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1. ความส าคัญของปัญหา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก 
ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกในรูปแบบต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
ความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐเอกชน  และชุมชน 
ภายใต้กรอบการสร้างกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2563 โดยก าหนดกรอบทิศทางและ
แนวทางในการด าเนินการในด้านการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและเที่ยงธรรมบน
พ้ืนฐานความไว้วางใจ รวมตลอดถึงการพัฒนายุติธรรมชุมชน ยุติธรรมสมานฉันท์ และการฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
และการสร้างโอกาส และบรรยากาศในการสานเสวนา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการเจรจาต่อรอง การสร้างฉันทามติ
และการใช้วิธีที่สันติอื่นๆ ในชุมชนและสังคม ซึ่งล้วนแต่เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใช้ในการจัดการความขัดแย้งแทนกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ถูกมองว่าไม่สามารถที่แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงและสร้างปัญหาอ่ืนให้กับสังคม เช่น จ านวนคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
มีมากเกินไปเป็นภาระของรัฐในการจัดการ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่ามีคดีอาญาและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในสังคมมีการยุติในชั้นของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นจ านวนมากโดยไม่มีการน าคดีสู่ชั้นพนักงานอัยการ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าว
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจยังไม่มีกฎหมายรองรับ แม้การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเป็นไปโดยสุจริตตามความประสงค์
ของคู่กรณีอันเป็นการสร้างความสมานฉันท์และความสงบสุขสังคม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อความผิดฐานเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงมีความพยายามที่จะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ  
พนักงานสอบสวนเพ่ือให้เป็นหลักประกันรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจากแนวโน้มของการออกกฎหมายดังกล่าวเป็น
การสนับสนุนแนวทางการไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมชุมชน  
ที่มุ่งให้ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และชุมชนเข้ามาหาข้อยุติของปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและเกิดความพึงพอใจ
ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างแท้จริงและสร้างความสันติสุขในสังคมได้อย่างยั่งยืน 
รวมทั้งสามารถที่จะช่วยลดภาระของภาครัฐได้อีกส่วนหนึ่ง    
 แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมในการไกล่เกลี่ยยังไม่มีการศึกษาหรือรวบรวมให้เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินการบางส่วนดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
จึงมีการด าเนินการอย่างไม่เปิดเผยและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แต่เมื่อมีความพยายามในการท าให้
การไกล่เกลี่ยของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับการรับรองตามกฎหมาย การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสามารถน ามาเป็น
แนวทางแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและผู้บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ในด้าน
การไกล่เกลี่ยในกรณีพิพาทต่างๆ   
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษากฎหมาย รูปแบบ กลไกของการจัดการความขัดแย้งที่หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย   
ของประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิด วิธีการ และรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้วยการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

1) การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีประเด็น
ในการศึกษาดังนี ้ 

1. รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ
สันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และกลไกของการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีที่เหมาะสมของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 

2) การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล 
ที่สามารถให้ข้อมูลได้ โดยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 5 หน่วยงาน 
ทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
ประกอบด้วย ส านักงานอัยการสูงสุดส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จ านวนอย่างน้อย 1 คนของหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงานใน 5 พ้ืนที่ๆ ละ 5 คน 
รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดอย่างน้อย 25 คน 
 
 
4. สรุปผลการวิจัย          

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง 
ด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทย โดยมีประเด็น 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) กฎหมาย รูปแบบ กลไกของการจัดการความขัดแย้งที่หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

1.1 อัยการ 
อัยการมีการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีด้วยการไกล่เกลี่ย

และประนอมข้อพิพาทในชั้นพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2562 การด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจะมีพนักงานอัยการ 
กรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย  ส่วนในต่างจังหวัดให้เป็น
ความรับผิดชอบของส านักงานอัยการจังหวัด (ฝ่ายอัยการคุ้มครองสิทธิฯ) ที่ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอหรือจังหวัด 
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มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี อาจจะมีการมอบหมายให้นิติกร ทนายความอาสา หรือทนายความอาสาอาวุโส 
ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยก็ได้ และอาจจะมีผู้แทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัญหาข้อพิพาทเข้าร่วม 
ตามค าเชิญ 

 
1.2 ต ารวจ 

การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของต ารวจมีการด าเนินการ
ในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยเจรจาคดีระหว่างคู่กรณีบนสถานีต ารวจโดยพนักงานสอบสวน โดยมีพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 ให้อ านาจและก าหนดแนวทางให้พนักงานสอบสวนให้สามารถท าการไกล่เกลี่ยคดีที่ยอมความ
กันได้ ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีบางคดี แต่ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนยังไม่ได้
มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหรือน าแนวทางที่กฎหมายก าหนดมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงบนสถานีต ารวจ 
การด าเนินการไกล่เกลี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
โดยมีพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้ช่วยในการประสานงานและช่วยด าเนินการไกล่เกลี่ย 

 
1.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยมีการด าเนินการในรูปแบบของนายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับส าหรับในระดับอ าเภอ มีพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ าเภอมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในเรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก 
ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ
และคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจัดตั้งขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้น
ในอ าเภอเพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการของ
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยทั่วไปจะมีการมอบหมายปลัดอ าเภอหนึ่งท่านเป็นผู้ก ากับ
ดูแลศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และส าหรับในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็น
ผู้ด าเนินการจัดการความขัดแย้งในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ 

 
1.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกลไกการจัดการความขัดแย้งผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 
ที่ต้องการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐตามแนวทาง
ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนมากที่ ยธ 02026.2/ว 025 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งใน
ส่วนที่เป็นข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ส าหรับข้อพิพาททางอาญาที่สามารถน ามาไกล่เกลี่ยกันได้จะเป็น
เฉพาะความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีที่ยอมความกันได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะออกมารองรับ
การด าเนินการ ที่ผ่านมาจะใช้อ านาจตามกฎหมายของฝ่ายปกครองมาช่วยรองรับผลในการไกล่เกลี่ยเพราะมี
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ผู้ใหญ่บ้านและก านันเข้าร่วมเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย ในปัจจุบันมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ
ทั้งหมด 7,783 ศูนย์ ครอบคลุมครบทุกต าบลทั่วประเทศ 

 
1.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรมในรูปแบบของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
พ.ศ.2562  เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการไกล่เกลี่ย โดยในปี 2561 มีศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน 
ทั่วประเทศทั้งหมดจ านวน 385 ศูนย์ และมีคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ซึ่งจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมที่ทางกองส่งเริมการระงับข้อพิพาทจัดอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวได้   
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในเรื่อง (1) ความผิดอันยอมความได้ 
(2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และ 
มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ (3) ความผิดลหุโทษอ่ืนที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

2.1 อัยการ 
1. ปัญหาการแสวงหาความสมัครใจของคู่กรณีในการเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย โดยการ

ไกล่เกลี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทั้งฝ่ายสมัครใจเข้าร่วม พนักงาน
อัยการไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณีเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถท าเพียงการท าหนังสือแจ้งและเชิญ
คู่กรณีมาร่วมประชุมไกล่เกลี่ยตามวันนัดหมาย หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมจะเข้าร่วมก็ไม่สามารถจะ
บังคับได้แต่อย่างใด  

2. สัญญาประนีประนอมยอมความยังไม่สามารถใช้บังคับในทางกฎหมายได้ ต้องน าไป
ฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาตัดสินอีกครั้งไม่สามารถให้ศาลด าเนินการบังคับตามสัญญาได้  

3. การขาดงบประมาณในการลงพ้ืนที่ในการไกล่เกลี่ยนอกพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะมี
งบประมาณในการจัดการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว ส าหรับค่าตอบแทนในการไกล่เกลี่ ยข้อขัดแย้งจะมี
งบประมาณเฉพาะส าหรับทนายอาสา ไม่มีส าหรับพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ 

 
2.2 ต ารวจ 

1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ยที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับ
พนักงานสอบสวนในการด าเนินการยังไม่ได้ถูกตราให้เสร็จสมบูรณ์และครอบครอบคลุมการปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย  

2. ปัญหาด้านนโยบาย เนื่องจากความไม่พร้อมท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังไม่มี
นโยบายในการน าการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนอย่างจริงจัง ท าให้
พนักงานสอบสวนยังไม่ให้ความสนใจกระบวนการไกล่เกลี่ยเท่าที่ควร โดยในปัจจุบันมีนโยบายให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายและผู้ต้องทราบถึงสิทธิในการสมัครใจไกล่เกลี่ยในคดีตามที่กฎหมายก าหนด  

3. การขาดงบประมาณในการด าเนินการไกล่เกลี่ย  
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4. การขาดผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย การด าเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน
จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานต ารวจแห่งชาติไว้แล้ว และประกาศขึ้นบัญชีผู้ไกล่เกลี่ย
ของแต่ละสถานีต ารวจ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละสถานีต ารวจ ซึ่งท าให้  
ไม่สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
ตามกฎหมายได้  

5. ความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการด าเนินการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายใหม่ยังไม่ค่อย
พร้อม โดยพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวน 

6. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบเมื่อมี
การมาแจ้งความที่สถานีต ารวจกับพนักงานสอบสวน แต่ยังไม่มีการท าการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนแต่อย่างใด 

7. ความไม่ยินยอมเข้าสู่การไกล่เกลี่ยของผู้เสียหาย การไกล่เกลี่ยคดีระหว่างผู้เสียหาย
กับผู้ที่กระท าผิดที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมัครใจในเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะ
ผู้เสียหายที่ในช่วงแรกที่มาแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิดมักจะไม่ยินยอมให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย  

8. การด าเนินการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับ
พนักงานสอบสวน ที่ต้องมีข้ันตอนในการด าเนินการด้านเอกสารและการประสานงานกับผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งเดิมหากเป็นคดีที่ยอมความกันได้พนักงานสอบสวนจะด าเนินการจัดการให้คู่กรณีมีการไกล่เกลี่ยกันเองได้ 
แต่หากให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่จะต้องใช้ผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนเข้ามาร่วม ซึ่งสร้าง
ความยุ่งยากมากขึ้นในการด าเนินการในทางปฏิบัติ และยังคงต้องท าส านวนคดีเหมือนเดิมแม้จะสามารถไกล่เกลี่ย
กันได้ ทั้งนี้เพ่ือส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งยุติคดี   

9. ความขัดแย้งของระเบียบที่เกี่ยวข้องระหว่างด าเนินคดีตามปกติกับการไกล่เกลี่ยคดี 
เช่น ต ารวจมีอ านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน แต่กระบวนการในการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 
เพ่ือสามารถเริ่มไกล่เกลี่ยได้ให้เวลา 3 วัน ดังนั้นหากมีการให้ไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 ซึ่งผู้ต้องหาถูกน าตัวไปฝากขัง
ที่ศาลแล้ว จะด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปอย่างไรเมื่อผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจ าแล้ว 

 
2.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

1. การไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือยินยอม
ตามข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ต้องให้คู่กรณียินยอมเข้าร่วมด้วยความสมัครใจเท่านั้นจึงจะ
สามารถด าเนินการให้ได้ ซึ่งท าให้หลายครั้งที่ไม่สามารถหาข้อตกลงเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้  

2. ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
เนื่องจากจังหวัดยังไม่ได้ท าประกาศผู้ไกล่เกลี่ยประจ าจังหวัดขึ้น (ตัวอย่างเช่น กรณีของจังหวัดนครปฐม) 

3. เจ้าหน้าที่ประจ าขาดแคลนไม่เพียงพอในการด าเนินการไกล่เกลี่ยและลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น นิติกร และเจ้าหน้าที่สืบสวน รวมทั้งการโยกย้ายข้าราชการบ่อย ท าให้มี
ผู้รับผิดชอบไม่ต่อเนื่อง  

4. การขาดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในศูนย์ด ารงธรรม เนื่องจาก
การท างานมีความเสี่ยงภัยแต่ไม่มีการคุ้มครองหรือค่าเสี่ยงภัยรวมทั้งค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้าง ตามกฎหมาย
เฉพาะข้าราชการที่จะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในระหว่างการท างานก็จะ  
ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เพราะไม่ใช่ข้าราชการ และไม่มีประกันสังคม   



ฉ 
 

 

5. การขาดแรงจูงใจและความก้าวหน้าในการท างานของลูกจ้างที่ท างานในหน้าที่ซึ่งมี
ประสบการณ์ท างาน แต่ไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการต้องเป็นลูกจ้างต่อสัญญาทุกปี ซึ่งท าให้ขาดแรงจูงใจ
ในการท างานเพราะไม่เห็นความแน่นอนในหน้าที่การงาน  

6. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท าหน้าที่ในศูนย์ด ารงธรรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมด้านการ
ไกล่เกลี่ยต่างๆ ที่จัดขึ้นได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะจ ากัดไว้เฉพาะข้าราชการประจ าที่จะสามารถเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการเข้าอบรมได้ ไม่ใช่ลูกจ้าง ท าให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่คัดกรองเรื่องร้องทุกข์หรือปัญหาความขัดแย้งไม่ได้รับ
การฝึกอบรมในเรื่องท่ีจ าเป็น มีเพียงหัวหน้าศูนย์ที่สามารถเข้ารับการอบรม  

7. ขอบเขตในการไกล่เกลี่ยคดีความขัดแย้งทางแพ่งอยู่ที่ 200,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าต่ าเกินไป 
ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยมีข้อจ ากัด ไม่สามารถช่วยไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีความเสียหายเกินกว่าสองแสนบาทได้ 

8. การขาดฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือรายงานและบันทึกผลการด าเนินการที่สะดวกและ
รวดเร็วไม่ซับซ้อน ปัจจุบันยังต้องท างานซ้ าซ้อนมีทั้งงานเอกสารและงานบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์อีกครั้ง 
ท าให้สิ้นเปลืองทั้งก าลังพลและเวลา 

9. การขาดความร่วมมือในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เนื่องจากเป็นเขตปกครอง
พิเศษอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางเดียวกันได้เพราะ
ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาเดียวกัน ท าได้เพียงการประสานขอความร่วมมือเท่านั้น  

10. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนยังขาด
ความรู้และทักษะในเรื่องการไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเจรจา จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์  
ที่จ าเป็นในการเจรจา เป็นต้น รวมทั้งความใส่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้อ าเภอทราบ 
ทั้งนี้เนื่องจากมักจะท ากันแบบไม่เป็นทางการหรือแบบวิถีชาวบ้านที่ไม่ต้องใช้เอกสาร ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินการที่แท้จริงได้  

11. การด าเนินการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนหรืองบประมาณ
เฉพาะส าหรับสนับสนุนการด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนที่ท าให้ผู้ใหญ่บ้านก านันไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะใส่ใจ
หรือให้ความส าคัญกับการรายงานผลและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเท่าท่ีควร 

12. ปัญหาการร้องเรียนเท็จ โดยเฉพาะที่เป็นรูปแบบของบัตรสนเทห์ที่ไม่มีการระบุตัวตน 
ผู้ร้องเรียน ยังไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ที่ร้องเรียนเท็จ 
 

2.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. ปัญหาทัศนคติของประชาชนต่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งเป็นสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ในด้านความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ยในความรู้สึก
ของประชาชน  

2. ภาระงานที่มากของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางแห่งที่ส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (อบต.) จะมีงานประจ าต้องรับผิดชอบจ านวนมากอยู่แล้ว นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาท  

3. การไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน 
4. การไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณียินยอมตามข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ต้องให้คู่กรณียินยอมด้วยความสมัครใจ ท าให้หลายครั้งที่ไม่สามารถหาข้อตกลงเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ได ้
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5. การขาดความน่าเชื่อถือของกรรมการซึ่งจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและการขาดนิติกรหรือที่
ปรึกษาทางกฎหมายในศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งบางกรณีคณะกรรมการที่เข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้มีความรู้
ในเรื่องที่พิพาทกัน ท าให้ประชาชนคู่กรณีไม่ยอมเชื่อและไม่ยอมเจรจาหาข้อสรุปของปัญหา  

6. การขาดการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ยส าหรับคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เช่น เทคนิคและจิตวิทยาการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น  

7. การขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ระบบมาตรฐาน ไม่มีฐานข้อมูลรองรับ ท าให้การ
จัดเก็บสถิติข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ทั้งหมด ท าให้หลายเรื่องท่ีมีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ได้น าเข้าสู่ระบบและไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ 

8. การขาดผู้ไกล่เกลี่ยที่มีทักษะความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
กฎหมายที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการด าเนินการในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามกฎหมายฉบับนี้ได้ เพราะยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะท าให้ผลการ
ประนีประนอมไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

9. ปัญหาความเสี่ยงในการโดนร้องเรียนหรือโดนฟ้องร้องของคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  

10. การขาดการประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของศูนย์ยุติธรรมชุมชน บทบาท หน้าที่ 
โครงสร้างและความรับผิดชอบของศูนย์ 

 
2.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

1. การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชุมชนให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงอ านาจหน้าที่ ช่องทาง ที่ตั้ง และขั้นตอนการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทชุมชน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงการมีอยู่ของศูนย์ไกล่เกลี่ย   

2. การขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ระบบมาตรฐาน ไม่มีฐานข้อมูลรองรับ ท าให้การจัดเก็บ
สถิติข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน
ทั้งหมด ท าให้หลายเรื่องที่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ได้น าเข้าสู่ระบบและไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ เนื่องจากการด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ และยังไม่มีระบบการรายงานและการบันทึกข้อมูลการด าเนินการ 
ที่สะดวกและเป็นระบบ 

3. ความไม่พร้อมในการด าเนินการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 เนื่องจากยังไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  
ในทุกพ้ืนที่จึงยังไม่มีการด าเนินการตามกฎหมายการไกล่เกลี่ย  

4. การขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย  
5. การขาดการฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยให้กับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมาย จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย เป็นต้น รวมทั้งการไม่ทราบ
บทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการไกล่เกลี่ย เช่น การไม่ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นต้น แม้จะมีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยบ้าง
ทุกปี โดยส านักงานยุติธรรมจังหวัดหรืออัยการจังหวัด  

6. การขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยในปัจจุบัน
ยังไม่มีเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับการเจรจาไกล่เกลี่ยในแต่ละเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องลงพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา
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ความขัดแย้ง มีแต่หน้าที่ที่ถูกก าหนดมาให้ด าเนินการตามนโยบายจากส่วนกลางซึ่งมีทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงยุติธรรม      

7. การขาดความน่าเชื่อถือของศูนย์ไกล่เกลี่ยที่เป็นภาคประชาชนทั้งหมด      
8. การขาดบุคลากรหรือกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมายมาประจ าในศูนย์ไกล่เกลี่ย 

 
3) ข้อเสนอแนะในพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติ วิธี 

ที่เหมาะสม 
3.1 อัยการ 

1. การเพ่ิมอ านาจตามกฎหมายให้สามารถเชิญคู่กรณีเข้ามาร่วมในการไกล่เกลี่ยได้ จะท าให้
การไกล่เกลี่ยประสบความส าเร็จมากขึ้น 

2. การปรับปรุงกฎหมายให้สัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นพนักงานอัยการสามารถ
ใช้บังคับในทางกฎหมายได้ โดยไม่ต้องน าไปฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาตัดสินอีกครั้ง ให้มีสภาพบังคับ  
เพ่ือด าเนินการบังคับให้ด าเนินการตามสัญญาได้เลย  

3. การเพ่ิมเติมบทบาทของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน โดยให้
อัยการคุ้มครองสิทธิ์เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเมื่อมีเหตุความขัดแย้งในชุมชน 
ก่อนที่จะไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาจะเป็นในรูปแบบของการเข้าร่วมกับยุติธรรมชุมชนหรือการเป็น 
ที่ปรึกษาให้กับยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้เพราะอัยการมีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้น าชุมชนเมื่อได้เข้าร่วมก็จะท าให้
ประชาชนคู่ขัดแย้งมีความเชื่อม่ันและหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งร่วมกันได้ง่ายขึ้น 

4. การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการท างานไกล่เกลี่ยหรือให้ค าปรึกษานอก
พ้ืนที่ส าหรับอัยการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงประชาชนในชุมชนให้มากขึ้น เป็นการท างานเชิงรุก  
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งมากกว่ารอให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแล้วค่อยรอแก้ไข   
โดยงบประมาณจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนงานให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การจัดสรรงบประมาณส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเชิญเข้ามาร่วมในการไกล่เกลี่ย
เพ่ือช่วยในการหาทางออกให้กับปัญหาในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไป เพราะบางครั้งล าพังตัวอัยการเพียงอย่างเดียว
อาจจะไม่มีความรู้ลึกในปัญหาที่ขัดแย้งจ าเป็นจะต้องเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในปัญหาความ
ขัดแย้งเข้ามาช่วยชี้แจงหรืออธิบายให้ข้อมูลกับคู่กรณีได้รับทราบ  

6. การขยายขอบเขตคดีในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมคดีมากขึ้น โดยเฉพาะคดีลหุโทษ
หรือคดีท่ียอมความกันไม่ได้แต่มีโทษไม่สูงมาก   

7. การจัดตั้งศูนย์อ านวยความยุติธรรมร่วมกันระหว่างส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสะดวกในการควบคุมสั่งการ ในปัจจุบันต่างคนต่างท า ท าให้ท างานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
3.2 ต ารวจ 

1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องให้พนักงานสอบสวนได้รับทราบทุกคนเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน  

2. การออกระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นครอบคลุมการด าเนินการไกล่เกลี่ยในชั้น
สอบสวนโดยเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย 
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3. การจัดฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยให้พร้อมและเพียงพอส าหรับการไกล่เกลี่ย
ในชั้นพนักงานสอบสวน และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยประจ าสถานีต ารวจให้เรียบร้อย 

4. การจัดให้มีพนักงานสอบสวนท าเฉพาะคดีไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องเป็น
ระบบเดียวกัน เพราะหากให้พนักงานสอบสวนทุกคนต้องท าการไกล่เกลี่ยจะท าให้เกิดปัญหาความสับสน
เกี่ยวกับระยะเวลาและการท าส านวนคดี  

5. ควรปรับเปลี่ยนให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนเข้าระบบงานยุติธรรมมากกว่า เพ่ือเป็นการลด
ภาระงานของพนักงานสอบสวน หากปล่อยให้เข้าระบบคดีจะมีระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ย วข้องท าให้
พนักงานสอบสวนมีภาระงานด้านคดีหลายอย่างต้องด าเนินการในแต่ละคดี 

 
3.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือน าความขัดแย้ง
เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความสมัครใจโดยเฉพาะในกรณีความขัดแย้งทางอาญา  

2. การจัดท าชุดความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความแย้ง
เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ แจกจ่ายไปยังศูนย์ต่างๆ  

3. การเพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ด ารงธรรมโดยให้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนและนิติการมาประจ า
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายในการด าเนินการ
ไกล่เกลี่ย  

4. การส่งเสริมสวัสดิการและความก้าวหน้าในการท างานที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างในศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท างานของลูกจ้าง  

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการฝึกอบรมควรจัดเตรียมงบประมาณในการ
จัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมและเพียงพอกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท าหน้าที่ในศูนย์ด ารงธรรม  

7. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้อ าเภอมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีความขัดแย้ง 
ทางแพ่งอยู่มากกว่า 200,000 บาท โดยควรก าหนดอย่างน้อย 500,000 บาท 

8. ควรมีการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพ้ืนที่สามารถรายงาน
และบันทึกผลการด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วไม่ซับซ้อน  

9. การสร้างระบบการประสานความร่วมมือกับเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนครให้สามารถ
ท างานได้สะดวกรวดเร็วและเป็นแนวทางเดียวกัน   

10. ควรจัดการฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ 
ก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของก านัน
และผู้ใหญ่บ้านให้เห็นความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

11. การจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ที่ยังไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งควรจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมกับภารหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เพ่ิมมากข้ึน   

12. การมีบทลงโทษทางกฎหมายส าหรับบุคคลที่ร้องเรียนเรียนเท็จ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืน
เสียหายและเจ้าหน้าที่เสียเวลาในการท างาน  

13. ควรยกเลิกการร้องเรียนโดยบัตรสนเทห์ที่ไม่มีการระบุตัวตนผู้ร้องเรียน เพ่ือลดภาระ
ที่ไม่จ าเป็นในกรณีท่ีข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบ      

 
3.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจน  
2. การฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมาย เทคนิคและจิตวิทยา

การเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
3. การสร้างเครือข่ายและระบบการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาท

ในชุมชน หรือผู้ที่คู่กรณีให้ความเคารพเชื่อฟังหรือเกรงใจ เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานเพ่ือเข้าร่วมใน
การเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น ต ารวจ สาธารณะสุขต าบล กรมที่ดิน กรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
มนุษย์ พระสงฆ์ เป็นต้น   

4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ให้เห็นความส าคัญของการไกล่เกลี่ย
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นชุมชนเมือง  

5. การส่งเสริมให้มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชน   
6. การพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเดิมให้มีการด าเนินงานภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยไม่ต้องจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาใหม่ 
 

3.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
1. การให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทในชุมชน 
2. การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย รวมทั้งการสร้างระบบ

การจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพ่ือรายงานและบันทึกข้อมูลการด าเนินการที่สะดวกและเป็นระบบ  
3. การฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยเช่น กฎหมาย 

จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้ทั่วถึงและสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 และการเร่งด าเนินการข้ึนทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 
ในพ้ืนที่ให้เรียบร้อยและเพียงพอกับการด าเนินการ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย   

จากผลการศึกษาวิจัยการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทยมีประเด็นในการอภิปรายที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
แต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของอัยการที่มีด าเนินการ
อยู่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพพอสมควรเนื่องจากความมีศักยภาพบุคลากรและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
แม้จะมีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเชิญคู่กรณีเข้ามาร่วมในการไกล่เกลี่ยที่ไม่สามารถใช้การบังคับให้  
ทุกคนเข้ามาร่วมได้และประเด็นเกี่ยวกับหนังสือสัญญาประนีประนอมที่ไม่มีสภาพบังคับได้ทันที ส าหรับ
ประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอัยการในการที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ย
ร่วมกับชุมชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ที่ยังไม่ได้ก าหนดบทบาทของอัยการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในขั้นตอนเหล่านี้ หากสามารถน าอัยการเข้ามาช่วยเหลือในด้านเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ในชุมชนได้แต่เนิ่นๆ จะท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชนมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจเพ่ิมมาก
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ขึ้น ทั้งนี้ด้วยอัยการเป็นหน่วยงานที่มีประสบการด้านการไกล่เกลี่ยและประชาชนให้ความนับถือและไว้วางใจ 
การด าเนินการในการไกล่เกลี่ยก็จะราบรื่นได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นทั้งในส่วนของคู่กรณี
และหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาท ปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้กระบวนการยุติธรรมในชุมชน  
ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือการขาดความน่าเชื่อถือของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชน และโดยทั่วไปหากน าต ารวจเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยชาวบ้านจะมองว่ามันเป็นทางการเกินไปอาจจะมี
ปัญหาในกระบวนการไกล่เกลี่ย เพราะชาวบ้านบางส่วนอยากจะคุยกันเองก่อนและกลัวที่จะมีคดีความกันหรือ
ก็คือต ารวจ แต่ส าหรับอัยการแล้วชาวบ้านค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีและไว้วางใจมากกว่าต ารวจ ซึ่งจะท าให้เกิดผล
ดีมากกว่า ดังนั้นหากสามารถขยายบทบาทของอัยการให้มากขึ้นในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีโดยให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนอาจจะเป็น  
ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนหรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายไกล่เกลี่ยก็ได้   

2. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของต ารวจ ซึ่งตามกฎหมาย
เป็นการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน แต่อย่างไรปัจจุบันยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเนื่องจากความไม่พร้อม
หลายอย่าง แต่ประเด็นที่น่าสนใจจะอยู่ที่แม้ว่าจะยังไม่มีการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่แต่สิ่งที่ถูกมองว่าจะเป็นปัญหา
ในการปฏิบัติคือ การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้ช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนลง ในทาง
ตรงกันข้ามกลับเพ่ิมภาระมากขึ้นในด้านเอกสารและการประสานงานที่ต้องท าส านวนคดีเหมือนเดิมแล้วยัง
ต้องประสานงานกับผู้ไกล่เกลี่ยและท าเอกสารหลักฐานการไกล่เกลี่ยส่งให้พนักงานอัยการเป็นผู้สั่งยุติคดีด้วย 
ซึ่งในการปฏิบัติจริงที่ผ่านมาการด าเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานสอบสวนสามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยและ
ยุติคดีได้เอง แต่ในปัจจุบันหากยึดตามกฎหมายไม่สามารถด าเนินการเองได้ และระเบียบการใช้จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนไม่ได้ให้ค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนในการด าเนินการไกล่เกลี่ย ท าให้ขาดแรงจูงใจในการที่จะ
น าคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยตามกฎหมายดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ 
การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานสอบสวนน าคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยโดยการให้รางวัลตามผลงานการไกล่เกลี่ย
คดีส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
จ านวนมากในแต่ละคดี  

อีกประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนคือ การที่จะช่วยลดภาระของ
พนักงานสอบสวนและต ารวจอย่างแท้จริงต้องด าเนินการก่อนที่จะมีการรับเป็นคดีความหรือเข้าสู่ระบบคดีที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันเพราะเมื่อเข้าสู่ระบบคดีแล้วจะมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่งท าให้พนักงานสอบสวน
ถูกบีบด้วยเงื่อนไขตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี ดังนั้น หากจะให้มีการไกล่เกลี่ยในชั้นต ารวจจะต้อง
เป็นการด าเนินการก่อนการรับแจ้งเป็นคดีความ และข้ันตอนการด าเนินการจะต้องไม่ซับซ้อนยุ่งยาก 

3. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เป็นรูปแบบ/กลไกที่มีกฎหมายรองรับและมีการใช้มานาน โดยเฉพาะในส่วนของการไกล่เกลี่ย
โดยคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ด าเนินการหลักท่ีมีกฎหมายรองรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการจัดการความขัดแย้งก็ยังคงใช้อยู่และเป็นรูปแบบพ้ืนฐานในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและเป็นพ้ืนที่นอกเขตเมืองมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายหรือเป็นกลไกหลักในการจัดการ
ความขัดแย้งต่างๆ ในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้มีข้อจ ากัดในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีการปกครองแบบพิเศษ 
เช่น เขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เป็นต้น ซึ่งเขตชุมชนเมืองเหล่านี้จะไม่มีผู้ใหญ่บ้านก านันแต่จะมีผู้น าชุมชน
ดูแลประชาชนในชุมชนแทนผู้ใหญ่บ้านและก านัน แต่ผู้น าชุมชนเหล่านี้ไม่มีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการความขัดแย้งเหมือนผู้ใหญ่บ้านและก านัน ซึ่งมีส่วนส าคัญให้ไม่สามารถน ากลไกการจัดการความขัดแย้ง
ของคณะกรรมการหมู่บ้านมาใช้ได้ในเขตชุมชนเมือง และส่งผลให้ประชาชนในเขตชุมชนเมืองที่มีความขัดแย้ง
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ต้องไปพึ่งพากลไกท่ีเป็นทางการของต ารวจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแทน ปัญหานี้จึงเป็นช่องโหว่ส าคัญ
ของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก/ยุติธรรมชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งกัน
มากกว่าพ้ืนที่รอบนอก ท าให้ปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดในเขตเมืองถูกน าไปสู่ต ารวจโดยตรงเพราะไม่มีกลไก
อ่ืนมารองรับหรือมาเป็นช่องทางเลือกเหมือนกับพ้ืนที่ชุมชนนอกเขตเมืองที่จะมีผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นผู้ที่
ช่วยจัดการปัญหาความขัดแย้งให้ประชาชนก่อนเป็นขั้นตอนแรก และถ้าหากไม่สามารถจัดการไกล่เกลี่ยกันได้
จึงจะถูกน าไปสู่ต ารวจเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปหากเป็นความขัดแย้งไม่ร้ายแรงนักก็มักจะสามารถตกลง
กันได้ในขั้นตอนของผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ท าให้มีเฉพาะความขัดแย้งที่ร้ายแรงหรือที่ตกลงกันไม่ได้ถูกน าไปสู่
ต ารวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก แต่ในชุมชนเมืองทุกเรื่องความขัดแย้งไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือร้ายแรง
จะถูกน าไปให้ต ารวจด าเนินการซึ่งมักจะเป็นการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4. การจัดการความขัดแย้งโดยอ าเภอและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เป็นรูปแบบ/กลไกที่ประชาชน  
ให้ความสนใจและมีการน ามาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นกลไกที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพและมีความ
น่าเชื่อถือพอสมควร นั่นคือหากกลไกการจัดการความขัดแย้งในชุมชนเช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ก็จะถูกส่งต่อมายังอ าเภอ
เพ่ือให้ช่วยด าเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งประเด็นปัญหาที่ส าคัญเกิดจากการที่กลไกการจัดการความขัดแย้งในชุมชน
ในบางพ้ืนที่ไม่อยากจะด าเนินการหรือไม่มีความพร้อมในการด าเนินการก็มักจะส่ง เรื่องต่อไปให้อ าเภอเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง อันท าให้อ าเภอมีจ านวนเรื่องความขัดแย้งที่จะต้องด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยจ านวนมากเกินไป อาจจะมีปัญหาจ านวนคดีล้นมือในบางพ้ืนที่ ประกอบกับปัจจุบันผู้ที่รับผิดชอบมี
การโยกย้ายทุกปีตามระบบราชการอาจจะท าให้การด าเนินการขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในงานด้านนี้ยังมีจ านวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกหน้าที่ เช่น การขาดผู้ไกล่เกลี่ยมืออาชีพ การขาดนักสืบสวน
ข้อเท็จจริง และนักกฎหมาย เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคส าคัญที่จะท าให้การจัดการความขัดแย้งขาด
ประสิทธิภาพได้ ซึ่งในภาพรวมโดยทั่วไปอ าเภอเป็นกลไกการจัดการความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพ 
สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดีท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลายรูปแบบ และผลการ
เจรจาตกลงสามารถที่จะน ามาฟ้องศาลให้บังคับได้ทันที่ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามอ าเภอยังมีข้อจ ากัด 
อยู่มากในด้านการจัดการความขัดแย้งทางอาญา อันเกิดจากข้อจ ากัดด้านบุคลากรและสิ่งสนับสนุนต่างๆ          

5. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจะมีส านักงานยุติธรรมจังหวัดในแต่ละจังหวัดคอยก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
กลไกการจัดการความขัดแย้งนี้ไม่มีกฎหมายออกมารองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะ จึงท าให้การด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบทบาทหน้าที่หลักของศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีข้อจ ากัดอยู่มาก เพราะมีข้อจ ากัด
ด้านกฎหมาย โดยมีการที่ผ่านมามีการเลี่ยงความเสี่ยงอันเป็นข้อจ ากัดทางกฎหมายโดยการใช้อ านาจหน้าที่
ของกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือก านันซึ่งมีกฎหมายรองรับเป็นเครื่องมือช่วยในการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้มีผล
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากศูนย์ยุติธรรมชุมชนใดไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรือก านันเป็นคณะกรรมการก็จะท าให้เกิด
ปัญหาในความถูกต้องของกระบวนการไกล่เกลี่ยและผลการเจรจาไกล่เกลี่ยก็จะไม่สามารถที่จะน ามาใช้บังคับ
ได้ตามกฎหมาย โดยในปัจจุบันโครงสร้างการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีด้วยกันสองแบบ ส่วนที่จะเป็นปัญหา
คือโครงสร้างแบบเก่าที่ไม่มีการก าหนดให้ก านันเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยปัจจุบันได้มีแนวทางใน
การปรับตัวให้การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งจะต้องมีการให้คณะกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตาม
กฎหมายฉบับใหม่นี้ก่อน   
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6. ส าหรับศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีประธานเป็นนายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มักจะ
ประสบปัญหาในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้เพราะตัวคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
การเมืองท้องถิ่น หากเข้าไปด าเนินการตัดสินปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะหรือ  
ได้ประโยชน์ก็จะต้องเสียฐานคะแนนเสียง ท าให้การท างานในส่วนนี้ไม่ค่อยเต็มที่หรือไม่อยากจะท า ซึ่งส่งผล  
มีการส่งเรื่องความขัดแย้งต่อไปให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการให้ส่วนใหญ่มักจะส่งไปยังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
ด าเนินการให้ ท าให้งานการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งไปอยู่ในความรับผิดชอบของอ าเภอจ านวนมาก จนท าให้ 
การจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น  และขัดต่อเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและหลักการอ านวยความยุติธรรมที่ต้องให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว  

7. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นรูปแบบ/กลไกใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่การด าเนินการไกล่เกลี่ยยั ง 
ไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติของ 
ผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้  
เกิดจากเพ่ิมมีการตราออกมาใช่ไม่นานท าให้ยังไม่สามารถจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการได้ทัน 
และนอกจากนี้ตัวคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใหญ่บ้านและก านัน ซึ่งเป็น
ผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้วในฐานะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนั้นจึงท าให้ผู้ใหญ่บ้านและก านันต้อง 
สวมหมวกหลายใบหรือท างานอย่างเดียวกันให้กับหลายหน่วยงานในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเป็นการท าหน้าที่
ซ้ าซ้อนกัน บางพ้ืนที่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต้องสวมหมวกสามใบหรือมากกว่าคือ เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็น
คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทชุมชน และเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือประธานศูนย์ด ารง
ธรรมหมู่บ้านอีกหน้าที่หนึ่ง แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้ผู้ใหญ่บ้านก านันจะมีบทบาทอย่างมากหรือถูก
มอบหมายให้หน้าที่หลายต าแหน่งในด้านการจัดการความขัดแย้งในชุมชนแต่มักจะไม่มีงบประมาณหรือ
ค่าตอบแทนเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ ท าผู้ใหญ่บ้านก านันขาดความพร้อม ขาดความรู้ ขาดการฝึกอบรม 
และขาดแรงจูงใจในการด าเนินงานด้านนี้   

8. เมื่อพิจารณาภาพรวมในแต่ละชุมชน จะมีกลไก/รูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีในชุมชนหลากหลายรูปแบบและหลายหน่วยงาน ส าหรับในส่วนที่เป็นยุติธรรมชุมชน  
ที่ไม่มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมด าเนินการก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาท
ชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติในแต่ละ
รูปแบบ/กลไกในบางพ้ืนที่อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนกลุ่มเดิมที่สวมหมวกหลายใบ เหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ความซ้ าซ้อนของการท าหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน นั่นคือ แม้จะมีหลาย
รูปแบบ/กลไกการจัดการความขัดแย้ง แต่มีเพียงคนกลุ่มเดียวท างานมันก็ไม่ต่างจากการมีเพียงรูปแบบ/กลไก
เดียว ซึ่งรูปแบบ/กลไกที่มีอยู่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่หลากหลายจริงๆ ส าหรับประชาชนในการใช้จัดการปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน หากต้องการให้เป็นกระบวนการทางเลือกที่แท้จริงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกกลุ่มคน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความขัดแย้งในแต่ละรูปแบบ/กลไกให้เป็นคนละกลุ่ม ไม่ซ้ าซ้อนกัน แต่ถ้าหาก  
ไม่สามารถแยกให้ออกจากันได้ก็ควรจะน ามารวมกันหรือบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
สูงสุดเพราะยังไงก็ใช้คนกลุ่มเดิมในการขับเคลื่อน  
6. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  ที่เหมาะสม 
สามารถน ามาใช้ได้ 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติ
วิธีที่ประสบความส าเร็จของหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 5 หน่วยงาน สามารถที่จะสรุปข้อเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย
แต่ละหน่วยงานที่สามารถน ามาใช้ได้ โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

1) อัยการ  
จุดเด่นของการจัดการความขัดแย้งของอัยการ คือ การที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์มีความน่าเชื่อถือ

และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทั้งนี้เพราะอัยการเป็นหน่วยงานที่มีประสบการด้านการไกล่เกลี่ยและ  
มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นที่ได้รับการยอมรับ ท าให้การด าเนินการในการไกล่เกลี่ยก็จะราบรื่นได้รับความ
ร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของคู่กรณีและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาท ดังนั้น  
การขยายขอบเขตการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นอัยการให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันและขยายบทบาทของอัยการ  
ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน น่าจะท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จมากข้ึน 

 
2) ต ารวจ 

แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งของพนักงานสอบสวนที่มีการปฏิบัติมา  
ในอดีตจะเป็นการประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ย โดยเทคนิคการไกล่เกลี่ย
ที่น ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งคือ การแยกเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง ความต้องการของ  
แต่ละฝ่าย และลดการประทะกันของคู่กรณี นอกจากนี้จะใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้สามารถไกล่เกลี่ย
ได้ส าเร็จเพราะในขณะมีความขัดแย้งใหม่ๆ คู่กรณีต่างคนต่างอารมณ์ร้อนไม่มีใครยอมใคร ดังนั้นในบางกรณี
ต้องให้เวลาทั้งคู่กลับไปคิดทบทวนหรือให้อารมณ์เย็นลง/สงบสติอารมณ์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยนักให้มาเจรจา  
ไกลเ่กลี่ยกัน  ซึ่งวิธีการนี้ได้ถูกน ามาใช้ทั้งในส่วนที่รับแจ้งความแล้วและยังไม่ได้รับแจ้งความอย่างเป็นทางการ 
ซึ่งส่วนหลังนี้อาจจะเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของการประนีประนอมความตามกฎหมายบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม
โดยทั่วไปพนักงานสอบสวนพยายามจะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกันก่อนที่จะรับแจ้งความด าเนินคดี
ตามกฎหมายอย่างเป็นทางการเพ่ือลดภาระงานทางคดี ภายใต้เงื่อนไขของความยินยอมของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ดังนั้น การจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมส าหรับพนักงานสอบสวนที่แท้จริงจึงควรเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนเป็นคดีความตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะลดคดีเข้ากระบวนการ
ยุติธรรมและช่วยลดภาระงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง 

 
3) กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการจัดการความขัดแย้งที่ส าคัญแยกออกเป็น 
2 ส่วนที่ส าคัญ คือ การจัดการความขัดแย้งของอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และการจัดการความขัดแย้ง  
โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือก านันและผู้ใหญ่บ้าน ส าหรับจุดแข็งของการจัดการความขัดแย้งโดยศูนย์  
ด ารงธรรมอ าเภอคือ การมีกฎหมายที่ดีรองรับผลการเจรจาไกล่เกลี่ยที่สามารถน าไปฟ้องร้องบังคับตาม
กฎหมายได้เลย และประชาชนค่อนข้างจะเป็นที่พ่ึงของกลไกการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนได้ นั่น เป็น
หน่วยงานการจัดการความขัดแย้งที่น่าเชื่อถือพอสมควรในสายประชาชน รวมทั้งความสามารถในการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางและได้รับความร่วมอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ข้อพิพาทต่างๆ  ซึ่งจากการศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศพบว่า การจัดการความขัดแย้งของอ าเภอส่วนใหญ่  
ที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ ดังนั้น 
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แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมของอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอก็คือ การบูรณาการท างาน 
ด้านการจัดการความแย้งร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพ้ืนที่ 

ส าหรับการจัดการความขัดแย้งโดยคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและนับว่าเป็นกลไกพ้ืนฐานในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งมีจุดแข็งคือ การมีความใกล้ชิด
กับประชาชนสามารถท่ีจะเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ นั่นคือ เมื่อชาวบ้านปัญหาไม่ว่า
จะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ แพ่งหรืออาญา ชาวบ้านมักจะนึกถึงผู้ใหญ่บ้านหรือก านันก่อน หากความขัดแย้งนั้น
เกินความสามารถของผู้ใหญ่บ้าน/ก านันถึงจะถูกน าไปสู่กลไกการจัดความขัดแย้งอ่ืน เช่น ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
หรือต ารวจ เป็นต้น ดังนั้น ความไม่เป็นทางการและความรวดเร็วในการเข้าถึงปัญหาความขัดแย้งของ
ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่ควรน ามาใช้ในการจัดการความแย้งต่อไปในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ใหญ่บ้านและก านันก็ยังมีข้อจ ากัดในด้านความรู้ความสามารถในด้านการไกล่เกลี่ย และแรงจูงใจในการท างาน
จากการขาดสิ่งสนับสนุนในการไกล่เกลี่ยทั้งงบประมาณในการด าเนินการและค่าตอบแทน  

 
4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมที่สามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกลี่ยทั่วไปประกอบด้วย 1) การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาในพื้นที่ท่ีเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  ดังนั้น การสร้างเครือข่ายและระบบ
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน หรือผู้ที่คู่กรณีให้ความเคารพเชื่อฟังหรือ
เกรงใจ เพ่ือสะดวกในการติดต่อเข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น ต ารวจ สาธารณะสุขต าบล กรมที่ดิน กรม
สังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ พระสงฆ์ เป็นต้น และ 2) การมีคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง โดยผู้ที่จะมาท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยที่มีความรู้มีความเป็นมืออาชีพใน
การจัดการความขัดแย้ง เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน ก็จะท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายพ้ืนที่ เช่น ต าบลพร้าว อ าเภอเมืองเชียงใหม่ หรือ ต าบลสาวะถี 
อ าเภอเมืองขอนแก่น เป็นต้น  

  
 
 

5) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
แนวทางการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนที่เหมาะสมที่สามารถ

น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกลี่ยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายของศูนย์ยุติธรรมชุมชน คือ 1) การบูรณาการ
ความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพ้ืนที่ และ 2) ความน่าเชื่อถือและความสามารถ
ของคณะกรรมการในการจัดการความขัดแย้ง จะเห็นได้ว่ากลไกที่เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งเป็นกลไกที่อยู่ในชุมชนเดียวกันจะมีลักษณะการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งวิธีการปฏิบัติที่ดี  
ที่น าไปสู่การไกล่เกลี่ยที่ประสบความส าเร็จคล้ายกัน ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเป็นศูนย์ที่ถูก
ยกระดับมาจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนเดิมที่ผ่านการประเมินความพร้อมให้มีหน้าที่เฉพาะในการจัดการความขัดแย้ง
เพียงอย่างเดียว โดยแยกออกเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการไกล่เกลี่ยเป็นไปตาม
พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 
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7. ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธี  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ/กลไกและปัญหาอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งด้วย
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 5 หน่วยงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งในแต่ละหน่วยงาน สามารถที่จะสรุปข้อเสนอแนะส าหรับ
การพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของ
หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

1) อัยการ 
1. แนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของอัยการที่ด าเนินการอยู่ให้มีความเหมาะสม

มากขึ้นในการปฏิบัติส าหรับอัยการประกอบด้วยการให้อ านาจอัยการในการบังคับคู่กรณีเข้ามาร่วมในการไกล่เกลี่ย 
ซึ่งหากคู่กรณีไม่ให้ความร่วมมืออาจจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
เกิดขึ้นได้ เพาะจากข้อมูลสถิติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2562 
มีจ านวนทั้งหมด 548 คดี สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจริง 416 คดี ส่วน 132 คดีไม่ได้มีการไกล่เกลี่ย
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คู่กรณีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย    

2. การจัดการความขัดแย้งของอัยการที่เหมาะสมมากขึ้นสามารถเกิดจากการปรับปรุง
กฎหมายให้สัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นพนักงานอัยการมีสภาพบังคับตามสัญญาได้เหมือนของฝ่ายปกครอง 
โดยไม่ต้องน าไปฟ้องร้องต่อศาลใหม่ ซึ่งจะท าให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นในการบังคับให้ฝ่ายที่ผิดสัญญา 
ท าตามสัญญา อันส่งผลให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการไกล่เกลี่ยของอัยการมากขึ้น  

3. การเพ่ิมเติมบทบาทของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จะท าให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชนมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยอัยการเป็น
หน่วยงานที่มีประสบการด้านการไกล่เกลี่ยและประชาชนให้ความนับถือและไว้วางใจ การด าเนินการในการ
ไกล่เกลี่ยก็จะราบรื่นได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นทั้งในส่วนของคู่กรณีและหน่วยงานในพ้ืนที่
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาข้อพิพาท  

4. การขยายขอบเขตการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นอัยการให้มากขึ้น มากกว่าคดีความผิด
ที่ยอมความกันได้ พร้อมทั้งน ามาตรการชะลอฟ้องมาใช้ควบคู่กับการไกล่เกลี่ยคดี ซึ่งน่าจะท าให้กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากข้ึน 

 
2) ต ารวจ 

1. แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งของพนักงานสอบสวนสามารถมาจาก
การจัดให้มีพนักงานสอบสวนท าเฉพาะคดีไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องเป็นระบบเดียวกัน เพราะการไกล่
เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้ช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนลง ในทางตรงกันข้ามกลับเพ่ิมภาระ
มากขึ้นในด้านเอกสารและการประสานงานที่ต้องท าส านวนคดีเหมือนเดิมแล้วยังต้องประสานงานกับผู้ไกล่
เกลี่ยและท าเอกสารหลักฐานการไกล่เกลี่ยส่งให้พนักงานอัยการเป็นผู้สั่งยุติคดีด้วย และหากให้พนักงาน
สอบสวนทุกคนต้องท าการไกล่เกลี่ยจะท าให้เกิดปัญหาความสับสนเกี่ยวกับระยะเวลาและการท าส านวนคดี  

2. แนวทางในการจัดการความขัดแย้งของต ารวจควรปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม
โดยการให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนเข้าระบบงานยุติธรรมหรือก่อนที่จะมีการรับเป็นคดีอาญาในระบบคดีความ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการลดภาระงานของพนักงานสอบสวน หากปล่อยให้ความขัดแย้งเข้าสู่ระบบคดีจะมีระเบียบกฎหมาย
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หลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้พนักงานสอบสวนมีภาระงานด้านคดีหลายอย่างต้องด าเนินการในแต่ละคดี
และมีข้อจ ากัดด้านเวลาด้วย 

 
3) กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

1. แนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้นสามารถท าได้โดยการปรับเพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ด ารงธรรมโดยการให้มี
เจ้าหน้าที่สืบสวนและนิติกรมาประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้
ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายในการด าเนินการไกล่เกลี่ย รวมทั้งการเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในการไกล่เกลี่ยให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไกล่เกลี่ยก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งหากสามารถปรับปรุง
ข้อจ ากัดนี้ได้ก็จะเพ่ิมขีดความสามารถในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในคลอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะความ
ขัดแย้งในคดีอาญาที่แทบจะไม่ได้มีการรับด าเนินการไกล่เกลี่ยเลย เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร  

2. การจัดการความขัดแย้งของอ าเภอส่วนใหญ่ที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ ดังนั้นการสร้างระบบการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นท่ีจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนครซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอก
การควบคุมดูแลของอ าเภอเนื่องจากเป็นเขตปกครองพิเศษ ท าให้บางครั้งเกิดความไม่ล่าช้าในการด าเนินการ
เนื่องจากขาดการประสานงานที่ดีและเป็นระบบ หากสามารถปรับปรุงการประสานงานในส่วนนี้ได้ให้มีสะดวก
รวดเร็วและเปน็แนวทางเดียวกันก็จะท าให้การจัดการความขัดแย้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

3. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนจะมีผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักและนับว่าเป็นกลไกพ้ืนฐานในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน แต่ผู้ใหญ่บ้านและก านันยังมีข้อจ ากัด
หลายอย่างทั้งในด้านความรู้ความสามารถในด้านการไกล่เกลี่ย และแรงจูงใจในการท างานจากการขาดสิ่ง
สนับสนุนในการไกล่เกลี่ยทั้งงบประมาณในการด าเนินการและค่าตอบแทน ดังนั้นควรจัดการฝึกอบรมทักษะ
และความรู้ที่จ าเป็นในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ยัง
ไม่มีค่าตอบแทนส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ย  

 
4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1. แนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมควรให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการ
ด าเนินงานจัดการความขัดแย้งภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด าเนินการมี
มาตรฐานและผลของการไกล่เกลี่ยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะท าให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน
เมืองที่ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมชุมชน โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชุมชน
เมืองไม่มีผู้ใหญ่บ้านและก านันที่จะเป็นกลไกพ้ืนฐานในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน ดังนั้น การด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จะช่วยให้การด าเนินการมีมาตรฐานและไม่ต้อง
อาศัยอ านาจตามกฎหมายของผู้ใหญ่บ้านและก านันเข้ามาช่วยในการด าเนินการเหมือนในอดีต ซึ่งการที่จะให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยมีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การฝึกอบรมทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมาย เทคนิคและจิตวิทยาการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจนและเพียงพอ   



ต 
 

 

2. การไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพ้ืนที่ที่เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ดังนั้น แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมสามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายและระบบ
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน หรือผู้ที่คู่กรณีให้ความเคารพเชื่อฟังหรือ
เกรงใจ เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานเพ่ือเข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น ต ารวจ สาธารณะสุข
ต าบล กรมท่ีดิน กรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ พระสงฆ์ เป็นต้น    

3. แนวทางท่ีเหมาะสมอีกประการในการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนคือ 
การแยกศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ออกจากการเมืองท้องถิ่น ให้เป็นอิสระและเป็นภาคประชาชนจริงๆ โดยให้
โครงสร้างการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะต้องไม่มีก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีอ านาจและท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยใน
ชุมชนอยู่แล้วเป็นกรรมการ และไม่ควรจะมีนักการเมืองท้องถิ่นเช่น นายกหรือรองนายกองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการหรือกรรมการเพราะบุคคลเหล่านี้จะมีข้อจ ากัดในการด าเนินการไกล่เกลี่ยเนื่องจาก
การด าเนินการอาจจะกระทบต่อฐานเสียงในพ้ืนที่ของตัวเอง จึงท าให้บางครั้งไม่กล้าที่จะด าเนินการใดๆ และ
ส่งเรื่องต่อไปให้หน่วยงานอ่ืนช่วยด าเนินการให้ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกในส่วนนี้ โดย 
ถ้าหากคณะกรรมการเป็นภาคประชาชนที่มีอิสระไม่มีต าแหน่งหน้าที่ในการเมืองท้องถิ่นแล้ว ก็จะท าให้
สามารถท างานได้เต็มที่เพราะไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับคะแนนนิยมในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะมาท าหน้าที่ 
ผู้ไกล่เกลี่ยจ าเป็นจะต้องมีความรู้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการความขัดแย้งอย่างน้อยก็ต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายพ้ืนที่ เช่น 
ต าบลพร้าว อ าเภอเมืองเชียงใหม่ หรือ ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น เป็นต้น รวมทั้งต้องมีบุคคลากรที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายคอยให้ค าแนะในศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย ซึ่งเมื่อมีกรอบแนวทางการด าเนินตาม  พ.ร.บ. 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นมาตรฐาน จึงควรมีการรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชุมชนในพ้ืนที่เดี่ยวกันเข้าด้วยกันเพ่ือไม่ให้เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนกันและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้าน
การจัดการความขัดแย้งให้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งลดความสับสนของประชาชนในบทบาทหน้าที่ของสองหน่วยงาน
นี้ที่ท าหน้าที่เดียวกันแต่แยกออกเป็นสองศูนย์ 

  
5) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

1. การจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเป็นกลไกที่เพ่ิงเกิดขึ้นมา
ใหม่และยังต้องได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีความเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยการฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยเช่น กฎหมาย จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ทั่วถึงและสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/
กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และการเร่ง
ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ในพ้ืนที่เพียงพอกับ
การด าเนินการ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย รวมทั้งการสร้างระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพ่ือรายงานและบันทึกข้อมูลการด าเนินการที่สะดวกและเป็นระบบ 

2. แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
ที่ควรได้รับการพัฒนาคือ การแยกศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนให้เป็นอิสระจากการเมืองท้องถิ่น โดย
จะต้องไม่ให้มีก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีอ านาจและท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยในชุมชนอยู่แล้วเป็นกรรมการศูนย์ไกล่



ถ 
 

 

เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเพราะจะเกิดความซ้ าซ้อนในบทบาทหน้าที่ ไม่เป็นกระบวนการทางเลือกที่แท้จริง โดยใน
ปัจจุบันศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการโดยผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นหลัก ดังนั้น 
หากต้องการให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเป็นกระบวนการยุติธรรมชุมชนทางเลือกจ าเป็นจะต้องจัดตั้งให้
เป็นอิสระไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน นั่นคือ ไม่ใช้บุคลากรในหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินงานหลัก จ าเป็นที่
จะต้องสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยขึ้นมาในแต่ละชุมชนและจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
และเพียงพอในแต่ละชุมชน มีการจัดตั้งสถานท าการหรือที่ตั้งของศูนย์ออกจากหน่วยงานอ่ืนให้ชัดเจน ไม่ต้อง
ไปขออาศัยที่ท าการก านันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นที่ ท าการชั่วคราวเหมือน 
ในปัจจุบัน  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก 
ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มี 
ความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน   
การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและ 
ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐเอกชน  และชุมชน ภายใต้กรอบการสร้างกระบวนการยุติธรรมเคารพ 
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2563 โดยก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินการในด้านการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและเท่ียงธรรมบนพื้นฐานความไว้วางใจ รวมตลอดถึงการพัฒนา
ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมสมานฉันท์ และการฟ้องคดีแบบกลุ่ม และการสร้างโอกาส และบรรยากาศในการสาน
เสวนา การไกล่เกล่ียข้อพิพาทการเจรจาต่อรอง การสร้างฉันทามติและการใช้วิธีท่ีสันติอื่นๆ ในชุมชนและ
สังคม ซึ่งล้วนแต่เป็นนโยบายท่ีส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการจัดการ  
ความขัดแย้งแทนกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักท่ีถูกมองว่าไม่สามารถท่ีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่าง
แท้จริงและสร้างปัญหาอื่นให้กับสังคม เช่น จ านวนคนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีมากเกินไปเป็นภาระของ
รัฐในการจัดการ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงท่ีปรากฏว่ามีคดีอาญาและข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในสังคมมีการยุติในช้ันของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นจ านวนมากโดยไม่มีการน าคดีสู่ช้ันพนักงานอัยการ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการ
ดังกล่าวของเจ้าหน้าท่ีต ารวจยังไม่มีกฎหมายรองรับ แม้การเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทจะเป็นไปโดยสุจริตตาม
ความประสงค์ของคู่กรณีอันเป็นการสร้างความสมานฉันท์และความสงบสุขสังคม แต่ก็ยังมีความเส่ียงต่อ
ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ จึงมีความพยายามท่ีจะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทของพนักงานสอบสวนเพื่อให้เป็นหลักประกันรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจและ
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการปฏิบัติและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจากแนวโน้มของการออก
กฎหมายดังกล่าวเป็นการสนับสนุนแนวทางการไกล่เกล่ียซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์และ
กระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ีมุ่งให้ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และชุมชนเข้ามาหาข้อยุติของปัญหาความขัดแย้ง 
ด้วยสันติวิธีและเกิดความพึงพอใจทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างแท้จริงและสร้าง  
ความสันติสุขในสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังสามารถท่ีจะช่วยลดภาระของภาครัฐได้อีกส่วนหนึ่ง    
 แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการไกล่เกล่ียยังไม่มีการศึกษาหรือรวบรวมให้เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ท้ังนี้เนื่องจากการด าเนินการบางส่วนดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
จึงมีการด าเนินการอย่างไม่เปิดเผยและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แต่เมื่อมีความพยายามในการท าให้
การไกล่เกล่ียของเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้รับการรับรองตามกฎหมาย การศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ
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ความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสามารถน ามาเป็น
แนวทางแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจและผู้บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานอื่นๆ ได้ในด้าน
การไกล่เกล่ียในกรณีพิพาทต่างๆ   

