3.1 ควรพิจารณาไม่ให้มีการฟูองคดีในกรณีที่มีการด าเนินการสมานฉันท์ เว้นแต่เป็นกรณีที่

มีระดับความเสียหาย ความเสี่ยงที่จะมีความเสียหายตามมา เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ หรือความเห็น
ต่างกันในข้อเท็จจริงหรือผลลัพธ์ ที่ต้องให้ศาลพิจารณา 

3.2 การใช้ดุลยพินิจทั้งในส่วนตัวบุคคลและระบบไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย
หรือน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ 

3.3 มาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรจะส าคัญน้อยกว่ามาตรการอ่ืนในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น มาตรการการเบี่ยงเบน หรือมาตรการฟื้นฟู 

4. หลักการส าหรับศาลยุติธรรม 
4.1 เปูาหมายหลักของกระบวนการทางศาลควรเป็นการน าทุกฝุายกลับมาอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างปกติสุข 
4.2 การซ่อมแซมความเสียหายควรเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจ าหน่ายคดี 
4.3 ความต้องการสมานฉันท์ควรเหมาะสมกับลักษณะของคดี 
4.4 เมื่อความต้องสมานฉันท์สามารถด าเนินการได้และมีความเหมาะสม ให้ศาลมีค าสั่งให้

คู่กรณีเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์โดยไม่ต้องค านึงถึงความต้องการของคู่กรณี หากผู้เสียหายปฏิเสธก็ให้มี
ตัวแทนผู้เสียหายเข้าร่วมแทน 

4.5 ความตั้งใจที่แท้จริงของผู้กระท าผิดที่จะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดข้ึนควรจะถูก
น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจาณาจ าหน่ายคดี 

4.6 เนื้อหาของการไกล่เกลี่ย/เจรจาประนีประนอมที่จะได้รับการพิจารณาควรเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ของสาธารณชน 

5. หลักการส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
5.1 แนวทางการปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิคือ การที่ต้องให้ทุกฝุายได้ทราบถึงสิทธิของ

ตนและมีการแนะน าให้แสวงหาค าแนะน าหรือที่ปรึกษาก่อนที่จะตกลงใจเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์ 
5.2 ผู้ไกล่เกลี่ยที่ไม่เอนเอียง 
5.3 ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง 
5.4 ควรเก็บข้อมูลของคู่กรณีทุกฝุายเป็นความลับ 
5.5 ควรอ านวยความสะดวกการเข้าร่วมของฝุายที่อ่อนแอกว่าในการเจรจา 
5.6 ยึดมั่นในหลักศีลธรรมอันดีในการปฏิบัติตนระหว่างการด าเนินขั้นตอนการเจรจาไกล่

เกลี่ย 
5.7 ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ควรมีบทบาทอ่ืนในคดีเดียวกัน 
5.8 ยึดมัน่ในแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ 
5.9 ได้รับการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน 
5.10 มีความยึดมั่นในหลักการที่สังคมยอมรับ 
5.11 มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานโดยการเข้าร่วมในการท างานวิจัย 
5.12 มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานด้วยการทบทวนการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง

ในส่วนของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
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2.2.4 ยุติธรรมชุมชน1 
ชุมชนหรือหมู่บ้าน คือ โครงสร้างทางการปกครองที่เล็กที่สุด และส าคัญที่สุด ดังที่หลายฝุาย

เห็นตรงกันว่า หมู่บ้านหรือชุมชุน คือ “จุดแตกหัก” ของการแก้ปัญหาและการพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้นควรจะ
แก้ปัญหาที่หมู่บ้านหรือชุมชนก่อน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวควรจะใช้ยุติธรรมชุมชนเข้าไป ทั้งนี้เป็นเพราะ
สมาชิกของชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในบริบทของความขัดแย้ง ย่อมสามารถเข้าใจเรื่องราวความขัดแย้งและ
สามารถจัดการได้ดีกว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่มาจากภายนอก ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงการเกิดขึ้นของสิ่งที่
เรียกว่ายุติธรรมชุมชนโดยชุมชน 

ค าว่า “ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้น
ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการปูองกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อ
พิพาทและความขัดแย้ง เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชน 

ซึ่งในปัจจุบันการขับเคลื่อนเรื่องยุติธรรมชุมชนก าลังเป็นประเด็นส าคัญทั้งในสังคมไทยและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้การเกิดขึ้นของยุติธรรมชุมชน มีพ้ืนฐานมาจากความคิดที่ว่า ชุมชนควรเป็นผู้จัดการความ
ขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้น ายุติธรรมชุมชนมาใช้ในรูปแบบการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวคิดชุมชนตัวอย่าง คือ “โครงการ
บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี”เนื่องจากการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมที่ผ่านมา ยังคงเป็นเรื่องที่
ขับเคลื่อนค่อนข้างยากล าบาก เพราะแนวทางและวิธีการยังเป็นการขับเคลื่อนจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง 
กล่าวคือเป็นการก าหนดนโยบายและกิจกรรมจากรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม ผ่านหน่วยงานราชการลงสู่
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง และที่ส าคัญ ประชาชนยังคงมอง
ว่า ปัญหาความมั่นคง เป็นหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานราชการต้องรับผิดชอบด าเนินการ เช่น ฝุาย
ปกครอง ทหาร ต ารวจ ฯลฯ จึงให้ปัญหาต่างๆ  ด้านความมั่นคงเหล่านี้ทวีความรุ่นแรงขึ้นตามล า ดับ 
ตัวอย่างเช่น ในบางหมู่บ้าน/ชุมชน พบมีการมั่วสุ่มค้าหรือเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ประชาชน
กลับปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับตน แต่เป็นหน้าที่ของฝุายปกครองหรือต ารวจต้องมาจับกุมและ
ปราบปราม ซึ่งประชาชนอาจไม่สนใจหรือให้ความร่วมมือเลย บางรายยั งช่วยกันปกปิดข้อมูลไม่ให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ท าให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนายังไม่สามารถด าเนินการให้สมบูรณ์และยั่งยืนได้
เท่าที่ควร เพราะการด าเนินการต้องอาศัยปัจจัยและความร่วมมือจากหลายด้าน ที่ส าคัญคือ การท าให้ประชาชน
ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ ในการด าเนินการทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ จะมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ภายใต้การ
ใช้ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นเครื่องมือเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ใช้กฎหมายผสานกับจารีต
ประเพณี ในการบูรณาการทุกกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในพ้ืนที่ เน้นสร้างการพ่ึงพาตนเองของ
ประชาชนสู่ความมั่งค่ัง และสร้างองค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติ ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ 
พร้อมสร้างระบบทายาทสู่ความยั่งยืน ดังนั้นประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช้เพียงเป็นราษฎรหรือ 
People หมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่เรียกว่า Citizen หมายถึงผู้ที่มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของแผ่นดิน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือรักษาและพัฒนาผลประโยชน์
                                      
1 กระทรวงยุติธรรมได้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแจ้งการระงับการออกกฎหมายเกีย่วกับ
ยุติธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากเนื้อหาสาระของรา่งพ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนมีความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าท่ีของ “คณะกรรมการยตุิธรรมชุมชนแห่งชาติ” กับ “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” ตาม 
พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549   
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ของส่วนรวม ไม่ใช่ประชาชนผู้อาศัยและรอรับการช่วยเหลือหรือรับค าสั่งจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว 
(อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ และคณะ, 2558)   
 
 
2.3 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย 

2.3.1 ความเป็นมาของการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย 
แนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เริ่มเข้ามาสู่วงการอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2538 ภายหลังจากการประชุม UN Crime Congress ครั้งที่ 9 เมื่อปี           
ค.ศ. 1995 อย่างไรก็ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสังคมไทยใน
ปี พ.ศ. 2545 ในการสัมมนาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่ส าหรับกระบวนการ
ยุติธรรมไทย  ต่อมาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UN Crime Congress ครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ. 2548 โดยมี
ประเด็นของการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ่งเป็น
พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทยร่วมสมัย แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ใช้เวลาเพียงไม่นานในการขยายผลท าให้เป็นที่รู้จักในวงการกฎหมายและงานยุติธรรมในสังคมไทย 
และมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนกรอบทัศนะของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2547) 

ในประเทศไทยแนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถูกน ามาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ เริ่มน าโครงการ การประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family, community group conferencing) มาใช้กับเด็กและเยาวชนกระท า
ผิดในความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระคดี
ออกจากระบบงานยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ที่มีภาวะคดีล้นสถานพินิจเช่นเดียวกับเรือนจ าส าหรับ
ผู้ใหญ่ เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนจ านวนมากที่ต้องเข้ารับการอบรมในสถานฝึกอบรมของสถานพินิจเกินกว่า
ที่จะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการการให้โอกาสแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิด
โดยการสั่งไม่ฟูองไม่ใช่เพียงการให้อภัยแก่ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวยังมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่
กระท าผิดกลับตัวเป็นคนดีไม่ให้กลับไปกระท าผิดซ้ าอีกและเพ่ือประคับประคองช่วยเหลือให้เด็กหรือเยาวชน
ที่มีปัญหาได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตชีวิตไปได้ อาศัยอ านาจตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  

ตามโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของกรมพินิจในรอบปี พ.ศ. 2546-2547 ว่า ใน
จ านวนเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีทั้งหมด 30,033 ราย มีคดีที่เข้าข่ายใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ได้ จ านวน 3,099 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณคดีทั้งหมด และกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 1,972 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.6 ของปริมาณ
คดีที่เข้าหลักเกณฑ์ และพนักงานอัยการเห็นชอบกับผู้อ านวยการสถานพินิจสั่งไม่ฟูองคดีอาญาแก่เด็กและ
เยาวชนจ านวน 1,160 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.4 และสั่งฟูองเพียง 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.6 เท่านั้น    
จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่าโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ช่วยท าให้คดีออกจากศาล
เยาวชนและครอบครัวได้จ านวนไม่น้อย  

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติในปี พ.ศ. 
2547  โดยได้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ 
และได้ท าการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติที่จะท าหน้าที่นี้ในส านักงานคุมประพฤติที่อยู่ในโครงการน า
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ร่อง 11 แห่ง จ านวน 40 คน และรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่น ามาใช้ในงานคุม
ประพฤตินี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่า การประชุมฟ้ืนฟูสัมพันธภาพ (Victim-offender mediation) ซึ่งเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพคดีท่ีเข้ามาสู่งานคุมประพฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานสืบเสาะและพินิจ
มากที่สุด กล่าวคือ มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มอย่างน้อย 2 ฝุาย คือ ผู้เสียหายและเครือข่าย และ ผู้กระท าผิด
และเครือข่าย ส าหรับชุมชนนั้นสามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มได้ในฐานะเหยื่อโดยอ้อม (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2547; เดชา สังขวรรณ, 2550) 

 
2.3.2 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในงานต ารวจ 
โดยหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถที่จะน ามาใช้ในงานของต ารวจได้ 

และน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าการน ามาใช้ในงานคุมประพฤติ เพราะหากมีการไกล่
เกลี่ยตกลงกันได้ระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุายแล้ว ก็จะไม่มีการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝุาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่กระท าผิดไม่มีประวัติต้องโทษทางอาญาติดตัวไป ผู้เสียหาย
หรอืเหยื่อได้รับการเยียวยาและความยุติธรรมตามที่พวกเขาต้องการ และชุมชนได้ความสงบสุขจากการที่ทุก
ฝุายสามารถที่จะกลับเข้าไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติ และผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือ จ านวนสถิติคดีอาญา
ลดลงและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมลง การไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามหลักการ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั้นของต ารวจมีการน ามาใช้ในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา 
จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยนั้นต ารวจได้น าวิธีการนี้มาใช้ในชั้นการสอบสวนใน
คดีที่สามารถท าการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมกันได้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะยุติคดีความ
ระหว่างกันของผู้เสียหายกับผู้ที่กระท าความผิด โดยในปัจจุบันได้มีการตรากฎหมายให้อ านาจแก่ต ารวจใน
การไกล่เกลี่ยคดีความบางประเภทเพ่ือลดจ านวนคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ลดจ านวนผู้ต้องขังใน
เรือนจ า และสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคม 

ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการตรา พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่ให้
อ านาจหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต ารวจ ในการไกล่เกลี่ยคดีความบางประเภททั้งคดีทางแพ่งและทางอาญา 
เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและลดจ านวนคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ลดจ านวนผู้ต้องขังใน
เรือนจ า และสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ความส าคัญกับความยินยอมของคู่กรณี 
และคุณสมบัติผู้ที่ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย โดยความผิดทางอาญาที่สามารถน าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
ประกอบด้วย 

(1) คดีความผิดอันยอมความได้  
(2) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 

มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอ่ืน ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

(3) ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่  
1) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชุลมุนต่อสู้  
2) ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
3) ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
4) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุน 
5) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
6) ความผิดฐานลักทรัพย์ 
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 โดยในกลุ่มคดีเหล่านี้จะได้เข้ารับการไกล่เกลี่ยเมื่อ (1) ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นคดีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ 
ซึ่งพ้นระยะเวลาเกินสามปีนับแต่มีค าสั่งยุติคดี และ (2) ผู้ต้องหาไม่อยู่ระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกหรือพ้นโทษมาแล้วเกินกว่าห้าปี เว้นแต่เป็นคดีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ 
หรือคดีความผิดที่ผู้ต้องหาได้กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 

 
 ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการน าคดีอาญาความเข้าการไกล่เกลี่ย มีข้ันตอนคร่าวๆ ดังนี้ 
1) พนักงานสอบสวนแจ้งให้คู่กรณีทราบในคดีท่ีอาจไกล่เกลี่ยได้ 
2) คู่กรณียื่นค าร้องต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี 
3) พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอพนักงานผู้มีอ านาจ 
4) หากพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางอาญา เมื่อเห็นว่า

พฤติการณ์ของการกระท าความผิดไม่ร้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม 
5) พนักงานสอบสวนจัดให้มีการประชุมระหว่างคู่กรณีเพ่ือเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยภายในเจ็ด

วันนับแต่วันที่พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ถ้าคู่กรณีไม่อาจ
ตกลงเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้ ให้พนักงานสอบสวนเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณี
ทราบ 

6) พนักงานสอบสวนก าหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรกภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ 

7) การจัดการไกล่เกลี่ย คู่กรณีต้องเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วยตนเองและมีสิทธิ
ให้ผู้ซึ่งตนไว้วางใจไม่เกินสองคนเข้าฟังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้  ถ้าคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็น
ผู้เยาว์ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อาญาด้วย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระท าเป็นการลับ 

- ก่อนเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบายให้คู่กรณีทราบถึง
พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่คู่กรณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้กระท าลงตามค าร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคดี 
กระบวนการและผลทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  และสิทธิในการยุติการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางอาญา 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ก าหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือเป็นกรณีที่มี

เหตุอันควรเชื่อว่าคู่กรณีจะสามารถตกลงกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจด าเนินการต่อไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน โดยให้
บันทึกเหตดุังกล่าวไว้ 

- ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้ 
โดยอิสระ ทั้งนี้ ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัด

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่ขัดหรือฝืนความประสงค์ของผู้เยาว์ด้วย 

8) เมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลงหรือจัดให้มีการ
บันทึกข้อตกลงนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือชื่อไว้ แล้วให้ผู้ไกล่เกลี่ยส่ง
บันทึกข้อตกลงไปยังพนักงานสอบสวนบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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(1) ชื่อและท่ีอยู่ของคู่กรณี 
(2) พฤติการณ์ท่ีมีการกล่าวหา 
(3) ฐานความผิดและอัตราโทษตามกฎหมายที่มีการกล่าวหา 
(4) ความสมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 
(5) สาระส าคัญของข้อตกลงอันเป็นผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เช่น การชดใช้

เยียวยาความเสียหาย เงื่อนไขที่คู่กรณีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติและระยะเวลาด าเนินการ หรือข้อตกลงไม่
ติดใจที่จะรับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย 

9) เมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแล้ว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบ เพ่ือจัดท าบันทึก
การปฏิบัติตามข้อตกลง ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
พิจารณาสั่งยุติคด ี

ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน ให้คู่กรณีแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ
เพ่ือเสนอพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งพิจารณามีค าสั่งด าเนินคดีต่อไป เว้นแต่ผู้เสียหายพอใจ ใน
การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กระท าไปแล้ว ให้คู่กรณีแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าความปรากฏแก่พนักงานสอบสวนว่าคู่กรณีที่เป็นผู้ต้องหาจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดย
ไม่มีเหตุอันควร ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งพิจารณามีค าสั่งด าเนินคดีต่อไป 

10) เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งยุติคดี สิทธิน าคดีอาญามาฟูองเป็นอันระงับ โดยในกรณีท่ีมี
ผู้เสียหายหลายคน หากผู้เสียหายคนหนึ่งคนใดไม่สามารถท าข้อตกลงกับผู้ต้องหาได้ สิทธิน าคดีอาญามาฟูอง
ของผู้เสียหายดังกล่าวย่อมไม่ระงับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่ตัดอ านาจของพนักงานสอบสวนที่จะ
ท าการสอบสวนต่อไป 
 

บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 
ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(1) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง 

(2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 

(3) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่พ้นห้าปี นับถึงวันยื่น
ค าขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

หน้าที่และอ านาจของผู้ไกล่เกลี่ยมีดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางและจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(2) ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และเสนอแนะคู่กรณีในการหาแนวทางยุติข้อพิพาท 
(3) ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง 
(4) จัดท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทตามผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
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ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยกระท าการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา 

 
จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
(2) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง ในกรณีที่ไม่อาจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ต้อง

แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นล่วงหน้าให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ 
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ไมท่ าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
(4) ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(5) ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความสุภาพ 
(6) รักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(7) ไม่กระท าการในลักษณะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่กรณีฝุายหนึ่งฝุายใดลง

ลายมือชื่อในข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
(8) กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ความเป็นกลางและความเป็นอิสระผู้ไกล่เกลี่ย 
ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระ

ของตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับคู่กรณีไม่ว่าฝุายใดในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส 
(2) เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน

สามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(3) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
(4) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 

การถูกถอดถอนของผู้ไกล่เกลี่ย อาจโดยคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งหรือทั้งสองฝุายหรือหน่วยงานซึ่ง
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าการฉ้อฉลหรือข่มขู่คู่กรณีหรือบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(2) ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเกินสองครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
(3) ขาดจริยธรรมตามมาตรา 12 
(4) ถูกตั้งข้อรังเกียจตามมาตรา 14 

ข้อห้ามในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ห้ามมิให้ผู้ไกล่เกลี่ยกระท าการหรือจัดให้กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือ

กระท าการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้คู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
การสิ้นสุดความเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) สิ้นสภาพการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
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(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 
ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยถูกถอดถอนหรือความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงในระหว่างการด าเนินการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีอาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต่อไปโดยอาจใช้
เอกสารของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีด าเนินการมาแล้วได้ตามท่ีคู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่
เห็นสมควร 
 

2.3.3 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 
พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชน โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
รวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค
ประชาชน ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนให้กระท าได้ใน
กรณ ีดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท 
(2) ข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนนอกจาก (1)  
(3) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 35 

ในกรณีที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชนในเรื่องใดได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และออกหนังสือรับรองให้แล้ว ให้ข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาทนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิน าคดีอาญามาฟูองระงับไป 
 
 
2.4 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
มีสาระส าคัญจ าแนกตามประเด็นได้ดังนี้ 

  
2.4.1 รูปแบบความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น มีความเกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยลักษณะทั่วไปของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะ
แบ่งเป็นหมู่เกาะจ านวนมาก ท าให้ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรและความเป็นอยู่
แตกต่างกัน รวมทั้งการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและการเคยตกเป็นเป็นอาณา
นิคมของฮอลันดาท าให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความหลากหลายในสังคมอย่างมาก และการที่สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเป็นสังคมเปิดท าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหนึ่งใน
ประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งสูงโดยเฉพาะความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
และสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ท าให้สังคมอยู่ในภาวะหวาดกลัว กระทบต่อสุขภาพจิต
ใจ เช่น เกิดการแก้แค้น การเกลียดชัง ซึ่งน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในหลายส่วนและหลายด้านใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เช่น 

- การแบ่งแยกดินแดน ในพื้นที่ติมอร์ตะวันออก อาเจห์ (GAM) อิเรียนจายา (OPM) สุราเวสีใต้ 
มาลูก ู



30 
 

- ความขัดแย้งทางศาสนาและความเชื่อในแถบโปโซ อัมบน 
- การก่อการร้าย โดยมีกลุ่มก่อการร้ายที่ส าคัญในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ Jamaah 

Islamiyah (JI) Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Jemaah Ansharut Tauhid (JAT)  
 

2.4.2 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดการความขัดแย้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียใช้วิถีทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่มีอยู่   ระบบการจัดการความขัดแย้งก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่การปราบปรามเป็นหลัก  นอกจากนั้น
กฎระเบียบปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งยังมิได้ตราออกเป็นกฎหมายแต่เป็นค าสั่งหรือ
ข้อก าหนดประธานาธิบดี  ต่อมาในปี 2012 ได้ออกกฎหมายการจัดการความขัดแย้งรุนแรงทางสังคม2 ซึ่งถูก
ตราออกมาใช้บนพื้นฐานสามประการหลักคือ  

1) เหตุผลทางด้านปรัชญาการสร้างประเทศคือ  
(ก) ยึดในความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ  ส่งเสริมความสามัคคีในชาติปราศจาก       

ความขัดแย้งทางความคิดหรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนหรือชนเผ่า  
(ข) ปกปูองคุ้มครองทุกชนเผ่า ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ประกอบกันขึ้นเป็นประเทศ

สาธารณรัฐอินโดนีเซียรวมทั้งพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ให้มีสวัสดิการพ้ืนฐานที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ  

(ค) คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนสิทธิมนุษยชนด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งความ
ปลอดภัย สงบสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี 

2)  ความจ าเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อจัดการความขดัแย้งทางด้านสังคมเนื่องจาก  
(ก)  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความหลากหลายของชนเผ่า ศาสนา และ

วัฒนธรรมซึ่งยังไม่มีความสมดุลในการพัฒนา ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม    

(ข) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทางด้านหนึ่งก าลังอยู่ในจุดเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาประชาธิปไตย  มีแนวโน้มจะเกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศ และอีกด้านหนึ่งคือ
อิทธิพลของต่างประเทศซึ่งมีความชัดแย้งสูง 

(ค) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติแต่
ขณะเดียวกันความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีจ ากัดซ่ึงก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง  

(ง)  ความขัดแย้งก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ความหวาดกลัว ความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน มีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบของสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
ก่อใหเ้กิดความเป็นปรปักษ์ ความเกลีอดชัง แก้แค้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

(จ) การจัดการความขัดแย้งต้องสามารถท าได้อย่างครอบคลุม มีการบูรณาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และโปร่งใส   โดยก าหนดเปูาหมายอย่างเหมาะสมด้วยวิธีการเจรจาและตกลงกัน
อย่างสันติวิธีบนหลักของกฎหมาย 
                                      
2 กฎหมายเลขท่ี 7 ปี ค.ศ. 2012 เป็นกฎหมายที่ก าหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้งในอินโดนีเซีย โดยแบ่งออกเป็น
หมวดๆ คือ การปูองกันความขดัแย้ง โดยให้มีการเตือนภยัล่วงหน้า การก าหนดและประกาศเขตภัยความขัดแย้งเพ่ือจ ากัด
เขตความขัดแย้งให้อยู่ในวงจ ากัด มาตรการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภยัแก่ประชาชนและคุ้มครองเหยื่อ และมาตรการฟื้นฟู
หลังความขัดแย้ง 
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ฉ) ในการจัดการความขัดแย้งรุนแรงทางสังคมรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังไม่มีน
โยบานที่เป็นแบบแผนแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

3) เรื่องข้อโต้แย้งทางกฎหมายว่าจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีกฎหมายเรื่องการจัดการความ
ขัดแย้งรุนแรงทางสังคม เนื่องจากกฎระเบียบต่างๆ เรื่องการจัดการความขัดแย้งนั้นยังไม่มีการบูรณาการ
และยังไม่ตอบสนองอีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของรัฐ 

กฎหมายการจัดการความขัดแย้งรุนแรงทางสังคม ได้มีการระบุด้วยว่า ความขัดแย้ง  อาจเกิด
จากปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความบาดหมางระหว่างผู้นับถือศาสนาเดียวกัน  และหรือ
ระหว่างต่างศาสนา ระหว่างกลุ่มและชนเผ่าต่างๆ ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตหมู่บ้าน และหรือเขตจังหวัด        
ข้อพิพาทเรื่องทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐบาลกับประชาชย และหรือระหว่างชุมชนกับนักธุรกิจ และการ
กระจายทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เท่าเทียมกันในชุมชน กฎหมายนี้ได้วางกฎเกณฑ์เรื่องการจัดการความ
ขัดแย้งรุนแรงทางสังคม โดยมีสาระส าคัญในแต่ละประเด็นดังนี้ 

1) การป้องกันความขัดแย้ง 
การปูองกันความขัดแย้งเป็นการด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง โดยการสร้าง

เสริมขีดความ สามารถของสถาบันและการเฝูาระวังและระบบการเตือนล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง
ทางสังคมรัฐบาลรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนอาจใช้มาตรการหลายอย่างเพ่ือรักษาสันติสุข ลดความขัดแย้ง และ
สร้างระบบการเตือนล่วงหน้า      

(1) การปูองกันความขัดแยง้ มีมาตรการดังนี ้
(ก) รักษาความสงบให้แก่ประชาชน 
(ข) พัฒนาระบบการจัดการข้อพิพาทแบบสันติวิธี 
(ค) ลดแนวโน้มหรือโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง 
(ง) สร้างระบบการเตือนล่วงหน้า 

(2) ให้รัฐบาล รัฐบาลท้องถ่ิน และประชาชนกระท าการปูองกันตามข้อ (1) เพ่ือรักษา
ความสงบสุขในสังคม ก าหนดให้ทุกคนต้องกระท าดังนี้  
(ก)  ต้องมีความอดกลั้นและเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติศาสนกิจบน

ความเชื่อของแต่ละคน  
(ข)  เคารพความแตกต่างในชนเผ่าภาษาและประเพณีของผู้อื่น 
(ค)  เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 
(ง) ตระหนักถึงความเสมอภาคและสิทธิที่เท่าเทียมกันและโดยไม่แบ่งแยกเชื้อ

ชาติเผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศสถานะทางสังคมและสีผิว  
(จ)  สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสาธารณรัฐอินโดนีเซียบน

พ้ืนฐานของความหลากหลายและความแตกต่าง และ / หรือ 
(ฉ)  ยอมรับความคิดเห็นและเสรีภาพของผู้อื่น 

การระงับข้อพิพาทในชุมชนต้องด าเนินการโดยสันติวิธี มีการจัดล าดับความส าคัญในการเจรจา
ร่วมกัน ผลของการเจรจาเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติของคู่ขัดแย้งทั้งหมด และให้เป็นพันธะผูกพันต่อคู่ขัดแย้ง  

รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นจ าเป็นต้องลดแนวโน้มหรือโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในหมู่
ประชาชนในโดยวิธีการดังนี้ 

(ก) วางแผนและด าเนินการการพัฒนาโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
(ข) ใช้หลักธรรมาภิบาล  
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(ค) ท าโครงการเพ่ือความสันติในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มที่จะการเกิดความขัดแย้ง  
(ง) เร่งให้มีการเจรจาระหว่างกลุ่มชุมชน  
(จ) บังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(ฉ) สร้างอัตลักษณะของประเทศ  
(ช) รักษาคุณค่าของหลักปัญจศลีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ  
(ซ) ประชุมหารือเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มชุมชนกับนักธุรกิจท้องถิ่น  

นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการเตือนล่วงหน้า โดยรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นจัดตั้งระบบการ
เตือนล่วงหน้าเพ่ือปูองกันความขัดแย้งในพ้ืนที่ที่มีข้อบ่งขี้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้งและ
ปูองกันการขยายตัวของความขัดแย้งในพ้ืนที่ที่ก าลังเกิดความขัดแย้ง หรือระบบเตือนล่วงหน้านี้อาจท าโดย
การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนหรือแจ้งเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องที่บางแห่ง
ให้ชุมชนทราบ แล้วให้รัฐบาลและรัฐบาลท้องถ่ินจัดตั้งระบบการเตือนล่วงหน้าโดยการการสื่อสารผ่านสื่อ 

รัฐบาลและรัฐบาลในท้องถิ่นบริหารจัดการระบบการเตือนล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นโดย 
(ก) การวิจัยและการท าแผนที่พื้นท่ีที่มีความเสียงที่จะเกิดความขัดแย้ง  
(ข) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
(ค) จัดให้มีการฝึกอบรม  
(ง) เสริมสร้างและใช้ประโยชน์เงินทุนของชุมชน และ  
(จ) เสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากการท างานด้านข่าวกรองตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย 

2) การระงับความรุนแรง เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ระงับความรุนแรง โดยวิธีดังนี้ 
(ก) การยุติความรุนแรงทางกายภาพ 
(ข) ประกาศเขตภัยความขัดแย้ง 
(ค) ให้มีมาตรการฉุกเฉินเพ่ือสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองเหยื่อ 
(ง) ขอความช่วยเหลือทางทหาร 

การแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องได้รับการประสานและควบคุมโดยต ารวจโดยให้ท างาน
ร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนาและ/หรือผู้น าตามประเพณีของสังคมนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

(1) การยุติความรุนแรงทางกายภาพนั้นให้ประสานงานกันโดยมีต ารวจเป็นผู้
ก ากับดูแล 

(2) การยุติความรุนแรงทางกายภาพนั้นต้องท างานร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ศาสนาและหรือผู้น าทางประเพณีของสังคมนั้นๆ 

(3) การยุติความรุนแรงทางกายภาพนั้นให้ด าเนินการตามกฎและบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

3) การก าหนดและประกาศเขตภัยความขัดแย้ง สามารถด าเนินการดังนี้  
หากต ารวจไม่สามารถควบคุมความขัดแย้งและความขัดแย้งนั้นกระทบต่อการบริหาร

ของรัฐให้รัฐบาลและรัฐบาลท้องถ่ินก าหนดให้เขตนั้นเป็นเขตภัยความขัดแย้ง หมายความว่าหากความขัดแย้ง
ขยายความรุนแรงและเสี่ยงที่จะบานปลายเนื่องจากจ านวนต ารวจและเครื่องมืออุปกรณ์ของต ารวจมีจ ากัด 
อีกทั้งความขัดแย้งดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการของรัฐบาลแก่
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ประชาชน ให้ก าหนดและประกาศท้องที่ท่ีมีความขัดแย้งเป็นเขตภัยความขัดแย้งเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และ
สามารถขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

ส าหรับผู้รับผิดชอบในการจัดการความขัดแย้งและหน้าที่มี ดังนี้    
(1) เขตภัยความขัดแย้งระดับ อ าเภอ/เมือง  ให้นายอ าเภอหรือเทศบาลเมือง

รับผิดชอบในการจัดการความขัดแย้ง เขตภัยความขัดแย้งระดับ อ าเภอ/
เมือง  ให้นายอ าเภอหรือเทศบาลเมืองรายงานสถานการณ์และมาตรการที่
ได้ด าเนินการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าเนาส่งถึงรัฐมนตรีท าก ากับดูแล
กิจการภายในประเทศ และหรือรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องรวมทั้งถึงสภาอ าเภอ   

(2) ในสภาวะความขัดแย้งจ ากัดระดับจังหวัดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ
ในการจัดการความขัดแย้ง ผู้ว่าท ารายงานสถานการณ์และมาตรการที่ได้
ด าเนินการให้แก่ประธานาธิบดีโดยผ่านรมต.กิจการภายในประเทศและหรือ 
รมต. ที่เก่ียวข้องส าเนาส่งถึงสภาจังหวัด  

(3) ความขัดแย้งระดับประเทศให้ประธานาธิบดีรับผิดชอบในการจัดการความ
ขัดแย้งประธานาธิบดีอาจแต่งตั้ง รัฐมนตรีซึ่งก ากับดูแลกิจการการเมือง 
กฎหมายและความมั่นคงเป็นผู้ประสานงานโดยให้ท างานร่วมกับรัฐมนตรี/
หัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประธานาธิบดีต้องรายงานสถานการณ์และผล
การจัดการความขัดแย้งนั้นให้สภาทราบ  