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษากฎหมาย รูปแบบ กลไกของการจัดการความขัดแย้งท่ีหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย   
ของประเทศไทยท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิด วิธีการ และรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้วยการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย  

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วย
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ โดยมีประเด็นในการศึกษา
ดังนี้  

1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ
สันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และกลไกของการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีท่ีเหมาะสมของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(Indepth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้
กฎหมายด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  5 หน่วยงาน ท้ังหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ประกอบด้วย ส านักงานอัยการสูงสุด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายปฏิบัติการ จ านวนอย่างน้อย 1 คนของหน่วยงานท้ัง 5 หน่วยงานใน 5 พื้นท่ีๆ ละ 5 คน รวมจ านวนผู้ให้
ข้อมูลท้ังหมดอย่างน้อย 25 คน 

1.3.3 ขอบเขตพื้นท่ี ด าเนินการศึกษาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน                     
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 

1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้ ง               
ด้วยกระบวนการสมานฉัน ท์และสันติวิ ธีของหน่วยงานบัง คับใช้กฎหมาย โดยด าเนินการศึกษา                        
เป็นระยะเวลา 300 วัน 
  
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 มีรูปแบบแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  
อย่างเป็นรูปธรรม  
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1.4.2 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีท่ีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายน ามาใช้ในปัจจุบัน 

1.4.3 มีแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี               
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

1.4.4 ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถน าแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันหรือสภาวะท่ีไม่เห็นพ้องต้องกันหรือความเป็น
ปฏิปักษ์กัน ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีสาเหตุมาจากวัตถุประสงค์ท่ีไม่สามารถ  
เข้ากันได้ ความไม่ลงรอยกันทางด้านความต้องการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเช่ือหรือทัศนคติ 

1.5.2 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ท่ีน าไปสู่การป้องกันแก้ไขและ
จัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ท้ังในระดับบุคคลและท่ีสืบเนื่องจากกฎหมายและ
นโยบายสาธารณะ โดยรวมถึงการส่งเสริมแนวทางในการป้องกันแกไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและ 
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการสร้างสันติ
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี และความยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ 

1.5.3 กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หมายถึง กระบวนการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง
ท่ีได้มีการใช้รูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยสามารถน ามาใช้ได้ในระหว่าง
ขั้นตอนใดก็ได้ในกระบวนการยุติธรรม  

1.5.4 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีใช้กระบวนการ
สมานฉันท์ อันมีผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด และบุคคลอื่นท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมหรือสมาชิกชุมชน  
(ถ้ามี) มาเข้าร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากอาชญากรรมท่ีเป็นผลลัพธ์แบบสมานฉันท์  
ซึ่งข้อตกลงกันท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการสมานฉันท์อาจจะเป็นในรูปแบบของการซ่อมแซม การชดเชย การชดใช้ 
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมตามความต้องการของบุคคลและสังคมและความรับผิดชอบของ
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันของเหยื่อและผู้กระท าผิด และโดยท่ัวไปจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้ประสานงาน/ผู้ไกล่เกล่ีย 

1.5.5 สันติวิธี หมายถึง การปฏิบัติท่ีปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิดโดยเน้นความเอื้ออาทรความเสมอภาค
เท่าเทียมกันความคิดเชิงบวกการสานเสวนาหรือหันหน้ามาพูดคุยกันและตระหนักถึงคุณค่าศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ 
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บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย งานวิจัย และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธี โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น 6 หัวข้อดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
2.2 หลักการและแนวทางการปฏิบัติสากลในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ

สันติวิธี 
2.3 กฎหมาย นโยบาย และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์

และสันติวิธีของประเทศไทย 
2.4 การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในต่างประเทศ 
2.5 กลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของประเทศไทย 
2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง  
“ความขัดแย้ง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  หมายถึง    

การไม่ลงรอยกัน ส าหรับในมุมมองของสากล ความขัดแย้ง หรือ “Conflict” ใน Webster’s Dictionary      
มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “CONFLIGERE” ซึ่งหมายถึง “การต่อสู้ การสงคราม ความพยายามท่ีจะเป็น
เจ้าของ การเผชิญหน้าเพื่อมุ่งร้าย การกระท าท่ีเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม การไม่ถูกกันเมื่อความสนใจ 
ความคิดหรือการกระท าไม่เหมือนกัน” (พรนพ พุกกะพันธ์, 2542) โดยลักษณะของความขัดแย้ง ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ และมีความเป็นพลวัตร สาเหตุของความขัดแย้งสามารถเกิดจาก 
ความไม่ลงรอยกันของเปูาหมาย ความปรารถนา ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ หรือวิถีชีวิตของคนในสังคม      
ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และผลของความขัดแย้ง ซึ่งอาจก่อให้ เกิด    
ความเสียหาย หรือการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น  ซึ่งผลของความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นอยู่กับรูปแบบ วิธีการ         
และกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง (อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ และคณะ, 2558)  
 ส าหรับประเภทของความขัดแย้งมีความแตกต่างกันตามมุมมองแต่ละด้านท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
เช่น จอร์น แมคคอนแนล และคริสโตเฟอร์ มัวร์ (อ้างถึงใน อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ และคณะ, 2558) อธิบาย
ความขัดแย้งในระดับสังคม โดยแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
  1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) ได้แก่ ข้อมูลขัดกัน ขาดข้อมูล เข้าใจผิด 
ขาดการส่ือสาร หรือส่ือสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่องหน้าท่ี มุมมองต่างกันในเรื่องของข้อมูล 
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  2) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ( Interest Conflict) ได้แก่ ขัดแย้งเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรารถนาและต้องการ เช่น อ านาจ ต าแหน่งหน้าท่ีเป็นต้น 
  3) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relation Conflict) ได้แก่ บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมท่ีต่างกัน พฤติกรรมทางลบท่ีเกิดขึ้นซ้ าซาก และวิธีการในการท าส่ิงต่าง ๆ ต่างกัน เช่น วิธีการ
ท างานต่างกันการตัดสินใจต่างกัน 
  4) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ซึ่งหมายถึง การแก่งแย่ง           
โดยเปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิมด้วย ความขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขัดแย้งเนื่องจากขาด     
ความยุติธรรม   
  5) ความขัดแย้งด้านคุณค่า หรือค่านิยม (Value Conflict) ได้แก่ ศาสนา โลกทัศน์
หรือความเช่ือต่างกัน การให้ความส าคัญท่ีต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกัน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่างกัน ภูมิหลัง
ส่วนบุคคลต่างกัน พื้นฐานทางประวัติศาสตร์    
 โดยรูปแบบของความขัดแย้งในการวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีความขัดแย้งท่ีเป็นอาชญากรรมและ
พฤติกรรมท่ีขัดต่อบรรทัดฐานทางสังคมท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับและยึดถือในการด าเนินชีวิต     
ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละฝุายแตกต่างกัน ไป แต่โดยท่ัวไปผลกระทบ   
ท่ีเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในเชิงอาชญากรรมจะส่งผลทางลบให้กับทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการท่ีดีเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากเกิดความขัดแย้ง  

 
2.1.2 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict theory)  

แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Conflict perspective) เริ่มต้นขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 1930-1940 
จากการมองสังคมสมัยใหม่เป็นแบบพหุสังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายโดยธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากสังคม
แบบด้ังเดิมท่ีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในด้านของความเช่ือ ค่านิยมและวัฒนธรรม นั กอาชญาวิทยา      
ด้านความขัดแย้งเสนอว่า ความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากความสนใจและความต้องการท่ีไม่เหมือนกัน       
และความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเกิดจากการมีความเช่ือ ค่านิยม และการให้ความหมายความถูกผิดท่ีแตกต่าง
กัน ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้น าไปสู่การเกิดของอาชญากรรมขึ้นในสังคม โดยมีนักอาชญาวิทยาท่ีมีแนวคิดด้าน
ความขัดแย้งหลายท่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ทอร์สเทน เซลลิน (Thorsten Sellin, 1938) เสนอว่า อาชญากรรมนั้นเป็นผลมาจากความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรม โดยในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมเดียว ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมท่ีประชาชนในสังคมยึ ดถือ
มักจะเป็นอย่างเดียวกัน แต่ในสังคมสมัยใหม่นั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิด
วัฒนธรรมรองหลายกลุ่มขึ้นในสังคม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน อันจะส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเหล่านี้โดยหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยกลุ่มท่ีมีอ านาจกว่าจะเป็นวัฒนธรรมหลัก ซึ่งมักจะเป็น
วัฒนธรรมของคนกลุ่มมากหรือส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มอื่นๆ ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมรอง ซึ่งเมื่อมีความขัดแย้ง 
การกระท าของกลุ่มวัฒนธรรมรองจะถูกมองว่าเป็นส่ิงท่ีผิดหรืออาชญากรรมผ่านทางการบทบัญญัติ          
ทางกฎหมาย จากแนวคิดนี้ยิ่งสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากยิ่งท าให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้น
ตามไปด้วย    

จอร์จ โวลด์ (Gorge Vold, 1958) เป็นนักอาชญาวิทยาแนวขัดแย้งอีกท่านหนึ่งท่ีเสนอว่า 
อาชญากรรมเกิดจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยการรวมกัน
ของคนเป็นกลุ่มนั้นเกิดจากความต้องการท่ีเหมือนกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกันและ
เหมือนกันบ้าง ท าให้เกิดการแข่งขันกันขึ้น และหนึ่งในพื้นท่ีการแข่งขันคือ การตรากฎหมายเพื่อรักษา
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ผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่ม โดยผู้ท่ีชนะในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีอ านาจหรือคนรวย 
ส่วนคนกลุ่มน้อยซึ่งมักจะเป็นคนยากจนก็จะถูกจ ากัดให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีถูกบัญญัติออกมา แต่เพื่อให้
บรรลุความต้องการของกลุ่มตนเองจึงจ าเป็นจะต้องละเมิดกฎหมายท่ีถูกตราโดยกลุ่มท่ีมีอ านาจเหนือกว่า     
จึงเกิดเป็นอาชญากรรมขึ้นในสังคม   

ออสติน เติร์ก (Austin Turk, 1969) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรมเกิดจาก
การต่อสู้เอาตัวรอดระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยกลุ่มท่ีมีอ านาจทางกฎหมายจะออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ควบคุม
พฤติกรรมของกลุ่มท่ีถูกมองว่าเป็นภัยต่อกลุ่มของตน ท้ังนี้เพื่อความอยู่รอดและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
ตนเอง  ซึ่งกลุ่มท่ีมีอ านาจทางกฎหมายมักจะเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มท่ีเป็นเจ้าของก าลังการผลิต/แรงงาน   
และกลุ่มทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มักจะถูกมองว่าจะมาแย่งชิง
ทรัพยากรการผลิตจากกลุ่มผู้มีอ านาจ ท าให้กลุ่มผู้มีอ านาจต้องก าหนดให้พฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มเหล่านี้  
เป็นภัยต่อความอยู่รอดของกลุ่มผู้มีอ านาจจ าเป็นต้องควบคุมโดยใช้วิธีการทางกฎหมาย 

ริชาร์ด ควินนีย์ (Richard Quinney, 1980) เป็นนักอาชญาวิทยาอีกท่านหนึ่งท่ีสนใจแนวคิด 
ความขัดแย้ง โดยควินนีย์ได้เรียกทฤษฎีนี้ว่า ความจริงทางสังคมของอาชญากรรม (Social reality of crime) 
ซึ่งเกิดอยู่บนพื้นฐานของความขัดแย้งในสังคม ตามทฤษฎีนี้ควินนีย์ได้อธิบายถึง  การเกิดอาชญากรรมในสังคม
ไว้ 6 ประการดังนี้ 

1. ค านิยามอาชญากรรมอย่างเป็นทางการของอาชญากรรม เป็นประเด็นแรกท่ีควินนีย์ได้
กล่าวถึงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการอธิบายถึงอาชญากรรมในสังคม โดยเขาได้กล่าวว่า อาชญากรรมเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม
ผู้มีอ านาจในการปกครองเป็นผู้ก าหนดขึ้นว่าพฤติกรรมใดเป็นความผิดบ้าง ดังนั้น อาชญากรรมจะยิ่งมากขึ้น
เมื่อมีการออกกฎหมายมากขึ้น  

2. การสร้างค านิยามอาชญากรรม ในประเด็นนี้อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมท่ีมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ออกกฎหมายหรือนโยบาย ซึ่งกฎหมายหรือนโยบายนั้นเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
อ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอ านาจในการออกกฎหมายหรือนโยบาย ซึ่งในประเด็นนี้เป็นส่วนท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างชัดเจนท่ีสุด โดยหากยิ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มากยิ่งท าให้ผู้อ านาจ       
มีโอกาสสูงท่ีจะออกกฎหมายควบคุมอีกฝุายหนึ่ง นอกจากนี้ควินนีย์ได้เสนอว่า กฎหมายและนโยบายต่างๆ 
สามารถเปล่ียนแปลงได้เมื่อมีการปรับเปล่ียนทางโครงสร้างของผลประโยชน์ เช่น การเปล่ียนกลุ่มผู้มีอ านาจ 
นอกจากสาเหตุนี้แล้วการปรับเปล่ียนทางโครงสร้างของผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้จาก การเปล่ียนแปลง
สภาวะทางสังคม การเกิดผลประโยชน์ใหม่ข้ึน ความต้องการในการปกปูองผลประโยชน์มากขึ้น และการเปล่ียนแปลง
ของผลประโยชน์สาธารณะดังนั้น ประวัติศาสตร์ของกฎหมายสะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง
ของผลประโยชน์  

3. การใช้ค านิยามอาชญากรรม เมื่อมีการนิยามอาชญากรรมแล้ว การน าค านิยามนั้นไปใช้บังคับ
ในสังคมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอ านาจของกลุ่มในสังคม     
โดยกลุ่มผู้มีอ านาจมากกว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อปกปูองผลประโยชน์และอ านาจของกลุ่มตนไว้     
แต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับระดับความขัดแย้ง โดยหากการบังคับใช้กฎหมายของต ารวจและศาลจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอ านาจถูกคุกคาม ซึ่งโดยท่ัวไปการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ท าโดยกลุ่มผู้มีอ านาจ
โดยตรง แต่จะมอบอ านาจให้ตัวแทนในท้องถิ่นต่างๆ เป็นผู้ด าเนินการ ท าให้ระดับการบังคับใช้กฎหมาย
แตกต่างกันตามการประเมินพฤติกรรมของบุคคลของตัวแทนท่ีได้รับมอบอาจ    

4. การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมจากค านิยามอาชญากรรม ในประเด็นนี้จะอธิบายถึงการเกิด
ของพฤติกรรมอาชญากรรมของคนในสังคม ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคคลมีประสบการณ์เรียนรู้จากท้ังผู้ท่ีสร้าง      
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ค านิยามอาชญากรรมและผู้ท่ีถูกนิยามว่าเป็นอาชญากร และสร้างรูปแบบพฤติกรรมของตนเองขึ้นมาเพื่อ     
อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม โดยรูปแบบพฤติกรรมท่ีถูกสร้างขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะถูกมองว่าเป็นอาชญากรรม    
ขึ้นอยู่กับ 1) โอกาส 2) ประสบการณ์ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 4) ความเป็นตัวตน ซึ่งประชาชน
โดยท่ัวไปจะพัฒนารูปแบบพฤติกรรมท่ีเป็นอาชญากรรมจากการถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ท่ีถูกนิยามว่าเป็นอาชญากร 
และถูกมองเช่นเดียวกันจากกลุ่มผู้มีอ านาจ ท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกัน 

5. การสร้างคตินิยมของอาชญากรรม คตินิยมของอาชญากรรมประกอบด้วย เช่น ภาพลักษณ์
อาชญากรรม ลักษณะของอาชญากร การตอบสนองต่ออาชญากรรม และความเกี่ยวข้องของอาชญากรรมกับ
กฎเกณฑ์ทางสังคม ถูกสร้างขึ้นและขยายตัวในสังคมโดยผ่านการส่ือสารท้ัง ในแบบส่วนบุคคลและส่ือต่างๆ 
นอกจากนี้ การแสดงภาพลักษณ์และบทบาทของอาชญากรรมสามารถท าได้โดยผ่านทางนโยบายการควบคุม
อาชญากรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ในสังคม  

6. การสร้างความจริงทางสังคมของอาชญากรรม ในส่วนนี้ความจริงทางสังคมของอาชญากรรม
เกิดจากการให้ค านิยามอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ การสร้างค านิยามอาชญากรรม การใช้ค านิยาม
อาชญากรรม การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมจากค านิยามอาชญากรรม และการสร้างคตินิยมของอาชญากรรม 
นั่นคือ การรวมทุกข้ันตอนต้ังแต่ข้อ 1-5 เข้าด้วยกันเป็นเหมือนกับกระบวนการหรือวงจรของอาชญากรรม 

คาร์ล มาร์ค (Karl Marx, 1818-1883) เป็นผู้ท่ีเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจ โดยสังคมมีการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรมาสู่สังคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคม
แบบทุนนิยม ซึ่งมาร์คมองว่า ในสังคมทุนนิยมผู้ท่ีแข็งแรงท่ีสุดเป็นผู้ท่ีอยู่รอดและมีลักษณะของปลาใหญ่     
กินปลาเล็ก กลุ่มคนจ านวนน้อยท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเครื่องมือการผลิต กลุ่มนั้นคือ กลุ่มนายทุน 
(Bourgeoisie) ส่วนประชาชนจ านวนมากก็จะกลายเป็นลูกจ้าง (Proletrariat) มากขึ้นเรื่อยๆ และจาก     
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมทุนนิยมนี้ท าให้มีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนท าให้เกิดการว่างงาน
มากขึ้น ดังนั้นในระยะยาวคนในกลุ่มชนช้ันแรงงานจะประสบกับความยากจนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มและชนช้ันท่ีต่างฝุายต่างต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของตนเองตามหลักการของระบบทุนนิยม 
ท่ีเน้นเรื่องการแข่งขันท าก าไรให้มากท่ีสุด ซึ่งจะน าไปสู่การกดค่าแรงงานให้ต่ าท่ีสุดของกลุ่มนายทุน         
และในขณะท่ีกลุ่มแรงงานก็จะต่อต้านนายทุนและมีความต้องการท่ีจะล้มล้างระบบทุนนิยม เพื่อท่ีจะแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งนี้ มาร์คได้เสนอว่าต้องเปล่ียนสังคมเป็นแบบสังคมนิยม (พรชัย ขนัตี และคณะ, 2543)  

แนวคิดของมาร์คไม่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมอาชญากรรมโดยตรง แต่ในมุมมองของมาร์ค อาชญากรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากคนท่ีอยู่ในชนช้ันกรรมาชีพ หรือท่ีเรียกว่า ขยะสังคม เกิดจากการโต้ตอบเนื่องจากการตกเป็น
เหยื่อของระบบทุนนิยม ท่ีกระตุ้นให้คนเกิดความโลภและความอยากได้อยากมี   แต่ถูกกีดกันจากสถานะภาพ
ทางสังคมของตนเอง ดังนั้น ในแนวคิดนี้สาเหตุของอาชญากรรมคือ ระบบทุนนิยม และวิธีการท่ีจะขจัดปัญหา
อาชญากรรมให้หมดส้ินไปจากสังคมก็คือ การเปล่ียนเป็นสังคมแบบสังคมนิยม ท่ีทุกคนในสังคมจะมีความเท่า
เทียมกันโดยมีรัฐเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี  
การแข่งขันแย่งชิงกัน ความเห็นแก่ตัวก็จะไม่เกิด ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องชนช้ันและไม่เกิดปัญหาความขัดแย้ง
เกิดขึ้น ส่งผลให้ไม่มีอาชญากรรม 

วิลเล่ียม บองเกอร์ (Willem Bonger) เป็นนักอาชญาวิทยาชาวเนเธอร์แลนด์คนแรกท่ีน าเอาแนวคิด
ของมาร์คมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรม ซึ่งปรากฏในผลงานช่ือ Criminality and Economic 
Conditions  ในปี 1905 (Bonger, 1916) โดยบองเกอร์มองว่า องค์กรในสังคมแบบทุนนิยมเป็นสาเหตุ    
ของอาชญากรรม ซึ่งในสังคมแบบนี้เอกชนจะเป็นเจ้าของกระบวนการผลิตและมีการมุ่งหวังต่อผลก าไร ท าให้
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คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ไม่มีความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สังคมลักษณะแบบส่งเสริมให้คนมี
แนวโน้มท่ีจะก่ออาชญากรรมได้ง่ายข้ึน  

นอกจากนี้บองเกอร์ยังมองว่า กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนช้ันนายทุนในการก าหนดว่า
พฤติกรรมใดเป็นความผิดหรือเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมของคนในชนช้ันกรรมาชีพ 
ส่งผลให้การกระท าของคนในชนช้ันกรรมาชีพหรือคนจนส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรม และมีบทลงโทษท่ีหนัก
ส าหรับพฤติกรรมอาชญากรรมเหล่านั้น ในขณะเดียวกันกลับละเลยพฤติกรรม อันก่อให้เกิดความเสียหาย  
ของกลุ่มพวกเดียวกัน โดยอาจจะไม่ก าหนดให้เป็นความผิดหรือเป็นความผิดแต่มีบทลงโทษน้อย ท้ังท่ีการกระท านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าพฤติกรรมการกระท าผิดของคนในชนช้ันกรรมาชีพ และทางเดียว  ท่ีจะแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมคือ การเปล่ียนเป็นสังคมแบบสังคมนิยมตามแนวคิดของมาร์ค 

ตามแนวคิดของบองเกอร์ อาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นโดยชนช้ันกรรมาชีพภายใต้ระบบทุนนิยมสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. อาชญากรรมเศรษฐกิจ (Economic crimes) เกิดขึ้นจากความโลภท่ีต้องการท่ีจะมีความร่ ารวย
มั่งค่ังของคนในชนช้ันกรรมาชีพที่ถูกกระตุ้นด้วยระบบทุนนิยม 

2. อาชญากรรมเกี่ยวกับเพศ (Sexual crimes) เกิดจากความเป็นอยู่ของคนในชนช้ันกรรมาชีพท่ีมี
การปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แบบสัตว์ชั้นต่ ามีความหมกมุ่นในกาม 

3. อาชญากรรมการเมือง (Political crimes) เกิดจากการท่ีชนช้ันกรรมาชีพท าการต่อต้านหรือ
ต้องการท่ีจะล้มล้างชนช้ันปกครองท่ีเป็นผู้มีอ านาจและเป็นกลุ่มนายทุน 

4. อาชญากรรมแก้แค้น (Vengeful crimes) เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีกระตุ้นให้บุคคลต้อง
ต่อสู้แข่งขันกันทางการค้า ท าให้คนภายใต้ระบบทุนนิยมไม่รู้จักการแพ้ มีแต่ความทะเยอทะยาน
ต้องการเอาชนะ 

แนวคิดของมาร์คถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานในทฤษฎีสมัยใหม่หลายทฤษฎีและโดยมากนักอาชญาวิทยา
สมัยใหม่ในแถบยุโรปจะมีแนวคิดสอดคล้องกับมาร์คเกี่ยวกับความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม และการ
ลงโทษซึ่งไม่สามารถท่ีแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้ 
 

2.1.3 แนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) เป็นการท าให้ความขัดแย้งส้ินสุดลงอาจจะ

โดยให้ทุกฝุายตกลงกัน โดยวิธีการแก้ไขความขัดแย้งมี 3 วิธี ได้แก่  
 1) วิธีชนะ - แพ้ (Win-Lose Method) คือ มีฝุายหนึ่งฝุายใดได้ส่ิงท่ีต้องการเป็นฝุายชนะไป

ส่วนอีกฝุายเป็นฝุายแพ้ เหตุของการแพ้อาจเกิดจากการใช้อ านาจหน้าท่ีหรือการใช้เสียงข้างมากในการด าเนินการ 
เสียงข้างน้อยจึงแพ้ซึ่งผู้แพ้อาจเกิดความรู้สึกสูญเสียและภาวะคับข้องใจเกิดขึ้น วิธีแบบนี้ประกอบด้วยวิธีย่อยๆ 
คือ 

  1.1) วิธีการบังคับ (Forcing) โดยอีกฝุายหนึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝุายและไร้อ านาจ 
ของตนเองบังคับให้อีกฝุายยินยอมและยุติข้อขัดแย้งซึ่งวิธีนี้อาจน าไปสู่ความคิดแก้แค้นเพราะการแก้ไขแบบนี้
มิใช่การแก้ท่ีสาเหตุของปัญหา จึงท าให้ปัญหายังคงอยู่ 

  1.2) วิธีการท าให้สถานการณ์ของความขัดแย้งสงบลง (Smoothing) วิธีการแบบนี้    
มีลักษณะเป็นการเข้าไปท าให้สถานการณ์ของความขัดแย้งท่ีก าลังเกิดขึ้นให้สงบลงมาเพื่อไม่ให้ความขัดแย้ง
ขยายวงกว้างขวางมากขึ้นโดยการเข้าไปขอร้องให้ยุติความขัดแย้งพยายามชักจูงคู่กรณีให้เห็นว่าปัญหา         
ท่ีเกิดขึ้นไม่มีความส าคัญเพียงพอท่ีจะต้องเสียเวลาไปกับมันท าให้สมาชิกของกลุ่มท่ีขัดแย้งกันเห็นถึง
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ความส าคัญของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเห็นถึงผลเสียของการแตกแยกกันวิธีการนี้ไม่ใช่เป็นการเข้าไป
แก้ไขปัญหาท่ีสาเหตุของปัญหาหากแต่เป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ดังนั้น ปัญหายังจะด ารงอยู่ต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นฝุายแพ้เพราะการท่ีพวกเขายอมยุติ         
ความขัดแย้ง อาจจะมาจากสาเหตุของการขอร้องหรือเห็นแก่บุคคลอื่นก็ได้ในสภาพเช่นนี้ความขัดแย้งท่ียุติลง
ไปนั้นจึงเป็นความสงบช่ัวคราวเท่านั้นและความขัดแย้งพร้อมท่ีจะปะทุข้ึนมาอีกเมื่อไรก็ได้ 

  1.3) วิธีการหลีกเล่ียง (Avoiding) วิธีการแบบนี้มีลักษณะเป็นการท่ีผู้บริหารไม่สนใจ 
ท่ีจะเข้าไปเผชิญกับสถานการณ์ของความขัดแย้งท่ีก าลังเกิดขึ้นอาจจะท าเป็นไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น     
เฉยเมยหรือไม่มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพยายามยืดเวลาโดยไม่ยอมตัดสินใจ
แก้ปัญหา เป็นต้นการใช้วิธีการแบบนี้ไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลในการแก้ไขความขัดแย้งได้เลยเพราะ
การหลีกเล่ียงแท้ท่ีจริงก็คือการไม่ยอมเข้าไปแก้ไขท่ีสาเหตุของปัญหานั่นเองและท่ีร้ายไปกว่านั้นหากผู้บริหาร
ใช้วิธีการแบบนี้กับการเรียกร้องของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วจะท าให้เกิดความรู้สึกกลายเป็นผู้แพ้ขึ้นมาเพราะ
ข้อเสนอของพวกเขาไม่ได้รับความสนใจเลยสภาพเช่นนี้จะท าให้ความขัดแย้งยิ่งบานปลายและรุนแรงมากขึ้น
เรื่อย ๆ และแทนท่ีความขัดแย้งควรจะถูกลดลงมา ให้กลายเป็นสภาวะท่ีสร้างสรรค์กลับมีลักษณะเป็นการท าลาย
มากขึ้น  

  1.4) วิธีแพ้ท้ังคู่ (Lose–Lose Method) หมายถึงว่าเป็นวิธีท่ีท าให้ท้ังสองฝุายท่ีเป็น
คู่กรณีของความขัดแย้งนี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตนเองต้องการได้ท้ังหมดแต่อาจจะได้มาเป็น
บางส่วนเท่านั้น ดังนั้น จึงเรียกว่าท้ังสองฝุายเป็นผู้แพ้วิธีการแบบนี้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความคิดท่ีว่าการได้มา
บางส่วนดีกว่าไม่ได้เลยซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งท่ีดีกว่าวิธีการท่ีฝุายหนึ่ง
เป็นผู้ชนะและอีกฝุายหนึ่งเป็นผู้แพ้  

 2) การประนีประนอม (Compromising) หรือบางครั้งอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการเจรจา
ต่อรอง (Bargaining) ซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้ไขความขัดแย้งโดยการพบกันครึ่งทางซึ่งแต่ละฝุายจะไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตนเองต้องการได้ท้ังหมดต้องมีการลดเปูาหมายของตนเองลงไปบ้างวิธีการแบบนี้ ก็มี
จุดอ่อนในการน ามาใช้แก้ไขความขัดแย้งเช่นกันเพราะไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขสาเหตุของ ความขัดแย้งได้
อย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากว่าเปูาหมายท่ีแท้จริงของคู่กรณียังไม่สามารถบรรลุได้ตามท่ีต้องการนั่นเอง ดังนั้น
ความขัดแย้งอาจจะยุติลงเพียงช่ัวคราวเท่านั้น และท่ีร้ายไปกว่านั้นวิธีการประนีประนอมจะไม่สามารถน าไปสู่
การสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เลย 

 3) วิธีการท่ีท้ังสองฝุายเป็นผู้ชนะ (Win-Win Method) วิธีการนี้ คู่กรณีของความขัดแย้ง 
ประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหาร่วมกันและท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีท้ังสองฝุายต้องการ
ดังนั้นท้ังสองฝุายจึงเป็นผู้ชนะ 

  ส าหรับวิธีการท่ีนิยมใช้กันคือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ( Integrative Problem 
Solving) ซึ่งบางครั้งมีนักวิชาการเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเผชิญหน้ากัน (Confrontation) วิธีการแบบนี้      
จะไม่มีการเข้าไปก าจัดความขัดแย้ง หรือประนีประนอมกันใดๆ ท้ังส้ินหากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณี  
ของความขัดแย้งเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวพวกเขาท้ังนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีท้ังสองฝุาย      
พึงพอใจและยอมรับกันได้ในการใช้วิธีการแบบนี้ ผู้บริหารจะต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคู่กรณีของ     
ความขัดแย้ง เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าสมาชิกภายในองค์กรทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันและต้องสร้างบรรยากาศให้คู่กรณีของความขัดแย้งสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ กล่าวคือ ใช้กลยุทธ์ดังนี้ 
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  3.1)  กลยุทธ์การมีความเห็นสอดคล้องโดยยึดหลักการหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีจะเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกันจากทุกฝุายท่ีมีปัญหามุ่งตอบสนองความต้องการของท้ัง 2 ฝุาย ให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งท้ัง 2 ฝุาย
ท่ีมีความขัดแย้งกันต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยมีหลักส าคัญ คือ 

   3.1.1) ยอมรับแนวความคิดสมัยใหม่ท่ีว่าความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ท่ีน ามา
ซึ่งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  ให้เกิดข้ึนและความขัดแย้งไม่ใช่ส่ิงท่ีมาคุกคามหรือท าให้เกิด
การต่อต้าน 

   3.1.2) มุ่งมองท่ีตัวปัญหามากกว่าตัวบุคคล โดยพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา
ให้ได้และเน้นการแก้ปัญหา หรือเอาชนะปัญหา มากกว่าเน้นเรื่องความต้องการความปรารถนาส่วนบุคคล 

   3.1.3) มุ่งหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาให้มากท่ีสุดไม่กล่าวโจมตีว่าใครผิด
หรือถูก 

   3.1.4) มีความจริงใจเปิดเผยและใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ไม่ยึดมั่น   
ในความคิดของตนฝุายเดียว 

   3.1.5) หลีกเล่ียงการเน้นถึงความต้องการของตนโดยท่ีความต้องการนั้น ไปขัดขวาง
ความต้องการของผู้อื่น 

   3.1.6) อาจต้องอาศัยบุคคลท่ีสามเข้ามาด าเนินการช่วยเหลือและควรหลีกเล่ียง   
การใช้เสียงข้างมากตัดสิน หรือใช้การแลกเปล่ียนแบบ “หมูไปไก่มา” หรือ “ยื่นหมูยื่นแมว” 

  3.2) กลยุทธ์การตัดสินใจแบบผสมผสานวิธีการนี้เกี่ยวเนื่องจากผลสืบเนื่องของ
กระบวนการตัดสินใจซึ่งต้องอาศัยล าดับขั้นตอนมากขึ้นเพราะต่างฝุายท่ีขัดแย้งกันยังยึดหลักของวิธีการ
แก้ปัญหาบางประการของตนไว้และแต่ละฝุายจะน าจุดมุ่งหมายหรือเปูาหมายของตนมารวมกันและจึงจะ
น าไปสู่การหาวิธีการแก้ปัญหาโดยให้มีการยอมรับร่วมกันองค์ประกอบของการตัดสินใจและผสมผสานมีดังนี้ 

   3.2.1) การทบทวนและการปรับตัวโดยเน้นทางด้านความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน    
ด้านการรับรู้และด้านทัศนคติ 

   3.2.2) ระบุปัญหาให้ชัดเจน 
   3.2.3) การแสวงหาแนวทางการแก้ไข 
   3.2.4) ตัดสินใจแบบให้มีความเห็นสอดคล้องกัน 
   วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือแบบชนะท้ังคู่ (Win-Win Method) สามารถน าไปสู่

การแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงเพราะมันเป็นวิธีการท่ีจะน าไปสู่การค้นหาแหล่งท่ีมา        
ของปัญหาและสามารถก าหนดวิธีการแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งในท้ายท่ีสุดจะท าให้เกิดผลในทาง
สร้างสรรค์ต่อองค์กร 

  จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ นักวิชาการด้านสังคมวิทยาได้ช้ีให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหา   
ความขัดแย้งในยุคปัจจุบันนี้มักจะมีรูปแบบดังต่อไปนี้  กล่าวคือ แบบประนีประนอม แบบกลืนกลาย        
แบบศรัทธาในอ านาจของผู้น า แบบใช้ก าลังบังคับอีกฝุายหนึ่งและแบบประชุมปรึกษาหารือ ในขณะท่ี       
การแก้ไขในเชิงของการผสมผสาน และบูรณาการแนวคิดท่ีส่ือด้วยการประนีประนอม การกลืนกลาย        
การศรัทธาในผู้มีอ านาจ และการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน แต่ในขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนาไม่ค่อย    
เห็นด้วยกับกรณีของการใช้ก าลังด้วยสงคราม เพื่อให้ฝุายใดฝุายหนึ่งสมยอมต่ออ านาจของตนเอง 

  ในขณะท่ี ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ มองว่า  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาอันเนื่องมาแต่ชาติพันธุ์นั้น ควรมุ่งเน้นไปท่ีมาตรการในการ “เสริม - ปูอง” (Provention) โดยอาศัย       
การค านึงถึงการเมืองอย่างใหม่โดยให้ความส าคัญกับความเมตตาและการให้อภัย  เพราะว่าการเมืองแห่ง       
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ความเมตตานี้มิใช้การหาทางออกให้แก่ฝุายของตัวเองเท่านั้น หากแต่เป็นการหาทางออกให้แก่คู่กรณีท้ังสองฝุาย 
ซึ่งน่าจะท าให้ข้อตกลงหรือผลเจรจาเป็นไปอย่างมั่นคง และเอื้อต่อความสัมพันธ์ท่ีสร้างสรรค์ของท้ังสองฝุาย  
ได้ดี ฉะนั้น การปูองกันและการเสริมความขัดแย้งท่ีน าไปสู่ความรุนแรง จะเป็นการลดเงื่อนไขความขัดแย้งและ
ความรุนแรงท่ีอยู่ในโครงสร้างของสังคมและการเมือง และขณะเดียวกันก็เสริมสร้างวัฒนธรรมของการแก้ไข
ความขัดแย้งอย่างสันติวิธีด้วยกระบวนการกล่อมเกลาและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 

  รอบบิ้นส์ (Robbins) ได้น าเสนอเทคนิคการส าหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งไว้เอาไว้
อย่างน่าสนใจว่า ควรท่ีจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

   1) การแก้ไขปัญหาแบบเผชิญหน้ากัน หรือร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จุดแข็ง
ของวิธีนี้มีประสิทธิผลเมื่อความขัดแย้งเกิดจากอุปสรรคของการส่ือสาร เข้าใจไม่ตรงกัน วิธีการแก้ไขปัญหานี้
จะช่วยบรรเทาลงได้ 

   2) การพิจารณาวัตถุประสงค์ระดับสูง ใช้เมื่อกรณีท่ีกลุ่ม 2 กลุ่ม หรือมากกว่ามี
ความขัดแย้งกัน เนื่องจากท่ีแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน จุดเด่นของวิธีนี้คือ เน้นความร่วมมือท่ีต้อง
พึ่งพากัน จุดอ่อน คือ ยากท่ีจะต้องต้ังวัตถุประสงค์สูงสุดได้ 

   3) การเพิ่มทรัพยากร จุดแข็งของวิธีนี้คือ ท าให้กลุ่มได้รับชัยชนะ จุดอ่อนคือ ถ้ามี
ทรัพยากรน้อยยากท่ีจะเพิ่มได้ 

   4) การหลีกเล่ียงจุดเด่น ง่ายท่ีจะกระท า อาจท าให้กลุ่มต่างๆ ใจเย็นลง จุดอ่อน
ของวิธีการนี้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะความขัดแย้งไม่ได้ขจัดไปแต่เป็นการระงับไว้ชั่วคราว 

   5) กลบให้เรียบ ลืมความแตกต่างกัน เน้นส่วนท่ีเหมือนกัน จุดอ่อนของวิธีการนี้ 
คือความต้องการไม่ได้เปิดเผย เป็นการระงับไว้ชั่วคราว 

   6) การประนีประนอม จุดแข็งคือไม่มีใครต้องแพ้อย่างเด็ดขาดเป็นลักษณะของ
ประชาธิปไตย  เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อก าจัดด้านเวลา เป็นการแก้ไขปัญหาช่ัวคราว 

   7) การใช้อ านาจบังคับเป็นการแก้ปัญหาแบบผู้บริหารใช้อ านาจในต าแหน่งบังคับ 
   8) การเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล โดยการให้การศึกษา การฝึกความมีเหตุผล 

มนุษยสัมพันธ์ จุดเด่นคือ บรรเทาสาเหตุของความขัดแย้ง จุดอ่อนยากท่ีจะท าได้ส าเร็จ เสียเวลา และเงินมาก 
   9) การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง เปล่ียนแปลงสมาชิกของกลุ่ม เพิ่มต าแหน่ง

ประสานงาน พัฒนาระบบ จุดแข็งคือ เป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวร ผู้บริหารมีอ านาจท าได้เต็มท่ีจุดอ่อนคือ 
เสียค่าใช้จ่ายสูง 

  ในขณะท่ี พอล วอลเลนสทีน (Paul Wallensteen) ได้น าเสนอวิธีการในการเข้าไป
ระงับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นว่าควรท่ีจะประกอบด้วยยุทธวิธีดังต่อไปนี้ 
   1) พยายามหลีกเล่ียงเปูาหมายท่ีไปด้วยกันไม่ได้ หากเป็นเรื่องทรัพยากรก็หาทาง
ท าให้ความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในเวลาพร้อมๆ  กันนั้นต่างกันออกไป เพื่อลดภาวะ
ความเป็นไปด้วยกันไม่ได้ 
   2) การเบี่ยงเบนประเด็นความขัดแย้งจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งท่ีสามารถ
ประนีประนอมกันได้ก่อน โดยอาจจะหาประเด็นท่ีสามารถหาประโยชน์ร่วมกันได้ก่อน 

   3) การควบคุมความขัดแย้งด้วยวิธีการต่างๆ ต้ังแต่การจ ากัดประเด็นไม่ให้ขยายตัว
ออกไป หรือขยายกลุ่มท่ีขัดแย้งออกไป การท าข้อเท็จจริงให้กระจ่าง การเปล่ียนการต่อสู้ให้เป็นการถกเถียง  
บนฐานของเหตุผล 
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   4) การลดพฤติกรรมความขัดแย้งท่ีเป็นอันตราย หรือมีความรุนแรง เช่น  การปราบปราม 
การใช้อาวุธ การก าหนดเขตท่ีเป็นกลาง 

   5) การเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และจัดให้มีแนวทางด าเนินการเมื่อเกิดปัญหา
ขัดแย้งท่ีตกลงกันไม่ได้ (Routinized Conflict) 
  กลุ่มนักแก้ไขความขัดแย้งในกลุ่มอเมริกาเหนือได้ร่วมกันน าเสนอแนวทางหรือวิธีการ
ในการไขความขัดแย้งเอาไว้ 7 แนวทางด้วยกัน กล่าวคือ 
   1) การแข่งขัน การบังคับ และการผลักดัน (Competing, Forcing and Compelling) 
ซึ่งวิธีการแข่งขันจะใช้เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความส าคัญกับจุดหมายมากกว่าความสัมพันธ์บุคคลนั้นอาจใช้
อ านาจในการช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการใช้อ านาจในการท าให้ผู้อื่นท าตามด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เขาอาจ
จ าเป็นต้อง “ลุกขึ้นสู้” เพื่อปกปูองหลักการและสิทธิท่ีตนสมควรได้วิธีการนี้ เน้นวิธีการแบ่งสันปันส่วน 
(Distributive Approach) เป็นแนวทางในการเจรจาไกล่เกล่ียการใช้วิธีการนี้ อาจจะท าให้ฝุายใดฝุายหนึ่งชนะ 
หรือแพ้ก็ได้ เพราะว่ามุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ (Interest) มากกว่าเน้นเรื่องความสัมพันธ์ (Relationship) 
   2) การโอนอ่อนผ่อนตาม หรือการท าให้ราบรื่น (Accommodation or Smoothing) 
การโอนอ่อนตามผู้อื่นอาจน ามาใช้ในกรณีท่ีมีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์มากกว่าเปูาหมายในการแก้ไข  
ความขัดแย้ง ซึ่งเปูาหมายของข้อตกลงประเภทนี้ จะออกมาในรูปของการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ฝุายอื่นโดยท่ีเรา
ต้องยอมเสียประโยชน์ พฤติกรรมในการโอนอ่อนผ่อนตาม รวมถึงการท าตามค าส่ัง หากเห็นคล้อยตาม
ความคิดผู้อื่น หรือการยอมให้เป็นไปตามความปรารถนาของอีกฝุายลักษณะนิสัยดังกล่าว มักจะถูกมองว่า
อ่อนแอ หรือต้องการความสงบในสังคมตะวันตก ลักษณะเหตุการณ์ประเภทนี้จะไม่ถูกมองในเชิงลบสังคมท่ีมี
การให้คุณค่าความสัมพันธ์อันราบรื่น และให้ความนับถือผู้ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ี ยอมรับต่อสถาบัน เพราะฉะนั้น
วิธีการนี้ เน้นการใช้ความสัมพันธ์เป็นหลัก (Relation in Orientation) และอาจเป็นแนวทางอื่นตามผู้อื่นท่ีเขา
คล้อยตาม เช่น วิธีการแบ่งสันปันส่วน (Distribution) หรือวิธีแบบบูรณาการ (Integrative) ตามแต่ผู้อื่นต้องการ
ว่าจะใช้วิธีไหน การมุ่งเน้นวิธีการนี้อาจจะท าให้มองว่าเกิดความราบรื่นในการแก้ไขปัญหา แต่ถึงกระนั้น ก็ยัง
ท าให้ฝุายใด ฝุายหนึ่งแพ้ หรือชนะ 
   3) การประนีประนอม (Compromising) การประนีประนอมจะเป็นการด ารงอยู่
บนฐานของเปูาหมายและความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการได้รับ
ผลประโยชน์ด้วยกันท้ังสองฝุาย วิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อเกิดมีความขัดแย้ง ในประเด็นท่ีว่าด้วยค่านิยม 
ความเช่ือทางศาสนา และวัฒนธรรม 

   4) การหลีกเล่ียง หรือการถอนตัว (Avoiding or Withdrawing) วิธีการนี้เป็นการ
หลบฉาก หรือถอนตัวออกจากประเด็นท่ีก าลังมีความขัดแย้งกัน ในอเมริกาเหนือบริบทของการหลีกเล่ียงเป็น
วิธีไม่ก้าวร้าวแต่ไม่ร่วมมือ แต่ในสังคมหรือชุมชนจ านวนมากท่ียึดถือค่านิยม เช่น ชาวเอเชีย และชาวละติน
อเมริกา เช่ือว่า วิธีการหลีกเล่ียงปัญหา และการโอนอ่อนผ่อนตามนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษา
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเอาไว้ ในบางกรณี การใช้วิธีหลีกเล่ียงและการโอนอ่อนตามถือว่าเป็นการช่วยรักษาหน้า
ให้แก่ตัวเองและผู้อื่น แต่จุดอ่อนของวิธีการนี้ อาจจะเน้นความสัมพันธ์และอาจไม่รับรู้ความเป็นไปได้         
ในการบูรณาการสถานการณ์ ซึ่งการแก้ปัญหาอาจจะท าให้ชนะด้วยกันท้ังคู่หรือแพ้ด้วยกันท้ังคู่ก็ได้ 

   5) การร่วมมือ หรือการแก้ปัญหา (Collaborating, integrating, or problem 
solving) การร่วมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึงการบูรณาการ หรือการแก้ไขปัญหา ซึ่งมักจะให้ความส าคัญ
และจุดมุ่งหมายเช่นกันเป็นท้ังการรุก และร่วมมือ คือเกิดการบูรณาการผลประโยชน์ร่วมกันของทุก ๆ ฝุายท่ี
ได้รับผลกระทบ เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งท่ีเน้นวิธีการเจรจาไกล่เกล่ียและไกล่เกล่ียคนกลางเป็นการใช้
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ท้ังวิธีบูรณาการ และแบ่งสันปันส่วนในการเจรจาไกล่เกล่ีย แม้แนวทางนี้จะให้ความส าคัญแก่ความสัมพันธ์   
แต่เปูาหมายก็มุ่งเน้นไปท่ีการยุติความขัดแย้ง และผลการเจรจายุติความขัดแย้งท่ีตามมาภายหลัง 

   6) การโน้มน้าว (Persuasion) วิธีนี้เป็นการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามท่ีจะ
เปล่ียนความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนวิธีคิด ความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้วิธีการอุปมาอุปมัยหรือ
อุปทาน รวมถึงรูปแบบท่ีใช้เหตุผลประกอบ บางครั้งวิธีการท่ีใช้เพื่อโน้มน้าวผู้อื่นอาจรวมถึง การแข่งขันท่ีจะ
โน้มน้าวด้วยการ “ต้ือ” ซึ่งวิธีการนี้คู่กรณีจะใช้วิธีการในการชักชวนอย่างแน่วแน่ จนกระท้ังฝุายหนึ่งต้องยอม
จ านนด้วยเหตุผลเพราะการตื้อ 

   7) การสนับสนุน (Supporting) คือ การให้โอกาสบุคคลท่ีอยู่ภายใต้ความกดดัน
สามารถระบายความรู้สึก ความคิดเห็น ความโกรธ หรือความไม่พอใจ และช่วยให้ การตัดสินใจง่ายว่าจะท า
อะไร ผู้สนับสนุนไม่จ าเป็นต้องเจรจาไกล่เกล่ียเสมอไป คืออาจใช้ความสนับสนุนเป็นช่องทางเพื่อหลีกเล่ียง   
การเจรจาไกล่เกล่ีย หรือแทรกแซง 
 

2.1.4 ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี   
ทฤษฎีการสร้างสันติภาพ (Peace-making theory) เป็นแนวคิดด้านการบริหารงานยุติธรรม

สมัยใหม่ท่ีเกิดขึ้นมาจากการท่ีกระบวนการยุติธรรมแบบด้ังเดิมไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามท่ี ฮารอล เป็ปพินสกี (Harold Pepinsky) และริชาร์ด ควินนีย์ (Richard 
Quinney) ผู้ท่ีเสนอแนวคิดทฤษฎีการสร้างสันติภาพ ได้ให้ทรรศนะว่า แม้ว่าเราจะตรากฎหมาย ลงโทษ
ผู้กระท าความผิด หรือใช้วิธีการต่างๆ ในการตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรม แต่อาชญากรรมก็ไม่ลดลง
แม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามปัญหาอาชญากรรมกลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหาดังกล่าว ทฤษฎีเชิง
สมานฉันท์มองว่า ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมคือ ความทุกข์ (Suffering) ซึ่งประกอบด้วย     
ความยากจน การเหยียดผิว การกดขี่ข่มเหง การแบ่งแยก หรือ ความทุกข์ในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นการท่ีจะแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในสังคมให้มีประสิทธิภาพต้องจัดการกับความทุกข์ เหล่านี้ให้หมดไปก่อน (Pepinsky & 
Quinney, 1991) นอกจากนี้ทฤษฎีเชิงสมานฉันท์ยังมองว่า รัฐ ก็เป็นอาชญากรได้ โดยการใช้นโยบายท่ี
โหดร้ายทารุณต่อผู้ท่ีฝุาฝืนกฎหมาย โดยการลงโทษประหารชีวิต การจ าคุกเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการท า
ร้ายสังคมและประชาชน ดังนั้นทฤษฎีเชิงสมานฉันท์จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอาชญากรรม              
ด้วยการเปล่ียนจากแนวทางท่ีเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) ไปสู่การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) 

ทฤษฎีความละอายเชิงบูรณาการ (Reintegrative shaming theory) แนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
จอห์น เบรทเวท (John Braithwaite) นักอาชญาวิทยาชาวออสเตรเลียในปี 1989 โดยการรวมเอาทฤษฎี
วัฒนธรรมรอง ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีความกดดันทางสังคม และทฤษฎี
การประทับตรา ซึ่งเป็นแกนหลักของทฤษฎีนี้ เบรทเวทได้เสนอทฤษฎีนี้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุท่ีบางสังคมมี
จ านวนอาชญากรรมมากกว่าบางสังคม โดยในสังคมท่ีมีอาชญากรรมจ านวนมากเกิดจากความล้มเหลวของ
สังคมท่ีไม่สามารถท าให้คนท่ีกระท าความผิดเกิดความรู้สึกละอายใจ ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากการที่ ความผูกพัน
ทางสังคมท่ีลดน้อยลงโดยเฉพาะในสังคมเมือง อันเป็นผลให้ผู้ท่ีถูกสังคมตีตราว่าเป็นอาชญากรยังคงกระท า
ความผิดต่อไป ซึ่งหากอาชญากรถูกท าให้รู้สึกละอายใจหรือรู้สึกผิดกับส่ิงท่ีท าก็จะหยุดกระท าผิด แต่อย่างไรก็ตาม
ความละอายต้องเป็นในลักษณะของการน าผู้กระท าผิดกลับเข้าสู่สังคม (Reintegrative shaming) มากกว่า
ความละอายใจท่ีน าไปสู่การแบ่งแยก (Stigmatic shaming) (Braithwaite, 1989) เบรทเวทได้ยกตัวอย่างโดย
การเปรียบเทียบระหว่างสังคมอเมริกาท่ีมีสถิติอาชญากรรมสูงกับสังคมญี่ปุุนท่ีมีสถิติอาชญากรรมต่ า ซึ่งในสังคม
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ญี่ปุุนประชาชนในสังคมมีความผูกพันทางสังคม มีความเห็นอกเห็นใจ และให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างคนใน
สังคม มากกว่าประชาชนในสังคมอเมริกา 

ทฤษฎีนี้มองว่าธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มจะกระท าพฤติกรรมอาชญากรรมเพื่อประโยชน์และ
ความสุขส่วนตน โดยถ้าบุคคลใดขาดส่ิงยึดเหนี่ยวไว้ก็จะลงมือกระท าความผิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมและตัวบุคคลเป็นส่ิงท่ีบ่ง ช้ีถึงพฤติกรรม
อาชญากรรม ลักษณะเหล่านี้ เช่น การว่างงาน ระดับการศึกษา ความยากจน ชนช้ันทางสังคม สถานภาพโสด 
และวัยรุ่นชาย ซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังน าไปสู่การมีความผูกพันกับสังคมท่ีต่ าด้วย ซึ่งในทางตรงกันข้ามคนท่ีไม่มี
ลักษณะเส่ียงต่อการกระท าความผิดมักจะเป็นบุคคลท่ีแต่งงานมีครอบครัวและมีงานท าและอยู่ในสังคมท่ีมี
ความผูกพันกันสูง ตัวอย่างเช่นในสังคมญี่ปุุน เบรทเวทเช่ือว่าความละอายใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการปูองกัน
อาชญากรรมและการน าอาชญากรกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ ในสังคม โดยแนวคิดของเบรทเวทน าไปสู่การสร้าง
กระบวนการเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) ขึ้นมาใช้เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในสังคม ซึ่งแนวคิดนี้ถูกน าไปใช้ในหลายๆ สังคมรวมทั้งสังคมไทยด้วย โดยตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ 
การใช้กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยชาวเผ่าพื้นเมือง ในประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดา 

นอกจากนี้ ทฤษฏีท่ีถูกน ามาสนับสนุนทฤษฎีของเบรทเวทและการใช้หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีความยุติเชิงกระบวนการ (Procedural justice theory) ซึ่งมีแนวคิดว่า หากผู้ต้องหา
ได้มีประสบการณ์ท่ีเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีและตัดสินคดีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาชญากรรม
ของเขา ผู้ต้องหาก็จะมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับความผิด รับผิดชอบต่อการกระท าของตน เนื่องความชอบธรรม
ของเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา อันจะส่งผลให้ผู้ต้องหานั้นยอมกลับตัวไม่กลับไป
กระท าผิดอีก (Tyler, Sherman, Strang, Barnes, & Woods, 2007) ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
สามารถท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ต้องหาในส่วนนี้ได้ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินพิจารณาความผิดของเขาด้วยความสมัครใจและเปิดกว้างในการส่ือสารระหว่างคู่กรณีใน
ฐานะมนุษย์เหมือนกัน ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมหลักท่ีมีข้อจ ากัดมากมายส าหรับผู้กระท าผิด  

 
2.1.5 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) หมายถึง กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกท่ีใช้กระบวนการสมานฉันท์ (Restorative process) อันมีผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด และบุคคลอื่นท่ี
ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมหรือสมาชิกชุมชน (ถ้ามี) มาเข้าร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากอาชญากรรมท่ีเป็นผลลัพธ์แบบสมานฉันท์ (Restorative outcomes) ซึ่งข้อตกลงกันท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการสมานฉันท์ อาจจะเป็นในรูปแบบการตอบสนอง โครงการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม การชดเชย 
การชดใช้ การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมตามความต้องการของบุคคลและสังคมและ            
ความรับผิดชอบของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการบรรลุเปูาหมายของการอยู่ร่วมกันของเหยื่อและผู้กระท า
ผิด และโดยท่ัวไปจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงาน/ผู้ไกล่เกล่ีย โดยกระบวนการยุติธรรม             
เชิงสมานฉันท์เป็นวิธีการท่ีแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งน าผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด เครือข่าย
ทางสังคม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และชุมชน เข้ามาเจอกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการท่ีว่า 
อาชญากรรมไม่ใช่แค่เป็นการกระท าฝุาฝืนกฎหมายแต่ยังมีการก่อให้เกิดความเสียหายหรือท าร้ายเหยื่อและ
ชุมชนด้วย ดังนั้นจึงควรมีการพูดคุยถึงผลท่ีเกิดขึ้นตามมาด้วย โดยผู้กระท าผิดและผู้ได้รับความเสียหายได้มา
คุยกัน และมีการให้ความช่วยเหลือหากคู่กรณีร้องขอ กระบวนการสมานฉันท์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมท่ีเน้นไปท่ีการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับเหยื่อ ให้ผู้ท่ีกระท าผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อ
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ส่ิงท่ีได้กระท าไป และน าชุมชนมาร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกฝุายเป็นส่วนท่ี
ส าคัญของกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ การเจรจาไกล่เกล่ียการแสวงหาข้อตกลงเพื่อน าไปสู่
ผลลัพธ์ ท่ีต้องการของท้ังผู้เสียหายและผู้กระท าผิด  เป็นการท าให้ทุกฝุายมีความรู้สึ กในการควบคุม
กระบวนการบางส่วนได้ (Braithwaite, 1998; UNODC, 2005; Van Ness & Strong, 2002) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในหลายประเทศมีท่ีมาจากความไม่ค่อยพอใจกับกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมได้ จึงเกิด
กระบวนการทางเลือกขึ้นมา โดยส่วนใหญ่มาตรการทางเลือกท่ีน ามาใช้จะให้โอกาสคู่กรณีและชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง/อาชญากรรม  
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม ซึ่งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้น
ให้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งด้วยวิธีการสันติ เป็นการส่งเสริมความอดทนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็น
การสร้างความเคารพต่อความแตกต่าง และส่งเสริมให้มีการร่วมรับผิดชอบของชุมชน (UNODC, 2005)  

ในมุมมองด้านอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) เกิดจาก
ทฤษฎีเชิงการสร้างสันติภาพ (Peace-making theory) ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการบริหารงานยุติธรรมสมัยใหม่ 
ท่ีเกิดขึ้นมาจากการท่ีกระบวนการยุติธรรมแบบด้ังเดิมไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Pepinsky & Quinney, 1991) แนวคิดทฤษฎีนี้ได้เสนอว่า แม้จะมีการตรากฎหมาย
เพื่อลงโทษผู้กระท าความผิด หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรม แต่อาชญากรรม  
ก็ไม่ลดลงแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามปัญหาอาชญากรรมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  จากปัญหาดังกล่าว 
ทฤษฎีเชิงสมานฉันท์มองว่า ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมคือ ความทุกข์ (Suffering) ซึ่งประกอบด้วย 
ความยากจน การเหยียดผิว การกดขี่ข่มเหง การแบ่งแยก หรือ ความทุกข์ในรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นการท่ีจะแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในสังคมให้มีประสิทธิภาพต้องจัดการกับความทุกข์เหล่านี้ให้หมดไปก่อน นอกจากนี้ทฤษฎี
เชิงสมานฉันท์ยังมองว่า รัฐ ก็เป็นอาชญากรเช่นกัน โดยการใช้นโยบายท่ีโหดร้ายทารุณต่อผู้ท่ีฝุาฝืนกฎหมาย 
โดยการลงโทษประหารชีวิต การจ าคุกเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการท าร้ายสังคมและประชาชน ดังนั้นทฤษฎี
เชิงสมานฉันท์จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอาชญากรรม ด้วยการเปล่ียนจากแนวทางท่ีเป็นกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) ไปสู่การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) เป็นแนวคิดท่ีเปล่ียนหลักการ
บริหารงานยุติธรรมจากการลงโทษทางอาญาไปสู่การเยียวยา สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเหยื่อ
อาชญากรรมผู้กระท าผิดและชุมชน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการมองอาชญากรรมในมิติท่ีว่า อาชญากรรมเป็น
เรื่องของความขัดแย้งระหว่างบุคคล  ซึ่งเป็นการมองในอีกมิติหนึ่ง ท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดเดิมท่ีมอง
ว่า อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีฝุาฝืนกฎระเบียบซึ่งรัฐก าหนดไว้ภายใต้อ านาจอันชอบธรรมเพียงมิติเดียว   
แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีเชิงสมานฉันท์เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเดิมยังคงต้องมีอยู่เพื่อใช้ใน      
การควบคุมอาชญากรรมท่ีรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืน การชิงทรัพย์ และการท าร้ายร่างกาย      
ส่วนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถน ามาใช้กับอาชญากรรมท่ีความรุนแรงน้อยเช่น คดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ยาเสพติด ความผิดของเด็ก และคดีเล็กน้อยอื่นๆ แนวคิดนี้สอดคล้องกับการอ านวยความยุติธรรมโดย
ชุมชน (Community justice) ท่ีใช้อยู่ในระบบวัฒนธรรมต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ ท่ีมีการอ านวยความยุติธรรม
แบบเมารี (Maori justice) วิธีการด้ังเดิมเหล่านี้ท าให้เกิดการพัฒนาต่อมาเป็น การประชุมกลุ่มครอบครัว  
หรือ การประชุมกลุ่มชุมชน (พงษ์ธร ธัญญสิริ, 2559; Stobe, 2016) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) มีหลักการส าคัญด้วยกัน 3 ประการ 
ดังนี้ (Van Ness & Strong, 2002) 
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1. กระบวนการยุติธรรมควรสามารถท่ีจะเยียวยาท้ังผู้ท่ีเป็นเหยื่ออาชญากรรม สังคม รวมท้ัง
ผู้กระท าความผิดด้วย 

2. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมควรมีโอกาสท่ีจะเข้าร่วมในการหาทางออก
ร่วมกัน 

3. รัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดหรือรักษากระบวนการท่ีจะน าไปสู่ความยุติธรรมอย่าง
สมานฉันท์  

เบรทเวท (Braithwaite, 1998) มองว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการการบรรเทา
ความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม ท าให้เหยื่ออาชญากรรมเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผู้กระท าผิดและสังคมเข้าด้วยกัน โดยส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็น
ประการแรก คือการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม อันได้แก่ การบรรเทาความเสียหายด้วยการ
เยียวยาอาการบาดเจ็บ การบรรเทาความเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีสูญเสียไป การบรรเทาความเสียหายแก่
เกียรติยศศักด์ิศรี การบรรเทาความเสียหายด้วยการท าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม  
ท่ีแท้จริง เป็นต้น นอกจากนี้วิธีการท่ีใช้ในการจัดการกับอาชญากรรมนั้นเป็นวิธีการท่ีท าให้เหยื่ออาชญากรรม 
มีความรู้สึกสูญเสีย ซึ่งครั้งแรกก็มีความรู้สึกสูญเสียกับการกระท าผู้กระท าผิด และต่อมาก็รู้สึกสูญเสียให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมโดยพวกเหยื่ออาชญากรรมต้องเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์จึงเป็นการยังให้เกิดความยุติธรรมท่ีแท้จริง เป็นวิธีการท่ีใช้ความสุขุมนุ่มนวลจัดการกับผลท่ีเกิด
ตามมาจากอาชญากรรม และสามารถปูองกันตนเองจากอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย 
 

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รู้จักกันในหลาย
ช่ือ (term) เช่น communitarian justice, making amends, positive justice, relational justice, 
reparative justice, community justice และ restorative justice เป็นต้น (UNODC, 2005) และรูปแบบ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ (UNODC, 2005) ดังนี้เช่น 

1. การไกล่เกลี่ยเหยื่อ-ผู้กระท าผิด (Victim-offender mediation/victim-offender reconciliation: 
VOM) เป็นรูปแบบแรกๆ ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีถูกน ามาใช้ โดยให้ความส าคัญกับความต้องการ
ของเหยื่อและให้ผู้กระท าผิดต้องรับผิดชอบต่อการกระท า สามารถด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ไม่หวังผลประโยชน์ และมักใช้กับคดีอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงไม่มากนัก  คดีสามารถส่งมาจากต ารวจ 
อัยการ ศาล และเจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติ โปรแกรมเหล่านี้สามารถจัดขึ้นในช่วงก่อนต้ังข้อหา ช่วงหลังแจ้งข้อกล่าวหา 
และหลังฟูองคดี โดยความสมัครใจของเหยื่อและผู้ต้องหา เมื่อมีการน าโปรแกรมมาใช้ก่อนมีการลงโทษ 
ผลลัพธ์จากการเจรจาไกล่เกล่ียมักจะถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฟูองคดีหรือการพิจารณาของศาล 
โปรแกรมสามารถน ามาใช้ในระหว่างการคุมขังผู้ต้องหาและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟู แม้ผู้ต้องหา
จะต้องโทษจ าคุกระยะยาว ท่ีผ่านมาการไกล่เกล่ียส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จเมื่อมีการพบหน้ากัน ได้แสดง
ความรู้สึกของแต่ละฝุายและพัฒนาความเข้าใจใหม่ในสถานการณ์เมื่อมีการพูดคุยกัน โดยมีผู้ประสานงาน  
เป็นคนช่วยให้บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งมักจะไปพบแต่ละฝุายก่อนการมาพบคุยกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการเตรียมตัวส าหรับการมาพบกัน เพื่อท าให้เหยื่อไม่เป็นเหยื่อซ้ าเมื่อเจอกัน ให้แน่ใจว่าผู้กระท าผิดรู้สึก
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและอยากเจอกับเหยื่อจริง ๆ บางครั้งการเจรจาไกล่เกล่ียอาจจะไม่ต้องมาพบ
กันโดยตรง แต่จะให้ผู้ประสานงานพบแต่ละฝุายแยกกันเพื่อหาข้อตกลงท่ีพอใจท้ังสองฝุาย 

เงื่อนไขในการเจรจาไกล่เกล่ียระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท าผิดมี 3 ประการคือ  
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- ผู้กระท าผิดต้องยอมรับผิดชอบต่ออาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น 
- ท้ังผู้เสียหายและผู้กระท าผิดต้องสมัครใจท่ีจะเข้าร่วม 
- ท้ังผู้เสียหายและผู้กระท าผิดต้องพิจารณาความปลอดภัยในการเข้าร่วมกระบวนการ 

ในกระบวนการเจรจามักจะให้ผู้เสียหายเป็นคนเริ่มพูดก่อนเพราะถือว่าเป็นฝุายท่ีต้องการ     
ความช่วยเหลือ โดยอาจจะกล่าวถึงผลกระทบท่ีได้รับจากอาชญากรรมและส่ิงท่ีต้องการจากผู้ท่ีกระท าผิดหรือ
บทลงโทษ โดยความช่วยเหลือของผู้เจรจาไกล่เกล่ีย กระบวนการนี้จะน าไปสู่การชดเชยค่าเสียหายให้กับ
ผู้เสียหายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีท้ังสองฝุายเห็นด้วย 

2. การประชุมกลุ่มชุมชนและกลุ่มครอบครัว (Community and family group conferencing) 
รูปแบบนี้ถูกน ามาใช้ในนิวซีแลนด์ส าหรับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนเมื่อปี ค.ศ.1989 คดีส่วนใหญ่
ถูกด าเนินการโดยต ารวจ หลักการอยู่บนพื้นฐานของการลงโทษแบบด้ังเดิมของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี รูปแบบนี้
ถูกใช้แพร่หลายในหน่วยงานต ารวจในออสเตรเลียใต้ แอฟริกาใต้ ไอร์แลนด์ และในเมือง มินเนสโซตา 
เพนซิลวาเนีย  และมอนทานา สหรัฐอเมริกา โดยในการจัดประชุมกลุ่มจะมี ผู้อ านวยความสะดวกให้ 
จุดมุ่งหมายของการประชุมกลุ่มจะกว้างกว่าการเจรจาไกล่เกล่ีย เนื่องจากจะมีการน าญาติและเพื่อนของ
ผู้เสียหายและผู้กระท าผิด รวมท้ังสมาชิกบางคนในชุมชนมาร่วมในการประชุมกลุ่มเพื่อแสวงหาทางออกของ
ปัญหาร่วมกัน ผลกระทบท่ีเกิด และแนวทางในการปูองกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยในคดีท่ีร้ายแรง
อาจจะมีการพิจารณาวิธีการควบคุมพฤติกรรมหรือความเป็นในการกักขังด้วย เนื่องจากมีคนเกี่ยวข้องมาก  
จึงเป็นข้อดีในการท่ีจะมีคนช่วยท าให้มั่นใจว่าผู้กระท าผิดจะท าตามข้อตกลงและช่วยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ท่ี
กระท าผิดด้วย  

3. การพิจารณาโทษแบบล้อมวง (Circle sentencing) รูปแบบนี้มักใช้ในชุมชนท้องถิ่นในแคนาดา 
โดยประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ต ารวจ เหยื่อ ผู้ต้องหา และญาติท้ังสองฝุาย และสมาชิกในชุมชน 
มานั่งเผชิญหน้าพูดคุยกัน ซึ่งจะใช้ในกรณีท่ีผู้ต้องหายอมรับสารภาพเท่านั้น การพูดคุยกันเป็นการหาทางออก
ท่ีดีท่ีสุดส าหรับคดี โดยค านึงถึงการคุ้มครองชุมชน ความต้องการของเหยื่อ และการเยียวยาฟื้นฟูผู้ต้องหา  
โดยรูปแบบนี้ ท่ัวไปจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมหลัก ส าหรับหลักการในการด าเนินการคือ  
การลงโทษมีความส าคัญน้อยกว่ากระบวนท่ีใช้ในการได้มาซึ่งบทสรุปในการลงโทษ ดังนั้นรูปแบบนี้  
เป็นตัวอย่างการน ากระบวนการสมานฉันท์เข้ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักท่ีมีการกระจายอ านาจ
หน้าท่ีให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น 

- การน าบุคคลให้กลับมาสู่ครอบครัวและชุมชนและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ 
- การสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมใหม่ 
- การเสริมสร้างความตระหนักและเคารพคุณค่าและชีวิตของผู้อื่น 
- การได้ตอบสนองความต้องการของทุกฝุาย โดยเฉพาะเหยื่อ 
- การมุ่งเน้นไปท่ีสาเหตุมากกว่าแค่ลักษณะของปัญหา 
- การรู้จักใช้แหล่งทรัพยากรในการรักษาท่ีมีอยู่และสร้างแหล่งใหม่ 
- การมีส่วนร่วมหน่วยงานของท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ 
- การสร้างมาตรการปูองกันชุมชนขึ้นมาใหม่ 
4. คณะกรรมการชุมชน (Community justice committee/board/panel) รูปแบบกระบวน

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการชุมชน ท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มองค์กรในชุมชน กลุ่มท่ีมี
ผลประโยชน์ในชุมชน และหน่วยงานยุติธรรม จะท าหน้าท่ีในการพิจารณาว่าคดีไหนเหมาะสมท่ีจะน าเข้ามาสู่
วงล้อมพิจารณา เตรียมความพร้อมให้คู่กรณี แสวงหาข้อตกลงท่ีทุกฝุายเห็นด้วย และคอยตรวจสอบการปฏิบัติ
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ตามข้อตกลงของผู้กระท าผิด โดยผลของการพิจารณาโดยคณะกรรมการในวงล้อมนี้จะถูกส่งไปยังศาลยุติธรรม 
ซึ่งอาจจะน าไปใช้ในการพิจารณาลงโทษท้ังหมดหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ      

5. กระบวนการยุติธรรมตามแบบพื้นเมืองและประเพณี (Indigenous and customary justice 
forums) เป็นรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีเป็นแบบไม่เป็นทางการโดยยึดหลักขนบธรรมเนียม
ประเพณีประจ าท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณาและด าเนินการ มักจะพบในแถบชนบทของออสเตรเลียและ
แคนาดา ซึ่งผู้ท่ีเข้าร่วมในการพิจารณาจะประกอบด้วยคนในชนเผ่า ผู้อาวุโส คนในครอบครัว และญาติพี่น้อง 
แต่อย่างไรก็ผลลัพธ์ท่ีได้ไม่ใช่ได้มาจากความยินยอมของผู้ต้องหาเสมอไป  

6. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน มีหลากหลายรูปแบบ เช่น peer mediation/ 
conflict resolution circles เพื่อตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมหรือความขัดแย้งในโรงเรียน เช่น  
การทะเลาะวิวาท การประจาน การลักเล็กขโมยน้อย การท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน เป็นต้น 

ยุติธรรมชุมชน เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการปูองกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง 
เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยมี
หลักพื้นฐานมากจากแนวคิดท่ีว่า ชุมชนหรือหมู่บ้าน คือ โครงสร้างทางการปกครองท่ีเล็กท่ีสุด และส าคัญท่ีสุด
เนื่องจาก หมู่บ้านหรือชุมชุน คือ จุดท่ีส าคัญของการแก้ปัญหาและการพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้นควรจะแก้ปัญหา
ท่ีหมู่บ้านหรือชุมชนก่อน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวควรจะใช้ยุติธรรมชุมชนเข้าไป ท้ังนี้เป็นเพราะสมาชิกของ
ชุมชนซึ่งเป็นผู้ท่ีอยู่ในบริบทของความขัดแย้ง ย่อมสามารถเข้าใจเรื่องราวความขัดแย้งและสามารถจัดการ  
ได้ดีกว่าบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมาจากภายนอก ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงการเกิดขึ้นของส่ิงท่ีเรียกว่ายุติธรรมชุมชน
โดยชุมชน โดยในปัจจุบันการขับเคล่ือนเรื่องยุติธรรมชุมชนก าลังเป็นประเด็นส า คัญท้ังในสังคมไทยและ
ต่างประเทศ ท้ังนี้การเกิดขึ้นของยุติธรรมชุมชน มีพื้นฐานมาจากความคิดท่ีว่า ชุมชนควรเป็นผู้จัดการ      
ความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้น ายุติธรรมชุมชนมาใช้ในรูปแบบการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวคิดชุมชนตัวอย่าง คือ “โครงการ
บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี”เนื่องจากการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมท่ีผ่านมา ยังคงเป็นเรื่องท่ี
ขับเคล่ือนค่อนข้างยากลาบาก เพราะแนวทางและวิธีการยังเป็นการขับเคล่ือนจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง 
กล่าวคือเป็นการก าหนดนโยบายและกิจกรรมจากรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม ผ่านหน่วยงานราชการลงสู่
ประชาชนในระดับพื้นท่ี และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง และท่ีส าคัญ ประชาชนยังคงมองว่า 
ปัญหาความมั่นคง เป็นหน้าท่ีและภารกิจของหน่วยงานราชการต้องรับผิดชอบดาเนินการ เช่น ฝุายปกครอง 
ทหาร ต ารวจ ฯลฯ จึงให้ปัญหาต่างๆ  ด้านความมั่นคงเหล่านี้ทวีความรุ่นแรงขึ้นตามลาดับ ตัวอย่างเช่น      
ในบางหมู่บ้าน/ชุมชน พบมีการมั่วสุ่มค้าหรือเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นส่ิงผิดกฎหมาย แต่ประชาชนกลับปล่อยปละ
ละเลยคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับตน แต่เป็นหน้าท่ีของฝุายปกครองหรือต ารวจต้องมาจับกุมและปราบปราม       
ซึ่งประชาชนอาจไม่สนใจหรือให้ความร่วมมือเลย บางรายยังช่วยกันปกปิดข้อมูลไม่ให้ ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ี ท าให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนายังไม่สามารถด าเนินการให้สมบูรณ์และยั่งยืนได้เท่าท่ีควร         
เพราะการด าเนินการต้องอาศัยปัจจัยและความร่วมมือจากหลายด้าน ท่ีส าคัญคือ การท าให้ประชาชนท้ังหมด 
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ ในการด าเนินการท้ังหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ จะมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ภายใต้การใช้
ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นเครื่องมือเช่ือมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ใช้กฎหมายผสานกับจารีตประเพณี 
ในการบูรณาการทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นท่ี เน้นสร้างการพึ่งพาตนเองของประชาชน  
สู่ความมั่งค่ัง และสร้างองค์ความรู้ การปฏิบัติ ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ พร้อมสร้าง
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ระบบทายาทสู่ความยั่งยืน ดังนั้นประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช้เพียงเป็นราษฎรหรือ People หมายถึง
ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย เพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีเรียกว่า Citizen หมายถึงผู้ท่ีมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแผ่นดิน 
รู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อรักษาและพัฒนาผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่
ประชาชนผู้อาศัยและรอรับการช่วยเหลือหรือรับค าส่ังจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว 
 
2.2 หลักการและแนวทางการปฏิบัติสากลในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานสากลใน   
การจัดการความขัดแย้งกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นบทบาทของสหประชาชาติ
ในการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council) ได้รับหลักการพื้นฐานใน
การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบงานยุติธรรมในเดือนสิงหาคม 2002 (Basic 
Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น
จากการประชุมสหประชาชาติเมื่อปี 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. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการตอบสนองต่ออาชญากรรมอยู่บนพื้นฐานของ
การเคารพต่อศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของบุคคล การสร้างความเข้าใจ และการส่งเสริมความสมานฉันท์ของ
สังคมด้วยการเยียวยาผู้เสียหาย ผู้กระท าผิดและชุมชน 

2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้
แลกเปล่ียนความรู้สึกและประสบการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง 

3. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการเปิดโอกาสให้เหยื่อได้รับการชดเชย รู้สึก
ปลอดภัยข้ึนและอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ให้ผู้กระท าผิดได้รู้สึกอย่างแท้จริงถึงผลกระทบของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น
และให้แสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ส่วนสังคมก็จะเข้าใจถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดอาชญากรรมขึ้ น 
สร้างความสงบสุขในสังคม และปูองกันอาชญากรรมได้ 

4. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อให้เกิดมาตรการท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมภายใต้เงื่อนไขด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

5. กระบวนการยุติธรรมไม่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าท่ีของรัฐในการฟูองผู้ต้องหา  
6. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจถูกน าไปใช้ในทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ 
7. กระบวนการสมานฉันท์จะถูกน าไปใช้เฉพาะในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานเพียงพอในการ 

เอาผิดกับผู้ต้องหาโดยอยู่ภายใต้ความสมัครใจยินยอมของท้ังเหยื่อและผู้ต้องหา และท้ังสองฝุายสามารถท่ีจะ
ล้มเลิกความสมัครใจได้ทุกเมื่อในระหว่างกระบวนการสมานฉันท์ ข้อตกลงควรจะมาด้วยความสมัครใจและ
ภาระหน้าท่ีผูกพันท่ีมีเหตุผลและเหมาะสม 
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8. ในกระบวนการสมานฉันท์ท้ังเหยื่อและผู้ต้องหาควรเห็นตรงกันกับข้อเท็จจริงในคดี    
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสมานฉันท์ของผู้ต้องหาไม่ควรถูกน าไปเป็นพยานหลักฐานในการยอมรับสารภาพ
หากมีการฟูองร้องต่อไป 

9. ในการท่ีจะน าคดีไปสู่กระบวนการสมานฉันท์ควรค านึงความแตกต่างท่ีน าไปสู่ความ  
ไม่สมดุลทางอ านาจและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างคู่กรณี 

10. ในการท่ีจะน าคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ควรค านึงความปลอดภัยของ
คู่กรณีท้ังหมด 

11. เมื่อกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ไม่เหมาะสมหรือเป็นไปไม่ได้ ควรจะน าคดีกลับเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมหลักโดยไม่ชักช้า ในคดีเหล่านั้นเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมควรจะพยายามใ ห้
ผู้ต้องหาแสดงความรับผิดชอบต่อเหยื่อและสังคม รวมท้ังการสนับสนุนผู้ต้องหาและเหยื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ตามปกติ 

12. ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดท าแนวทางและมาตรฐานส าหรับใช้ในการก ากับดูแล
การด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีหลักการพื้นฐานดังนี้ 

(a) เงื่อนไขในการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(b) การจัดการคดีในกระบวนการสมานฉันท์ 
(c) คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการประเมินผู้ท่ีท าหน้าท่ีอ านวยการหรือคนกลาง 
(d) การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(e) กฎเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการก ากับดูแลการด าเนินการกระบวนการยุติธรรม   

เชิงสมานฉันท์ 
13. กระบวนการท่ีเป็นหลักคุ้มครองความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาและเหยื่อในกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประกอบด้วย 
(a) ภายใต้กฎหมายของประเทศ เหยื่อและผู้ต้องหาควรมีสิทธิในการปรึกษาทนายใน

เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ ได้รับสิทธิการแปลความหมายหากจ าเป็นต้องใช้ล่ามแปล ส าหรับเด็ก
ควรมีสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

(b) ก่อนท่ีจะตกลงเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดควรจะทราบถึง
สิทธิต่างๆ ขั้นตอนท้ังหมด และผลท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์ 

(c) ท้ังเหยื่อและผู้ต้องหาไม่ควรถูกบังคับหรือชักจูงด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมให้เข้าร่วม
ในกระบวนการสมานฉันท์หรือผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการสมานฉันท์ 

14. การพูดคุยในกระบวนการเชิงสมานฉันท์ท่ีไม่ได้เกิดขึ้นในท่ีสาธารณะควรจะเก็บเป็น
ความลับและไม่ควรเปิดเผยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือถูกก าหนดโดยกฎหมายของประเทศ   

15. ผลของการท าข้อตกลงจากกระบวนการสมานฉันท์ควรถูกก ากับดูแลโดยศาลยุติธรรม
หรือน าไปใช้ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหากเห็นว่าเหมาะสม หากเป็นเช่นนั้นผลท่ีได้ก็
ถือว่าเป็นค าพิพากษาเช่นเดียวกับศาลยุติธรรมและควรจะไม่มีการฟูองคดีด้วยข้อเท็จจริงอันเดิมอีก 

16. หากไม่สามารถมีข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสมานฉันท์คดีดังกล่าว  
ควรจะถูกน ากลับเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมหลักโดยไม่ชักช้า และความล้มเหลวจากการท าข้อตกลงกัน
เพียงอย่างเดียวไม่ควรถูกใช้ในการด าเนินคดีในภายหลัง 

17. การไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงในกระบวนการสมานฉันท์ได้ ควรน าคดีกลับสู่
กระบวนการยุติธรรมหลักหากกฎหมายของรัฐก าหนดไว้เพื่อท่ีจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยไม่ชักช้า 



21 
 

 

การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาของศาลไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุในการลงโทษผู้ต้องหา
เพิ่มข้ึนในการด าเนินคดีภายหลัง 

18. ผู้ท่ีท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในกระบวนการสมานฉันท์ต้องด าเนินการด้วย     
ความเป็นกลางเคารพศักด์ิศรีและให้เกียรติทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องและควรควบคุมให้ทุกฝุายปฏิบัติต่อกันด้วย  
ความเคารพต่อกัน รวมท้ังท าให้ทุกฝุายร่วมหาทางออกด้วยกัน 

19. ผู้ท่ีท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในกระบวนการสมานฉันท์ต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างดีและหากเป็นไปได้ควรได้รับการอบรมก่อนท่ีจะท าหน้าท่ีดังกล่าว 

20. ประเทศสมาชิกควรพิจารณาด าเนินการสร้างนโยบายหรือแผนระดับชาติในการพัฒนา
โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสร้างวัฒนธรรมท่ีจะสามารถน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้
ในกลุ่มของผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้พิพากษาและนักสังคม รวมท้ังชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

21. ควรมีการประชุมหารือกันอย่างเป็นประจ าระหว่างเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม
หลักและผู้ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อพัฒนาความเข้าใจร่วมกันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการสมานฉันท์และผลลัพธ์ท่ีได้ เพื่อให้มีการใช้กระบวนการสมานฉันท์มากขึ้น      
เพื่อหาแนวทางในการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในงานยุติธรรม 

22. ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนให้มีการท าวิจัยและประเมินผลกระบวนการยุติธรรม   
เชิงสมานฉันท์เพื่อท่ีจะทราบระดับผลส าเร็จของกระบวนการสมานฉันท์ มีการส่งเสริมหรือเป็นทางเลือกใน
กระบวนการยุติธรรมหลักและมีผลเชิงบวกส าหรับทุกฝุายหรือไม่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจจะ
ต้องมีการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน จึงต้องมีการประเมินผลโครงการเหล่านั้นและน าผลการวิจัยท่ีได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนานโยบายและโครงการต่อไป 

23. นิยามท่ีส าคัญในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ประกอบด้วย เช่น  
Restorative justice programme หมายถึง โครงการต่างๆ ท่ีใช้กระบวนการ

สมานฉันท์และแสวงหาผลลัพธ์แบบสมานฉันท์ 
Restorative process หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีเหยื่อ ผู้กระท าผิด และบุคคลอื่นๆ 

ในสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไ ขปัญหาท่ีเกิดจาก
อาชญากรรม ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีผู้ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้ โดยกระบวนการสมานฉันท์อาจจะ
ประกอบด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การประนีประนอม การประชุมร่วม และการลงโทษก็ได้ 

Restorative outcome หมายถึง ข้อตกลงกันท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการสมานฉันท์ 
อาจจะเป็นในรูปแบบการตอบสนอง โครงการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม การชดเชย การชดใช้ การบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมตามความต้องการของบุคคลและสังคมและความรับผิดชอบของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังการบรรลุเปูาหมายของการอยู่ร่วมกันของเหยื่อและผู้กระท าผิด  

Parties หมายถึง เหยื่อ ผู้กระท าผิด และบุคคลอื่นหรือสมาชิกในสังคมท่ีได้รับผลกระทบ
จากอาชญากรรมท่ีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการสมานฉันท์ 

Facilitator หมายถึง คนท่ีจะท าหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกด้วยความเป็นกลาง
และยุติธรรมในการกระบวนการสมานฉันท์ 

 
นอกจากนี้องค์กรสหประชาชาติได้เผยแพร่คู่มือส าหรับการด าเนินการกระบวนการยุติธรรม     

เชิงสมานฉันท์ในปี ค.ศ.2005 (Handbook on Restorative Programmes: Criminal Justice Handbook 
Series) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
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ระบบงายุติธรรมท่ีเป็นทางการ การท างานขององค์กรอิสระและชุมชนเพื่อจัดการกับความขัดแย้งและ
อาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมหลัก น าคดี
ออกจากระบบงานยุติธรรม และสร้างแนวทางการลงโทษท่ีสร้างสรรค์ขึ้นในระบบงานยุติธรรม (UNODC, 
2005) โดยมีหลักการที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีส าคัญ
ดังนี้ 

1. หลักการที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของคู่กรณี (ความต้องการและสิทธิ) 
1.1 คู่กรณีทุกฝุาย 

1.1.1 การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครและการให้ความยินยอม 
1.1.2 ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตาม 
1.1.3 การเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1.4 การคุ้มครองความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการ 
1.1.5 การยังคงสามารถเข้าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาท่ัวไป/กระบวนการยุติธรรมหลัก 
1.1.6 สิทธิพิเศษควรจะใช้ส าหรับข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ในการพิจารณาในช้ันศาล 
1.1.7 สิทธิพลเรือนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควรได้รับการเคารพ 
1.1.8 ความปลอดภัยส่วนตัวควรได้รับการคุ้มครอง 

1.2 ฝุายผู้ได้รับความเสียหาย 
1.2.1 ความต้องการและความรู้สึกท่ีต้องการอย่างแท้จริง 
1.2.2 ความเสียหาย/สูญเสียท่ีควรรับรู้ 
1.2.3 สิทธิในการเรียกร้องค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

1.3 ฝุายผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
1.3.1 สิทธิในการเสนอการช่วยเหลือชดเชยก่อนท่ีจะมีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการ 
1.3.2 สิทธิในความยุติธรรมเช่นเดียวกับในการพิจารณาในช้ันศาล รวมถึงการสันนิษฐาน

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาตัดสินคดี 
1.3.3 การชดเชยความเสียหายควรมีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้กระท าผิด     

ท่ีจะท าให้ได้และความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
1.3.4 การชดเชยความเสียหายนั้นควรจะมีความสอดคล้องกับหลักการเคารพศักด์ิศรี             

ความเป็นมนุษย์ของผู้ท่ีกระท าผิด 
2. หลักการส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

2.1 ควรส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนด้วยวิธีการท่ีเป็นการปูองกันอาชญากรรม           
ลดอันตราย/ความเสียหาย และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 

2.2 ความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมควรได้รับการส่งเสริมโดยวิธีการให้ความเคารพ           
ต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.3 ความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมควรได้รับการส่งเสริมด้วยการยึดหลักศีลธรรมและ    
ความเคารพต่อกฎหมาย 

3. หลักการส าหรับหน่วยงานท่ีท างานเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม 
3.1 ควรพิจารณาไม่ให้มีการฟูองคดีในกรณีท่ีมีการด าเนินการสมานฉันท์ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมี

ระดับความเสียหาย ความเส่ียงท่ีจะมีความเสียหายตามมา เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ หรือความเห็น
ต่างกันในข้อเท็จจริงหรือผลลัพธ์ ท่ีต้องให้ศาลพิจารณา 
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3.2 การใช้ดุลยพินิจท้ังในส่วนตัวบุคคลและระบบไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายหรือ
น าไปสู่การเลือกปฏิบัติ 

3.3 มาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรจะส าคัญน้อยกว่ามาตรการอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น มาตรการการเบี่ยงเบน หรือมาตรการฟื้นฟู 

4. หลักการส าหรับศาลยุติธรรม 
4.1 เปูาหมายหลักของกระบวนการทางศาลควรเป็นการน าทุกฝุายกลับมาอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างปกติสุข 
4.2 การซ่อมแซมความเสียหายควรเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจ าหน่ายคดี 
4.3 ความต้องการสมานฉันท์ควรเหมาะสมกับลักษณะของคดี 
4.4 เมื่อความต้องสมานฉันท์สามารถด าเนินการได้และมีความเหมาะสม ให้ศาลมีค าส่ังให้

คู่กรณีเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์โดยไม่ต้องค านึงถึงความต้องการของคู่กรณี หากผู้เสียหายปฏิเสธก็ให้มี
ตัวแทนผู้เสียหายเข้าร่วมแทน 

4.5 ความต้ังใจท่ีแท้จริงของผู้กระท าผิดท่ีจะซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดขึ้นควรจะถูกน ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจาณาจ าหน่ายคดี 

4.6 เนื้อหาของการไกล่เกล่ีย/เจรจาประนีประนอมท่ีจะได้รับการพิจารณาควรเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ของสาธารณชน 

5. หลักการส าหรับหน่วยงานท่ีด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
5.1 แนวทางการปฏิบัติท่ีอยู่บนพื้นฐานของสิทธิคือ การที่ต้องให้ทุกฝุายได้ทราบถึงสิทธิของตน

และมีการแนะน าให้แสวงหาค าแนะน าหรือท่ีปรึกษาก่อนท่ีจะตกลงใจเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์ 
5.2 ผู้ไกล่เกล่ียท่ีไม่เอนเอียง 
5.3 ผู้ไกล่เกล่ียท่ีเป็นกลาง 
5.4 ควรเก็บข้อมูลของคู่กรณีทุกฝุายเป็นความลับ 
5.5 ควรอ านวยความสะดวกการเข้าร่วมของฝุายท่ีอ่อนแอกว่าในการเจรจา 
5.6 ยึดมั่นในหลักศีลธรรมอันดีในการปฏิบัติตนระหว่างการด าเนินขั้นตอนการเจรจาไกล่เกล่ีย 
5.7 ผู้ไกล่เกล่ียไม่ควรมีบทบาทอื่นในคดีเดียวกัน 
5.8 ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ 
5.9 ได้รับการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน 
5.10 มีความยึดมั่นในหลักการที่สังคมยอมรับ 
5.11 มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานโดยการเข้าร่วมในการท างานวิจัย 
5.12 มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานด้วยการทบทวนการปฏิบัติและการพัฒนาตนเองใน

ส่วนของการเป็นผู้ไกล่เกล่ีย 
 
2.3 กฎหมาย นโยบาย และแนวทางที่เก่ียวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ
สันติวิธีของประเทศไทย 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความ
สมานฉันท์ของประเทศไทย มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
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แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไม่ได้มีการเขียนบทบัญญัติในหมวดความขัดแย้ง
ไว้โดยตรงเป็นการเฉพาะ แต่ในเนื้อหาได้สอดแทรกถึงหลักการต่างๆ ท่ีจะช่วยลดทอนหรือบรรเทา         
ความขัดแย้งในสังคมในหมวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับเรื่องความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ หลักการมีส่วน
ร่วมของบุคคลและชุมชน หลักการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เสรีภาพในการนับถือศาสนาและการสนับสนุน       
การท านุบ ารุงศาสนาอย่างเท่าเทียม ยอมรับค่านิยมและความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมถึงการก าหนดหน้าท่ีของ
รัฐ นโยบายภาครัฐ และแนวทางการปฏิรูปประเทศท่ีจะต้องค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม   
การขจัด การผูกขาด และการชดเชยเยียวกรณีมีผู้ได้รับเสียหายจากนโยบายภาครัฐ ซึ่งสามารถน ามาเป็นกรอบ
ในการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในภาพรวมได้ โดยได้บัญญัติเปูาหมายใน      
การปฏิรูปประเทศในมาตรา 257 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน
วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า 
(3) ประชาชนมีความสุข มี คุณภาพชีวิตท่ีดี และมี ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ            

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ (มาตรา 258) ให้

เกิดผลและบรรลุเปูาหมายในการปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด้านการเมือง 
(ข) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(ค) ด้านกฎหมาย 
(ง) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(จ) ด้านการศึกษา 
(ฉ) ด้านเศรษฐกิจ 
(ช) ด้านอื่น 

 
2.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 มาตรา 258    
และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนใน
สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง    
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญก าหนดให้เริ่มด าเนินการ
ปฏิรูปในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ท าให้มีการจัดท า
แผนปฏิรูปประเทศขึ้นจ านวน 11 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านการเมือง 
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) ด้านกฎหมาย 
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(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(5) ด้านเศรษฐกิจ 
(6) ด้านส่ิงแวดล้อม 
(7) ด้านสาธารณสุข 
(8) ด้านส่ือสาร 
(9) ด้านสังคม 
(10) ด้านพลังงาน 
(11) ด้านปูองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 
โดยมีประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส าคัญ 6 มิติ ดังนี้ 
(1) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
(2) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(3) การสร้างสังคมและชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
(4) การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(5) การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ 
(6) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในด้านการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
โดยมีการก าหนดให้มีการพัฒนากฎหมาย โดยการตรากฎหมายท่ีมีประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม เน้นการสร้าง
ความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ า โดยเสนอให้มีการตรากฎหมายข้ึนใหม่ เช่น กฎหมายรับรองสิทธิชุมชนเพื่อ
เป็นกลไกรองรับสิทธิชุมชนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขความขัดแย้งในพื้นท่ี มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเสนอให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
การส่งเสริมระบบยุติธรรมชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น 

  
 
2.3.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564 

วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 – 2564 มีความต้องการท่ีจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการ
เผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ในนโยบายท่ี 2 เกี่ยวกับการสร้าง
ความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ ดังนี้ 

1) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ า กระจายอ านาจและทรัพยากรและเปิดโอกาสให้
ประชาชนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอาทิดิน น้ า ปุา แร่ธาตุโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
และเป็นไปโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับชาติ  รวมท้ังการได้รับสวัสดิการทางสังคมโอกาส     
ทางการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

2) สร้างความเช่ือมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม ในการพัฒนากลไกและมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเปิด
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โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม  ยึดหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีเอื้อต่อการลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

3) แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองท่ีดิน จ ากัดการผูกขาดท่ีดินขนาดใหญ่ของ
ภาคเอกชน และกระจายโอกาสการถือครองท่ีดินท ากินให้กับประชาชนท่ียากจน 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการด าเนินการท่ี
ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีของสังคมไทย การเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคท่ี  
เท่าเทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเช่ือ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่าง
กัน 

5) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการบริหารงานของภาครัฐ  ท้ังในการให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายและตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงานตลอดจนการติดตามประเมินผลของภาครัฐ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
หารือเปิดรับฟังข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝุาย เพื่อให้การบริหารของภาครัฐ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปูองกันความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินนโยบายของภาครัฐ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบในการด าเนินการออกมาเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เมื่อพิจารณาถึงสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้าน จะเห็นถึงหลักการส าคัญท่ีจะช่วยในการพัฒนา

ภายใต้ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความเหล่ือมล้ า การสร้างค่านิยม 
การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
มีประเด็นยุทธศาสตร์หลายส่วนท่ีระบุเนื้อหาถึงการสร้างความสามัคคีปรองดอง สันติวิธี และการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง 
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2.3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค         
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ    
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ” โดยมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย… 
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่าง
เสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและ
ด าเนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหล่ือมล้ า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวินิจฉัยคดีมีความ
ถูกต้อง รวดเร็วโปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในท่ีควบคุม โดย 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
1) เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
และความพร้อมของการน าไปปฏิบัติ เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
และเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงตามข้อก าหนดใน  พระราชกฤษฏีกาการทบทวน  
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 

2) ควรน าเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย         
(Regulatory Impact Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม      
และการออกกฎหมายใหม่ทุกครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใน
ลักษณะสหวิชาให้สามารถพัฒนาและใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายต้ังแต่ก่อนออก  
ระหว่างบังคับใช้ และภายหลังการบังคับใช้ไประยะหนึ่ง 

3) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้
สามารถเข้ามามีส่วนให้ความรู้และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีทางปกครอง การยกร่าง
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย 

4) พัฒนาและต้ังหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีศึกษาวิจัยเชิงลึก  เพื่อพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์หรือประเภทของกฎหมายท่ีต้องท าการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลกระทบกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการ 
ออกกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ   
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ร่างกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือ
ผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการร่างกฎหมาย 

3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
1) ปฏิรูปองค์กรศาล องค์กรอัยการ องค์กรทนายความ และหน่วยงาน

ต ารวจให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดย 
(1) องค์กรศาล ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล พัฒนาระบบวิธี

พิจารณาคดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาล แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในแต่ละองค์กรศาล 
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศาล 

(2) องค์กรอัยการ ก าหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทนายแผ่นดิน มีอ านาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้อัยการมีอ านาจพิจารณาคดีให้
เป็นไปตามหลักกฎหมายได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง รวมท้ังต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเข้า
ร่วมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอย่างอื่นของรัฐ 

(3) องค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ขยายขอบเขตการ
ท าหน้าท่ีให้ครอบคลุมการให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ อาทิ การให้ค าปรึกษากฎหมาย การควบคุมท่ีปรึกษา
กฎหมายต่างประเทศ ก าหนดให้การประกอบวิชาชีพทนายความมีมาตรฐานขั้นสูง ยกเลิกใบอนุญาตว่าความ
ตลอดชีพ และให้ทนายความสามารถเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ 

(4) หน่วยงานต ารวจ สร้างความเป็นอิสระของหน่วยงาน ปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง ถ่ายโอนภารกิจท่ีมิใช่ภารกิจหลักของต ารวจกลับไปให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
สร้างกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของต ารวจ รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
กิจการของต ารวจ และมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

2) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวช้ีวัด
คุณภาพกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ และมีกระบวนการก าหนดตัวช้ีวัดเป็นระบบเปิดให้สามารถเป็น
เครื่องมือให้รัฐบาลและประชาชนติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมได้ท้ัง
ในระยะกลางและระยะยาว 

3) เร่งรัดด าเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม และพิจารณาน ามาตรการ
ลงโทษระยะปานกลางมาใช้ 

4) ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้
เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

5) พัฒนากลไกการก ากับดูแลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ 

6) พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร      
โดยพัฒนาการสืบสวน สอบสวนและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรม
ท้ังทางแพ่งและอาญาเพื่อเป็นช่องทาง (Platform) รองรับการเข้าถึงของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
รวมท้ังพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่งและอาญา 
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5.7 การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้านกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก 
2) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง

และเป็นธรรม โดยการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนครอบคลุมท่ัวทั้งประเทศ 
3) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมเบ้ืองต้นแก่ประชาชน 
4) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ีเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป ี 
กระทรวงยุติธรรมได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บท ระยะต่าง ๆ 
เพื่อรองรับนโยบายการขับเคล่ือนประเทศโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะยาว โดยในยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม 20 ปีนั้น ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 6 ข้อด้วยกัน โดยมียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และสันติวิธี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม โดยได้
จัดท ายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีแห่งชาติ  (พ.ศ.2559-2563) เพื่อพัฒนาพัฒนา
กลไกในการยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในสังคมเป็น
ปัญหาส าคัญซึ่งปัจจุบันความขัดแย้งหลายเรื่องได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติ  อย่างไรก็ดีมักจะพบว่าปัญหา
ความขัดแย้งหลายเรื่องไม่อาจใช้การบริหารราชการหรือกระบวนการยุติธรรมตามปกติเข้ามาแก้ไขจัดการได้ 
ซึ่งในอนาคตข้างหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากปัญหาความเหล่ือมล้ า 
การแย่งชิงทรัพยากร และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในอีก 20 ปี ข้างหน้า
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างกลไกในการจัดการยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง  ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ัง
คณะกรรมการอิสระเพื่อจัดการความขัดแย้ง การต้ังกรรมการร่วมการใช้ยุติธรรมชุมชนแทนการน าความ
ขัดแย้งสู่การพิจารณาคดี การใช้กระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้เกิดขึ้นจริง รวมท้ังการพัฒนาและส่งเสริม
ยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยมีกิจกรรมในการขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชน ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 โครงการสนับสนุนส านักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน (อส.ยช.) ประกอบด้วย 

1.1 จัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ตามจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

1.2 จัดต้ังอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน (อส.ยช.) 
กิจกรรมที่ 2 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 

โดยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านยุติธรรมชุมชนภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้านของ ศยช.ประจ าปีทุกปี 
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กิจกรรมที่ 3 โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนประจ าปีทุกปี 

กิจกรรมที่ 4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจ าปี
ทุกป ี

กิจกรรมที่ 5 จัดท าพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน1 พ.ศ. .... และระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งมีแนวทางท่ีส าคัญเพื่อ
น าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย ประกอบด้วย 3 แผนงาน 8 แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

แผนงาน 1 การใช้หลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อจัดการความขัดแย้ง  
1)  ใช้หลักกฎหมายแยกแยะกลุ่มคดีและสถานะทางคดี เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

ยุติธรรม  
2)  สร้างความเช่ือมั่นในหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย  

แผนงาน 2 จัดต้ังศูนย์ประสานงานและข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง  
1)  ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการปรองดองสมานฉันท์โดยให้หลัก

กฎหมายและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2)  พัฒนาปรับปรุง จัดท ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟู

ผู้ได้รับผลกระทบ  
3)  จัดท าระบบฐานข้อมูลปัญหาความขัดแย้ง  
4)  เยียวยา ฟื้นฟู และดูแลผู้ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ  

แผนงาน 3 สร้างภาวะท่ีเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม  
1)  เร่งรัดผลักดันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี  

1.1)   ส่งเสริมและพัฒนากลไกของรัฐในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดการ
ความขัดแย้งในระดับชาติ  

1.2)   โครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสันติวิธีและความสมานฉันท์ใน
สังคม 

1.3)   สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและ
สถานศึกษาเพื่อปลูกฝังสันติวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง  

1.4)   ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้งโดยใช้กลไกยุติธรรมชุมชน
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

2)  ลดและขจัดความเหล่ือมล้ าในสังคมท่ีบ่มเพาะความขัดแย้ง โดยมีการผลักดัน     
การปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม (Social – economic structure) เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ าอันเป็นสาเหตุ
ของความขัดแย้ง 
 

2.3.7 แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2563 

                                     
1
 กระทรวงยุตธิรรมได้ระงับการออกกฎหมายเก่ียวกับยตุิธรรมชุมชนในระดับพระราชบัญญตัิแล้ว 
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แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2563 ได้ก าหนดแนวคิด
พื้นฐานเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการในการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย และสร้างสังคมสมานฉันท์
ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชาติต้องเริ่มจากการสร้างสันติวัฒนธรรม และการ
ยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ังทัศนคติความเช่ือ อาจนามาซึ่ง
ความไม่เข้าใจ ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. ปัจจัยส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการความขัดแย้งคือการพัฒนากลไกในการ
เฝูาระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง และกลไกในการจัดการความขัดแย้งท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งยังเป็นช่องว่างของ
ของระบบกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้สามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในการตัดสินใจนโยบายภาครัฐ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมจะช่วยขจัดปัญหาต้นตอของ
ความขัดแย้ง และท าให้เกิดสันติสุขท่ียั่งยืน 

4.  ลักษณะความขัดแย้งมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามพัฒนาการของสังคม ซึ่งความขัดแย้ง
แต่ละอย่างต่างก็มีสาเหตุ ลักษณะเฉพาะ และกลไกท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งท่ีแตกต่างกัน จ าเป็น
จะต้องมีการศึกษาและพัฒนาต้นแบบรวมถึงกลไกในการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับ  
ความเปล่ียนแปลงของสังคม และความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

โดยมีวิสัยทัศน์ให้ “สังคมสมานฉันท์ด้วยการปฏิรูปสังคม อ านวยความยุติธรรมอย่างมีส่วนร่วม      
บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” และมีส่ิงท่ีต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด ได้แก่ 

  1. ส่งเสริมการร่วมมือของประชาชนในทุกขั้นตอน ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ
และประเมินผล 
  2. ส่งเสริมการปฏิรูปสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง และด้านสังคมอย่างยั่งยืน 
  3. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
โปร่งใสและเท่ียงธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนพื้นฐานความไว้วางใจและการมีมติร่วมกัน 
  4. สร้างต้นแบบด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์โดยบูรณาการท างานจากหลายฝุายใน
การปูองกันความขัดแย้ง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาสและบรรยากาศการปรองดองในสังคมท่ี
เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ทางเพศสภาพและในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
  5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตท่ีดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ประเทศไทยในระยะเวลา 4 ปี รวมท้ังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตแผนยุทธศาสตร์  
การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติฉบับนี้ จึงก าหนดเปูาหมายหลักในการด าเนินงานไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
  เปูาหมายท่ี 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ มีส่วนร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน 
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  เปูาหมายท่ี 2 เพื่อส่งเสริมชุมชน เครือข่าย อาสาสมัคร เยาวชน และกิจกรรมให้เป็น
รากฐานการพัฒนาในทุกมิติโดยให้ความส าคัญกับประชาชนควบคู่การส่งเสริมบทบาทชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
  เปูาหมายท่ี 3 เพื่อพัฒนาให้ระบบกระบวนการยุติธรรมมีความโปร่งใส และยุติธรรมต่อ
ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน และเสมอภาค 
  เปูาหมายท่ี 4 เพื่อพัฒนาทักษะและกลไกในการปูองกันและเปล่ียนแปลงความขัดแย้งโดย
สันติวิธี โดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วม 
  เปูาหมายท่ี 5 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้มีคุณธรรม และจริยธรรมและรู้จักพึ่งตนเองในการ
ด าเนินชีวิต โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความเหล่ือมล้ า ช่วยให้
สังคมประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีต่อกัน และกันโดยปราศจากความรุนแรงน าไปสู่ชีวิตท่ีสงบสุข 
 จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติและหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของประเทศ ได้ใช้กรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินต่อไป ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในประเด็นท่ีมีความเห็นต่าง โดยอาศัย
การถกแถลงด้วยเหตุผล การรับฟังซึ่งกันและกันและการตัดสินใจร่วมกัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปเครือข่ายสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีสันติวัฒนธรรมสามารถลด
ความเหล่ือมล้ าและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและเท่ียงธรรมบน
พื้นฐานความไว้วางใจ รวมตลอดถึงการพัฒนายุติธรรมชุมชน ยุติธรรมสมานฉันท์ และการฟูองคดีแบบกลุ่ม 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาส และบรรยากาศในการสานเสวนา การไกล่เกล่ียข้อพิพาท    
การเจรจาต่อรอง การสร้างฉันทามติและการใช้วิธีท่ีสันติอื่นๆ ในชุมชนและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังการด าเนินชีวิตของประชาชนด้วยคุณธรรม และจริยธรรมบนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.3.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550  

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  พ.ศ.2550 
เพื่อให้การส่งเสริมความสมานฉันท์และปูองกันความขัดแย้งท่ีจะน าไปสู่ความรุนแรงตามนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 โดยน าไปสู่ก่อต้ังส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติได้
ขึ้นตามระเบียบนี้  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย  ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อัยการสูงสุด เลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายกสภาทนายความ  
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคลท่ีมีบทบาทและมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการและแนวทางเกี่ยวกับการปูองกันแก้ไขและจัดการความขัดแย้งและข้อพิพาทด้วยสันติวิธี การสร้าง
ความสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การประชาเสวนาและ        
ธรรมาภิบาล เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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 (1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 (2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 (3) จัดท าแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 
 (4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณเพื่อเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง 
 (5) ส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ภายใต้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรมภายใต้
หลักยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย     
 (6) ส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมใน
ระดับต่างๆ รวมทั้งด าเนินการโครงการน าร่องหรือโครงการทดลอง ใดๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ 
 (7) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานของส านักงาน 
 (9) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 (10) เชิญข้าราชการพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
มาสอบถามข้อเท็จจริงรวมท้ังเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
 (11) สรุปรายงานสถานการณ์และการด าเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 
 (12) ปฏิบั ติการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
  

2.3.9 กฎหมายที่เก่ียวกับการไกล่เกลี่ย  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ให้อ านาจหน้าท่ีอ าเภอ

ในการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาททางอาญาในความผิดท่ียอมความกันได้และไม่ใช่คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ   
ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจ านง ให้นายอ าเภอ  ของอ าเภอนั้นหรือปลัดอ าเภอ 
ท่ีนายอ าเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกล่ียตามควรแก่กรณี และเมื่อผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม
เป็นหนังสือตามท่ีไกล่เกล่ียและปฏิบัติตามค าไกล่เกล่ียดังกล่าวแล้ว  ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีท่ีผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามท่ีไกล่เกล่ีย ให้จ าหน่าย 
ข้อพิพาทนั้นแต่เพื่อประโยชน์ในการท่ีผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป  อายุความการร้องทุกข์ตามประมวล
กฎหมายอาญาให้เริ่มนับแต่วันท่ีจ าหน่ายข้อพิพาท โดยมี กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษ
ทางอาญา พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายลูกซึ่งได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการไกล่เกล่ียไว้ 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดวิธีการ
ในการไกล่ในคดีการกระท าความผิดรุนแรงในครอบครัวไว้โดยเฉพาะ ในมาตรา 16 เพื่อให้มีการยอมความกัน 
ตามมาตรา 12 โดยวิธีการไกล่เกล่ียสามารถท าได้โดย พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาล แล้วแต่กรณี อาจมี 
การแต่งต้ังผู้ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ
หรือบุคคลท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือศาลเห็นสมควรเพื่อให้ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือในการไกล่เกล่ียให้คู่ความ
ได้ยอมความกัน หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือ
ไกล่เกล่ียให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้ 

นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการตรา พ.ร.บ.การไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกฎหมาย
ท่ีให้อ านาจหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังต ารวจ ในการไกล่เกล่ียคดีความบางประเภทท้ังคดีทางแพ่งและทางอาญา 
เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและลดจ านวนคดีท่ีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า 
และสร้างความยุติธรรมท่ีแท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ความส าคัญกับความยินยอมของคู่กรณี และคุณสมบัติ
ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ีย โดยความผิดทางอาญาท่ีสามารถน าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียประกอบด้วย 

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

มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น ท่ีไม่กระทบต่อส่วนรวม
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

(3) ความผิดท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่  
1) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชุลมุนต่อสู้  
2) ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
3) ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
4) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุน

ต่อสู้ 
5) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
6) ความผิดฐานลักทรัพย์ 

 
2.4 การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในต่างประเทศ 

ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศตะวันตกมีหลายประเทศท่ีได้น าหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 
อย่างแพร่หลาย เช่น สาธารณรัฐเช็ค นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
ท่ีประสบความส าเร็จในการน าหลักการสมานฉันท์ไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดจากปัญหา
อาชญากรรม ดังนั้น การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท้ังในภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศจะช่วยให้เข้าใจถึง
รูปแบบและประโยชน์ท่ีได้จากกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ศูนย์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการสร้างสันติภาพ (Center for Restorative Justice & 

Peacemaking, 2000) ได้รายงานจ านวนโปรแกรมเกี่ยวกับการเจราจรไกล่เกล่ียระหว่างเหยื่อและผู้ต้องหาใน
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีมีการด าเนินการท่ัวโลก โดยประเทศ
ท่ีมีการน ารูปแบบนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายท่ีสุดจะพบในประเทศนิวซีแลนด์ท่ีน าไปใช้ในทุกเขตพื้นท่ี รองลงมา
เป็นเยอรมนี จ านวน 348 โปรแกรม ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา จ านวน 289 โปรแกรม ฟินแลนด์ จ านวน 130 
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โปรแกรม ฝรั่งเศส จ านวน 73 โปรแกรม นอร์เวย์ จ านวน 44 โปรแกรม อังกฤษ จ านวน 43 โปรแกรม 
เบลเยียม จ านวน 31 โปรแกรม แคนาดา จ านวน 26 โปรแกรม ออสเตรีย จ านวน 17 โปรแกรม สวีเดน 
จ านวน 10 โปรแกรม เดนมาร์คและออสเตรเลีย จ านวน 5 โปรแกรม อิตาลี จ านวน 4 โปรแกรม สกอตแลนด์ 
จ านวน 2 โปรแกรม และแอฟริกาใต้ จ านวน 1 โปรแกรม   

 
1) สหรัฐอเมริกา  
จากการส ารวจโปรแกรมเกี่ยวกับการเจราจรไกล่เกล่ียระหว่างเหยื่อและผู้ต้องหาในสหรัฐอเมริกา พบว่า 

ส่วนใหญ่จัดต้ังขึ้นภายใต้การสนับสนุนของชุมชน/ภาคเอกชน จ านวน 49 โปรแกรม รองลงมาเป็นการสนับสนุน
ของโบสถ์ จ านวน 26 โปรแกรม ตามมาด้วยการสนับสนุนของกรมคุมประพฤติ จ านวน 18 โปรแกรม การสนับสนุน
จากหน่วยงานราชทัณฑ์ จ านวน 9 โปรแกรม การสนับสนุนจากส านักงานอัยการ จ านวน 5 โปรแกรม การ
สนับสนุนจากองค์กรพิทักษ์เหยื่อ จ านวน 4 โปรแกรม การสนับสนุนจากหน่วยงานต ารวจและหน่วยงานท่ีพัก
อาศัย จ านวน 2 โปรแกรม ส าหรับจ านวนคดีท่ีมีการด าเนินการเป็นคดีเยาวชนประมาณ 136 คดีต่อปี และคดี
ผู้ต้องหาเป็นผู้ใหญ่ เฉล่ีย 74 คดีต่อปี เป็นคดีร้ายแรงร้อยละ 33 และคดีเล็กน้อยร้อยละ 67 โดยเป็นคดีท่ีมา
จากเจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติ จ านวน 43 คดี ผู้พิพากษา จ านวน 34 คดี พนักงานอัยการ จ านวน 23 คดี 
กระบวนการทางเลือกเด็ก จ านวน 19 คดี เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 15 คดี ทนายความ จ านวน 10 คดี ชุมชน จ านวน 
3 คดี และองค์กรเกี่ยวกับเหยื่อ จ านวน 1 คดี ส าหรับความผิดท่ีมีการด าเนินส่วนใหญ่จะเป็นคดีความผิด 
เกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย จ านวน 72 คดี ประมาทท าให้ถึงแก่ความตาย จ านวน 15 คดี การกระท ารุนแรง
ในครอบครอบครัว จ านวน 12 คดี การกระท าความผิดทางเพศ จ านวน 18 คดี ฆาตกรรม จ านวน 8 คดี 
พยายามฆ่า จ านวน 8 คดี และอื่นๆ จ านวน 11 คดี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเจรจาไกล่เกล่ียก่อนท่ีจะมีการพิสูจน์
ความผิดอย่างเป็นทางการ โดยจะใช้เป็นกระบวนการทางเลือก จ านวน 71 คดี รองลงมาเป็นช่วงหลัง 
มีการตัดสินคดี (Center for Restorative Justice & Peacemaking, 2000) 