ระหว่างประกาศเป็นเขตภัยความขัดแย้งระดับเมือง จังหวัด หรือประเทศ ให้หัวหน้าเมือง ผู้ว่า-
ราชการจังหวัด ประธานาธิบดี สามารถด าเนินการดังนี้  

(ก) จ ากัดและปิดพื้นท่ีความชัดแย้งชั่วคราว  
(ข) ประกาศไม่ให้คนออกนอกบ้านเป็นการชั่วคราว 
(ค) จัดสถานที่นอกพ้ืนที่ให้คนที่อยู่ในพื้นท่ีความขัดแย้งเป็นเวลาชั่วคราว 
(ง) ห้ามคนไม่ให้เข้าหรือออกจากพ้ืนที่ความขัดแย้งเป็นเวลาชั่วคราว 

       4) มาตรการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและคุ้มครองเหยื่อ   
(1) ให้รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นใช้มาตรการฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยแก่

ประชาชนและคุ้มครองเหยื่อ ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(2) มาตรการฉุกเฉินมีดังนี้ 

(ก) ให้ความปลอดภัย อพยพ และระบุตัวเหยื่อความขัดแย้ง โดยเร็วและ
เหมาะสม 

(ข) จัดหาสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานให้แก่เหยื่อความขัดแย้ง 
(ค) จัดหาสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานแด่ผู้อพยพรวมทั้งของใช้จ าเป็นพิเศษให้เด็ก 

สตรีและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  
(ง) ให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มท่ีอ่อนแอ 
(จ) มีมาตรการซึ่งท าให้พ้ืนที่ขัดแย้งนั้นได้รับการควบคุม 
(ฉ) คุ้มครองสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ  
(ช) บังคับใช้กฎหมาย 
(ซ) จัดระเบียบการเคลื่อนย้ายคน สิ่งของจากและสู่เขตความขัดแย้ง  
(ฌ) คุ้มครองทรัพย์สินของเหยื่อความขัดแย้ง 
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(3) กฎระเบียบเรื่องมาตรการฉุกเฉินเพ่ือคุ้มครองเหยื่อให้ออกเป็นค าสั่ง
ประธานาธิบดี 

5) ความช่วยเหลือทางทหาร 
(1)  หากระดับความขัดแย้งอยู่ในระดับเมือง ให้หัวหน้าเมืองขอก าลังทหารจาก

รัฐบาล  
(2)  หากระดับความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าฯ ขอก าลังทหารจาก

รัฐบาล 
(3) หากระดับความขัดแย้งอยู่ในประเทศให้ประธานาธิบดีขอก าลังทหารจาก

รัฐบาลโดยให้ปรึกษากับประธานสภาก่อน 
(4)  การใช้ก าลังทหารตามข้อ (1) (2) และ (3)  ให้ท าตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย การใช้ก าลังทหารข้างต้นต้องท างานประสานกันกับต ารวจและ
ต้องออกเป็นค าสั่งประธานาธิบดี ซึ่งในกฎหมายเลขที่ 34 ปี 2004 เรื่อง
กองทัพก็ระบุไว้ว่าการใช้กองก าลังทหารต้องมีค าสั่งประธานาธิบดีโดย
ประธานาธิบดีต้องได้รับอนุมัติจากสภาก่อนกองทัพ กฎหมายฉบับที่ 34 ปี 
2004 ระบุว่ากองทัพมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง เนื่องจากความ
ขัดแย้งเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักชองทหารโดยท างานร่วมกันกับต ารวจ   

  
6) การฟื้นฟูหลังความขัดแย้ง 

รัฐบาลและรัฐบาลท้องถ่ินต้องด าเนินการฟื้นฟูหลังความขัดแย้งยุติอย่างมีระบบทั้งคน
และวัตถุ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

7) หน่วยงานและกลไกการจัดการความขัดแย้ง  
ผู้ที่ต้องมีส่วนเข้าจัดการความขัดแย้งทางสังคม คือ รัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น  ระเบียบ

ประเพณ ีบรรทัดฐานสังคม รวมทั้ง คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ตั้งข้ึนเพื่อจัดการความขัดแย้งทางสังคม  
นอกจากนี้ยังมกีลไกทางประเพณีและวิถีสังคม 

(1)  รัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการจัดการความขัดแย้งรุนแรงทาง
สังคมโดยใช้ระเบียบประเพณีท่ีใช้อยู่ในสังคมนั้นเป็นตัวน า  

(2)  รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นยอมรับผลของการจัดการความขัดแย้งโดยใช้
กลไกทางประเพณีหรือวิถีสังคม 

(3)  ข้อตกลงที่ท าขึ้นเพ่ือการระงับความขัดแย้งตามข้อ (1) ถือเป็นพันธะให้คู่
ขัดแย้งต้องปฏิบัติตาม  

(4)  หากไม่สามารถระงับความขัดแย้งโดยใช้กลไกทางประเพณีและวิถีสังคม
ตามข้อ (1) ได้ให้ใช้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพ่ือจัดการความขัดแย้งเป็น
ผู้ด าเนินการ   

(5) การจัดการความขัดแย้งรุนแรงทางสังคมโดยใช้ระเบียบประเพณีที่ใช้อยู่
ในสังคมนั้นเป็นตัวน าตามข้อ (1) ต้องได้รับการอ านวยความสะดวกจาก 
รัฐบาลท้องถ่ินโดยใช้เครื่องมือและระบบที่หาได้ในท้องที่นั้นๆ 

ส าหรับตัวอย่างที่ส าคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ประสบความส าเร็จในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียคือการใช้วิธีการเจรจาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห์ ที่สามารถคลี่คลายความขัดแย้ง
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ได้ด้วยวิธีการเจรจาผ่านองค์กรที่มีความเป็นกลาง กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอาเจะห์ (Free Aceh Movement) 
ได้เกิดข้ึนในปี ค.ศ.1970 โดยมีความพยายามในการเจรจาครั้งแรกในเดือนธันวาคม ค.ศ.2002 ณ กรุงเจนีวา 
สวิสเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งคณะท างานนานาชาติเข้ามาช่วยในการเจรจาแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในอาเจะห์ Aceh Monitoring Mission (AMM) ในปี 2548 โดยมีตัวแทนจากประเทศยุโรป 120 คน 
จาก 10 ประเทศ ตัวแทนจากประเทศอาเซียน 96 คน (ไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซียบรูไน
ดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์) ซึ่งจะมีการจัดแบ่งเป็น 11 ชุดประจ าเขตอ าเภอและอีก 4 ชุดเป็นชุด
ท าลายอาวุธ ภารกิจของคณะท างานนี้ประกอบด้วย 

1. ให้กบฏอาเจะห์มอบอาวุธเดือนละ 210 กระบอก 
2. ให้ทหารของสาธารณรัฐอินโดนีเซียถอนทหารและต ารวจเดือนละ 6,000 นายและ 3,000 นาย

ตามล าดับ ออกจากอาเจะห์ โดยก าหนดให้มีทหารในพ้ืนที่อาเจะห์ไม่เกิน 14,000 นายและต ารวจไม่เกิน 
9,100 นาย หลังวันที่ 15 ธ.ค.48   

3. ควบคุม ตรวจยอดการปล่อยนักโทษการเมืองและกบฏจากคุก จ านวน 1,436 คน กลับคืนสู่สังคม 
4. ตรวจสอบไม่ให้มีการแก้แค้นอดีตกบฏอาเจะห์ ที่ได้รับการปล่อยตัวและนิรโทษกรรม 
5. ควบคุมการจ่ายเงินจากรัฐบาลส าหรับการตั้งต้นชีวิตใหม่ให้กับกบฏอาเจะห์จ านวน 3,000 คนๆ 

ละ ประมาณ 24,000 บาท  
5. เตรียมการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับกบฏอาเจะห์จ านวน 3,000 คนๆ ละ ประมาณ 2 เอเคอร์ 
6. เตรียมการเลือกต าแหน่ง ผู้ว่าการนครอาเจะห์และคณะผู้บริหาร ในเดือน เมษายน 2549 
 
นอกจากนี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียยังมีส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติของต ารวจในการปราบจลาจล โดยมี

ก าหนดในแนวทางการปฏิบัติเรื่องการปราบปรามและยุติการจลาจลและความโกลาหล3 มีการก าหนด
มาตรการของต ารวจในการปราบจลาจลมีทั้งมาตรการเชิงบังคับและมาตรการอ่ืนๆ  ที่ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือที่จะปูองกัน ขัดขวาง หรือหยุดการจลาจลหรืออาญากรรมอ่ืนๆซึ่งเป็นภัยต่อความสงบสุขของ
ชีวิตและทรัพย์สิน ศีลธรรม โดยการปฏิบัติการของต ารวจนั้นต้องท าตามขั้นตอนและเป็นไปตามกฎหมายได้
มีการก าหนดค านิยามของ ลักษณะความรุนแรง รูปแบบ ผู้ก่อการ และผลกระทบของการจลาจล 

ส าหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) ค่อนข้างที่จะมีความเหมาะสม
ส าหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เพราะวัฒนธรรมสังคมของสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังคงมีวัฒนธรรมของความ
ปรองดองสามัคคี (Harmony) ที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมของความปรองดองสามัคคี (Harmony) นี้มีส่วน
สนับสนุนอย่างมากในจัดรูปแบบการยุติคดีอาญา (และคดีข้อขัดแย้งอ่ืนๆ) ของสังคมท้องถิ่นในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  ตัวอย่างเช่น สังคมบาตังในชวากลาง (Batang) เป็นตัวอย่างของการพัฒนาธรรมเนียมพิจารณา
คดีที่เป็นที่นิยมแพร่หลายชื่อว่า “Peradilan mela sareka หรือ Peradilan tapan halo” หรือพิจารณา
คดีเชิงสมานฉันท์ กล่าวคือเป็นการพิจารณาคดีที่พยายามจะสร้างสัมพันธภาพทางสังคมให้กลับคืนมาจาก
ฝุายต่างๆ ที่ต่อสู้กัน ซึ่งสังคมของอินโดนีเซียรู้จักการพิจารณาคดีเชิงสมานฉันท์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกท่ีได้รับเลือกเพ่ือยุติคดีอาญา  พ้ืนฐานของการพิจารณาคดีเชิงสมานฉันท์ปรกอบด้วย หลักปรัชญาการ

                                      
3 เลขท่ี PROTAP/1/X/2010 ซึ่งเป็นคู่มือการด าเนินการในการปราบปรามจลาจล ทีม่ีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมการ
จลาจลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเพื่อที่จะจ ากัดผลกระทบให้อยูใ่นวงแคบ และเป็นรูปแบบการปฏบิัติเดียวกันของต ารวจ
ทั่วประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการก าหนด ลักษณะความรุนแรง รูปแบบ ผู้กระท าผิด ผลกระทบ ของการจลาจล รวมทั้งกฎหมาย
ที่รองรับการปฏิบตัิหน้าที่  วิธีปฏบิัติ บุคคลากร โครงสร้างพื้นฐาน คนท่ีรับผิดชอบ หน่วยต ารวจท่ีต้องปฏิบัติการ และการ
ควบคุมก าการการ รวมทั้งงบประมาณ 
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ปกครองประเทศ ปัญจศีล (Pancasila) กฎหมายตุลาการ กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้เสียหาย กฎหมาย
คุ้มครองเด็ก และอ่ืนๆ  ดังนั้นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถท าให้เป็นทางแก้ปัญหาเพ่ือเอาชนะ
อุปสรรคส าหรับผู้บังคับใช้กฎหมายในการรับมือกับคดีความโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative justice) คือ ผ่านการเบี่ยง เช่น การเบนจากคดีความไปเป็นระบบอื่น   
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) หรือการพิจารณาคดีเชิงสมานฉันท์คือ
วิธีการพิเศษแบบหนึ่งที่ใช้ส าหรับยุติคดีอาญานอกเหนือจากศาล  แม้ว่าไม่ใช่คดีอาญาทุกประเภทที่สามารถ
ใช้ระบบนี้ แต่สามารถกล่าวได้ว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพดีกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนพิจารณาคดี
แบบดั้งเดิม  ประเภทความผิดทางอาญานี้ได้ระบุในระเบียบศาลฎีกาหมายเลข 12 ปี 2012 เกี่ยวกับกรอบ
การกระท าความผิดทางอาญาสถานเบาและจ านวนค่าปรับในประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าระเบียบนี้เพียง
แค่สามารถใช้ได้ในแวดวงศาล แต่ได้รับการคาดหวังว่าการใช้ระเบียบหมายเลข 12 ปี 2012  ได้รับการเสริม
ด้วยบันทึกความเข้าใจระหว่างหัวหน้าศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน อัยการ 
และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับการกรอบค่าปรับในการกระท าผิดทางอาญาสถานเบาที่สามารถใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) ในการยุติคดีดังกล่าว 
 การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียสามารถ
ท าด้วยรูปแบบของหน่วยงานปรึกษาหารือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายน าวิธีการดังกล่าวเป็นทางแก้ปัญหา
ส าหรับลดอุปสรรคต่อผู้บังคับใช้กฎหมายในการรับมือกับคดี ผ่านการ Diversion กล่าวคือ การเบี่ยงการยุติ
คดีจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอ่ืน ต ารวจสามารถท าเรื่องนี้ผ่านดุลพินิจการใช้ดุลพินิจจะผลักดันให้บรรลุความ
ยุติธรรมตลอดทางด้วยการเปลี่ยนคุณค่าที่เป็นที่ยอมรับในสังคม แต่การใช้ดุลพินิจในความเป็นจริงโดย
หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นการตรวจสอบก ากับดูแลของ
คณะกรรมการต ารวจ (Police Commission) ด้วยการยึดแนวทางของจรรยาบรรณของหน่วยงานผู้บังคับใช้
กฎหมาย 
 การด าเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) โดยต ารวจในมุมมองของ
ระบบกฎหมายของชาติสามารถได้รับการยอมรับถ้าด าเนินการบนพ้ืนฐานของปรัชญาประเทศคือ ปัญจศีล ที่
ได้รับการออกแบบเพื่อบรรลุถึงขั้นที่แน่นอนจากเปูาหมายของประเทศตามที่ระบุไว้ในค าปรารภของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 1945 จ ากัดการกระท าและการใช้บรรทัดฐานที่ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม เพราะการใช้
กฎหมายเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมาอีก การบังคับใช้กฎหมายต้องท าอย่างเป็นระบบ มี
ทิศทาง และมีพ้ืนฐานของความคิดที่ชัดเจน มีจุดหมายเพ่ือยกระดับการประกันและความแน่นอนของ
กฎหมายในสังคม ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เพ่ือท าให้ความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายต่อสิทธิ
มนุษยชนเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในสังคมและเพ่ือประกันการเสมอภาคในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (Restorative justice) ในแวดวงต ารวจสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มีความจ าเป็นต้องมีบรรทัดฐาน
ทางสังคม (Norm) หรือกฎเพ่ือประกันความเหมือนกันของการด าเนินการของพนักงานสืบสวนในการใช้
แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) ในการบังคับใช้กฎหมายอาญา และให้
อ านาจตามกฎหมายแก่พนักงานสอบสวนเพื่อที่การกระท าท้ังหลายที่ได้กระท าในการใช้กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) และเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนไม่ได้รับการตราว่าผิดกฎหมายหรือ
เบี่ยงเบนจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Procedural law) ที่บังคับใช้ 
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2.5 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สามารถสรุปสาระส าคัญจ าแนกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

2.5.1 รูปแบบความขัดแย้ง 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงในแถบมินดาเนาซึ่งเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างมุสลิมกับรัฐสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นนับเป็นเวลาเกือบห้าสิบปีแล้ว โดยมีกลุ่ม
ก่อความไม่สงบแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front: MNLF) และกลุ่ม
แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front: MILF) เป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพ้ืนที่
ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ต่อมารัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้มีข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มเคลื่อนไหวนี้ในการ
เจรจาสร้างสันติ โดยมีการยอมรับบทบาทของลิเบีย สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะ
สมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) ให้มาเป็นคนกลางใน
การเจรจาพูดคุยภายใต้กรอบข้อตกลงทริโปลี ค.ศ.19764 แม้ในปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งจะคลี่คลาย
ลง แต่ก็มีมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะ (ศราวุฒิ อารีย์, 2552) 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งกับกบฏอาบูซายาฟ (Abu Sayyaf Group: ASG) ซึ่งเป็น
กลุ่มก่อการร้ายในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ก่อตั้งมาตั้งปี ค.ศ.1991 แยกมาจากกลุ่ม MNLF โดยไม่มีที่ตั้ง
ชัดเจน แต่มีการปฏิบัติการในแถบตอนใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเริ่มมีการเคลื่อนไหวออกนอกพ้ืนที่
ครั้งแรกในช่วงปี 2000 โดยการลักพาตัวนักท่องเที่ยวจ านวน 21 คนในหมู่เกาะสิพาดาน ซึ่งที่ผ่านมาความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มอาบูซายาฟจะเป็นการลักพาตัว การโจมตีโดยใช้อาวุธและการวางระเบิดในพ้ืนที่ต่างๆ ใน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในช่วงปี 2002-2005 มีการลักพาตัวจ านวน 48 ครั้ง การใช้อาวุธปืนโจมตีหรือ   
ก่อเหตุจ านวน 90 ครั้ง และมีการวางระเบิดจ านวน 23 ครั้ง กลุ่มอาบูซายาฟเป็นกลุ่มอิสลามซุนนีที่มี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งรัฐอิสลาม ซึ่งคล้ายกับกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถาน จึงมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับ
กลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะ (Al Qaeda) โดยมีการสร้างค่ายฝึกฝนสมาชิกในตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์เลียนแบบกลุ่มอัลกออิดะ และมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2001 มีจ านวน
สมาชิกประมาณ 1,200 คน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการติดต่อสัมพันธ์เป็นเครือข่ายกลับกลุ่มก่อการร้ายอ่ืนใน
ฟิลิปปินส์ ได้แก่ กลุ่ม โมโร และกลุ่มก่อการร้ายในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ Jemaah Isalamiyah กลุ่ม
อาบูซายาฟเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่มีการใช้อาวุธร้ายแรงในการปฏิบัติการ โดยอาศัยการลักพาตัวแลกค่าไถ่เป็น
วิธีการในการหาเงินทุนสนับสนุนในการซื้ออาวุธเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติการจัดตั้งดินแดนรัฐอิสลาม 
(Institute for the Study of Violent Groups, 2006) 

 
 
 
 

                                      
4 ข้อตกลงทริโปลี (Tripoli Agreement) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1976 หลังมีการเจรจาหารือกันระหว่างมาร์กอสและ
ประธานาธิบดมีุอัมมรั กอดซาฟีย์ (Gaddafi) แห่งลิเบีย แล้วการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐบาลฟิลิปปนิส์ และกลุ่ม MNLF ใน 
ณ ประเทศลิเบีย ข้อตกลงนี้ โดยมเีปูาหมายเพื่อการหยดุยิง และเพื่อเตรียมมอบสิทธิการปกครองตนเองในเขตพื้นท่ีภาคใต้
ของฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วย 13 จังหวัดจากเกาะมินดาเนา ซลูู และปาลาวัน 
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2.5.2 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีกฎหมายเกี่ยวกับการการชุมนุมในที่สาธารณะตั้งแต่ปี ค.ศ.19855 โดย
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ แต่จะดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่นั้นๆ และจะไม่มีการสลายการชุมชุม เว้นแต่มีความ
รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถใช้ก าลังในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควรแก่เหตุ และหากมีการ
ชุมนุมสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่ท่ีห้ามมกีารชุมนุม อาจมีการสั่งสลายได้โดยสันติวิธี  

ข้อยกเว้นที่เป็นเหตุให้มีการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมชนได้ ประกอบด้วย 
(ก) เมื่อมีสัญญาณของความรุนแรงเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงจะพบหารือกับแกนน าเพ่ือปูองกัน

ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย 
(ข) ถ้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ 

เจ้าหน้าที่จะด าเนินการทางกฎหมายเพื่อเอาความผิดกับกลุ่มผู้ชุมชุมได้ 
(ค) ถ้าความรุนแรงหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นและไม่สามารถหาข้อยุติได้จนไม่สามารถควบคุมได้

เจ้าหน้าทีส่่งเสียงเตือนให้ผู้ชุมชุมออกจากบริเวณนั้นทันที 
(ง) จะไม่มีการจับกุมแกนน าผู้จัดงานหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในระหว่างการชุมนุมสาธารณะ 

เว้นแต่จะฝุาฝืนกฎหมายการชุมนุม ตาม ม.125 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ส าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีกฎหมายและกลไกที่เป็นกรอบในการลดความขัดแย้งและการ

สร้างความสมานฉันท์ทางสังคมท่ีส าคัญอยู่หลายประการ เช่น มาตรา 1 ห้ามมิให้ผู้ใดถูกลิดรอนชีวิตเสรีภาพ
หรือทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย มาตรา 11 ทุกคนสามารถเข้าถึงศาลและตุลาการและได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ว่าจะ
ยากดีมีจนอย่างไร มาตรา 12 (1) ผู้กระท าความผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบถึงสิทธิที่  และสามารถได้รับ
สิทธิ์ในการเรียกทนายได้ มาตรา 14 รัฐตระหนักถึงบทบาทของสตรีในการสร้างประเทศและต้องให้ความเท่า
เทียมกันระหว่างสตรีและบุรุษตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ.1987 หรือ กฎหมาย RA 9710 
หรือที่เรียกว่า MAGNA CARTA OF WOMEN ที่มุ่งเน้นต่อการปฏิบัติกับสตรีอย่างเท่าเทียมกัน และ 
"พระราชบัญญัติสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองปี 1997" (RA 8371) มาตรา 21 ที่มีการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมและ
การไม่เลือกปฏิบัติของ สอดคล้องกับมาตรการปกปูองความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามกฎบัตรของสหประชาชาติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงอนุสัญญา
ว่าด้วยการการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ด้วยการรับรู้ถึงลักษณะ
และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

ส าหรับระบบการช่วยเหลือในเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ส าหรับผู้ฟูองร้องที่ถูกคุมขัง  ถูกกดขี่
ข่มเหงและด้อยโอกาสในสังคมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายพอในการขึ้นศาล ส านักงานทนายความของรัฐจะต้องหา
ตัวแทนทางกฎหมายเพ่ือการให้ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ยากจนทั้งคดีอาญาและคดีอาญา
แพ่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีโครงการความช่วยเหลือจากศาลฎีกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
นักโทษที่มีเงินไม่เพียงพอและสมควรได้รับการช่วยเหลือ โดยมีทนายความช่วยในการพิจารณาคดีเมื่อมีการ
                                      
5 The Public Assembly Act of 1985 (Batas Pambansa Bilang 880) เป็นกฎหมายควบคุมการประท้วงของฟิลิปปินส์ 
โดยก าหนดแนวทางในการชุมนุมในขออนุญาตชุมนุมอย่างสันติ โดยให้ผู้น าการชุมนุมยื่นขออนุญาตพรอ้มข้อมูลเกี่ยวกับวัน 
เวลา ระยะเวลา สถานท่ี จ านวนคน และเส้นทางการเดินทางในการชุมนุม โดยยื่นขอต่อนายกเทศมนตรีล่วงหน้า 5 วันก่อน
วันชุมนุม รวมทั้งแนวทางของต ารวจในการจัดการดูแลความเรียบรอ้ยของการชุมนุม      
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ขึ้นศาล โครงการที่จัดโดยศาลฎีกาจะช่วยแก้ไขปัญหานักโทษที่มีปัญหาเรื่องการเงินแต่เห็นสมควรได้รับ 
ช่วยเหลือ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปส ารวจตามต่างจังหวัดเพ่ือเร่งติดตามข้อมูลและให้การช่วยเหลือมีการ
ปฐมนิเทศท าความเข้าใจให้กับประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็กและเยาวชน การร้องเรียนสิทธิ์ขั้น
พ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้นและโครงการนี้ยังให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลการรักษาในโรงพยาบาลและ
อ่ืนกับประชาชนด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความเสมอภาคและลดความแย้งทางสังคมให้น้อยลง 

ส าหรับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมีการน ามาใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการด าเนินคดี
อาญา โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนก่อนแจ้งความต่อต ารวจจะมี Katarungang Pambarangay หรือ 
Barangay Justice System6 เป็นระบบยุติธรรมพ้ืนฐานในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งด าเนินการโดย
หน่วยราชการท้องถิ่นที่เล็กที่สุดใน Barangay และก ากับดูแลโดยผู้น าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ
จากผู้ปกครองเมือง Barangay เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องความขัดแย้งและประเด็นอ่ืน ๆ ที่
เป็นระบบแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาข้อพิพาท 

ระบบนี้มีอยู่เพ่ือช่วยลดภาระให้กับศาลและเป็นทางเลือกส าหรับชุมชนในการระงับข้อพิพาท
เกี่ยวกับความขัดแย้งหรือเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้าน เมื่อได้รับการร้องเรียน (วาจา
หรือลายลักษณ์อักษร) ผู้น าจะแจ้งวันของการประชุมในวันรุ่งขึ้นเพื่อแจ้งให้สมาชิกเตรียมการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการไกล่เกลี่ยเรียก ถ้าหลังจากผ่านไป 15 วันนับจากการประชุมครั้งแรกของการไกล่เกลี่ยไม่ประสบ
ความส าเร็จ จะต้องมีขั้นตอนที่เป็นทางการมากขึ้นเรียกว่า Pangkat Tagapagkasundo (ขั้นตอนในการ
พิจารณาคดีต่อเนื่อง) ส าหรับการประนีประนอม หากการตกลงไม่เป็นผล โจทย์จะสามารถยื่นฟูองคดีได้ใน
ระบบการพิจารณาคดีปกติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

ส าหรับคดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยสามารถท าได้เกือบทุกประเภท โดยมี
ข้อยกเว้น คือ  

 (ก) ในกรณีที่ฝุายหนึ่งฝุายใดเป็นข้าราชการ 
 (ข) ในกรณีที่ฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะหรือพนักงานและเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (ค) ความผิดต้องระวางโทษจ าคุกเกินหนึ่งปีหรือปรับเกินห้าพันเปโซ (P5,000) 
 (ง) ความผิดที่ไม่มีบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (จ) กรณีข้อพิพาทเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือเมืองอ่ืน 
 (ฉ) ข้อพิพาทเก่ียวกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่างๆ หรือเมืองอ่ืน ๆ  
 (ช) ข้อพิพาทประเภทอ่ืน ๆ  

 
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่สามารถใช้งานได้ในขั้นตอนของต ารวจ

และอัยการหลังที่มีการแจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้ว ส าหรับขั้นตอนของศาลนั้นจะมีการน า
กระบวนการทางเลือกมาใช้ในการระงับข้อพิพาท โดยจะมี "การไกล่เกลี่ยร่วมกับศาล" ซึ่งหมายถึงขั้นตอน
การไกล่เกลี่ยใด ๆ ภายใต้การอุปถัมภ์ของศาลหลังจากที่ศาลดังกล่าวได้รับเรื่องเขตอ านาจศาล จุดประสงค์
หลักของการด าเนินงานคือการจัดการกับคดีที่ค้างอยู่โดยอาศัยข้อตกลงที่ประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี

                                      
6 ด าเนินการตามกฎหมาย Republic Act 7160 (1991 Local Government Code) ซึ่งให้รัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างสันติ
และรักษาความสงบเรียบร้อยในสงัคมเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและ
ความยุติธรรม 
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และในระหว่างกระบวนการนี้จะท าให้เกิดการคลายข้อสงสัยของศาล อีกประการหนึ่งของกระบวนการ
เหล่านี้คือการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของฝุายในการแก้ปัญหาข้อพิพาทของตัวเอง  

กระบวนการเปลี่ยนการด าเนินคดีในการระงับข้อพิพาทมีสามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) ขั้นแรกเป็นศาลที่เรียกว่าศาลกลาง หรือ CAM คือประเด็นที่ผู้พิพากษาน าเรื่องนี้ไปให้กับ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (PMC) เพ่ือให้คู่สัญญาทั้งสองฝุายได้รับการไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือ
ของผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการฝึกฝนและได้รับการรับรองมาเป็นอย่างดี 

(2) หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทระหว่างขั้นตอนนี้ได้อีก ความพยายามขั้นที่สองนี้คือการ
ระงับข้อพิพาทด้านตุลาการ หรือ JDR ผู้พิพากษากลายเป็นผู้ไกล่เกลี่ย / ผู้ประเมินความเป็นกลางในช่วงต้น 
หากความพยายามครั้งที่สองล้มเหลวผู้ตัดสินไกล่เกลี่ยก็จะพิจาณาผู้พิพากษาท่านอ่ืน เพ่ือพิจารณาคดีต่อไป  

(3) ในขั้นตอนที่สาม ในระหว่างการอุทธรณ์ คดีจะถูกส่งไปยังหน่วยไกล่เกลี่ยระงับคดี APC 
(ACM) เพ่ือพยายามไกล่เกลี่ยอีกครั้ง 

ส าหรับกระบวนการทางเลือกในขั้นตอนของราชทัณฑ์ ก็จะมีการน ามาตรการต่างๆ ที่เป็น
การท าให้นักโทษสามารถออกจากเรือนจ าได้เร็วขึ้น โดยจะรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

"การพ้นโทษ" หมายถึงการปล่อยตัวผู้ต้องหาจากสถาบันราชทัณฑ์ตามเงื่อนไขหลังจากที่เขา
ได้รับโทษจ าคุกขั้นต่ าแล้ว 

"การอภัยโทษ" หมายถึงการให้อภัยโทษตามเงื่อนไขตามที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สั่งการ 

"การชดใช้" หมายถึงการผัดผ่อนการจ าคุกในช่วงเวลาหนึ่ง  
"การลดโทษจ าคุก" หมายถึงการลดระยะเวลาของการจ าคุกของนักโทษ 
"การให้อภัยตามเงื่อนไข" หมายถึงการได้รับการยกเว้นโทษที่กฎหมายก าหนดเพียงบางส่วน

ของความรับผิดทางอาญาของตน 
"การให้อภัยโทษ" หมายถึงการงดเว้นโทษความรับผิดทางอาญาของบุคคลโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  

  
นอกจากนี้ยังมีการพ้นโทษและการบริหารคุมประพฤติ (PPA) ซึ่งเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งใน

การฟ้ืนฟแูละปูองกันอาชญากรรม เพ่ือสร้างหลักประกันและการยอมรับต่อสังคม เป็นการคืนความยุติธรรม
โดยใช้กระบวนการที่ให้ผู้กระท าผิดที่ผิดศีลธรรมยอมรับและรับผิดต่อการประพฤติผิดโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อของการกระท า เป็นการสร้างความปรองดองจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด เพ่ือยุติ
ความขัดแย้งทีอ่าจเกิดขึ้นตามมา โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลที่สามที่มีความเป็นธรรมและเป็นกลาง 
ตัวอย่างของกระบวนการยุติธรรมฟ้ืนฟูได้แก่ การไกล่เกลี่ย การประชุมหารือ การพิจารณาคดี เป็นต้น 
เพ่ือใหต้กลงกันได้ระหว่างเหยื่อและผู้กระท าความผิด ทั้งนีเ้พ่ือมุ่งหวังผลดังนี้ 

1. กระตุ้นให้ผู้กระท าความผิดรับผิดชอบต่อการกระท าของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
2. การมกีาระต้นการมสี่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนและช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อและผู้กระท าผิด 
3. ให้ความสนใจกับความต้องการของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอาชญากรรมใน
ฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบยุติธรรมทางอาญา 
4. ดูแลความเดือดร้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. การปูองกันอาชญากรรมและการกระท าความผิด 
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โดยความพยายามในการฟ้ืนฟูระบบงานยุติธรรมใน PPA สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งใน
ระหว่างการสืบสวน รวบรวมข้อมูลของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่สืบสวน ก่อนยื่นต่อศาลและ
คณะกรรมการการให้อภัยและการรอลงอาญาตามล าดับ และในช่วงการก ากับดูแลโครงการฟ้ืนฟูความ
ยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ที่อยู่ในแผนควบคุมการปฏิบัติงาน ตามประเด็นต่อไปนี้: 