 
2) แคนาดา 
แคนาดาได้น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้อย่างกว้างขวางอีกประเทศหนึ่ง โดยมีการน า

การพิจารณาลงโทษแบบล้อมวง (Circle sentencing) มาใช้ในช่วงปี ค.ศ.1980 เป็นการน าเอาผู้ต้องหา เหยื่อ 
ญาติของแต่ละฝุาย และสมาชิกในชุมชนมาร่วมในการพูดคุยถึงสถานการณ์และสาเหตุของความขัดแย้ง 
(Strang, 2001) นอกจากนี้ในปี ค.ศ.1996 ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้สามารถน าการลงโทษ
เชิงชุมชนและสร้างความสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ผู้กระท าผิดแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
ตัวผู้เสียหายและชุมชนจากการกระท าของเขาเอง หลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีรากฐาน     
มาจากความเช่ือทางศาสนาและประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น ท่ีเช่ือว่าความยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
การเยียวยารักษาและการท าทุกอย่างให้ถูกต้องระหว่างกัน การให้อภัยและการฟื้นฟูเป็นพื้นฐานในการ
ตอบสนองต่อการกระท าความผิดของมนุษย์ ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สร้างมาจากความเช่ือ  
ท่ีต้องการท าให้ทุกอย่างถูกต้องการฟื้นฟูความสมดุล และความสมานฉันท์ ซึ่งท าให้ประชาชนส่วนใหญ่        
พึงพอใจมากกว่ากระวนการยุติธรรมหลักท่ีเน้นการลงโทษเพื่อการแก้แค้น 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในแคนาดามีการด าเนินการในพื้นท่ีต่างๆ โดยพบมากท่ีสุดในเมือง 
British Columbia จ านวน 30 โปรแกรม รองลงมาเป็นเมืองออนโตริโอ จ านวน 15 โปรแกรม เมืองอัลเบอร์
ตา จ านวน 8 โปรแกรม เมืองควิเบคและโนวาสโกเทีย จ านวน 4 โปรแกรม  เมืองยูคอน จ านวน 3 โปรแกรม 
และโปรแกรมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ระดับชาติ จ านวน 4 โปรแกรม ส าหรับรูปแบบของ
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในแคนาดามีหลายรูปแบบ สามารถน ามาใช้ท้ังในช่วงก่อนการมี            
ค าพิพากษาตัดสินและช่วงหลังท่ีมีการพิพากษาตัดสิน (Canadian Resource Centre for Victims of 
Crime, 2011) เช่น  

- Circles of Support and Accountability เป็นกลุ่มอาสาสมัครคอยให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ
ฟื้นฟูผู้ต้องหาท่ีกระท าผิดในคดีเกี่ยวกับเพศหลังจากพ้นโทษแล้ว   

- Peacemaking Circles เป็นกลุ่มท่ีมีรากฐานมาจากประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองท่ีมีความเช่ือ
ว่า ความรับผิดชอบในการจัดการปัญหาอาชญากรรมเป็นหน้าท่ีของชุมชนไม่ใช่เพียงแค่ผู้เสียหายและ
ครอบครัวเท่านั้น กลุ่มมีหน้าท่ีในการหาวิธีการเยียวยา สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน และลงโทษผู้ท่ีกระท า
ผิด โดยมุ่งเน้นไปท่ีการหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาอาชญากรรมและหาวิธีการปูองกันอาชญากรรมไม่ให้
เกิดขึ้นอีก  

- Community-assisted healing/healing circles เป็นคณะกรรมการคุมประพฤติท่ีท าหน้าท่ี
ในการรับฟังความเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังชนเผ่าพื้นเมืองท่ีจะถูกปล่อยตัว โดยผู้เข้าร่วม
พูดคุยประกอบด้วยกรรมการ ผู้ต้องหา เจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติ ผู้ค้ าประกันผู้ต้องหาผู้อาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง 
ผู้ช่วยในการพูดคุยและเหยื่อ ตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจนพบได้ท่ี British Columbia  

- Healing Circles เป็นพิธีการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยการให้ผู้ร่วมพูดคุยได้
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของแต่ละฝุาย และช่วยให้แต่ละฝุายได้รับการเยียวยารักษาอย่างแท้จริง 

- Sentencing Circles เป็นกระบวนการท่ีน าเหยื่อ ผู้ต้องหา ครอบครัว และสมาชิกในชุมชน 
เข้ามาประชุมกับผู้พิพากษา ทนายความ ต ารวจ และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยเสนอแนะแนวทาง     
การลงโทษผู้ต้องหาต่อผู้พิพากษา เหยื่อและสมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
ความต้องการของตนเองในการลงโทษผู้ต้องหา 

- Community conferencing เป็นรูปแบบท่ีรับมาจากเผ่าเมารีของนิวซีแลนด์ มุ่งเน้นไปท่ี 
การให้ผู้ต้องหาและครอบครัวรับผิดชอบต่อการกระท าท่ีเกิดขึ้น และท าการซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จากอาชญากรรม รวมท้ังปูองกันไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้นอีกในชุมชน  

- Community Justice Forums เป็นรูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมท่ีใช้ผู้ประสานงาน
ในการช่วยผู้ท่ีกระท าผิดและครอบครัวมาพูดคุยกับเหยื่อ ผู้ติดตาม ต ารวจ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยหาทาง
ออกของปัญหา ในแคนาดาได้มีการฝึกอบรมต ารวจและสมาชิกในชุมชนเพื่อให้สามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้     
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในคดีท่ีเยาวชนกระท าผิด เป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองอะบอริจิน 
ท่ีสนับสนุนการใช้เครือข่ายในชุมชนในการช่วยเหลือผู้เสียหายและฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน    

- Victim-Offender Mediating Programs มีการเริ่มใช้ในแคนาดามานานกว่า 25 ปี ซึ่งประสบ
ความส าเร็จในการน ามาใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งในชุมชนได้ดี และในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้ในคดีท่ีมี
ความร้ายแรง โดยการเข้าร่วมของคู่กรณีจะต้องเป็นด้วยความสมัครใจและมีผู้ประสานงานเป็นผู้ช่วย          
ในการไกล่เกล่ีย ซึ่งการเจราจรไกล่เกล่ียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงใดก็ได้ระหว่างการไต่สวนจนถึงในช่วงท่ีผู้ต้องหา
อยู่ในเรือนจ า ข้อตกลงจากการเจรจาไกล่เกล่ียจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะมีตารางนัดหมาย  
การจ่ายเงินชดเชยและการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้กระท าผิด 

- Healing Lodges เป็นแนวทางใหม่ของราชทัณฑ์ในการจัดการกับผู้ต้องหาชนเผ่าพื้นเมืองท่ีอยู่
ในเรือนจ ารัฐบาลกลาง เป็นการสร้างพื้นท่ีจ าลองชุมชนของชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีการจัดการสอน พิธีกรรม
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พื้นเมือง และมีผู้อาวุโสจากชนเผ่าพื้นเมืองมาให้ความรู้และพูดคุย เพื่อเป็นการเตรียมกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ
ในสังคมก่อนมีการปล่อยตัว 

- Surrogate Victim/Offender Restorative Justice Dialogue เป็นการจัดการพบปะพูดคุย
ระหว่างผู้ต้องหาหรือเหยื่อท่ีมีความต้องการพบปะพูดคุยกับผู้ต้องหาหรือเหยื่อในคดีอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย 

 
3) อังกฤษและเวลส์ 
อังกฤษและเวลส์มีการน าหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ส าหรับกระบวนการ

ยุติธรรมเด็กในรูปแบบ Youth Offenders Panels ซึ่งจะใช้ในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-17 ปี 
กระท าความผิดไม่ร้ายแรงเป็นครั้งแรก โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาส่งคดีเหล่านี้ไปท่ีคณะพิจารณาดังกล่าว     
ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกในชุมชุนท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 2 คน ในกระบวนการพิจารณาจะมีเด็กท่ีกระท า
ความผิดและผู้ปกครอง ผู้เสียหาย (ถ้ามี) และบุคคลท่ีเด็กเคารพนับถือ 1 คน คณะกรรมการนี้จะพิจารณา
วิธีการท่ีจะให้เด็กท่ีกระท าผิดชดเชยเยียวยาและพูดคุยถึงปัญหาของเด็กท่ีกระท าผิด และจะมีการประชุม    
อีกครั้งในช่วงท้ายของค าส่ังเพื่อประเมินผลการปฏิบัติของเด็ก แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการนี้ระดับการมี
ส่วนร่วมของเหยื่อค่อนข้างมีน้อย (UNODC, 2005) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของ Youth Offending Team 
(YOT) ท่ีมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อในการท่ีจะพูดคุยกับผู้ท่ีกระท าผิด หรือแสดงความต้องการให้ผู้ท่ี
กระท าผิดทราบและชดเชย ส าหรับผู้เสียหายท่ีไม่ต้องการจะเข้าร่วมพูดคุยสามารถท่ีจะเลือกวิธีการท่ีจะให้
ผู้กระท าผิดท าในชุมชนเพื่อเป็นการชดเชยได้ เจ้าหน้าท่ีในทีมจะท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กับเด็กท่ีกระท าผิด
เพื่อช่วยในการตรวจสอบควบคุมในระหว่างการถูกลงโทษ จุดเด่นของการท างานของทีมนี้คือ การมุ่งเน้นไปท่ี
การชดเชยเยียวยาท่ีสาธารณชนท่ัวไปสามารถรับรู้ได้ มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้รับรู้และร่วมมือ  
ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กท่ีกระท าผิด (Chavez, Cinco, & Drennan, 2015) 

 
4) ไอร์แลนด์ 
ไอร์แลนด์ได้เริ่มน าหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ส าหรับเยาวชนในช่วงปี ค.ศ.2001 โดยได้น า

หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทรกไว้ในกฎหมาย Children Act of 2001 ซึ่งบัญญัติให้มีการน า 
restorative conference มาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด เป็นท่ีรู้จักในช่ือ Garda 
Diversion Programme นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมท่ีน าหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้โดยศาลผ่านทาง
หน่วยงานคุมประพฤติ โดยเหยื่อสามารถพูดคุยกับเด็กท่ีกระท าผิดถึงผลกระทบท่ีได้ รับจากอาชญากรรม    
บางกรณีมีการท าข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายระหว่างคู่กรณี และบางกรณีมีการให้เด็กท่ีกระท าผิดท างาน
บริการชุมชนโดยวิธีการหนึ่งในการขอโทษเหยื่อ  (Chavez, Cinco, & Drennan, 2015)  

 
 
 
5) สาธารณรัฐเช็ค 
สาธารณรัฐเช็คมีการน าหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในรูปแบบของการเจรจา 

ไกล่เกล่ียในขั้นตอนก่อนการไต่สวนและในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยจัดต้ังเป็นศูนย์ Probation 
Mediation Service Centre เพื่อช่วยหาทางออกให้กับความขัดแย้งท่ีเกิดจากอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
และประโยชน์ต่อสังคม การเจราจรไกล่เกล่ียจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการยินยอมจากท้ังสองฝุาย โดยมี                
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ผู้ประสานงานเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือท้ังสองฝุายในการหาทางออกร่วมกัน โดยไม่มีการประเมินความขัดแย้ง
หรือตัดสินใจในรูปแบบของทางออก นอกจากนี้ยังมีเ จ้าหน้าท่ีคุมประพฤติท่ีจะเข้ามาร่วมในกระบวนการ
เริ่มต้นของกระบวนการไกล่เกล่ีย โดยการจัดท ารายงานเกี่ยวกับประวัติ สถานการณ์ แรงจูงใจของฝุาย  
ท่ีกระท าผิดในการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย (pre-sentence report) ให้กับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ไกล่เกล่ีย 
รวมท้ังอัยการและผู้พิพากษาด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการก าหนดรูปแบบในการด าเนินการกับผู้กระท าผิด
ต่อไป ในการเจราจรกับฝุายผู้กระท าผิดเจ้าหน้าท่ีศูนย์จะพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขผลกระทบ    
ท่ีเกิดจากการกระท าผิดเพื่อให้ผู้กระท าผิดเข้าใจและพร้อมท่ีจะยอมรับส่ิงท่ีจะต้องเจอ รวมท้ังการหาทางแก้ไข
ฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระท าผิดท่ีต้นเหตุ (UNODC, 2005) 

 
6) นอร์เวย์ 
นอร์เวย์เป็นอีกประเทศท่ีมีการน าหลักการสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการปัญหาอาชญากรรม        

โดยรูปแบบท่ีน ามาใช้จะเป็นการเจรจาไกล่เกล่ียระหว่างเหยื่อและผู้ต้องหา (Victim-Offender Mediation) 
แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีให้บริการจัดการไกล่เกล่ีย/ประชุม แต่มีเพียงศูนย์ 
Norwegian Mediation Service เท่านั้นท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมายในการจัดการไกล่เกล่ีย เนื่องจาก   
ถูกจัดต้ังขึ้นภายใต้กฎหมายการไกล่เกล่ีย (The National Mediation Service Act of 1991) และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรงยุติธรรม โดยมีผู้ประสานงานและผู้ไกล่เกล่ียประมาณ 600 คน  ศูนย์การไกล่เกล่ีย
มีท่ีท าการใน 22 เขตได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท้ังคดีอาญาและคดีแพ่ง (Chavez, 
Cinco, & Drennan, 2015) นอกจากนี้สภากาชาดนอร์เวย์ได้จัด Street Mediation ส าหรับเยาวชนท่ีมีความ
เส่ียง ซึ่งเป็นการท างานเชิงรุกเพื่อช่วยในการลดปัญหาอาชญากรรม ส าหรับการไกล่เกล่ียในเรือนจ าในนอร์เวย์
ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการไกล่เกล่ียจะมีผู้ประสานงานหรือ 
ผู้ไกล่เกล่ียท่ีเป็นประชาชนธรรมดาท่ีท างานเป็นอาสาสมัครในช่วงเวลาว่างในการมาท าหน้าท่ีดังกล่าว       
โดยคุณสมบัติของผู้ประสานงานต้องมีอายุเกิน 18 ปี ไม่เคยต้องโทษอาญาในช่วง 5 ปี มีทักษะในการเป็นผู้ฟัง
ท่ีดี มีความเป็นกลาง และมีความน่าเช่ือถือ ผู้ประสานงานจะได้รับการแต่งต้ังเป็นเวลา 4 ปีโดยคณะกรรมการ
ของแต่ละเขต  โดยท่ัวไปในการเป็นผู้ประสานงานใหม่จะได้รับการฝึกอบรม 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน รวมจ านวน  
4 วัน แต่ละครั้งห่างกัน 8 สัปดาห์ 

 
7) สวีเดน 
สวีเดนมีการบัญญัติกฎหมายการไกล่เกล่ียในปี ค.ศ.2002 (Mediation Act of 2002) ซึ่งได้สร้าง

กรอบในการน าหลักการยุติธรรมสมานฉันท์ในรูปแบบของการไกล่เกล่ียระหว่างเหยื่อและผู้ต้องหามาใช้    
ส่วนใหญ่จะมุ่งเปูาหมายไปท่ีกลุ่มผู้กระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน ในการจัดการเจรจาไกล่เกล่ียต้องเป็นความสมัคร
ใจของคู่กรณี โดยผู้ต้องต้องหาต้องยอมรับผิด เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการไกล่เกล่ียคือ การให้ผู้ต้องหา
ได้เข้าใจถึงผลกระทบของอาชญากรรมท่ีเขาท าและให้เหยื่อได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและได้รับ        
การชดเชย โดยการจัดการไกล่เกล่ียส่วนใหญ่จะจัดโดยต ารวจและหน่วยงานบริการสังคม (Rytterbro, 2003) 
ในแต่ละปีมีจ านวนคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียประมาณ 400 คดี และมีศูนย์การไกล่เกล่ียท่ัวประเทศ
จ านวน 50 แห่งในปี ค.ศ.2000 คดีส่วนใหญ่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในสวีเดนจะเป็นคดี ท่ีเกี่ยวกับ 
การลักเล็กขโมยน้อย (shoplifting) และเป็นเยาวชนร้อยละ 85 ของผู้ท่ีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกล่ียท้ังหมด 

 
8) ฟินแลนด์  
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ฟินแลนด์ได้น าการไกล่เกล่ียระหว่างเหยื่อและผู้ต้องหามาใช้ต้ังแต่ปี ค.ศ.1983 และได้มีการตรา
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องออกมาในปี ค.ศ.2005 (Mediation in Criminal and /Civil Cases Act of 2005) ท าให้
มีการน าวิธีการไกล่เกล่ียไปใช้ในคดีอาญาและคดีแพ่งท่ีไม่ค่อยร้ายแรง โดยการจัดการไกล่เกล่ียจะอยู่ในการ
ก ากับดูแลและรับผิดชอบของกระทรวงสังคมและสุขภาพ (Ministry of Social Affairs and Health) 
กระบวนการไกล่เกล่ียสามารถด าเนินการได้โดยหลายหน่วยงานท้ังของรัฐและองค์กรอิสระ ในกรณี ท่ีเป็นคดี
เกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวมีเพียงต ารวจและเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีสามารถน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกล่ียได้ โดยในปี ค.ศ.2009 มีจ านวนคดีความรุนแรงในครอบครัวถูกส่งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียจ านวน 
11,880 คดี ซึ่งหากคดีใดเคยผ่านกระบวนไกล่เกล่ียไปแล้วกระท าผิดซ้ าอีกก็จะไม่ถูกน ามาเข้าสู่กระบวนการ
อีกครั้ง (Uotila & Sambou, 2010) 

 
9) นิวซีแลนด์ 
นิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีมีการน าหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้อย่างแพร่หลาย

และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เนื่องจากมีการน ารูปแบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในทุกเขตพื้นท่ีท่ัวประเทศและ
เป็นเพียงประเทศเดียวท่ีมีการใช้รูปแบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทุกเขตอ านาจ (Center for Restorative 
Justice & Peacemaking, 2000) โดยมีการตรากฎหมายออกมาโดยเฉพาะส าหรับกระบวนการยุติธรรมของ
เยาวชน Children, Young Persons and Their Families Act ซึ่งจะมีการน าเอาวิธีการจัดการความขัดแย้ง
ของชนเผ่าเมารีซึ่งเป็นพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ โดยรูปแบบดังกล่าวเป็นการจัดการความขัดแย้งแบบ Family 
Group Conference (พงษ์ธร ธัญญสิริ, 2559; Strang, 2001) ชนเผ่าเมารีมีวัฒนธรรมประเพณีในการจัดการ
ความขัดแย้งในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มต้นจากการพบกับสมาชิกในชุมชน (Hui) ซึ่งจะเป็นผู้ช่วย 
ในการแก้ไขความขัดแย้ง โดยวิธีการจัดการความขัดแย้งจะใช้การส่ังสอนจากผู้ใหญ่ในชุมชน (Kaumatua)  
ท่ีเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการพูดคุยและรับฟัง รวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนและตัดสินใจ โดยเรียก
กระบวนการนี้ว่า การประชุม “Hui whakatika” โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. พิธีการสวดมนต์และการทักทายเพื่อเป็นการยอมรับในพิธีกรรมและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
2. การเขียนหรือพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบุคคล 
3. บุคคลแต่ละฝุายได้รับโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับส่ิงท่ีต้องการจากสมาชิกชุมชน 
4. บุคคลแต่ละฝุายกล่าวถึงปัญหาของแต่ละฝุายในหลายๆ ลักษณะ 
5. บุคคลแต่ละฝุายพูดคุยกันถึงผลกระทบของปัญหาท่ีจะได้รับ 
6. กลุ่มจะพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีจะท าให้ปัญหาคล่ีคลายไป 
7. กลุ่มจะอธิบายถึงภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น เมื่อปัญหานี้คล่ีคลาย 
8. กลุ่มจะพูดถึงแนวทางการแก้ไขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากปัญหา 
9. กลุ่มจะระดมความคิดเห็นและระดมทรัพยากรท่ีจะช่วยในการแก้ไขปัญหา 
10. กลุ่มจะก าหนดแผนการท่ีจะพบปะพูดคุยกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา 
11. กลุ่มจะก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการปัญหาและติดตามการด าเนินการ 
12. พิธีการสวดมนต์และกล่าวความยินดีและขอบคุณผู้เข้าร่วมด าเนินการ 
ลักษณะของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในนิวซีแลนด์มีลักษณะท่ีส าคัญ ดังนี้  (พงษ์ธร     

ธัญญสิริ, 2559) 
1. จ าแนกแยกแยะประเภทและความสัมพันธ์ของอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล 
2. จ าแนกความต้องการและพันธ์ผูกพันระหว่างกัน เพื่อสร้างความถูกต้องซึ่งกันและกัน 
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3. มีการส่ือสารระหว่างกันและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
4. ให้บทบาทและยึดถือผู้เสียหายกับผู้กระท าผิดเป็นศูนย์กลาง 
5. การตัดสินท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ความต้องการท่ีถูกต้องตรงกัน และการรับฟัง      

ความคิดเห็นของแต่ละฝุาย รวมถึงความสัมพันธ์อันดีท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
 
10) ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้อย่างแพร่หลาย

ในช่วงหลังปี ค.ศ.2001 (Larsen, 2014) โดยรูปแบบท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็น victim-offender 
mediation, conferencing, และ circle sentencing ในปี ค.ศ.2013 รูปแบบ conferencing ส ารับเยาวชน
มีด าเนินการในทุกเขตพื้นท่ีในออสเตรเลีย ในขณะท่ี  conferencing ส าหรับผู้ต้องหาท่ีเป็นผู้ใหญ่               
มีการด าเนินการในเขตนิวเซาท์เวลส์ และออสเตรเลียใต้  ส่วน circle sentencing มีการด าเนินการในเขต  
นิวเซาท์เวลส์ และออสเตรเลียตะวันตก และ victim-offender mediation มีการน ามาใช้ในทุกเขต ยกเว้น
เมืองวิคตอเรียและเขตเมืองหลวงออสเตรเลีย  

 
 
11) แอฟริกาใต้ 
แอฟริกาใต้ได้น าหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในรูปแบบของคณะกรรมการ     

การสร้างสันติชุมชนมาใช้ในปี 1997 (UNODC, 2005) โดยน ามาใช้ในเมือง Zwelethemba เพื่อน าเอาความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการข้อขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของชุมชน คณะกรรมการชุมชนนี้จะ
ประกอบด้วยสมาชิกในชุมชนท่ีจะท าหน้าท่ีจัดการความขัดแย้งท้ังในคดีแพ่งและคดีอาญา (peacemaking) 
และท าหน้าท่ีสร้างสันติภาพในชุมชนโดยการขจัดท่ีต้นเหตุของปัญหา เช่น ความยากจน หรือการขาด       
การเข้าถึงบริการ (peacebuilding) ในช่วงแรกคณะกรรมการไม่ได้รับคดีจากต ารวจหรือศาล แต่จะได้รับคดี/
ข้อขัดแย้งจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการพัฒนามากขึ้นและได้รับคดีมากขึ้นจากหน่วยงานต ารวจ          
ในกระบวนการท างานจะไม่มีกฎระเบียบตายตัวแต่มีเพียงขั้นตอนท่ีก าหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น 
คณะกรรมการได้สร้างแบบแผนในการแก้ไขปัญหาขึ้นมาเอง แต่ก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย  กระบวนการ
จัดการข้อขัดแย้งไม่มีสวนเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี แต่จะมุ่งเน้นไปท่ีการค้นหาทางออกท่ีสามารถท าได้เพื่อ
ลดหรือขจัดปัญหาให้หมดไป ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประชุมการจัดการความขัดแย้ง (peacemaking) จะมี
ลักษณะเป็นรูปแบบสมานฉันท์อยู่แล้ว เช่น การขอโทษ การชดใช้ และการชดเชย ส าหรับกระบวนการสร้าง
สินติสุข (peacebuilding) จะมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนในมุมกว้างเพื่อปูองกันไม่ให้
ปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นอีก 

 
12) บราซิล 
บราซิลได้น าหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเด็ก

และเยาวชน โดยการจัดต้ังศูนย์เจรจาไกล่เกล่ียส าหรับเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย 
Children and Adolescent Act of 1990 ท่ีอนุญาตให้ผู้พิพากษาสามารถน าวิธีการลงโทษอื่นมาลงโทษได้ 
เช่น การบริการชุมชน และการชดเชยเยียวยา ส าหรับเด็กท่ีกระท าความผิดในคดีท่ีมีโทษไม่ร้ายแรงเฉพาะผู้ท่ี
กระท าผิดครั้งแรก (UNODC, 2005) 
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2.5 กลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของประเทศไทย 
 

2.5.1 การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 

มาตรา 28 ตรี โดยให้ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน และมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการเลือกต้ังของราษฎรในหมู่บ้านโดยนายอ าเภอเป็นผู้แต่งต้ัง    
โดยมีกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้แก่ ข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ.2530 ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้  

1. การข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ในกรณีท่ีข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือ
คู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้าน หากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่งหรืออาญาในความผิด  
ต่อส่วนตัว คู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งสามารถแสดงความประสงค์ระงับข้อพิพาทต่อผู้ใหญ่บ้านได้  

2. การแต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ีย เมือ่คู่พิพาททุกฝุายตกลงบันทึกยินยอมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประนีประนอมข้อพิพาท คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้ด าเนินการ
แทนรวมถึงอาจเชิญบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควรมาร่วม ท้ังนี้ ข้อบังคับก าหนดว่าให้คณะกรรมการนัดหมายท าการ
ประนีประนอมข้อพิพาทโดยไม่ชักช้า  

3. คณะกรรมการหมู่บ้านสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่พิพาทหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง          
และตรวจสอบเอกสาร วัตถุพยาน หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องตามความยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง   
แล้วท าการประนีประนอมต่อหน้าคู่พิพาททุกฝุายโดยอาศัยหลักกฎหมายหรือจารีตประเพณีท้องถิ่นท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยข้อบังคับก าหนดให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจยศนายร้อยตรีขึ้นไปในเขตอ าเภอ           
และพนักงานอัยการให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุนในการฝึกอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตท้องท่ี หากคู่พิพาทตกลงกันได้ให้จัดท าสัญญาประนีประนอม แต่หากไม่ส าเร็จให้
ยุติแล้วรายงานให้นายอ าเภอท้องท่ีทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป  

 
2.5.2 การไกล่เกลี่ยโดยอ าเภอ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี7) พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ าเภอ    
มีหน้าท่ีไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทในเรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับท่ีดิน มรดก ข้อพิพาททางแพ่งท่ีมีทุนทรัพย์
ไม่เกิน 200,000 ในกรณีท่ีคู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอและคดีอาญาในความผิด       
ต่อส่วนตัวท่ีไม่ใช่เรื่องเพศท่ีเกิดขึ้นในเขตอ าเภอ ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่ง
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  พ.ศ.2553          
และขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียความผิด 
ท่ีมีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ดังนี้  

1. การน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ก าหนดว่าหากความผิดท่ีมีโทษทางอาญาเกิดขึ้นในเขตอ าเภอ
ใด ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาสามารถแสดงความประสงค์ต่อนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอในเขตนั้น  หลังจาก
นั้นให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอแจ้งและสอบถามคู่กรณีว่ายินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่ หาก
คู่พิพาททุกฝุายยินยอมให้เริ่มด าเนินการ 
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2. ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษ
ทางอาญา พ.ศ.2553 ก าหนดให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอท่ีรับข้อพิพาทไว้ด าเนินการไกล่เกล่ียให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน และขยายเวลาได้อีก 15 วันหากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมไกล่เกล่ียแจ้งให้ผู้เสียหาย
หรือผู้กล่าวหาทุกฝุายทราบว่าฝุายใดฝุายหนึ่งสามารถบอกเลิกการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเมื่อใดก็ได้  แต่หาก     
ท้ังสองฝุายได้จัดท าหนังสือตกลงยินยอม ในกรณีเช่นนี้สิทธิการน าคดีอาญามาฟูองจะระงับไป อย่างไรก็ตาม 
หากภายหลังไม่สามารถปฏิบัติตามความตกลงยินยอมได้ ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอจ าหน่ายข้อพิพาท   
ออกจากระบบการไกล่เกล่ียคดีอาญา และห้ามรับด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทดังกล่าวอีก โดยหาก
ด าเนินการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ ให้เริ่มนับอายุความการร้องทุกข์ต้ังแต่วันท่ีมีการจ าหน่ายข้อพิพาท 

3. การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทให้ด าเนินการต่อหน้าทุกฝุาย ยกเว้นฝุายใด
ฝุายหนึ่งไม่มาตามท่ีนัดหมายโดยไม่มีเหตุอันควร ส่วนการไกล่เกล่ียให้กระท าพร้อมหรือแยกกันก็ได้ โดยแต่ละ
ฝุายสามารถให้บุคคลท่ีไว้วางใจไม่เกิน 2 คนเข้ารับฟัง ยกเว้นครั้งใดท่ีผู้ไกล่เกล่ียเห็นว่าการอนุญาตจะท าให้
เกิดอุปสรรคท้ังนี้ ให้ผู้ไกล่เกล่ียเปิดโอกาสให้ทุกฝุายเสนอข้อผ่อนผันต่อกัน เสนอทางเลือกและห้ามเปิดเผย
ข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการด าเนินการยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามค าส่ังศาล  

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังก ากับดูแลศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งมีท้ังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเป็นการจัดต้ังตามประกาศ คสช .ท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 เพื่อท าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและเป็นศูนย์บริการร่วมตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2546 ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ รวดเร็ว      
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรม เป็นค าส่ังกระทรงมหาดไทยท่ี 436/2557 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 
2557 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ผู้อ านวยการศูนย์บริการร่วม กรมการปกครอง และหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีในการก ากับดูแล อ านวยการให้
การบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการมอบหมายหน้าท่ีในการก ากับดูแลตาม
ภารกิจของศูนย์ด ารงธรรม ดังนี้ 

1. ภารกิจการด าเนินการตามนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ท าหน้าท่ีหัวหน้าภารกิจ 

2. ภารกิจอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝุายบริหาร ท าหน้าท่ี
หัวหน้าภารกิจ   

3. ภารกิจการการให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ มอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครอง 
ท าหน้าท่ีหัวหน้าภารกิจ 

4. ภารกิจอ านวยการ มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าท่ีหัวหน้าภารกิจ   

5. หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน       
สาธารณภัยและพัฒนาเมือง ท าหน้าท่ีหัวหน้าภารกิจ 
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โดยต่อมาในวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกค าส่ัง
จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอและก าหนดให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
นายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีสาเหตุจากการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
จึงได้จัดต้ังขึ้นทุกอ าเภอ 878 อ าเภอ ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างท่ัวถึงและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยมี
หน้าท่ีท่ีส าคัญดังนี้ 

1. อ านวยการ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และส่ังการ เพื่อมอบหมายภารกิจให้ชุดปฏิบัติการ
ต าบล (ชปต.) 

2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาในกรอบอ านาจหน้าท่ี เช่น การอ านวยความเป็นธรรมทางแพ่ง อาญา   
และปกครอง/การรับเรื่องร้องทุกข์/เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย/ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านต่างๆ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร และบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าท่ีของนายอ าเภอในแ ต่ละพื้นท่ี ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

2.5.3 การไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดต้ังขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมท่ีต้องการ
ส่งเสริมกระบวนการยุ ติธรรมทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะออกมารองรับ              
การด าเนินการ มีเพียงความพยายามในการร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนซึ่งต่อมาได้มีการระงับการออก
กฎหมายฉบับนี้แล้ว โดยท่ัวไปแล้วศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีกรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ 

1. การปูองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้
เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระท าผิดทางอาญาโดยการเฝูาระวังปูองกัน การให้ความรู้ความเข้าใจ  
แก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ เป็นต้น 

2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปช่ัน รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปและติดตามผล
การด าเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 

3. การไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาท ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือสันติวัฒนธรรม 

4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการให้ความ
เข้าใจก าลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกท่ีดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป
รวมท้ังการให้ความรู้หรือค าแนะน าในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกต่อไป  

โครงสร้างการด าเนินการของศูนย์ธรรมชุมชนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีปรึกษาและ
ส่วนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส าหรับส่วนท่ีปรึกษา ประกอบด้วย  

1. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล  
2. พัฒนากรประจ าต าบล  
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3. ก านัน  
4. น ายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบล และ/หรือน ายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล  
5. ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด 1 คน  
และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วย  
1. ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง)  
2. รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง 2 คน ตามล าดับ)  
3. กรรมการ ประกอบด้วย  

3.1 ประธานคณะท างานด้านอ านวยการในคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ด าเนินการเลือกกันเอง 2 คน  

3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีภูมิล าเนาใน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เลือกกันเอง 2 คน  

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

4. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย นิติกร/เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลในพื้นท่ีต าบล 1 คน  

ส าหรับกระบวนการการไกล่เกล่ียของศูนย์ยุติธรรมชุมชนคู่กรณีสามารถน าข้อพาท         
ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนมาไกล่เกล่ียกันได้ด้วยความสมัครใจ โดยในข้อพิพาททางอาญาท่ีสามารถน ามาไกล่เกล่ียกัน
ได้จะเป็นเฉพาะความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีท่ียอมความกันได้ โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะรับเรื่อง
ไว้และจัดประชุมเพื่อให้มีการไกล่เกล่ียกันระหว่างคู่กรณี 

 
2.5.4 ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน  

ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในปัจจุบันอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนได้ 
ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกล่ีย 
ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 1. ท่ีปรึกษา          
2. ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพาทชุมชน 3. รองประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพาทชุมชน 4. กรรมการ   
5. เหรัญญิก 6. ประชาสัมพันธ์ 7. ปฏิคม 8. เลขานุการ 9. ผู้ช่วยเลขานุการ ฯลฯ 

พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ก าหนดให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดย
ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถกระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อพิพาททางแพ่งท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ านวนตามท่ีก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

(2) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก (1) ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(3) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 35 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญาให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ความผิดอันยอมความได้ 
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(2) ความผิดลหุโทษตามมาตราต่าง ๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษ
อื่นท่ีไม่กระทบต่อส่วนรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย 

มาตรา 390  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่
กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 391  ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 392  ผู้ใดท าให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 393  ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 394  ผู้ใดไล่ ต้อน หรือท าให้สัตว์ใด ๆ เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่นท่ีได้แต่งดิน
ไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 395  ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือนาของ
ผู้อื่นท่ีได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา 397  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือ
กระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในท่ีสาธารณสถานหรือ
ต่อหน้าธารก านัลหรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระท ามี
อ านาจเหนือผู้ถูกกระท าอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือ
ประการอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ส าหรับผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเมื่อคู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา     
กันแล้วให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟูองระงับเฉพาะคู่กรณีซึ่งท าข้อตกลงดังกล่าว 

 
2.5.5 การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน  

พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนน าคดี  
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียได้ โดยความผิดทางอาญาท่ีสามารถน าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงาน
สอบสวนประกอบด้วย 

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

มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น ท่ีไม่กระทบต่อส่วนรวม
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

(3) ความผิดท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่  
1) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชุลมุนต่อสู้  
2)  ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
3)  ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
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4)  ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุน 
5)  ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
6)  ความผิดฐานลักทรัพย์ 

โดยหลักการที่ส าคัญการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน ประกอบด้วย 
     1)  การเปล่ียนจากการไกล่เกล่ียโดยพนักงานสอบสวน มาเป็น ผู้ไกล่เกล่ียท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้ว  
     2)  ความผิดท่ียอมความได้ และความผิดท่ียอมความไม่ได้บางมาตรา  
     3)  การไกล่เกล่ียอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของคู่กรณี  
     4)  ถ้าการไกล่เกล่ียส าเร็จ อัยการส่ังยุติคดี และสิทธิน าคดีอาญามาฟูองเป็นอันระงับ  
     5)  ถ้าการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จให้พนักงานสอบสวนท าการสอบต่อไป (มาตรา61) 
     6)  การให้หยุดหรืองดใช้กฎหมายบางเรื่องในระหว่างการไกล่เกล่ีย เช่น การให้หยุด

นับอายุความในการด าเนินคดีอาญา และการให้หยุดนับระยะเวลาในเรื่อง การฟูอง การผัดฟูอง การควบคุม 
และการขัง  

     7)  การไม่ให้น าบทบัญญัติเรื่องระยะเวลาในการปล่อยตัวช่ัวคราว ตามมาตรา 113      
ป.วิ.อาญา มาใช้บังคับในระหว่างการไกล่เกล่ีย  

ส าหรับกระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน มีดังนี้ 
1) พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิคู่กรณี  
2) คู่กรณียื่นค าร้องขอไกล่เกล่ียต่อพนักงานสอบสวน  
3) พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าส่ัง มีค าส่ังให้ไกล่เกล่ียโดยมีหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณา คือ พฤติการณ์ไม่ร้ายแรง ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม 
4) พนักงานสอบสวนประชุมคู่กรณีเพื่อเลือกและแต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ียภายใน 7 วันนับแต่

วันออกค าส่ังไกล่เกล่ีย ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้พนักงานสอบสวนเลือกและต้ังเอง               
5) การเริ่มไกล่เกล่ีย พนักงานสอบสวนนัดวันไกล่เกล่ียภายใน 7 วันนับแต่วันแต่งต้ัง  

ผู้ไกล่เกล่ีย แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกล่ียและคู่กรณีทราบ ขยายได้อีก 7 วัน  
6) ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการไกล่เกล่ียประกอบด้วย คู่กรณีด้วยตนเองและคนไว้วางใจไม่เกิน 

2 คน กรณีผู้ต้องหาเป็นผู้เยาว์ต้องมีสหวิชาชีพเข้าร่วมการไกล่เกล่ียด้วย อันได้แก่  บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์  

7) การไกล่เกล่ียต้องกระท าเป็นความลับ ในการไกล่เกล่ียจะต้องอธิบายพฤติการณ์
แห่งการกระท า ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับคดี กระบวนการ ผลทางกฎหมาย และสิทธิในการยุติการไกล่เกล่ีย 
ต้องท าการไกล่เกล่ียให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีนัดไกล่เกล่ียครั้งแรก ขยายได้อีก 30 วัน ถ้าตกลงกันได้
ให้ผู้ไกล่เกล่ียท าบันทึกส่งพนักงานสอบสวน  

8) กรณีไกล่เกล่ียส าเร็จ พนักงานสอบสวนส่งบันทึกไกล่เกล่ียพร้อมส านวนสอบสวนไป
ให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการส่ังยุติคดี ท าให้สิทธิน าคดีอาญามาฟูองเป็นอันระงับ ส าหรับกรณีไกล่เกล่ีย
ไม่ส าเร็จ ผู้ไกล่เกล่ียส่งบันทึกไกล่เกล่ียให้พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนท าการสอบสวนต่อไป 

 
2.5.6 การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานอัยการ  

ระเบียบส านักอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ัน
พนักงานอัยการ พ.ศ.2555 ได้ก าหนดให้มีการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทในช้ันอัยการได้ โดยในเขต
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กรุงเทพมหานครเป็นหน้าท่ีของส านักงานอัยการพิเศษฝุายช่วยเหลือทางกฎหมาย  ส่วนในต่างจังหวัดให้เป็น
ความรับผิดชอบของส านักงานอัยการจังหวัดในท้องท่ีท่ีพนักงานสอบสวนส่งส านวนมา  ในกรณีท่ีพนักงาน
สอบสวนส่งส านวนให้ส านักงานอัยการคดีศาลแขวง  ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด        
ให้ส านักงานอัยการท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีอ าเภอหรือจังหวัดนั้นมีหน้าท่ีรับผิดชอบแล้วแต่กรณี โดยพนักงานอัยการ 
มีอ านาจในการไกล่เกล่ียเฉพาะคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวจากพนักงานสอบสวน และพิจารณาแล้วเห็นว่า
คดีไม่มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากผู้ต้องหาประกอบอาชญากรรมเป็นอาชีพ กระท าความผิดติดเป็นนิสัย 

ส าหรับข้ันตอนการด าเนินการไกล่เกล่ีย มีดังนี้  
1. เมื่อส านักงานอัยการพิเศษฝุายช่วยเหลือทางกฎหมายหรือส านักงานอัยการจังหวัดได้รับ

ส านวนการสอบสวนคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวจากพนักงานสอบสวน  และพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเนื่องจากผู้ต้องหาประกอบอาชญากรรมเป็นอาชีพ  กระท าความผิดติดเป็นนิสัย หรือมี
ข้อเท็จจริงเป็นท่ีแน่ชัดว่าพนักงานอัยการจะต้องมีค าส่ังยุติการด าเนินคดีเพราะเหตุอื่น ให้มีหนังสือแจ้ง
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) หรืออัยการจังหวัดประจ าส านักงาน
อัยการสูงสุดรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจ าส านักงานอัยการ
จังหวัด (อจ.สคช.) โดยเร็วเพื่อด าเนินการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทโดยไม่ต้องรอส่งส านวนไปด้วย   
หากจังหวัดใดไม่มี อจ.สคช. ให้อัยการจังหวัดนั้นมอบหมายพนักงานอัยการซึ่งมิใช่ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินคดีอาญาเรื่องนั้นเป็นพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องในกรณีท่ีส านวนการสอบสวนส่งไปท่ีส านักงานอัยการ
คดีศาลแขวง หรือส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ก็ให้มีหนังสือแจ้งส านักงานอัยการจังหวัด
โดยเร็วเช่นกัน ซึ่งการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ันพนักงานอัยการนั้น  จะเริ่มขึ้นทันที    
เมื่อพนักงานสอบสวนส่งส านวนคดีให้โดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาร้องขอ และจะด าเนินการควบคู่
กันไปโดยแยกจากการพิจารณาส่ังฟูองศาลตามปกติ  

2. เมื่อส านักงานอัยการพิเศษฝุายช่วยเหลือทางกฎหมาย สคช. หรือ อจ.สคช. ได้รับ
หนังสือแจ้งให้มอบหมายพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนท่ีรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนรับผิดชอบเป็นเจ้าของเรื่องท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ีย  

3. พนักงานอัยการเจ้าของเรื่องท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียต้องแจ้งผู้เสียหายและผู้ต้องหา
ภายใน 5 วันท าการ ให้มาพบหรือส่งผู้แทนมาพบตามวันเวลาท่ีนัดหมายซึ่งวันดังกล่าวต้องก าหนดขึ้นไม่เกิน  
15 วันนับแต่วันท่ีออกหนังสือ หากมีฝุายใดฝุายหนึ่งขอเล่ือนนัดและมีเหตุผลอันสมควรให้เล่ือนเวลานัดออกไป
ได้ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันนัดครั้งแรกหรือเล่ือนตามเห็นสมควร แต่หากคู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งไม่มาตามนัด
หมายโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่สามารถติดตามตัวได้ ให้พนักงานอัยการเจ้าของเรื่อง
เสนออัยการพิเศษฝุายช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือ อจ.สคช. เพื่อเสนออัยการจังหวัดพิจารณาส่ังยุติ
กระบวนการ แล้วแจ้งให้อธิบดีอัยการ สคช. หรืออธิบดีอัยการภาคทราบ  

4. ก่อนเริ่มกระบวนการไกล่เกล่ีย พนักงานอัยการผู้ไกล่เกล่ียต้องแจ้งให้ผู้เสียหายและ
ผู้ต้องหาทราบว่าแต่ละฝุายมีสิทธิเลือกว่าจะเข้าร่วมการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทหรือไม่ก็ได้ และมีสิทธิ
ให้บุคคลท่ีไว้วางใจเข้ารับฟังได้ฝุายละไม่เกิน 2 คน รวมถึงแจ้งว่าผลทางกฎหมายของกระบวนการ ข้อเสนอ 
ข้อผ่อนผัน หรือค าช้ีแจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในช้ันไกล่เกล่ียจะเก็บเป็นความลับ ไม่มีสิทธิใช้อ้างอิงไม่ว่ากรณี
ใดๆ ไม่ผูกมัดให้ต้องปฏิบัติตาม และหากไม่สามารถตกลงกันได้จะไม่มีผลต่อการพิจารณาความเห็นและค าส่ัง
ของพนักงานอัยการ  

5. เมื่อเริ่มกระบวนการไกล่เกล่ีย ให้พนักงานอัยการรับฟังข้อพิพาททีละฝุาย แต่ห้ามรับฟัง
และซักถามข้อเท็จจริงในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดหรือพฤติการณ์ในการกระท าผิดหรือข้อเท็จจริงท่ีเป็น
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สาระส าคัญของคดีในขณะท่ีคู่พิพาทอีกฝุายหนึ่งอยู่ร่วมฟังด้วย นอกจากนี้ พนักงานอัยการเจ้าของเรื่องจะต้อง
ด าเนินการด้วยความเท่ียงธรรมและเป็นกลาง และต้องไม่กระท าการใดท่ีเป็นการชักจูง ให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง หรือโดยมิชอบ เพื่อให้คู่พิพาทยินยอมในการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท รวมถึงห้ามวินิจฉัยว่า
คู่พิพาทฝุายใดผิดฝุายใดถูก  

6. กรณีการไกล่เกล่ียส าเร็จให้พนักงานอัยการผู้ไกล่เกล่ียท าแบบบันทึกยอมความกันไว้
และส่งผลการไกล่เกล่ียให้พนักงานอัยการท่ีรับผิดชอบการด าเนินคดีอาญาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ซึ่งเมื่อยอมความกันแล้วคดีอาญาก็ส้ินสุดลงโดยไม่มีการฟูองคดีต่อศาล ส าหรับกรณีท่ีการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จให้
พนักงานอัยการผู้ไกล่เกล่ียรายงานผลต่ออัยการพิเศษฝุายช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือ อจ.สคช. เพื่อเสนอ
อัยการจังหวัดพิจารณาส่ังยุติกระบวนการไกล่เกล่ีย อันท าให้น าไปสู่การฟูองคดีต่อศาลต่อไป 

 
2.5.7 กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาล  

 ศาลยุติธรรมมีหน้าท่ีในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยมีเปูาหมายส าคัญคือ การยุติ   
ข้อพิพาทให้แก่ประชาชนให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว         
ศาลยุติธรรมจึงมีการน าระบบการไกล่เกล่ียเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ควบคู่กับการพิจารณาคดีของ
ศาล โดยมีผู้ประนีประนอม เป็นคนกลางท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือคู่กรณีในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความสงบสุขในสังคม ลดปริมาณคดีในการพิจารณาของศาล และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทด้วยตนเองด้วย แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการสมานฉันท์
หรือการไกล่เกล่ียในช้ันศาลนั้นยังมีเพียงการไกล่เกล่ียคดีทางแพ่งเท่านั้น ยังไม่มีการก าหนดช่องทางอย่างเป็น
ระบบไว้ส าหรับคดีอาญา แต่ในทางปฏิบัติคู่ความทางอาญาสามารถตกลงกันผ่านการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
คดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งก าหนดให้สามารถ
ยอมความหรือถอนฟูองก่อนคดีถึงท่ีสุดได้ (ลัชชา สวัสด์ิผล, 2558) 
 

2.5.8 กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของกรมบังคับคดี  
กรมบังคับคดีมีภารกิจในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้ การช าระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้อง
กับประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิของตนเอง     
ด้านการบังคับคดี ท้ังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าถึง
บริการต่างๆ ของกรมบังคับคดี ซึ่งการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งท่ีกรมบังคับคดีได้
ด าเนินการโดยมีศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทกรมบังคับคดี ท าหน้าท่ีด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทภายหลังจากท่ี
ศาลมีค าพิพากษาแล้ว ท้ังก่อนการบังคับคดีและภายหลังจากท่ีมีการบังคับคดีแล้ว โดยสามารถยื่นค าร้องขอ
ไกล่เกล่ียได้ท่ีกรมบังคับคดีและส านักงานบังคับคดีทุกสาขาท่ัวประเทศ (กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.) 

การไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทเพื่อยุติการบังคับคดีโดยมีบุคคลท่ีสามซึ่งเป็น
กลาง ท่ีเรียกว่า “ผู้ไกล่เกล่ีย” ในการท าหน้าท่ีช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้คู่กรณีหาทางออกของ   
ข้อพิพาทร่วมกัน หากตกลงกันได้จะเป็นผลให้มีการถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์ หรือถอนการ
บังคับคดี โดยการท าบันทึกข้อตกลง ซึ่งมีผลผูกพันให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตาม การไกล่เกล่ียข้อพิพาท จะช่วยให้
คู่กรณีทุกฝุายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันจากการท่ีพิพาทกันนั้นได้  โดยผู้ไกล่เกล่ียจะคอยเป็นผู้กระตุ้น 
แนะน า โน้มน้าว หรือช้ีแนะหนทางท่ีเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้กับคู่กรณี โดยผู้ไกล่เกล่ียไม่มี
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อ านาจในการก าหนดข้อตกลงให้แก่คู่กรณีเหมือนดังอนุญาโตตุลาการ หรือผู้พิพากษาแต่อย่างใด การจะตกลง
หรือไม่จึงเป็นการตัดสินใจของคู่กรณีเอง (ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทกรมบังคับคดี, ม.ป.ป.) 

ผลดีของการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี 
1. รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
3. เป็นท่ียุติโดยการตัดสินใจของคู่กรณีเอง 
4. ข้อยุติท่ีได้นั้นมีความเหมาะสมกับคู่กรณีเป็นความลับ 
5. ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีสามารถบังคับได้ 
6. รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว 
7. มีความยืดหยุ่น 
8. ยังคงสิทธิในการบังคับคดี 

โดยมีขั้นตอนการไกล่เกล่ีย ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1   คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียื่นค าร้องขอไกล่เกล่ีย 
ขั้นตอนท่ี 2   เจ้าพนักงานผู้รับค าร้องอธิบายขั้นตอนการบังคับคดีและวิธีการไกล่เกล่ีย ให้ค าแนะน า

ช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นให้กับผู้ร้อง 
ขั้นตอนท่ี 3   ก าหนดวันนัดไกล่เกล่ีย 
ขั้นตอนท่ี 4   มีหนังสือแจ้งวันเวลานัดไกล่เกล่ียให้คู่กรณีทราบ 
ขั้นตอนท่ี 5   มาท าการไกล่เกล่ียตามก าหนดนัด 

 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีการน ารูปแบบกระบวนการสมานฉันท์และสันติ
วิธีท่ีน่าสนใจในประเทศไทยท่ีคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท้ัง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวน 5 
หน่วยงานในแต่ละพื้นท่ีประกอบด้วย 
  1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอและศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ 

2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
3) กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับ

ข้อพิพาทชุมชน 
4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของพนักงานสอบสวน 
5) ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีอาญาโดยส านักงานคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) 
ซึ่งท้ัง 5 หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีท่ีน่าสนใจ โดยมี

การด าเนินการครอบคลุมทุกพื้นท่ีในประเทศไทย เป็นหน่วยงานเบื้องต้นท่ีรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชนโดยตรงและมีอ านาจสามารถด าเนินการไกล่เกล่ียความขัดแย้งได้ก่อนท่ีมีการด าเนินการฟูองคดีใน
ช้ันศาล โดยจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษากระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งของ
หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ เพื่อท่ีแสวงหาแนวทางในการลดจ านวนคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หลัก ซึ่งเป็นบทบาทหน้าท่ีหลักของท้ัง 5 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ส าหรับการไกล่เกล่ียคดีอาญาในช้ันศาล 
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ซึ่งไม่ได้ก าหนดช่องทางการไกล่เกล่ียท่ีเป็นกระบวนการสมานฉันท์หรือกระบวนการทางเลือกอย่างเป็นระบบ
ไว้ มีเพียงกระบวนการดั้งเดิมคือ การยอมความกันหรือถอนฟูองตามกฎหมายเท่านั้น จึงไม่มีความน่าสนใจใน
การศึกษากระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันศาล และส าหรับการไกล่เกล่ียโดยศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท กรมบังคับคดี 
เป็นการไกล่ไกล่เกล่ียทางแพ่งและคดีล้มละลาย ไม่มีการไกล่เกล่ียคดีอาญา รวมท้ังกระบวนการไกล่เกล่ีย
เกิดขึ้นหลังจากท่ีคดีข้อพิพาทถึงท่ีสุดแล้วเท่านั้น ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับเปูาหมายหลักของการศึกษาในครั้งนี้ท่ี
มุ่งไปท่ีการใช้กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีการในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนก่อนท่ีจะมีการ
ด าเนินการฟูองคดีอย่างเป็นทางการ  

ดังนั้น กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทซึ่งเป็นการใช้กระบวนสมานฉันท์และสันติวิธีในการจัดการ
ความขัดแย้งก่อนท่ีจะมีการฟูองคดีของท้ัง 4 หน่วยงานคือ 1) อ าเภอและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ภายใต้สังกัด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
3) ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 4) พนักงานสอบสวน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ 5) ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ส านักงานอัยการสูงสุด จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการศึกษาระเบียบ รูปแบบ และกลไกของการจัดการ
ความขัดแย้งของแต่ละหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้ังก็เพื่อน ามาเป็นแนวทางในศึกษาแนวคิด 
วิธีการ และรูปแบบของกฎหมายในการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วย
การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธีในประเทศไทยต่อไป เพื่อให้สามารถลดจ านวนคดีท่ีจะเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมหลัก ซึ่งจะเป็นการลดภาระของรัฐและยังช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม โดยตัวประชาชนได้มีส่วนร่วมในการยุติธรรมความขัดแย้งด้วยตนเอง อันจะท า
ให้คู่พิพาทเกิดความพึงพอใจและอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสมานฉันท์ต่อไป 
 
2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 คณะผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ท้ังในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 

กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ (2562) ได้เสนอแนะแนวทางในการลดจ านวนผู้กระท าผิดใน
กระบวนการยุติธรรมและผู้ต้องขังในเรือนจ า จ าแนกขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยในขั้นตอนก่อน
การฟูองคดีซึ่งอยู่ในอ านาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วยแนวทางท่ีส าคัญดังนี้  

1) การส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ เป็นแนวทางในการยุติปัญหาข้อขัดแย้งก่อนท่ี
จะเป็นคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถน ามาใช้
กับอาชญากรรมท่ีความรุนแรงน้อยเช่น คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด ความผิดของเด็ก และคดีเล็กน้อยอื่นๆ 
แนวคิดนี้สอดคล้องกับการอ านวยความยุติธรรมโดยชุมชน (Community justice) ซึ่งท าได้ในหลายรูปแบบ 
โดยจะเน้นการน าทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยเจราจรยุติปัญหากัน หลายประเทศได้มีการน ากระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์มาใช้และประสบความส าเร็จท าให้จ านวนคดีอาญามีจ านวนน้อย เช่น แคนาดา ลาว 
นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยกลไกภายในชุมชนในการไกล่เกล่ียคดี มีกฎหมายรองรับ
อย่างชัดเจน ดังนั้น ส าหรับสังคมไทยควรมีการส่งเสริมให้แต่ละชุมชน/พื้นท่ีน าหลักการกระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท์ไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนของตนเองอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ รัฐควรมี
กฎหมายรองรับกระบวนสมานฉันท์ในชุมชนอย่างชัดเจน  

2) การเบี่ยงเบนคดีก่อนการฟูอง เป็นการเบี่ยงเบนผู้กระท าผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมอาญา
ท่ัวไป ท้ังนี้เพื่อเป็นการลดจ านวนคนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยมีตัวอย่างท่ีส าคัญคือการบ าบัด
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ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแทนการฟูองด าเนินคดีอาญา โดยท าให้ลดจ านวนคนท่ีเข้าไปสู่เรือนจ าได้อย่างมาก       
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีผู้กระท าผิดจ านวนมากถูกส่งเข้าสู่เรือนจ า ท้ังท่ีความผิดบางประเภทสามารถท่ีจะน า
มาตรการอื่นมาใช้ในการลงโทษแทนการฟูองคดีอาญา ส าหรับมาตรการแทนการฟูองคดีอาญาสามารถท าได้
โดยให้อ านาจต ารวจช่วยไกล่เกล่ียคดี และให้อัยการมีอ านาจส่ังชะลอการฟูองศาลได้โดยรูปแบบการเบี่ยงเบน
คดีจากการฟูองคดีต่อศาล ประกอบด้วยวิธีการดังนี้  

- การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข 
- การลงโทษด้วยวาจา 
- การเจรจาโดยอนุญาโตตุลาการ 
- การให้ชดใช้ความเสียหายแก่เหยื่อ 
- การบริการทางสังคม 
- การเจรจาไกล่เกล่ียระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าผิด 
- การประชุมกลุ่มครอบครัว 
- การใช้กระบวนการสมานฉันท์อย่างอื่น 

การเปล่ียนแนวคิดในการลงโทษ ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการลงโทษด้วยการด าเนินคดีเพื่อน าตัวผู้กระท า
ผิดเข้าสู่เรือนจ าเพียงอย่างเดียว หรือเป็นทางออกเดียวของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม ด้วยแนวคิด
การแก้ไขปัญหาแบบเดิมนี้ท าให้เรือนจ ามีผู้ต้องขังจ านวนมาก ดังนั้นกระบวนยุติธรรมจึงควรมีการใช้วิธีการ
ลงโทษทางเลือกมากข้ึน  

โสรัตน์ กลับวิลาและคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในประเทศสมาชิกอาเซียนและพบการน ากระบวนการสมานฉันท์ไปใช้ในการจัดการความ
ขัดแย้งทางอาญาท่ีน่าสนใจในประเทศฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์ได้น ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมีการ
น ามาใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการด าเนินคดีอาญา โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนก่อนแจ้งความต่อต ารวจ
จะมี Katarungang Pambarangay หรือ Barangay Justice System เป็นระบบยุติธรรมพื้นฐานในประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามกรอบของกฎหมาย REPUBLIC ACT NO. 7160 หรือ LOCAL GOVERNMENT 
CODE OF 1991 ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยราชการท้องถิ่นท่ีเล็กท่ีสุดใน Barangay และก ากับดูแลโดยผู้น าท่ี
ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองเมือง Barangay เป็นหนึ่งในคณะกรรมการท่ีตัดสินใจเรื่อง
ความขัดแย้งและประเด็นอื่น ๆ ท่ีเป็นระบบแบบด้ังเดิมของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาข้อพิพาท ระบบนี้มีอยู่เพื่อ
ช่วยลดภาระให้กับศาลและเป็นทางเลือกส าหรับชุมชนในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือเรียกได้
ว่าเป็นกระบวนการไกล่เกล่ียในระดับหมู่บ้าน เมื่อได้รับการร้องเรียน (วาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ผู้น าจะแจ้ง
วันของการประชุมในวันรุ่งขึ้นเพื่อแจ้งให้สมาชิกเตรียมการประชุมล่วงหน้าก่อนการไกล่เกล่ีย ถ้าหลังจากผ่าน
ไป 15 วันนับจากการประชุมครั้งแรกของการไกล่เกล่ียไม่ประสบความส าเร็จ จะต้องมีขั้นตอนท่ีเป็นทางการ
มากขึ้นเรียกว่า Pangkat Tagapagkasundo (ข้ันตอนในการพิจารณาคดีต่อเนื่อง) ส าหรับการประนีประนอม 
หากการตกลงไม่เป็นผล โจทย์จะสามารถยื่นฟูองคดีได้ในระบบการพิจารณาคดีปกติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

เฉลิมพงษ์ เดชค าภู (อ้างถึงใน อรรถการ สัตยพาณิชย์ และคณะ, 2559) ศึกษาเรื่อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุงกับการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญ ประเพณี มีวัตถุประสงค์เพื่อ การจัดการ
ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญประเพณี โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งของ
เยาวชนในงานบุญประเพณี ในพื้นท่ีมีวิธีการจัดการ 5 วิธี คือ การเอาชนะ การยอมรับ การหลีกเล่ียง        
การร่วมมือ และการประนีประนอม โดยวิธีท่ีด าเนินการมากท่ีสุดในพื้นท่ีได้แก่ การเอาชนะ ด้วยการให้
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เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการความขัดแย้ง เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ด าเนินการตามกฎหมายกับ
ผู้ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้ง ควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุก      
ภาคส่วนในพื้นท่ีในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และด าเนินการตามแนวทางท่ีบูรณาการร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม ควรมีการจัดระบบเพื่อควบคุมเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ควรจัดให้มีแผนงาน โครงการ   
หรือกิจกรรม ท่ีเยาวชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน ควรสร้างจิตส านึกให้ผู้น าหมู่บ้าน หรือชุมชน 
ผู้ปกครอง และเยาวชน ให้เคารพกฎ กติกา ท่ีต้ังไว้ในหมู่บ้านหรือชุมชน และควรสร้างจิตส านึกให้หน่วยงานท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชน ผู้น าหมู่บ้านปละผู้ปกครอง ให้ความส าคัญและเอาใจใส่ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน 

อาภาศิริ สุวรรณนานนท์ และคณะ (2558) ได้น าเสนอตัวอย่างของการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชนตาม “โครงการบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี” ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการชุมชนเมือง (กชช.) ในจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาและ        
การพัฒนาประเทศโดยภาพรวมท่ีผ่านมา ยังคงเป็นเรื่องท่ีขับเคล่ือนค่อนข้างยากล าบาก เพราะแนวทางและ
วิธีการยังเป็นการขับเคล่ือนจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง กล่าวคือเป็นการก าหนดนโยบายและกิจกรรมจากรัฐบาล 
กระทรวง ทบวงกรม ผ่านหน่วยงานราชการลงสู่ประชาชนในระดับพื้นท่ี และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างจริงจัง และท่ีส าคัญ ประชาชนยังคงมองว่า ปัญหาความมั่นคง เป็นหน้าท่ีและภารกิจของหน่วยงาน
ราชการต้องรับผิดชอบด าเนินการ เช่น ฝุายปกครอง ทหาร ต ารวจ ฯลฯ จึงให้ปัญหาต่างๆ ด้านความมั่นคง
เหล่านี้ทวีความรุ่นแรงขึ้นตามล าดับ ตัวอย่างเช่น ในบางหมู่บ้าน/ชุมชน พบมีการมั่วสุ่มค้าหรือเสพยาเสพติด 
ซึ่งเป็นส่ิงผิดกฎหมาย แต่ประชาชนกลับปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับตน แต่เป็นหน้าท่ีของฝุาย
ปกครองหรือต ารวจต้องมาจับกุมและปราบปราม ซึ่งประชาชนอาจไม่สนใจหรือให้ความร่วมมือเลย บางรายยัง
ช่วยกันปกปิดข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี ท าให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนายังไม่สามารถด าเนินการ
ให้สมบูรณ์และยั่งยืนได้เท่าท่ีควร เพราะการด าเนินการต้องอาศัยปัจจัยและความร่วมมือจากหลายด้าน ท่ีส าคัญ
คือ การท าให้ประชาชนท้ังหมดเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ ในการด าเนินการท้ังหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ จะ
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ภายใต้การใช้ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นเครื่องมือเช่ือมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ใช้
กฎหมายผสานกับจารีตประเพณี ในการบูรณาการทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นท่ี เน้นสร้างการพึ่งพา
ตนเองของประชาชนสู่ความมั่งค่ัง และสร้างองค์ความรู้ มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ 
พร้อมสร้างระบบทายาทสู่ความยั่งยืน ดังนั้นประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่เพียงเป็นราษฎรหรือ 
People  
ท่ีหมายถึงผู้ท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเท่านั้น แต่ให้เป็นพลเมืองท่ีเรียกว่า Citizen หมายถึงผู้ท่ีมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของแผ่นดิน รู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อรักษาและพัฒนาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ไม่ใช่ประชาชนผู้อาศัยและรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว 

บุฟฟาร์ด คูเปอร์ และเบอร์กเซท (Bouffard, Cooper, & Bergseth, 2016) ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รูปแบบต่างๆ เช่น การเจรจาไกล่เกล่ียเผชิญหน้าโดยตรง 
การเจรจาไกล่เกล่ียโดยไม่มีการเผชิญหน้า การใช้คณะกรรมการชุมชน และคณะท างานท่ีไม่มีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีสมานฉันท์ ท่ีน ามาใช้ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในสหรัฐอเมริกาจ านวน 551 คดีใน
การลดอัตราการกระท าผิดซ้ า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ผู้ท่ีกระท าผิดท่ีเข้าร่วมกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์ในรูปแบบของการเจรจาไกล่เกล่ียเผชิญหน้าโดยตรง การเจรจาไกล่เกล่ียโดยไม่มีการ
เผชิญหน้า และคณะท างานท่ีไม่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสมานฉันท์ มีระยะเวลาในการกระท าผิดซ้ าเฉล่ียน้อย
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กว่าผู้ต้องหาเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชน นั่นคือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบต่างๆ 
มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการกระท าผิดซ้ าได้มากกว่าการด าเนินการในศาลเยาวชนตามปกติ    

แมกซ์เวลและมอริส  (Maxwell & Morris, 2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์กับอัตราการถูกพิพากษาลงโทษซ้ า ผลการวิจัยพบว่า การประชุมกลุ่มครอบครัวเป็น
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการลดอัตราการถูกพิพากษาลงโทษซ้ าและผู้ต้องหาท่ีเข้าร่วมกลุ่มคณะชุมชนมี
ประวัติการถูกพิพากษาลงโทษน้อยกว่ากลุ่มผู้ต้องหาท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ นอกจากนี้ความผิดท่ีมี
การถูกลงโทษซ้ าก็จะมีความรุนแรงน้อยกว่าด้วย 
  ฮิปเปิล กรูเนวอลด์ และแมคการ์เรล (Hipple, Gruenewald, & McGarrell, 2014) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family group 
conference) กับการกระท าผิดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องหาเด็กท่ีเข้าร่วมการประชุมกลุ่มครอบครัวมีอัตรา
การกระท าผิดซ้ าน้อยกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเด็กท่ีถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชน และความเสียใจในการกระท าผิดมีผล
ท าให้อัตราการกระท าผิดซ้ าลดลง  

แนนซี่ โรดริเกวส (Rodriguez, 2007) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของกระบวนการยุติธรรม          
เชิงสมานฉันท์ต่อการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนในรัฐอริโซนา ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีอัตราการกระท าผิดซ้ าต่ ากว่ ากลุ่มเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชนตามปกติ
ในช่วงหลังจากผ่านการเข้าโปรแกรมทางเลือกสองปี และเยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มีการกระท าผิดซ้ าในคดีท่ีมีความรุนแรงน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์    
ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการลดการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนที่เป็นผู้กระท าผิดเป็นนิสัย (Chronic offenders)  

มิลเลอร์และไอโอวานนี (Miller & Iovanni, 2013) ได้ศึกษาความส าเร็จของกระบวนการยุติธรรม   
เชิงสมานฉันท์ท่ีน ามาใช้หลังจากมีการพิพากษาตัดสินคดีในคดีความผิดเกี่ยวกับการกระท าความรุน แรง     
ทางเพศ ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีน ามาใช้หลักการตัดสินคดีเป็นเหมือนยาท่ีคอย
รักษาความบอบช้ าของเหยื่อท่ีถูกท าร้าย โดยมีเวลาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในกระบวนการเยียวยา  

สเตฟานี่ สโตบ (Stobe, 2016) ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในประเทศลาว ผลการศึกษาพบว่า 
โครงสร้างการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนชาวลาวมี 2 ประเภท คือ  

1. ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีมีหลายรูปแบบ  
2. การใช้พิธีกรรมในการแก้ไขปัญหาและการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ได้แก่ พิธีสู่ขวัญ และพิธี

สมา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและส่วนหนึ่งของกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ส าหรับกระบวนการไกล่เกล่ียมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการรับทราบและแนวทางการแก้ปัญหา เป็นการหาทางแก้แก้ไขปัญหาโดยคู่กรณี เรียกว่า 

อบรม โดยมีผู้นับถือในพื้นท่ีเป็นผู้ด าเนินการ 
2. ขั้นตอนการไกล่เกล่ีย จะเกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ โดยจะมีล าดับในการด าเนินการ 

5 ระดับ ดังนี้ 
 2.1 การเชิญพ่อแม่ของคู่กรณีมาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย  
 2.2 หากพ่อแม่ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จะเชิญญาติของท้ังสองฝุายมาช่วยในการแก้ไขปัญหา 
 2.3 หากญาติไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จะให้ผู้อาวุโสในชุมชนมาช่วยในการไกล่เกล่ีย 
 2.4 หากผู้อาวุโสตกลงแก้ปัญหาไม่ได้ ก็จะให้ผู้ใหญ่บ้าน/นายบ้านมาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย 
 2.5 หากนายบ้านไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ก็จะมีกรรมการไกล่เกล่ียของหมู่บ้าน

เป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้ 



54 
 

 

 3. ขั้นตอนการการส่งไปยังระบบศาล ซึ่งจะใช้ในกรณีท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 
โดยลักษณะของการจัดการความขัดแย้งของลาว จะน าวิธีการแบบไม่เป็นทางการมาใช้ก่อนวิธีการท่ี

เป็นทางการ และความขัดแย้งส่วนใหญ่จะสามารถไกล่เกล่ียและตกลงกันได้ในขั้นตอนท่ีสอง โดยไม่ต้องน า
ปัญหาความขัดแย้งเข้าสู่ขั้นตอนท่ีสามซึ่งเป็นทางการ 

กล่าวโดยสรุปงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศโดยท่ัวไปได้สนับสนุนแนวทางกระบวนการสมานฉันท์
และสันติวิธีท่ีได้มีการด าเนินการในสังคม โดยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการยุติธรรมท่ัวไป โดยกระบวนการสมานฉันท์
และสันติวิธีเหล่านี้สามารถท่ีจะน ามาเป็นกรอบในการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมกับหน่วยงานการบังคับใช้
กฎหมายในประเทศไทยได้ 
 
 



55 
 

 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

      ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) จากเจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้  
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล 
ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี   
5 หน่วยงาน ท้ังหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ ประกอบด้วย ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย
เจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ จ านวนอย่างน้อย 1 คน ของหน่วยงานท้ัง  
5 หน่วยงานใน 5 พื้นท่ีๆ ละ 5 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดอย่างน้อย 25 คน โดยสามารถแจกแจง
รายละเอียดจ าแนกตามพื้นท่ีได้ดังนี้  

1) ส่วนกลาง 
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการ

สูงสุด  
- สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
- ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม   
- กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

2) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานอัยการสูงสุด  
- สภ.เมืองเชียงใหม่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
- อ าเภอเมืองเชียงใหม่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม   
- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม  
 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) 
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- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานอัยการสูงสุด  

- สภ.เมืองขอนแก่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
- อ าเภอเมืองขอนแก่นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- เทศบาลต าบลสาวะถี ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
 
4) ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม) 

- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 
ส านักงานอัยการสูงสุด  

- สภ.เมืองนครปฐม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
- อ าเภอเมืองนครปฐม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม   
- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต.หัวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
 
5) ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

- ส านักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานอัยการสูงสุด  
- สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
- อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวง

ยุติธรรม   
- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่ม (Focus group) ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในด้านกระบวนการ

สมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จ านวน 15 คน 
 
3.3 เคร่ืองมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเป็น
ค าถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ซึ่งมีประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยที่น ามาใช้ในชุมชน และกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยงาน  
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3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ
สันติวิธีท่ีเหมาะสมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ส าหรับการประชุมกลุ่ม (Focus group) ได้มีการก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 1) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

 2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีท่ีเหมาะสมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การลงเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดย
ก าหนดขั้นตอนในการวิจัยดังนี้  

1) รวบรวมข้อมูลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศพร้อมท้ังการศึกษาและวิเคราะห์
หน่วยงานท่ีเหมาะสมในการศึกษาวิจัย 

2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือ เอกสารทางราชการส่ิงตีพิมพ์
ต่างๆ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3) การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษารูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการสมานฉันท์และ
สันติวิธีท่ีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายน ามาใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยศึกษาจากเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้
กฎหมายด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน ท้ังหน่วยงานในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ ประกอบด้วยส านักงานอัยการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย โดยเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 

4) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ได้แก่ผู้แทนจาก ส านักงานอัยการ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ศาล อัยการ นิติกรหรือทนายความ นักวิชาการ ผู้แทน
ฝ่ายประชาสังคม องค์กรอิสระ นักสิทธิมนุษยชนหรือเอ็นจีโอ และประชาชนท่ีเคยผ่านกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งหรือการปรองดอง 

5) การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการวิจัย แจ้งสิทธิให้แก้ผู้ให้ข้อมูลทราบและขอรับความยินยอมก่อนการให้ข้อมูล รวมท้ังการรักษาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นความลับ 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้น าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม มาจ าแนกจัดหมวดหมู่
ข้อมูลตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวิจัยและวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์
และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 

จากการเก็บข้อโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท้ังหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวนอย่างน้อย 1 คนของหน่วยงานท้ัง 5 หน่วยงาน
ใน 5 พื้นท่ีๆ ละ 5 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 25 คน โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดจ าแนก 
ตามพื้นท่ีได้ดังนี้ 

 

หน่วยงาน ผูใ้ห้ข้อมูล 
1) ส่วนกลาง  
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด 

อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย 

- สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

ผู้ก ากับการฝุายอ านวยการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน  

- ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ / หัวหน้ากลุ่ม
งานศูนย์ด ารงธรรม หัวหน้ากลุ่มงานก ากับการทวงถาม
หนี้ ส่วนอ านวยความยุติธรรม ส านักการสอบสวนและ
นิติการ กรมการปกครอง 

- ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและ
ยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม 

นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทน
ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชน
และยุติธรรมจังหวัด 

- กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ผู้อ านวยการกอง ส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

2) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)  
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบัง คับคดี จังหวัดเ ชียงใหม่ 
ส านักงานอัยการสูงสุด  

อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ 
การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

- สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 

- อ า เภอ เมื อ ง เ ชีย ง ใหม่  กรมการปกครอ ง 
กระทรวงมหาดไทย 

ปลัดอ า เภอเมืองเ ชียงใหม่  เ จ้าพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม   

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
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หน่วยงาน ผูใ้ห้ข้อมูล 
- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม  

ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม ่

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)  
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบัง คับคดี จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานอัยการสูงสุด  

อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 

- สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

ผู้ก ากับการหัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมือง
ขอนแก่น 

- อ า เภ อ เมื อ ง ขอนแ ก่ น ก ร มการป กครอ ง 
กระทรวงมหาดไทย 

ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองขอนแก่น 

- ศูนย์ยุ ติธรรมชุมชน เทศบาลต าบลสาวะถี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประธานศูนย์ยุ ติธรรมชุมชน เทศบาลต าบลสาวะถี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 

- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหนอง
โก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหนอง
โก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

4) ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม)  
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบัง คับคดี จังหวัดนครปฐม 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

รองอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
นครปฐม 

- สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

ผู้ก ากับการหัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมือง
นครปฐม 

- อ า เภอ เมื อ งนครปฐม กรมการปกครอ ง 
กระทรวงมหาดไทย 

ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมือง
นครปฐม 

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม   

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม 

- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลห้วย
พระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อ
พิพาทชุมชน ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม 

5) ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  
- ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานอัยการสูงสุด  

อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- สถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี 
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หน่วยงาน ผูใ้ห้ข้อมูล 
- อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

นายอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงยุติธรรม   

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 
ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ยุ ติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ต าบลนาสาร 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
โดยสามารถสรุปประเด็นท่ีส าคัญเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ

สันติวิธีจ าแนกเป็นรายหน่วยงานได้ดังนี้ 
 
4.1 การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของอัยการ  

 
1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

อัยการมีการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ด้วยการไกล่เกล่ียและ
ประนอมข้อพิพาทในช้ันพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์และ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ท่ีเพิ่งถูกตราออกมาเมื่อไม่นาน และมีผล
ท าให้ยกเลิกระเบียบส านักอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ันพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2555 โดยมีพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีหลักในการด าเนินการไกล่เกล่ียและ
ประนอมข้อพิพาท โดยอาจจะมีการมอบหมายให้นิติกร ทนายความอาสา หรือทนายความอาสาอาวุ โส  
ท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียก็ได้ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหน้าท่ีของส านักงานอัยการพิเศษฝุาย
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่วนในต่างจังหวัดให้เป็นความรับผิดชอบของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัด โดยพนักงานอัยการมีอ านาจในการไกล่เกล่ียท้ังคดีแพ่งและ
คดีอาญาเฉพาะในความผิดต่อส่วนตัว ส าหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาทให้
กระท าโดยไม่ค านึงถึงฐานะ รายได้ของผู้รับความช่วยเหลือ และผู้ท่ีท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทจะต้องกระท า
ความเท่ียงธรรม เป็นกลาง และต้องไม่กระท าการใดเพื่อเป็นการจูงใจ ให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือ
โดยมิชอบประการอื่น เพื่อให้คู่กรณียินยอมในการประนอมข้อพิพาท ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกล่ีย
ประนอมข้อพิพาท มีดังนี้  

1. หัวหน้าพนักงานอัยการมอบหมายพนักงานอัยการ นิติกร ทนายความอาสา หรือทนายความ
อาสาอาวุโสเป็นผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทและให้ลงสารบบประนอมข้อพิพาท  ซึ่งจะท าเป็นส านวน 
การประนอมข้อพิพาท  

2. ผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทแจ้งวันนัดประนอมข้อพิพาทเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับให้
คู่กรณีมาพบหรือมอบหมายให้ผู้แทนมาพบผู้ท่ีท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาท ณ สถานท่ีและวัน เวลาท่ีก าหนด 
พร้อมท้ังประสานงานทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้คู่กรณีทราบ  

3. หากคู่กรณีได้รับหนังสือแจ้งแล้ว ไม่มาตามนัดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบหรือแจ้งเหตุขัดข้อง
แต่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาส่ังยุติการ
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ประนอมข้อพิพาท และเสนออธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคเพื่อทราบ หากมีฝุายใดฝุายหนึ่งขอเล่ือนนัด
และมีเหตุผลอันสมควรให้เล่ือนเวลานัดออกไปได้ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันนัดครั้งแรกหรือเล่ือนตามเห็นสมควร 
หรือหากไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งได้ แต่มีพฤติการณ์ท่ีเช่ือว่าน่าจะติดตามได้ ให้ผู้ท าหน้าท่ี
ประนอมข้อพิพาทให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีอีกครั้ง และหากยังส่งหนังสือไม่ได้อีกจึงเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการ
เพื่อส่ังยุติ หรือหากส่งหนังสือแจ้งได้ แต่มีพฤติการณ์ท่ีเช่ือว่าไม่น่าจะติดตามได้ก็สามารถเสนอหัวหน้าพนักงาน
อัยการเพื่อส่ังยุติ 

4. การประนอมข้อพิพาทให้ด าเนินการ ณ ส านักงานอัยการ สถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีอื่นตาม
สมควรท่ีมีการจัดแยกเป็นสัดส่วนเพื่อรักษาความลับ โดยก่อนเริ่มกระบวนการไกล่เกล่ีย ผู้ประนอมข้อพิพาท
ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบสิทธิหน้าท่ีและพันธะทางกฎหมายอันเป็นผลจากการประนอมข้อพิพาท โดยเฉพาะผล
ของคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ และคู่กรณีมีสิทธิให้บุคคลท่ีไว้วางใจเข้ารับฟังได้ตามท่ีเห็นสมควร  

5. เมื่อเริ่มกระบวนการประนอมข้อพิพาท ผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทอาจเชิญบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง รวมท้ังตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐาน หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องโดยความยินยอม
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้   

6. กรณีการไกล่เกล่ียส าเร็จให้ผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทจัดท าร่างสัญญาประนีประนอมยอม
ความและอ่านให้คู่กรณีฟัง หรือให้คู่กรณีอ่านเองจนเข้าใจข้อความท่ีตกลงกันได้โดยตลอด แล้วเสนอหัวหน้า
พนักงานอัยการหรือพนักงานอัยการท่ีได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาตรวจร่าง เมื่อตรวจสอบเสร็จให้คู่กรณี  
ลงลายมือช่ือเป็นหลักฐานต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน แล้วมอบให้คู่กรณีไว้ฝุายละ 1 ฉบับและติดไว้ใน
ส านวน 1 ฉบับ แล้วรายงานให้หัวหน้าพนักงานอัยการทราบ 

การไกล่เกล่ียของพนักงานอัยการมีจ านวนไม่ค่อยเยอะในแต่ละพื้นท่ีมีไม่ถึงปีละร้อยคดีในแต่ละปี 
บางจังหวัดมีคดีไกล่เกล่ียเพียงสิบกว่าคดีต่อปี ส่วนใหญ่คดีท่ีมีการไกล่เกล่ียจะเป็นคดีแพ่งเกือบท้ังหมดเช่น  
คดีจ้างแรงงาน ท่ีดิน ซื้อขาย หรือการกู้ยืมเงิน ส่วนคดีอาญามีน้อยมาก เช่น ฉ้อโกง ความรุนแรงในครอบครัว 
ท้ังนี้เนื่องจากคู่กรณีไม่สมัครใจยินยอมเข้าสู่การไกล่เกล่ียประนีประนอม ยืนยันจะไปต่อสู้กันในช้ันศาลหรือ  
ให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน โดยภาพรวมในปีงบประมาณ 2562 มีการรับเรื่องไว้ด าเนินการประนอมข้อพิพาทท้ังหมด
ท่ัวประเทศ จ านวน 7,338 เรื่อง ไกล่เกล่ียส าเร็จจ านวน 3,011 เรื่อง ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 1,146 เรื่อง ยุติเรื่อง
ไปจ านวน 2,848 เรื่อง และอยู่ในระหว่างด าเนินการ 331 เรื่อง ส่วนใหญ่ในคดีท่ีมีการไกล่เกล่ียมักจะส าเร็จ
เนื่องจากคู่กรณีมีความเช่ือมั่นในตัวอัยการและยอมรับฟังค าแนะน าท าให้สามารถเจรจาหาข้อตกลงกันได้  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความศรัทธาและเช่ือน่าเช่ือถือในตัวผู้ไกล่เกล่ียมีส่วนส าคัญท าให้การเจรจาไกล่เกล่ีย
ประสบความส าเร็จ ส าหรับการรับเรื่องเพื่อการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท คดีอาญาในช้ันพนักงานอัยการ
ท่ัวประเทศในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 548 คดี เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียจริง 416 คดี ไกล่เกล่ียส าเร็จ 
101 คดี ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 132 คดี ยุติเรื่อง 52 คดี และท่ีเหลืออยู่ในระหว่างด าเนินการ (อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย)   

 
“...ประชาชนมาด้วยความเช่ือมั่นในองค์กร เช่ือมั่นในหน่วยงานของรัฐ ผลลัพธ์ ท่ีได้ จึงมี

ความสําเร็จสูงมาก…” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่) 
 

นอกจากนี้อัยการคุ้มครองสิทธิ์จะเน้นการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกโดยการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนตามหมู่บ้านและผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยในการจัดการความขัดแย้งก่อนท่ีจะเข้าสู่ต้นน้ าของ
กระบวนการยุติธรรมหรือต ารวจ  
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“...เราจัดอบรมไกล่เกล่ียให้ความรู้ในการประนอมข้อพิพาทกฎหมายท่ัวไปให้กับผู้นําชุมชนกํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยจะมีแผนท่ีจะดําเนินการใน 1 ปีหรือ 1 ไตรมาส จะต้องมีกําหนดว่า 
200-300 คน จะเป็นการให้ความรู้ ผู้นําท้องถิ่นจะได้นําความรู้ไปใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทกับประชาชน
ชาวบ้าน กําหนดเป็นแผนไตรมาสท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 จะต้องมีการอบรม 1 ครั้ง เป้าหมายผู้นําชุมชน 200 คน จะใช้
วิทยากรจากพนักงานอัยการทางกลุ่มนิติกร ไปบรรยายให้ความรู้กับผู้นําชุมชนเพื่อท่ีจะนําไปใช้ไกล่เกล่ียกับ
ประชาชน...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

   
“...ทางอัยการจังหวัดได้เข้ามาจัดอบรมด้านกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ี

ศูนย์ใหญ่ โดยได้เชิญคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกล่ียและผู้นําชุมชนเข้าร่วมอบรมทุกปี...” (ก านันต าบลห้วยพระ 
ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
ส าหรับ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 อัยการยังไม่เป็นหน่วยงานราชการท่ีเข้าไปขอใช้ผู้

ไกล่เกล่ีย อัยการยังไม่ได้ใช้กฎหมายนี้ เพราะกฎหมายดังกล่าวเน้นใหใ้ช้ประชาชนท าการไกล่เกล่ีย และในงาน
ของอัยการตัวอัยการก็เป็นผู้ไกล่เกล่ียได้เอง โดยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หากหน่วยงานใดท่ี
ประสงค์จะด าเนินการไกล่เกล่ียเองตามมาตรา 5  ให้แจ้งกรมคุ้มครองสิทธิ ทางอัยการยังไม่เข้าไปเนื่องจาก
ทางอัยการมีอ านาจหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียด้วยตัวเองซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมาย จบเนติบัณฑิตและมี
ประสบการณ์ในการท างานอยู่แล้ว ซึ่งอัยการมีส านักงานท้ังหมด 112 ส านักงาน และมีอัยการอยู่ประมาณ 
400 กว่าคนท่ัวประเทศท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ีย  

นอกจากนี้อัยการยังเป็นผู้ไกล่เกล่ียในหลายคณะ ตัวอย่างเช่น ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
หมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรอนุกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน จะมีอัยการเป็นอนุกรรมการท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียหนี้กับเจ้าหนี้ รวมท้ังการไกล่เกล่ีย
หนี้นอกระบบอัยการก็เป็นประธานไกล่เกล่ียร่วมกับอีก 13 หน่วยงานในต่างหวัด และ 11 หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานคร ปัญหาหนี้นอกระบบอัยการเป็นประธานในการไกล่เกล่ียในต่างจังหวัด โดยมีอนุกรรมการ
ประกอบไปด้วยหน่วยงานอื่น จ านวน 16 หน่วยงาน ส่วนในกรุงเทพมหานครมี 14 หน่วยงาน ดังนั้น
คณะกรรมการในการไกล่เกล่ียหนี้นอกระบบท้ังประเทศมีอัยการเป็นประธาน 77 คณะ โดยในปีงบประมาณ 
2562 มีการด าเนินการไกล่เกล่ียหนี้นอกระบบท่ัวประเทศท้ังหมด 5,104 เรื่อง ไกล่เกล่ียส าเร็จจ านวน 3,189 
เรื่อง ส าหรับกองทุนหมู่บ้านอัยการก็เป็นผู้ไกล่เกล่ีย โดยเป็นอนุกรรมการจังหวัด ท าหน้าท่ีแก้ไขติดตามปัญหา
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทในจังหวัดให้กับกองทุนในหมู่บ้าน (อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย)  

 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

1. ปัญหาการแสวงหาความสมัครใจของคู่กรณีในการเข้ากระบวนการไกล่เกล่ีย โดยการไกล่เกล่ีย
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องขอให้มีการไกล่เกล่ียและคู่กรณีท้ังฝุายสมัครใจเข้าร่วม พนักงานอัยการไม่มี
อ านาจในการบังคับให้คู่กรณีเข้ากระบวนการไกล่เกล่ีย สามารถท าเพียงการท าหนังสือแจ้งและเชิญคู่กรณี
มาร่วมประชุมไกล่เกล่ียตามวันนัดหมาย หากคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งไม่ยินยอมจะเข้าร่วมก็ไม่สามารถจะบังคับ
ได้แต่อย่างใด  
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“...เวลามีชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือ การแจ้งให้คู่กรณีมาพบ ขาดมาตรการรองรับในเรื่องของ
อํานาจการเรียก เราออกหนังสือไป การท่ีคู่กรณีเขามา เขามาด้วยความสมัครใจขาดสภาพบังคับ ในเรื่องของ
คําส่ังเจ้าพนักงาน คือต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ท่ีมาเป็นชาวบ้าน แต่ถ้าคนท่ีมีศักยภาพในเรื่องของการเงิน ท่ีเขา
สามารถจะจ้างทนายได้ เขาก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ บางทีก็อาจจะแต่งต้ังทนายมา หรือบางกรณีก็อาจจะ
ไม่มาเลย คําส่ังของอัยการไม่มีสภาพบังคับในเรื่องของการเรียกคู่กรณีมาไกล่เกล่ีย อันนี้เป็นข้อจํากัดอย่างยิ่งท่ี
เป็นอุปสรรคในเรื่องของการทํางาน...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่) 

 
“...การเชิญคู่กรณีเข้ามาในกระบวนการไกล่เกล่ียจะทําหนังสือส่งไปรษณีย์แจ้งไป แต่ไม่สามารถท่ี

จะไปบังคับให้คู่กรณีมาร่วมในการไกล่เกล่ียได้เพราะไม่มีอํานาจบังคับตามกฎหมาย ต้องใช้ความสมัครใจของ
คู่กรณี...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม) 

 
“...การไกล่เกล่ียของอัยการไม่มีสภาพบังคับ ถ้าเชิญแล้วเขาไม่มาก็ต้องยุติการไกล่เกล่ีย 

เช่นเดียวกับการไกล่เกล่ียของผู้ไกล่เกล่ียอําเภอ การไกล่เกล่ียของ พ.ร.บ. ไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2562 การไกล่เกล่ีย
ของยุติธรรมชุมชน เหล่านี้ไม่มีสภาพบังคับ ถ้าเชิญมา แล้วไม่มาก็ยุติเรื่องเพราะการไกล่เกล่ียต้องมาพร้อมกัน 
2 ฝ่าย ไม่เหมือนการไกล่เกล่ียของ สคบ. ถ้าฝ่ายใดไม่มาสามารถออกหมายเรียก ตามมาตรา 5 ได้และมีโทษ
ตามมาตรา 45 เป็นโทษจําคุก 1 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท...” (อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ ส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย) 

 
2. สัญญาประนีประนอมยอมความยังไม่สามารถใช้บังคับในทางกฎหมายได้ ต้องน าไปฟูองร้องต่อ

ศาลให้ศาลพิจารณาตัดสินอีกครั้งไม่สามารถให้ศาลด าเนินการบังคับตามสัญญาได้  
 
“...ติดอยู่อย่างเดียวเรื่องกฎหมายในเรื่องการบังคับตามสัญญา อย่างหน่วยงานของอําเภอพอ

ประนอมไปแล้วสามารถออกคําบังคับไปท่ีศาลได้เลย ไม่ต้องไปฟ้องศาลใหม่ ฟ้องแค่ปฏิบัติตามคําบังคับอย่าง
เดียว แต่ของผมไม่มีตัวนี้ ท่ีสามารถมีคําบังคับทางอัยการไปแล้ว สามารถนําคําบังคับไปร้องต่อศาล เพื่อให้ศาล
พิพากษาให้ปฏิบัติตามคําบังคับได้เลย ต้องไปฟ้องไปสืบพยานใหม่ ไม่มีอํานาจไปบังคับได้ ในการทําบันทึก
ข้อตกลงสามารถมีผลในศาลมีแค่เป็นพยานไปฟ้องต่อศาลว่าเคยมีข้อตกลงประนีประนอมกัน แต่ว่าต้องสืบกัน
ใหม่ ไม่ได้เหมือนการออกคําบังคับเลยเหมือนของอําเภอ...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น) 

 
“...แต่มีปัญหาอย่างเดียวคือ ผลของกฎหมายหรือสภาพของกฎหมายท่ีเรามีหน้าท่ีไกล่เกล่ียแต่ละ

ตัวนั้นแตกต่างกัน เช่น ไกล่เกล่ียอําเภอ เมื่อเขาไกล่เกล่ียเสร็จแล้วผลของการประนอมของเขานั้นเหมือนคํา
วินิจฉัยอนุญาโตตุลาการ เหมือนคําพิพากษาออกคําบังคับได้เลยรวมท้ัง พ.ร.บ.ไกล่เกล่ีย พ.ศ.  2562 ด้วยแต่
ผลการไกล่เกล่ียต่างกัน เมื่อได้จํายอมกันแล้วสัญญายอมเหมือนผลของคําพิพากษาสามารถไปยื่นข้อบังคับจาก
ศาลได้เลย การไกล่เกล่ียของยุติธรรมชุมชน การไกล่เกล่ียของอัยการท่ีสํานักงานเมื่อไกล่เกล่ียแล้วทําสัญญา
ยอมได้แล้วหากผิดนัดต้องเอาสัญญายอมไปฟ้องคดีอีกที นั้นคือผลต่างกัน ...” (อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย) 
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3. การขาดงบประมาณในการลงพื้นท่ีในการไกล่เกล่ียนอกพื้นท่ี ส่วนใหญ่จะมีงบประมาณในการ

จัดการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว ส าหรับค่าตอบแทนในการไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งจะมีงบประมาณเฉพาะส าหับ
ทนายอาสา ไม่มีส าหรับพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์   

 
“...ในเรื่องด้านงบประมาณ นี่คือข้อจํากัด เพราะว่าสํานักงานคุ้มครองสิทธิ จะมีงบประมาณมา

จากส่วนกลาง และมีข้อจํากัดอย่างมากเลยท่ีได้มาในแต่ละปี เราก็จะมีแผนงานหลักก่อนว่าในแต่ละปีเราจะทํา
อะไร แต่ส่วนใหญ่งบประมาณท่ีได้มาก็จะเป็นในเรื่องของการจัดฝึกอบรม ซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนเงิน 
เราก็ต้องจัดทําให้ได้ภายในข้อจํากัดอันนี้เป็นข้อหลัก แต่ในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท เราก็จะมีให้เฉพาะในส่วนของทนายอาสา แต่ในส่วนของการท่ีเจ้าหน้าท่ีออกพื้นท่ีอะไรต่างๆ เราก็ไม่ได้
มีเบ้ียเล้ียงอะไรให้ ก็เป็นข้อจํากัด...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่) 

 
3) ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการความ

ขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีที่เหมาะสม 
1. การเพิ่มอ านาจตามกฎหมายให้สามารถเชิญคู่กรณีเข้ามาร่วมในการไกล่เกล่ียได้ จะท าให้การ

ไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จมากขึ้น 
 
“...หากสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิมีกฎหมายรองรับในเรื่องของการให้อํานาจ การออ ก

หนังสือเชิญได้ก็จะทําให้การทํางานประสบผลสําเร็จมากขึ้น ...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่) 

 
“...การให้มีกฎหมายให้อัยการสามารถทํางานได้คล่องตัวขึ้น เช่น การเชิญคู่กรณีอยากให้มีบท

บังคับ...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น) 
 
2. การปรับปรุงกฎหมายให้สัญญาประนีประนอมยอมความในช้ันพนักงานอัยการสามารถใช้

บังคับในทางกฎหมายได้ โดยไม่ต้องน าไปฟูองร้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาตัดสินอีกครั้ง ให้มีสภาพบังคับเพื่อ
ด าเนินการบังคับให้ด าเนินการตามสัญญาได้เลย  

 
“...ส่วนกฎหมายท่ีรองรับในเรื่องของผลของการไกล่เกล่ีย อยากให้มีสภาพบังคับ ยกตัวอย่างเช่น 

สมมติไกล่เกล่ียในช้ันนี้ได้จบแล้ว ถ้าไกล่เกล่ียโดยความยินยอมท้ังสองฝ่ายเกิดมีความขัดแย้งขึ้นมาอีก เรายัง
ต้องไปฟ้องร้องกันในช้ันศาล...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่) 

 
3. การเพิ่มเติมบทบาทของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในการไกล่เกล่ียภาคประชาชน โดยให้อัยการ

คุ้มครองสิทธิ์เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเมื่อมีเหตุความขัดแย้งในชุมชน ก่อนท่ีจะไป
แจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ อาจะเป็นในรูปแบบของการเข้าร่วมกับยุติธรรมชุมชนหรือการเป็นท่ีปรึกษา
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ให้กับยุติธรรมชุมชน ท้ังนี้เพราะอัยการมีความน่าเช่ือถือมากกว่าผู้น าชุมชนเมื่อได้เข้าร่วมก็จะท าให้ประชาชน
คู่ขัดแย้งมีความเช่ือมั่นและหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งร่วมกันได้ง่ายข้ึน 

 
“...การไกล่เกล่ียก่อนต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมน่าจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด...ก่อนต้นน้ํา 

คือเรื่องยังไม่ถึงตํารวจเลยเขารู้ว่าอัยการมีสํานักงานนี้ขึ้นมา ตามท่ีได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าอัยการคุ้มครอง
สิทธิ์ฯมีพันธะมิตร มีสาขาอยู่ครอบคลุมท่ัวทั้งจังหวัด เมื่อประชาชนทราบก็จะเดินทางเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง 
บางทีอัยการไปจัดรายการวิทยุก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากมีปัญหาให้มาปรึกษาอัยการ เมื่อ
ประชาชนมีปัญหาเขาจะมาอัยการได้เลย...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดเชียงใหม่) 

 
“...อัยการคุ้มครองสิทธิ์ทํางานส่วนนี้มานานกว่า 30 กว่าปีและก็เติบโตมาเรื่อยๆ แต่มีข้อจํากัดใน

เรื่องของงบประมาณและข้อกฎหมาย...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่) 

 
  4. การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการท างานไกล่เกล่ียหรือให้ค าปรึกษานอกพื้นท่ี

ส าหรับอัยการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงประชาชนในชุมชนให้มากขึ้น เป็นการท างานเชิงรุก ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งมากกว่ารอให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแล้วค่อย รอแก้ไข โดย
งบประมาณจะเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือนงานให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
“...การกระทําทุกอย่างก็จําเป็นจะต้องใช้เงินงบประมาณ บางส่ิงบางอย่างท่ีไม่มีงบประมาณ แต่

ในเรื่องของบทบาทหน้าท่ี เราก็จําเป็นต้องทํา เพื่อการบริหารจัดการให้สําเร็จไปได้ ...” (อัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่) 

 
5. การจัดสรรงบประมาณส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องเชิญเข้ามาร่วมในการไกล่เกล่ีย

เพื่อช่วยในการหาทางออกให้กับปัญหาในแต่ละเรื่องท่ีแตกต่างกันไป เพราะบางครั้งล าพังตัวอัยการเพียงอย่าง
เดียวอาจจะไม่มีความรู้ลึกในปัญหาท่ีขัดแย้งจ าเป็นจะต้องเชิญหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในปัญหา
ความขัดแย้งเข้ามาช่วยชี้แจงหรืออธิบายให้ข้อมูลกับคู่กรณีได้รับทราบ  

 
“...อัยการคุ้มครองสิทธิ์ยังขาดการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน ในภาคองค์กรพันธมิตร ในการท่ี

จะเข้ามามีบทบาทเต็มในเรื่องของการไกล่เกล่ียเชิงสหวิชาชีพ ซึ่งอาจจะต้องมีงบประมาณ เบี้ยเล้ียง 
ค่าตอบแทนให้กับผู้ท่ีมีหน้าท่ีดังกล่าว...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่) 

 
6. การขยายขอบเขตคดีในการเจรจาไกล่เกล่ียให้ครอบคลุมคดีมากขึ้น โดยเฉพาะคดีลหุโทษหรือ

คดีท่ียอมความกันไม่ได้แต่มีโทษไม่สูงมาก   
 
“...กฎหมายควรเปิดช่องให้สามารถประนีประนอมหรือยอมความได้ ซึ่งความผิดบางประเภท 

เป็นความผิดยอมความไม่ได้แต่อาจจะเป็นความผิดเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลหุโทษ หรือว่าในความผิด
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ด้านอื่นๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติ เห็นว่าจะต้องเปิดช่องให้สามารถไกล่เกล่ียกันได้ ...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่) 

 
7. การจัดต้ังศูนย์อ านวยความยุติธรรมร่วมกันระหว่างส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม 

และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสะดวกในการควบคุมส่ังการ ในปัจจุบันต่างคนต่างท า ท าให้ท างานไปในทิศทาง
เดียวกัน   

 
“...ไม่รู้จะแยกทําไหมหน่วยงานไกล่เกล่ียประชาชน ไม่ว่าจะเป็นของอําเภอ ของยุติธรรม อัยการ 

อยากให้ร่วม โดยมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นศูนย์...อยากให้ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานอัยการสูงสุดเอง หรือ
กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงยุติธรรมเอง ลองพิจารณาศูนย์สักศูนย์เพื่อท่ีจะได้บริหารให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
จะได้ส่ังการไปในศูนย์นี้ศูนย์เดียวกันทําทุกเรื่อง ดีกว่าท่ีจะแยกกัน...” (อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น) 

 
 

4.2 การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของต ารวจ  
1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ของต ารวจมีการด าเนินการใน
รูปแบบของการไกล่เกล่ียเจรจาคดีระหว่างคู่กรณีบนสถานีต ารวจโดยพนักงานสอบสวน ซึ่งมีการด าเนินการมา
เป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ในอดีตการไกล่เกล่ียคดีจะด าเนินการโดยปราศจากกฎหมายรองรับหรือให้อ านาจ
แก่พนักงานสอบสวนส าหรับคดีท่ียอมความกันไม่ได้และการไกล่เกล่ียนั้นยังไม่มีขั้นตอนหรือแบบแผนท่ีเป็น
ทางการจะขึ้นอยู่ทักษะและความสามารถของพนักงานสอบสวนแต่ละคน ซึ่งการด าเนินการไกล่เกล่ียมี
จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะต้องไม่รับเลขคดีหรือน าคดีเข้าสู่ระบบการสอบสวนเนื่องจากเมื่อรับเลขคดีแล้วจะมีกรอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายการสอบสวนคดีท่ีเคร่งครัดท้ังใสด้านระยะเวลาและเอกสารทางคดี ท าให้พนักงาน
สอบสวนพยายามจะหาวิธีการในการไกล่เกล่ียความขัดแย้งก่อนท่ีจะรับเลขคดี แต่อย่างไรก็ตามจ านวนคดีก็
ยังคงมีจ านวนมาก โดยเฉพาะสถานีต ารวจในเขตเมือง ส าหรับการไกล่เกล่ียจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจของคู่กรณีเป็นหลัก 

แม้ในปัจจุบันจะมีพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ให้อ านาจและก าหนดแนวทางให้พนักงาน
สอบสวนสามารถท าการไกล่เกล่ียคดีเพิ่มเติมจากคดีอันยอมความกันได้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวน
ยังไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหรือน าแนวทางท่ีกฎหมายก าหนดมาใช้ในการปฏิบั ติงานจริงบน
สถานีต ารวจ ท้ังเนื่องจากความไม่พร้อมของหลายส่วนท้ังในส่วนของพนักงานสอบสวน และระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของปัญหาในการด าเนินการจะได้น าเสนอต่อไป   

ส าหรับพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนน าคดีเข้า
สู่กระบวนการไกล่เกล่ียได้ โดยความผิดทางอาญาท่ีสามารถน าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงาน
สอบสวนประกอบด้วย 

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

มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น ท่ีไม่กระทบต่อส่วนรวม
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
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(3) ความผิดท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่  
1)  ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชุลมุนต่อสู้  
2)  ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
3)  ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
4)  ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุนต่อสู้ 
5)  ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
6)  ความผิดฐานลักทรัพย์ 

โดยหลักการที่ส าคัญการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน ประกอบด้วย 
     1)  การเปล่ียนจากการไกล่เกล่ียโดยพนักงานสอบสวน มาเป็นผู้ไกล่เกล่ียท่ีผ่านการฝึกอบรม

และขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้ว  
     2)  ความผิดท่ียอมความได้ และความผิดท่ียอมความไม่ได้บางมาตรา  
     3)  การไกล่เกล่ียอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของคู่กรณี  
     4)  ถ้าการไกล่เกล่ียส าเร็จ อัยการส่ังยุติคดี และสิทธิน าคดีอาญามาฟูองเป็นอันระงับ  
     5)  ถ้าการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จให้พนักงานสอบสวนท าการสอบต่อไป (มาตรา 61) 
     6)  การให้หยุดหรืองดใช้กฎหมายบางเรื่องในระหว่างการไกล่เกล่ีย เช่น การให้หยุด

นับอายุความในการด าเนินคดีอาญา และการให้หยุดนับระยะเวลาในเรื่อง การฟูอง การผัดฟูอง การควบคุม 
และการขัง  

     7)  การไม่ให้น าบทบัญญัติเรื่องระยะเวลาในการปล่อยช่ัวคราว ตามมาตรา 113 ป.วิ.อาญา 
มาใช้บังคับในระหว่างการไกล่เกล่ีย  

ส าหรับกระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน มีดังนี้ 
1)   พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิคู่กรณี  
2)   คู่กรณียื่นค าร้องขอไกล่เกล่ียต่อพนักงานสอบสวน  
3)   พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าส่ัง มีค าส่ังให้ไกล่เกล่ียโดยมีหลักเกณฑ์      

ในการพิจารณา คือ พฤติการณ์ไม่ร้ายแรง ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม 
4)  พนักงานสอบสวนประชุมคู่กรณีเพื่อเลือกและแต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ียภายใน  7 วัน    

นับแต่วันออกค าส่ังไกล่เกล่ีย ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้พนักงานสอบสวนเลือกและต้ังเองแล้วแจ้งกลับให้ผู้ไกล่เกล่ีย
และคู่กรณีทราบ               

5)  การเริ่มไกล่เกล่ีย พนักงานสอบสวนนัดวันไกล่เกล่ียภายใน 7 วันนับแต่วันแต่งต้ัง  
ผู้ไกล่เกล่ีย แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกล่ียและคู่กรณีทราบ ขยายได้อีกกรณีมีเหตุจ าเป็น 7 วัน  

6)  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการไกล่เกล่ียประกอบด้วย คู่กรณีด้วยตนเองและคนไว้วางใจ     
ไม่เกิน 2 คน กรณีผู้ต้องหาเป็นผู้เยาว์ ต้องมีสหวิชาชีพเข้าร่วมการไกล่เกล่ียด้วย อันได้แก่  บิดา/มารดา/
ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์  

7)  การไกล่เกล่ียต้องกระท าเป็นความลับ ในการไกล่เกล่ียจะต้องอธิบายพฤติการณ์
แห่งการกระท า ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับคดี กระบวนการ ผลทางกฎหมาย และสิทธิในการยุติการไกล่เกล่ีย 
ต้องท าการไกล่เกล่ียให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีนัดไกล่เกล่ียครั้งแรก ขยายได้อีก 30 วัน ถ้าตกลงกันได้
ให้ผู้ไกล่เกล่ียท าบันทึกส่งพนักงานสอบสวน  
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8)  กรณีไกล่เกล่ียส าเร็จ พนักงานสอบสวนส่งบันทึกไกล่เกล่ียพร้อมส านวนสอบสวน
ไปให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการส่ังยุติคดี ท าให้สิทธิน าคดีอาญามาฟูองเป็นอันระงับ ส าหรับกรณีไกล่เกล่ีย
ไม่ส าเร็จ ผู้ไกล่เกล่ียส่งบันทึกไกล่เกล่ียให้พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนท าการสอบสวนต่อไป 

โดยในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ตรากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินการไกล่เกล่ีย
ในช้ันพนักงานสอบสวน จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 

1) ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค า
ขอขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2562 (ออกตามความในมาตรา 9 วรรคสาม พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562) 

2) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าส่ังให้
ไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา พ.ศ. 2562 (ออกตามความในมาตรา 40 วรรคสอง พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
พ.ศ.2562) 

3) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค า
ร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา การพิจารณาและระยะเวลาการส่ังค าร้อง และกระบวนการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท ทางอาญา พ.ศ.2562 

4) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือก
และแต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ีย พ.ศ.2562 

 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  

การไกล่เกล่ียของพนักงานสอบสวนตามพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ท่ีแม้จะมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 แต่ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้จริงในทางปฏิบัติเนื่องมีปัญหาหลายประการ 
ดังตัวอย่างเช่น 

1. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกล่ีย ท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงาน
สอบสวนในการด าเนินการยังไม่ได้ถูกตราให้เสร็จสมบูรณ์และครอบครอบคลุมการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกล่ีย โดยในปัจจุบันมีกฎหมายท่ีถูกตราออกจ านวน 4 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น โดย
ยังมีกฎหมายท่ีส าคัญบางส่วนยังไม่ถูกตราออกมาบังคับใช้คือ กฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ไกล่เกล่ีย ซึ่ง
ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม โดยร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. .... ออกตามความในมาตรา 19 
พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งกฎหมายนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนการด าเนินการไกล่
เกล่ีย เนื่องจากการด าเนินการไกล่เกล่ียจ าเป็นจะต้องมีผู้ไกล่เกล่ียท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายในการ
ด า เ นิ น ก า ร  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับค่าตอบแทนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเกิดขึ้น หากไม่มีเงิน
สนับสนุนในการด าเนินการก็ยากท่ีจะด าเนินการให้ส าเร็จ ดังนั้นหากกฎหมายฉบับนี้ยังตราไม่เสร็จก็จะท าให้มี
ปัญหาในการน าแนวทางการไกล่เกล่ียมาปฏิบัติในพื้นท่ีจริงได้  ท้ังในส่วนท่ีเป็นการไกล่เกล่ียของพนักงาน
สอบสวนและการไกล่เกล่ียภาคประชาชน 

นอกจากนี้หากพิจารณาในร่างกฎหมายค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกล่ียน่าจะมีปัญหาท่ีกระทบต่อการ
ด าเนินการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน  เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนผู้ไกล่เกล่ีย ร่างกฎหมายได้
ก าหนดให้จ่ายเฉพาะผู้ไกล่เกล่ีย ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกล่ียตามท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 
ท้ังนี้ ผู้ไกล่เกล่ียซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูก จ้างในหน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกล่ีย               
ข้อพิพาทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน แต่ให้ได้รับเฉพาะค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อ
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พิพาทตามสิทธิของตนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินทางไปราชการของทางราชการแต่ละหน่วยงาน เท่านั้น
ดังนั้น กรณีการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน หากเจ้าหน้าท่ีต ารวจมาท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ีย 
จะไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ แต่จะได้เฉพาะค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกล่ีย ข้อพิพาท 
ตามสิทธิของตนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินทางไปราชการของทางราชการแต่ละหน่วยงานเท่านั้น 

 
“...พระราชบัญญัติไกล่เกล่ียไม่มีค่าตอบแทนให้พนักงานสอบสวน แต่มีให้ผู้ไกล่เกล่ียซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกเดินทางมาหาเราเหมือนกฎหมายคุ้มครองเด็ก เขาจะออกให้อัยการ ออกให้นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ แล้วพนักงานสอบสวนไม่มีงบประมาณ ไม่มีค่าตอบแทนตาม พระราชบัญญัตินี้ ท้ังๆท่ีทางโรงพัก
ประสาน จัดเตรียมทุกอย่าง แต่กระทรวงยุติธรรมเขาให้ผู้ไกล่เกล่ีย คดีละ 1,000 บาท ค่าเดินทาง 300-500 
ระเบียบของเขาจะออกมาแล้ว แต่พนักงานสอบสวนยังอยู่กับท่ี แต่ถ้าวันไหนท่ีพนักงานสอบสวนต้องเดินทาง
ไปหาคู่กรณี ผู้ไกล่เกล่ียก็ต้องเดินทางไป ดังนั้นงบประมาณไม่ได้มีพิเศษสําหรับคดีไกล่เกล่ียพวกนี้ ค่าตอบแทน
ยังเหมือนเดิมสําหรับพนักงานสอบสวน...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่) 

 
2. ปัญหาด้านนโยบาย เนื่องจากความไม่พร้อมท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังไม่มีนโยบายใน

การน าการไกล่เกล่ียตามกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนอย่างจริงจัง  ท าให้พนักงาน
สอบสวนยังไม่ให้ความสนใจกระบวนการไกล่เกล่ียเท่าท่ีควร โดยในปัจจุบันมีนโยบายให้พนักงานสอบสวนแจ้ง
สิทธิให้ผู้เสียหายและผู้ต้องทราบถึงสิทธิในการสมัครใจไกล่เกล่ียในคดีตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
“...ตอนนี้เราก็บอกพนักงานสอบสวนเราว่าให้แจ้งสิทธิทุกราย ยอมความได้ ประมาทสาหัส ยักยอก 

ฉ้อโกง ชุลมุนต่อสู้ และคดีประท้วงชุมนุม ตอนนี้เขาจะเริ่มให้ความรู้พนักงานสอบสวนแล้ว...” (รองผู้ก ากับการ
สอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่) 

 
“...ตอนนี้มีการให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิ์เกี่ยวกับการไกล่เกล่ียให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบ

ทุกรายเท่านั้น แต่ยังไม่มีการดําเนินการไกล่เกล่ียตามกฎหมายใหม่... ” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน 
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม) 

 
3. การขาดงบประมาณในการด าเนินการไกล่เกล่ีย  
 
“...การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการยังไม่มีในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากกฎหมายเพิ่งมี

ผลบังคับใช้ เนื่องจากการตั้งงบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายจะต้องจัดทําล่วงหน้าก่อนหนึ่งปีงบประมาณ และ
มีระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ ดังนั้นในปัจจุบันเช่ือได้ว่ายังไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ ...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้า
งานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม) 

  
“...บางอย่างเราจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงานต่างๆ การจัดพื้นท่ี สถานท่ีในการตกลง 

ห้องเจรจา ท่ีโรงพักห้องทํางานจะใช้เป็นห้องไกล่เกล่ีย บางครั้งก็เหมาะสมบางครั้งก็ไม่เหมาะสม พื้นท่ีโรงพัก
ค่อนข้างออกแบบมาจํากัด...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี) 
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4. การขาดผู้ไกล่เกล่ียตามกฎหมาย การด าเนินการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวนจะต้องมีการ
แต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ียท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานต ารวจแห่งชาติไว้แล้ว และประกาศขึ้นบัญชีผู้ไกล่เกล่ียของแต่ละ
สถานีต ารวจ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีบัญชีผู้ไกล่เกล่ียท่ีขึ้นทะเบียนของแต่ละสถานีต ารวจ ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการไกล่เกล่ียตาม พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ เนื่องจากไม่สามารถท่ีจะแต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ียตามกฎหมาย
ได้  

 
“...ผู้ไกล่เกล่ียยังไม่มีก็เลยไม่มีการขึ้นทะเบียน มีการไปอบรมมาแล้วแต่อยู่ระหว่างยื่นให้ ผบ.ตร. 