 คู่สัญญาทั้งสองฝุายจะเข้าร่วมโครงการด้วยความประสงค์ของตนเอง คู่สัญญามีสิทธิที่จะ
ขอค าปรึกษาด้านกฎหมายก่อนและหลังกระบวนการยุติธรรม 

 ก่อนที่จะตกลงที่จะเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรม คู่สัญญาจะได้รับทราบถึงสิทธิของตน,
กระบวนการและผลที่จะได้รับ 

 ทั้งผู้เสียหายหรือผู้กระท าความผิดมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 
 การหารือจะเป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญา 
 ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่กรณี สามารถถอนออกจากกระบวนการนี้ได้ 
 ในข้อตกลงจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร  

ส าหรับรูปแบบกระบวนการยุติธรรมแบบที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ใน PPA จะมีการรวมกลุ่มคน
ที่มีส่วนเกี่ยวกับคดีเพ่ือพบปะและหารืออย่างเป็นความลับเพ่ือทราบถึงผลของอาชญากรรมที่มีต่อครอบครับ
และเดินหน้าลดความขัดแย้งตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1. การไกล่เกลี่ยเหยื่อผู้กระท าผิด / ผู้ต้องหา – กระบวนการที่ท าให้เหยื่อมีโอกาสพบปะกับ
ผู้กระท าความผิดอย่างตรงไปตรงมาในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัยด้วยการช่วยเหลือ
ของผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการพูดคุยต่อความผิดที่ผ่านมาและผลกระทบต่อชีวิตของ
เขา เปูาหมายคือกระบวนการเยียวยาผู้เสียหายและให้ผู้กระท าความผิดทราบถึงผลจากการกระท าความผิด
ในด้านต่างๆ  

2. การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม ได้แก่ ผู้เสียหายและ
ผู้กระท าผิดและครอบครัวสมาชิกในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าความผิด  

3. การมีส่วนช่วยเหลือร่วมกัน เป็นกระบวนการก ากับดูแลของชุมชนที่จัดโดยทุกภาคเพ่ือช่วย
ในการปรองดองของทุกฝุายที่ได้รับผลกระทบและเพ่ือปูองกันอาชญากรรมหรือความขัดแย้งในอนาคต 

ผลจากการด าเนินดังกล่าวอาจจะมีผลเป็นข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบของการชดใช้ค่าเสียหาย 
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้กระท ายอมรับความผิด และยินดีที่จะช่วยเหลือผู้เสียหาย ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญของชดใช้
ต่อผู้เสียหาย โดยการจ่ายเงินเพ่ือชดใช้ความรับผิดทางแพ่ง หรือการบริการชุมชน มีเจตนาที่จะท าให้
ผู้กระท าความผิดทราบว่าการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง โดยให้บริการชุมชน ดังนี้คือ 

1. ดูแลผู้สูงอายุ เด็กก าพร้าตามสถานเลี้ยงเด็กหรือเด็กที่ไม่มีบ้านอาศัยอยู่ 
2. ปลูกต้นไม้ ก าจัดการขยะมูลฝอย ซ่อมแซมถนนและอ่ืน ๆ 
3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของชุมชน เช่น แสดงหุ่นกระบอกหรือการโชว์ต่างๆ 
4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ, ผู้ช่วยในครัว, สอนพิเศษ, เยี่ยมผู้สูงอายุในเรือนจ า

และโรงพยาบาล 
5. จัดโครงการปูองกันอาชญากรรมแก่เยาวชน 
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นอกจากนี้อาจจะมีการให้ค าปรึกษาในรูปแบบส่วนตัว แบบกลุ่มหรือแบบครอบครัวแล้วแต่
กรณีเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างกัน และยังช่วยให้ลืมประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีไปได้ ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

 การเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาและการบรรยาย  
 การมีส่วนร่วมในโครงการทักษะการพัฒนาอาชีพ  
 การประชุมกลุ่มบ าบัด  
 การมีส่วนสนับสนุนให้ผู้ติดยาหรือคนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมรุนแรงมีโอกาสพูดคุยถึง

ปัญหาของตนเอง  
 การพัฒนาทางจิตวิญญาณและความเชื่อ 
 การทดสอบจิตวิทยา / จิตเวช 
 การตรวจหาสารเสพติด 
 การกล่าวค าขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรหรือค าพูด 
 การบ าบัดด้วยครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกภายใน

ครอบครัวและการสื่อสารในเชิงบวกระหว่าง สมาชิกในครอบครัวควรมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบและบทบาทของแต่ละคน 

 
2.6 การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

จากการศึกษาข้อมูลการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 
2.6.1 รูปแบบความขัดแย้ง 
ปัญหาความขัดแย้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ความขัดแย้ง

ทางการเมือง ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ/ชนกลุ่มน้อย ความขัดแย้งทางศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหา
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การค้ามนุษย์ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยเฉพาะในด้านเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น โดยปัญหาความขัดแย้งที่มีมายาวนานหลังจากที่ประเทศได้รับเอกราชจากประเทศ
อังกฤษจะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ โดยเฉพาะชาว
กะเหรี่ยง (KNU) กลุ่มชาวว้า กลุ่มชาวกะฉิ่น และกลุ่มชาวโรฮิงญา สาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็แตกต่างกัน ไม่มีการผสมผสานกันเพ่ือการเรียนรู้และ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ต่างกลุ่มต่างคงไว้ซึ่งความเป็นตัวตนของตนเองไว้ และในอดีตแต่ละกลุ่มจะปกครอง
อิสระกันเป็นเวลานาน ท าให้ไม่เกิดส านึกร่วมของพลเมืองในประเทศเดียวกัน แม้ว่าความขัดแย้งบางส่วนได้
ยุติไปแล้วหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบริหารประเทศ แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งบางส่วนยังคงอยู่ 
เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ซึ่งยังคงด าเนิน
ไปอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการเรียกร้องจากนานาชาติให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หาทาง
เจรจาเพ่ือยุติปัญหาดังกล่าว (อิสมาอีล ฮายีแวจิ, 2558) 

ส าหรับปัญหาการชุมนุมประท้วงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เนื่องจากมีการบัญญัติสิทธิการชุมนุมในที่สาธารณะไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน โดยพลเมืองทุกคนย่อมมี
สิทธิเสรีภาพ ในการใช้สิทธิการชุมนุม เดินขบวนอย่างสงบและปราศจากอาวุธ หากไม่ขัดต่อกฎหมาย
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พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยของสหภาพ กฎระเบียบและความสงบสุขของชุมชน โดยได้มี
กฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะในปี พ.ศ. 2554 (ผู้จัดการออนไลน์, 2554) 
 

2.6.2 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งมี
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมักจะมีการประท้วงเรียกร้องทางการเมือง
บ่อยครั้ง ได้มีการก าหนดแนวทางในการชุมนุมประท้วงไว้ในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ส าหรับกฎหมายลูกหรือกฎระเบียบที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมในที่สาธารณะของรัฐบาลเมียนมาร์นั้น 
ได้มีการอนุมัติรับรองออกมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 25547 โดยมีหลักการปฏิบัติในการชุมนุม
ประท้วง คือ แกนน าผู้ชุมนุมประท้วงจะต้องไปยื่นเรื่องขอชุมนุมประท้วงต่อหัวหน้าต ารวจในพ้ืนที่ล่วงหน้า 5 
วัน โดยจะแจ้งเรื่องที่จะชุมนุม วัน เวลา จ านวนและสถานที่  จ ากนั้นเจ้าหน้าที่จะรายงานต่อ
กระทรวงมหาดไทยหรือรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นผู้พิจารณาอนุญาต กฎหมายฉบับนี้ห้ามผู้
ชุมนุมประท้วงปิดกั้นเส้นทางจราจรหรือก่อความไม่สงบขณะเดินขบวน และหากใครก็ตามที่จัดประท้วงโดย
ไม่ได้รับอนุญาตอาจต้องโทษจ าคุก 1 ปี หรือรบกวนการชุมนุมอย่างสงบมีโทษจ าคุก 2 ปี (ผู้จัดการออนไลน์, 
2554) โดยต ารวจในแต่ละพ้ืนที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอบควบคุมความเรียบร้อยในการชุมนุมประท้วง 
โดยสามารถขอก าลังเสริมจากกองร้อยต ารวจหรือทหารที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคได้หากการชุมนุมประท้วงมีคนมา
ชุมนุมจ านวนมากหรือน่าจะมีความรุนแรงเกิดข้ึน  

ส าหรับปัญหาความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อย รัฐบาลจะมีการเจรจาต่อรองและท าสัตยาบันกับชน
กลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งในด้านการใช้ก าลังและความรุนแรง แลกเปลี่ยนกับการให้อิสระในการปกครอง
ตนเอง รวมถึงการควบคุมปัญหายาเสพติดและอาวุธ ซึ่งในบางพ้ืนที่อาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อตกลงก็จะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มต่อต้านแยกตัวออกไป  โดยรัฐบาลได้มีกฎหมายต่อต้านการก่อความไม่สงบ
และมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการจัดการกับปัญหานี้ ความขัดแย้งที่เป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน คือ 
ความขัดแย้งในรัฐยะไข่ เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากต่างประเทศใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งนี้ โดยรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหานี้ เช่น ตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจ ทหาร ศุลกากร กระทรง
ชายแดน เป็นต้น นอกจากนี้หากเป็นความขัดแย้งทางศาสนาจะมีกระทรวงการศาสนาเป็นผู้รับผิ ดชอบใน
การจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น  

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก/เชิงสมานฉันท์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่ได้รับ
การน ามาใช้มากนัก โดยหลักแล้วจะใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในการด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามมี
การน าการไกล่เกลี่ยมาใช้ในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยผู้น าชุมชนจะท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ส าหรับกรณีที่จะ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยจะเป็นความผิดทางแพ่ง เช่น การผิดสัญญาซื้อขาย เป็นต้น ส าหรับความผิดในคดีอาญา
เล็กน้อย เช่น การทะเลาะวิวาท เป็นต้น มักจะมีการไกล่เกลี่ยโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ หากผู้เสียหายและ
ผู้กระท าผิดตกลงกันได้ก็จะไม่มีการด าเนินคดี แต่การไกล่เกลี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเนื่องจากไม่มี
ระเบียบกฎหมายรองรับ เป็นเพียงธรรมเนียมการปฏิบัติของฝุายปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ส าหรับในชั้นราชทัณฑ์

                                      
7 The Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act of 2011 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 
15/2011) เป็นกฎหมายควบคุมการชุมนุมอย่างสันติของสหภาพเมยีนมาร์ โดยก าหนดแนวทางและขัน้ตอนในการขอชุมนุม 
แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีต ารวจต่อการชุมนุม และบทลงโทษส าหรับผู้ฝุาฝืนกฎหมายนี้ 
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จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนก าหนดหรือยกโทษให้นั้นจะเป็นอ านาจของประธานาธิบดี ส่วนใหญ่กลุ่มที่จะ
ได้รับการยกโทษให้และปล่อยตัวจะเป็นนักโทษทางการเมือง 
 
2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ประเด็นที่ส าคัญ คือ การจัดการ
ความขัดแย้งและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์  
 

2.7.1 การจัดการความขัดแย้งรุนแรง 
Babbitt (2009) บทบาทของสหประชาชาติและองค์กรกลางระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพ

ระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็น หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญคือ ส านักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ 
โดยปัจจัยส าคัญคือความร่วมมือจากแต่ละรัฐที่เป็นคู่ขัดแย้ง รวมทัง้หน่วยงานอิสระที่มีบทบาทมากขึ้นในการ
สันติภาพในช่วงเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ กลุ่มผู้น าศาสนา หรือนักการทูตที่ถูกน ามาช่วยในการ
สร้างสันติภาพ การสร้างสันติภาพมีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างความมั่นคงของรัฐมาสู่การสร้างความ
มั่นคงให้กับมนุษย ์

Ferrara (2004) ความขัดแย้งเป็นจุดพบกันของความต้องการจากสองฝุายซึ่งต่างฝุายต่างก็มี
พฤติกรรมที่ท าให้ได้ซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ ทุกคนต่างก็ท าโดยมีเปูาหมายและเหตุผลของตนเอง ไม่มีใครที่
อะไรโดยไม่มีเหตุผล ดังนั้นการจะเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถท าได้โดยการเปลี่ยนเปูาหมาย หรือการเปลี่ยน
วิธีการบรรลุเปูาหมาย  

Lau, Mak, และ Chung (2004) การจัดการความขัดแย้งของต ารวจจราจรในฮ่องกง ต ารวจเป็นผู้ที่
ต้องเก่ียวข้องกับความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยหน้าที่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งจึง
มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยในการฝึกอบรมจะเน้นไปที่การการสร้างความตระหนักในการตอบสนองทาง
อารมณ์ ทักษะการสื่อสาร และการจัดการความโกรธ การจัดการความขัดแย้ง หมายถึง การน าความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการกับความไม่พอใจของประชาชนเพ่ือลดผลเสียที่จะเกิดขึ้ นจากความ
ขัดแย้ง 

Yang (2018) การแก้ไขความขัดแย้งของจีนประกอบด้วยหลักการ 8 ส านักแนวคิด ประกอบด้วย 
แนวคิดแบบขงจื้อ แนวคิดแบบเต๋า แนวคิดแบบกฎหมาย แนวคิดแบบโม๋ แนวคิดแบบทหาร แนวคิดแบบ
การทูต แนวคิดแบบพุทธ และแนวคิดแบบเหม๋า    

แนวคิดแบบขงจื้อ กล่าวถึงการจัดการความขัดแย้งให้สังคมมีความสามัคคีโดยใช้องค์ประกอบ 3 
ด้าน คือ วินัยในตัวเอง (Ren) การบริหารจัดการของรัฐ (Ii) และการศึกษา ซึ่งการมีวินัยในตัวเองมีหลักการ
คิด คือ การไม่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในสิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อเรา ส าหรับผู้น าหรือรัฐควรให้ความส าคัญกับ
การชี้น าด้วยรัก/ธรรมมากกว่าการบังคับด้วยกฎหมายและการลงโทษ เพราะการบังคับด้วยกฎหมายและการ
ลงโทษจะท าให้คนหลีกเลี่ยงกฎหมายและไม่ละอาย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญจะต้องมีคือ บรรทัดฐานทาง
สังคม/กรอบพิธีการที่จะเป็นตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อกัน และการที่จะสร้างคนให้มีวินัยจะต้องผ่าน
การศึกษาอบรมที่ดี การที่จะสร้างสันติในสังคมได้ตามแนวคิดของขงจื้อคนจะต้องเคารพผู้อ่ืน รักผู้ อ่ืน 
ช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น อภัยให้ผู้อ่ืน และควบคุมตัวเองได้ รวมกับการมีบรรทัดฐานและสถาบันทางสังคม
ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม การเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในแนวคิดแบบขงจื้อ   

แนวคิดแบบเต๋า จะมีหลักการว่า เมื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดก็จะกลับสู่ขาลง ก่อนได้ต้องยอมเสีย ทุกอย่างมี
ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่งเป็นหลักของกฎธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีหลักการเกี่ยวกับการอยู่อย่างเรียบง่าย
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ธรรมดา ดังนั้นรัฐจึงไม่มีบทบาทในการลดความขัดแย้ง ทุกคนควรรู้จักการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เพ่ือความ
อยู่รอด 

แนวคิดแบบกฎหมาย มีแนวคิดต้องข้ามกับขงจื้อที่ให้มีการปกครองด้วยคุณธรรมและความรัก 
แนวคิดแบบกฎหมายจะเน้นไปที่การควบคุมคนด้วยกฎหมายและการลงโทษ โดยผู้มี อ านาจ ดังนั้นการ
จัดการความจัดแย้งสิ่งที่จ าเป็นต้องมีย่างแรกคือ การตรากฎหมาย เป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เป็น
ทางการ ด้วยหลักการนี้ผู้ที่มีอ านาจจึงมีบทบาทมากส าคัญในการลดความขัดแย้ง  

แนวคิดแบบโม๋ น าหลักการความรักชนะทุกอย่างมาใช้ในการลดความขัดแย้ง มีการน าวิธีการลงโทษ
ทางศาสนาและทางปกครองมาใช้ในการลดความขัดแย้ง บทบาทของผู้น าที่มาจากประชาชนและพระเจ้าคือ
เป็นผู้ควบคุมกิจกรรมของประชาชนโดยให้รางวัลแก่ผู้ที่ท าตามหลักการแห่งความรักและลงโทษผู้ที่ไม่ท าตาม  

แนวคิดแบบทหาร เป็นแนวคิดของ Sun Zi ปรากฏในหนังสือ The Art of War เน้นไปในเรืองการ
หาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง หาจุดอ่อนจุดแข็ง ที่มาและธรรมชาติของความขัดแย้ง 
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า    

แนวคิดแบบการทูต ประกอบด้วยหลักการ การสร้างหรือการท าลายมิตร การลอบบี้ การเจรจาด้วย
ปัญญาและสมอง ใช้กลยุทธ์วิธีการที่ยืดหยุ่น  ถูกน ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองการ
ปกครอง ปัจจุบันถูกน ามาใช้ในวงการธุรกิจและกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

แนวคิดแบบพุทธ เป็นหลักการ Yuan หรือ Salience โดยวิธีการที่ส าคัญในการลดความขัดแย้งคือ 
การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ซึ่งต้องใช้ความอดทนในการควบคุม/ข่มอารมณ์ 
ความต้องการ แรงผลักดันภายในจิตใจของตนเองไว้  

แนวคิดแบบเหม๋า เหม๋าแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 2 แบบ คือ ความขัดแย้งของตัวเรากับศัตรูและ
ความขัดแย้งระหว่างประชาชน โดยความขัดแย้งแบบแรกสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้อ านาจเผด็จการและ
การต่อสู้ ส่วนความขัดแย้งอันหลังควรใช้ประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหา นั่นคือ การชักจูงใจ และการให้
การศึกษา 

Low (2012) ลัทธิขงจื้อให้ความส าคัญกับครอบครัวหรือความเป็นพี่น้อง จุดเริ่มต้นของความสงบสุข
ในสังคมจึงเริ่มจากในครอบครัวก่อน การลดความขัดแย้งในสังคมทุกคนควรมีจิตใจที่ดี มีวินัยในตัวเอง (Ren) 
การเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือเหตุการณ์ที่น าไปสู่การเสียหน้า/ภาพลักษณ์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม การรู้จักอดทนอดกลั้น/ควบคุมตัวเอง การใช้คน
กลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย/จัดการความขัดแย้ง การอยู่ห่างจากปัญหา/คนที่มีปัญหา (คนหยิ่ง คนไม่
ซื่อสัตย์)   

Milner (2002) น าเสนอว่า กระบวนการ ADR ควรให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการ
จัดการความขัดแย้งและการน า ADR ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย 

Ross (2000) แนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติประกอบด้วย 6 หลักการส าคัญ 
คือ 

1. ความสัมพันธ์ในชุมชน การสร้างความเข้าใจของคนในแต่ละชุมชนโดยใช้องค์กรที่มีบทบาทส าคัญ
ในชุมชนให้มีจุดเชื่อโยงเข้าหากัน สร้างความไว้ใจเพ่ือไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นทางการ 

2. การต่อรองตามหลักการ ประกอบด้วยการแยกคนออกจากปัญหา มุ่งไปที่ความต้องการมากกว่า
ฐานะต าแหน่ง สร้างทางเลือกให้หลากหลาย และผลการเจรจาให้เป็นมาตรฐานเป็นกลาง 

3. ความต้องการของมนุษย์ 
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4. การระบุตัวตนของตัวคนและสังคม ท าความเข้าใจเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
ชุมชนเพ่ือหาทางออกของความขัดแย้งที่ลงตัว   

5. การปรับเปลี่ยนการเข้าใจผิดและความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ปรับปรุงการสื่อสาร
ระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพ โดยการท าความเข้าวัฒนธรรมความเชื่อที่มีความแตกต่างกัน 

6. ค้นหาว่าเกิดความใจผิดได้อย่างไร โดยการเริ่มต้นที่รากฐานในชุมชน เพราะความขัดแย้งยากที่
แก้ไขด้วยเพียงข้อตกลงของผู้น าแต่ละฝุาย  

กระบวนการจัดการความขัดแย้งต้องสร้างบรรยากาศให้คู่กรณีเห็นความคุ้มค่าของการเจรจาต่อรอง 
แล้วจึงเข้ากระบวนกอย่างเป็นทางการด้วยการน าแต่ละฝุายเข้ามาพูดคุยในสิ่งที่ต้องการ โดยให้ความส าคัญ
ในกระบวนการแรกก่อน เพราะหากไม่มีการสร้างเงื่อนไขหรือบรรยากาศคู่กรณีก็จะไม่มีทางเข้ามาร่วมใน
กระบวนการเจรจา ซึ่งในการหาความร่วมมืออาจจะต้องเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ขยายวงกว้าง
ออกไป โดยใช้การสื่อสารโดยตรง การใช้คนอ่ืนช่วย และการใช้สื่อในการเข้าถึง  การวัดผลการจัดการความ
ขัดแย้ง หลักเกณฑ์ภายในประกอบด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าร่วม การเพ่ิมขึ้นของความรู้
และทักษะในการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมด้านกีฬาระหว่างสองชุมชน การมีความเห็น
ร่วมกันในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

Schou (2014) การจัดการความขัดแย้งในศรีลังกาและมินดาเนา ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของเชื้อชาติ การเจรจาสันติภาพในศรีลังกากับกลุ่มทามิลที่น าไปสู่ความส าเร็จเป็นการ
กระบวนการครั้งท่ี 5 ในปี 2002 ซึ่งมีรัฐบาลนอรเวย์เข้ามาช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาหยุดยิง แต่กลับมามี
ความขัดแย้งรุนแรงอีกครั้งในช่วงปี 2005 หลังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมาให้ความส าคัญกับการใช้ก าลัง
ทหารแทนการเจรจา ฟิลิปปินส์มีการร่าง MoA-AD ในปี 2008 เพ่ือใช้ในการจัดการความขัดแย้งในมินดาเนา 
ซึ่งมีการน าเอาความต้องการของชนกลุ่มน้อยเข้ามาอยู่ข้อตกลงด้วย โดยเฉพาะความต้องการของชนกลุ่ม     
ลูมัด ซึ่งเป็นชนเผ่าท้องถิ่นและมีจ านวนน้อยที่สุด  
 

2.7.2 กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ 
Maglione (2017) ได้น าเสนอประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน        

สหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งศึกษาบทบาทของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท์ รวมทั้งกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับบทบาทของชุมชน 4 ประการ
ในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ ดังนี้ 

1) ชุมชนในฐานะผู้มีผลประโยชน์ อาชญากรรมเป็นความขัดแย้งทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะ
มีผลกระทบต่อชุมชนไม่มากก็ได้ กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ให้ความส าคัญกับชุมชนในการเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรวม ซึ่งประกอบด้วยการฟ้ืนฟู
เยียวยาความเสียหาย การลดการกระท าผิดซ้ า รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจให้กับชุมชน โดยการให้ชุมชนมี
อ านาจสามารถควบคุมอาชญากรรมในชุมชนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากการลงโทษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอใน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จ าเป็นต้องมีมาตรการที่ออกโดยชุมชนซึ่งเป็นคนในเป็นผู้ที่ช่วยกันหาทางออก
ให้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอ่ืนที่เป็นคนนอกชุมชน 

2) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถท าได้ใน 2 ส่วนคือ การเชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
อาชญากรรมในชุมชนเข้าร่วม และให้ตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการสมานฉันท์ กลุ่มแรกคือ กลุ่ม
ที่เก่ียวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ส าหรับกลุ่มที่สองเป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการหาทาง
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แก้ไขปัญหา ซึ่งคนในท้องถิ่นจะมีความเข้าใจความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและบริบทของชุมชน อันจะท าให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและทุกฝุาย นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการสร้างให้ชุมชนตื่นตัวและมี
ความเข้มแข็งในการดูแลชุมชนของตัวเองมากข้ึน    

3) การฟ้ืนฟูชุมชน กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูความเสียหายที่
เกิดขึ้นโดยผู้กระท าผิดเพ่ือชดเชยเยียวให้กับผู้เสียหายและชุมชนโดยรวม ซึ่งในกระบวนการยุติธรรมหลัก
ทั่วไปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนจะถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา แต่กระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท์ได้ให้โอกาสผู้กระท าผิดได้ด าเนินการในส่วนนี้  

4) การน ากลับสู่ชุมชน กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มุ่งเน้นการน าผู้ที่กระท าผิดและผู้เสียหาย
กลับเข้ามาใช้ชีวิตอย่างปกติในชุมชน นั่นหมายถึงการให้อภัยผู้ที่กระท าผิดและให้โอกาสได้กลับตัวเป็นคนดี 
อยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ หลังจากท่ีได้ชดใช้เยียวยาในความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้ว 

Sliva (2017) น าเสนอกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการน ากระบวนการยุติธรรมสมนาฉันท์มาใช้ใน
มลรัฐโคโลราโดและเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกน ามาใช้ในกระบวนการลงโทษทางเลือกส าหรับเด็กที่
กระท าความผิด โดยพบความส าเร็จในการน านโยบายดังกล่าวไปใช้ในโคโลราโด ในอดีตที่ผ่านมานโยบายใน
กระบวนการยุติธรรมเน้นหนักในการลงโทษจ าคุกมากเกินไปท าให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา ในสังคม แต่ใน
ปัจจุบันมี 32 มลรัฐที่มีการน ารูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดของกระบวนการสมานฉันท์บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
โดยมีหน่วยงานระดับชาติที่คอยสนับสนุนการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ประกอบด้วย American Bar 
Association, National Organization for Victims Assistance และ Dignity in Schools โดย
กระบวนการสมานฉันท์เริ่มได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา ภายใต้แนวคิดของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเช่น รูปแบบหนึ่งในการลงโทษทางเลือก เป็นต้น  

ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีการน ากระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ไปใช้อย่างแพร่หลายและ
ประสบความส าเร็จคือ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย การประเมินความส าเร็จของกระบวนการสมานฉันท์
ประกอบด้วยตัวชี้วัด เช่น ความพึงพอใจของผู้เสียหายและผู้กระท าผิด ความสมบูรณ์ที่เพ่ิมขึ้นในการท าตาม
ข้อตกลงในการเยียวฟ้ืนฟู และการลดการกระท าผิดซ้ า ผู้กระท าผิดมีความเสี่ยงน้อยลง รวมทั้งการลด
งบประมาณในกระบวนการยุติธรรม 

โคโลราโดได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการน ากระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์มาใช้ในการ
ด าเนินคดีอาญาในช่วงปี 2007-2013 โดยมีการตรากฎหมายจ านวน 11 ฉบับเพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ได้ โดยครอบคลุมการด าเนินการในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในมลรัฐ
ประกอบด้วย การลงโทษทางเลือกส าหรับเด็ก การเบี่ยงเบนทางอาญาส าหรับผู้ใหญ่ กรมราชทัณฑ์ โรงเรียน 
และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหยื่อ โดยที่มาของการน าเสนอกฎหมายกระบวนการสมานฉันท์ในโคโลราโด
ประการหนึ่งคือ การที่มีการน ารูปแบบสมานฉันท์มาปฏิบัติอยู่แล้วในโคโลราโดมากกว่า 20 ปี และมี
โปรแกรมด้านกระบวนการสมานฉันท์เกือบ 152 โปรแกรมท่ีมีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงควรมีการสร้าง
กฎหมายเพื่อรองรับสิ่งที่ด าเนินการอยู่ 

ส าหรับมลรัฐเท็กซัสได้มีการน าเสนอกฎหมายกระบวนการสมานฉันท์ในช่วง 2007-2013 โดยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาจ านวน 14 ฉบับ เพ่ือสนับสนุนการเจรจาไกล่เกลี่ยในระดับเมืองใน
การจัดการคดีเล็กน้อยและคดีจ าคุกของรัฐส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่กระท าผิด ซึ่งเดิมมีเพียงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ต้องหากับเหยื่อหลังการลงโทษ แต่ในกฎหมายใหม่จะทั้งการสนับสนุนการ
เจรจาไกล่เกลี่ยก่อนการฟูองคดีอาญาและการใช้การจัดการความขัดแย้งทางเลือก (ADR)    
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Karp และ Frank (2016) น าเสนอกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มได้รับ
การน ามาปฏิบัติมากข้ึนจากการที่มีปัญหานักโทษล้นเรือนจ าและปัญหาในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน เช่น การ
เลือกปฏิบัติ การพิพากษาผิด และการกระท าผิดซ้ า แต่อย่างไรก็ตามในความต้องการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมในแต่ละมลรัฐยังไม่มีการน ากระบวนการสมานฉันท์เข้ามาพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมในกระบวนการ
ออกนโยบาย โดยกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ได้มีการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 แต่
ได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นในสื่อต่างๆ หลังช่วงปี ค.ศ.2012 ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท์ (การไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท าผิด) มีการพบว่า ในปี ค.ศ.2002 มี 22 มลรัฐที่มี
กฎหมายดังกล่าว เพ่ิมขึ้นเป็น 32 มลรัฐในปี ค.ศ.2014 มีเพียง 20 รัฐที่กฎหมายก าหนดให้มีโครงสร้างและ
การจัดการด้านงบประมาณเพ่ือให้สนับสนุนการด าเนินการของกระบวนการสมานฉันท์ แต่อย่างไรก็ตามไม่มี
กฎหมายก าหนดให้กระบวนการสมานฉันท์เป็นมาตรการบังคับให้ต้องน ามาใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม   

Hoyle และ Rosenblatt (2016) สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์ โดยได้มีการบัญญัติกฎหมายและการจัดงบประมาณในการน ากระบวนการสมานฉันท์มา
ใช้อย่างจริงจังในปี 2013 มีการสนับสนุนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้กระบวนการสมานฉันท์
ซึ่งเริ่มต้นในคดีความผิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งต่อมาในปีเดียวกันได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหยื่อ
อาชญากรรมออกมาเพ่ือเป็นการให้เหยื่อได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายให้อ านาจศาลในการเลือกวิธีการลงโทษส าหรับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่โดยใช้
กระบวนการสมานฉันท์ได้ในปี 2013 และในปี 2014 กระทรวงยุติธรรมของสหราชอาณาจักรได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ส าหรับกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในงานยุติธรรมทางอาญา ซึ่งก าหนดหลักการส าคัญไว้ 3 
ประการ คือ 1) การสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่มคนและทุกขั้นตอน 2) การสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ ความส าคัญ ประโยชน์ วิธีการเข้าถึง และ 3) 
กระบวนการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีผู้ที่ด าเนินการช่วยเหลือที่มีความรู้มีทักษะและผ่านการฝึกอบรม
แล้ว 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่กระท าความผิดของต ารวจในเธมวัลเลย์
เริ่มต้นขึ้นในปี 1998 ซึ่งเป็นการน ารูปแบบมาจากวากกา วากกาของออสเตรเลีย โดยผลการปฏิบัตินี้ท าให้
เกิดการตรากฎหมายให้มีการน ากระบวนการสมานฉันท์ไปใช้ในการพิจารณาคดีเด็กในปี 1998 และกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงโทษเด็กในปี 1999 ที่ให้อ านาจศาลในการพิจารณาการใช้ Referral order ส าหรับเด็กที่
กระท าผิดแล้วยอมรับสารภาพและกระท าผิดครั้งแรก ซึ่งจะถูกพิจารณาวิธีการลงโทษส าหรับเด็กโดยกลุ่ม
คณะกรรมการ YOT ในแต่ละท้องที่ โดยจะมีการประชุมกับผู้กระท าผิด เหยื่อ และตัวแทนชุมชนภายใน 20 
วันท าการหลังจากท่ีศาลมีค าสั่ง จากผลการประเมินทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในรูปแบบการด าเนิน
พิจารณาและผลที่เกิดจากกระบวนการสมานฉันท์ แต่ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประกอบด้วย ข้อจ ากัดในการ
เยียวยา การขาดการมีส่วนร่วมของเหยื่อและชุมชน และความไม่พร้อมของวัฒนธรรมทางสังคมกับ
กระบวนการสมานฉันท์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในปัจจุบัน ซึ่งหากจะให้
กระบวนการสมานฉันท์เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative method) เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่
สามารถให้ข้อมูลได้ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้าง     
ความสมานฉันท์ซึ่งเป็นต ารวจ หรืออัยการ หรือผู้พิพากษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือเคยปฏิบัติงานด้าน
การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ทั้งในและนอกประเทศเป้าหมาย 4 ประเทศ 
ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ประเทศละ 2 คน รวม 8 คน และการประชุมกลุ่ม (Focus group) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน
การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศ จ านวน 20 
คน 
 
3.3 เครื่องมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเป็น
ค าถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวน-
การยุติธรรมกระแสหลัก 

2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดี
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน า
คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อน
การน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  

5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการ
น าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

ส าหรับการประชุมกลุ่ม (Focus group) ได้มีการก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1) ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดี
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในประเทศเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศ  

 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมาประยุกต์ในประเทศไทย 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บข้อมูลโดยก าหนดเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 รวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

หนังสือ เอกสารทางราชการ สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้าน

การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเป้าหมาย 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจะเก็บข้อมูลด้วย
วิธีดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน 
2) น าข้อมูลแต่ละประเทศที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นหมวดหมู่ ตามกรอบแนวคิด 

แล้วจัดประชุมกลุ่ม (Focus group) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศเพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน 
20 คน 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้น าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม มาจ าแนกจัดหมวดหมู่
ข้อมูลตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวิจัยและวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 

จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐ  
แห่งสหภาพเมียนมาร์  ประเทศละ 2 คน รวมจ านวน 8 คน และการประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้อง
กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม ณ ห้องประชุม 709  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคารบี) ชั้น 7 รวมทั้งการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญตามขอบเขตที่ศึกษา
จ าแนกตามประเทศ ได้ดังนี้ 
 
4.1 ประเทศไทย  

4.1.1 รูปแบบ กฎหมายและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
 

1) การจัดการความขัดแย้งโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 28 ตรี พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 

พ.ศ.2457 โดยให้ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน และมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บ้านโดยนายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้ง โดยจะมี
กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านไว้ ได้แก่ ข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ.2530 ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ (กรมการปกครอง, 2556; ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 

1. การข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ในกรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือ
คู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้าน หากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่งหรืออาญาในความผิดต่อ
ส่วนตัว คู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งสามารถแสดงความประสงค์ระงับข้อพิพาทต่อผู้ใหญ่บ้านได้  

2. การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย เมื่อคู่พิพาททุกฝุายตกลงบันทึกยินยอมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประนีประนอมข้อพิพาท คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้ด าเนินการ
แทนรวมถึงอาจเชิญบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควรมาร่วม ทั้งนี้ ข้อบังคับก าหนดว่าให้คณะกรรมการนัดหมายท าการ
ประนีประนอมข้อพิพาทโดยไม่ชักช้า  

3. คณะกรรมการหมู่บ้านสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณหีรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น
แล้วยังตรวจสอบเอกสาร วัตถุพยาน หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องตามความยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
แล้วท าการประนีประนอมต่อหน้าคู่พิพาททุกฝุายโดยอาศัยหลักกฎหมายหรือจารีตประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยข้อบังคับก าหนดให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจยศนายร้อยตรีขึ้นไปในเขตอ าเภอ พนักงาน
อัยการให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุนในการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการหมู่บ้านใน
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เขตท้องที่ หากคู่พิพาทตกลงกันได้ให้จัดท าสัญญาประนีประนอม แต่หากไม่ส าเร็จให้ยุติแล้วรายงานให้
นายอ าเภอท้องที่ทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

 
2) การจัดการความขัดแย้งโดยอ าเภอ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ าเภอมี
หน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในเรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่
เกิน 200,000 ในกรณีที่คู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอและคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว
ที่ไม่ใช่เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ (กรมการปกครอง, 2556; ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) ส าหรับขั้นตอน
การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ดังนี้  

1. การน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วย 
การไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ก าหนดว่าหากความผิดที่มีโทษทางอาญาเกิดขึ้นในเขต
อ าเภอใด ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาสามารถแสดงความประสงค์ต่อนายอ า เภอหรือปลัดอ าเภอในเขตนั้น 
หลังจากนั้นให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอแจ้งและสอบถามคู่กรณีว่ายินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือไม่ 
หากคู่พิพาททุกฝุายยินยอมให้เริ่มด าเนินการ 

2. ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษ
ทางอาญา พ.ศ.2553 ก าหนดให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่รับข้อพิพาทไว้ด าเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน และขยายเวลาได้อีก 15 วันหากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมไกล่เกลี่ยแจ้งให้ผู้เสียหาย
หรือผู้กล่าวหาทุกฝุายทราบว่าฝุายใดฝุายหนึ่งสามารถบอกเลิกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อใดก็ได้  แต่หากทั้ง
สองฝุายได้จัดท าหนังสือตกลงยินยอม ในกรณีเช่นนี้สิทธิการน าคดีอาญามาฟูองจะระงับไป อย่างไรก็ตาม หาก
ภายหลังไมส่ามารถปฏิบัติตามความตกลงยินยอมได้ ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอจ าหน่ายข้อพิพาทออกจาก
ระบบการไกล่เกลี่ยคดีอาญา และห้ามรับด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวอีก โดยหากด าเนินการ      
ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ให้เริ่มนับอายุความการร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่มีการจ าหน่ายข้อพิพาท 

3. การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทให้ด าเนินการต่อหน้าทุกฝุาย ยกเว้นฝุายใด
ฝุายหนึ่งไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่มีเหตุอันควร ส่วนการไกล่เกลี่ยให้กระท าพร้อมหรือแยกกันก็ได้ โดยแต่ละ
ฝุายสามารถให้บุคคลที่ไว้วางใจไม่เกิน 2 คนเข้ารับฟัง ยกเว้นครั้งใดที่ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการอนุญาตจะท าให้
เกิดอุปสรรค ทั้งนี้ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยเปิดโอกาสให้ทุกฝุายเสนอข้อผ่อนผันต่อกัน เสนอทางเลือกและห้ามเปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการด าเนินการยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามค าสั่งศาล  

นอกจากนี้อ าเภอยังมีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามหลังประกาศ คสช .ที่ 
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุ
จากการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้จัดตั้งขึ้นทุกอ าเภอ รวมจ านวน 878 อ าเภอ ซึ่งท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการ
ของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ (สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2561; ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560) มีหน้าที่ที่ส าคัญดังนี ้

1. อ านวยการ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และสั่งการ เพ่ือมอบหมายภารกิจให้ชุด
ปฏิบัติการต าบล (ชปต.) ซึ่งจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาในกรอบอ านาจหน้าที่ เช่น การอ านวยความเป็นธรรมทางแพ่ง 
อาญา และปกครอง/การรับเรื่องร้องทุกข์/เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย/ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านต่างๆ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีดังนี้ 
1. เมื่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน เพ่ือให้แก้ ไขปัญหา     

ความเดือดร้อนหรือข้อพิพาท ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจะต้องด าเนินการออกหลักฐานรับเรื่องร้องทุกข์ตามแบบ
ที่ก าหนด กรณีที่มีการร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือทางข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบเป็น
หนังสือในวันที่ได้รับเรื่อง ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

2. ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนค าร้องทุกข์และตรวจค าร้อง ถ้าครบถ้วนสมบูรณ์ให้รีบ
ด าเนินการต่อไป ถ้าไม่สมบูรณ์ให้แนะน าผู้ร้องแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด และแจ้งผู้ร้องให้ทราบถึงขั้นตอน
และระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องทุกข์พิจารณาหลักฐานที่เห็นว่าจ าเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริง รวมถึงแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง การรับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจงหรือความเห็น
ของผู้ร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การออกตรวจสถานที่ เป็นต้น  

 
3) การจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะออกมารองรับการด าเนินการ มีเพียงความพยายามใน
การร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน8 ซ่ึงยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ตราออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็น
ทางการ โดยทั่วไปแล้วศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีกรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ (กระทรวงยุติธรรม, 2562)  

1. การปูองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้
เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระท าผิดทางอาญาโดยการเฝูาระวังปูองกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 

2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปและติดตามผล
การด าเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 

3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตามหลักยุติธรรมสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม 

4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการให้ความ
เข้าใจก าลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป
รวมทั้งการให้ความรู้หรือค าแนะน าในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

                                      
8 กระทรวงยุติธรรมได้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแจ้งการระงับการออกกฎหมายเกีย่วกับ
ยุติธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากเนื้อหาสาระของรา่งพ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนมีความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าท่ีของ “คณะกรรมการยตุิธรรมชุมชนแห่งชาติ” กับ “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” ตาม พ.ร.บ.
พัฒนาการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 
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5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกต่อไป  

โครงสร้างการด าเนินการของศูนย์ธรรมชุมชนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ปรึกษาและ
ส่วนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส าหรับส่วนที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

1. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล  
2. พัฒนากรประจ าต าบล  
3. ก านัน  
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ/หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล  
5. ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด 1 คน  
และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วย  
1. ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง)  
2. รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง 2 คน ตามล าดับ)  
3. กรรมการ ประกอบด้วย  

3.1 ประธานคณะท างานด้านอ านวยการในคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน (เลือก
กันเอง 2 คน)  

3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลที่มีภูมิล าเนา     
ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน (เลือกกันเอง 2 คน) 

3.3 ผู้แทนผู้น าองค์กร/กลุ่มอ าชีพในต าบล (เลือกกันเอง 1 คน)  
3.4 ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เดิม) ที่มีอยู่ในต าบล 1 คน  
3.5 ต ารวจชุมชน 1 คน  

4. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย นิติกร/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลในพื้นที่ต าบล 1 คน  

ส าหรับกระบวนการการไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชนคู่กรณีสามารถน าข้อพาทที่
เกิดข้ึนในชุมชนมาไกล่เกลี่ยกันได้ด้วยความสมัครใจ โดยในข้อพิพาททางอาญาที่สามารถน ามาไกล่เกลี่ยกันได้
จะเป็นเฉพาะความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีที่ยอมความกันได้ โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะรับเรื่องไว้
และจัดประชุมเพ่ือให้มีการไกล่เกลี่ยกันระหว่างคู่กรณี ส าหรับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการ       
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในช่วงปี พ.ศ.2559-2562 สามารถที่จะด าเนินการจัดการการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
รวมกันทั้งสิ้น 6,645 เรื่อง สามารถจัดการส าเร็จ 5,006 เรื่อง ไม่ส าเร็จ 800 เรื่อง และอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการอีก 839 เรื่อง (ไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์, 2562) 

 
4) การจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน  

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบันอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 1 และ 2) มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ย ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ที่ปรึกษา 2. ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน 3. รองประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย
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ระงับข้อพาทชุมชน 4. กรรมการ 5. เหรัญญิก 6. ประชาสัมพันธ์ 7. ปฏิคม 8. เลขานุการ 9. ผู้ช่วยเลขานุการ 
ฯลฯ (กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ, 2559) 

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ก าหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดย
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถกระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

(2) ข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนนอกจาก (1) ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(3) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 35 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ความผิดอันยอมความได้ 
(2) ความผิดลหุโทษตามมาตราต่างๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอ่ืน

ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย 
- มาตรา 390 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตราย

แก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 391 ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ

จิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 392 ผู้ใดท าให้ผู้อ่ืนเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อ่ืนซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 394 ผู้ใดไล่ ต้อน หรือท าให้สัตว์ใด ๆ เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อ่ืนที่ได้

แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- มาตรา 395 ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือนา
ของผู้อ่ืนที่ได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

- มาตรา 397 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม 
หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในที่สาธารณสถาน
หรือต่อหน้าธารก านัลหรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุที่
ผู้กระท ามีอ านาจเหนือผู้ถูกกระท าอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้       
มีอ านาจเหนือประการอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ส าหรับผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อคู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา     
กันแล้วให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟูองระงับเฉพาะคู่กรณีซ่ึงท าข้อตกลงดังกล่าว 
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4.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  

ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งของไทย 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน ได้ดังนี ้

1) ความพร้อมของผู้ไกล่เกลี่ย ตามกฎหมายแล้วผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับผู้ไกล่เกลี่ยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก่อน ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยทางแพ่งหรือ     
ทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนหรือภาคประชาชน แต่ในปัจจุบันผู้ที่มีคุณสมบัติ
ในการไกล่เกลี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้และทักษะในการไกล่เกลี่ย ท าให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
มีจ านวนน้อย นอกจากนี้หลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่มีมาตรฐานและรับรองโดยคณะกรรมการพัฒนาการบริการ
งานยุติธรรมแห่งชาติยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ยังไม่ ได้รับการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าจะมี       
การประกาศใช้กฎหมายมาแล้วระยะหนึ่ง 

 
“...ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ ผู้สมานฉันท์นั้นมีความรู้ไม่เท่ากัน ไม่รู้ว่าแปลความหมายตรงกันหรือไม่
...” (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 1)  
 
“...ปัญหาอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือบุคลากรมีความรู้ความสามารถไหม เมื่อก่อนก็ตบโต๊ะเอาแล้ว
ยอมๆกันเถอะ แต่มันต้องเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เสียหายและคู่กรณี การเข้าสู่
กระบวนการนี้ต้องเป็นไปโดยการสมัครใจ ไม่ใช่เป็นไปโดยการบีบให้ตกลงกัน อันนี้คนกลางต้อง
เข้าใจในกระบวนการนี้ก่อน ถ้าคนกลางไม่เข้าใจก็เหมือนเดิม อบรมไป 5 วัน เสร็จกลับไปตบโต๊ะ
เหมือนเดิม อันนี้ยาก...” (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2)  
 
2) การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการความขัดแย้ง

โดยเฉพาะคดีอาญา ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายเพ่ิงได้รับการตราออกมาใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและ
เข้าใจกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่นี้  ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่มี       
ข้อพิพาทยังต้องพ่ึงพาต ารวจให้ด าเนินการแก้ปัญหาข้อพิพาทให้ ท าให้มีคดีความขัดแย้งจ านวนมากยังคงเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอยู่ (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 

3) ความซ้ าซ้อนของกลไกการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนและการขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

 
“...ในประเทศไทยมีกลไกหรือรูปแบบการไกล่เกลี่ยหลายรูปแบบ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน รวมทั้ ง
นายอ าเภอก็สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนของ     
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนอีก เหล่านี้แม้จะมีการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน 
แต่ก็เป็นทางเลือกให้กับชาวบ้านได้เลือกที่ที่ตัวเองพอใจที่เข้าไกล่เกลี่ย... ” (ผู้เชี่ยวชาญในไทย
ท่านที่ 2) 
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4) การจัดการด้านงบประมาณในการให้ค่ายตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยยังไม่ชัดเจน ต้องด าเนินการ
เบิกจ่ายจากหน่วยงานใด ตัวอย่างเช่น การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน เมื่อมีการตั้งผู้ไกล่เกลี่ยและมีการ
ไกล่เกลี่ยมีค่าตอบแทนให้ตามกฎหมาย 1,000 บาทต่อเรื่อง ใครจะเป็นคนรับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนให้      
ผู้ไกล่เกลี่ย สามรถเบิกค่าตอบแทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างไร เป็นต้น  

 
“...จ่ายเงินให้ต ารวจที่มาไกล่เกลี่ยได้ไหมหรือถ้าต ารวจดึงประชาชนเข้ามาสามารถให้ค่าตอบแทน
เขาได้ไหมวันละ 1 ,000.-บาท เอาเงินจากไหนมาจ่ายตั้งงบประมาณโรงพักได้ไหม หรือตั้ง
งบประมาณแผ่นดินให้กับทุก สน. จะท าอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคได้เหมือนกันใน
ระดับนโยบายได้เหมือนกัน...” (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 
 
5) การขาดความเป็นมืออาชีพ การบีบบังคับให้มีการไกล่เกลี่ยซึ่งขัดกับหลักการที่ต้องเป็นไปด้วย

ความสมัครใจ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยยังขาดมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีใน  
การไกล่เกลี่ยและเคยชินกับการปฏิบัติแบบเดิม โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานสอบสวน  รวมทั้งแนวทาง   
การปฏิบัติด้านการไกล่เกลี่ยที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
“...ปัญหาอุปสรรคที่เจอเยอะ คือเมื่อก่อนมันขาดมาตรฐานคือต่างคนต่างท า อาจมีเป่าคดีไหม   
มีไกล่เกลี่ยแบบตบโต๊ะตามใจคนกลาง ไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ...” (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 
 
6) ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามกฎหมายใหม่ยังมีจ านวนน้อย โดยมี เพียง 300 กว่าแห่ง

ทั่วประเทศ ครอบคลุมเพียง 20 จังหวัด ซึ่งยังขาดอีกหลายจังหวัดกว่าจะครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย ซึ่ง
จะส่งผลต่อการส่งเสริมงานด้านการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้มีแพร่หลายและมีประสิทธิ ภาพในภาพรวม 
(ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2)  

7) การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเกี่ยวกับผู้ที่กระท าความผิดซ้ าซ้อน ซึ่งอาจจะมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติหากผู้ที่กระท าผิดเป็นนิสัยในความผิดที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามกฎหมายก็จะได้ใจและท าความผิดต่อไป
เรื่อยๆ เป็นปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ที่กระท าผิดในแต่ละ
พ้ืนที่เข้าด้วย ก็จะท าให้ผู้ที่กระท าผิดเป็นนิสัยหลีกเลี่ยงไปกระท าความผิดในพ้ืนที่อ่ืนหรือหลายพ้ืนที่ เพราะ
สามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ 

 
“...มันเป็นเรื่องนโยบายแล้วแหละ เพราะยังไงก็ไม่สามารถเชื่อโยงข้อมูลได้แน่นอน แต่ข้อเสีย
อย่างว่าคนเดิมก็ท าผิดในที่ใหม่ ๆ เพราะคนผิดทราบดีว่าอย่างไรก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
ถ้ามันมีเงินมันก็จ่ายเป่าแล้วก็จบไป มันก็ท านิสัยเหมือนเดิม...” (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 
     

 
4.1.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์

ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  
1) เร่งด าเนินการจัดท าหลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่มีมาตรฐานและรับรองโดยคณะกรรมการ

พัฒนาการบริการงานยุติธรรมแห่งชาติให้เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับเนื้อหาความรู้จะต้องประกอบด้วยความรู้   
ด้านการวิเคราะห์ความขัดแย้ง สาระส าคัญของกฎหมายการไกล่เกลี่ย จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร วิชาจริยธรรม
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ของผู้ไกล่เกลี่ย ปัจจัยความส าเร็จ และวิชาฝึกปฏิบัติทางแพ่งและทางอาญา ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย  
มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและมีมาตรฐานทางวิชาชีพเดียวกัน (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 

 
“...ถ้าเกิดมีการอบรมหมายความว่าคนที่เป็นคนกลางที่ท าอย่างน้อยต้องมีหลักสูตร ที่ทางการรับรู้
และสามารถใช้อบรม ท าให้ความรู้เรื่องเดียวกันเป็นแบบเดียวกัน...” (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 1) 
 
“...การอบรมเพ่ือให้รู้แนวทางปฏิบัติและ กม.จะเป็นข้อส าคัญ เช่น การท าการอบรม 30 วัน หรือมี
คอร์สฝึกอีก 45 วัน แต่ถ้าเป็นการอบรมเพียง 3 วัน เชื่อเหลือเกินว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ...” 
(ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 1)  
 
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการความขัดแย้ง          

ตามกฎหมายใหม่และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทในแต่ละชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว  แทนการพ่ึงพาต ารวจเหมือนในอดีต 
(ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 

3) การปรับรวมหรือร่วมกันท างานของกลไกการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนที่ท างานซ้ าซ้อนกันใน
ชุมชน ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งอยู่ในกระทรวง
ยุติธรรมเช่นเดียวกัน หากสามารถควบรวมกันหรือท างานร่วมกันจะท าให้สามารถมีศูนย์ไกล่เกลี่ย           
ภาคประชาชนที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท    
ในชุมชนมากขึ้นได้  (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 

4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนของแต่ละด้านให้มีความละเอียดชัดเจนให้มาก
ขึ้น เช่น ด้านงบประมาณการเงิน การส่งเสริมจรรยาบรรณผู้ไกล่เกลี่ย เป็นต้น โดยอาจจะต้องมีการก าหนด
เป็นกฎกระทรวง ระเบียบ หรือค าสั่ง ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการไกล่เกลี่ย (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2)   

5) การสร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ส าหรับแต่ละหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ   
การไกล่เกลี่ยทั้งในส่วนของการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน การไกล่เกลี่ยภาคประชาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่มีอ านาจในการไกล่เกลี่ย (ผู้เชี่ยวชาญในไทยท่านที่ 2) 

6) การฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเป็นประจ า (ทุกปี) และต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความเป็นมืออาชีพและพัฒนาความรู้และทักษะที่ เกี่ยวข้องให้ เ พ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ        
พนักงานสอบสวนเนื่องจากในปัจจุบันคดีส่วนใหญ่จะถูกน ามาแจ้งต่อต ารวจมากกว่าหน่วยงานภาคประชาชน 

 
 

4.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
4.2.1 รูปแบบ กฎหมายและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ประกอบด้วย 
 

1) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ค่อนข้างมีความเหมาะสมส าหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เพราะวัฒนธรรมสังคมของสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังคงมีวัฒนธรรมของความปรองดองสามัคคี (Harmony)   
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ที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมของความปรองดองสามัคคี (Harmony) นี้มีส่วนสนับสนุนอย่างมากในจัดรูปแบบการยุติ
คดีอาญา (และคดีข้อขัดแย้งอ่ืนๆ) ของสังคมท้องถิ่นในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีที่
พยายามจะสร้างสัมพันธภาพทางสังคมให้กลับคืนมาจากฝุายต่างๆ ที่ต่อสู้กัน ซึ่งสังคมของอินโดนีเซียรู้จัก   
การพิจารณาคดีเชิงสมานฉันท์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ได้รับเลือกเพ่ือยุติคดีอาญา  พ้ืนฐานของการ
พิจารณาคดีเชิงสมานฉันท์ประกอบด้วย หลักปรัชญาการปกครองประเทศ “ปัญจศีล” (Pancasila)  กฎหมาย
ตุลาการ กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้เสียหาย กฎหมายคุ้มครองเด็ก และอ่ืนๆ  ดังนั้นหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายสามารถท าให้เป็นทางแก้ปัญหาเพ่ือเอาชนะอุปสรรคส าหรับผู้บั งคับใช้กฎหมายในการรับมือกับ      
คดีความโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือการเบี่ยงเบนคดีความไปในระบบอ่ืน (ผู้เชี่ยวชาญใน
อินโดนีเซียท่านที่ 1; Hilmy, 2013)   

การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เริ่มใช้ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก    
ตามกฎหมาย Law No. 11 Year 2012 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ National 
Strategy for Access to Justice, Medium Long Term Plan (RPJMN) และ National Law and 
Human Rights Development Plan 2015-2019 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาชาติ     
ที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs): Goal No. 16 on Peace, Justice and 
Strong Institutions ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถน าวิธีการดังกล่าวมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา
ส าหรับลดอุปสรรคต่อผู้บังคับใช้กฎหมายในการรับมือกับคดีผ่านการ Diversion กล่าวคือ การเบี่ยงการยุติคดี
จากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอ่ืน  ต ารวจสามารถท าเรื่องนี้ผ่านดุลพินิจ  การใช้ดุลพินิจจะผลักดันให้บรรลุความ
ยุติธรรมตลอดทางด้วยการเปลี่ยนคุณค่าที่เป็นที่ยอมรับในสังคม แต่การใช้ดุลพินิจในความเป็นจริงโดย
หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นการตรวจสอบก ากับดูแลของ
คณะกรรมการต ารวจ (Police Commission) ด้วยการยึดแนวทางของจรรยาบรรณของหน่วยงานผู้บังคับใช้
กฎหมาย การด าเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยต ารวจในมุมมองของระบบกฎหมายของชาติ
สามารถได้รับการยอมรับถ้าด าเนินการบนพ้ืนฐานของปรัชญาประเทศคือ ปัญจศีล ที่ได้รับการออกแบบเพ่ือ
บรรลุถึงขั้นที่แน่นอนจากเปูาหมายของประเทศตามที่ระบุไว้ในค าปรารภของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 1945 
จ ากัดการกระท าและการใช้บรรทัดฐานที่ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม เพราะการใช้กฎหมายเช่นนั้นจะก่อให้เกิด
ความไม่ยุติธรรมขึ้นมาอีก การบังคับใช้กฎหมายต้องท าอย่างเป็นระบบ มีทิศทาง และมีพ้ืนฐานของความคิดที่
ชัดเจน มีจุดหมายเพื่อยกระดับการประกันและความแน่นอนของกฎหมายในสังคม ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 
เพ่ือท าให้ความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายต่อสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในสังคม และเพ่ือ
ประกันการเสมอภาคในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในกลุ่มต ารวจสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความ
จ าเป็นต้องมีบรรทัดฐาน (Norm) หรือกฎเพ่ือประกันความเหมือนกันของการด าเนินการของพนักงานสืบสวน
ในการใช้แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในการบังคับใช้กฎหมายอาญา และให้อ านาจตาม
กฎหมายแก่พนักงานสอบสวนเพ่ือที่การกระท าทั้งหลายที่ได้กระท าในการใช้กระบวนการยุติธรรม            
เชิงสมานฉันท์ และเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนไม่ได้รับการตราว่าผิดกฎหมายหรือเบี่ยง เบนจากกฎหมาย    
วิธีพิจารณาความอาญาที่บังคับใช้ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้ถูกตราออกมาเป็นกฎหมายที่ชัดเจน
ส าหรับต ารวจในการปฏิบัติงานในชุมชน (Bahuet & Kristensen, 2018) 

 
2) การจัดการความขัดแย้งในคดีความรุนแรงในครอบครัว 

ความขัดแย้งมักจะเกิดขึ้นกับคู่สมรส ซึ่งมีผลกระทบต่อทางด้านกายภาพและทางจิตใจต่อ 
คู่สมรสคนใดคนหนึ่ง ปัจจัยที่มีส่วนร่วมท าให้เกิดความขัดแย้งคือ คู่สมรสที่มีอายุน้อย ไม่มีความรู้ที่จะจัดการ
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ต่อครอบครัว ความขึ้นลงของอารมณ์ ปัญหาซึมเศร้าเหตุจากการท างาน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเกิด
ปัญหามักจะไม่อยากแจ้งต ารวจเพราะไม่ต้องการจะได้รับบทลงโทษ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมักจะเกิด
ขึ้นกับครอบครัวที่ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่สามารถที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไป
ตรวจสอบติดตามได้ทั้งหมด กรณีที่ได้รับการตรวจสอบจะมีผล 2 ทางเลือกคือ 1.ด าเนินคดี หรือ 2.เจรจาแก้ไข
ปัญหา โดยหลักการของการบริหารความขัดแย้งคือการลดความขัดแย้งในชุมชนให้น้อยลงที่สุดเพ่ือไม่ให้เหตุที่
เกิดขึ้นต้องกลายมาเป็นคดีความและต้องถูกสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีตัวอย่าง วันพฤหัสบดีที่ 19 
ม.ค. 2017 เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวขึ้น ณ หมู่บ้าน Burangkeng เลขที่ Rt.001/RW.013 Grand 
Mustika Residence เมือง Bekasi ชวาตะวันตก เหตุเกิดจากการทะเลาะระหว่างนาย Yosafat Oematan 
อายุ 45 ปี กับนาง Kristina Anjani อายุ 36 ปี ภรรยา เนื่องจากบุตรสาว นางสาว Ernawati อายุ 18 ปี  
ชอบกลับบ้านดึก เหตุโต้เถียงระหว่างคู่กรณีท้ังสองซ่ึงเต็มไปด้วยอารมณ์มีเสียงดังท าให้เพ่ือนบ้านคุณ Parimin 
ได้ยิน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน Hari Cahyono เจ้าหน้าที่นายดังกล่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารประจ า
หมู่บ้าน จ่า Sunarto และผู้ใหญ่บ้านนาย Suhardiman ได้ร่วมกันเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ทะเลาะ การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีพยานคือผู้น าชุมชนใกล้เคียง  

ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไป เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้าน
และผู้ใหญ่บ้านจะท าการตรวจการเป็นประจ าทุกวันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ นาย Parimin รายงานเหตุ     
ความรุนแรงในครอบครัวว่าเกิดข้ึนในบ้านของนาย Yosafat Oematan เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงได้เข้าด าเนินการ
เจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีเพ่ือแก้ไขปัญหา พยานของทั้งสองฝุายพร้อมกับหัวหน้าชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็น
พยานการระหว่างการไกล่เกลี่ย ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงโดยลงนามทั้งสองฝุาย 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 
1) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 2 ค.ศ.2002 ให้อ านาจส านักงานต ารวจแห่งชาติ

อินโดนีเซียด้านบทบาทและหน้าที่ในการบริการและดูแลความปลอดภัยประชาชน 
2) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการต ารวจ

ชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และ
ด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ือต่อโครงการพัฒนาชาติ 

3) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 23/2004 เรื่องการขจัดความรุนแรงในครอบครัว และ 
กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 21/2007 และประมวล กม. อาญา อินโดนีเซีย มาตรา 296 การกระท า        
น่ารังเกียจ/อนาจาร 

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไกล่เกลี่ย ดังนี้ 
1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียจัดต ารวจชุมชนเพ่ือเข้าไปตรวจเยี่ยมชุมชน

ประจ าวันและด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
2) เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนมีหน้าที่เข้าไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
3) หัวหน้าหมู่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมไกล่เกลี่ย และ

ด าเนินการตรวจตราชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4) เจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นทีมไกล่เกลี่ยและด าเนินการตรวจตรา

ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (ผู้เชี่ยวชาญในอินโดนีเซียท่านที่ 2) 
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3) การจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เด็กถือเป็นอนาคตของคนรุ่นใหม่และเป็นความหวังของผู้ปกครอง จากการที่ประชากรใน

ทุกประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้น มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
มากมาย เริ่มตั้งแต่ การอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้าน ในกิจกรรมประจ าวัน ที่โรงเรียน และยังมีกรณีการ     
ล่วงละเมิดเด็กอีกมากมายที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่เด็กจะได้รับการปกปูองคุ้มครองจากปัญหาเหล่านี้ใน  
ทุกที่และเวลา กรณีตัวอย่าง เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2017 เวลา 19.15 น. เวลาเขต ปาปัว ได้มีเหตุความรุนแรง   
ต่อเด็กเกิดขึ้นในหมู่บ้าน Tanjung Berari เขต Biak Numfor Papua บุคคลรายหนึ่งนามย่อ AM อายุ 40 ปี
ได้กัดลูกชายตนเองนามย่อ BM อายุ 16 ปี เนื่องจากลูกชายไม่ยอมไปโรงเรียน เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนของ
หมู่บ้าน Burari จ.ส.ต. Edison ในขณะที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับ     
การแจ้งจากสมาชิกหมู่บ้าน นาย Room Sayor อายุ 35 ปีว่ามีเหตุเกิดกับเด็กชาย BM  จ.ส.ต. Edison จึงได้
เข้าไปพบกับนาย AM และแจ้งว่าการใช้ความรุนแรงกับเด็กเป็นสิ่งผิด กม. และถือเป็นอาชญากรรม หลังจากที่
นาย AM ได้ทราบข้อเท็จจริงจึงได้ท าการขอโทษ จ.ส.ต. Edison ในการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ได้น าตัวนาย AM 
มาท าบันทึกพร้อมลงนามว่าจะไม่กระท าการใช้ความรุนแรงกับเด็กอีกเป็นครั้งที่สองต่อหน้าหัวหน้าหมู่บ้าน 
และผู้น าโบสถ์คริสต์ และผู้น าชุมชนใกล้เคียงเป็นพยาน สุดท้าย จ.ส.ต. Edison ได้แจ้งต่อหน้าทุกคนว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นความผิดต่อกฎหมายอินโดนีเซียที่ 35/2014 เรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมี
หลักการของการบริหารความขัดแย้งคือการลดความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจากนาย AM ให้น้อยลงที่สุดเพ่ือไม่ให้เหตุ
ที่เกิดขึ้นต้องกลายมาเป็นคดีความและต้องถูกสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไป เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้าน
และผู้ใหญ่บ้านจะท าการตรวจการเป็นประจ าทุกวันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการรายงานเหตุความรุนแรง    
ต่อเด็กและเยาวชนต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงได้เข้าด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย
กับคู่กรณีเพ่ือแก้ไขปัญหา พยานของทั้งสองฝุายพร้อมกับหัวหน้าชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพยานการเจรจา
ระหว่างการไกล่เกลี่ย ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงโดยลงนามทั้งสองฝุาย 

โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 2 ค.ศ.2002 ให้อ านาจส านักงานต ารวจแห่งชาติ

อินโดนีเซียด้านบทบาทและหน้าที่ในการบริการและดูแลความปลอดภัยประชาชน 
2) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการต ารวจ

ชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และ
ด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ือต่อโครงการพัฒนาชาติ 

3) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 35/2014 มาตรา 76C เรื่องการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อินโดนีเซียจัดต ารวจชุมชนเพ่ือเข้าไปตรวจเยี่ยมชุมชน

ประจ าวันและด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
2) เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนมีหน้าที่เข้าไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
3) หัวหน้าหมู่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมไกล่เกลี่ย และ

ด าเนินการตรวจตราชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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4) เจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นทีมไกล่เกลี่ยและด าเนินการตรวจตรา
ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (ผู้เชี่ยวชาญในอินโดนีเซียท่านที่ 2) 

 
4) ความขัดแย้งเรื่องเขตที่ดิน/ที่ท ากิน 

คนต่างกันย่อมมีความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันในการตัดสินใจเรื่องใดๆ โดยเฉพาะการ
เก็บรักษาที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย ท าการเกษตร และกิจการอ่ืนๆ กรณีตัวอย่าง ผู้หญิงอายุ 70 ปี รายหนึ่งชื่อว่า 
Asyani ซึ่งอาศัยในเขต Situbondo East Java ได้รับบทลงโทษจากศาลว่าได้น าเอาไม้ jati จ านวน 7 ต้นซึ่ง
เป็นของกระทรวงปุาไม้ มาไว้ในครอบครอง คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ค.ศ. 2015 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหา
ดังกล่าวคือ การขาดการสื่อสาร การขาดความรู้ การขาดข้อมูลพ้ืนที่เขตปุา ความขัดแย้งกรณีดังกล่าวมิได้
เกิดขึ้นเป็นกรณีเดียวในอินโดนีเซีย การจัดการความขัดแย้งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
วันที่ 23 ส.ค. 2018 ประชาชนจ านวนมากจาก 6 ต าบลและ 18 หมู่บ้าน ในเขต Lumajang ชวาตะวันออก 
ได้มีการชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าที่ท าการที่ท าการผู้แทนเขต Lumajang น าการประท้วงโดย Lasiono อายุ 
48 ปี ประชาชนประท้วงว่ากระทรวงปุาไม้ Lumajang ได้ท าการจัดเขตแดนระหว่างที่ดินท ากินของชุมชนและ
เขตปุาไม้ขึ้นใหม่ โดยเป็นการกระท าฝุายเดียว ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประชาชนจ านวนมากต้องถูกด าเนินคดีและ
ถูกลงโทษตามกฎหมาย เนื่องจากกระท าผิดการครอบครองเขตพ้ืนที่ปุาไม้ที่รับผิดชอบของกระทรวงปุาไม้ 
Lumajang ในขณะเดียวกัน นาย Muklisin อายุ 40 ปี หัวหน้ากระทรวงปุาไม้เขต Lumajang ได้โต้แย้งว่า 
เขตแดนระหว่างปุาไม้กับพ้ืนที่ชาวบ้านมีการแบ่งเขตมาเรียบร้อย เป็นเวลานานแล้ว เพ่ือเป็นการลด         
ความขัดแย้งให้ได้มากที่สุด เจ้าหน้าที่นาม Badrudin จากต ารวจปุาไม้ Lumajang จะท าหน้าที่เป็นผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยมีหลักการของการบริหารความขัดแย้งคือการลดความขัดแย้งระหว่างชุมชน
ท้องถิ่นกับกระทรวงปุาไม้เขต Lumajang ให้น้อยลงที่สุด เพ่ือไม่ให้เหตุที่เกิดขึ้นต้องกลายมาเป็นคดีความและ
ต้องถูกสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไป เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้าน
และผู้ใหญ่บ้านจะท าการตรวจการเป็นประจ าทุกวันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ นาย Badrudin ด าเนินการเจรจา
ไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีเพ่ือแก้ไขปัญหา พยานของทั้งสองฝุายพร้อมกับหัวหน้าชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพยาน
การระหว่างการไกล่เกลี่ย ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงโดยลงนามทั้งสองฝุาย 

โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 2 ค.ศ.2002 ให้อ านาจส านักงานต ารวจแห่งชาติ

อินโดนีเซียด้านบทบาทและหน้าที่ในการบริการและดูแลความปลอดภัยประชาชน 
2) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที ่5/1960 เรื่องระเบียบพื้นที่ท ากิน 
3) ระเบียบรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ 24/1997 เรื่องการขึ้นทะเบียนที่ดิน 
4) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการต ารวจ

ชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และ
ด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ือต่อโครงการพัฒนาชาติ 

ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อินโดนีเซียจัดต ารวจชุมชนเพ่ือเข้าไปตรวจเยี่ยมชุมชน

ประจ าวันและด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
2) เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนมีหน้าที่เข้าไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
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3) หัวหน้าหมู่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมไกล่เกลี่ย และ
ด าเนินการตรวจตราชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4) เจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นทีมไกล่เกลี่ยและด าเนินการตรวจตรา
ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5) เจ้าหน้าที่ต ารวจปุาไม้  ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่รับผิดชอบ        
อย่างสม่ าเสมอ (ผู้เชี่ยวชาญในอินโดนีเซียท่านที่ 2) 

4.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ผู้เชี่ยวชาญในอินโดนีเซียท่านที่ 2) 

1) ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบถึงกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินท ากินและปุาไม้ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการสมานฉันท์ในการ   
ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการทางเลือกและประโยชน์ของกระบวนการ
สมานฉันท์ 

2) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ทั้งจากของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอินโดนีเซียและหมู่บ้าน 

3) ยังขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน ทหาร เป็นต้น   
4) ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เนื่องจากยังขาดกฎหมายที่ให้อ านาจการไกล่เกลี่ย   

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
5) มีปัญหาเรื่องบุคคลากรภายในหน่วยงานที่ยังขาดทักษะและความรู้ที่เหมาะสม 

 
4.2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์

ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ผู้เชี่ยวชาญในอินโดนีเซียท่านที่ 2) 
1) จัดให้มีโปรแกรมประจ าปีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 

เขตปุาและเขตท่ีท ากินของชุมชนท้องถิ่น 
2) เสนอของบประมาณประจ าปีทั้งในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียและหมู่บ้าน 
3) จัดให้มีการประชุม พูดคุยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
4) ตรากฎหมายเฉพาะส าหรับกระบวนการสมานฉันท์และเริ่มให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
5) จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน จัดให้มีรางวัลและการ

แต่งตั้งให้สูงขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน 
 
 
4.3 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

4.3.1 รูปแบบ กฎหมายและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ประกอบด้วย  

1) ระบบยุติธรรมหมู่บ้าน (Katarungang Pambarangay หรือ Barangay Justice 
System) (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 1) 

ระบบยุติธรรมหมู่บ้าน Katarungang Pambarangay หรือ Barangay Justice System 
เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานยุติธรรมที่รวดเร็วในระดับชุมชน โดยถูกน ามาใช้ภายใต้
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นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่นก ากับเรียกว่า Republic Act 7160 
(1991 Local Government Code) ซึ่งให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างสันติและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคมเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการพิทักษ์สิทธิ มนุษยชนและ   
ความยุติธรรม เป็นระบบยุติธรรมพื้นฐานในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยราชการท้องถิ่นที่เล็ก
ที่สุดใน Barangay และก ากับดูแลโดยผู้น าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองเมือง Barangay 
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องความขัดแย้งและประเด็นอ่ืน ๆ ที่เป็นระบบแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นใน
การแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยระบบนี้มีอยู่เพ่ือช่วยลดภาระให้กับศาลและเป็นทางเลือกส าหรับชุมชนในการ
ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้าน  โดยในแต่ละ
หมู่บ้านจะมีหน่วยงานยุติธรรมชุมชน (Lupon Tagapamayapa) ท าหน้าที่คล้ายศาลหมู่บ้านในการรับจัดการ
แก้ไขปัญหาเรื่องขัดแย้งภายในชุมชน โดยจะมีหัวหน้าหมู่บ้าน (Punong Barangay) เป็นหัวหน้าชุดและมี
คณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้าหมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน  

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ เมื่อได้รับการร้องเรียนทั้งข้อพิพาททางแพ่งและ   
ทางอาญา (วาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ในขั้นตอนแรกจะมีการไกล่เกลี่ย (Mediation) ซึ่งจะท าต่อหน้า 
Punong/Lupon chairman โดยจะมีการแจ้งวันของการประชุมในวันรุ่งขึ้นเพ่ือแจ้งให้สมาชิกเตรียมการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการไกล่เกลี่ยต่อหน้า Punong/Lupon chairman โดยมีระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย 15 
วันนับจากการประชุมครั้งแรกของการประชุมไกล่เกลี่ย หากไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
จะมีการเลือกสมาชิกบางส่วนจาก Lupon โดยคู่กรณีจ านวน 3 คน เรียกว่า Pangkat Tagapagkasundo ท า
หน้าที่ในการพิจารณาประนีประนอมข้อขัดแย้ง (Conciliation) โดยในแต่ละเรื่องขัดแย้งจะมีผู้ร่วมพิจารณา
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมจ านวน 3 คน โดยในขั้นตอนนี้จะมีระยะเวลาด าเนินการ 15 วันและอาจจะขอขยาย
เวลาได้อีก 15 วัน หากการตกลงไม่เป็นผลส าเร็จ โจทย์จะสามารถยื่นฟูองคดีได้ในระบบการพิจารณาคดีปกติ
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ในระบบการไกล่เกลี่ยชุมชนนี้จะมีส่วนของที่ปรึกษาทางกฎหมาย           
คอยสนับสนุนช่วยเหลือในด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อพิพาท  

ส าหรับคดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยสามารถท าได้เกือบทุกประเภท โดยมี
ข้อยกเว้น คือ  

 1) ในกรณีที่ฝุายหนึ่งฝุายใดเป็นข้าราชการ 
 2) ในกรณีที่ฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะหรือพนักงานและเป็นข้อพิพาท

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 3) ความผิดต้องระวางโทษจ าคุกเกินหนึ่งปีหรือปรับเกิน 5,000 เปโซหรือประมาณ 3,000 

บาท (P5,000 =3,000 บาท) 
 4) ความผิดที่ไม่มีบุคคลที่เสียหายตามกฎหมาย 
 5) กรณีข้อพิพาทเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือเมืองอ่ืน 
 6) ข้อพิพาทเก่ียวกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่างๆ หรือเมืองอ่ืน ๆ  
 7) ข้อพิพาทประเภทอ่ืน ๆ ที่ประธานาธิบดีเห็นสมควรไม่ต้องเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย  
ระบบยุติธรรมหมู่บ้านเป็นระบบยุติธรรมภาคบังคับที่ประชาชนทุกคนที่มีข้อขัดแย้งที่     

เข้าข่ายอยู่ในการพิจารณาของระบบยุติธรรมนี้ต้องน าเรื่องพิพาทดังกล่าวเข้ามาไกล่เกลี่ยในระบบยุติธรรม
หมู่บ้านนี้ก่อน ไม่สามารถท่ีไปแจ้งความให้ต ารวจด าเนินการได้   
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2) องค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ (The Cooperative Development Authority)  
องค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สาธารณรัฐ 6939 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาการท างานและการเติบโตของสหกรณ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเท่าเทียม ความยุติธรรมทาง
สังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยลักษณะขององค์กร กฎหมายจึงได้อนุญาตให้มีอ านาจเสมือนตุลาการใน
การที่จะตัดสินข้อขัดแย้งที่เก่ียวกับสหกรณ์และภารกิจที่เก่ียวข้อง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ สหพันธ์ สหภาพ ที่เกิดจากจากประเด็นต่ างๆ อาทิเช่น การบริหารจัดการที่ผิดพลาด การประท้วง  
การเลือกตั้ง การละเมิดกฎหมายสหกรณ์ พฤติกรรมที่ผิดของสมาชิก และการฉ้อกล ตกอยู่ในภายใต้อ านาจ
ขององค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ ข้อขัดแย้งต่ างๆ จะถูกส่งน ามาให้องค์การกลางพัฒนาสหกรณ์พิจารณาผ่าน
การแจ้งเป็นหนังสือโดยตรง การส่งต่ออ้างอิงมาจากหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ โดยสภาองค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ 
โดย สหพันธ์ หรือสหภาพ หรือโดยศาล (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 2) 

 
3) คณะอนุญาโตตุลาการด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippines 

Construction Industry Arbitration Commission: CIAC) 
คณะอนุญาโตตุลาการอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งฟิลิปปินส์ CIAC ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัย

อ านาจค าสั่งพิเศษของประธานาธิบดีที่ 1008 วันที่ 4 ก.พ. ค.ศ.1985 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ทางคดต่ี างๆ ที่เกิดจากสัญญาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เปูาหมายของ CIAC คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
ตรงไปตรงมา มีความเป็นธรรม และเที่ยงตรง โดยการแก้ไขปัญหาในข้อขัดแย้งการก่อสร้างอย่างรวดเร็วและ
เป็นธรรม โดยไม่ผ่านกระบาวนการศาล เพ่ือส่งเสริมและรักษาความสามัคคีกลมกลืน และมิตรภาพสัมพันธ์ 
คณะอนุญาโตตุลาการอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งฟิลิปปินส์ CIAC มีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดจาก
สัญญาการก่อสร้างอาทิเช่น การจ่ายเงินล่าช้า หรือการส่งงานล่าช้า การเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการผิด
สัญญา การจ่ายเงินตามช่วงสัญญา ค่าประกินผลงาน ปัญหาเกี่ยวกับฝีมือการก่อสร้างและการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 2) 

 
4) คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดินท ากิน (The Department of 

Agrarian Reform Adjudication Board) 
คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดินท ากิน DARAB เป็นส านักงานซึ่งตั้งอยู่

ร่วมกับกรมปฏิรูปที่ดิน (DAR) ซึ่งก่อได้ตั้งขึ้นอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1987 และค าสั่งพิเศษ
ประธานาธิบดีที่ 129-A คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดินท ากินมีหน้าที่จัดเวทีในการ
พิจารณายุติข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินท ากิน ซึ่งมีผู้อ านวยการภูมิภาคท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่     
ผู้พิจารณา คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดินท ากิน DARAB มีอ านาจในการพิจารณา       
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากที่ดินท ากินหรือที่ดินอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าของที่ดินและผู้ อยู่อาศัยหรือระหว่าง
สหกรณ์กับผู้อาศัย (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 2) 

 
5) ศูนย์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippine Dispute Resolution 

Center, Inc.)  
ศูนย์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแห่งฟิลิปปินส์ PDRCI เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลก าไร 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อนุญาโตตุลาการ การสมานฉันท์ การ
ไกล่เกลี่ย และช่องทางการแก้ไขความขัดแย้งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมหลัก ในการแก้ไขความขัดแย้ง
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ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ การให้บริการของ  PDRCI เปิดให้กับสาธารณะ
ทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ท าธุรกิจ การให้บริการของ PDRCI มีอาทิเช่น การด าเนินการเป็นอนุญาโตตุลาการ  
เชิงพาณิชย์ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการประกันคุณภาพในเรื่องอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ การ
อ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูล ศูนย์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแห่งฟิลิปปินส์ PDRCI ใช้ช่องทางการด าเนินการเป็น
อนุญาโตตุลาการเป็นหลักในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดมาจาก สัญญา โดยเฉพาะในกลุ่มพาญิชย์และการค้า 
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หลักทรัพย์ การประกันเกี่ยวกับแพ่ง และครอบครัว และการ
เรียกร้องต่ างๆ เป็นต้น (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 2) 

 
6) คณะกรรมการสมานฉันท์และการประนีประนอมแห่งชาติ (The National Conciliation 

and Mediation Board)  
คณะกรรมการสมานฉันท์และการประนีประนอมแห่งชาติ NCMB ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 

1987 ด้วยอ านาจค าสั่งพิเศษของประธานาธิบดีที่ 126 และเป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของ      
กรมแรงงานและการจ้าง DOLE หน้าที่ของ NCMB คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานบางกรณี อาทิ
เช่น แรงงานที่เป็นสมาชิกสหภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการการแจ้งหมายการการนัดหยุดงาน หรือ การ
ไม่ให้พนักงานเข้ามาท างาน การไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องข้อตกลงสภาพการจ้าง การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างไม่เป็นธรรม และการตีความนโยบายบริษัทที่เก่ียวข้องกับลูกจ้าง (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 2) 

 
4.3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 1 และ 2) 
ข้อขัดข้องในการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1) การขาดการฝึกอบรมในด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ท าให้

การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  
2) ระยะเวลาในการพิจารณาข้อพิพาทในแต่ละเรื่องอาจจะนานถึง 30 วัน เพราะมีข้อพิพาทเข้าสู่

ระบบจ านวนมากในแต่ละวัน 
3) กฎหมายการไกล่เกลี่ยของชุมชนมีความล้าสมัย เนื่องจากยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย

ตั้งแต่มีตรากฎหมายออกมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบสามสิบปีแล้ว   
 
4.3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์

ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 1 และ 2) 
จากปัญหาข้อขัดข้องในการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งไปปฏิบัติ ในชุมชน ควรมีการ

ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยและ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท อันจะท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน   
2) พัฒนาระบบการด าเนินการไกล่เกลี่ยให้สามารถรองรับข้อพิพาทหลายๆ เรื่องในเวลาเดียวกัน 

โดยอาจจะแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนให้มากขึ้น 
เพ่ือท าให้ระยะเวลาในการพิจารณาข้อพิพาทให้ลดน้อยลง  
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3) ปรับปรุงกฎหมายการไกล่เกลี่ยชุมชนให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคม     
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายเดิมถูกตราออกมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบสามสิบ
ปีแล้ว   
 
 
4.4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

4.4.1 รูปแบบ กฎหมายและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

 
1) การจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนด้วย Community elders, Village leaders, 

10/100HH leaders, และ Ward or Village Tract Administrator (ผู้เชี่ยวชาญในเมียนมาร์ท่านที่ 2; 
MyJustice, 2018)  

การจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนในเมียนมาร์มีการด าเนินการอย่างแพร่หลายและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมาร์ โดยการด าเนินการมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่
กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ซึ่งให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร
ต าบล (Village Tracts ในต่างจังหวัด) หรือแขวง (Wards ในเขตเมือง) โดยโครงสร้างการปกครองของ      
เมียนมาร์สามารถจัดเรียงตามล าดับจากระดับใหญ่สุดลงมาหาเล็กสุดได้ดังนี้ 1) State/Region 2) Township 
3) District 4) Ward/Village Tract 5) Village or 100 Households และ 6) 10 Households   

กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารเขตต าบล/แขวง Ward/Village Tract Administrator ได้มาจากการเลือกตั้ง โดยมี
อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญตามกฎหมาย ดังนี้ 

1) รักษาความมั่น ความสงบสุขของชุมชน กระท าหารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
2) ก ากับดูแลการรักษาระเบียบวินัยของคนในชุมชน 
3) รักษาความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน 
4) ช่วยเหลือและส่งเสริมงานด้านการพัฒนาชนบทและลดความยากจน 
5) แจ้งเบาะแสและช่วยเหลือหน่วยงานรัฐในการจับกุม จัดการกับปัญหาอาชญากรรมและ

ยาเสพติด 
6) รายงานการจัดงานรื่นเริงในที่สาธารณะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
7) ตรวจสอบการรายงานรายชื่อแขกท่ีเข้ามาพักในพ้ืนที่ 
8) รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ต้องสงสัยแปลกหน้า

เข้ามาในพ้ืนที ่
9) ควบคุมการใช้เสียงดังในท่ีสาธารณะ 
10) ควบคุมการเปิดร้านบิลเลียดและสถานบันเทิงในพ้ืนที่ 
11) ด าเนินการออกหมายค้น หรือค้นบ้านที่เล่นการพนัน จับกุมผู้ที่เล่นการพนันในพ้ืนที่ 
12) ด าเนินการจับกุมผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายและขโมยที่ก าลังหลบหนี 
13) ตรวจสอบความเรียบร้อยสถานที่ส าคัญต่างๆ  
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14) ความคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรืออันตรายแก่คนอ่ืน การ
ทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตไปตามถนนและที่สาธารณะ รวมทั้งมีอ านาจจับกุมผู้ที่ฝุาฝืน
ข้อห้ามดังกล่าว 

15) ตรวจสอบการเข้าออกพ้ืนที่ของชาวต่างชาติ 
16) จับกุมผู้ที่กระท าความผิดซึ่งหน้าและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
17) ตรวจสอบการบุกรุกที่ดิน/พ้ืนที่สาธารณะ  
18) ดูแลความสะอาดของคลอง คูน้ า แม่น้ า หรือแหล่งน้ าในชุมชน 
19) ตรวจสอบหลักเขตแดนตามแนวตะเข็บของพ้ืนที่ 
20) ก ากับดูแลไม่ให้มีการลักลอบจับปลาในบ่อน้ า/บ่อปลาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
ดังนั้นในแต่ละชุมชน Ward/Village Tract Administrator มีบทบาทส าคัญในด้านที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนรวมทั้งการรักษาความยุติธรรมในชุมชนด้วย โดยตาม
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นผู้น าท้องถิ่น Ward/Village Tract Administrator มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญ          
หลายประการ เช่น การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของชุมชน การปูองกันอาชญากรรม การสืบสวนคดี
อาชญากรรม การตัดสินความถูกผิด การก าหนดบทลงโทษ และการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งทั้งหมดนี้มี
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับต ารวจ แต่แตกต่างกันตรงที่ต ารวจเป็นการด าเนินการโดย
ภาครัฐและการด าเนินการของ Ward/Village Tract Administrator เป็นการด าเนินการภาคประชาชน 

ในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท ถ้าหากเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยประชาชนโดยทั่วไป
มักจะน าข้อพิพาทเข้ากระบวนการยุติธรรมภาคประชาชน Ward/Village Tract Administrator จะเป็นผู้ที่
ได้รับแจ้งมากท่ีสุด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากที่สุดในการให้ความยุติธรรมหรือไกล่เกลี่ย โดยหากไม่
สามารถไกล่เกลี่ยหรือยุติความขัดแย้งได้ในชั้นนี้ Ward/Village Tract Administrator จะน าเรื่องไปแจ้งต่อ
ต ารวจต่อไป ซึ่งเป็นการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยทั่วไปแล้วประชาชนในชุมชน      
ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการน าข้อพิพาทไปสู่หน่วยงานภาครัฐ (ต ารวจ) จึงมักจะน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมภาคประชาชนมากกว่า 

นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนอาจะน าข้อพิพาทไปด าเนินการไกล่เกลี่ยด้วยหัวหน้าหมู่บ้าน 
(Village leader/ 10/100HH) หรือผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
มากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพื่อให้ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดียาเสพติด ข่มขืน และการลักทรัพย์ 
เป็นต้น  
 

2) การจัดการความขัดแย้งในชุมชนโดยต ารวจชุมชน  
กฎหมายอาญา ม.141 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ก าหนดให้ต ารวจยศตั้งแต่

ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และรวมทั้งทหารและผู้พิพากษามีอ านาจใน
การจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้เช่นเดียวกัน (ม.132) ซึ่งเป็นอ านาจที่จะท าให้สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องมีการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ผู้เชี่ยวชาญ
ในเมียนมารท์่านที่ 1) 
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4.4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ผู้เชี่ยวชาญในเมียนมาร์ท่านที่ 1 และ 2) 

ข้อขัดข้องในการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งไปปฏิบัติ เช่น  
1) ต ารวจยังขาดความไว้วางใจจากประชาชน 
2) การที่ W/VTA และผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนใช้เงื่อนไขการน าข้อพิพาทไปสู่ต ารวจเพื่อให้

คู่กรณียุติข้อขัดแย้ง 
3) บุคคลากรบางส่วนในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนขาดทักษะในการจัดการความขัดแย้งและ

ความรู้ด้านงานยุติธรรม 
 
4.4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์

ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ผู้เชี่ยวชาญในฟิลิปปินส์ท่านที่ 1 และ 2)  
จากปัญหาข้อขัดข้องมีข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้  
1) สร้างความเข้าใจในบทบาทของต ารวจชุมชนให้ประชาชนมากขึ้น  
2) เพ่ิมการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

และประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยคดี 
3) พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้ดีขึ้น 

 
 
4.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง
และการสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

จากการประชุมกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการสร้าง             
ความสมานฉันท์ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     
เมียนมาร ์เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 709  ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 29 คน สามารถสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการ
ความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ 

1) การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งจากต่างประเทศควรค านึงถึงเรื่องบริบททางสังคม
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และโครงสร้างทางด้านกฎหมาย เนื่องจากสิ่งที่ด าเนินการแล้วดีในต่างประเทศ 
อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของไทยและอาจจะมีข้อเสียบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของความ
แตกต่างเช่น ลักษณะความขัดแย้งในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ที่แตกต่างกัน  โดยในชุมชน
อินโดนีเซียโดยพ้ืนฐานด้านความขัดแย้งจะเป็นเรื่องทั่วไป เช่น ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ทะเลาะวิวาท และเรื่องของ
กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่เป็นความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง เพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศศูนย์กลาง
ของการ ก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียน และมีความขัดแย้งทางด้านแนวความคิด ส าหรับฟิลิปปินส์มีความ
ขัดแย้งในเรื่องการแก่งแย่งเชิงทรัพยากรการจัดสรรผลประโยชน์ เพราะว่าฟิลิปปินส์มีประชากรมากกว่า 100 
ล้านคน โดยต ารวจฟิลิปปินส์มีภารงานที่มากกว่าต ารวจไทยเพราะต ารวจ 1 คนจะดูแลประชาชนประมาณ 
700-800 คน ขณะที่ต ารวจไทย 1 คนจะดูและประชาชนประมาณ 300 คน และส าหรับเมียนมาร์นอกจาก
ความขัดแย้งทั่วไปในเรื่องอาชญากรรมแล้ว จะมีเรื่องของชนเผ่าแต่ละชนเผ่า รัฐบาลกลางเองก็ไม่สามารถที่จะ
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ดูแลและเข้าถึงได้ในทุกๆ พื้นที่ รวมทั้งความขาดแคลนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในบริบทของการ
จัดการความขัดแย้งในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ แม้ทั้ง 3 ประเทศจะมีชุมชนทางศาสนาที่มีความ
เข้มแข็ง แต่ก็ต่างกันที่ศาสนาที่นับถือ โดยคนอินโดนีเซียจะไม่ดื่มสุราเพราะเป็นสังคมมุสลิม ฟิลิปปินส์เป็น
สังคมคาทอลิก ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากการมีโบสถ์เล็กๆ ในชุมชนฟิลิปปินส์ในไทย ซึ่งมีความเข้มแข็งในชุมชน 
ส าหรับเมียนมาร์ก็มีศาสนาพุทธที่เข้มแข็งที่มีลักษณะแตกต่างจากไทย 

2) ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์กระบวนการทางเลือก สิ่งที่ควรให้ความส าคัญอันดับแรกคือ 
ต้องให้ประชาชนเห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากกระบวนการทางเลือกบ้าง กระบวนการทางเลือกดีกว่า
วิธีการแบบเดิมยังไง เพราะบริบทของประชาชนทั่วไปยังมองไม่ เห็นว่ากระบวนการทางเลือกดียังไง แต่ใน
ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่สามารถรับรู้ ได้ว่าถ้าไปที่ศาล ข้อพิพาทจะต้องสิ้นลงได้อย่างแน่นอนและ
บังคับได้ทุกอย่างตามค าพิพากษาของศาล ถ้าประชาชนยังมองไม่เห็นว่า กระบวนการทางเลือกแบบใหม่ดีกว่า
ยังไง ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา รวมทั้งความรู้สึกต่างๆ ถ้าสามารถท าให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และ
ข้อดีของกระบวนการทางเลือกที่มีมากกว่าการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักประชาชนก็จะหัน
มาพ่ึงพากระบวนการทางเลือกท่ีมีในชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ในสังคมไทยประชาชนเคยชินกับกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก ประชาชนเลยคิดว่า มีความขัดแย้งอะไรก็จะต้องไปแจ้งต ารวจ จะต้องไปอัยการ จะต้องไปศาล 
แม้กระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นจะมีมานานแล้วในสังคมไทยแต่ในปัจจุบันคนไทยกลับหันมาพ่ึงพากระบวนการ
ยุติธรรมที่เป็นทางการมากกว่า ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อตัวเองและสังคม
โดยรวม 

นอกจากนี้การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนมีความหลากหลาย แต่ยังไม่ค่อยถูกน าใช้อย่างแพร่หลาย โดย
จากสถิติในการท าการไกล่เกลี่ยที่มีการเก็บเป็นข้อมูลในระบบมีจ านวนค่อนข้างจะน้อยเมื่อพิจารณาจากทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัติอาจมีการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน
จ านวนมากกว่านี้มาก แต่ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ 

3) เนื่องจากในปัจจุบันผู้ไกล่เกลี่ยยังขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเป็นกลาง และความเป็น
มาตรฐาน ท าให้การจัดหาผู้ที่จะมาท าการไกล่เกลี่ยแต่ละเรืองที่มีความน่าเชื่อถือพอที่จะท าให้คู่ขัดแย้งยอมรับ
ฟังมีความยากล าบากพอสมควรในทางปฏิบัติ ซึ่งเดิมในอดีตมักจะใช้ผู้น าชุมชนในการไกล่เกลี่ยเจรจาเพราะ
ผู้น าชุมชนมักจะเป็นผู้ที่มีบารมีด้วยความดีจริงๆ แต่ปัจจุบันผู้น าชุมชนไม่ได้มาจากการนับถือเหมือนเมื่อก่อน 
ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากในการไกล่เกลี่ยไม่ได้มีประเด็นแบบเดียวกัน มีความ
หลากหลาย ซึ่งไม่ได้มีผู้ที่เชี่ยวชาญในทุกด้าน ท าให้บางครั้งไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้เพราะไม่มีความรู้ ในด้านที่มี
ความขัดแย้งกัน จึงท าให้เกิดความไม่เชื่อถือของประชาชนต่อตัวผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย พอเกิดความไม่เชื่อถือคน
ก็ไม่เชื่อ ประชาชนทั่วไปก็จะคาดหวังกับบุคคลที่อยู่ระดับสูงขึ้นไป เช่น ศาล เป็นต้น เพราะว่าประชาชน
เชื่อถือศาลมากกว่าชาวบ้านด้วยกันเอง ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้เพียงพอ แต่
เมื่อไปที่ศาล ถ้าผู้พิพากษาท่านบอกว่าสิ่งใด ประชาชนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม เพราะประชาชนเชื่อถือศาลเป็น
อย่างมาก ประเด็นปัญหานี้คือ ความเชื่อมั่นของประชาชนในหน่วยงานหรือตัวผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ      
ความขัดแย้งในชุมชนมีน้อย ประชาชนไม่เชื่อมั่นในความเป็นกลางหรือความรู้ที่ผู้ท าหน้าที่จัดการความขัดแย้ง
มี ซึ่งหากขาดความเชื่อมั่นแล้วการจัดการความขัดแย้งก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงควรหาวิธีการในการให้
ประชาชนมีความเชื่อถือในตัวผู้ที่ท าหน้าที่จัดการความขัดแย้งในชุมชนให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก จึงจะท าให้
การจัดการความขัดแย้งประสบความส าเร็จได ้
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4) ในปัจจุบันยิ่งสังคมก้าวหน้ายิ่งท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นยากขึ้น ในสมัยโบราณการไกล่เกลี่ย
คดีจะจบกันง่ายและไม่มีปัญหาเยอะ แต่พอสังคมสมัยใหม่มีการสร้างเงื่อนไขสร้างกฎกติกา ท าให้การไกล่เกลี่ย
ยิ่งยากข้ึน ปัญหาอุปสรรคหนึ่งในการไกล่เกลี่ยในปัจจุบัน คือ สังคมโลกที่เปลี่ยนไป สื่อโซเชียลมีบทบาทส าคัญ
ในการด าเนินชีวิตของประชาชน คนมีองค์ความรู้เยอะและหัวหมอมากยิ่งขึ้น การเอาเปรียบในทางคดีเยอะนั้น
ไม่สามารถที่จ าท าได้เหมือนในอดีต ความเจริญทางสังคมท าให้การไกล่เกลี่ยยิ่งยากขึ้น สังคมยิ่งเจริญขึ้น
ประชาชนยิ่งไม่เชื่อถือคนไกล่เกลี่ย ก านันและผู้ใหญ่บ้านได้รับการเชื่อถือน้อยลง ประชาชนจึงมักจะพ่ึงพาศาล
เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ในอดีตคดีขับรถชนสามารถไกล่ไกล่ได้มากกว่าครึ่ง แต่ในปัจจุบันคดีที่ชั้นต ารวจปรับ 
1,000 บาท พอไปศาลลดครึ่งหนึ่งเหลือ 500 บาท แต่ต้องเสียเวลานานกว่าหนึ่งเดือนในการท าส านวนหนา
หลายสิบหน้า ในอดีตก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือหรือก่อนที่จะมีกล้องประชาชนค่อนข้างจะเชื่อต ารวจ ต ารวจ
สามารถเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยได้เพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือต ารวจ  เช่น เมื่อมีกรณี
อุบัติเหตุรถชนกัน ต ารวจตัดสินว่าฝุายไหนผิดประชาชนก็จะเชื่อ แต่ในยุคปัจจุบัน เมื่อต ารวจตัดสินแบบนี้ 
คู่กรณีก็จะมีข้อโต้แย้ง เช่น บอกว่าเคยดู YouTube มา เคยดูอาจารย์ท่านนั้นมา เป็นต้น  