อนุมัติ...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่) 
 
“...ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียท่ีจะใช้ในการไกล่เกล่ียของโรงพัก...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้า

งานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม) 
 
“...ตอนนี้กําลังรวบรวมท้ังท่ีอบรมจากตํารวจ พยายามตามมาให้ครบ ไม่อยากให้ค่าอบรม           

เสียไป พยายามจะให้ขึ้นทะเบียนให้ได้ท้ังหมด รอบแรก 346 คน ของตํารวจ 249 คน ท่ีเหลือเป็นศาลและ              
กรมคุ้มครองสิทธิ แบบคําขอยื่นขึ้นทะเบียนต้องรอ ผบ.ตร.ลงนามก่อน ตอนนี้ยังไม่มีใครได้ขึ้นทะเบียนมี
ค่าตอบแทนแล้วแต่ความยากง่ายอยู่ท่ีคดี...” (ผู้ก ากับการฝุายอ านวยการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน) 

 
5. ความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการด าเนินการไกล่เกล่ียตามกฎหมายใหม่ยังไม่ค่อยพร้อม 

โดยพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบกระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันสอบสวน มีเพียงหัวหน้างานสอบสวน
บางส่วนท่ีได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน ซึ่งด าเนินการฝึกอบรมโดย
สถาบันส่งเสริมการสอบสวน ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีจ านวนมากไม่สามารถท่ีด าเนินการฝึกอบรมได้
ท้ังหมด จ าเป็นจะต้องค่อยๆ ทยอยอบรมไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะด าเนินการฝึกอบรมได้
ท้ังหมด ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกล่ียให้พนักงานสอบสวนไปแล้ว จ านวน 
1,003 คน จากพนักงานสอบสวนท่ัวประเทศท้ังหมดประมาณ 11,525 คน (ผู้ก ากับการฝุายอ านวยการ 
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ข้อมูล ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2562) โดยมีเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย 
สาระส าคัญของ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนและแนวทางการไกล่เกล่ีย
ในช้ันสอบสวน ทักษะท่ีจ าเป็นและเทคนิคในการเจรจาไกล่เกล่ีย การเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียเจรจา 
ธรรมชาติของความขัดแย้งและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทใน
บริบทสากล ภาษากายกับการไกล่เกล่ีย การสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วย
สันติวิธี ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ข้อท้าทาย และอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกล่ีย คุณสมบัติและจริยธรรมของ  
ผู้ไกล่เกล่ีย 

 
“...มีการอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ยังไม่ครอบคุลมพนักงานสอบสวนท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีตามสถานีตํารวจต่างๆ ท่ัวประเทศ...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมือง
นครปฐม) 

 
“...พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ท่ีจะเริ่มมีผลให้ดําเนินการตรงนี้ ตํารวจมีความรู้ตรงนี้

น้อย...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี) 
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“...บางครั้งพนักงานสอบสวนอาจจะยังไม่เข้าใจ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียด้วยซ้ําไป มีน้อยคนท่ีจะมานั่งสนใจ

ในตัวนี้ ในพื้นท่ีของเรา ภาระในการท่ีจะไปศึกษากฎหมายเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเกิดขึ้นได้น้อยเพราะ
เวลาในการทํางานแม้จะ 6 ช่ัวโมงแต่เป็นเวลาท่ีบีบอัดมาก...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธร
เมืองขอนแก่น) 

 
“...ในกรณีท่ี พ.ร.บ. ไกล่เกล่ีย... ในส่วนขององค์กรตํารวจ คิดว่าการอบรมของการสัมมนาตํารวจ 

มีน้อยมาก...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น) 
 
6. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบเมื่อมีการมาแจ้ง

ความท่ีสถานีต ารวจกับพนักงานสอบสวน แต่ยังไม่มีการท าการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นแต่อย่างใด 
 
“...ในกรณีท่ี พ.ร.บ. ไกล่เกล่ียยังขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้า

งานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น) 
 
7. ความไม่ยินยอมเข้าสู่การไกล่เกล่ียของผู้เสียหาย การไกล่เกล่ียคดีระหว่างผู้เสียหายกับผู้ท่ี

กระท าผิดท่ีผ่านมามักจะพบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมัครใจในเข้าร่วมการไกล่เกล่ีย โดยเฉพาะผู้เสียหายท่ีใน
ช่วงแรกที่มาแจ้งความเพื่อด าเนินคดีกับผู้ท่ีกระท าผิดมักจะไม่ยินยอมให้มีการเจรจาไกล่เกล่ีย  

 
“...ผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจะยืนยันว่าจะต้องให้มีการดําเนินคดีให้ถึงท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากยังมี

อารมณ์โกรธหรือไม่พอใจกับการกระทําของผู้ท่ีกระทําผิดอยู่ ต้องรอให้เวลาผ่านไปสักระยะผู้เสียจึงจะมี
แนวโน้มท่ีจะยินยอมเข้าสู่การเจรจา สําหรับผู้ท่ีกระทําผิดมักจะมีปัญหาเรื่องความไม่ยินยอมเข้าสู่การเจรจา
ไกล่เกล่ียเช่นเดียวกัน โดยผู้กระทําผิดมักจะมีคําพูดว่า อยากได้ไปฟ้องเอาเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่
สมัครใจเข้าไกล่เกล่ีย ทําให้การดําเนินการไกล่เกล่ียไม่สามารถทําได้...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน 
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม) 

    
8. การด าเนินการไกล่เกล่ียตาม พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงาน

สอบสวน ท่ีต้องมีข้ันตอนในการด าเนินการด้านเอกสารและการประสานงานกับผู้ไกล่เกล่ียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเดิม
หากเป็นคดีท่ียอมความกันได้พนักงานสอบสวนจะด าเนินการจัดการให้คู่กรณีมีการไกล่เกล่ียกันเองได้ แต่หาก
ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่จะต้องใช้ผู้ไกล่เกล่ียซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนเข้ามาร่วม ซึ่งสร้างความ
ยุ่งยากมากข้ึนในการด าเนินการในทางปฏิบัติ และยังคงต้องท าส านวนคดีเหมือนเดิมแม้จะสามารถไกล่เกล่ีย
กันได้ ท้ังนี้เพื่อส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาส่ังยุติคดี   

 
“...ถึงแม้ว่าจะมี พระราชบัญญัติมาใหม่ ก็ไม่ได้ทําให้การไกล่เกล่ียสัมฤทธิ์ผล เพราะว่า ต้องมีการ

รับเลขคดีอาญา มีการแจ้งข้อหา มีการสรุปสํานวน ผู้ต้องหาต้องมีการพิมพ์มือ ต้องเข้ากล่องทะเบียนประวัติ 
ขั้นตอนไม่ได้เอื้อส่ิงใดเลย มีแต่เพิ่มภาระให้กับพนักงานสอบสวน...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธร
เมืองเชียงใหม่) 
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“...พระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนก็ยังคงรับคดี แจ้งข้อหา 
และพิมพ์มือ ทําทุกอย่างเหมือนปกติ...ทุกเรื่องต้องเป็นคดีอาญาไปหมด ต้องรับคดี พนักงานสอบสวนจะปัดไม่ให้
เป็นระบบก็ไม่ได้ เป็นภาระไปหมด และต้องแจ้งข้อหาก่อนถึงจะสามารถไกล่เกล่ียได้ หากไกล่เกล่ียจบ พนักงาน
สอบสวนต้องส่งสํานวนไปท่ีอัยการ  อัยการมีความเห็นควรยุติ  หากคู่กรณีไม่เอาเรื่องกัน...” (รองผู้ก ากับการ
สอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่) 

 
“...เรามาอ่านกฎหมายมันไม่ใช่ กลายเป็นเพิ่มภาระ อะไรท่ีทําไม่ได้พนักงานสอบสวนทําหมด อีกหน่อย

พนักงานสอบสวนไม่ไกล่เกล่ีย เพราะมันยุ่งยาก ไปว่ากันท่ีศาลเลยดีกว่า ผู้เสียหายก็ไม่ยอม แต่ต้องแจ้งสิทธิ 
แจ้งสิทธิผู้ต้องหา แจ้งสิทธิผู้เสียหาย คุณมีสิทธิท่ีจะเข้าไกล่เกล่ียนะแล้วการไกล่เกล่ียบางคนก็ต้องบอกว่า 
ขึ้นศาลดีกว่า ยังไงก็ต้องไปจบท่ีศาล สํานวนก็ทําไปตามปกติ ไม่ได้แค่บันทึกข้อตกลง 2 ฝ่าย แล้วลงประจําวัน 
1 ใบจะส้ินสุดคดี กลายเป็นว่ายังไม่จบต้องทําเป็นสํานวนและให้อัยการส่ังยุติจึงจะจบคดี กลายเป็นภาระให้
พนักงานสอบสวนเพิ่มข้ึนอีก...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่) 

 
9. ความขัดแย้งของระเบียบท่ีเกี่ยวข้องระหว่างด าเนินคดีตามปกติกับการไกล่เกล่ียคดี เช่น ต ารวจ

มีอ านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 48 ช่ัวโมง หรือ 2 วัน แต่กระบวนการในการแต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ียเพื่อสามารถเริ่ม
ไกล่เกล่ียได้ให้เวลา 3 วัน ดังนั้นหากมีการให้ไกล่เกล่ียในวันท่ี 3 ซึ่งผู้ต้องหาถูกน าตัวไปฝากขังท่ีศาลแล้ว  
จะด าเนินการไกล่เกล่ียต่อไปอย่างไรเมื่อผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจ าแล้ว     

 
“...ระเบียบออกมาว่าคําส่ังต้ังผู้มีอํานาจต้ังคําส่ังต้ังออกคําส่ังให้ผู้ไกล่เกล่ียภายใน 3 วัน ผกก.เป็น

ผู้ลงนามเป็นผู้ส่ังต้ังในระเบียบ แต่ระเบียบจะให้ 3 วัน แต่เราควบคุมได้ 48 ชม. แต่ถ้า ผกก.ยังไม่อ่านวันท่ี 3 
ผู้ต้องหาต้องไปฝากขังแล้วมันเข้ากระบวนการไกล่เกล่ียไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องขยับลงมา ระเบียบ ตร.ขยับลงมา
เป็น 48 ชม.ในระเบียบท่ีมันออกมาขณะนี้ท่ีมันแย้งกันอยู่ ท่ีเรามองเห็นมันน่าจะปรับได้ ถ้าเกิด ผกก.วันท่ี 1 
ไม่อยู่วันท่ี 2 ไม่อยู่ แล้ววันท่ี 3 ผู้ต้องหาต้องนําไปฝากขัง ไปผัดฟ้องแล้ว เกินควบคุมแล้ว...” (รองผู้ก ากับการ
สอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่) 

 
3) ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง

ด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีที่เหมาะสม 

1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันสอบสวนและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้
พนักงานสอบสวนได้รับทราบทุกคนเป็นส่ิงท่ีควรด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อน  

 
“...ตํารวจมีความรู้ตรงนี้น้อย การอบรม ความเข้าใจของตํารวจได้ส่วนหนึ่ง แต่ว่ามันต้องมีการ

ปฏิบัติจริง ข้อเสนอแนะมองว่าออกมาแล้วเป็นหน้าท่ีของตํารวจในการดําเนินการ ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจ ถือเป็นเรื่องหลักเพราะว่าถ้าจะให้มีประสิทธิภาพก็จะต้องมาอบรมและปฏิบัติจริง เพื่อ
ความพร้อมในการรองรับการให้บริการประชาชนในเรื่องนี้ ท้ังการอบรมการปฏิบัติจะต้องมีหน่วยงานอื่นท่ีเขา
ทําหน้าท่ีเกี่ยวกับเรามาร่วมกันบ้าง...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี) 

 
“...ควรมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกล่ียตามกฎหมายใหม่ให้กับพนักงานสอบสวนท่ีทํางาน

จริงบนสถานีตํารวจได้รู้...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม) 
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“...การให้ความรู้กับบุคลากร เป็นข้อเสนอแนะสําหรับทุกอย่าง กฎหมายฉบับนี้มันต้องแพร่หลาย 

และต้องใช้ในการสอบสวน ในกฎหมายพวกฉบับนี้ควรจะเปิดกว้างให้ได้รับรู้และควรจะทําอะไรยังไง ดังนั้น
เมื่อมกีฎหมายตัวนี้ขึน้มาควรจะต้องเรียกบุคลากรให้มาอบรมทําความเข้าใจมากขึ้น ไม่ใช่การไกล่เกล่ียไปอยู่ท่ี
คนใดคนหนึ่ง ควรจะเริ่มในหน่วยใช้กฎหมาย เช่น พนักงานสอบสวนควรมีความรู้ท่ีแตกฉาน มีความเข้าใจว่า
อะไรที่ทําได้ไม่ได้...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น) 

 
2. การออกระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เสร็จส้ินครอบคลุมการด าเนินการไกล่เกล่ียในช้ันสอบสวน

โดยเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกล่ีย 
 
“...ควรมีการดําเนินการออกระเบียบหรือกฎหมายลูกเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียให้ครบถ้วนจึงสามารถ

นํามาปฏิบัติงานได้จริงในสถานีตํารวจ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเบิกจ่ายเงินจากส่วนไหนเพราะยังไม่มี
ระเบียบการใช้จ่ายออกมารองรับ...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม) 

 
3. การจัดฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียให้พร้อมและเพียงพอส าหรับการไกล่เกล่ียในช้ัน

พนักงานสอบสวน และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ไกล่เกล่ียประจ าสถานีต ารวจให้เรียบร้อย 
 
“...แต่ถ้าจะให้ประสบความสําเร็จในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทจริงๆเป็นบุคคลท่ีผ่านการอบรมและก็

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเป็นหลักอย่างเช่นคนท่ีมีหน้าท่ี คนท่ีมีบทท่ีเขาสามารถเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ียได้ 
และผ่านการอบรมการไกล่เกล่ียมา ถือว่าทําหน้าท่ีตรงนั้นได้แล้วก็มารองรับกับเรา เป็นการแบ่งเบางานของเรา 
อย่างน้อยๆ เวลาท่ีเขาคุยเจรจากันเราอาจจะได้เอาเวลาช่วงนั้นมาบริการประชาชน ในส่วนอื่นการเจรจาอาจ
ไม่ได้จบในครั้งเดียว ต้องนัดกัน 2-3 ครั้ง เป็นปัญหาท่ีจะต้องดําเนินการ ท่ีผ่านมาพนักงานสอบสวนเข้าเวร
ปฏิบัติหน้าท่ี พอเขามาแจ้งความ นัดคู่เจรจามาซ้อนกัน มานั่งรอกัน แต่ถ้าแยกส่วนโดยเฉพาะ และมีบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีโดยเฉพาะและเข้ามาดําเนินการ ถือว่าอํานวยความสะดวกมีการเจรจาไกล่เกล่ียได้เร็วขึ้น จบได้เร็วขึ้น 
ปัญหาต่างๆ ก็ไม่ตกค้าง งานจบ เรื่องไม่ขึ้นไปรกท่ีศาล...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธร 
เมืองสุราษฎร์ธานี) 

 
“...ในกรณีท่ี พ.ร.บ. ไกล่เกล่ียควรจะเป็นคนท่ีผ่านการอบรม การท่ีจะมีความชํานาญในเรื่องไกล่เกล่ีย

โดยตรงยังมีไม่ท่ัวถึง จําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มทักษะคน...” (ผู้ก ากับการ หัวหน้างานสอบสวน สถานีต ารวจภูธร
เมืองขอนแก่น) 

 
4. การจัดให้มีพนักงานสอบสวนท าเฉพาะคดีไกล่เกล่ียเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเป็นระบบเดียวกัน 

เพราะหากให้พนักงานสอบสวนทุกคนต้องท าการไกล่เกล่ียจะท าให้เกิดปัญหาความสับสนเกี่ยวกับระยะเวลา
และการท าส านวนคดี  

  
“...ถ้าจะเอาตาม พระราชบัญญัติไกล่เกล่ียท่ีออกมาต้องมีพนักงานสอบสวนชํานาญเฉพาะด้านเลย 

เช่น ทําคดีไกล่เกล่ียไปเลย ไม่ต้องเข้าเวร ไม่ต้องทําอะไร รับเฉพาะคดีไปเลย แล้วประสานงานผู้ไกล่เกล่ีย 
อย่างพนักงานสอบสวนเด็กๆ ต้องเข้าเวรด้วย ต้องทําไกล่เกล่ียด้วย ต้องทําคดีลัก วิ่ง ชิง ปล้นด้วย ทุกอย่างอยู่
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ท่ีเขาหมดเลย แล้วไกล่เกล่ียบางทีอยู่ในล้ินชัก นานแล้วลืมนับอายุขึ้นมา ถ้าวันนี้ไม่ผ่านเขาต้องนับแต่วันนี้เลย 
เพื่อดําเนินการผลัดฟ้องต่อ ต้องมาใส่ใจ แล้วคดีลหุโทษ คดียอมความได้มันเยอะนะ มันต้องมีพนักงาน
สอบสวนเฉพาะของตรงนี้ไว้...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่) 

 
5. ควรปรับเปล่ียนให้มีการไกล่เกล่ียก่อนเข้าระบบงานยุติธรรมมากกว่า เพื่อเป็นการลดภาระงาน

ของพนักงานสอบสวน หากปล่อยให้เข้าระบบคดีจะมีระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้พนักงาน
สอบสวนมีภาระงานด้านคดีหลายอย่างต้องด าเนินการในแต่ละคดี 

 
“...ไกล่เกล่ียก่อนเข้าระบบ หาก ตร.อยากได้สถิติอาชญากรรม ก็ทําบันทึกลงประจําวันไว้ บางคดีก็

ไม่จําเป็นต้องเข้าระบบ แค่ท้ังสองฝ่ายมาตกลงกันจบ ไม่ต้องเข้าระบบ ก็ถือว่าเป็นผลงานของพนักงาน
สอบสวน แล้วก็ลงเล่มไว้ว่าวันนี้มีคดีไกล่เกล่ียไปกี่คดี ควรมีแบบนี้ดีกว่า เพราะคดีเล็กๆ น้อยๆ มีเยอะ ทุกคดี
พนักงานสอบสวนก็จับเข้าตารางทุกคดี...” (รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่)  

 
 

4.3 การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก ากับดูแลการท างานของนายอ าเภอ ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแต่ละส่วนมีอ านาจหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
รวมท้ังมีอ านาจหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน ส าหรับในระดับอ าเภอ  
มีพระราชบัญญัติปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ าเภอมีหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียท้ังในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยในการไกล่เกล่ียประนอม
ข้อพิพาทในเรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับท่ีดิน มรดก ข้อพิพาททางแพ่งท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท  
ในกรณีท่ีคู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอและคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องเพศ
ท่ีเกิดขึ้นในเขตอ าเภอ  

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่งเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาท      
ทางอาญาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ดังนี้  

1. การน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วย 
การไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ก าหนดว่าหากความผิดท่ีมีโทษทางอาญาเกิดขึ้นในเขต
อ าเภอใด ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาสามารถแสดงความประสงค์ต่อนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอในเขตนั้น  
หลังจากนั้นให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอแจ้งและสอบถามคู่กรณีว่ายินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่ 
หากคู่พิพาททุกฝุายยินยอมให้เริ่มด าเนินการ 

2. ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษ
ทางอาญา พ.ศ.2553 ก าหนดให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอท่ีรับข้อพิพาทไว้ด าเนินการไกล่เกล่ียให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน และขยายเวลาได้อีก 15 วันหากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมไกล่เกล่ียแจ้งให้ผู้เสียหาย
หรือ ผู้กล่าวหาทุกฝุายทราบว่าฝุายใดฝุายหนึ่ งสามารถบอกเลิกการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเมื่อใดก็ ไ ด้   
หากด าเนินการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ ให้เริ่มนับอายุความการร้องทุกข์ต้ังแต่วันท่ีมีการจ าหน่ายข้อพิพาท 
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3. การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทให้ด าเนินการต่อหน้าทุกฝุาย ยกเว้นฝุายใด
ฝุายหนึ่งไม่มาตามท่ีนัดหมายโดยไม่มีเหตุอันควร ส่วนการไกล่เกล่ียให้กระท าพร้อมหรือแยกกันก็ได้ โดยแต่ละ
ฝุายสามารถให้บุคคลท่ีไว้วางใจไม่เกิน 2 คนเข้ารับฟัง ยกเว้นครั้งใดท่ีผู้ไกล่เกล่ียเห็นว่าการอนุญาตจะท าให้
เกิดอุปสรรคท้ังนี้ ให้ผู้ไกล่เกล่ียเปิดโอกาสให้ทุกฝุายเสนอข้อผ่อนผันต่อกัน เสนอทางเลือกและห้ามเปิดเผย
ข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการด าเนินการยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามค าส่ังศาล  

4. การท าหนังสือตกลงยินยอม เมื่อผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาตกลงยินยอมตามท่ีไกล่
เกล่ียให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอจัดท าเป็นหนังสือตกลงยินยอมและบันทึกการตกลงยินยอมนั้นไว้ในสารบบ
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีอาญา โดยหนังสือตกลงยินยอมให้ระบุวันเดือนปีและรายละเอียดความตกลงยินยอม
ให้ชัดเจน อ่านข้อความท่ีบันทึกไว้ให้ทุกฝุายฟังและลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

5. การปฏิบัติตามท่ีตกลงยินยอม หากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติตามความตกลง
ยินยอม ในกรณีเช่นนี้สิทธิการน าคดีอาญามาฟูองจะระงับไป อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถปฏิบัติตามความตก
ลงยินยอมหรือปฏิบัติไม่ครอบถ้วนภายในเวลาท่ีตกลงกันไว้ได้ ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอจ าหน่ายข้อพิพาท
ออกจากระบบการจัดการไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีอาญา และห้ามรับด าเนินการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทดังกล่าว
อีก  

ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอซึ่งเป็นกลไกอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกค าส่ังจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม
ขึ้นในอ าเภอและก าหนดให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจึงได้จัดต้ังขึ้นทุก
อ าเภอ 878 อ าเภอ ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมี
นายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยมีหน้าท่ีท่ีส าคัญดังนี้ 

1. อ านวยการก าหนดแนวทางด าเนินงานและส่ังการเพื่อมอบภารกิจให้แก่ชุดปฏิบัติการ
ประจ าต าบล 

2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาในกรอบอ านาจหน้าท่ี เช่น การอ านวยความเป็นธรรมทางแพ่ง 
อาญา และปกครอง/ การรับเรื่องร้องทุกข์ เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย/ ให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านต่างๆ/ 
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ฯลฯ 

3. กรณีสภาพปัญหาเกินขอบอ านาจของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ให้รายงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด 

4. ติดตามผลด าเนินงาน ให้ผู้รับบริการทราบ 
 

ส าหรับในระดับชุมชนจะมีศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายและช่องทางในการ
อ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื้นท่ี เป็นเสมือนการจัดการยุติธรรมแบบ
สมานฉันท์โดยชุมชนเป็นหลัก โดยใช้กลไกโครงสร้างขององค์กรท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ีของฝุายปกครอง คือ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกในการขับเคล่ือนท้ังนี้มีชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) เป็น
พี่เล้ียงในการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติในพื้นท่ี โดยศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้านมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ี 
ดังนี้ 

1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตามอ านาจหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน การส่งเสริม
ดูแลให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของหมู่บ้าน การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และติดตาม
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ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การปูองกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายปุา และทรัพยากรธรรมชาติ  
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ 

2. ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการไกล่เกล่ียและประนีประนอมข้อพิพาท (ทางแพ่ง
และทางอาญา) เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ได้แก่ การประนีประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในหมู่บ้าน 

3. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การรับปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชนทุกเรื่องมาแก้ไขและประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนกับส่วนราชการ ท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน
เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีท่ีถูกทารุณกรรม ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุการ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

4. ด้านการรับเรื่องร้องราวทุกข์/ร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย ได้แก่ การ
รับฟังปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เฝูาระวังติดตามข่าวความไม่สงบเรียบร้อย หรือท่ีจะท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนในหมู่บ้าน และรับแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย  

5. ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 

นอกจากนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังก ากับดูแลควบคุมการไกล่เกล่ียโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี 
พ.ศ.2457 มาตรา 28 ตรี โดยให้ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรใน
หมู่บ้าน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการเลือกต้ังของราษฎรในหมู่บ้านโดยนายอ าเภอ
เป็นผู้แต่งต้ัง โดยมีกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ได้แก่ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  
พ.ศ.2530 ซึ่งตามคู่มือของกรมการปกครองมีข้ันตอนดังนี้  

1. การข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ในกรณีท่ีข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือ
คู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้าน หากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่งหรืออาญาในความผิดต่อ
ส่วน คู่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่งสามารถแสดงความประสงค์ระงับข้อพิพาทต่อผู้ใหญ่บ้านได้  

2. การแต่งต้ังผู้ไกล่เกล่ีย เมื่อคู่พิพาททุกฝุายตกลงบันทึกยินยอมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประนีประนอมข้อพิพาท คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้ด าเนินการ
แทนรวมถึงอาจเชิญบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควรมาร่วม ท้ังนี้ ข้อบังคับก าหนดว่าให้คณะกรรมการนัดหมายท า
ประนีประนอมข้อพิพาทโดยไม่ชักช้า  

3. คณะกรรมการหมู่บ้านสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่พิพาทหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  และ
ตรวจสอบเอกสาร วัตถุพยาน หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องตามความยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  แล้วท า
การประนีประนอมต่อหน้าคู่พิพาททุกฝุายโดยอาศัยหลักกฎหมายหรือจารีตประเพณีท้องถิ่นท่ีไม่ ขัดต่อ
กฎหมาย โดยข้อบังคับก าหนดให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจยศนายร้อยตรีขึ้นไปในเขตอ าเภอ และ
พนักงานอัยการให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุนในการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
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หมู่บ้านในเขตท้องท่ี หากคู่พิพาทตกลงกันได้ให้จัดท าสัญญาประนีประนอม แต่หากไม่ส าเร็จให้ยุติแล้วรายงาน
ให้นายอ าเภอท้องท่ีทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 

 
“...กรณีของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเราสามารถไกล่เกล่ียได้เฉพาะคนท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ท่ีเรา ไม่ว่าเหตุ

จะเกิดท่ีไหนก็ตามแต่ จะได้เฉพาะภูมิลําเนาตามพื้นท่ีรับผิดชอบ แต่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ท้ังกรณีท่ีเหตุท่ีเกิด
ในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ีกับคู่กรณีมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นท่ี มีโอกาสท่ีจะทํางานได้ 2 ตัวเลือกนี้ค่ะ ซึ่งข้อนี้ดิฉันมอง
ว่าถ้าจะเป็นกลไกการขับเคล่ือนอันนี้เป็นหลักดิฉันมองในระดับหมู่บ้านมากกว่า...” (ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทน
นายอ าเภอเมืองเชียงใหม)่ 

 
จากข้อมูลของส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มีการไกล่เกล่ียคดีอาญาอันยอม

ความได้จ านวน 71 เรื่อง และไกล่เกล่ียส าเร็จ 61 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2562 ส าหรับการด าเนินการไกล่
เกล่ียท่ีมักจะประสบความส าเร็จจะเป็นการบูรณาการท างานร่วมกันหลายหน่วยงานในลงพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน โดยจะประกอบด้วยหน่วยงานในพื้นท่ีเช่น ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การ
ปล่อยน้ าเสียจากการเล้ียงหมูผ่านหน้าบ้านคนอื่นเพื่อไปลงคลองในเมืองนครปฐม มีการร้องเรียนเข้ามาศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอเมืองนครปฐม มีการแก้ปัญหาโดยการน าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดลงพื้นท่ีตรวจสอบและ
หาทางออกร่วมกัน ประกอบด้วยศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยได้ข้อสรุปให้เจ้าของเล้าหมูท าท่ีพักและกรองน า
เสียก่อนปล่อยลงคลองเพื่อลดกล่ินเหม็นตามค าแนะน าของสาธารณสุขอ าเภอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จะด าเนินการท าท่อน้ าเสียให้เพื่อไม่ให้น้ าไหลผ่านหน้าบ้านคนอื่น เป็นต้น   

 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

1. การไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียหรือยินยอมตามข้อเสนอ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ต้องให้คู่กรณียินยอมเข้าร่วมด้วยความสมัครใจเท่านั้นจึงจะสามารถ
ด าเนินการให้ได้ ซึ่งท าให้หลายครั้งท่ีไม่สามารถหาข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้  

 
“...การไม่มีอํานาจในการบังคับคู่ขัดแย้งให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ได้แค่ทําหนังสือแจ้งไปให้

ทราบวันนัดประชุมเจรจาไกล่เกล่ียท่ีเหลือก็แล้วแต่ความสมัครใจ...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอเมืองนครปฐม)  

 
2. ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียตามกฎกระทรวงมหาดไทย เนื่องจาก

จังหวัดยังไม่ได้ท าประกาศผู้ไกล่เกล่ียประจ าจังหวัดข้ึน (ตัวอย่างเช่น กรณีของจังหวัดนครปฐม) 
 
“...ท่ีอื่นไม่มีปัญหา แต่ในส่วนของจังหวัดนครปฐมยังไม่มีการทําประกาศผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียให้เป็นไป

ตามกฎหระทรวงมหาดไทย ซึ่งทําให้ไม่สามารถท่ีจะเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ แต่ได้ส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้ว...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม)  
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3. เจ้าหน้าท่ีประจ าขาดแคลนไม่เพียงพอในการด าเนินการไกล่เกล่ียและลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เช่น นิติกร และเจ้าหน้าท่ีสืบสวน รวมท้ังการโยกย้ายข้าราชการบ่อย ท าให้มีผู้รับผิดชอบ 
ไม่ต่อเนื่อง 

 
“...ท่ีศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองนครปฐมมีปลัดอําเภอดูแลศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ และมีลูกจ้าง

เหมารายปีอีก 4 คน เป็นผู้ช่วยในการจัดทําเอกสารและงานธุรการ โดยไม่มีเจ้าหน้าท่ีสืบสวนหรือนิติการ
ประจําศูนย์ดํารงธรรม...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

  
4. การขาดสวัสดิการท่ีเหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างในศูนย์ด ารงธรรม เนื่องการท างาน  

มีความเส่ียงภัยแต่ไม่มีการคุ้มครองหรือค่าเส่ียงภัยรวมท้ังค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้าง ตามกฎหมายเฉพาะ
ข้าราชการท่ีจะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในระหว่างการท างานก็จะ 
ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เพราะไม่ใช่ข้าราชการ และไม่มีประกันสังคม   

 
“...ลูกจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในศูนย์ดํารงธรรมไม่มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ปีท่ีแล้วมี

ลูกจ้างลงพื้นท่ีประสบอุบัติเหตุถูกรถชน อําเภอไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ได้ ต้องมาเรี่ยไรข้าราชการ
ในอําเภอไปช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาล...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
5. การขาดแรงจูงใจและความก้าวหน้าในการท างานของลูกจ้างท่ีท างานในหน้าท่ีซึ่งมี

ประสบการณ์ท างาน แต่ไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการต้องเป็นลูกจ้างต่อสัญญาทุกปี ซึ่งท าให้ขาดแรงจูงใจ
ในการท างานเพราะไม่เห็นความแน่นอนในหน้าท่ีการงาน  

 
“...เจ้าหน้าท่ีในศูนย์ดํารงธรรมจะเป็นลูกจ้างเหมารายปีจํานวน 4 คน ทําหน้าท่ีทุกอย่างต้ังแต่รับ

เรื่องจนถึงลงพื้นท่ี ค่าตอบแทนก็ไม่เยอะอะไรและไม่มีความแน่นอนในหน้าท่ีการงานด้วย บางคนอยู่มาเป็นสิบ
ปีมีประสบการณ์มากมาย รู้ระบบงานทุกอย่างอย่างดี ก็ยังทํางานในตําแหน่งเดิม แต่ส่วนใหญ่ท่ียอมอยู่ทํางาน
ก็เพราะบ้านอยู่ใกล้...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
6. เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีในศูนย์ด ารงธรรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมด้านการไกล่เกล่ีย

ต่างๆ ท่ีจัดขึ้นได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะจ ากัดไว้เฉพาะข้าราชการประจ าท่ีจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในเข้าอบรม
ได้ ไม่ใช่ลูกจ้าง ท าให้ลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีคัดกรองเรื่องร้องทุกข์หรือปัญหาความขัดแย้งไม่ได้รับการฝึกอบรมใน
เรื่องท่ีจ าเป็น มีเพียงหัวหน้าศูนย์ท่ีสามารถเข้ารับการอบรม  

 
“...การฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเขียนโครงการเฉพาะให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ทําให้ลูกจ้างซึ่ง

เป็นเจ้าหน้าท่ีในศูนย์ดํารงธรรมไม่สามารถเข้ารับฝึกอบรมได้เพราะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้ได้ หากต้องการ
ให้เข้าฝึกอบรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
7. ขอบเขตในการไกล่เกล่ียคดีความขัดแย้งทางแพ่งอยู่ท่ี 200,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าต่ าเกินไป ท าให้

การเจรจาไกล่เกล่ียมีข้อจ ากัด ไม่สามารถช่วยไกล่เกล่ียในกรณีท่ีมีความเสียหายเกินกว่าสองแสนบาทได้ 
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“...ทุกวันนี้ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท ซึ่งทําให้
อําเภอไม่มีอํานาจในการไกล่เกล่ียคดีได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มักจะถูกเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องท่ีทํามาหา
กิน ซึ่งมักจะมีมูลค่าเกินกว่า 200,000 บาท...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมือง
นครปฐม) 

 
8. การขาดฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบเพื่อรายงานและบันทึกผลการด าเนินการท่ีสะดวกและรวดเร็ว  

ไม่ซับซ้อน ปัจจุบันยังต้องท างานซ้ าซ้อนมีท้ังงานเอกสารและงานบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ท าให้
ส้ินเปลืองท้ังก าลังพลและเวลา 

 
“...ในส่วนของฐานข้อมูลการร้องทุกข์ตอนนี้ยังต้องมานั่งกรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อทําการ

บันทึกและรายงานผลเข้าระบบ ซึ่งทําให้เสียเวลามากเป็นการทํางานซ้ําซ้อน...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแล
ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
9. การขาดความร่วมมือในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เนื่องจากเป็นเขตปกครองพิเศษอยู่

ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่สามารถท่ีจะขับเคล่ือนให้เป็นแนวทางเดียวกันได้เพราะไม่ได้อยู่ใน
การบังคับบัญชาเดียวกัน ท าได้เพียงการประสานขอความร่วมมือเท่านั้น  

 
“...ปัญหาท่ีเจอเกี่ยวกับการประสานงานน่าจะเป็นในส่วนของเขตเทศบาลเมืองหรือนครท่ีอยู่

ภายใต้อํานาจส่ังการโดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควรเมื่อมีการประสานงาน
ไป เพราะอําเภอส่ังเขาไม่ได้...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
10. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนยังขาดความรู้และ

ทักษะในเรื่องการไกล่เกล่ีย เช่น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคการเจรจา จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในการ
เจรจา เป็นต้น รวมท้ังความใส่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้อ าเภอทราบ ท้ังนี้เนื่องจาก
มักจะท ากันแบบไม่เป็นทางการหรือแบบวิถีชาวบ้านท่ีไม่ต้องใช้เอกสาร ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินการท่ีแท้จริงได้  

 
“...กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ถือเป็นจุดแข็งของกรมการปกครอง เพียงแต่ว่าในกระบวนการไกล่เกล่ีย

ความสมานฉันท์กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เบ้ืองต้นประชาชนจะนึกถึงผู้ใหญ่บ้าน นึกถึงคณะกรรมการ
ในหมู่บ้านก็จะมีกลไกตรงนั้นเข้ามาช่วยเหลือ กรณีมีข้อพิพาทกันเล็กน้อย เช่น ระหว่างนาย ก. นาย ข. มีเรื่อง
กระทบกระท่ังกัน มันก็จะสามารถจบด้วยกลไกท่ีผมกล่าวข้างต้น แต่กลไกนี้จุดอ่อนเลยท่ีเรามองเห็น คือเรื่อง
ของระบบการรายงาน คือ พอคุยกันจบก็จบเลยไม่มีการรายงานมา ...” (ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทน
นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่)  

 
11. การด าเนินการไกล่เกล่ียของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนหรืองบประมาณเฉพาะ

ส าหรับสนับสนุนการด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนท่ีท าให้ผู้ใหญ่บ้านก านันไม่ได้มีแรงจูงใจท่ีจะใส่ใจหรือ
ให้ความส าคัญกับการรายงานผลและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเท่าท่ีควร 
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“...กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทําหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียไม่มีงบประมาณจัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้ แต่ใน
ส่วนของอําเภอจะมีค่าตอบแทนสําหรับผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียให้ตามกฎหมาย ...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแล
ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
“...ในส่วนของตัวหมู่บ้านนั้น ไม่มีงบประมาณเลย เราจะสนับสนุนเป็นค่าประชุม 3 เดือน เบิก 1 ครั้ง 

450 บาท แค่ค่าประชุมอย่างเดียว งบประมาณในเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีให้ดําเนินการในเรื่องนี้ ไม่มีเลย 
เป็นงานจิตอาสาล้วนๆ...” (ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองเชียงใหม่)  

 
12. ปัญหาการร้องเรียนเท็จ โดยเฉพาะท่ีเป็นรูปแบบของบัตรสนเทห์ท่ีไม่มีการระบุตัวตน 

ผู้ร้องเรียน ยังไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ท่ีร้องเรียนเท็จ  
 
“...การท่ีไม่ยอมระบุตัวตนผู้ร้องเรียนเป็นปัญหาอย่างยิ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะข้อมูล

อาจจะไม่ละเอียดเพียงพอในการจะเข้าไป เช่น มีการแจ้งว่ามีเห ตุเกิดในพื้นท่ีหมู่ 5 เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีไป
ตรวจสอบก็ไม่ทราบว่าเป็นส่วนไหนของหมู่ 5 อยากจะสอบถามให้ได้รายละเอียดก็ไม่สามารถท่ีจะติดต่อ 
ผู้ร้องเรียนได้ ทําให้เสียเวลาในการลงพื้นท่ีโดยเปล่าประโยชน์ โดยกฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทุกเรื่อง ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องเท็จ หรือเป็นการร้องเรียนเพื่อกล่ันแกล้งกัน หรือบางเรื่องมีรายละเอียด  
ไม่เพียงพอก็ต้องระงับไป...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

     
3) ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการความ

ขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีที่เหมาะสม 
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อน าความขัดแย้ง เข้าสู่

กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียด้วยความสมัครใจโดยเฉพาะในกรณีความขัดแย้งทางอาญา  
 
“...ปัจจุบันประชาชนไม่ค่อยมีการนําเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียภาคประชาชนท้ังในระดับหมู่บ้าน 

ตําบล หรืออําเภอ ท้ังนี้เนื่องกระบวนการไกล่เกล่ียยังเป็นภาคสมัครใจไม่ได้มีการบังคับด้วยกฎหมาย จึงจําเป็น
อย่างยิ่งต้องให้ประชาชนเห็นประโยชน์และความสําคัญของการไกล่เกล่ียภาคประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
2. การจัดท าชุดความรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความแย้งเพื่อใช้เป็น

ตัวอย่างในการเรียนรู้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ แจกจ่ายไปยังศูนย์ต่างๆ  
 

“...ควรมีการจัดทําเหมือนชุดความรู้สําเร็จ เช่น กรณีปัญหาท่ีดิน กรณีเดือดร้อนรําคาญ กรณี
หนี้สิน กรณีเรื่องครอบครัว แล้วให้แต่ละศูนย์ไว้เป็นเครื่องมือ ท่ีผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอรูปแบบการทํางานแบบนี้
...” (ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองเชียงใหม่) 

 
3. การเพิ่มเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ด ารงธรรมโดยให้มีเจ้าหน้าท่ีสืบสวนและนิติการมาประจ าศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายในการด าเนินการไกล่
เกล่ีย  
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“...ถ้าเป็นไปได้อยากขอให้มีเจ้าหน้าท่ีสืบสวนและนิติการมาปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์ดํารงธรรม

เพื่อทําหน้าท่ีในการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมือง
นครปฐม) 

 
4. การส่งเสริมสวัสดิการและความก้าวหน้าในการท างานท่ีเหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง

ในศูนย์ด ารงธรรม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของลูกจ้าง  
 
“...อยากให้มีระบบการจ้างงานแบบถาวรขึ้น โดยการกําหนดระยะเวลาการทํางาน 10 ปีแล้ว

สามารถได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการได้หรือมีโควต้าพิเศษให้ในการสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการ...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
6. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการฝึกอบรมควรจัดเตรียมงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม

ให้ครอบคลุมและเพียงพอกับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีในศูนย์ด ารงธรรม  
 
“...ควรเขียนโครงการฝึกอบรมและงบประมาณเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียท่ีครอบคลุมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็น

ลูกจ้างด้วย เพราะคนเหล่านี้คือกําลังหลักในการดําเนินการจัดการความขัดแย้ง เขาควรจะมีความรู้ทุกอย่าง
มากกว่าข้าราชการด้วยซ้ํา เพราะต้องทําหน้าท่ีต้ังแต่ต้นจนจบเกี่ยวข้องทุกขั้นตอน...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ี
ดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
7. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้อ าเภอมีอ านาจในการไกล่เกล่ียคดีความขัดแย้งทางแพ่งอยู่

มากกว่า 200,000 บาท โดยควรก าหนดอย่างน้อย 500,000 บาท 
 
“...ควรแก้ไขกฎหมายให้อําเภอสามารถไกล่เกล่ียในคดีความขัดแย้งท่ีมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 

2000,000 บาท อย่างน้อยก็น่าจะเพิ่มเป็นอย่างน้อย 500,000 บาท...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
8. ควรมีการสร้างฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในแต่ละพื้นท่ีสามารถรายงานและบันทึก

ผลการด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วไม่ซับซ้อน  
 
“...ควรสร้างฐานข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมต่อกับบัตรประชาชนได้ เพื่อดึงข้อมูลของคู่กรณีท่ีมีอยู่แล้ว

มาใช้ในการบันทึกหรือเอกสารในกระบวนการไกล่เกล่ียได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เป็นรายคน ซึ่งทําให้
เสียเวลาค่อนข้างมาก...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
9. การสร้างระบบการประสานความร่วมมือกับเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนครให้เป็นสามารถ

ท างานได้สะดวกรวดเร็วและเป็นแนวทางเดียวกัน   
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“...เนื่องจากเทศบาลนครไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของอําเภอทําให้มีปัญหาในการประสานความร่วมมือ 
ควรจะมีช่องทางหรือเครือข่ายไว้สําหรับการประสานงานระหว่างกันเพื่อให้ง่ายในการประสานขอความร่วมมือ
...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
10. ควรจัดการฝึกอบรมทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นในการเจรจาไกล่เกล่ียให้กับเจ้าหน้าท่ี ก านัน

และผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านให้เห็นความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
“...กํานันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคณะกรรมหมู่บ้านมีบทบาทสําคัญท่ีจะเข้าไปจัดการความขัดแย้งก่อน

ในชุมชน แต่กํานันผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ท่ีจําเป็นในการไกล่เกล่ียปัญหาข้อขัดแย้ง เช่น กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคการเจรจา จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ที่จําเป็นในการเจรจา เป็นต้น ...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ี
ดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
“...ในเรื่องของการอบรมในลักษณะของ learning by doing เหมือนให้เค้าลองในเรื่องของ case 

study รูปแบบการอบรมในสมัยก่อนจะเป็นในรูปแบบของการนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว อยากให้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ไม่อยากให้มีการฟังอย่างเดียว เพราะบางทีอาจจะมองภาพไม่ออกว่าควรจะไปปฏิบัติอย่างไร 
ควรเน้นเรื่องการทักษะปฏิบัติเป็น case study อาจจะเป็น workshop หรือการให้มาระดมความคิดเห็นกัน 
case study ง่ายๆ อย่างเรื่องของ การสร้างความเดือดร้อนรําคาญ กรณีลูกบ้านเล้ียงสุนัขแล้วสร้างความเดือดร้อน
รําคาญ จะมีวิธีการไกล่เกล่ียอย่างไร...” (ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอเมืองเชียงใหม่)  

 
“...การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นศาสตร์และศิลป์ของกรรมการผู้ท่ีไกล่เกล่ียเขาจะต้องมีความอดทน

และมีความเสียสละในด้านของการท่ีจะต้องทําเรื่องนี้  ผู้ท่ีไกล่เกล่ียจะต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย...” 
(นายอ าเภอเมืองขอนแก่น)  

 
11. การจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการไกล่เกล่ียของคณะกรรมการหมู่บ้านท่ียังไม่มี

ค่าตอบแทน ซึ่งควรจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมกับภารหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึ้น   
 
“...ถ้าเป็นไปได้น่าจะมีเงินค่าตอบแทนด้านการไกล่เกล่ียให้กับผู้ใหญ่บ้านกํานันด้วย เนื่องจาก 

ในปัจจุบันกํานันผู้ใหญ่มีตําแหน่งหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนงานด้านการจัดการความขัดแย้งของหลาย
หน่วยงานท้ังในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ...” (ปลัดอ าเภอ
ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
“...ถ้าจะมีการสนับสนุนในด้านนี้อยากให้สนับสนุนเป็นภาพรวมมากว่า ยกตัวอย่าง เช่น รัฐบาล

สนับสนุนให้ อสม. เดือนละ 500-1,000 บาท ถ้าสามารถทําได้ก็อยากให้เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เดือน 500-1,000 บาท ก็จะเป็นขวัญและกําลังใจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพราะส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสาล้วนๆ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน จะมี 2 ส่วน คือ โดยตําแหน่งกับท่ีมีการเลือกเข้ามา...” (ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทน
นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่)  
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“...ถ้าสามารถจัดสรรงบประมาณมาในส่วนของภาพรวม มันก็จะทําให้ 1. ในเรื่องของคนท่ีจะ
ทํางานก็จะมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น 2. ในเรื่องของการพัฒนาให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือผู้ท่ีทําหน้าท่ี
ไกล่เกล่ีย การสร้างองค์ความรู้ การเพิ่มทักษะ ควรจะมีการฝึกอบรมให้ถี่ขึ้น ...” (ปลัดอ าเภอ รักษาราชการ
แทนนายอ าเภอเมืองเชียงใหม่)  

 
12. การมีบทลงโทษทางกฎหมายส าหรับบุคคลท่ีร้องเรียนเรียนเท็จ ซึ่งท าให้ผู้อื่นเสียหายและ

เจ้าหน้าท่ีเสียเวลาในการท างาน  
“...ควรมีบทลงโทษทางกฎหมายกับผู้ท่ีร้องเรียนเท็จเหมือนการแจ้งความเท็จกับตํารวจ  หรือ

เช่นเดียวกับกรณีการโทรศัพท์ก่อกวนตํารวจหมายเลข 191...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอเมืองนครปฐม) 

 
13. ควรยกเลิกการร้องเรียนโดยบัตรสนเทห์ท่ีไม่มีการระบุตัวตนผู้ร้องเรียน เพื่อลดภาระท่ี 

ไม่จ าเป็นในกรณีท่ีข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบ      
 

“...ควรให้ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตนแก้เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องเพื่อสะดวกในการติดต่อและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยหากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยตัวตนต่อสารธารณะก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบได้
...” (ปลัดอ าเภอท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองนครปฐม) 
 
 
4.4 การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกลไกการจัดการความขัดแย้งผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งอยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด โดยจัดต้ังขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมท่ีต้องการ
ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐตามแนวทางยุติธรรมถ้วน
หน้าประชามีส่วนร่วม ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนมากท่ี ยธ 02026.2/ว025 ลงวันท่ี 30 
มกราคม 2557  แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะออกมารองรับการด าเนินการ  ก็จะใช้อ านาจ 
ตามกฎหมายของฝุายปกครองมาช่วยรองรับผลในการไกล่เกล่ีย  

 
“...ตามโครงสร้างยังไม่มีกฎหมายยอมรับ ยกเว้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบางท่าน ท่ีเขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ระเบียบของเขาทางปกครองจะมีอํานาจในการไกล่เกล่ียก็อาจจะเอามาใช้ได้ ในตัวของผู้ใหญ่บ้านอาจจะสวมหมวก
ใบอื่นที่มีอํานาจตรงนี้ก็เลยเอามาใช้ด้วย เช่น ฌาปนกิจ ท่ีทําถูกต้องตามกฎหมาย เคยพาไปไกล่เกล่ียท่ีอําเภอ
โดยใช้ขบวนการไกล่เกล่ียท่ีอําเภอ เพราะว่าขบวนการทางอําเภอผลท่ีไกล่เกล่ียแล้วเอาไปฟ้องร้องต่อศาลได้ 
เพราะเป็นขบวนการและกฎหมายของเขาต้องดูเป็นเคสต่อเคส อย่างเคสฌาปนกิจเป็นเคสท่ีไม่ได้รับเงิน ถ้าเป็น
ตามรูปแบบคณะกรรมการผลสุดท้ายแล้วคุณไม่ยอมชําระหนี้ก็สามารถดําเนินการตามคดีได้เลย ถ้านํามาไกล่เกล่ีย
เองก็ไม่ได้ต้องมาเริ่มขบวนการใหม่ต้ังแต่ต้น...” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการ
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด) 

 
โดยท่ัวไปแล้วศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีกรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ 
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1.  การปูองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้
เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระท าผิดทางอาญาโดยการเฝูาระวังปูองกัน การให้ความรู้ความเข้าใจ   
แก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ เป็นต้น 

2.  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปช่ัน รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปและติดตาม   
ผลการด าเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 

3.  การไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาท ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือสันติวัฒนธรรม 
4.  การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการให้ความ

เข้าใจก าลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกท่ีดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป
รวมท้ังการให้ความรู้หรือค าแนะน าในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

5.  การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกต่อไป  

โครงสร้างการด าเนินการของศูนย์ธรรมชุมชนมี 2 แบบ แบบเก่าจะมีประธานจากการเลือกกันเอง
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนมากท่ี ยธ 02026.2/ว025 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2557  กับ
แบบใหม่ท่ีมีปลัดอ าเภอประจ าต าบลเป็นประธาน ตามค าส่ังกระทรวงยุติธรรมท่ี 322/2559  ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2559 เรื่อง การบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และค าส่ังกระทรวงยุติธรรมท่ี 570/2559  ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2559 เรื่อง แก้ไขการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยโครงสร้างแบบเก่าจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีปรึกษา
และส่วนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส าหรับส่วนท่ีปรึกษา 5-6 คน ประกอบด้วย  

1.  ปลัดอ าเภอประจ าต าบล  
2.  พัฒนากรประจ าต าบล  
3.  ก านัน  
4.  ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด 1 คน 
และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 7-8 คน ประกอบด้วย  
1.  ประธานกรรมการ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/เลือกกันเอง)  
2.  รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง 2 คน)  
3.  กรรมการ ประกอบด้วย  

3.1  ประธานคณะท างานด้านอ านวยการในคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยให้
มีการเลือกกันเอง 2 คน  

3.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน เลือกกันเอง 2 คน  

3.3  ผู้แทนผู้น าองค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบล เลือกกันเอง 1 คน  
3.4  ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เดิม) ท่ีมีอยู่ในต าบล 1 คน  
3.5  ต ารวจชุมชน 1 คน  

4.  กรรมการและเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย นิติกร/เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการมอบหมายจาก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลในพื้นท่ีต าบล 1 คน  

ส าหรับโครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนแบบใหม่จะประกอบด้วย  
1.  ปลัดอ าเภอประจ าต าบล เป็นประธานกรรมการ  
2.  พัฒนากรประจ าต าบล เป็นกรรมการ  
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3.  ก านันท้องท่ี เป็นกรรมการ 
4.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นในต าบล เป็นกรรมการ  
5.  ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เดิม) ท่ีมีอยู่ในต าบล 1 คน เป็นกรรมการ 
6.  ต ารวจชุมชนประจ าต าบล เป็นกรรมการ 
7.  ผู้แทนสภาเกษตรกรต าบล และผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับต าบล เป็นกรรมการ 
8.  นิติกร/เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 

ในปัจจุบันมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ัวประเทศท้ังหมด 7,783 ศูนย์ ครอบคลุมครบทุกต าบลท่ัวประเทศ 
เป็นโครงสร้างแบบเก่า 5,779 ศูนย์และเป็นโครงสร้างแบบเก่า 2,004 ศูนย์ ดังนั้นประธานศูนย์จะขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างของศูนย์แต่ละพื้นท่ี บางพื้นท่ีจะเป็นนายก อบต./เทศบาล บางพื้นท่ีจะเป็นอดีตครูหรือผู้ใหญ่บ้าน 
และบางพื้นท่ีประธานเป็นปลัดอ าเภอตามโครงสร้างศูนย์แบบใหม่ล่าสุด ส าหรับท่ีต้ังศูนย์มีความหลากหลาย
แล้วแต่พื้นท่ี บางพื้นท่ีจัดต้ังศูนย์ในส่วนของท่ีท าการของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล บางพื้นท่ีใช้
ศาลากลางหมู่บ้านเป็นท่ีต้ังศูนย์ หรือบางพื้นท่ีใช้ศาลาวัดในการจัดต้ังศูนย์ 

ส าหรับกระบวนการการไกล่เกล่ียของศูนย์ยุติธรรมชุมชนคู่กรณีสามารถน าข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชนมาไกล่เกล่ียกันได้ด้วยความสมัครใจ โดยในข้อพิพาททางอาญาท่ีสามารถน ามาไกล่เกล่ียกันได้จะเป็น
เฉพาะความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีท่ียอมความกันได้ โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะรับเรื่องไว้และจัด
ประชุมเพื่อให้มีการไกล่เกล่ียกันระหว่างคู่กรณี หรือการลงพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง โดยส่วนใหญ่มักจะ
เป็นปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตแดน เหตุเดือดร้อนร าคาญ กล่ินเหม็น น้ าเสีย เ สียงดัง และฝุุนควัน ซึ่งเป็นท้ัง 
ข้อขัดแย้งทางแพ่งและทางอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เช่น การปล่อยน้ าเสียจากบ่อกุ้งผ่านท่ีนาของคนอื่นท าให้ 
ดินเค็ม จนเกิดการทะเลาะท าร้ายร่างกายกัน เป็นต้น  

 
“...ในกระบวนการไกล่เกล่ียขั้นตอนของเราคือ สมมติถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นด่านแรกท่ีในพื้นท่ีท่ีจะเกี่ยวข้อง

ก็จะมีผู้นํากับมูลนิธิเครือข่ายคณะกรรมการของเรา หากมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้นําก็จะนัดปรึกษาหาทางออก ส่วนมาก
เราจะเสนอให้เขาว่าถ้าปัญหาเงียบบางทีมันก็อาจจะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล ทางคดี มีทางเลือกให้
เขาว่า เราก็มีศูนย์ไกล่เกล่ีย ซึ่งมีคณะกรรมการกลางและสถานท่ีกลาง เราก็นําเสนอว่าตรงนี้พร้อมจะนําเข้าสู่
กระบวนการหรือไม่ของคู่กรณีท่ีเกิดปัญหาในพื้นท่ี ถ้าสมมติว่าเขายินยอมเราก็จะมีแบบฟอร์มให้เขากรอกว่า
ตามประสงค์ เพราะเราจะเก็บเป็นหลักฐานด้วย หลักจากนั้นเราก็จะนําเรื่องนี้ เข้าท่ีประชุมกรรมการว่าจะมี
คนนี้มาขอไกล่เกล่ีย...” (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
นอกจากนี้ได้มีการด าเนินการให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ด้านกฎหมายกับชาวบ้านเพื่อลดความ

ขัดแย้งในบางเรื่อง เนื่องจากความขัดแย้งบางเรื่องเกิดขึ้นมาจากการที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายและ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและสังคม การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จึง เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยลดความ
ขัดแย้งลงได้ส่วนหนึ่ง  

ส าหรับผลการด าเนินการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องท่ีมีการน าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาหรือบุคคลท่ีคู่กรณีให้ความนับถือมาช่วยในการเจรจา
ไกล่เกล่ีย เช่น กรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับท่ีดินได้มีการเชิญเจ้าหน้าท่ีจากกรมท่ีดินเข้ามาช่วยอธิบาย
ข้อกฎหมายและยอมเจรจาตกลงหาทางออกที่ทุกฝุายพอใจ หรือในกรณีท่ีคู่กรณีมีความเคารพนับถือเจ้าอาวาส
ของวัดในหมู่บ้าน จึงได้มีการเชิญพระเจ้าอาวาสมาช่วยในการเจรจาไกล่เกล่ีย ท าให้สามารถปัญหาข้อขัดแย้ง
คล่ีคลายไปด้วยดี  
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“...ในเรื่องของความร่วมมือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างในเรื่องท่ีดิน ก็จะให้ประสานท่ีดิน

ไปช่วยไกล่เกล่ียให้...” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส่วนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด) 

 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  

1. ปัญหาทัศนคติของประชาชนต่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือเทศบาล ในด้านความน่าเช่ือถือและความเป็นกลางของผู้ไกล่เกล่ียในความรู้สึกของประชาชน  

 
“...ในกรณีท่ีคู่ขัดแย้งฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคณะกรรมการผู้ไกล่เกล่ีย ทําให้เกิดความเส่ียง

ต่อการเสียคะแนนนิยมจากการทําหน้าท่ีไกล่เกล่ีย ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะดําเนินการด้วย
คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งมาจากการเลือกต้ังเป็นเหมือน
นักการเมืองท้องถิ่น การทําหน้าไกล่เกล่ียซึ่งจะต้องมีการตัดสินว่าใครผิดใครถูกและต้องบังคับใช้กฎหมายจะ
ทําให้เกิดการเสียคะแนนหรือข้อครหาจากฝ่ายท่ีถูกตัดสินว่าผิดหรือเสียประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเป็น
ฐานเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะผลต่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไป ทําให้คณะกรรมการมีความ
ลังเลในการท่ีจะตัดสินหรือไกล่เกล่ียหาข้อสรุปของข้อพิพาท โดยมีวิธีการในการแก้ปัญหาความเส่ียงในส่วนนี้
โดยการส่งปัญหาข้อพิพาทไปให้กับศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเข้ามาช่วยในการไกล่เกล่ีย หรือแสวงหาความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาให้เข้ามาช่วยในการไกล่เกล่ียเจรจาหาข้อสรุปของปัญหาความ
ขัดแย้งแทน...” (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม) 

 
“...การไกล่เกล่ียในช่วงท่ีผ่านมาไม่สําเร็จสักคดีเดียวเพราะว่าเขาคิดว่า อบต. ไม่ศักดิ์สิทธิ์พอ คิดว่า 