5) ในอดีตฝุายปกครองจะมีบทบาทมากในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน เมื่อมีความขัดแย้งใน
หมู่บ้านก็ให้ไปพบผู้ใหญ่บ้าน หรือเรียกผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเจรจาก่อน ลูกบ้านมีปัญหาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านรับไป
แก้ปัญหา ถ้าไม่ได้ถึงจะให้มาพบต ารวจ ถ้าต่างหมู่บ้านให้พบก านัน ถ้าก านันแก้ปัญหาไม่ได้จะได้มาพบต ารวจ 
โดยหากเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ได้ถึงจะส่งมายังพนักงานสอบสวนเพ่ือการด าเนินคดีต่อไป แต่ในปัจจุบันจะแตกต่าง
ไปจากเดิม นั่นคือ ส่วนใหญ่เมื่อมีเหตุขัดแย้งเกิดขึ้นก็มักจะพากันไปสถานีต ารวจเพ่ือแจ้งความด าเนินคดี      
กันเลยโดยไม่ได้ผ่านผู้น าชุมชนเหมือนในอดีต 

6) ผู้น าชุมชนอาจจะมีความรู้น้อยไปในการเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยหรือจัดการความขัดแย้ง โดย
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่เข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้น า
ชุมชนก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ยังมองไม่เห็นว่า เมื่อไกล่เกลี่ยแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง มันช่วยขจัด
ความขัดแย้งอะไรได้บ้าง ดังนั้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของผู้น าชุมชนจึงมีความส าคัญอีก
ประการหนึ่งในการที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับปัญหาการขาดการพัฒนาบุคลากรที่เป็นตัวทรัพยากรมนุษย์  
ทั้งในส่วนของประชาชนต้องเป็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการและกรมการปกครอง ผู้บริหารควรให้    
ความสะดวก ให้ความรวดเร็ว ให้ความใส่ใจ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

7) ความน่าเชื่อถือของตัวผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดเฉพาะตัวผู้น าชุมชนแล้ว ส่วนหนึ่งจะมา
จากกระบวนการการคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งควรจะมีกระบวนการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เพียง
พอที่จะให้ความรู้กับคู่ความได้ ถ้าสมมุติว่าผู้ประนอมยังขาดความรู้หรือว่าการอบรมที่ยังน้อยอยู่ก็ยังท าให้
คู่ความไม่รู้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจยังไง ตัวผู้ไกล่เกลี่ยเองควรมีความรู้ และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะ
หากกลุ่มคนที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีอิทธิพล ขาดความเป็นกลาง ขาดความรอบรู้จะกลายเป็นจุดอ่อนของ
กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือเมื่อมีการไกล่เกลี่ยหากมีปัญหาในการตีความข้อกฎหมาย ท าให้ไม่สามารถที่จะท า
ได้ และถ้ากฎหมายไหนที่มีการตีความคนละแบบ ก็เหมือนกับการนั่งอยู่คนละฝั่งโต๊ะ ถ้าตีความแล้วมองไปคน
ละแบบ ท าให้เกิดปัญหาในการไกล่เกลี่ยอย่างแน่นอน โดยการประเมินผลการไกล่เกลี่ย ในด้านการอ านวย
ความยุติธรรม จะสามารถบอกได้ว่าประชาชนเขาพึงพอใจกับผู้ไกล่เกลี่ยมากน้อยเพียงใด แล้วน าผล         
การประเมินดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผู้ไกล่เกลี่ยให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 



72 
 

8) ผู้ที่ท าหน้าที่ ในการไกล่เกลี่ยต้องเปลี่ยนความคิดที่จะเป็นผู้ ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ เจรจาต่อรอง 
หมายความว่า เวลาไปซื้อของอย่างหนึ่ง คนขายบอกว่าราคา 1,000 บาท คนซื้อบอกไม่เอา มีเงินอยู่เพียง 300 
บาท คนขายก็อาจจะใช้เทคนิค ขอไปถามเจ้าของเขาก่อน แล้วเดินออกมาบอกว่า 800 บาทแล้วกัน ตัวอย่างนี้
เป็นลักษณะของนักเจรจาต่อรอง หากผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยสวมหัวใจเป็นนักเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยนั้น
อาจจะส าเร็จในเบื้องต้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของการไกล่เกลี่ยก็ให้มุ่งไปที่คือ การคุ้มครองสิทธิ์
ของผู้เสียหายมากกว่าผลของการเจรจาต่อรอง 

9) เนื่ องจากองค์ความรู้ ในการไกล่ เกลี่ ยมีหลากหลาย ควรมีการจัดตั้ งศูนย์ฝึกอบรมใน         
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือสร้างผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นมืออาชีพ และอาจจะสร้างโมเดลในแต่ละจังหวัด แล้วส่งโมเดล
เหล่านั้นออกไปฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละพ้ืนที่ เป็นการสร้างจากกลุ่มเล็กๆ ก่อนและขยายออกไปเป็น     
วงกว้าง จาก 10 เป็น 20 จาก 20 เป็น 50 เป็น 100 ก็จะท าให้ได้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีคุณภาพครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่ 

10) ควรมีการจัดท าคู่มือในการไกล่เกลี่ยส าหรับผู้ปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานและในแต่ละเรื่อง 
เนื่องจากกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ ผู้ไกล่เกลี่ยยังคงขาดประสบการณ์ในการ      
ไกล่เกลี่ย ดังนั้นการสร้างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติให้แต่ละเรื่องจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ไกล่เกลี่ยมี
ความเข้าใจเป็นแบบแผนเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐานสอดคล้องกันใน
ทุกพ้ืนที่   

11) บทบาทของต ารวจชุมชนในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนของไทยยังไม่ชัดเจน ต ารวจใน
อาเซียนหลายประเทศไม่ได้ถูกกฎหมายก าหนดให้ต้องรับแจ้งความและสอบสวนทุกคดี และไม่มีประเทศใดมี
กฎหมายที่ก าหนดว่าการไม่รับแจ้งความเป็นความผิดของต ารวจ แต่กฎหมายของประเทศไทยมีก าหนดไว้หาก
ต ารวจไม่รับแจ้งความเป็นความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึง
ท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นไปได้ยากในส่วนของต ารวจ แม้กระทั่งต ารวจชุมชนเอง การที่ต ารวจไม่รับคดี
หรือการที่เลือกที่จะไม่รับ ในต่างประเทศมักจะเรียกว่า คดีที่ไม่สามารถจะสืบสวนสอบสวนต่อได้ก็ไม่ต้อง
รับเข้าสู่ระบบ แต่ส าหรับต ารวจไทยหากไม่รับแจ้งความตามกฎหมายก็จะผิดกฎหมาย ดังนั้นการส่งเสริม
บทบาทของต ารวจชุมชนให้มีอ านาจ บทบาท หน้าที่ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้จึงเป็นสิ่งที่จะช่วย
ให้กระบวนการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
ตัวอย่างเช่น ต ารวจประเทศลาวมีการไกล่เกลี่ย โดยมีต ารวจบ้านเหมือนอาสาสมัครที่อยู่นุชมชนของไทย ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศลาวขาดแคลนต ารวจ ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มากมาย เพราะฉะนั้นเวลามี
คดีชกต่อยตีกัน ต ารวจบ้านในหมู่บ้านจะท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยก่อน ถ้าตกลงไม่ได้ก็ไปโรงพัก  ดังนั้น ส าหรับ
ต ารวจชุมชนของไทยจึงควรให้ข้าราชการต ารวจต้องมีเข้ารับการอบรม จะได้เข้าใจบทบาทของตัวเอง และเมื่อ
มีปัญหาในชุมชนต่างๆ จะได้สามารถไปช่วยลดความขัดแย้ง และสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ได้เบื้องต้น 

12) กฎระเบียบที่ไม่เอ้ืออ านวยในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในอดีต หากมีการขับรถพาเพ่ือนบ้านไปตลาด
แล้วเกิดอุบัติเหตุรถล้ม จนท าให้เพ่ือนบ้านคนนั้นตาย ผู้ใหญ่บ้านก านันสามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยให้คดี
สิ้นสุดลงได้ แต่ในกฎหมายปัจจุบันไม่สามารถท าให้คดีสิ้นสุดได้ เพราะเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้ ดังนั้นจึง
ควรหาวิธีการแก้ไขกฎหมายให้ก านันผู้ใหญ่บ้านสามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยคดีให้สิ้นสุดได้ตามกฎหมาย 
เช่นเดียวกันหากเป็นชั้นสอบสวนต้องให้อ านาจพนักงานสอบสวน โดยการแก้ระเบียบ แก้กฎหมายให้สามารถ
ด าเนินการให้คดีสิ้นสุดได้ โดยไม่ต้องให้ศาลตัดสินอย่างเดียว 

13) ปัญหาการขาดงบประมาณยังคงเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการ      
ความขัดแย้งในชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่ได้มีค่าตอบแทนในการไกล่เกลี่ย แต่ส าหรับเจ้าหน้าที่
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อ าเภอจะมีค่าตอบแทนให้ แต่การไกล่เกลี่ยบางครั้งต้องเดินทางลงพ้ืนที่เข้าไปในไร่อ้อยมีความยากล าบากใน
การเข้าพ้ืนที ่ซึ่งเป็นเรื่องของจิตอาสาถึงจะสามารถท่ีจะท าได้ เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนหรือมีก็จะน้อย  

14) ข้อเสนอแนะด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ การลงพ้ืนที่ไกล่เกลี่ยและการ
ประสานงานตามท้องที่มีความส าคัญ ตัวอย่างเช่น กรณีแจ้งความที่สถานีต ารวจแห่งหนึ่ งเป็นเรื่องยักยอกเงิน
โอนเข้าบัญชีผิด ซึ่งยอมความกันได้ เมื่อฝุายปกครองเข้าไปประสานงานเพ่ือไกล่เกลี่ย โดยใช้โทรศัพท์ไปหา
คู่กรณีแต่ปลายทางไม่เชื่อว่าคนที่โทรมาเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจตัวจริง ท าให้ไม่ยอมคืนเงินให้ จากการไกล่เกลี่ยที่
ควรจะง่ายจึงกลายเป็นยาก เพราะคู่กรณีอยู่ต่างท้องที่กัน ดังนั้นการพาเจ้าหน้าที่ในท้องที่ไปที่บ้านก็จะท าให้
ง่ายขึ้น คู่กรณีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ การประสานงานระหว่างท้องที่และการลงพ้ืนที่ในการไกล่เกลี่ย
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยได้ 

15) การท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ควรมีการสนับสนุนกันหรือสอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ควรระมัดระวังผลกระทบอย่างอ่ืนที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น หากมองประเทศลาวเป็นตัวอย่าง ถ้าคดีอาชญากรรม
เกิดข้ึน บางหมู่บ้านไม่มีอาชญากรรมก็ไม่มีใครกล้ารายงานเหตุ เพราะหากถ้ารายงานไปก็จะไม่ได้งบประมาณ
เนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ซึ่งท าให้ไม่รู้ว่าข้อมูลด้านอาชญากรรมที่มีอยู่เป็นจริงหรือไม่เพียงใด 
ซ่ึงจะคล้ายกับสหรัฐอเมริกา ที่มีทฤษฎี Hollywood  model การผลิตหนัง 1 เรื่องการแสดง 1 ซีน 1 ฉากตัว
แสดงต้องจ าบทให้ได้ ไฟ ช่างแต่งหน้า เสื้อผ้า ผม กล้อง ทุกฝุายต้องท างานพร้อมกันในหนึ่งเรื่อง จึงจะส าเร็จ 
แต่ถ้าเราท างานแบบ Detroit model การผลิตรถยนต์ไม่ได้ผลิตที่เดียวเสร็จ ฝุายที่ท าเครื่องยนต์ก็ท าไป ฝุาย
ที่ท าตัวถังก็ท าไป ฝุายที่ท าล้อก็ท าไป สุดท้ายเอามาประกอบภายหลังเป็นตัวงานสุดท้าย เพราะต้องใช้ทุกภาค
ส่วนที่มีความสอดคล้องกันมาประสานและขับเคลื่อนให้ด าเนินการต่อไปได้ 

16) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความขัดแย้ง เช่น การใช้
แอพพลิเคชั่นของกรมการปกครอง เช่น Flash Ship project ซ่ึงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีแอพพลิเคชั่น
ของศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งสามารถส่งเข้าไปแล้วตอบกลับมาได้อย่างรวดเร็ว  

17) การน าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
เบื้องต้น หรือ การบังคับคดีตามข้อตกลงจากกระบวนการไกล่เกลี่ย การจัดการความขัดแย้งในเขตพ้ืนที่ของ
เอกชน ซ่ึงในส่วนของเอกชนก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความสงบ กรณีที่
มีความไม่สงบเกิดขึ้นในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ อันนี้เขาก็จะสามารถที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยหรือจัดการได้ ถ้ามัน
เหลือบ่ากว่าแรงในกฎหมายก าหนดว่าจะต้องแจ้งให้พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจท้องที่ทราบโดยทันที 
การฝึกอบรมที่ยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้พนักงานรักษาความปลอดภัยยังมีความรู้ที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งตาม
กฎหมายก าหนด ว่าบริษัทต้องมีการฝึกทบทวนอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีหนึ่ง 4 ครั้ง ก่อนที่จะไปขอต่อใบ
ประกอบวิชาชีพได้ เพราะว่าใบอนุญาตที่ประกอบอาชีพ 4 ปี นั่นคือ ถึงแม้ รปภ.จะได้รับการอบรมแต่อาจจะ
ยังไม่เพียงพอ ถ้าเทียบกับในต่างประเทศอย่างเช่นของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ก่อนที่จะขึ้นทะเบียน
เป็นพนักงานช่วยเจ้าพนักงานมาตรฐานจะมีหลายรอบ เช่น  มีการทดลองงานก่อน 3 เดือน นอกจากนี้
พนักงาน รปภ. บางส่วนไม่ยอมเข้าสู่ระบบ หรือ ไม่ยอมอบรม โดยใช้วิธีการไปซื้อหนังสือรับรอง 

18) สหรัฐอเมริกามีหน่วยงานเอกชนท าการระงับข้อ พิพาทในชุมชน ซึ่งคล้ายกับส านักงาน
อนุญาโตตุลาการ แต่เป็นการไกล่เกลี่ยในระดับชุมชน ซึ่งหากการด าเนินการจัดความขัดแย้งภาครัฐไม่ได้ผล
หรือไม่ประสบความส าเร็จแนวทางการด าเนินงานด้วยภาคเอกชนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ  
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4.6 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศไทย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ มีประเด็นที่น่าสนใจจ าแนกตามขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ มีการ
น ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งหรือข้อพิพาทในชุมชนก่อนที่จะมีการน าคดีความ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในหลายรูปแบบ  โดยประเทศไทยมีกระบวนการไกล่เกลี่ยโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน นายอ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรม ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย       
การไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลของ      
กระทรวงยุติธรรม   ส าหรับอินโดนีเซียมีต ารวจชุมชนที่ท าหน้าที่ในการจัดการความขัดแย้งข้อพิพาทที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก การกระท าความรุนแรงในครอบครัว ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดน ส าหรับ ฟิลิปปินส์มีระบบ
ยุติธรรมชุมชนที่เรียกว่า Katarungang Pambarangay (KP) หรือ Barangay Justice System (BJS) เป็น
ระบบยุติธรรมพ้ืนฐาน และเมียนมาร์มีการจัดการความขัดแย้งด้วย Community elders, Village leaders, 
10/100HH leaders, Ward or Village Tract Administrator และมีต ารวจชุมชนที่สามารถจัดการไกล่เกลี่ย
คดีพิพาทได้ตามกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไทย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ มีกระบวนการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนโดยประชาชนและหน่วยงานอ่ืนนอกกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  แต่อย่างไรก็ตาม
เฉพาะกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชนในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและมี
การใช้กันอย่างแพร่หลาย ส าหรับในไทยกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชนยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
เท่าที่ควรเหมือนในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะกฎหมายในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์
ก าหนดให้ข้อขัดแย้งที่อยู่ในเขตอ านาจของกระบวนการยุติธรรมชุมชน ต้องน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชุมชน
ก่อนจึงจะสามารถน าข้อขัดแย้งไปแจ้งความต่อต ารวจซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางของกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลัก ในขณะที่ไทยไม่มีกฎหมายที่ก าหนดให้ข้อพิพาทที่อยู่ในอ านาจของกระบวนการยุติธรรมชุมชน/ภาค
ประชาชนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชุมชนทุกคดี ท าให้คดีข้อพิพาทจ านวนมากยังคงถูกน าไปสู่ต ารวจ/ใน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ส าหรับอินโดนีเซียรูปแบบการจัดการความขัดแย้งในชุมชนจะมีเพียงกลไก
ของต ารวจชุมชนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทในชุมชนและกระบวนการสมานฉันท์ส าหรับ    
ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเด็ก ยังไม่พบกระบวนการจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนนอก
กระบวนการยุติธรรมที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนแพร่หลาย 

2) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  
ซึ่งทั้งไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ที่มีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจหรือก าหนดแนวทางในการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมในชุมชน โดยไทยมี พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็น
กฎหมายหลัก อินโดนีเซีย มี Law No. 11 Year 2012 ก าหนดแนวทางการน ากระบวนการสมานฉันท์มา
ใช้ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  และระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ
อินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย ส่วนฟิลิปปินส์มีกฎหมาย 
REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991 ก าหนดแนวทางในระบบ
ยุติธรรมชุมชน Katarungang Pambarangay (KP) หรือ Barangay Justice System (BJS) และเมียนมาร์จะ
มีกฎหมายอาญา ม.141 ต ารวจยศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และ
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ม.132 ทหารและผู้พิพากษามีอ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และกฎหมาย Ward and Village 
Tract Administration Law of 2012 ก าหนดแนวทางในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนของฝุายปกครอง 

3) หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก ในส่วนของกระบวนการจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนนอกระบบ
ยุติธรรมหลัก บทบาทส าคัญจะอยู่ที่ผู้น าในระดับต่างๆ ของชุมชน โดยในประเทศไทยจะมีผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายอ าเภอ  ส าหรับในอินโดนีเซีย จะมีหัวหน้าหมู่บ้านร่วมกับต ารวจ
ชุมชนและทหารที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าไปจัดการความขัดแย้งในชุมชน ในส่วนของฟิลิปปินส์ จะมี
หน่วยงานยุติธรรมชุมชน (Lupon) ท าหน้าที่คล้ายศาลหมู่บ้านในการรับจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในชุมชน โดยจะมีหัวหน้าหมู่บ้าน (Punong) เป็นหัวหน้าชุดและมีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่
หัวหน้าหมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน และส าหรับเมียนมาร์ จะมี Community elders, Village 
leaders, 10/100HH leaders, Ward or Village Tract Administrator ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยปัญหา  
ข้อพิพาทในชุมชน นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ท าการไกล่เกลี่ยได้ เช่น ต ารวจชุมชน ทหาร และผู้พิพากษา 
เป็นต้น  

4) ขอบเขตทางคดีในการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนของทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ จะมีทั้งในส่วน
ของข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา โดยในส่วนของข้อพิพาททางอาญาส่วนใหญ่จะมีการไกล่เกลี่ยคดีพิพาทที่
ไม่ค่อยรุนแรง ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยจะเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือยอมความกันได้ รวมทั้งคดี   
ลหุโทษบางอย่างที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมซึ่งมีบทลงโทษไม่สูง ส าหรับอินโดนีเซียจะมีคดีพิพาทเกี่ยวกับความ
รุนแรงในครอบครัว การกระท าผิดของเด็ก และความผิดเกี่ยวกับท่ีดิน ในส่วนของฟิลิปปินส์จะเป็นคดีความผิด
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าพันเปโซ (P5,000) หรือคิดเป็นประมาณ 3,000 บาท           
และเมียนมาร์จะเป็นคดีเล็กน้อย แต่หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพ่ือให้
ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดีข่มขืน และการลักทรัพย์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติประชาชน
มักจะแจ้งให้ผู้น าชุมชนทราบและพิจารณาก่อนที่จะไปแจ้งความต่อต ารวจ 

5) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก  
โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเทศจะมีปัญหาและอุปสรรคในการน ากระบวนการสมานฉันท์ไปใช้ใน
การจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่พบในประเทศไทยส่วนหนึ่ งจะคล้ายกับปัญหาที่พบในอินโดนีเซีย คือ ปัญหาการขาดการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์หรือกระบวนการทางเลือกให้กับประชาชนได้รับทราบและ
เข้าใจ การขาดงบประมาณในการลงพ้ืนที่ของหน่วยงานไกล่เกลี่ย การขาดความร่วมมือกันที่ดีระหว่าง
หน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง การขาดคู่มือที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความไม่พร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะและความมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการความขัดแย้งที่ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะเรื่อง มีทักษะในการเจรจา และมี
ความเป็นกลางในการด าเนินการ ส าหรับในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ซึ่งมีการใช้การจัดการความขัดแย้งในชุมชน
มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการด าเนินการเป็นอย่างดีแล้ว สิ่งที่ยัง
พบเป็นปัญหาร่วมกันจะเป็นเรื่องการขาดการพัฒนาบุคลากรในการจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องและเป็นประจ า ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยในบางพ้ืนที่/ชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยัง
อาจจะมีปัญหาในด้านจริยธรรมของผู้ที่ด าเนินการจัดการความขัดแย้งที่อาจจะขาดความเป็นมืออาชีพหรือใช้
อ านาจขมขู่บังคับให้คู่กรณีต้องยุติข้อพิพาทโดยไม่สมัครใจ  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ 
ประเด็น ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์ เมียนมาร ์
รูปแบบ
การ
จัดการ
ความ
ขัดแย้ง 

- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  
- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยนายอ าเภอ/ฝุายปกครอง/ศูนย์ด ารงธรรม  
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนยย์ุติธรรมชุมชน  
- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับขอ้พิพาทชุมชน  
  

- วัฒนธรรมของความปรองดองสามัคคี (Harmony) 
ที่เข้มแข็ง น าสูก่ระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ตาม
กรอบพื้นฐานของ “ปัญจศีล” (Pancasila) 
- ต ารวจชุมชน เข้าเป็นตวักลางในการไกล่เกลี่ย/
จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน 
- การจัดการความขัดแย้งในคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว 
- การปกปูองคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- การจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดน 

- ระบบยุติธรรมหมู่บา้น  
Katarungang Pambarangay 
(KP) หรือ Barangay Justice 
System (BJS) เป็นระบบยุติธรรม
พื้นฐาน  
 

- การจัดการความขัดแย้งด้วย 
Community elders, Village 
leaders, 10/100HH leaders, 
Ward or Village Tract 
Administrator   
- มีการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนโดยต ารวจชุมชน ก่อนที่
จะมีการน าเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมหลัก 

กฎหมาย
ที่
เกี่ยวข้อ
ง 

- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพพิาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 
- พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550  
- ประกาศ คสช.ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา  พ.ศ. 2553 

- ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน
9
 

- พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท พ.ศ.2562 
 

- Law No. 11 Year 2012 on juvenile 
criminal justice เป็นจุดเร่ิมต้นในการน า
กระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
- ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 
3/2015 เร่ืองการด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท 
หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และ
ด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลีย่ เพื่อรกัษาให้
สถานการณ์เอื้อต่อโครงการพัฒนาชาต ิ

- REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ 
LOCAL GOVERNMENT CODE 
OF 1991 
  

- กฎหมายอาญา ม.141 ต ารวจ
ยศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมี
อ านาจในการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน 
- ม.132 ทหารและผูพ้ิพากษามี
อ านาจในการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน 
- Ward and Village Tract 
Administration Law of 
2012  

หน่วยงา
น/บุคคล
ที่
เกี่ยวข้อ
ง 

- คณะกรรมการหมูบ่้าน ผู้ใหญบ่้านด ารงต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดย
ต าแหน่งได้แก ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภูมิล าเนาในหมู่บา้น ผู้น าผู้แทนกลุ่มหรอืองค์กรในหมู่บ้าน และมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน 
- นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ  
- ศูนย์ยุตธิรรมชุมชน มีผู้ไกล่เกลี่ย 

- ต ารวจชุมชน  
- ทหารประจ าหมู่บ้าน  
- ผู้ใหญ่บ้าน  

- หนว่ยงานยุติธรรมชุมชน 
(Lupon) ท าหน้าที่คล้ายศาล
หมู่บ้านในการรับจัดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน 
โดยจะมหีัวหนา้หมู่บา้น (Punong) 
เป็นหัวหน้าชุดและมีคณะกรรมการ

- ต ารวจชุมชน 
- ทหาร 
- ผู้พิพากษา 
- Community elders, 
Village leaders, 10/100HH 
leaders, Ward or Village 

                                      
9 กระทรวงยุติธรรมได้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแจ้งการระงับการออกกฎหมายเกีย่วกับยุติธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากเนื้อหาสาระของร่าง
พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนมคีวามซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการยตุิธรรมชุมชนแห่งชาต”ิ กับ “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยตุิธรรมแห่งชาติ” ตาม พ.ร.บ.พัฒนาการบริหาร
ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 
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คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
1. ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกนัเอง)  
2. รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง 2 คน ตามล าดับ)  
3. กรรมการ ประกอบดว้ย  

3.1 ประธานคณะท างานด้านอ านวยการในคณะกรรมการหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน เลือกกันเอง 2 คน  

3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชกิสภาเทศบาลที่มี
ภูมิล าเนาในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น เลือกกนัเอง 2 คน  

3.3 ผู้แทนผู้น าองค์กร/กลุ่มอ าชีพในต าบล เลือกกันเอง 1 คน  
3.4 ประธานศูนยย์ุติธรรมชุมชน (เดิม) ที่มีอยู่ในต าบล 1 คน  
3.5 ต ารวจชุมชน 1 คน  

4. กรรมการและเลขานกุาร : นิติกร/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์รการบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลในพื้นที่ต าบล 1 คน  
- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับขอ้พิพาทชุมชน มผีู้ไกล่เกลี่ย คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

ซ่ึงเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้า
หมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน 
และมี Pangkat จะท าหนา้ที่ในการ
พิจารณาประนีประนอมข้อพิพาท 
โดยในแต่ละเร่ืองขัดแย้งจะมีผู้ร่วม
พิจารณาไกล่เกลี่ยจ านวน 3 คน 

Tract Administrator 

ขอบเขต
ทางคด ี

ความขัดแย้งทุกประเภททั้งทางแพ่งและทางอาญาตามประเภทของผู้รับผิดชอบใน
การไกล่เกลี่ย 
- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน คดีอาญาความผิดต่อสว่นตวั 
- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยนายอ าเภอ/ฝุายปกครอง คดีอาญาในความผิดต่อ
ส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ 
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนยย์ุติธรรมชุมชน การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
(Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติ
วัฒนธรรม คดีอาญาความผิดต่อสว่นตัว 
- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับขอ้พิพาทชุมชน  
(1) ความผิดอันยอมความได ้
(2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 
มาตรา 394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ
ความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

- มาตรา 390  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- มาตรา 391  ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่

- คดีความรุนแรงในครอบครัว 
- คดีความผิดเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็ก 
- ความผิดเกีย่วกับเขตแดน 

-   ส า ห รั บ ค ดี ที่ ต้ อ ง เ ข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาไกล่ เกลี่ย
สามารถท าได้เกือบทุกประเภททั้ง
ทา งแพ่ งและทางอาญา  โดยมี
ข้อยกเว้น คือ  
 (ก) ในกรณีที่ฝุายหนึ่งฝุายใดเป็น
ข้าราชการ 
 (ข) ในกรณีที่ฝุายใดฝุายหนึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่สาธารณะหรือพนักงาน
และเป็นข้อพิพาทเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (ค) ความผิดต้องระวางโทษจ าคุก
เกินหนึ่งปีหรือปรับเกินห้าพันเปโซ 
(P5,000) 
 (ง) ความผิดที่ไม่มีบุคคลที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 (จ) กรณีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับ

- คดคีวามขัดแย้งทุกประเภททั้ง
ทางแพ่งและทางอาญา 
-  โดยทั่วไปหากไม่สามารถไกล่
เกลี่ยจึงจะสามารถน าขอ้พิพาท
ไปแจ้งต ารวจเพื่อด าเนินคดีได้ 
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กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- มาตรา 392  ผู้ใดท าให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- มาตรา 393  ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- มาตรา 394  ผู้ใดไล่ ต้อน หรือท าให้สัตว์ใด ๆ เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่น
ที่ได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- มาตรา 395  ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่
หรือนาของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

- มาตรา 397  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง 
คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในที่
สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัลหรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางที่
จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุ
ที่ผู้กระท ามีอ านาจเหนือผูถู้กกระท าอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็น
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือ
เมืองอื่น 
 (ฉ) ข้อพิพาทเกี่ยวกับบุคคลที่อาศัย
อยู่ในเขตเมืองต่างๆ หรือเมืองอื่น ๆ  
 (ช) ข้อพิพาทประเภทอื่น ๆ 
- กฎหมายบังคับให้ทุกคดีในเขต
อ านาจจะต้องผ่าน BJS ก่อนจึง
สามารถแจ้งความตอ่ต ารวจได้ 

ปัญหา
และ
อุปสรรค 

- ความพร้อมของผู้ไกล่เกลี่ย ตามกฎหมายแล้วผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ไกล่เกลี่ยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก่อน ไม่ว่าจะ
เป็นการไกล่เกลี่ยทางแพ่งหรือทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงาน
สอบสวนหรือภาคประชาชน แต่ในปัจจุบันผู้ที่มีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยยังไม่ได้
รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้และทักษะในการเกลี่ยเกลี่ย ท าให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่
เกลี่ยมีจ านวนน้อย นอกจากนี้หลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่มีมาตรฐานและรับรองโดย
คณะกรรมการพัฒนาการบริการงานยุติธรรมแห่งชาติยังอยู่ ในระหว่างการ
ด าเนินการ ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าจะมีการประกาศใช้
กฎหมายมาแล้วระยะหนึ่ง 

- ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สังคมได้รับ
ทราบถึงกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดินท ากินและปุาไม้ รวมทั้งการให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้กระบวนการสมานฉันท์ในการไกล่
เกลี่ยความขัดแย้งเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
ก ร ะบ วน กา รท า ง เลื อ กแ ละ ประ โ ยช น์ ข อ ง
กระบวนการสมานฉันท์ 
- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะในการปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ทั้งจากของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

- การขาดการฝึกอบรมในด้านการ
เจรจาไกล่เกลี่ยและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ท าให้การ
เ จ ร จ า ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ไ ม่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จเท่าที่ควร  
- ระยะเวลาในการพิจารณาข้อ
พิพาทในแต่ละเรื่องอาจจะนานถึง 
30 วัน เพราะมีข้อพิพาทเข้าสู่ระบบ
จ านวนมากในแต่ละวัน 

- ต ารวจยังขาดความไว้วางใจ
จากประชาชน 
- การที่ W/VTA และผู้ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชนใช้เง่ือนไขการน า
ข้อพิพาทไปสู่ต ารวจเพื่อให้
คู่กรณียุติข้อขัดแย้ง 
- บุคคลากรบางส่วนในการไกล่
เกลี่ยภาคประชาชนขาดทกัษะ
ในการจัดการความขัดแย้งและ
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- การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการ
ความขัดแย้งโดยเฉพาะคดีอาญา ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายเพิ่งได้รับการตราออกมา
ใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและเข้าใจกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม
กฎหมายใหม่นี้ 
- ความซ้ าซ้อนของกลไกการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนและการขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซ่ึงอยู่ภายใต้การ
ก ากับของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค
ประชาชนซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 
- การจัดการด้านงบประมาณในการให้ค่ายตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยยังไม่ชัดเจน ต้อง
ด าเนินการเบิกจ่ายจากหน่วยงานใด ตัวอย่างเช่น การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงาน
สอบสวน เมื่อมีการต้ังผู้ไกล่เกลี่ยและมีการไกล่เกลี่ยมีค่าตอบแทนให้ตามกฎหมาย 
1,000 บาทต่อเรื่อง ใครจะเป็นคนรับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ไกล่เกลี่ย สามรถ
เบิกค่าตอบแทนจากหน่วยงานใด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น  
- การขาดความเป็นมืออาชีพ การบีบบังคับให้มีการไกล่เกลี่ยซ่ึงขัดกับหลักการที่
ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยยังขาด
จรรยาบรรณที่ดีในการไกล่เกลี่ยและเคยชินกับการปฏิบัติแบบเดิม โดยเฉพาะใน
ส่วนของพนักงานสอบสวน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติด้านการไกล่เกลี่ยที่เป็น
มาตรฐาน (SOP) ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามกฎหมายใหม่ยังมีจ านวนน้อย โดยมีเพียง 
300 กว่าแห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเพียง 20 จังหวัด 
- การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเกีย่วกับผูท้ี่กระท าความผิดซ้ าซ้อน ซ่ึงอาจจะมี
ปัญหาในทางปฏบิัติหากผู้ที่กระท าผิดเปน็นิสัยในความผิดที่สามารถไกล่เกลีย่ได้
ตามกฎหมายก็จะได้ใจและท าความผิดต่อไปเรื่อยๆ เป็นปัญหาของชุมชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากไม่มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ที่กระท าผิดในแต่ละ
พื้นที่เข้าด้วย กจ็ะท าให้ผู้ทีก่ระท าผิดเปน็นิสัยหลีกเล่ียงไปกระท าความผิดในพืน้ที่
อื่นหรือหลายพื้นที่ เพราะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ 

อินโดนีเซียและหมู่บ้าน 
- ยังขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน ทหาร   
- ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เนื่องจากยัง
ขาดกฎหมายที่ให้อ านาจการไกล่เกลี่ยอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
- มีปัญหาเร่ืองบุคคลากรภายในหน่วยงานที่ยังขาด
ทักษะและความรู้ที่เหมาะสม 

- กฎหมายการไกล่เกลี่ยของชุมชนมี
ความล้าสมัย เนื่องจากยังไม่ได้มี
การปรับปรุงให้ทันสมัยตั้งแต่มีตรา
กฎหมายออกมาใช้ตั้งแต่ปี ค  .ศ.
1991 ซ่ึงเป็นระยะเวลาเกือบ
สามสิบปีแล้ว 

ความรู้ด้านงานยุตธิรรม 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนการ
น าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียนมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเชิงลึก
รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างความสมานฉันท์ การบริหารจัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 4 ประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
และ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการบริหาร
จัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ซึ่งข้อเสนอแนะการด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการที่เสนอแนะ มีการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก        
(In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สามารให้ข้อมูลได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้าน
การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเป้าหมาย 4 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศ
ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศละ 2 คน 
รวม 8 คน และการประชุมกลุ่ม (Focus group) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการความ
ขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศ จ านวน 20 คน โดยสามารถสรุป
สาระส าคัญตามขอบเขตที่ศึกษาจ าแนกตามประเด็นไดด้ังต่อไปนี้  

 
5.1.1 รูปแบบ กฎหมายและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
1) ประเทศไทย  

1.1 การจัดการความขัดแย้งโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดย

ต าแหน่งได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม
หรือองค์กรในหมู่บ้าน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บ้านโดย
นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ได้แก่ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน พ.ศ.2530  

1.2 การจัดการความขัดแย้งโดยอ าเภอ  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ าเภอมี

หน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในเรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่
เกิน 200,000 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอและคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว
ที่ไม่ใช่เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และขั้นตอน          
การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทาง
อาญา พ.ศ.2553  
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นอกจากนี้ยังม ีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2559 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอและก าหนดให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุ
จากการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจึงได้จัดตั้งข้ึนทุกอ าเภอ 878 อ าเภอ อ านาจหน้าที่เป็นไปตาม
ประกาศของ คสช.ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและเป็น
ศูนย์บริการร่วมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2546 ทั้งนี้เพ่ือสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  

1.3 การจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะออกมารองรับการด าเนินการ มีเพียงความพยายามใน
การร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน10 ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ตราออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็น
ทางการ ด าเนินการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนโดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนส าหรับ
กระบวนการการไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชนคู่กรณีสามารถน าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนมา   ไกล่เกลี่ย
กันได้ด้วยความสมัครใจ โดยในข้อพิพาททางอาญาที่สามารถน ามาไกล่เกลี่ยกันได้จะเป็นเฉพาะความผิดต่อ
ส่วนตัวหรือคดีท่ียอมความกันได้  

1.4 การจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยการด าเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในปัจจุบันอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเป็นผู้ด าเนินการ   
ไกล่เกลี่ย โดยมีขอบเขตในการไกล่เกลี่ยทั้งคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทและคดีอาญาที่เป็นความผิด
อันยอมความได้และความผิดลหุโทษอ่ืนที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม 

 
2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

2.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กตาม

กฎหมาย Law No. 11 Year 2012 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ National Strategy 
for Access to Justice, Medium Long Term Plan (RPJMN) และ National Law and Human 
Rights Development Plan 2015-2019 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชาติที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs): Goal No. 16 on Peace, Justice and Strong 
Institutions ซ่ึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถน าวิธีการดังกล่าวมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาการบังคับใช้

                                      
10 กระทรวงยุติธรรมได้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแจ้งการระงับการออกกฎหมายเกี่ยวกับ
ยุติธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนมีความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าท่ีของ “คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ” กับ “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” ตาม พ.ร.บ.
พัฒนาการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 
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กฎหมายผ่านการ Diversion โดยมีตัวอย่างของการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง 
เช่น การจัดการความขัดแย้งในคดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านเข้าด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีเพ่ือแก้ไข
ปัญหา พยานของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับหัวหน้าชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพยานการระหว่างการไกล่เกลี่ย ได้มี
การท าบันทึกข้อตกลงโดยลงนามทั้งสองฝ่าย โดยมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) กฎหมายแห่งรัฐ
อินโดนีเซียที่ 2 ค.ศ.2002 ให้อ านาจส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียด้านบทบาทและหน้าที่ในการบริการ
และดูแลความปลอดภัยประชาชน 2) ระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย เลขที่ 3/2015 เรื่อง
การด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหา
ตั้งแต่เนิ่น และด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ื อต่อโครงการพัฒนาชาติ 3) 
กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 23/2004 เรื่องการขจัดความรุนแรงในครอบครัว และ กฎหมายแห่งรัฐ
อินโดนีเซียที่ 21/2007 และประมวล กม. อาญา อินโดนีเซีย มาตรา 296 การกระท าน่ารังเกียจ/อนาจาร และ 
4) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 35/2014 มาตรา 76C เรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
3) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

ระบบยุติธรรมหมู่บ้าน (Katarungang Pambarangay หรือ Barangay Justice 
System) เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานยุติธรรมที่รวดเร็วในระดับชุมชน โดยถูกน ามาใช้
ภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่นก ากับเรียกว่า Republic Act 
7160 (1991 Local Government Code) ซึ่งให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างสันติและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคมเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและความ
ยุติธรรม โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมีหน่วยงานยุติธรรมชุมชน (Lupon Tagapamayapa) ท าหน้าที่คล้ายศาล
หมู่บ้านในการรับจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องขัดแย้งภายในชุมชน โดยจะมีหัวหน้าหมู่บ้าน (Punong Barangay) 
เป็นหัวหน้าชุดและมีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้าหมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน ส าหรับ
คดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยสามารถท าได้เกือบทุกประเภทที่มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก
ไมเ่กินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 เปโซหรือประมาณ 3,000 บาท ระบบยุติธรรมหมู่บ้านเป็นระบบยุติธรรม
ภาคบังคับที่ประชาชนทุกคนที่มีข้อขัดแย้งที่เข้าข่ายอยู่ในการพิจารณาของระบบยุติธรรมนี้ต้องน าเรื่ องพิพาท
ดังกล่าวเข้ามาไกล่เกลี่ยในระบบยุติธรรมหมู่บ้านนี้ก่อน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้จึงสามารถไปแจ้งความให้
ต ารวจด าเนินการได้   

  
4) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

4.1 การจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่น (Community elders, Village leaders, 
10/100HH leaders, และ Ward or Village Tract Administrator)   

การจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนในเมียนมาร์มีการด าเนินการอย่างแพร่หลายและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมาร์ โดยการด าเนินการมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่
กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ซึ่งให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร
ต าบล (Village Tracts ในต่างจังหวัด) หรือแขวง (Wards ในเขตเมือง) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ส าคัญหลายประการ เช่น การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของชุมชน การป้องกันอาชญากรรม 
การสืบสวนคดีอาชญากรรม การตัดสินความถูกผิด การก าหนดบทลงโทษ และการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ซึ่งทั้งหมดนี้มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับต ารวจ แต่แตกต่างกันตรงที่ต ารวจเป็นการ
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ด าเนินการโดยภาครัฐและการด าเนินการของ Ward/Village Tract Administrator เป็นการด าเนินการภาค
ประชาชน ในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท ถ้าหากเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยประชาชนโดยทั่วไปมักจะน า
ข้อพิพาทเข้ากระบวนการยุติธรรมภาคประชาชน Ward/Village Tract Administrator จะเป็นผู้ที่ได้รับแจ้ง
มากที่สุด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากที่สุดในการให้ความยุติธรรมหรือไกล่เกลี่ย  โดยหากไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยหรือยุติความขัดแย้งได้ในชั้นนี้ Ward/Village Tract Administrator จะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจ
ต่อไป ซึ่งเป็นการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยทั่วไปแล้วประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะ
หลีกเลี่ยงการน าข้อพิพาทไปสู่หน่วยงานภาครัฐ (ต ารวจ) จึงมักจะน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภาค
ประชาชนมากกว่า นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนอาจะน าข้อพิพาทไปด าเนินการไกล่เกลี่ยด้วยหัวหน้าหมู่บ้าน 
(Village leader/ 10/100HH) หรือผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
มากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพื่อให้ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดียาเสพติด ข่มขืน และการลักทรัพย์ 
เป็นต้น  

4.2 การจัดการความขัดแย้งในชุมชนโดยต ารวจชุมชน  
กฎหมายอาญา ม.141 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ก าหนดให้ต ารวจยศ

ตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน  และรวมทั้งทหารและผู้พิพากษามี
อ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้เช่นเดียวกัน (ม.132) ซึ่งเป็นอ านาจที่จะท าให้สามารถด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องมีการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

 
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้ง

และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
1) ประเทศไทย  

1.1  ปัญหาด้านความพร้อมของผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้
และทักษะในการไกล่เกลี่ย ท าให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีจ านวนน้อย นอกจากนี้หลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่มี
มาตรฐานและรับรองโดยคณะกรรมการพัฒนาการบริการงานยุติธรรมแห่งชาติยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์  

1.2  การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการทางเลือกใน
การจัดการความขัดแย้งโดยเฉพาะคดีอาญา  

1.3  การขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานใน
การจัดการความขัดแย้ง  

1.4   การจัดการด้านงบประมาณในการให้ค่ายตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ยยังไม่ชัดเจน  
1.5 การขาดความไว้วางใจของประชาชนต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย

เจรจา ซึ่งอาจจะยังขาดความเป็นมืออาชีพของผู้ไกล่เกลี่ย เช่น การบีบบังคับให้มีการไกล่เกลี่ยซึ่งขัดกับ
หลักการที่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยยังขาดมาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการไกล่เกลี่ยและเคยชินกับการปฏิบัติแบบเดิม  

1.6 ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามกฎหมายใหม่ยังมีจ านวนน้อย โดยมี เพียง 300 
กว่าแห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเพียง 20 จังหวัด ซึ่งยังขาดอีกหลายจังหวัดกว่าจะครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมงานด้านการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้มีแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ
ในภาพรวม  
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1.7  การไกล่เกลี่ยเมื่อมีการกระท าความผิดซ้ าซ้อนในหลายพ้ืนที่ ผู้ที่กระท าผิดเป็นนิสัยใน
ความผิดที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามกฎหมายก็จะได้ใจและท าความผิดต่อไปเรื่อยๆ เป็นปัญหาของชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ที่กระท าผิดในแต่ละพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ก็จะท าให้ผู้ที่
กระท าผิดเป็นนิสัยหลีกเลี่ยงไปกระท าความผิดในพ้ืนที่อ่ืนหรือหลายพ้ืนที่ เพราะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ใน
พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 

1.8 การขาดแนวทางการปฏิบัติด้านการไกล่เกลี่ยที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ของแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
2.1 การขาดการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบถึงกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว 

กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินท ากินและป่าไม้ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการสมานฉันท์ในการไกล่
เกลี่ยความขัดแย้งเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการทางเลือกและประโยชน์ของกระบวนการสมานฉันท์ 

2.2 การไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ทั้งจากของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียและหมู่บ้าน 

2.3  การขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจชุมชน ผู้น า
ชุมชน ทหาร เป็นต้น   

2.4 การขาดคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เนื่องจากยังขาดกฎหมายที่ให้อ านาจการไกล่
เกลี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2.5 ปัญหาเรื่องบุคคลากรภายในหน่วยงานที่ยังขาดทักษะและความรู้ที่เหมาะสมในด้าน
การจัดการความขัดแย้ง 

3) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
3.1 การขาดการฝึกอบรมในด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อ

พิพาท ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  
3.2 ระยะเวลาในการพิจารณาข้อพิพาทในแต่ละเรื่องอาจจะนานถึง 30 วัน เพราะมีข้อ

พิพาทเข้าสู่ระบบจ านวนมากในแต่ละวัน 
3.3 กฎหมายการไกล่เกลี่ยของชุมชนมีความล้าสมัย เนื่องจากยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้

ทันสมัยตั้งแต่มกีารตรากฎหมายเมื่อปี ค.ศ.1991   
4) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

4.1 ต ารวจที่อยู่ในชุมชนยังขาดความไว้วางใจจากประชาชน 
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับไกล่เกลี่ย โดยการที่ W/VTA และผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนใช้

เงื่อนไขการน าข้อพิพาทไปสู่ต ารวจเพื่อให้คู่กรณียุติข้อขัดแย้ง 
4.3 บุคคลากรบางส่วนในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนขาดทักษะในการจัดการความขัดแย้ง

และความรู้ด้านงานยุติธรรม 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของประเทศเป้าหมายทั้ง 4 
ประเทศ มีประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะเกิดประโยชน์ในการน ามาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
ในประเทศไทยได้ โดยมีรายละเอียดจ าแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้  

1) ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ มีการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการ
จัดการความขัดแย้งหรือข้อพิพาทในชุมชนก่อนที่จะมีการน าคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
อย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีกระบวนการจัดการ      
ความขัดแย้งในชุมชนที่มีใช้กันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ซึ่งมีกฎกระทรวงมหาดไทยให้อ านาจหน้าที่ไว้ในปี  พ.ศ.2530 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอตามกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ส าหรับการจัดการความขัดแย้งที่ได้รับการพัฒนาและมีการน ามาใช้ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย กลไกการจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์ด ารงธรรมภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ.2557 และการไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนและศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งด าเนินการตามขอบเขตของ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 ซึ่งหากพิจารณาแล้วกระบวนการจัดการความขัดแย้งในขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักของไทยมีมานานแล้ว โดยมีฟิลิปปินส์ที่มีการพัฒนาระบบการจัดการความขัดแย้งในชุมชนก่อน
ของไทย โดยมีแนวคิดที่ให้มีระบบยุติธรรมภายในชุมชนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ก่อนที่จะมีกฎหมาย President 
Decree No.1508 ในปี พ.ศ.2521 ออกมารองรับการปฏิบัติ ต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ในปี 
พ.ศ.2534 (REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991)  ล าดับต่อมาเป็น
เมียนมาร์ที่ได้พัฒนากฎหมายเพ่ือรองรับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนโดยให้ผู้น าในท้องถิ่นมีอ านาจ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งในชุมชนกันเองก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยมี
กฎหมายอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2555 (Ward and Village Tract Administration Law of 2012) และ
อินโดนีเซียเป็นล าดับสุดท้ายที่มีการน าแนวคิดกระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน 
โดยพิจารณาจากระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของต ารวจ
ชุมชนในการเข้าจัดการปัญหาในชุมชนที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ National 
Strategy for Access to Justice, Medium Long Term Plan (RPJMN) และ National Law and 
Human Rights Development Plan 2015-2019 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชาติที่
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs): Goal No. 16 on Peace, Justice and 
Strong Institutions ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความขัดแย้งโดยใช้
กระบวนการสมานฉันท์เพ่ิมมากขึ้นและมีการพัฒนากฎหมายและนโยบายให้มีการน ากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในสังคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมโลกที่มีการส่งเสริม
ให้มีการน ากระบวนการสมานฉันท์หรือกระบวนการทางเลือกมาใช้ในการจัดการความขัดแย้งทางอาญาใน
สังคมแทนกระบวนการยุติธรรมดั้งเดิมที่เน้นการลงโทษและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่รุนแรงเพ่ิมมากขึ้นด้วย (Braithwaite, 
1998; Pepinsky & Quinney, 1991; United Nations, 2002; UNODC, 2005)   

2) ต ารวจชุมชนเป็นแนวทางการจัดการความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ โดยในอินโดนีเซียและ
เมียนมาร์มีการให้อ านาจต ารวจชุมชนในการเข้าไปไกล่เกลี่ยจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่ประจ าอยู่ ให้
คลี่คลายก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยอินโดนีเซีย มีระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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อินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ื อต่อ
โครงการพัฒนาชาติ และเมียนมาร์จะมีกฎหมายอาญา ม.141 ต ารวจยศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจใน
การจัดการความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งการด าเนินการจะมีการจัดการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งร่วมกับผู้น าชุมชน ใน
ส่วนของไทยแม้จะมีต ารวจประจ าอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ แต่กฎหมายไม่ได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้  ท าให้ต ารวจที่อยู่ประจ าชุมชนต่างเป็นเพียงผู้รับแจ้งเหตุความขัดแย้ง
และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเพ่ือน าคดีเข้าสู่กระวนการยุติธรรมหลัก นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดความผิด
การละเว้นหน้าที่ส าหรับต ารวจที่ไม่รับแจ้งเหตุด้วย ท าให้ต ารวจจ าเป็นจะต้องรับเรื่องพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมหลักโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้   

3) ความแพร่หลายและการยอมรับของกระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชน ในประเทศไทยนั้น
อดีตการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับทั่วไป แต่ในยุคปัจจุบันความเชื่อและ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผู้น าชุมชนเปลี่ยนไปท าให้ผู้น าชุมชนได้รับความไว้วางใจน้อยลง อันส่งให้การ
จัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนมีความยากล าบากมากขึ้นแม้จะเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อย ประชาชนส่วน
ใหญ่จึงมักจะหันไปพ่ึงพาระบบที่เป็นทางการมากกว่า นั่นคือ การแจ้งความต่อต ารวจ รวมทั้งกลไกการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชนอ่ืนๆ ก็ยังได้รับการยอมรับน้อยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความขัดแย้งทาง
อาญาที่จะไม่ค่อยถูกน าไปไกล่เกลี่ยในกลไกของภาคประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนสามารถเลือกที่จะน าเรื่อง
ขัดแย้งไปสู่ต ารวจได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนของชุมชนซึ่ง
ประชาชนให้ความไว้วางใจน้อยกว่ากระบวนการยุติธรรมหลัก หากพิจารณาเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มีระบบ
ยุติธรรมหมู่บ้านที่เป็นภาคบังคับให้ประชาชนต้องน าเรื่องขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากทุกเรื่องเข้าสู่ระบบนี้ก่อน หาก
ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้จึงให้น าเรื่องขัดแย้งไปสู่ต ารวจหรือกระบวนการยุติธรรมหลัก เช่นเดียวกันกับใน
เมียนมาร์ที่ประชาชนให้การยอมรับกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่นมากกว่ากระบวนการ
ยุติธรรมหลักหรือต ารวจ ประชาชนชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะน าความขัดแย้งไปแจ้งต่อผู้น าท้องถิ่นให้พิจารณา 
หากกระบวนการในชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้จึงจะน าไปด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมหลัก         
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจึงจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัด
ความขดัแย้งในชุมชนที่ด าเนินการโดยผู้น าท้องถิ่นในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์เป็นที่ยอมรับและมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายด้วยปัจจัยทางด้านกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องน าเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยเข้าสู่กระบวนการนี้ก่อนและ
ความไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมในชุมชนที่มากกว่ากระบวนการที่เป็นทางการ ดังนั้นหากยังไม่มีกฎหมาย
ที่สามารถบังคับให้ประชาชนน าข้อขัดแย้งไปสู่กระบวนการยุติธรรมของชุมชนได้ การสร้างความไว้วางใจใน
กระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในประเทศไทยเพ่ือให้ประชาชนหันมาพ่ึงพา
กระบวนการของชุมชนมากขึ้น และหากจะมีการตรากฎหมายเป็นภาคบังคับให้ประชาชนต้องน าคดี        
ความขัดแย้งทุกคดีเข้าสู่กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยความสมานฉันท์ในชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างระบบการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในชุมชนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับประชาชนในสังคมก่อน      

4) ล าดับศักดิ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ทั้งไทย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์มีกฎหมายเฉพาะในระดับรัฐ (พระราชบัญญัติหรือเทียบเท่า) ให้อ านาจหรือ
ก าหนดแนวทางในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมในชุมชนไว้ โดยไทยมี พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายหลักส าหรับการไกล่ข้อพิพาทภาคประชาชน ส่วนรูปแบบอ่ืนมีระเบียบและ
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นโยบายของแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบก าหนดแนวทางและอ านาจหน้าที่ไว้ ส่วนฟิลิปปินส์มีกฎหมาย 
REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991 ก าหนดแนวทางในระบบ
ยุติธรรมชุมชน Katarungang Pambarangay (KP) หรือ Barangay Justice System (BJS) และเมียนมาร์มี
กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ก าหนดแนวทางในการจัดการ      
ความขัดแย้งในชุมชนของผู้น าชุมชนไว้ ส่วนอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายระดับรัฐที่ก าหนดแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชนไว้โดยเฉพาะ มีเพียงระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการ
ด าเนินการต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่
เนิ่น และด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยเท่านั้น  

5) บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก ผู้น าท้องถิ่นในทุกประเทศจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
ในชุมชน โดยในประเทศไทยจะมีผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายอ าเภอ  ส าหรับ
ในอินโดนีเซีย จะมีหัวหน้าหมู่บ้านร่วมกับต ารวจชุมชนและทหารที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าไปจัดการ    
ความขัดแย้งในชุมชน ในส่วนของฟิลิปปินส์ จะมีคณะกรรมการงานยุติธรรมชุมชน (Lupon) ท าหน้าที่คล้าย
กับศาลหมู่บ้านในการรับจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน โดยจะมีหัวหน้าหมู่บ้าน (Punong) เป็น
หัวหน้าชุดและมีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้าหมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน และส าหรับ
เมียนมาร์ จะมี Community elders, Village leaders, 10/100HH leaders, Ward or Village Tract 
Administrator ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทในชุมชน ดังนั้น ผู้น าชุมชนจึงควรเป็นผู้ที่มีความ
น่าเชื่อถือ มีความรู้และทักษะในการจัดการความขัดแย้งเพ่ือให้การจัดการความขัดแย้งมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ  

6) การจัดการความขัดแย้งในชั้นก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ทั้งประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ จะมีทั้งในส่วนของข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา โดยในส่วนของ     
ข้อพิพาททางอาญาส่วนใหญ่จะเป็นความขัดแย้งที่ไม่ค่อยรุนแรง โดยประเทศไทยจะเป็นคดีที่เป็นความผิด   
ต่อส่วนตัวหรือยอมความกันได้ รวมทั้งคดีลหุโทษบางอย่างที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมซึ่งมีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงคดีที่ถูกน ามาสู่การ
ไกล่เกลี่ยในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะเป็นความขัดแย้งในทางแพ่งเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับอินโดนีเซียจะมีคดีพิพาทเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว การกระท าผิดของเด็ก และความผิด
เกี่ยวกับที่ดิน ในส่วนของฟิลิปปินส์จะเป็นคดีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน       
ห้าพันเปโซ (P5,000) หรือประมาณ 3,000 บาท และเมียนมาร์จะเป็นคดีเล็กน้อย แต่หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
มากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพ่ือให้ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดีข่มขืน และการลักทรัพย์ เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติประชาชนมักจะแจ้งให้ผู้น าชุมชนทราบและพิจารณาก่อนที่จะไปแจ้งความต่อ
ต ารวจ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตทางคดีเฉพาะทางอาญาในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนจะเห็นว่า คดีที่สามารถ
เข้าสู่การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนของไทยจะยังมีขอบเขตที่น้อยกว่าของฟิลิปปินส์ โดยในไทยจะเป็นคดีที่มีโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนไม่รวมคดีอาญาที่ยอมความกันได้ ในส่วนของฟิลิปปินส์จะเป็นคดีความผิดที่มีโทษจ าคุก
ไมเ่กินหนึ่งปี  

7) ปัญหาในกระบวนการจัดการความขัดแย้งในขั้นตอนก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักที่พบในประเทศไทยส่วนหนึ่งจะคล้ายกับปัญหาที่พบในอินโดนีเซียซึ่งเพ่ิงเริ่มให้ความส าคัญกับ
กระบวนสมานฉันท์อย่างจริงจังมาไม่นาน โดยปัญหาที่พบคือ ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กระบวนการสมานฉันท์หรือกระบวนการทางเลือกให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ การขาดงบประมาณ
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ในการลงพ้ืนที่ของหน่วยงานไกล่เกลี่ย การขาดความร่วมมือกันที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง การขาดคู่มือที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ความไม่พร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะและความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ความขัดแย้งที่ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะเรื่อง มีทักษะในการเจรจา และมีความเป็นกลางในการ
ด าเนินการ ซึ่งแตกต่างจากฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ที่มีการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้จัดการความขัดแย้ง
ในชุมชนมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วประชาชนจะมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการเป็น
อย่างดีแล้ว แต่สิ่งที่ยังพบว่าเป็นปัญหาคือการขาดการพัฒนาบุคลากรในการจัดการความขัดแย้งอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่องและเป็นประจ า ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังอาจจะมี
ปัญหาในด้านจริยธรรมของผู้ที่ด าเนินการจัดการความขัดแย้งที่อาจจะขาดความเป็นมืออาชีพหรือใช้อ านาจ  
ข่มขู่บังคับให้คู่กรณีต้องยุติข้อพิพาทโดยไม่สมัครใจ  
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคของการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งจากอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์มาปรับใช้ในบริบทของสังคมไทย 

จากการศึกษารูปแบบการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งหรือข้อพิพาทใน
ชุมชนก่อนที่จะมีการน าคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในประเทศเพ่ือนบ้านทั้งใน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ ซึ่งมีการด าเนินการในหลายรูปแบบ คณะผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบที่น่าสนใจจากทั้งสาม
ประเทศที่อาจจะน ามาปรับใช้ในประเทศไทยได้ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน ามา
ปรับใช้ในบริบทของสังคมไทย ดังนี้  

1) การจัดการความขัดแย้งด้วยต ารวจชุมชน 
1.1 รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งด้วยต ารวจชุมชนมีตัวอย่าง

การปฏิบัติหรือการด าเนินการจากอินโดนีเซียและเมียนมาร์ ที่ให้ต ารวจชุมชนมีบทบาทส าคัญในการจัดการ
ความขัดแย้งในพ้ืนที่ชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยในอินโดนีเซียต ารวจชุมชนมีบทบาทส าคัญในการน า
กระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน เช่น การจัดการความขัดแย้งในคดีความ
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนและเจ้าหน้าที่ทหารประจ าหมู่บ้าน
และผู้ใหญ่บ้านเข้าด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีเพ่ือแก้ไขปัญหา พยานของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับหัวหน้า
ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพยานการระหว่างการไกล่เกลี่ย ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงโดยลงนามทั้งสองฝ่าย  
โดยมีกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของต ารวจชุมชน คือ 1) กฎหมายแห่งรัฐอินโดนีเซียที่ 2 
ค.ศ.2002 ให้อ านาจส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียด้านบทบาทและหน้าที่ในการบริการและดูแลความ
ปลอดภัยประชาชน และ 2) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย ที่ 3/2015 เรื่องการด าเนินการ
ต ารวจชุมชน บทบาท หน้าที่ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ทีใ่ห้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาตั้งแต่เนิ่น และ
ด าเนินการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือรักษาให้สถานการณ์เอ้ือต่อโครงการพัฒนาชาติ  

ส าหรับในเมียนมาร์ การจัดการความขัดแย้งโดยต ารวจชุมชนจะมีกฎหมายอาญา มาตรา 
141 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ก าหนดให้ต ารวจยศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปมีอ านาจในการ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน และรวมทั้งทหารและผู้พิพากษามีอ านาจในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นอ านาจที่จะท าให้สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ได้ โดยไม่
ต้องมีการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งท าให้ต ารวจในพ้ืนที่มีอ านาจในการจัดการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทได ้
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1.2 ปัญหาและอุปสรรค การน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยต ารวจชุมชนมาปรับใช้
ในสังคมไทยอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ  

1) ปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจากในประเทศไทยกฎหมายยังไม่ได้ก าหนดให้ต ารวจชุมชน
มีอ านาจในการจัดการไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในชุมชนกฎหมาย
ก าหนดให้ต ารวจมีอ านาจในการด าเนินคดีตามกฎหมาย นั่นคือ การน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หลักในทันที ไม่มีอ านาจที่จะจัดการไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งหากไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด
อาจจะต้องถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย จึงท าให้เป็นการด าเนินการ
จัดการความขัดแย้งโดยต ารวจชุมชนในสังคมไทยยังมีข้อจ ากัดอยู่  

2) ความพร้อมของตัวต ารวจชุมชนเองทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมทั้งจริยธรรมในการด าเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากต ารวจที่ประจ าอยู่ในชุมชนไม่
เคยท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหรือจัดการความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่จะมีเพียงการให้ค าแนะน าใน
การด าเนินการตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมหลักให้กับคู่ขัดแย้งในชุมชน ซึ่งไม่ใช่การท าหน้าที่ในฐานะ
ผู้ไกล่เกลี่ยแต่จะเป็นหน้าที่เหมือนกับที่ปรึกษาให้กับคู่ขัดแย้งมากกว่า  

 
2) การจัดการความขัดแย้งด้วยยุติชุมชนภาคบังคับ 

2.1 รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการการจัดการความขัดแย้งด้วย
ยุติธรรมชุมชนภาคบังคับมีตัวอย่างการปฏิบัติหรือการด าเนินการจากฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ ที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้ความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากตามที่กฎหมายก าหนดต้องถูกน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชุมชน
ก่อน หากไม่สามารถจัดการยุติความขัดแย้งได้จึงน าข้อพิพาทดังกล่าวไปด าเนินคดีกันในกระบวนการยุติธรรม
หลัก ความขัดแย้งที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะสามารถน ามาปรับใช้ในสังคมไทยได้  

ส าหรับฟิลิปปินส์จะมีระบบยุติธรรมหมู่บ้าน (Katarungang Pambarangay หรือ 
Barangay Justice System) ที่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานยุติธรรมที่รวดเร็วในระดับ
ชุมชน โดยถูกน ามาใช้ภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่นก ากับ
เรียกว่า Republic Act 7160 (1991 Local Government Code) ซึ่งให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้าง
สันติและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนและความยุติ ธ รรม โดยในแต่ละหมู่ บ้ านจะมีหน่ วยงานยุติ ธ รรมชุมชน (Lupon 
Tagapamayapa) ท าหน้าที่คล้ายศาลหมู่บ้านในการรับจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องขัดแย้งภายในชุมชน โดยจะมี
หัวหน้าหมู่บ้าน (Punong Barangay) เป็นหัวหน้าชุดและมีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่หัวหน้า
หมู่บ้านเลือกมาจ านวน 10-20 คน ส าหรับคดีท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยสามารถท าได้เกือบทุก
ประเภทที่มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 เปโซหรือประมาณ 3,000 บาท 
ระบบยุติธรรมหมู่บ้านเป็นระบบยุติธรรมภาคบังคับที่ประชาชนทุกคนที่มีข้อขัดแย้งที่เข้าข่ายอยู่ในการ
พิจารณาของระบบยุติธรรมนี้ต้องน าเรื่องพิพาทดังกล่าวเข้ามาไกล่เกลี่ยในระบบยุติธรรมหมู่บ้านนี้ก่อน ถ้าไม่
สามารถตกลงกันได้จึงสามารถไปแจ้งความให้ต ารวจด าเนินการได้   

 ส าหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะมีการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่น 
(Community elders, Village leaders, 10/100HH leaders, และ Ward or Village Tract 
Administrator)  ซึ่งเป็นการจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนที่มีการด าเนินการอย่างแพร่หลายและเป็นที่
ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมาร์  โดยการด าเนินการมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่
กฎหมาย Ward and Village Tract Administration Law of 2012 ซึ่งให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร
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ต าบล (Village Tracts ในต่างจังหวัด) หรือแขวง (Wards ในเขตเมือง) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ส าคัญหลายประการ เช่น การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของชุมชน การป้องกันอาชญากรรม 
การสืบสวนคดีอาชญากรรม การตัดสินความถูกผิด การก าหนดบทลงโทษ และการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ซึ่งทั้งหมดนี้มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับต ารวจ แต่แตกต่างกันตรงที่ต ารวจเป็นการ
ด าเนินการโดยภาครัฐและการด าเนินการของ Ward/Village Tract Administrator เป็นการด าเนินการภาค
ประชาชน ในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท ถ้าหากเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยประชาชนโดยทั่วไปมักจะน า
ข้อพิพาทเข้ากระบวนการยุติธรรมภาคประชาชน Ward/Village Tract Administrator จะเป็นผู้ที่ได้รับแจ้ง
มากที่สุด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากที่สุดในการให้ความยุติธรรมหรือไกล่เกลี่ย โดยหากไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยหรือยุติความขัดแย้งได้ในชั้นนี้ Ward/Village Tract Administrator จะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจ
ต่อไป ซึ่งเป็นการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยทั่วไปแล้วประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะ
หลีกเลี่ยงการน าข้อพิพาทไปสู่หน่วยงานภาครัฐ (ต ารวจ) จึงมักจะน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภาค
ประชาชนมากกว่า นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนอาจะน าข้อพิพาทไปด าเนินการไกล่เกลี่ยด้วยหัวหน้าหมู่บ้าน 
(Village leader/ 10/100HH) หรือผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
มากมักจะน าเรื่องไปแจ้งต่อต ารวจเพื่อให้ด าเนินการ เช่น คดีฆาตกรรม คดียาเสพติด ข่มขืน และการลักทรัพย์ 
เป็นต้น  

2.2 ปัญหาและอุปสรรค การน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยยุติธรรมชุมชนภาค
บังคับมาปรับใช้ในสังคมไทยอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ 

1) ปัญหาด้านกฎหมาย การที่จะน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วยยุติธรรมชุมชน
ภาคบังคับมาใช้ในสังคมไทยจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้น าคดีความขัดแย้งที่ไม่รุนแรง
มากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชุมชนก่อน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยจัดการให้ยุติปัญหาได้จึงค่อยน าไปแจ้ง
ความด าเนินคดีตามกฎหมายได้ ทั้งนี้เนื่องจากแม้ในปัจจุบันประเทศมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ทางเลือกในชุมชนหลายรูปแบบแต่ยังไม่ค่อยมีการน ามาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลายเหมือนในฟิลิปปินส์และ
เมียนมาร์ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าคดีความขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการทางเลือก
ในชุมชนเหล่านี้ก่อน ท าให้ประชาชนซึ่งมีความคุ้นเคยกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมากกว่ามักจะเลือก
น าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือน้อยมาแจ้งความต่อต ารวจอันเป็นต้นทางของกระบวนการ
ยุติธรรมหลัก ดังนั้นหากต้องการจะน ารูปแบบนี้มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยต้องมีการแก้ไข
กฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเหมือนในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ โดยให้มีกฎหมายบังคับให้มีการ
ใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในชุมชนก่อน  

2) สิ่งที่เป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะรูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วย
ยุติธรรมชุมชนภาคบังคับมาใช้ในสังคมไทย คือ ความเป็นมืออาชีพและความมีมาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ในการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ซึ่งสิ่งที่เป็นข้อกังวลจะมีทั้งในเรื่องของความรู้
ความสามารถและทักษะในการไกล่เกลี่ย รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย โดย
ปัญหาเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ยังขาดทักษะและความรู้ที่เหมาะสมในด้านการจัดการความขัดแย้งเป็น
ปัญหาที่พบในได้เช่นเดียวกันฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ โดยแม้ว่าทั้งประเทศจะมีการน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้
เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังพบว่ายังไม่มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่
ต่อเนื่องและเป็นระบบ ท าให้บางครั้งมีการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจจะมีการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือใช้อ านาจในทางมิชอบอ่ืนซึ่งกระทบต่อสิทธิของประชาชน เช่น  การ
บังคับไกล่เกลี่ยในเมียนมาร์ โดยการที่ W/VTA และผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนใช้เงื่อนไขการน าข้อพิพาทไปสู่
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ต ารวจเพื่อให้คู่กรณียุติข้อขัดแย้ง ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางในกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกในชุมชนของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยในปัจจุบันด้วย 

3) ปัญหาการขาดความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนในกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งทางเลือกในชุมชน โดยที่มาของปัญหามาจากเดิมในอดีตการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนเป็นเรื่อง
ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป แต่ในยุคปัจจุบันความเชื่อและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผู้น าชุมชนเปลี่ยนไปท าให้
ผู้น าชุมชนได้รับความไว้วางใจน้อยลง อันส่งให้การจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าชุมชนมีความยากล าบากมาก
ขึ้นแม้จะเป็นเรื่องขัดแย้งเล็กน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงมักจะหันไปพ่ึงพาระบบที่เป็นทางการมากกว่า 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความขัดแย้งทางอาญาที่จะไม่ค่อยถูกน าไปไกล่เกลี่ยในกลไกของภาคประชาชน ทั้งนี้
เพราะประชาชนสามารถเลือกท่ีจะน าเรื่องขัดแย้งไปสู่ต ารวจได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งภาคประชาชนของชุมชนซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจน้อยกว่ากระบวนการยุติธรรมหลัก หาก
พิจารณาเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มีระบบยุติธรรมหมู่บ้านที่เป็นภาคบังคับให้ประชาชนต้องน าเรื่องขัดแย้งที่
ไม่รุนแรงมากทุกเรื่องเข้าสู่ระบบนี้ก่อน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้จึงให้น าเรื่องขัดแย้งไปสู่ต ารวจหรือ
กระบวนการยุติธรรมหลัก เช่นเดียวกันกับในเมียนมาร์ที่ประชาชนให้การยอมรับกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งโดยผู้น าท้องถิ่นมากกว่ากระบวนการยุติธรรมหลักหรือต ารวจ ประชาชนชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะน า
ความขัดแย้งไปแจ้งต่อผู้น าท้องถิ่นให้พิจารณา หากกระบวนการในชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้จึงจะน า ไป
ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจึงจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมหลัก จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดความขัดแย้งในชุมชนที่ด าเนินการโดยผู้น าท้องถิ่นในฟิลิปปินส์และ
เมียนมาร์เป็นที่ยอมรับและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยปัจจัยทางด้านกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องน าเรื่อง
ขัดแย้งเล็กน้อยเข้าสู่กระบวนการนี้ก่อนและความไว้วางในกระบวนการยุติธรรมในชุมชนที่มากกว่า
กระบวนการที่เป็นทางการ ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจในกระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญในประเทศไทยเพ่ือให้ประชาชนหันมาพ่ึงพากระบวนการของชุมชนมากขึ้น และหากจะมีการตรา
กฎหมายเป็นภาคบังคับให้ประชาชนต้องน าคดีความขัดแย้งทุกคดีเข้าสู่กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วย
ความสมานฉันท์ในชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์ในชุมชนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับประชาชนในสังคมก่อน      
 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของไทย 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความขัดแย้งในขั้นตอนก่อนน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 4 
ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร ์คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งในขั้นตอนก่อน
น าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของประเทศไทย ดังนี้  

1) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการความขัดแย้งตามกฎหมายใหม่และข้อมูล
เกี่ยวกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์และจัดการข้อพิพาทในแต่ละชุมชนให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าข้อพิพาท
เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน โดยจากการศึกษาพบสภาพปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ของกระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในชุมชนให้กับประชาชนในอินโดนีเซีย 
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ในขณะที่ประชาชนในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ไม่พบว่ามีปัญหาในด้านการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในทั้งสองประเทศมีความจ าเป็นต้อง
ท าความรู้จักกับกระบวนการดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยกฎหมายที่บังคับไว้ให้ต้องน าเรื่องราวความ
ขัดแย้งเล็กน้อยในชุมชนเข้าระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชนก่อนที่จะสามารถน าไปแจ้งความต่อต ารวจ
ได้ ส าหรับในประเทศไทยการด าเนินการประชาสัมพันธ์จึงควรมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว แทนการพ่ึงพาต ารวจหรือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
เหมือนในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับให้ประชาชนต้องน าข้อพิพาทที่อยู่ในขอบเขตการด าเนินการ
ของกระบวนการจัดการความขัดแย้งภาคประชาชนก่อน จึงท าให้ประชาชนมีทางเลือกหลายทางในการระงับ
ข้อพิพาท ซึ่งหากเป็นข้อพิพาททางอาญาประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะไปแจ้งความต่อต ารวจเพ่ือ
ด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการมีคดีความจ านวนมากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก ดั งนั้น
หากจะท าให้กระบวนการจัดการความขัดแย้งทางเลือกในชุมชนได้รับการยอมรับมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึง สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและประโยชน์ที่ดีกว่าการน าเรื่องพิพาทเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมหลัก จึงจะท าให้ประชาชนหันมาใช้การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในชุมชนของตนเอง
อย่างแพร่หลายมากขึ้นเหมือนดังเช่นประชาชนในฟิลิปปินส์และเมียนมาร์  

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งด าเนินการจัดท าหลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่มีมาตรฐานตามกฎหมาย 
ซึ่งต้องได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการพัฒนาการบริการงานยุติธรรมแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม       
ผู้ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ ส าหรับเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมควรประกอบด้วยความรู้ด้านการวิเคราะห์   
ความขัดแย้ง สาระส าคัญของกฎหมายการไกล่เกลี่ย จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร วิชาจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย 
ปัจจัยความส าเร็จในการไกล่เกลี่ย และวิชาฝึกปฏิบัติทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งการก าหนดระยะเวลาการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถได้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของประชาชน เพ่ือให้ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและมีมาตรฐานทาง
วิชาชีพเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 แล้ว โดยหากไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ก็จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายได้ และยังจะมีผลต่อคุณภาพของการจัดการความขัดแย้ง ในประเด็น
ที่ว่าจะท าให้เกิดผลส าเร็จตามมุ่งหมายของกฎหมายที่จะสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเร็วและสร้างสันติ
ในชุมชนอย่างแท้จริง  

3) ปัจจุบันกลไกการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนของไทยที่มีหลากหลายแต่มีความซ้ าซ้อนกัน เช่น ผู้น า
ท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) มีบทบาทหน้าที่อยู่ในศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาทชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งในฐานคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย นั่นคือแม้จะมีหลายกลไก ใน
ท้องที ่แต่คนที่มีหน้าที่งานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนจะเป็นคนกลุ่มเดิมที่มีหลายสถานภาพ เพียงแต่
ที่ตั้งท่ีท าการอาจจะอยู่คนละสถานที่เนื่องจากอยู่ภายใต้การดูแลของคนละหน่วยงาน ดังนั้น จึงมีควรปรับรวม
หรือสร้างความร่วมมือในการท างานของแต่ละกลไกการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันให้เป็น
หนึ่งเดียว ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับ         
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งอยู่ใน
กระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกัน หากสามารถควบรวมกันหรือท างานร่วมกันจะท าให้สามารถมีศูนย์ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชนที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ชุมชนมากขึ้นได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าลักษณะของกลไกการไกล่เกลี่ยของไทยจะมีความหลากหลายคล้ายกับ
ของเมียนมาร์ที่ผู้น าท้องถิ่นในแต่ละระดับจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหรือจัดการความขัดแย้ง หากแต่
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ว่ารูปแบบในเมียนมาร์จะมีการแยกระดับอย่างชัดเจนไม่มีการท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันของผู้น าแต่ละระดับ เช่น 
ผู้น าหมู่บ้านจะไม่ไปเป็นกรรมการจัดการความขัดแย้งในระดับต าบล โดยแต่ละกลไกจะมีบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
เป็นคนละชุดกันชัดเจน อันได้แก่ Community elders, Village leaders, 10/100HH leaders, และ Ward 
or Village Tract Administrator ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมชุมชนของฟิลิปปินส์มีเพียงรูปแบบเดียวใน
ชุมชน ซึ่งท าให้มีความชัดเจนในการด าเนินการและการบริหารจัดการ โดยสามารถที่จะก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ง่ายเพราะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว
คือ กระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งต่างจากของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหลาย
หน่วยงาน   

4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนของแต่ละด้านให้มีความละเอียดชัดเจน       
ให้มากขึ้น เช่น ด้านงบประมาณการเงิน ที่ยังขาดการจัดสรรงบประมาณให้ผู้ไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้านหรือ
ต าบล รวมทั้งผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายฉบับใหม่ โดยอาจจะต้องมีการก าหนดเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ค าสั่ง อันเป็นกฎหมายลูกที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินการไกล่เกลี่ย เนื่องจากงบประมาณจะเป็นสิ่งที่กระตุ้น
ให้ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญการการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมากขึ้น และมีความพยายาม
ในการที่จะให้เกิดการจัดการความขัดแย้งให้ส าเร็จมากขึ้นในชุมชนโดยมีค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่ง 
โดยแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการสามารถออกระเบียบการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฉบับใหม่ แม้จากการศึกษาไม่มีรายละเอียดใน
เรื่องของระเบียบการเงินและงบประมาณในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และเมียนมาร์ ด้วยข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้ 
แต่มีการด าเนินการตามรูปแบบการจัดการความขัดแย้งมานับสิบปีเชื่อได้ว่าในแต่ประเทศมีการก าหนด
ระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการด้านนี้ไว้แล้ว และจากการค้นคว้าและสอบถามไม่ว่าประเด็นนี้เป็น
ปัญหาในการด าเนินการแต่อย่างใด 

5) กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักควรมีการสร้างคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ส าหรับแต่ละหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยทั้งในส่วนของการไกล่เกลี่ยภาค
ประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอ านาจในการไกล่เกลี่ย โดยจัดท าขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดการความขัดแย้งแต่ละเรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ิงจะมีผลบังคับใช้ ผู้ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชนยังคงขาดประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ย ดังนั้นการสร้างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติให้แต่ละ
เรื่องจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ ไกล่เกลี่ยมีความเข้าใจเป็นแบบแผนเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้         
อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐานสอดคล้องกันในทุกพ้ืนที่  โดยสามารถน าเอาตัวอย่างจากกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน (BJS) ของฟิลิปปินส์มาใช้ในการสร้างคู่มือและแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ โดยในฟิลิปปินส์จะมีการสร้างคู่มือส าหรับประชาชนและส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการและ
ขั้นตอนในการด าเนินการที่เป็นมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน 

6) การฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเป็นประจ าและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนให้ดีขึ้น ให้มีความเป็นมืออาชีพและพัฒนาความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องให้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายหมายใหม่แล้ว ยังมีผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ต่างเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการจัดการความขัดแย้ง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความรู้และความสนใจน้อยไปใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือจัดการความขัดแย้ง โดยจากข้อมูลผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของ
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่เข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้น าชุมชนก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ยังมองไม่เห็น
ว่า เมื่อไกล่เกลี่ยแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง มันช่วยขจัดความขัดแย้งอะไรได้บ้าง  ดังนั้นการพัฒนาความรู้ 
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ความสามารถและทัศนคติของผู้น าชุมชนจึงมีความส าคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส าหรับ
แนวทางในการจัดฝึกอบรม ควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการความขัดแย้งในกระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือสร้างผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นมืออาชีพ และอาจจะสร้างต้นแบบในแต่ละจังหวัด แล้วส่งต้นแบบเหล่านั้นออกไป
ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ เป็นการสร้างจากกลุ่มเล็กก่อนและขยายออกไปเป็นวงกว้างก็จะ
ท าให้ได้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่  โดยจากกาศึกษาพบปัญหาในเรื่องของการ
ฝึกอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชนยังขาดฝึกอบรมที่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง
ทั้งในอินโดนีเซีย รวมทั้งฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ที่มีการใช้กะบวนการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
โดยยังพบทั้งปัญหาทางด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมและด้านความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยของผู้ที่
ท าหน้าที่เป็นคนจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

7) ควรมีการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในการส่งเสริมกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เช่น     
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และด้านการเข้าถึงกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชน เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนของแต่ละท้องที่ขึ้นมา 
เหมือนกับการใช้แอพพลิเคชั่นของกรมการปกครอง ซึ่งเรียกว่า Flash Ship Project หรือการมีแอพพลิเคชั่น
ของศูนย์ด ารงธรรมซึ่งสามารถส่งค าร้องทุกข์เข้าไปแล้วมีการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
สร้างช่องทางการเข้าถึงกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชนให้มากขึ้นและเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น  
ซึ่งจากการศึกษาและค้นคว้าฟิลิปปินส์ได้มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
(BJS) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ยูทูป เป็นต้น หากค้นหาด้วยค าว่า  
“Katarungang Pambarangay” หรือ “Barangay Justice System” ก็จะพบวิดีโอจ านวนมากที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์  

8) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรส่งเสริมบทบาทของต ารวจชุมชนให้มากขึ้นในด้านการจัดการ
ความแย้งในชุมชน เนื่องจากบทบาทของต ารวจชุมชนในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนของไทยยังไม่ชัดเจน
และตามกฎหมายต ารวจไทยยังไม่มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีพิพาท โดยมีตัวอย่างที่ดีของบทบาทต ารวจ
ชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนจากประเทศอินโดนีเซียและเมียนมาร์ โดย
อาจจะมกีารจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ความสามารถ
ในด้านการจัดการความขัดแย้งในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น และการจัดให้มีรางวัลและการแต่งตั้งให้สูงขึ้นแก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนที่มีผลการจัดการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้ส าเร็จ  

9) หากต้องการจะให้กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์มีการน ามาใช้
มากขึ้นในสังคมไทย วิธีการหนึ่งที่จะเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ การตรากฎหมายที่ก าหนดให้ต้องน าความ
ขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากตามที่กฎหมายก าหนดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชุมชนก่อน หากไม่สามารถจัดการ
ยุติความขัดแย้งได้จึงน าข้อพิพาทดังกล่าวไปด าเนินคดีกันในกระบวนการยุติธรรมหลัก นั่นก็คือ การน าการ
จัดการความขัดแย้งด้วยยุติธรรมชุมชนภาคบังคับ ดังตัวอย่างการปฏิบัติหรือการด าเนินการจากฟิลิปปินส์และ
เมียนมาร์ ที่ท าให้กระบวนการยุติธรรมในชุมชนมีความชัดเจนและมีการน ามาใช้จนเป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายในสังคม แต่อย่างไรก็ตามในการน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในสังคมไทย มีข้อควรค านึงถึงดังกล่าวมา
ข้างต้นคือ ความเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนในกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งทางเลือกในชมุชน และการสร้างความเป็นมืออาชีพและความมีมาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้
ที่ท าหน้าที่ในการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ให้ได้เสียก่อน 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์  ของ
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเป็นค าถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 
(semi-structured) ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1) รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนการน าคดีเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (Types of conflict management and restoration building before 
being brought to the main criminal justice process) 

- รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง ที่มีการปฏิบัติในชุมชน เช่น การเจรจาไก่เกลี่ย ยุติธรรมชุมชน 
กระบวนการสมานฉันท์อ่ืนๆ (Types of conflict management practices found in communities such 
as mediation, community justice, other restorative processes)  

-  หลักการ/ประวัติ/ความเป็นมา และขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการของการจัดการความ
ขัดแย้ง (Principles, history, and procedures of conflict management practices)  

 
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดี

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (Laws and legal provisions related to conflict management 
and restoration building before being brought to the main criminal justice process) 

- มีกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติของรูปแบบการจัดการความแย้งหรือไม่ (Is there any law related 
to conflict management practices found in communities)  

- ถ้ามี เป็นกฎหมายอะไรบ้าง สาระส าคัญเป็นอย่างไรบ้าง (If yes, which laws? What is the 
main point of the law?) 

 
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดี

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (Organizations/units involving conflict management and 
restoration building before being brought to the main criminal justice process) 

- หน่วยงาน/บุคคลที่น ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งมาใช้ และมีหน่วยงาน/บุคคลที่เข้ามาร่วมใน
กระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ มีหน่วยงานอะไรบ้าง เช่น ต ารวจ ศาล อัยการ ผู้น าชุมชน  (Organizations/ 
personnel involving conflict management practices found in communities such as police 
officers, judges, prosecutors, community leaders, or others)   

- หน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้องท าหน้าที่อะไรบ้าง (อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ) (Responsibilities 
of each organizations/units/personnel involving conflict management practices found in 
communities)  
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4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อน
การน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (Problems and obstacles in implementing the 
conflict management and restoration building before being brought to the main criminal 
justice process)  

ข้อขัดข้องในการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งไปปฏิบัติ เช่น (Problems and obstacles in 
implementing the conflict management practices found in communities) 

- ด้านกฎหมายที่ไม่รองรับ (Legal problems) 
- ด้านงบประมาณที่ยังไม่ชัดเจน (Budget problems) 
- ด้านความร่วมมือ/การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Problems related to cooperation 

with related agencies)  
- แนวทางการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน/คู่มือการปฏิบัติไม่มี (Problems related to standard operation 

procedures-SOP)  
- ความพร้อม/ความรู้ความสามารถทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Personnel problems) 
 
5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการ

น าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (Recommendations to improve the effectiveness of 
conflict management and restoration building before being brought to the main criminal 
justice process) 

จากปัญหาข้อขัดข้องมีข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอย่างไร (Recommendations to 
improve previously mentioned problems) 

- ด้านกฎหมาย (Laws) 
- ด้านงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/สถานที่ (Budgets/tools/places) 
- ด้านความร่วมมือ/การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Cooperation with related 

agencies) 
- แนวทางการปฏิบัติที่ดี/คู่มือการปฏิบัติ (SOP)   
- ความพร้อม/ความรู้ความสามารถทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Personnel capability) 
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ประเด็นค าถามส าหรับการประชุมกลุ่ม (Focus group) 
 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์  ของ

ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ได้มีการ
ก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักในประเทศเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศ  

 
1) รูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนการน าคดีเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  
- รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง ที่มีการปฏิบัติในชุมชน เช่น การเจรจาไก่เกลี่ย  ยุติธรรม

ชุมชน กระบวนการสมานฉันท์อ่ืนๆ  
-  หลักการ/ประวัติ/ความเป็นมา และขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการของการจัดการ

ความขัดแย้ง  
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดี

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  
- มีกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติของรูปแบบการจัดการความแย้งหรือไม่  
- ถ้ามี เป็นกฎหมายอะไรบ้าง สาระส าคัญเป็นอย่างไร  

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน าคดี
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  

- หน่วยงาน/บุคคลที่น ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งมาใช้ และมีหน่วยงาน/บุคคลที่เข้า
มาร่วมในกระบวนการหรือข้ันตอนต่างๆ มีหน่วยงานอะไรบ้าง เช่น ต ารวจ ศาล อัยการ ผู้น าชุมชน  

- หน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้องท าหน้าที่อะไรบ้าง (อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ)  
4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อน

การน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  
- ด้านกฎหมายที่ไม่รองรับ  
- ด้านงบประมาณที่ยังไม่ชัดเจน  
- ด้านความร่วมมือ/การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- แนวทางการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน/คู่มือการปฏิบัติไม่มี  
- ความพร้อม/ความรู้ความสามารถทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

 
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อนการน า
คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมาประยุกต์ในประเทศไทย 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของ

ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” 
ประเทศ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ประเทศไทย  1.รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย  
 
2.ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา 

อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจากสถาบัน
พระปกเกล้า 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  1.MG. Wichai  Chucherd 
 
2.Police Superintendent Supriyono     

Director of Office of Intelligence, Directorate 
of Joint Intelligence, RTARF  
Head of the Sub-Division of Foreign Affairs 
Cooperation of the Education and Training 
Institution of the Indonesian National Police 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  1.Ms.Jeannette  Dacpano 
 
2.Ms.Jhoann D. Gomez 
 

Assistant State Prosecutor, National 
Prosecution Service, Department of Justice 
Assistant State Prosecutor, National 
Prosecution Service, Department of Justice 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพ 
เมียนมาร์ 

1.U Aye Chit  
 
2.พ.ต.อ. ธีรุตม์เทวัญ มังคละวัชร ์ 
 

Advocate (ผู้เชี่ยวด้านการจัดการความขัดแย้งใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) 
ผู้ช่วยทูตฝ่ายต ารวจ ประจ ากรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมกลุ่ม (Focus group) 
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของ
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”วันศุกร์ ที่ 4 
ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 708  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล-ต าแหน่ง หน่วยงาน/อาชีพ ความเชี่ยวชาญ 

1. พันต ารวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม 

2 นายสุรจิตร ศรีบุญมา ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ช่วยท างานใน
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ศาล กระบวนการยุติธรรม การจัดการ
ความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยชั้นศาล 
 

3 นายประสงค์ สุขเกษม อัยการจังหวัด
ประจ า สนง.อัยการสูงสุด ส านักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ปทุมธานี 

อัยการ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
การจัดการความขัดแย้งการไกล่
เกลี่ยชั้นอัยการ 
 

4 ศ.พล.ต.ต.วีระพล  กุลบุตร  
คณบดี คณะต ารวจศาสตร์ 
รร.นรต. 

นักวิชาการทาง
ต ารวจ 

กระบวนการยุติธรรม 
(ให้ข้อมูลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) 

5 พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร 
ผบก.อต. 

นักวิจัย/ต ารวจ/
นักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้
กฎหมายและการจัดการความ
ขัดแย้งในประเทศสมาชิกอาเซียน 
(ให้ข้อมูลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) 

6 พ.ต.อ.สุธีร์ พรมมาลี 
รอง.ผบก.สส.ภ.7 

ต ารวจ/ฝ่ายสืบสวน
ป้องกันปราบปราม 

กระบวนการไกล่เกลี่ยในสถานี
ต ารวจ 

7 พ.ต.อ.ประหยัด เฮ้ารัง 
ผกก.สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.
สส.ภ.1 

ต ารวจ/พนักงาน
สอบสวน 

งานสอบสวน กระบวนการไกล่เกลี่ย
ในสถานีต ารวจ 

8 ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นักวิชาการ/นักวิจัย การจัดการความขัดแย้ง การไกล่
เกลี่ยในประเทศไทย อินโดนีเซีย  

9 ผศ. ดร. ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นักวิชาการ/นักวิจัย การจัดการความขัดแย้ง การไกล่
เกลี่ยในประเทศไทย อินโดนีเซีย  
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10 นางสาวณัชกานต์  สิทธิวิริยะชัย    นัก

กฎหมาย/นิติกร/ทนายความ 
ทนายความ กระบวนการไกล่เกลี่ยในคดีเกี่ยวกับ

เด็กและเยาวชน คดีท่ัวไป 
11 นายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ (ชป)หัวหน้า

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1
ส่วนการสอบสวนคดีอาญา ส านักการ
สอบสวนและนิติการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

ฝ่ายปกครอง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 

13 นายโรจธรณ์  เกตุแก้ว 
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1
ส่วนการสอบสวนคดีอาญา ส านักการ
สอบสวนและนิติการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

ฝ่ายปกครอง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 

14 อ.พัชรกันย์ เธียรชุตินันทน์ 
ผู้ประนีประนอมประจ าศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

ยุติธรรมชุมชนหรือ
ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
 
 

กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในประเทศไทย 

15 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผอ.สชจ. 
ส านักงานกิจการยุติธรรม หรือผู้แทน 

สกธ. 
กระทรวงยุติธรรม 

กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 
 

16 นายจิรัฏฐ์  สถาปัตย์สิริ 
ส านักงานกิจการยุติธรรม  

สกธ. 
กระทรวงยุติธรรม 

กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 

17. นางสาวจุฑารัตน์  จรูญชัย 
ส านักงานกิจการยุติธรรม 
 

สกธ. 
กระทรวงยุติธรรม 

กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 

18 นางสาวธณัฐดา  พรภาสุวรรณ ภาคประชาชน 
 

อาชญาวิทยา การจัดการความ
ขัดแย้งทั่วไป 

19 นายศตสิณฑ์  ตันชาลี ภาคประชาชน 
 

อาชญาวิทยา การจัดการความ
ขัดแย้งทั่วไป 

20 นางสาวจิตรกัญญา  วัฒรัชนากูล ภาคประชาชน อาชญาวิทยา การจัดการความ
ขัดแย้งทั่วไป 

21 นางสาวรัตตินันท์  ภู่ฮะ  ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

22 นางสาวปัทมา  อาภรณ์ผล  ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
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สมานฉันท์ 

23 นางสาวมัณฑนา  บัวบุตร  ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

24 นางสาวสมฤดี ศรียา ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

25 นายณรัณกชนนท์  ณประยูรรัตน์  
ต าแหน่ง นักวิชาการงานยุติธรรม 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

26 นางสาวกาญจนา สุขสมโภชน์ ต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

27 รศ.พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา 
คณบดี คณะสังคมศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

นักวิจัยโครงการ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 

28 พ.ต.ท.ดร.เสกสัณ เครือค า 
อาจารย์ สบ.3 คณะสังคมศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

นักวิจัยโครงการ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 
 

29 พ.ต.ท.ดร.ปฏิญญา บุญผดุงอาจารย์ 
สบ.3 คณะสังคมศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

นักวิจัยโครงการ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 
 

 
 