อบต. ไม่กล้าทําเหมือนกับว่าเราใกล้ชิดกับประชาชนเขาไม่เกรงใจคิดว่าไม่กล้าทํา ...” (หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
 2. ภาระงานท่ีมากของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางแห่งท่ีส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

(อบต.) จะมีงานประจ าต้องรับผิดชอบจ านวนมากอยู่แล้ว นอกเหนือจากการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  
 
“...ผู้บริหารศูนย์บางครั้งไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมหรือลงพื้นท่ีในการจัดการเจรจาไกล่เกล่ีย ทําให้

เกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ส่งผลให้คู่กรณีไม่พอใจได้...” (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม) 

 
3. การไม่มีงบประมาณสนับสนุนท่ีชัดเจน 
 
“...อบรมงบประมาณก็ต้องมีให้เขา ณ ตอนนี้ อบต. บางท่ีไม่รู้เขาเบิกให้หรือเปล่าเวลาเดินทางไป

ราชการ ยังไม่ชัดเจนว่าเราจะเบิกให้เขาได้หรือเปล่า เรื่องงบประมาณก็มีข้อจํากัดเหมือนกัน...” (หัวหน้าส านัก
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
“...การลงพื้นท่ีเพื่อดําเนินการไกล่เกล่ียไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพราะถือเป็นงานในหน้าท่ีตามท่ี

มอบหมาย โดยการลงพื้นท่ีบางครั้งก็จะมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่น การเข้าระงับเหตุ
ทะเลาะระหว่างคู่กรณีอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้...” (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม) 

 
“...ถ้าภาคประชาชนอย่างผม ปกติผมทํางานท่ีบ้านเป็น หจก.เล็กๆ ภายในครอบครัว ผมมาครึ่งวัน

ผมก็ขาดค่าแรงไปละ 400 บาท มาท่ีนี่เรามาจิตอาสาจริงๆ ไม่มีอะไรเลย ช่วงนี้เราได้ความอนุเคราะห์จาก
ผู้บริหารท้องถิ่นคือท่านนายก ให้เรามีห้อง ทุกท่ีไม่ใช่ว่าจะมีเหมือนเรานะครับ แต่บางท่ีก็อาศัยศาลาวัดบ้าง 
ศาลากลางหมู่บ้านบ้าง ผมถึงบอกว่าผมโชคดีท่ีเราได้เทศบาล ได้มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาเป็นผู้อํานวยความ
สะดวก ไม่มีเลยครับ เมื่อก่อนยังเคยมีเทศบาลอุดหนุนให้ศูนย์ยุติธรรมปีละ 2-3 หมื่นบาท แต่ 4-5 ปีหลัง ไม่มี
แม้แต่บาทเดียว ถ้ายุติธรรมจังหวัดหรือคุมประพฤติจังหวัดมาอบรมท่ีเราอาจจะมีบ้าง อย่างแขกมาท่ีนี่เรายังไม่
เล้ียงกาแฟเลย เมื่อก่อนนายกยังมีให้ 2 -3 หมื่นบาท ให้ทางศูนย์ฯ ไปบริหารนะ ก็จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครเราบ้าง ไปดูงานท้องถิ่นอื่นบ้าง แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน แต่เด๋ียวนี้ไม่มีเลย...” (ประธานศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
“...ท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่มีค่าตอบแทน จิตอาสาล้วนๆ มีแค่การพิจารณาให้ได้รางวัล จิตอาสา

ดีเด่น...” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรม
ชุมชนและยุติธรรมจังหวัด) 

 
“...ตัวศูนย์เองไม่ได้มีกฎหมายรองรับในเรื่องของการไกล่เกล่ียให้กับเขาอาจจะอาศัยว่าเขาไปสวมหมวก

ใบอื่นหรือไม่ เพราะฉะนั้นในเรื่องของงบประมาณเราไม่ได้มีไปสนับสนุนตรงนั้น...” (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด)  

 
4. การไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณียินยอมตามข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ต้อง

ให้คู่กรณียินยอมด้วยความสมัครใจ ท าให้หลายครั้งท่ีไม่สามารถหาข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 
 
“...เมื่อรับเรื่องไกล่เกล่ียมาแล้ว คณะกรรมการจะประชุมหารือ นัดหมาย และเชิญคู่กรณีมาพูดคุย

กัน แต่ถ้าคู่กรณีไม่ยินยอมมาเราก็ทําอะไรไม่ได้...” (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม) 

 
5. การขาดความน่าเช่ือถือของกรรมการซึ่งจะเป็นผู้ไกล่เกล่ียและการขาดนิติกรหรือท่ีปรึกษาทาง

กฎหมายในศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งบางกรณีคณะกรรมการท่ีเข้าไปไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่ได้มีความรู้ในเรื่องท่ี
พิพาทกัน ท าให้ประชาชนคู่กรณีไม่ยอมเช่ือและไม่ยอมเจรจาหาข้อสรุปของปัญหา  

 



88 
 

 

“...ผู้ไกล่เกล่ียต้องน่าเช่ือถือระดับหนึ่ง...ยังกังวลอยู่ว่ากรรมการความรู้ไม่เยอะ ผู้ใหญ่ท่ีเป็น
ประธานศูนย์ก็ไม่ได้มีความรู้มากมายเขาเป็นผู้ใหญ่ท่ีว่าปลดเกษียณแล้ว และในส่วนของ อบต. ไม่มีนิติกร...” 
(หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
6. การขาดการฝึกอบรมทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกล่ียส าหรับคณะกรรมการศูนย์

ยุติธรรมชุมชน เช่น เทคนิคและจิตวิทยาการเจรจาไกล่เกล่ีย เป็นต้น  
 
“...คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังยังไม่รับการฝึกอบรมการไกล่เกล่ียและขึ้นทะเบียน ถึง

ฝึกอบรมก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับว่าคนท่ีเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมเขาไม่ได้เป็นนักกฎหมายควรจะมีนัก
กฎหมายมาช่วย...” (หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลคลองน้อย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
 
7. การขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีระบบมาตรฐาน ไม่มีฐานข้อมูลรองรับ ท าให้การจัดเก็บสถิติ

ข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด าเนินการไกล่เกล่ียของศูนย์ยุติธรรมชุมชนท้ังหมด ท าให้
หลายเรื่องท่ีมีการเจรจาไกล่เกล่ียไม่ได้น าเข้าสู่ระบบและไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ 

 
“...ยังไม่มีฐานข้อมูลการไกล่เกล่ียของศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีเป็นระบบ มีเพียงการเก็บสถิติการไกล่

เกล่ียไว้ในแฟ้มเอกสารในสํานักงาน...” (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม) 

 
8. การขาดผู้ไกล่เกล่ียท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายท่ี

สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยการด าเนินการในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการให้
สอดคล้องตามกฎหมายฉบับนี้ได้ เพราะยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียในพื้นท่ี  ซึ่งอาจจะท าให้ผลการ
ประนีประนอมไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

 
“...ปัญหาจริงๆ เหมือนกับว่าความรู้ยังน้อยถึงให้ไปไกล่เกล่ีย กรรมการถึงจะไปอบรมมีความรู้แต่

ไม่ได้มากเพราะไม่เคยอบรมมาก่อน อบรมครั้งเดียวเหมือนกับว่ากํานันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เป็นคนมีความรู้
เหมือนกับนักกฎหมายท่ีเขาเรียนมา...” (หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ท าหน้าท่ีดูแล
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
 
  
9. ปัญหาความเส่ียงในการโดนร้องเรียนหรือโดนฟูองร้องของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 
“...บางครั้งหากทํางานตรงเกินไป หรือเน้นการบังคับใช้กฎหมายมากเกินไป ก็เส่ียงท่ีโดนร้องเรียน 

จึงพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงนี้โดยการใช้หลักรัฐศาสตร์นําหลักกฎหมาย เน้นการเจรจาพูดคุยกับคู่กรณีทุก
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ฝ่ายก่อน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน หากจําเป็นเพื่อให้ปัญหายุติจึงจะใช้การบังคับใช้กฎหมายเป็นช่องทางสุดท้าย 
นอกจากนี้หากไม่ดําเนินการก็จะมีความเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องในฐานการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย เพราะ
คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายด้วย...” (รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
นครปฐม) 

  
“...ในเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับการไกล่เกล่ียก็ไปบังคับในทางกฎหมายอะไรไม่ได้ ตัวท่ีจะมา

คุ้มครองผู้ไกล่เกล่ียเองมันก็ยังไม่มี เพราะฉะนั้นก็มีความกังวลในส่วนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ถ้าเกิดเอาภารกิจ
ไกล่เกล่ียไปให้เขาตอนนั้นไม่มีกฎหมายอะไรเลย อะไรจะเซฟตัวเขา เขากังวลว่าถ้าเขาไกล่เกล่ียเรื่องนี้ไปแล้ว 
เขาจะโดนกลับมาฟ้องหรือไม่ เขาจะต้องถูกกลายเป็นพยานในคดีหรือป่าว  ภาคประชาชนท่ีมาเข้าร่วมจะกลัว
ในเรื่องนี้ ตอนนั้นเวลามีการไกล่เกล่ียคุณจะต้องดูดีดี ถ้าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ต้องไม่สูงมากเกินไป ถ้าเป็น
คดีอาญาท่ียอมความไม่ได้เลยเราต้องไม่ไปแตะยิ่งเฉพาะเรื่องเพศก็ไม่ควร...” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด) 

 
10. การขาดการประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของศูนย์ยุติธรรมชุมชน บทบาท หน้าท่ี โครงสร้าง

และความรับผิดชอบของศูนย์ 
 
“...น่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน ทาง อบต. ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามีน้อย...” 

(หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
“...บางตําบลเขายังไม่มีศูนย์ฯ มีไปอบรมแต่การขับเคล่ือนยังไม่มี เขาเลยสงสัยว่ามีจริงหรือ 

เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ครอบคลุม...” (หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองน้อย ท าหน้าท่ีดูแลศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
11. การขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกล่ียของศูนย์

ยุติธรรมชุมชน 
 
“...การประสานงานกับฝ่ายปกครองค่อนข้างท่ีจะมีปัญหา เขาไม่ค่อยรู้บทบาทของเรา ท้ังท่ีฝ่ายยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม กับ ฝ่ายปกครองน่าจะพูดคุยกันแล้ว ...” (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
12. ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีปัจจุบันยังไม่เหมือนกัน 

โดยเฉพาะในส่วนของของประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 
“...ศูนย์มีโครงสร้าง 2 แบบท่ีมีปลัดอําเภอคือแบบล่าสุด ไม่ได้ใช้ทุกท่ี  ส่วนใหญ่ใช้แบบเดิมก่อน

เพราะว่าแบบท่ีล่าสุดยังไม่เป็นท่ียอมรับเพราะว่า ประธานศูนย์คือปลัดอําเภอ แต่ก่อนโครงสร้างประกอบไป
ด้วย คณะกรรมการแต่ละละด้าน ผู้นําชุมชน ให้คณะกรรมการคัดเลือกประธานขึ้นมาเอง ในนี้คุณจะเอาใครก็
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ได้ แต่พอมาตอนนี้โครงสร้างใหม่กําหนดว่าต้องเอาปลัดอําเภอมานั่งเป็นประธานศูนย์ว่าไหนท่ีบอกว่าเป็นศูนย์
ยุติธรรมชุมชนแต่คุณเอาหน่วยงานรัฐมาครอบงําเขา แบบล่าสุดยังไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับ ปลัดอําเภอดูแลหลาย
ด้านเขาไม่ใช่คนท่ีอยู่ในชุมชนถึงวาระเขาก็ย้ายไป ซึ่งปัญหาท่ีตามมาคือบางท่ีไม่เห็นด้วยจะยกเลิกถอดป้าย
เพราะไม่เห็นด้วย...” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส่วนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด) 

 
13. ข้อจ ากัดในการเชิญบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกล่ีย 
 
“...ทางเราไม่ได้เอาตํารวจเข้ามาร่วมอยู่แล้ว เอาแต่คู่กรณีคนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาใช้วิธีการคนท่ีเขา

นับถือหรือเช่ือใจเป็นคนกลางไกล่เกล่ีย ถ้าเราเอาเรื่องของตํารวจเข้ามาจะเกิดข้ออยู่ในใจของผู้ร่วมไกล่เกล่ีย
แล้วว่า ไหนว่าไกล่เกล่ียเรามาคุยกันเราจะไม่พูดถึงเรื่องกฎหมาย พอมีเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือตํารวจเข้ามากลายเป็น
ว่าเหมือนเข้ามาขู่ฝ่ังไหนหรือไม่...” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส่วน
นโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด)  

 
3) ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการความ

ขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีที่เหมาะสม 

1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจน  
 
“...ต่อไปถ้ายังไม่มีงบสนับสนุนแบบนี้ ศูนย์ฯ บ้านนอกอย่างผมจะอยู่ได้หรือไม่ ทุกอย่างปัจจุบัน

ต้องอาศัยเงินนะครับ ต้องอาศัยปัจจัยดูแล นี่ถ้าหากผมไม่ได้งบประมาณจากเมื่อก่อนมา ผมไม่มีตู้เก็บไม่มีแฟ้ม
ใส่นะครับ ผมมาจากภาคประชาชนเรามีจิตอาสาจริงๆ 100%...” (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
2. การฝึกอบรมทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกล่ีย เช่น กฎหมาย เทคนิคและจิตวิทยาการ

เจรจาไกล่เกล่ีย เป็นต้น ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
 
“...ควรจะมีการให้ความรู้ให้การอบรมสําหรับพื้นฐานท่ัวไป เหมือนเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน

กฎหมายท่ัวไปเบื้องต้น เพราะเราไม่ได้จบทางกฎหมายโดยตรง...” (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
“...กฎหมายมันสามารถเปล่ียนแปลงได้ทุกวันเวลา น่าจะให้ความรู้พวกเราบ้าง ให้เราไปอบรม 

สัมมนาบ้าง อันนี้เราต้องหาเอง ใฝ่เอง เราก็ไม่ใช่ว่าจะมีหน้าท่ีอย่างนี้อย่างเดียว ...” (ประธานศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
3. การสร้างเครือข่ายและระบบการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน 

หรือผู้ท่ีคู่กรณีให้ความเคารพเช่ือฟังหรือเกรงใจ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าร่วมในการเจรจา
ไกล่เกล่ีย เช่น ต ารวจ สาธารณะสุขต าบล กรมท่ีดิน กรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์  
พระสงฆ์ เป็นต้น   
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“...กรณีต่างๆ เราจบท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้าน บางกรณีเราก็จบท่ีวัดเพราะเรายังมีประเพณีมีวัฒนธรรม 

ภาคเหนือเราได้เปรียบตรงท่ีเรายังประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เรายังอาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าจากในวัด...” 
(ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
“...แล้วทําไมไม่เอาศาสนาอย่างพระสงฆ์องค์เจ้ามาร่วมด้วย เพราะท่านอย่าลืม ศาสนายังสามารถ

ท่ีจะเอาประชาชนเข้าถึงกันได้อย่างสบาย เพราะของผมกรณีบางกรณีไม่ต้องไปจบท่ีกํานันก็ได้ ก็ไปวัดเด๋ียว
พระสงฆ์ก็พรมน้ํามนต์ให้ข้อคิด...” (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่) 

 
4. การปรับเปล่ียนทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ีให้เห็นความส าคัญของการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะใน

ส่วนท่ีเป็นชุมชนเมือง  
 
“...ประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะประชาชนในเขตชุมชนเมืองหรือหมู่บ้านจัดสรร จะมีความผูกพัน

กันน้อยไม่มีความสัมพันธ์แบบพี่น้องทําให้ไม่ยอมกัน จึงมักนําความขัดแย้งไปฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายท่ี
สถานีตํารวจมากกว่าจะนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียในชุมชน ตัวอย่างเช่น กรณีสุนัขกัดคน หากเป็น
ชาวบ้านธรรมดาเจ้าของสุนัขก็จะเข้ามาดูแลคนบาดเจ็บท่ีถูกกัดเพราะความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเหมือนญาติพี่
น้องกัน...” (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

5. การส่งเสริมให้มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชน   
 
“...ผมเห็นว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละตําบล ควรจะมีแล้วท่านน่าจะไปคุยกับการปกครองน่าจะ

มีท่ีเทศบาลทุกแห่ง แล้วทําความตกลงร่วมกันด้วย ทํายังไงจะให้มันเป็นประโยชน์ต่อในชุมชนแต่ละท่ี ...” 
(ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
 

6. การพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเดิมให้มีการด าเนินงานภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 โดยไม่ต้องจัดต้ังศูนย์ข้ึนมาใหม่   

 
“...ตอนนี้ มีพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ควรนํามาปรับได้แล้วเพราะ พ.ร.บ.มีหมวดการ

ไกล่เกล่ียในเรื่องของภาคประชาชนก็ต้องไปวางรูปแบบว่าศูนย์เดิมท่ีเรามีอยู่ คือเครื่องมือในกระทรวงยุติธรรม
มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่แล้ว เราก็ไม่ควรท่ีจะไปเพิ่มเครือข่ายไปเพิ่มศูนย์อะไรให้เยอะไปกว่าเดิม ควรเอาท่ีมี
อยู่ไปพัฒนาศักยภาพเขาให้เขาสามารถท่ีจะมาไกล่เกล่ียได้ เพราะเวลาไปต้ังศูนย์ใหม่ก็ไม่พ้นคนเดิม เพราะคน
เดิมหมวกหลายใบมาก จะพัฒนายังไงในเรื่องของแง่ภารกิจไกล่เกล่ียสมานฉันท์อยู่แล้ว น่าจะดึงตรงนี้และ
ยกระดับให้เขาเป็นศูนย์ไกล่เกล่ียโดยพัฒนาศักยภาพและให้ชัดว่าหากเขามาไกล่เกล่ียแล้วให้ความคุ้มครอง
อะไรกับเขาบ้าง หรืออาจจะแรงเสริมทางบวกในเรื่องของแรงบันดาลใจหรือกําลังใจให้กับเขาว่าเขามาเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัคร ท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่มีค่าตอบแทนจิตอาสาล้วนๆ แต่อาจจะมีให้พิจารณาได้รางวัล จิตอาสา
ดีเด่น...” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรม
ชุมชนและยุติธรรมจังหวัด) 
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4.5 การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานท่ีมีกลไกจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน โดยท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลหลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทท่ีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางไกล่เกล่ียข้อพิพาท เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
พนักงานสอบสวน และศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการให้บริการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแก่ประชาชน 
รวมถึงจัดเก็บข้อมูล สถิติการด าเนินงานส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการบริหารจัดการความขัดแย้งใน
ภาพรวมของประเทศ โดยการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในปัจจุบันนั้นจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนได้ หลังจากมี พ.ร.บ.ไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทฯ ทางกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิได้ด าเนินการร่วมกับส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการประสานกับยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ
เพื่อท่ีจะให้ยกระดับศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชนตามกฎหมายใหม่ 
ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะมีภารกิจการระงับไกล่เกล่ียข้อพิพาทอยู่แล้ว และด าเนินการตลอดก่อนท่ีจะมี พ.ร.บ.
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทขึ้นมา โดยเดิมไม่ได้มีระเบียบรองรับในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เมื่อมี 
พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาทออกมาแล้ว กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิจึงพยายามยกระดับให้
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเดิมใหเ้ป็นศูนย์ระงับข้อพิพาทด้วย แต่กย็ังไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ครบทุกศูนย์ เพราะ
เพิ่งมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ยังไม่นาน ส าหรับกระบวนการพัฒนาศูนย์ไกล่เกล่ียให้เป็นไปตามกฎหมาย
ใหมจ่ะต้องมีการคัดเลือกศูนย์ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเป็นศูนย์ไกล่เกล่ียได้ในภาคประชาชน โดยในปี 2561 มีศูนย์
ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ท่ัวประเทศท้ังหมดจ านวน 385 ศูนย์ และคณะกรรมการท่ีจะมาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย
ต้องผ่านหลักสูตรท่ีทางกองส่งเริมการระงับข้อพิพาทจัดอบรมเท่านั้น โดยมีส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นตัวกลางท่ีจะประสานให้กรมคุ้มครองสิทธิ
ได้น านโยบายลงไปท่ียุติธรรมจังหวัดในการคัดสรรศูนย์หรือว่าคณะกรรมการศูนย์ท่ีมีความพร้อมท่ีจะมา
ด าเนินการให้ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว้  

ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทเป็น
ผู้ด าเนินการไกล่เกล่ีย ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้  

1. ท่ีปรึกษา  
2. ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน  
3. รองประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน  
4. กรรมการ  
5. เหรัญญิก  
6. ประชาสัมพันธ์  
7. ปฏิคม  
8. เลขานุการ  
9. ผู้ช่วยเลขานุการ ฯลฯ 
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โดยท่ัวไปคณะกรรมการของศูนย์จะมีประมาณ 5-10 คน ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นท่ี บางพื้นท่ีคณะกรรมการ
จะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บางพื้นท่ีจะเป็นคนนอกท่ีเป็นอดีตผู้ใหญ่ครูหรือผู้ใหญ่บ้าน 
ส าหรับท่ีต้ังศูนย์มีความหลายหลายแล้วแต่พื้นท่ี บางศูนย์จัดต้ังไว้ท่ีท่ีท าการก านัน (นครปฐม) บางพื้นท่ีจัดต้ัง
ศูนย์ในส่วนของท่ีท าการของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล (ขอนแก่น) 

ปัจจุบันการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทมีความมุ่งหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกล่ียของศูนย์
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 ท่ีก าหนดให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ภาคประชาชนสามารถกระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อพิพาททางแพ่งท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ านวนตามท่ีก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

(2) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก (1) ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(3) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 35 

ซึ่งการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญาของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ความผิดอันยอมความได้ 
(2) ความผิดลหุโทษตามมาตราต่างๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น

ท่ีไม่กระทบต่อส่วนรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย 
- มาตรา 390 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย

แก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 391 ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 392 ผู้ใดท าให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
- มาตรา 394 ผู้ใดไล่ ต้อน หรือท าให้สัตว์ใด ๆ เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่นท่ีได้

แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

- มาตรา 395 ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือ
นาของผู้อื่นท่ีได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้ หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

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

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในท่ีสาธารณสถานหรือ
ต่อหน้าธารก านัลหรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุก     
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระท า 
มีอ านาจเหนือผู้ถูกกระท าอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือ
ประการอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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ในอดีตการด าเนินการไกล่เกล่ียยังไม่มีกฎหมายไกล่เกล่ียภาคประชาชนรองรับเหมือนในปัจจุบัน 
จึงเป็นการด าเนินการไกล่เกล่ียโดยใช้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยท่ีให้อ านาจก านันผู้ใหญ่บ้ านในการ
ด าเนินการไกล่เกล่ียคดีได้ ท้ังนี้เพราะส่วนใหญ่ของพื้นท่ีคณะกรรมการของศูนย์ไกล่เกล่ียจะเป็นก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีจึงสามารถน ากฎหมายดังกล่าวมารองรับได้ หลังจากท่ีมี พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ในปี 
2562 ก็จะท าให้ศูนย์ไกล่เกล่ียท่ีไม่มีคณะกรรมการเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือก านันสามารถด าเนินการไกล่เกล่ียได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่อย่างก็ตามในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถด าเนินการตามนแนวทางการไกล่เกล่ียแบบ
ใหม่ได้ ทุกพื้นท่ีจึงด าเนินการตามแบบเดิมไปก่อน   

 
“...ด้านกฎหมายเราอิงมหาดไทยเราใช้ตรงนี้คุ้มครองเรา เพราะตามปกติคุ้มครองสิทธิไม่มี ปัญหา

ท่ีเราสามารถจบลงได้โดยท่ีคุ้มครองสิทธิไม่มีกฎหมายมาบังคับ เพราะความศรัทธา บทสุดท้ายไกล่เกล่ียจบเรา
จะเอาของมหาดไทยเข้ามาปิดงาน เราต้องใช้คู่มือหลายๆตัวเพื่อให้งานสําเร็จ แต่ถ้าจู่ๆใช้มหาดไทยเลยผมว่า
ยาก ข้อจํากัดหรืออุปสรรคตัวนี้ก็น่าจะเบาลง ถ้าเรามีของมหาดไทยเป็นแนวอยู่ ซึ่งการจะให้อํานาจตรงนั้น 
ส่วนทางของเราเองใช้ความเป็นชุมชนดําเนินการไกล่เกล่ีย...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม)่ 

 
ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นก านันในพื้นท่ี โดยจะมีกรรมการเป็น

ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลท่ีจัดต้ังศูนย์ไกล่เกล่ียขึ้น โดยมีการท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ียในกรณีท่ีมีชาวบ้านร้องเรียน
และขอให้เข้าไปช่วยในการเจรจาไกล่เกล่ีย ซึ่งมักจะเป็นความขัดแย้งเล็กน้อยทางแพ่ง เช่น กิ่งไม้ยื่นล้ าเข้าไป
ในเขตบ้านคนอื่น วัวเข้าไปกินผักท่ีปลูกไว้ ผัวเมียทะเลาะกัน เป็นต้น  ส าหรับศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน 
จะถูกต้องไว้ท่ีท าการก านันรวมอยู่กับศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน (เช่น กรณีของต าบลห้วยพระ อ าเภอเมือง
นครปฐม) ซึ่งก านันจ าท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านายการศูนย์ โดยบทบาทจะมีความคล้ายคลึงกัน ส าหรับการด าเนินการ
ไกล่เกล่ียส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ ใช้แนวทางการพูดคุยทีละฝุายเพื่อหลีกเล่ียงการโต้เถียงกัน โดย
จะใหก้รรมการหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ีท่ีมีปัญหาลงพื้นท่ีในการช่วยแก้ไขจัดการปัญหาความขัดแย้ง โดยบางครั้ง
อาจจะเชิญต ารวจประจ าปูอมในต าบลหรือสายตรวจประจ าต าบลเข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกล่ียท่ีศูนย์ไกล่เกล่ีย
ระงับข้อพิพาทชุมชน จ านวนข้อพิพาทท่ีสามารถยุติหรือระงับข้อพิพาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้ 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่ง จ านวน 421 เรื่อง สามารถต าลงกันได้ จ านวน 371 เรื่อง การไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ทางอาญา จ านวน 94 เรื่อง ตกลงกันได้ จ านวน 81 เรื่อง     

 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

1. การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชนให้ชาวบ้าน
ได้รับทราบถึงอ านาจหน้าท่ี ช่องทาง ท่ีต้ัง และขั้นตอนการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงการมีอยู่ของศูนย์ไกล่เกล่ีย   

 
“...ประชาชนบางส่วนยังทราบว่ามีศูนย์ไกล่เกล่ียในชุมชน โดยเฉพาะคนท่ีต้องเดินทางไปทํางานนอกบ้าน

ไม่ค่อยได้อยู่ในหมู่บ้าน บางคนก็ไม่ได้สนใจ...” (ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน 
ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 
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2. การขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีระบบมาตรฐาน ไม่มีฐานข้อมูลรองรับ ท าให้การจัดเก็บสถิติ
ข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด าเนินการไกล่เกล่ียของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน
ท้ังหมด ท าให้หลายเรื่องท่ีมีการเจรจาไกล่เกล่ียไม่ได้น าเข้าสู่ระบบและไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ เนื่องจากการ
ด าเนินการไกล่เกล่ียส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ และยังไม่มีระบบการรายงานและการบันทึกข้อมูล
การด าเนินการท่ีสะดวกและเป็นระบบ 

 
“...ส่วนใหญ่ถ้ามีเรื่องขัดแย้งกันก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านท่ีเป็นกรรมการเข้าไปดูและไกล่เกล่ียแบบไม่เป็น

ทางการ ถ้าคู่กรณีคุยกันรู้เรื่องก็จบ ไม่ได้มีการทําบันทึกอะไร...” (ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ีย
ระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
3. ความไม่พร้อมในการด าเนินการไกล่เกล่ียตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 

เนื่องจากยังไม่มีผู้ไกล่เกล่ียท่ีขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ในทุกพื้นท่ี 
จึงยังไม่มีการด าเนินการตามกฎหมายการไกล่เกล่ีย  

 
“...แบบใหม่ยังไม่ได้ไกล่เกล่ียเพราะเขายังไม่ได้มีคําส่ังมา คอยต้ังศูนย์ใหม่ คอยคําส่ังแต่งต้ัง ส่งไปแล้ว

ทางกรมยังไม่เซ็นต์ลงมาให้ ยังทําไม่ได้ ...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
4. การขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกล่ีย  
 
“...ยังไม่มีสมุดบันทึกการรับเรื่องร้องทุกข์ และแบบหนังสือข้อตกลงประนีประนอมของคู่กรณี...” 

(ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม)  

 
5. การขาดการฝึกอบรมทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกล่ียให้กับผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกล่ีย เช่น กฎหมาย จิตวิทยาการไกล่เกล่ีย เป็นต้น รวมท้ังการไม่ทราบบทบาท
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการไกล่เกล่ีย เช่น การไม่ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นต้น แม้จะมีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียบ้างทุกปี 
โดยส านักงานยุติธรรมจังหวัดหรืออัยการจังหวัด  

 
“...ผู้ไกล่เกล่ียต้องอบรมด้วย ส่วนมากจะให้ฝึกอบรมท่ีกรุงเทพ...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับ

ข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 
“...กรรมการศูนย์ท่ีทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียได้รับการอบรมโดยยุติธรรมจังหวัดหรืออัยการจังหวัด แต่ยัง

ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายใหม่...” (ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน 
ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 
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6. การขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยในปัจจุบันยังไม่มี
เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับการเจรจาไกล่เกล่ียในแต่ละเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องลงพื้นท่ีในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง มีแต่หน้าท่ีท่ีถูกก าหนดมาให้ด าเนินการตามนโยบายจากส่วนกลางซึ่งมีท้ังในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม      

 
“...ผมมาอยู่ตรงนี้ต้ังแต่ปี 2548 ไม่มีงบให้ เมื่อก่อนเราขึ้นกับกรมคุ้มครองสิทธิภาค แต่ตอนนี้ถูกยุบ

ไปแล้ว แล้วก็มาขึ้นกับสํานักปลัดฯ ท่ีนี้พอยุบสํานักปลัดฯ เราขอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ เพราะภาคประชาชน
ขอไม่ได้ ปัจจุบันไม่มีงบประมาณมาให้ทางนี้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตรงนี้จึงทําให้อาสาสมัครของคนไทย
ไม่เจริญก้าวหน้า เบี้ยเล้ียงเราก็ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการติดต่อคู่กรณีต่างๆ เราก็ต้องออกเอง...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ีย
ระงับข้อพิพาทชุมชน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)  

 
“...ด้านงบประมาณคุ้มครองสิทธิ์เป็นศูนย์มาแล้ว งบประมาณไม่มีเลยแต่ละปี เราดําเนินการกันเอง 

ค่าเดินทางออกกันเอง ช่วยกันเอง เข้ามาในนี้ไม่มีเงินให้ ศูนย์นี้จัดต้ังมาเทศบาลช่วย บางอย่างช่วยกันเอง 
สถานท่ีแรกๆมีการเช่าท่ี ช่วยกันจ่าย...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
“...ปัญหาด้านนโยบาย ให้นโยบายหลักลอย คือให้แต่นโยบายงบประมาณไม่ให้มา ส่วนมากแต่ละปี

จะให้นโยบาย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการไกล่เกล่ีย ประชาสัมพันธ์เรื่องการไกล่เกล่ีย ทางศูนย์จะจัดในงานเงาะ
โรงเรียน งานประจําปีของโรงเรียน ผลัดกันอยู่เวร  10 วัน 10 คืน...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท
ชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
“...มีปัญหาเรื่องงบประมาณให้เงิน 3,000 ให้ทํางาน 30,000 เราจะเอางบท่ีไหนทํา แต่ดีท่ีว่า

ยุติธรรม พอมีโครงการอะไร จะโทรมาบอกว่ามีงบเหลือจะเอาไปทําอะไรบ้าง ทางศูนย์จะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
ส่วนมากงบประมาณในการจัดกิจกรรมได้มากจากสํานักงาน กปพ. เพราะว่ากรรมการในนี้จะเป็นอาสาสมัคร
ของสํานักงาน กปพ. ได้งบ  จาก กปพ. มา 2 ครั้ง ได้งบเขาจะโทรมาทันที กลาง ๆ ปี แต่ของคุ้มครองสิทธิ์มี
แต่ไม่รู้เขาโอนไปท่ีไหน โอนลงเจ้าหน้าท่ีในจังหวัด ส่วนมากใช้งบจากหน่วยงานอื่น...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ีย
ระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
“...กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ให้งบประมาณมาเลย หน่วยงานขึ้นอยู่กับยุติธรรมจังหวัด เคยขอแต่

บอกว่ายุติธรรมไม่มีเงิน...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น) 

 
“...ค่าตอบแทนมีถ้าเราไปอบรม มีเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่มีเงินเดือนประจํา มีอยู่ว่าให้ยกย่องอีกทีแล้ว

ให้ไปรับรางวัล...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น) 
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“...ตอนนี้ก็ดูแลหลายศูนย์สวมหมวกหลายใบแต่ก็ไม่ได้มีเงินค่าตอบแทนพิเศษอะไรและไม่มีงบประมาณ
เฉพาะส่งลงมาให้ ก็ได้แต่ทําตามนโยบายท่ีส่ังการมา...” (ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับ 
ข้อพิพาทชุมชน ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 
 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงสถานท่ีต้ังของศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชนต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 

7. การขาดความน่าเช่ือถือของศูนย์ไกล่เกล่ียท่ีเป็นภาคประชาชนท้ังหมด      
 
“...ภาคประชาชนบทบาทหนึ่งถ้าไม่อิงอําเภอมันจะขับเคล่ือนยาก เพราะประชาชนมีความเช่ือ  

ในองค์กร...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม)่ 
 
“...ชุดไกล่เกล่ียชุดท่ีไม่ได้เป็นผู้นําหมู่บ้าน จะได้ข้อมูลท่ีตรง และก็อุ่นใจไม่ระแวง ...” (ประธาน

ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 

“...ถ้ามี อบต.เป็นกรรมการ ทํางานยาก เพราะอาจจะกระทบฐานเสียง...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ีย
ระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
8. การขาดบุคลากรหรือกรรมการท่ีมีความรู้ด้านกฎหมายมาประจ าในศูนย์ไกล่เกล่ีย      
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“...ไม่มีนักกฎหมาย จะใช้การขอการสนับสนุนจากยุติธรรมจังหวัด โดยจะมีทนาย นิติกรมาช่วย
บางครั้ง...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) 

 
“...ถ้าเขียนเองเราก็บกพร่อง เขียนสัญญาไม่รอบครอบ ถ้ามีนิติกรมาช่วยมันก็จะครบถ้วน...” 

(ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 
“...คณะกรรมการศูนย์จะเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท้ัง 9 หมู่บ้านในเขตตําบล ไม่มีนิติกร

...” (ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม) 

 
3) ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง

ด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีที่เหมาะสม 

 
1. การให้ความส าคัญกับการประชาชสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ไกล่เกล่ียข้อ

พิพาทในชุมชน 
 
“...การทําป้ายหรือส่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการดําเนินการของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน

ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงอํานาจหน้าท่ี ช่องทาง ท่ีต้ัง และขั้นตอนการดําเนินการของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ชุมชน โดยอาจจะติดต้ังป้ายขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านท่ีต้ังศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน และบริเวณเส้นทาง
ท่ีชาวบ้านผ่านเข้าออกเป็นประจํา รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ตามส่ือท้องถิ่น เช่น หอกระจายเสียงประจํา
หมู่บ้าน...” (ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม)  

 
2. การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกล่ีย รวมท้ังการสร้างระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรายงานและบันทึกข้อมูลการด าเนินการท่ีสะดวกและเป็นระบบ  
 
“...อยากได้แบบฟอร์มการขอให้ช่วยไกล่เกล่ีย สมุดบันทึกการรับเรื่องร้องทุกข์ เหมือนบันทึก

ประจําวันของตํารวจ และแบบหนังสือ/เอกสาร/บันทึกข้อตกลงประนีประนอมของคู่กรณีเพื่อจะได้เก็บเห็น
หลักฐานได้...” (ก านันต าบลห้วยพระ ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม)  

 
3. การฝึกอบรมทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกล่ียเช่น กฎหมาย จิตวิทยา

การไกล่เกล่ีย เป็นต้น ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกล่ียให้ท่ัวถึงและสม่ าเสมอ รวมท้ังการให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียด
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการไกล่เกล่ียภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 และการเร่งด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 ในพื้นท่ีให้เรียบร้อยและเพียงพอกับการด าเนินการไกล่เกล่ียในทุกพื้นท่ี 
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“...พัฒนาบุคลากร ให้อาสาหรือผู้ปฏิบัติงานรู้จักการให้คําปรึกษา ผมจะบอกน้องๆเสมอว่า ส่ิงหนึ่งท่ี

ต้องทําให้ได้คือทําให้เขาเห็นรอยยิ้ม เพราะทุกคนท่ีเข้ามาท่ีนี่เขามีปัญหาในใจ เขาอยากจะร้องไห้ มาร้องไห้ท่ีนี่ 
เราก็บอกว่าเราไม่ได้เก่งแต่เรามีเครือข่าย มีสํานักงานยุติธรรมจังหวัด เราก็ใช้ตรงนี้ในการให้คําปรึกษา 
กระทรวงยุติธรรมควรจะให้น้ําหนักในการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาบุคลากร มีศิลปะองค์ความรู้ในการให้
คําปรึกษาต่างๆ...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 

 
“...ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์น่าจะจัดให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ ให้ความรู้กับกรรมการเวลาไกล่

เกล่ียว่ากฎหมายมันเป็นแบบไหน กรรมการในการไกล่เกล่ียจะได้มีความรู้ อบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กฎหมาย เรื่องงบประมาณน่าจะมีการจัดสรรลงมาให้บ้าง ...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน 
ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
4. การปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการไกล่เกล่ีย  

ข้อพิพาทภาคประชาชนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นระบบ 
ขั้นตอน รวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น      

 
“...เราอย่าบอกว่ากระทรวงเรามีเงินน้อย เพราะเราอยู่ตรงนี้เราแบกรับภาระของกระทรวงด้วยนะ 

เราช่วยงานเยอะมาก ต้องการงบประมาณมาสนับสนุนการทํางานของศูนย์ฯ...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับ
ข้อพิพาทชุมชน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม)่ 

 
“...เรื่องงบประมาณน่าจะมีการจัดสรรลงมาให้บ้าง...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท

ชุมชน ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 
“...เรื่องงบประมาณ ต้องจัดสรรมาให้ด้วย หมายถึงว่าจังหวัดขอนแก่นศูนย์นําร่อง ในจังหวัด

ขอนแก่นมีศูนย์ไกล่เกล่ียท้ังจังหวัดอําเภอละ 1 ท่ี แต่เป็นรูปแบบมากท่ีสุดคือตรงนี้...” (ประธานศูนย์ไกล่เกล่ีย
ระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น) 

 
 

 
 
 
 
4.6 ผลการประชุมกลุ่มย่อยเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
 

จากการประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันศุกร์ที ่5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 30 คน ซึ่งในการ
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ประชุมสัมมนามีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของ
การประชุมมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

1. ศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นปลายน้ าท่ีมีการน าการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยกระบวนการสมานฉันท์มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในการไกล่เกล่ียของส านักงานศาลยุติธรรมถือได้ว่ามี
มาตรฐานท่ีดีในการไกล่เกล่ียเทียบเท่าสากล ตอนนี้ศาลยุติธรรมมีท้ังผู้ประนีประนอมและผู้ไกล่เกล่ียภายใน
ศาลยุติธรรม ผู้ไกล่เกล่ียด าเนินการไกล่เกล่ียก่อนการฟูองคดี ส่วนผู้ประนีประนอมด าเนินการเมื่อมีการฟูองคดี
แล้ว ส่ิงท้าทายในปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของการไกล่เกล่ียออนไลน์มากขึ้น ในศาลอุทธรณ์หลายหลายแห่งเริ่ม
มีการใช้ท้ังการพิจารณาคดีเกือบเต็มรูปแบบและมีการไกล่เกล่ียออนไลน์ด้วย  

2. การด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมท่ัวไปมีค่าเฉล่ียต่อหนึ่งคดี เป็นจ านวนเงินประมาณ 170,000 
บาท แม้จะเป็นคดีเล็กน้อยก็ตาม และการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแม้ศาลจะตัดสิน
แล้วแต่ก็ใช่ว่าปัญหาจะหมดไปอย่างแท้จริง เช่น คนข้างบ้านรดน้ ากระเด็นไปโดนกระถางต้นไม้ของอีกข้างบ้าน
ทะเลาะสู้กันจนถึงศาลฎีกา ส่ิงส าคัญคือว่าคิดว่าการที่สู้ไปถึงช้ันศาลฎีกาแล้วคดีจะจบหรือไม่ อาจจะจบในทาง
ทฤษฎ ีแต่ความขัดแย้งภายในใจยังไม่จบ แต่ถ้าเรื่องนี้จบด้วยการไกล่เกล่ียประนีประนอมก็จะจบท้ังทางทฤษฎี
และความขัดแย้งภายในใจ 

3. นอกจากเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องความรู้สึกในใจ หากมีเรื่องของคุก เข้ามาสุดท้ายเรื่องท่ีเป็นตราบาป
จากการผ่านคุก ท่ีเค้าจะเรียกกันว่าคนขี้คุก ถ้าเราดึงออกมาจากค าว่าข้ีคุกได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับสังคม
มากยิ่งขึ้น เพราะค าว่าข้ีคุกนั้นหากติดตัวออกมาแล้วในการใช้การประกอบอาชีพหรือสมัครงานก็จะเป็นไปได้
ค่อนข้างยาก คนจะไม่ค่อยยอมรับ จึงมองว่าแนวทางนี้การเบ่ียงเบนคดีออกมาสู่ยุติธรรมทางเลือกเป็นแนวทาง
ท่ีเป็นสาก 

4. พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 จ ากัดขอบเขตคดีในการไกล่เกล่ียค่อนข้างจะแคบ ซึ่งก็พอ
เข้าใจได้เพราะเป็นช่วงเริ่มต้น อาจจะมีบางมาตราท่ีก าหนดว่าคดีท่ีไกล่เกล่ียได้ต้องไม่ใช่คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจ
ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยส่วนตัวมองว่าไม่น่าไปจ ากัด เพราะหากท าได้ก็จะสามารถลดคดีท่ีจะน าไปสู่
ศาลเยาวชนและครอบครัวอีกมาก ถ้าเราพูดกันในภาษาชาวบ้านคือไม่น่าจะต้องไปขึ้นศาลเช่นคดีเด็กทะเลาะ
กันมีเรื่องกัน บางทีการไกล่เกล่ีย อาจจะง่ายกว่าคดีของผู้ใหญ่ด้วยซ้ าไปจึงเป็นตัวอย่างว่าควรจะขยายขอบเขต
คดีให้กว้างมากขึ้นในการไกล่เกล่ีย  

5. การไกล่เกล่ียของอัยการในส่วนท่ีเกี่ยวกับคดีแพ่งเราไม่มีบทบังคับเหมือนของฝุายปกครอง จึงเห็น
ด้วยว่าควรจะมีบทบังคับใหอ้ัยการในการไกล่เกล่ีย  

6. การไกล่เกล่ียของอัยการ กรณีท่ีเป็นคดีอาญาท่ียอมความได้ถ้าเรามีระเบียบว่าให้สอบถามคู่ความ 
ถ้าคู่ความประสงค์จะไกล่เกล่ีย จะส่งให้ไปไกล่เกล่ียท่ีศูนย์ไกล่เกล่ียอัยการคุ้มครองสิทธิ ซึ่งท่ีท าการอยู่ท่ี
เดียวกันแต่คนละหน่วยงานกันและอัยการท่ีไกล่เกล่ียกับอัยการท่ีเป็นคนส่ังคดีอาญาจะเป็นคนละคนกัน และ
เรามีระเบียบซึ่งมีหลักการเดียวกับ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ว่าการไกล่เกล่ีย จะไม่ใช่การช้ีถูกช้ีผิด 
เพราะฉะนั้นเมื่ออัยการเจ้าของคดีส่งส านวน ไปให้อัยการศูนย์ไกล่เกล่ียอัยการคุ้มครองสิทธิ เราจะไม่ให้เนื้อหา
ท้ังหมดไป แต่จะให้แค่คู่กรณีขัดแย้งกันให้ไกล่เกล่ีย แต่จะไม่ให้เห็นพยานหลักฐานท้ังหมด 

7. การไกล่เกล่ียตามพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท เบื้องต้นถ้าไกล่เกล่ียส าเร็จก็จะส่ังให้อัยการยุติ  
ซึ่งขอบเขตคดีท่ียังแคบอยู ่ถ้าเราน าหลักการเรื่องการชะลอฟูอง มาผสมผสานกับการไกล่เกล่ีย แล้วควรขยาย
ขอบเขต ลักษณะ ชนิดของคดีท่ีสามารถไกล่เกล่ียได้ (โดยเฉพาะทางอาญา) ให้กว้างขวางขึ้นอีก เพื่อ พ.ร.บ.
ไกล่เกล่ียข้อพิพาท จะได้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 
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8. ต ารวจได้มีการผลักดันให้มีการไกล่เกล่ียมาโดยตลอดจนกระท่ังออกมาเป็นกฎหมาย พ.ร.บ.ไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาท กระบวนการไกล่เกล่ียควรจะต้องเดินไปพร้อมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ปัญหาหนี้
นอกระบบ ซึ่งได้มีอัยการคุ้มครองสิทธิเป็นประธานด าเนินการไกล่เกล่ีย ร่วมกับหน่วยงานอีกหลายหน่วยงาน
ร่วมกันไกล่เกล่ียแก้ปัญหาให้ประชาชน เป็นต้น  

9. ควรมีการแบ่งระดับของเรื่องท่ีจะมีการไกล่เกล่ียให้ชัดเจนและก าหนดกระบวนการท่ีมันชัดเจนคดี
เล็กๆพนักงานสอบสวนคนเดียวอาจจะด าเนินการไกล่เกล่ียได้เลย แต่ถ้าคดีท่ีมีความซับซ้อนขึ้นมาเช่น คดีหนี้
นอกระบบก็จ าเป็นต้องมีอัยการเข้ามาช่วยเหลือมาดูเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องกฎหมายท่ีดินต ารวจอาจจะยังไม่
ช านาญนัก อาจจะมีฝุายปกครองเข้ามาร่วมในการด าเนินการ หรืออาจจะมีสถาบันการเงินเข้ามาร่วมในเรื่อง
ของการให้สินเช่ือท่ีถูกกฎหมาย 

10. พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงานสอบสวนมากกว่าท่ีจะลดภาระงาน 
ถ้าเป็นโรงพักใหญ่ๆ จะมีคดีจ านวนมาก นอกจากจะต้องท าคดีปกติแล้วต้องมาท าเพิ่มในเรื่องของการไกล่เกล่ีย
จะมีข้ันตอนต่างๆมากมายท่ีต้องด าเนินการตามระเบียบ ซึ่งปกติในเรื่องการไกล่เกล่ียพนักงานสอบสวนได้ท า
กันมาอยู่แล้ว ในคดีท่ีสามารถยอมความได้หรือแม้แต่คดีท่ีไม่สามารถยอมความกันได้บางครั้งคู่กรณีมีความ
ประสงค์ท่ีจะเจรจากันพนักงานสอบสวนก็ยินดีท่ีจะอ านวยความสะดวกให้คู่กรณีได้เจรจาเพื่อจะยอมความกัน
ตามความประสงค์ของคู่กรณี เมื่อยอมความกันได้เป็นท่ีพอใจท้ังสองฝุาย พนักงานสอบสวนก็จะด าเนินการให้
ทางคดีนั้นยุติไป ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้น าเสนอให้สังคมรับรู้ ส่วนคดีท่ียอมความกันได้พนักงานสอบสวนก็
จะด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว ถ้ามีการชดใช้ค่าเสียหายท าให้ผู้เสียหายพอใจพนักงานสอบสวนก็จะท าส านวน
ส่ังไม่ฟูองเสนอทางอัยการพิจารณาให้ยุติคดี แต่พอมี พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท กจ็ะมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนว่าคดี
ไหนไกล่เกล่ียได้คดีไหนไกล่เกล่ียไม่ได้ ท าใหเ้ป็นการเพิ่มภาระให้พนักงานสอบสวน  

11. ปัญหาในปัจจุบันผู้ไกล่เกล่ียท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีในสถานีต ารวจต่างๆ ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน
ว่ามีใครบ้างท่ีจะมาประจ าอยู่ตามสถานีต ารวจต่างๆ โดยในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการขึ้น
ทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียในครั้งแรกจ านวน 346 คน โดยได้แจ้งเวียนไปตามกองบัญชาการและกองบังคับการต่างๆ 
แล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งตอนนี้สามารถน ามาใช้เป็นผู้ไกล่เกล่ียตาม พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท ได้ ในส่วนของครั้งท่ีสองจะมีการขึ้นทะเบียนอีก 573 คน คาดว่าน่าจะขึ้นทะเบียนภายในต้นเดือน
มิถุนายน 2563 ซึ่งจะท าให้มีจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนไกล่เกล่ียรวมท้ังส้ิน 919 คนท่ัวประเทศ โดยผู้ไกล่เกล่ีย
สามารถเป็นผู้ไกล่เกล่ียได้มากกว่าหนึ่งพื้นท่ี 

12. มุมมองตามหลักสากล พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ท าให้มีคนกลางเข้ามาไกล่เกล่ียด าเนินการแทน
ต ารวจ ซึ่งจะได้ลดความคลางแคลงของสังคมในส่วนท่ีต ารวจไม่ได้เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของ
กระบวนการสอบสวน ท าให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมมากขึ้นในการด าเนินการ 

13. ควรมีการประเมินผลผู้ไกล่เกล่ีย โดยการเก็บสถิติว่า ในแต่ละ สน.คดีไหนท่ีมีอยู่ในกรอบของท่ีจะ
ไกล่เกล่ียได้และด าเนินการไกล่เกล่ียและไกล่เกล่ียส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ และใช้ผู้ไกล่เกล่ียคนใด ใช้คนเดิมหรือไม่ 
ใช้ท้ังหมดหรือไม่ แล้วปัจจัยใดท่ีท าให้ผู้ไกล่เกล่ียสามารถไกล่เกล่ียได้ส าเร็จ 

14. การแก้ไขปัญหาในส่วนของการด าเนินการไกล่เกล่ียของต ารวจ เช่น ปัญหาพ.ร.บ.ไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทจะไปเพิ่มภาระให้กับพนักงานสอบสวน การแก้ไขปัญหาก็ต้องท าอย่างไรให้การไกล่เกล่ียของ
พนักงานสอบสวนง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องไปเพิ่ม
งบประมาณในส่วนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะให้กระบวนการนี้สามารถขับเคล่ือนไปได้ ถ้าความขัดแย้ง
สามารถจบในช้ันต ารวจได้ก็เท่ากับว่าการลดงบประมาณในช้ันศาลรวมถึงช้ันราชทัณฑ์ด้วย 
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15. ปัญหาความขัดแย้งความเดือดร้อน การขอความช่วยเหลือ และล าดับท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน คือการ
แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ปัญหาเกี่ยวกับท่ีดิน การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐ ดังนั้นปัญหาความขัดแย้งจริงๆ 
มีปัญหามากมายและปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกล่ียโดยตรง คือเป็นปัญหาท่ีอยู่ใน
ระดับพื้นท่ี เช่น มีข้างบ้านท่ีส่งเสียงดังหรือประกอบกิจการท่ีส่งกล่ินเหม็น หรือมีปัญหาเรื่องท่ีดินเหล่ือมกัน 
หรือปัญหาการกระท าความผิดในพื้นท่ีซึ่งปกติทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้ังปกครองทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
และหน่วยงานอื่นๆก็ได้ท าหน้าท่ีกันอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด 

16. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 ให้อ านาจของทางก านันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงท่ี
ผมพยายามจะเช่ือมโยงเข้ามาในกฎหมายเหล่านี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าในเชิงบริบทของฝุายปกครองมี
ความส าคัญอย่างหนึ่งคือผู้น าท้องท่ีจะเป็นผู้น าท่ีมีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เช่นในหมู่บ้านก็จะมีก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในระดับอ าเภอก็ปลัดอ าเภอ ในระดับจังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่า ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะท าให้ชาวบ้าน 
มีความเช่ือถือศรัทธาดังนั้นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกซึ่งในการปฏิบัติของศูนย์ด ารงธ รรมอย่างหนึ่งคือเช่น 
ชุดเคล่ือนท่ีเร็ว ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วย ซึ่งจะเข้าไปไปช่วยแก้ไขปัญหาก่อนท่ีจะรอให้คู่กรณีท้ังสองฝุาย 
มาร้องขอว่าจะไกล่เกล่ียกัน  

17. ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง นอกจากการท่ีจะใช้กฎหมายในเชิงของการบังคับใช้
กฎหมาย ปฏิบัติการเชิงรุกแล้ว การไกล่เกล่ียจริงๆ แล้วควรจะต้องพัฒนาท่ีตัวบุคคลเพราะเนื่องจากว่ามี
เหตุผลทางโลกกับเหตุผลทางธรรมไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดทะเลาะกัน ผมเคยเรียนของท่านอาจารย์ ดร.วรพัฒน์  
ภู่เจริญ ในนักจิตวิทยาสมัยก่อนเค้าจะหาเหตุผลว่าใครถูกใครผิด เช่น ถ้าเราดูว่าเหตุผลคืออะไรอย่างนี้จะ
ทะเลาะกันไม่จบ แต่ถ้าเป็นนักจิตวิทยาสมัยใหม่เช่น มาร์ติน เซเลแมน จะมองว่าจะเรียนรู้ร่วมกันอย่างไรและ
จะไม่หาคนถูกคนผิด แต่จะมองไปข้างหน้ามากกว่า 

18. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ปัจจุบันมีท้ังหมด 7,786 แห่ง มีการด าเนินการท่ียังไม่มีกฎหมายรองรับ 
ในส่วนของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทจะใช้ความสมัครใจหรือฝุายปกครองมาช่วยเช่นคณะกรรมการ บางท่านเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออาจจะใช้ช่องทางของทางอ าเภอหรือบางเรื่องท่ีไม่สามารถไกล่เกล่ีย
ในศูนย์ได้ ก็อาจจะใช้ในส่วนของส านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้ท าการไกล่เกล่ียให้ แต่ ณ ตอนนี้ได้ประสาน
กับกรมคุ้มครองสิทธิในส่วนของกองส่งเสริมการระงับพิพาทจากการท่ีมี พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
ในส่วนของการไกล่เกล่ียภาคประชาชน ณ ตอนนี้ได้ร่วมหารือกับกองส่งเสริมข้อพิพาท โดยจะมีการผลักดัน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีมีอยู่ให้เป็นศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน โดยในรอบแรกจะให้แต่ละจังหวัดส่งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง ส านักงานยุติธรรมจังหวัดก็จะท าการคัดเลือกเข้ามาและจะมีมาตรฐานการ
ตรวจสอบโดยมอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดให้มีการต้ังคณะกรรมการเพื่อจะตรวจสอบคัดเลือกยกระดับศูนย์
ยุติธรรมชุมชนให้เป็นศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเพื่อจะได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
ได้ ณ ตอนนี้ทางกองส่งเสริมได้มีการท าแนวทางท่ีจะให้ส่งไปทางส านักงานยุติธรรมจังหวัดท่ีจะขับเคล่ือนการ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยมีงบประมาณลงไปสนับสนุนในการจัดการไกล่เกล่ียไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่าเดินทาง  
การจัดการการประชุม เป็นต้น จะมีงบประมาณของส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง
ของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่าถ้าประชาชนมีเรื่องท่ีจะต้องการให้ไกล่เกล่ียสามารถเข้ามาใช้บริการในส่วนของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้หรือในส่วนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด นอกจากนี้ก็มีการขอความร่วมมือให้ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดช่วยตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีจะท าการยื่นค าขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์  
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วย และให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีการช่วยตรวจมาตรฐานด้วยว่า เมื่อมีการจัดต้ังศูนย์
ไปแล้ว โดยจะมีการตรวจสอบสองรอบ ในรอบแรกตรวจสอบศูนย์ท่ีจะขอตัดต้ังว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ และ
ในรอบท่ีสองเมื่อศูนย์ได้มีการด าเนินการไปแล้วก็จะมีการตรวจสอบติดตามว่าในการด าเนินการของศูนย์ 
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ไกล่เกล่ียภาคประชาชนปฏิบัติตามคู่มือการปฎิบัติหรือไม่ ซึ่งตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิอยู่ในระหว่างการจัดท า
คู่มือดังกล่าวอยู่ ดังนั้น การไกล่เกล่ียภาคประชาชนของศูนย์ยุติธรรมของมีการยกระดับจากเดิมท่ีศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนอาจจะยังไม่มีกฎหมายรองรับ ตอนนี้มี พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาทซึ่งอาจจะยังไม่ได้เต็มพื้นท่ีใน 7,786 แห่ง 
แต่ในระยะแรกเราอาจจะเริ่มจากจังหวัดบางแห่งก่อนแล้วก็รวมกับศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของกรมคุ้มครอง
สิทธิท่ีมีอยู่เดิมแล้ว และในส่วนของผู้ท่ีอบรมทางคุ้มครองสิทธิแจ้งว่ามีการอบรมไปแล้วบางส่วน 

19. แนวโน้มในเรื่องของการไกล่เกล่ียเริ่มได้รับการน าไปใช้อย่างแพร่หลายในช่วงนี้ โดยมีการออก 
พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท และหลายหน่วยงานเริ่มด าเนินการเพราะผู้ไกล่เกล่ียต้องมีการขึ้นทะเบียนและอบรม 
ดังนั้นแนวโน้มท่ีจะมีการไกล่เกล่ียเพื่อลดคดีความท่ีจะเข้าไปสู่กระบวนการช้ันศาลก็มีแนวโน้มท่ีมีมากขึ้น โดย
จะมีหลักสูตรการไกล่เกล่ีย โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองก็จะมีของกรมคุ้มครองสิทธิกับศาลยุติธรรมท่ีน าเข้า
ไปให้ กพยช. รับรองเป็นหลักสูตรกลางท่ีใช้ในการอบรมผู้ไกล่เกล่ีย ถ้าจะเป็นผู้ไกล่เกล่ียตาม พ.ร.บ.ไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรนี้ ซึ่งจะมีจ านวนท้ังหมด 36 ช่ัวโมง และในกรณีท่ี
หน่วยงานใดอยากจะน าไปสอนก็สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้ โดยการขออนุญาตจากกรมคุ้มครองสิทธิไปสอนได้ 
ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลว่าได้สอนตามหลักสูตรตามหัวข้อวิชาหรือไม่ อย่างไร โดยในขณะนี้มีต ารวจท่ีขอ
ไปใช้ในการอบรมผู้ไกล่เกล่ีย เพื่อท่ีจะได้ขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียกับกรมคุ้มครองสิทธิได้  

20. ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรจะฝึกทักษะ ในการไกล่เกล่ียด้วย ว่าการพูดจะพูดอย่างไร
ไม่ให้เกิดการร้าวฉาน ฟังอย่างไรท่ีท าให้รู้ลึกว่าคนท่ีพูดต้องการอย่างไร แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะส้ัน 
ไม่สามารถท่ีจะฝึกได้ท้ังหมด จึงต้องไปเก็บเกี่ยวและหาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพราะส่วนใหญ่ผู้ท่ีมา
อบรมไกล่เกล่ียก็ท างานด้านนี้มาแล้วอย่างน้อย 30 ปี เขาก็จะมีประสบการณ์พอสมควร โดยการฝึกอบรม
สามารถใช้วิธีการให้มีคนเข้ามาเรียนในห้องครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเรียนออนไลน์ เพราะการอบรมนี้ไม่สามารถ 
ท่ีจะผ่านแค่ตัวหนังสือได้จะต้องเห็นภาพเห็นท่าทางต้องฝึกและจะมีการวิพากย์ด้วย เพราะฉะนั้นการเรียน
ออนไลน์ 100% ไม่ได้ผล 

21. พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ส่วนคือหน่วยงานของรัฐ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและภาคประชาชน ถ้าแบ่งเป็น 3 ส่วนก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 หน่วยงานท่ีโชคดีมากท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด คือ ต ารวจ เพราะมีบัญชีแนบท้ายท่ีสามารถไกล่
เกล่ีย ในเรื่องส าคัญๆ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไกล่เกล่ียได้การท าร้ายร่างกายตามมาตรา 
295 ท าร้ายร่างกายมีเหตุฉกรรจ์ 286 ลักทรัพย์มาตรา 334 เป็นต้น แม้แต่การชุลมุนต่อสู้จนถึงแก่ความตายก็
สามารถไกล่เกล่ียได้ ก็เป็นข้อสังเกตว่าควรจะท าเรื่องการไกล่เกล่ียให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยมีคนนอกเข้ามา
ช่วยได้และหน่วยงานของรัฐกับภาคประชาชนก็สามารถขึ้นทะเบียนหรือแจ้งความประสงค์ต่อกรมคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพในฐานะนายทะเบียนได้ถ้าอยากจะไกล่เกล่ีย ท่ีกังวลกันมากก็จะเป็นภาคประชาชน เพราะ
เมื่อก่อนการไกล่เกล่ียไม่มีบทลงโทษอะไร แต่ในกฎหมายฉบับนี้จะมีบทลงโทษก าหนดอยู่ ภาคประชาชนก็กลัว
ว่าหากไกล่เกล่ียแล้วจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ าหรือไม่ แต่เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.นี้ก็คือการสร้างความเป็นมือ
อาชีพในการไกล่เกล่ีย  

22. ผู้พิพากษาสมทบ จะมีศูนย์ให้ค าปรึกษาเยียวยาเด็ก ของศาลเยาวชนและครอบครัวในส่วนนี้เมื่อ
เด็กต้องคดีทางอาญาและแพ่ง เด็กจะต้องเข้ามารับค าให้ปรึกษากับศูนย์ให้ค าปรึกษาเด็กของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวภายใน 15 วัน ส่วนผู้ท่ีจะให้ค าปรึกษากับเด็ก คือ ผู้พิพากษาสมทบ ท่ีจะต้องอยู่ในศูนย์ให้ค าปรึกษา
จะต้องไม่เป็นเวรในองค์คณะในการรอฟังค าตัดสิน ส่วนขั้นเตรียมการเมื่อมีการเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษาและต้ัง
คณะกรรมการแล้วก็จะให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงขั้นตอนการท างาน โดยทางศูนย์ให้ค าปรึกษาจะมีการใช้
แบบสอบถามขั้นตอนแรกเราจะมีการแจ้งวันเวลานัดหมาย เราจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนให้ค าปรึกษา
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โดยส่วนมากเด็กท่ีกระท าความผิดจะมีความเครียดทางด้านอารมณ์ใจ หากเด็กได้รับการให้ค าปรึกษาท่ี
เหมาะสมแล้วส่ิงท่ีอยู่ภายในใจของเค้าก็จะสามารถได้รับการคล่ีคลายปัญหาได้ ส่วนใหญ่เด็กท่ีมีปัญหาจะเกิด
จากสภาพครอบครัวท่ีแตกแยก ตอนนี้ศาลเยาวชนให้ความส าคัญมากท่ีจะให้โอกาสเด็กไม่ให้เข้าไปศูนย์ฝึกหรือ
เรือนจ าเด็กบางครั้งพอเค้าเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกแล้วคิดได้พอได้ไปเรียนหนังสือแล้วเหมือนกันการรับโทษท่ี
ยาวนาน พอได้วุฒิปริญญาตรีสอบข้าราชการได้ จึงเกิดปัญหาตรงท่ีว่าช่ือเขาไม่หลุดเขาก็ไม่สามารถท่ีจะเข้ามา
รับราชการได้ ศาลจึงเริ่มใช้มาตรา 90 มาตรานี้โจทก์กับจ าเลยต้องมีการยอมความ โดยให้จ าเลยสามารถเข้า
ไปสู่การบ าบัดฟื้นฟูแก้ไขได้ โดยระยะเวลาในการท าแผนของมาตรา 90 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2- 3 ปี ก็จะ
มีการประชุมกลุ่มย่อยมีผู้น าชุมชนผู้ปกครองเด็กและโจทก์ด้วยทุกครั้งทุกเดือนจะต้องมาเจอกันหนึ่งครั้ง แล้ว
เข้าสู่กระบวนการว่าเวลานี้ความรู้สึกของโจทก์ต่อจ าเลยเป็นอย่างไรบ้าง เด็กท่ีกระท าความผิดตอนนี้ได้ท า
สาธารณะประโยชน์อะไรบ้าง แต่ก็ต้องเรียนหนังสือให้จบ เข้าบ้านก่อน 6 โมงคือไม่ท าอะไรผิดจากแผนการ
ฟื้นฟู แต่ถ้าเด็กท าผิด ต้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าแผนนี้ไม่พลาด ตอนนี้ร้อยละ 80 ของคดี
ร้ายแรงจะผลักเข้าสู่มาตรา 90 ท้ังหมด แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากโจทก์ ถ้าโจทก์ไม่ยอมเข้าสู่มาตรา 90 
ศาลก็สามารถผลักเข้าสู่มาตรา 86 แล้วแต่ดุลยพินิจของศาล แต่มาตรา 90 ก็มีปัญหาโดยปีนี้แผนไม่ผ่าน
ประมาณ 35% 

23. กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสมานฉันท์รู้สึกว่าเป็นผลดีส าหรับประชาชน คือ 1.ช่วยให้
ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางคดี 2.ประหยัดเวลาในการท่ีจะไปด าเนินคดี และ 3.ช่วยให้
ไม่ต้องถึงขั้นด าเนินคดีถึงศาล 

24. บทบาทของทนายความในการจัดการข้อขัดแย้งส่วนใหญ่แล้วทนายความท่ีมีประสบการณ์มักจะ
ขาดทักษะในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเวลาปัญหาท่ีเราเจอคือคู่ขัดแย้งก่อนจะมาเจอทนายเค้าจะมีปัญหา ทาง
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีการฟูองคดีกันแล้วหมายความว่าท้ังสองฝุายต้องการท่ีจะรู้แพ้รู้ชนะกัน ซึ่งก็จะ
ยากต่อการจัดการ ทนายความควรจะมีทักษะในการเจรจาโน้มน้าวจิตใจคู่ขัดแย้งให้สามารถไกล่เกล่ียกันได้ตรง
นี้หายากมาก ส าหรับบทบาทของทนายความเพราะส่วนใหญ่ทนายความจะคิดว่ารับงานมาแล้วก็ต้องตีให้ถึง
ท่ีสุด บางครั้งทนายความเป็นปัญหาท่ีท าให้คู่ความไม่ยอมอ่อนข้อกัน จึงค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้แทนของ
กรมการปกครองท่ีบอกว่าให้มองปัญหาไปข้างหน้าเพื่อจัดการปัญหาข้อพิพาทในวันนี้เพราะถ้าเรามองปัญหา
ในอดีตก็ไม่มีทางท่ีจะตกลงอะไรกันได้ ในฐานะท่ีเป็นทนายความและอยู่ในศูนย์ ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของท่าน
พิพากษามาหลายปีก็จะเห็นข้อบกพร่องในด้านนี้เยอะ คือ 1.ตัวความ 2.ทนายความ และ 3.ตัวของญาติพี่น้อง
ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาในการเจรจาการยอมความใดแก่กันไม่สัมฤทธิ์ผล ท่ีส าคัญ คือ อยากให้มีการฝึกอบรม
ทนายความให้มีทักษะในการไกล่เกล่ียในการเจรจาปรับเปล่ียนทัศนคติของทนายความ 
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ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบ/กลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ประเด็น/
หน่วยงาน 

อัยการ ต ารวจ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

รูปแบบ/
กลไกการ
จัดการความ
ขัดแย้ง 

- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ 
  

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นพนักงานสอบสวน  
- ยังไม่มีการปฏิบัติจริงในพื้นที่ อยู่ในระหว่างการ
เตรียมความพร้อม โดยการตราระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องและจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้  
 
 

- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยนายอ าเภอ/
ปลัดอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรม  
- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
 

- จัดการความขัดแ ย้ง โดย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
- ที่ท าการส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วน
การดูแลของ อบต./เทศบาล 
- มีศูนย์ยุ ติธรรมชุมชนทั่ ว
ประเทศทั้งหมด 7,783 ศูนย์ 
 

- ศูนย์ไกล่ เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ชุมชน  
- ที่ท าการส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วน
การดูแลของก านัน/ผู้น าชุมชน  
- มีศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ชุมชน ทั่วประเทศทั้งหมด 385 
ศูนย์ 

กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ระเบียบส านักอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
พ.ศ.2562 
- ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2555 

- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 
- ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนผู้ไกล่
เกลี่ย พ.ศ. 2562 (ออกตามความในมาตรา 9 วรรค
สาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562) 
- ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงาน
สอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญา พ.ศ. 2562 (ออกตามความในมาตรา 40 
วรรคสอง พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562) 
- ระ เบี ยบส า นั กง านต าร วจแห่ งชา ติ  ว่ า ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย่ืนค าร้องขอไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา การพิจารณาและระยะเวลา
การสั่งค าร้อง และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางอาญา พ.ศ.2562 
- ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกและแต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ย 
พ.ศ.2562 

- พระราชบัญญัติปกครองท้องที่  พ.ศ.
2475  
- พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550  
- ประกาศ คสช.ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2557 
- กฎกระทรวงว่า ด้วยการไกล่ เกลี่ ย
ความผิดที่มีโทษทางอาญา  พ.ศ. 2553 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 
- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 
 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ
ในการจัดการความขัดแย้ง 
- จั ด ต้ั ง ขึ้ น ต า ม ห นั ง สื อ
ส า นัก งานปลั ดกระทรว ง
ยุ ติ ธ ร รม  ด่ วน มา กที่  ย ธ 
02026.2/ว025 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2557   

- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 
- ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยของ
ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ า ทภา ค
ประชาชน พ.ศ.2562 
- การปฏิบัติยังไม่สอดคล้องตาม
กฎหมายใหมใ่นส่วนของผู้ไกล่เกลี่ย 
 

หน่วยงาน/
บุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 

- พนักงานอัยการ กรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของ
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ส่วนในต่างจังหวัดให้เป็นความรับผิดชอบของ
ส านักงานอัยการจังหวัด(ฝ่ายอัยการคุ้มครอง
สิทธิฯ) ที่ต้ังอยู่ในท้องที่อ าเภอหรือจังหวัดมี

- พนักงานสอบสวน และผู้ไกล่เกลี่ยที่ผ่านการอบรม
และขึ้นทะเบียนแล้ว 
 

- คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านด ารง
ต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดย
ต าแหน่งได้แก ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าผู้แทนกลุ่มหรือ

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีผู้ไกล่
เกลี่ยเป็นคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนที่มีประมาณ 
7-8 คน โดยประธานมาจาก
การเลือกกันหรือแบบใหม่

- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ชุมชน มีผู้ไกล่เกลี่ยเป็น
คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
- ผู้น าชุมชนและหน่วยงานรัฐใน
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ประเด็น/
หน่วยงาน 

อัยการ ต ารวจ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

หน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี  
- อาจจะมีการมอบหมายให้นิติกร ทนายความอาสา 
หรือทนายความอาสาอาวุโส ท าหน้าที่ในการ
ไกล่เกลี่ยก็ได้ 
- ผู้แทนหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้องกับแต่ละ
ปัญหาข้อพิพาทเข้าร่วมตามค าเชิญ 

องค์กรในหมู่บ้าน และมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ2 ถึง 10 คน 
- นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ที่ดูแลศูนย์
ด ารงธรรม  
- ผู้แทนหน่วยงานรัฐที่ในพื้นที่เกี่ยวข้อง
กับแต่ละปัญหาข้อพิพาทเข้าร่วมตามค าเชิญ 

ประธานจะเป็นปลัดอ าเภอ  
- ผู้น าชุมชนและหน่วยงานรัฐ
ในพื้นที่ที่เก่ียวข้องกับแต่ละ
ปัญหาข้อพิพาทเข้าร่วมตาม
ค าเชิญ 
 

พื้นที่ที่เก่ียวข้องกับแต่ละปัญหาข้อ
พิพาทเข้าร่วมตามค าเชิญ 
 

ขอบเขตใน
การจัดการ 

- การไกล่เกลี่ยคดีทางแพ่งทุกคดี 
- คดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ เฉพาะ
ความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
เน่ืองจากผู้ต้องหาประกอบอาชญากรรมเป็น
อาชีพ กระท าความผิดติดเป็นนิสัย 

- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นพนักงานสอบสวน  
(1) คดีความผิดอันยอมความได้  
(2) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 
มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 
และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ
ความผิดลหุโทษอ่ืน ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
(3) ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่  

1) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้
ถึงแก่ความตายจากการชุลมุนต่อสู้  

2) ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
3) ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
4) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้

ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุนต่อสู้ 
5) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับ

อันตรายสาหัส 
6) ความผิดฐานลักทรัพย์ 

 

- ความขัดแย้งทุกประเภททั้งทางแพ่ง 
(ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท) และ
ทางอาญาตามประเภทของผู้รับผิดชอบ
ในการไกล่เกลี่ย 
- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยนายอ าเภอ/
ฝ่ายปกครอง คดีอาญาในความผิดต่อ
ส่วนตัวที่ไม่ใช่เร่ืองเพศที่เกิดขึ้นในเขต
อ าเภอ 
- การไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว 
 

- การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
(Conflict Management) 
ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
หรือหลักสันติวัฒนธรรม ใน
คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว 
 

- การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทดังน้ี  
(1) ความผิดอันยอมความได้ 
(2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 
390 มาตรา 391 มาตรา 392 
มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 
395 และมาตรา 397 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา และความผิดลหุ
โทษอ่ืนที่ ไม่กระทบต่อส่วนรวม
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย          

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากฎหมาย รูปแบบ กลไกของการ
จัดการความขัดแย้งที่หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและ 2) 
เพ่ือศึกษาแนวคิด วิธีการ และรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้วยการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีการเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจาก 5 หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย ส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวนอย่างน้อย 1 คนของหน่วยงานทั้ง 5 
หน่วยงานใน 5 พ้ืนที่ๆ ละ 5 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 25 คน 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วย
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทย โดยมีประเด็นที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1) กฎหมาย รูปแบบ กลไกของการจัดการความขัดแย้งที่หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

1.1 อัยการ 
อัยการมีการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีด้วยการไกล่

เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักอัยการสูงสุดว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2562 การด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทจะมีพนักงานอัยการ กรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ส่วนในต่างจังหวัดให้เป็นความรับผิดชอบของส านักงานอัยการจังหวัด (ฝ่ายอัยการคุ้มครองสิทธิฯ) ที่ตั้งอยู่ใน
ท้องที่อ าเภอหรือจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี อาจจะมีการมอบหมายให้นิติกร ทนายความอาสา 
หรือทนายความอาสาอาวุโส ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยก็ได้ และอาจจะมีผู้แทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับแต่
ละปญัหาข้อพิพาทเข้าร่วมตามค าเชิญ 

 
1.2 ต ารวจ 

การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ของต ารวจมีการ
ด าเนินการในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยเจรจาคดีระหว่างคู่กรณีบนสถานีต ารวจโดยพนักงานสอบสวน โดยมี
พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ให้อ านาจและก าหนดแนวทางให้พนักงานสอบสวนให้สามารถท าการไกล่
เกลี่ยคดีที่ยอมความกันได้ ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีบางคดี แต่ในทางปฏิบัติ
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหรือน าแนวทางที่กฎหมายก าหนดมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงบนสถานีต ารวจ การด าเนินการไกล่เกลี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับ
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยมีพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้ช่วยในการประสานงาน
และช่วยด าเนินการไกล่เกลี่ย 

 
1.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยมีการด าเนินการในรูปแบบของนายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับส าหรับในระดับอ าเภอ มีพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ าเภอมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในเรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก 
ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
อ าเภอและคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ ส าหรับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์
ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอเพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์  
ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยมีนายอ าเภอเป็น
ผู้อ านวยการของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยทั่วไปจะมีการมอบหมายปลัดอ าเภอหนึ่ง
ท่านเป็นผู้ก ากับดูแลศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และส าหรับในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านและ
ก านันเป็นผู้ด าเนินการจัดการความขัดแย้งในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติ 

 
1.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกลไกการจัดการความขัดแย้งผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่
ต้องการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐตามแนวทาง
ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนมากที่ ยธ 02026.2/ว
025 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้ง
ในส่วนที่เป็นข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ส าหรับข้อพิพาททางอาญาที่สามารถน ามาไกล่เกลี่ยกันได้จะเป็น
เฉพาะความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีที่ยอมความกันได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะออกมารองรับ
การด าเนินการ ที่ผ่านมาจะใช้อ านาจตามกฎหมายของฝ่ายปกครองมาช่วยรองรับผลในการไกล่เกลี่ยเพราะมี
ผู้ใหญ่บ้านและก านันเข้าร่วมเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย ในปัจจุบันมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ
ทั้งหมด 7,783 ศูนย์ ครอบคลุมครบทุกต าบลทั่วประเทศ 

 
1.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของกรมคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมในรูปแบบของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562  เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการไกล่เกลี่ย โดยในปี 2561 มีศูนย์ไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ทั่วประเทศทั้งหมดจ านวน 385 ศูนย์ และมีคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อ
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พิพาทชุมชนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมที่ทางกองส่งเริมการระงับข้อพิพาทจัดอบรมและ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายดังกล่าวได้  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในเรื่อง (1) 
ความผิดอันยอมความได้ (2) ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 
394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ (3) ความผิดลหุโทษอ่ืนที่ไม่กระทบต่อ
ส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 

2.1 อัยการ 
1. ปัญหาการแสวงหาความสมัครใจของคู่กรณีในการเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย โดยการ

ไกล่เกลี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทั้งฝ่ายสมัครใจเข้าร่วม พนักงาน
อัยการไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณีเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถท าเพียงการท าหนังสือแจ้งและเชิญ
คู่กรณีมาร่วมประชุมไกล่เกลี่ยตามวันนัดหมาย หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมจะเข้าร่วมก็ไม่สามารถจะ
บังคับได้แต่อย่างใด  

2. สัญญาประนีประนอมยอมความยังไม่สามารถใช้บังคับในทางกฎหมายได้ ต้องน าไป
ฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาตัดสินอีกครั้งไม่สามารถให้ศาลด าเนินการบังคับตามสัญญาได้  

3. การขาดงบประมาณในการลงพ้ืนที่ในการไกล่เกลี่ยนอกพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะมี
งบประมาณในการจัดการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว ส าหรับค่าตอบแทนในการไกล่เกลี่ ยข้อขัดแย้งจะมี
งบประมาณเฉพาะส าหรับทนายอาสา ไม่มีส าหรับพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ 

 
2.2 ต ารวจ 

1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ยที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับ
พนักงานสอบสวนในการด าเนินการยังไม่ได้ถูกตราให้เสร็จสมบูรณ์และครอบครอบคลุมการปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย  

2. ปัญหาด้านนโยบาย เนื่องจากความไม่พร้อมท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังไม่มี
นโยบายในการน าการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนอย่างจริงจัง ท าให้
พนักงานสอบสวนยังไม่ให้ความสนใจกระบวนการไกล่เกลี่ยเท่าที่ควร โดยในปัจจุบันมีนโยบายให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายและผู้ต้องทราบถึงสิทธิในการสมัครใจไกล่เกลี่ยในคดีตามที่กฎหมายก าหนด  

3. การขาดงบประมาณในการด าเนินการไกล่เกลี่ย  
4. การขาดผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย การด าเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน

จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานต ารวจแห่งชาติไว้แล้ว และประกาศขึ้นบัญชีผู้ไกล่
เกลี่ยของแต่ละสถานีต ารวจ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละสถานีต ารวจ ซึ่งท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
ตามกฎหมายได้  

5. ความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการด าเนินการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายใหม่ยังไม่
ค่อยพร้อม โดยพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวน 
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6. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหายและผู้ต้องหาทราบเมื่อมี
การมาแจ้งความที่สถานีต ารวจกับพนักงานสอบสวน แต่ยังไม่มีการท าการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนแต่อย่าง
ใด 

7. ความไม่ยินยอมเข้าสู่การไกล่เกลี่ยของผู้เสียหาย การไกล่เกลี่ยคดีระหว่างผู้เสียหาย
กับผู้ที่กระท าผิดที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมัครใจในเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะ
ผู้เสียหายที่ในช่วงแรกที่มาแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิดมักจะไม่ยินยอมให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย  

8. การด าเนินการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับ
พนักงานสอบสวน ที่ต้องมีข้ันตอนในการด าเนินการด้านเอกสารและการประสานงานกับผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ิมมากขึ้น 
ซ่ึงเดิมหากเป็นคดีที่ยอมความกันได้พนักงานสอบสวนจะด าเนินการจัดการให้คู่กรณีมีการไกล่เกลี่ยกันเองได้ 
แต่หากให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายใหม่จะต้องใช้ผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนเข้ามาร่วม ซึ่งสร้าง
ความยุ่งยากมากขึ้นในการด าเนินการในทางปฏิบัติ และยังคงต้องท าส านวนคดีเหมือนเดิมแม้จะสามารถไกล่
เกลี่ยกันได้ ทั้งนี้เพ่ือส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งยุติคดี   

9. ความขัดแย้งของระเบียบที่เกี่ยวข้องระหว่างด าเนินคดีตามปกติกับการไกล่เกลี่ยคดี 
เช่น ต ารวจมีอ านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน แต่กระบวนการในการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ือ
สามารถเริ่มไกล่เกลี่ยได้ให้เวลา 3 วัน ดังนั้นหากมีการให้ไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 ซึ่งผู้ต้องหาถูกน าตัวไปฝากขังที่
ศาลแล้ว จะด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปอย่างไรเมื่อผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจ าแล้ว 

 
2.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

1. การไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือยินยอม
ตามข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ต้องให้คู่กรณียินยอมเข้าร่วมด้วยความสมัครใจเท่านั้นจึงจะ
สามารถด าเนินการให้ได้ ซึ่งท าให้หลายครั้งที่ไม่สามารถหาข้อตกลงเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้  

2. ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
เนื่องจากจังหวัดยังไม่ได้ท าประกาศผู้ไกล่เกลี่ยประจ าจังหวัดขึ้น (ตัวอย่างเช่น กรณีของจังหวัดนครปฐม) 

3. เจ้าหน้าที่ประจ าขาดแคลนไม่เพียงพอในการด าเนินการไกล่เกลี่ยและลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น นิติกร และเจ้าหน้าที่สืบสวน รวมทั้งการโยกย้ายข้าราชการบ่อย ท าให้มี
ผู้รับผิดชอบไม่ต่อเนื่อง  

4. การขาดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในศูนย์ด ารงธรรม เนื่อง
การท างานมีความเสี่ยงภัยแต่ไม่มีการคุ้มครองหรือค่าเสี่ยงภัยรวมทั้งค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้าง ตามกฎหมาย
เฉพาะข้าราชการที่จะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในระหว่างการท างานก็จะไม่
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เพราะไม่ใช่ข้าราชการ และไม่มีประกันสังคม   

5. การขาดแรงจูงใจและความก้าวหน้าในการท างานของลูกจ้างที่ท างานในหน้าที่ซึ่งมี
ประสบการณ์ท างาน แต่ไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการต้องเป็นลูกจ้างต่อสัญญาทุกปี ซึ่งท าให้ขาดแรงจูงใจ
ในการท างานเพราะไม่เห็นความแน่นอนในหน้าที่การงาน  

6. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท าหน้าที่ในศูนย์ด ารงธรรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมด้านการ
ไกล่เกลี่ยต่างๆ ที่จัดขึ้นได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะจ ากัดไว้เฉพาะข้าราชการประจ าที่จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน
เข้าอบรมได้ ไม่ใช่ลูกจ้าง ท าให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่คัดกรองเรื่องร้องทุกข์หรือปัญหาความขัดแย้งไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมในเรื่องท่ีจ าเป็น มีเพียงหัวหน้าศูนย์ที่สามารถเข้ารับการอบรม  
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7. ขอบเขตในการไกล่เกลี่ยคดีความขัดแย้งทางแพ่งอยู่ที่ 200,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าต่ า
เกินไป ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยมีข้อจ ากัด ไม่สามารถช่วยไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีความเสียหายเกินกว่าสองแสน
บาทได ้

8. การขาดฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือรายงานและบันทึกผลการด าเนินการที่สะดวกและ
รวดเร็วไม่ซับซ้อน ปัจจุบันยังต้องท างานซ้ าซ้อนมีทั้งงานเอกสารและงานบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์อีกครั้ง 
ท าให้สิ้นเปลืองทั้งก าลังพลและเวลา 

9. การขาดความร่วมมือในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เนื่องจากเป็นเขตปกครอง
พิเศษอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางเดียวกันได้เพราะ
ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาเดียวกัน ท าได้เพียงการประสานขอความร่วมมือเท่านั้น  

10. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนยังขาด
ความรู้และทักษะในเรื่องการไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเจรจา จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ที่
จ าเป็นในการเจรจา เป็นต้น รวมทั้งความใส่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้อ าเภอทราบ 
ทั้งนี้เนื่องจากมักจะท ากันแบบไม่เป็นทางการหรือแบบวิถีชาวบ้านที่ไม่ต้องใช้เอกสาร ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินการที่แท้จริงได้  

11. การด าเนินการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนหรืองบประมาณ
เฉพาะส าหรับสนับสนุนการด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนที่ท าให้ผู้ใหญ่บ้านก านันไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะใส่ใจ
หรือให้ความส าคัญกับการรายงานผลและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเท่าท่ีควร 

12. ปัญหาการร้องเรียนเท็จ โดยเฉพาะที่เป็นรูปแบบของบัตรสนเทห์ที่ไม่มีการระบุ
ตัวตนผู้ร้องเรียน ยังไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ที่ร้องเรียนเท็จ 
 

2.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. ปัญหาทัศนคติของประชาชนต่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งเป็นสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ในด้านความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ยในความรู้สึก
ของประชาชน  

2. ภาระงานที่มากของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางแห่งที่ส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (อบต.) จะมีงานประจ าต้องรับผิดชอบจ านวนมากอยู่แล้ว นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท  

3. การไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน 
4. การไม่มีอ านาจในการบังคับให้คู่กรณียินยอมตามข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง ต้องให้คู่กรณียินยอมด้วยความสมัครใจ ท าให้หลายครั้งที่ไม่สามารถหาข้อตกลงเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งได ้

5. การขาดความน่าเชื่อถือของกรรมการซึ่งจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและการขาดนิติกรหรือที่
ปรึกษาทางกฎหมายในศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งบางกรณีคณะกรรมการที่เข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้มีความรู้
ในเรื่องที่พิพาทกัน ท าให้ประชาชนคู่กรณีไม่ยอมเชื่อและไม่ยอมเจรจาหาข้อสรุปของปัญหา  

6. การขาดการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ยส าหรับคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เช่น เทคนิคและจิตวิทยาการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น  
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7. การขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ระบบมาตรฐาน ไม่มีฐานข้อมูลรองรับ ท าให้การ
จัดเก็บสถิติข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ทั้งหมด ท าให้หลายเรื่องท่ีมีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ได้น าเข้าสู่ระบบและไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ 

8. การขาดผู้ไกล่เกลี่ยที่มีทักษะความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
กฎหมายที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการด าเนินการในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามกฎหมายฉบับนี้ได้ เพราะยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะท าให้ผลการ
ประนีประนอมไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

9. ปัญหาความเสี่ยงในการโดนร้องเรียนหรือโดนฟ้องร้องของคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  

10. การขาดการประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของศูนย์ยุติธรรมชุมชน บทบาท หน้าที่ 
โครงสร้างและความรับผิดชอบของศูนย์ 

 
2.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

1. การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชุมชนให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงอ านาจหน้าที่ ช่องทาง ที่ตั้ง และขั้นตอนการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทชุมชน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงการมีอยู่ของศูนย์ไกล่เกลี่ย   

2. การขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ระบบมาตรฐาน ไม่มีฐานข้อมูลรองรับ ท าให้การ
จัดเก็บสถิติข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทชุมชนทั้งหมด ท าให้หลายเรื่องที่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ได้น าเข้าสู่ระบบและไม่มีข้อมูลบันทึก ไว้ 
เนื่องจากการด าเนินการไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ และยังไม่มีระบบการรายงานและการ
บันทึกข้อมูลการด าเนินการที่สะดวกและเป็นระบบ 

3. ความไม่พร้อมในการด าเนินการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ.2562 เนื่องจากยังไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ใน
ทุกพ้ืนที่จึงยังไม่มีการด าเนินการตามกฎหมายการไกล่เกลี่ย  

4. การขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย  
5. การขาดการฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยให้กับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมาย จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย เป็นต้น รวมทั้งการไม่ทราบ
บทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการไกล่เกลี่ย เช่น การไม่ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นต้น แม้จะมีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยบ้าง
ทุกปี โดยส านักงานยุติธรรมจังหวัดหรืออัยการจังหวัด  

6. การขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยใน
ปัจจุบันยังไม่มีเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับการเจรจาไกล่เกลี่ยในแต่ละเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องลงพ้ืนที่ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง มีแต่หน้าที่ที่ถูกก าหนดมาให้ด าเนินการตามนโยบายจากส่วนกลางซึ่งมีทั้งในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม      

7. การขาดความน่าเชื่อถือของศูนย์ไกล่เกลี่ยที่เป็นภาคประชาชนทั้งหมด      
8. การขาดบุคลากรหรือกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมายมาประจ าในศูนย์ไกล่เกลี่ย 
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3) ข้อเสนอแนะในพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติ วิธีที่
เหมาะสม 

3.1 อัยการ 
1. การเพ่ิมอ านาจตามกฎหมายให้สามารถเชิญคู่กรณีเข้ามาร่วมในการไกล่เกลี่ยได้ จะ

ท าให้การไกล่เกลี่ยประสบความส าเร็จมากขึ้น 
2. การปรับปรุงกฎหมายให้สัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นพนักงานอัยการ

สามารถใช้บังคับในทางกฎหมายได้ โดยไม่ต้องน าไปฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลพิจารณาตัดสิน อีกครั้ง ให้มีสภาพ
บังคับเพ่ือด าเนินการบังคับให้ด าเนินการตามสัญญาได้เลย  

3. การเพ่ิมเติมบทบาทของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน โดยให้
อัยการคุ้มครองสิทธิ์เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายเมื่อมีเหตุความขัดแย้งในชุมชน 
ก่อนที่จะไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาจะเป็นในรูปแบบของการเข้าร่วมกับยุติธรรมชุมชนหรือการเป็นที่
ปรึกษาให้กับยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้เพราะอัยการมีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้น าชุมชนเมื่อได้เข้าร่วมก็จะท าให้
ประชาชนคู่ขัดแย้งมีความเชื่อม่ันและหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งร่วมกันได้ง่ายขึ้น 

4. การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการท างานไกล่เกลี่ยหรือให้ค าปรึกษานอก
พ้ืนทีส่ าหรับอัยการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงประชาชนในชุมชนให้มากขึ้น เป็นการท างานเชิงรุก ซึ่ง
จะมีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งมากกว่ารอให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแล้วค่อยรอแก้ไข โดย
งบประมาณจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนงานให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การจัดสรรงบประมาณส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเชิญเข้ามาร่วมในการไกล่
เกลี่ยเพื่อช่วยในการหาทางออกให้กับปัญหาในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไป เพราะบางครั้งล าพังตัวอัยการเพียง
อย่างเดียวอาจจะไม่มีความรู้ลึกในปัญหาที่ขัดแย้งจ าเป็นจะต้องเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องใน
ปัญหาความขัดแย้งเข้ามาช่วยชี้แจงหรืออธิบายให้ข้อมูลกับคู่กรณีได้รับทราบ  

6. การขยายขอบเขตคดีในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมคดีมากขึ้น โดยเฉพาะคดีลหุ
โทษหรือคดีท่ียอมความกันไม่ได้แต่มีโทษไม่สูงมาก   

7. การจัดตั้งศูนย์อ านวยความยุติธรรมร่วมกันระหว่างส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสะดวกในการควบคุมสั่งการ ในปัจจุบันต่างคนต่างท า ท าให้ท างานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
3.2 ต ารวจ 

1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้พนักงานสอบสวนได้รับทราบทุกคนเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน  

2. การออกระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นครอบคลุมการด าเนินการไกล่เกลี่ยในชั้น
สอบสวนโดยเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย 

3. การจัดฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยให้พร้อมและเพียงพอส าหรับการไกล่เกลี่ย
ในชั้นพนักงานสอบสวน และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยประจ าสถานีต ารวจให้เรียบร้อย 

4. การจัดให้มีพนักงานสอบสวนท าเฉพาะคดีไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องเป็น
ระบบเดียวกัน เพราะหากให้พนักงานสอบสวนทุกคนต้องท าการไกล่เกลี่ยจะท าให้เกิดปัญหาความสับสน
เกี่ยวกับระยะเวลาและการท าส านวนคดี  
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5. ควรปรับเปลี่ยนให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนเข้าระบบงานยุติธรรมมากกว่า เพ่ือเป็นการลด
ภาระงานของพนักงานสอบสวน หากปล่อยให้เข้าระบบคดีจะมีระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้
พนักงานสอบสวนมีภาระงานด้านคดีหลายอย่างต้องด าเนินการในแต่ละคดี 

 
3.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือน าความขัดแย้ง
เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความสมัครใจโดยเฉพาะในกรณีความขัดแย้งทางอาญา  

2. การจัดท าชุดความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความแย้ง
เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ แจกจ่ายไปยังศูนย์ต่างๆ  

3. การเพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ด ารงธรรมโดยให้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนและนิติการมา
ประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายในการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ย  

4. การส่งเสริมสวัสดิการและความก้าวหน้าในการท างานที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างในศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท างานของลูกจ้าง  

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการฝึกอบรมควรจัดเตรียมงบประมาณในการ
จัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมและเพียงพอกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท าหน้าที่ในศูนย์ด ารงธรรม  

7. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้อ าเภอมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีความขัดแย้งทาง
แพ่งอยู่มากกว่า 200,000 บาท โดยควรก าหนดอย่างน้อย 500,000 บาท 

8. ควรมีการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพ้ืนที่สามารถรายงาน
และบันทึกผลการด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วไม่ซับซ้อน  

9. การสร้างระบบการประสานความร่วมมือกับเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนครให้
สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็วและเป็นแนวทางเดียวกัน   

10. ควรจัดการฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ 
ก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน รวมทั้งบทบาทหน้ าที่ของก านัน
และผู้ใหญ่บ้านให้เห็นความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

11. การจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการหมู่บ้านที่
ยังไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งควรจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมกับภารหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เพ่ิมมากข้ึน   

12. การมีบทลงโทษทางกฎหมายส าหรับบุคคลที่ร้องเรียนเรียนเท็จ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืน
เสียหายและเจ้าหน้าที่เสียเวลาในการท างาน  

13. ควรยกเลิกการร้องเรียนโดยบัตรสนเทห์ที่ไม่มีการระบุตัวตนผู้ร้องเรียน เพ่ือลดภาระ
ที่ไม่จ าเป็นในกรณีท่ีข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบ      

 
3.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจน  
2. การฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมาย เทคนิคและ

จิตวิทยาการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
3. การสร้างเครือข่ายและระบบการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาท

ในชุมชน หรือผู้ที่คู่กรณีให้ความเคารพเชื่อฟังหรือเกรงใจ เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานเพ่ือเข้าร่วมใน
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การเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น ต ารวจ สาธารณะสุขต าบล กรมที่ดิน กรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
มนุษย์ พระสงฆ์ เป็นต้น   

4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ให้เห็นความส าคัญของการไกล่เกลี่ย
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นชุมชนเมือง  

5. การส่งเสริมให้มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชน   
6. การพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเดิมให้มีการด าเนินงานภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยไม่ต้องจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาใหม่ 
 

3.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
1. การให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
2. การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย รวมทั้งการสร้างระบบ

การจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพ่ือรายงานและบันทึกข้อมูลการด าเนินการที่สะดวกและเป็นระบบ  
3. การฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยเช่น กฎหมาย 

จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้ทั่วถึงและสม่ าเสมอ รวมทั้งการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ
รายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และการเร่งด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 ในพ้ืนที่ให้เรียบร้อยและเพียงพอกับการด าเนินการ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย   

จากผลการศึกษาวิจัยการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทยมีประเด็นในการอภิปรายที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของอัยการที่มีด าเนินการ
อยู่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพพอสมควรเนื่องจากความมีศักยภาพบุคลากรและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
แม้จะมีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเชิญคู่กรณีเข้ามาร่วมในการไกล่เกลี่ยที่ ไม่สามารถใช้การบังคับให้ทุก
คนเข้ามาร่วมได้และประเด็นเก่ียวกับหนังสือสัญญาประนีประนอมที่ไม่มีสภาพบังคับได้ทันที ส าหรับประเด็นที่
น่าสนใจในการอภิปรายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอัยการในการที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยร่วมกับชุมชน
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ที่ยังไม่ได้ก าหนดบทบาทของอัยการให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในขั้นตอนเหล่านี้ หากสามารถน าอัยการเข้ามาช่วยเหลือในด้านเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนได้แต่
เนิ่นๆ จะท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชนมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ด้วย
อัยการเป็นหน่วยงานที่มีประสบการด้านการไกล่เกลี่ยและประชาชนให้ความนับถือและไว้วางใจ การ
ด าเนินการในการไกล่เกลี่ยก็จะราบรื่นได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นทั้งในส่วนของคู่กรณีและ
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาท ปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้กระบวนการยุติธรรมในชุมชนไม่ค่อย
เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือการขาดความน่าเชื่อถือของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน 
และโดยทั่วไปหากน าต ารวจเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยชาวบ้านจะมองว่ามันเป็นทางการเกินไปอาจจะมีปัญหาใน
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กระบวนการไกล่เกลี่ย เพราะชาวบ้านบางส่วนอยากจะคุยกันเองก่อนและกลัวที่จะมีคดีความกันหรือก็คือ
ต ารวจ แต่ส าหรับอัยการแล้วชาวบ้านค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีและไว้วางใจมากกว่าต ารวจ ซึ่งจะท าให้เกิดผลดี
มากกว่า ดังนั้นหากสามารถขยายบทบาทของอัยการให้มากขึ้นในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีโดยให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนอาจจะเป็นใน
ฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนหรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายไกล่เกลี่ยก็ได้   

2. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของต ารวจ ซ่ึงตามกฎหมาย
เป็นการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน แต่อย่างไรปัจจุบันยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเนื่องจากความไม่
พร้อมหลายอย่าง แต่ประเด็นที่น่าสนใจจะอยู่ที่แม้ว่าจะยังไม่มีการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่แต่สิ่งที่ถูกมองว่าจะเป็น
ปัญหาในการปฏิบัติคือ การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้ช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนลง 
ในทางตรงกันข้ามกลับเพ่ิมภาระมากขึ้นในด้านเอกสารและการประสานงานที่ต้องท าส านวนคดีเหมือนเดิมแล้ว
ยังต้องประสานงานกับผู้ไกล่เกลี่ยและท าเอกสารหลักฐานการไกล่เกลี่ยส่งให้พนักงานอัยการเป็นผู้สั่งยุติคดี
ด้วย ซึ่งในการปฏิบัติจริงที่ผ่านมาการด าเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานสอบสวนสามารถด าเนินการไกล่เกลี่ย
และยุติคดีได้เอง แต่ในปัจจุบันหากยึดตามกฎหมายไม่สามารถด าเนินการเองได้ และระเบียบการใช้จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนไม่ได้ให้ค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนในการด าเนินการไกล่เกลี่ย ท าให้ขาดแรงจูงใจในการที่จะ
น าคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยตามกฎหมายดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ 
การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานสอบสวนน าคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยโดยการให้รางวัลตามผลงานการไกล่เกลี่ย
คดีส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
จ านวนมากในแต่ละคดี  

อีกประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนคือ การที่จะช่วยลดภาระของ
พนักงานสอบสวนและต ารวจอย่างแท้จริงต้องด าเนินการก่อนที่จะมีการรับเป็นคดีความหรือเข้าสู่ระบบคดีที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันเพราะเมื่อเข้าสู่ระบบคดีแล้วจะมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่งท าให้พนักงาน
สอบสวนถูกบีบด้วยเงื่อนไขตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี ดังนั้น หากจะให้มีการไกล่เกลี่ยในชั้น
ต ารวจจะต้องเป็นการด าเนินการก่อนการรับแจ้งเป็นคดีความ และขั้นตอนการด าเนินการจะต้องไม่ซับซ้อน
ยุ่งยาก 

3. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เป็นรูปแบบ/กลไกที่มีกฎหมายรองรับและมีการใช้มานาน โดยเฉพาะในส่วนของการไกล่
เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ด าเนินการหลักที่มีกฎหมายรองรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2530 ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการจัดการความขัดแย้งก็ยังคงใช้อยู่และเป็นรูปแบบพ้ืนฐานในการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและเป็นพ้ืนที่นอกเขตเมืองมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายหรือ
เป็นกลไกหลักในการจัดการความขัดแย้งต่างๆ ในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้มีข้อจ ากัดในพ้ืนที่ชุมชน
เมืองที่มีการปกครองแบบพิเศษ เช่น เขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร เป็นต้น ซึ่งเขตชุมชนเมืองเหล่านี้จะไม่มี
ผู้ใหญ่บ้านก านันแต่จะมีผู้น าชุมชนดูแลประชาชนในชุมชนแทนผู้ใหญ่บ้านและก านัน แต่ผู้น าชุมชนเหล่านี้ไม่มี
กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดการความขัดแย้งเหมือนผู้ใหญ่บ้านและก านัน ซึ่งมีส่วนส าคัญ ให้ไม่
สามารถน ากลไกการจัดการความขัดแย้งของคณะกรรมการหมู่บ้านมาใช้ได้ในเขตชุมชนเมือง และส่งผลให้
ประชาชนในเขตชุมชนเมืองที่มีความขัดแย้งต้องไปพ่ึงพากลไกที่เป็นทางการของต ารวจในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งแทน ปัญหานี้จึงเป็นช่องโหว่ส าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก/ยุติธรรมชุมชนที่เกิดขึ้นใน
เขตชุมชนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีความขัดแย้งกันมากกว่าพ้ืนที่รอบนอก ท าให้ปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดในเขต
เมืองถูกน าไปสู่ต ารวจโดยตรงเพราะไม่มีกลไกอ่ืนมารองรับหรือมาเป็นช่องทางเลือกเหมือนกับพ้ืนที่ชุมชนนอก
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เขตเมืองที่จะมีผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นผู้ที่ช่วยจัดการปัญหาความขัดแย้งให้ประชาชนก่อนเป็นขั้นตอนแรก 
และถ้าหากไม่สามารถจัดการไกล่เกลี่ยกันได้จึงจะถูกน าไปสู่ต ารวจเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปหากเป็น
ความขัดแย้งไม่ร้ายแรงนักก็มักจะสามารถตกลงกันได้ในขั้นตอนของผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ท าให้มีเฉพาะความ
ขัดแย้งที่ร้ายแรงหรือที่ตกลงกันไม่ได้ถูกน าไปสู่ต ารวจเพ่ือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก แต่ในชุมชนเมืองทุก
เรื่องความขัดแย้งไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือร้ายแรงจะถูกน าไปให้ต ารวจด าเนินการซึ่งมักจะเป็นการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4. การจัดการความขัดแย้งโดยอ าเภอและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เป็นรูปแบบ/กลไกที่ประชาชนให้
ความสนใจและมีการน ามาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นกลไกที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพและมีความ
น่าเชื่อถือพอสมควร นั่นคือหากกลไกการจัดการความขัดแย้งในชุมชนเช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ก็จะถูกส่ง
ต่อมายังอ าเภอเพ่ือให้ช่วยด าเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งประเด็นปัญหาที่ส าคัญเกิดจากการที่กลไกการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชนในบางพ้ืนที่ไม่อยากจะด าเนินการหรือไม่มีความพร้อมในการด าเนินการก็มักจะส่งเรื่องต่อไปให้
อ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง อันท าให้อ าเภอมีจ านวนเรื่องความขัดแย้งที่จะต้อง
ด าเนินการไกล่เกลี่ยจ านวนมากเกินไป อาจจะมีปัญหาจ านวนคดีล้นมือในบางพ้ืนที่ ประกอบกับปัจจุบันผู้ที่
รับผิดชอบมีการโยกย้ายทุกปีตามระบบราชการอาจจะท าให้การด าเนินการขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในงานด้านนี้ยังมีจ านวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกหน้าที่ เช่น การขาดผู้ไกล่เกลี่ยมืออาชีพ การขาด
นักสืบสวนข้อเท็จจริง และนักกฎหมาย เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคส าคัญที่จะท าให้การจัดการความ
ขัดแย้งขาดประสิทธิภาพได้ ซึ่งในภาพรวมโดยทั่วไปอ าเภอเป็นกลไกการจัดการความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะมี
ประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดีท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย
รูปแบบ และผลการเจรจาตกลงสามารถที่จะน ามาฟ้องศาลให้บังคับได้ทันที่ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม
อ าเภอยังมีข้อจ ากัดอยู่มากในด้านการจัดการความขัดแย้งทางอาญา อันเกิดจากข้อจ ากัดด้านบุคลากรและสิ่ง
สนับสนุนต่างๆ          

5. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจะมีส านักงานยุติธรรมจังหวัดในแต่ละจังหวัดคอยก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
กลไกการจัดการความขัดแย้งนี้ไม่มีกฎหมายออกมารองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะ จึงท าให้การ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบทบาทหน้าที่หลักของศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีข้อจ ากัดอยู่มาก 
เพราะมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย โดยมีการที่ผ่านมามีการเลี่ยงความเสี่ยงอันเป็นข้อจ ากัดทางกฎหมายโดยการใช้
อ านาจหน้าที่ของกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือก านันซึ่งมีกฎหมายรองรับเป็นเครื่องมือช่วยในการไกล่เกลี่ย
เพ่ือให้มีผลถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากศูนย์ยุติธรรมชุมชนใดไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรือก านันเป็นคณะกรรมการก็จะ
ท าให้เกิดปัญหาในความถูกต้องของกระบวนการไกล่เกลี่ยและผลการเจรจาไกล่เกลี่ยก็จะไม่สามารถที่จะ
น ามาใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยในปัจจุบันโครงสร้างการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีด้วยกันสองแบบ ส่วน
ที่จะเป็นปัญหาคือโครงสร้างแบบเก่าที่ไม่มีการก าหนดให้ก านันเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยปัจจุบัน
ได้มีแนวทางในการปรับตัวให้การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งจะต้องมีการให้คณะกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมและขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ก่อน   

6. ส าหรับศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีประธานเป็นนายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มักจะ
ประสบปัญหาในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้เพราะตัวคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
การเมืองท้องถิ่น หากเข้าไปด าเนินการตัดสินปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะหรือได้
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ประโยชน์ก็จะต้องเสียฐานคะแนนเสียง ท าให้การท างานในส่วนนี้ไม่ค่อยเต็มที่หรือไม่อยากจะท า ซึ่งส่งผลมี
การส่งเรื่องความขัดแย้งต่อไปให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการให้ส่วนใหญ่มักจะส่งไปยังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
ด าเนินการให้ ท าให้งานการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งไปอยู่ในความรับผิดชอบของอ าเภอจ านวนมาก จนท าให้การ
จัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น  และขัดต่อเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและหลักการอ านวยความยุติธรรมที่ต้องให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

7. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นรูปแบบ/กลไกใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่การด าเนินการไกล่เกลี่ยยังไม่
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติของผู้ไกล่
เกลี่ยที่ต้องได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้เกิดจาก
เพ่ิมมีการตราออกมาใช่ไม่นานท าให้ยังไม่สามารถจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการได้ทัน และ
นอกจากนี้ตัวคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใหญ่บ้านและก านัน ซึ่งเป็นผู้ที่
ท าหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้วในฐานะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนั้นจึงท าให้ผู้ใหญ่บ้านและก านันต้องสวมหมวก
หลายใบหรือท างานอย่างเดียวกันให้กับหลายหน่วยงานในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเป็นการท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกัน 
บางพ้ืนที่ก านัน/ผู้ ใหญ่บ้านต้องสวมหมวกสามใบหรือมากกว่าคือ เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็น
คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทชุมชน และเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือประธานศูนย์ด ารง
ธรรมหมู่บ้านอีกหน้าที่หนึ่ง แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้ผู้ใหญ่บ้านก านันจะมีบทบาทอย่างมากหรือถูก
มอบหมายให้หน้าที่หลายต าแหน่งในด้านการจัดการความขัดแย้งในชุมชนแต่มักจะไม่มีงบประมาณหรือ
ค่าตอบแทนเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ ท าผู้ใหญ่บ้านก านันขาดความพร้อม ขาดความรู้ ขาดการฝึกอบรม 
และขาดแรงจูงใจในการด าเนินงานด้านนี้   

8. เมื่อพิจารณาภาพรวมในแต่ละชุมชน จะมีกลไก/รูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีในชุมชนหลากหลายรูปแบบและหลายหน่วยงาน ส าหรับในส่วนที่เป็นยุติธรรมชุมชนที่
ไม่มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมด าเนินการก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาท
ชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติในแต่ละ
รูปแบบ/กลไกในบางพ้ืนที่อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนกลุ่มเดิมที่สวมหมวกหลายใบ เหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ความซ้ าซ้อนของการท าหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน นั่นคือ แม้จะมีหลาย
รูปแบบ/กลไกการจัดการความขัดแย้ง แต่มีเพียงคนกลุ่มเดียวท างานมันก็ไม่ต่างจากการมีเพียงรูปแบบ/กลไก
เดียว ซึ่งรูปแบบ/กลไกที่มีอยู่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่หลากหลายจริงๆ ส าหรับประชาชนในการใช้จัดการปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน หากต้องการให้เป็นกระบวนการทางเลือกที่แท้จริงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกกลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องในการจัดการความขัดแย้งในแต่ละรูปแบบ/กลไกให้เป็นคนละกลุ่ม ไม่ซ้ าซ้อนกัน แต่ถ้าหากไม่
สามารถแยกให้ออกจากันได้ก็ควรจะน ามารวมกันหรือบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
สูงสุดเพราะยังไงก็ใช้คนกลุ่มเดิมในการขับเคลื่อน  
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5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ที่เหมาะสม 
สามารถน ามาใช้ได้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติ
วิธีที่ประสบความส าเร็จของหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 5 หน่วยงาน สามารถที่จะสรุปข้อเสนอแนะ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานการบังคับ
ใช้กฎหมายแต่ละหน่วยงานที่สามารถน ามาใช้ได้ โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

5.3.1 อัยการ  
จุดเด่นของการจัดการความขัดแย้งของอัยการ คือ การที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์มีความ

น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทั้งนี้เพราะอัยการเป็นหน่วยงานที่มีประสบการด้านการไกล่
เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นที่ได้รับการยอมรับ ท าให้การด าเนินการในการไกล่เกลี่ยก็จะราบรื่นได้รับ
ความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของคู่กรณีและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาท 
ดังนั้น การขยายขอบเขตการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นอัยการให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันและขยายบทบาทของ
อัยการให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน น่าจะท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากข้ึน 

 
5.3.2 ต ารวจ 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งของพนักงานสอบสวนที่มีการปฏิบัติมาใน
อดีตจะเป็นการประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ย โดยเทคนิคการไกล่
เกลี่ยที่น ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งคือ การแยกเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง ความต้องการ
ของแต่ละฝ่าย และลดการประทะกันของคู่กรณี นอกจากนี้จะใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้สามารถไกล่
เกลี่ยได้ส าเร็จเพราะในขณะมีความขัดแย้งใหม่ๆ คู่กรณีต่างคนต่างอารมณ์ร้อนไม่มีใครยอมใคร ดังนั้นในบาง
กรณีต้องให้เวลาทั้งคู่กลับไปคิดทบทวนหรือให้อารมณ์เย็นลง/สงบสติอารมณ์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยนักให้มาเจรจา
ไกล่เกลี่ยกัน  ซึ่งวิธีการนี้ได้ถูกน ามาใช้ทั้งในส่วนที่รับแจ้งความแล้วและยังไม่ได้รับแจ้งความอย่างเป็นทางการ 
ซึ่งส่วนหลังนี้อาจจะเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของการประนีประนอมความตามกฎหมายบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม
โดยทั่วไปพนักงานสอบสวนพยายามจะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกันก่อนที่จะรับแจ้งความด าเนินคดี
ตามกฎหมายอย่างเป็นทางการเพ่ือลดภาระงานทางคดี ภายใต้เงื่อนไขของความยินยอมของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ดังนั้น การจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมส าหรับพนักงานสอบสวนที่แท้จริงจึงควรเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนเป็นคดีความตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะลดคดีเข้ากระบวนการ
ยุติธรรมและช่วยลดภาระงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง 

 
5.3.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการจัดการความขัดแย้งที่ ส าคัญแยก
ออกเป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ การจัดการความขัดแย้งของอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และการจัดการความ
ขัดแย้งโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือก านันและผู้ใหญ่บ้าน ส าหรับจุดแข็งของการจัดการความขัดแย้งโดย
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอคือ การมีกฎหมายที่ดีรองรับผลการเจรจาไกล่เกลี่ยที่สามารถน าไปฟ้องร้องบังคับตาม
กฎหมายได้เลย และประชาชนค่อนข้างจะเป็นที่พ่ึงของกลไกการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนได้ นั่น 
เป็นหน่วยงานการจัดการความขัดแย้งที่น่าเชื่อถือพอสมควรในสายประชาชน รวมทั้งความสามารถในการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางและได้รับความร่วมอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กับปัญหาข้อพิพาทต่างๆ  ซึ่งจากการศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศพบว่า การจัดการความขัดแย้งของอ าเภอส่วน
ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
ดังนั้น แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมของอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอก็คือ การบูรณาการ
ท างานด้านการจัดการความแย้งร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพื้นที่ 

ส าหรับการจัดการความขัดแย้งโดยคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและนับว่าเป็นกลไกพ้ืนฐานในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งมีจุดแข็งคือ การมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ นั่นคือ เมื่อชาวบ้าน
ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ แพ่งหรืออาญา ชาวบ้านมักจะนึกถึงผู้ใหญ่บ้านหรือก านันก่อน หากความ
ขัดแย้งนั้นเกินความสามารถของผู้ใหญ่บ้าน/ก านันถึงจะถูกน าไปสู่กลไกการจัดความขัดแย้งอ่ืน เช่น ศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ หรือต ารวจ เป็นต้น ดังนั้น ความไม่เป็นทางการและความรวดเร็วในการเข้าถึงปัญหาความขัดแย้ง
ของผู้ใหญ่บ้าน/ก านันจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่ควรน ามาใช้ในการจัดการความแย้งต่อไปในชุมชน แต่
อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่บ้านและก านันก็ยังมีข้อจ ากัดในด้านความรู้ความสามารถในด้านการไกล่เกลี่ย และ
แรงจูงใจในการท างานจากการขาดสิ่งสนับสนุนในการไกล่เกลี่ยทั้งงบประมาณในการด าเนินการและ
ค่าตอบแทน  

 
5.3.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมที่สามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกลี่ยทั่วไปประกอบด้วย 1) การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาในพื้นที่ท่ีเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  ดังนั้น การสร้างเครือข่ายและระบบ
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน หรือผู้ที่คู่กรณีให้ความเคารพเชื่อฟังหรือ
เกรงใจ เพ่ือสะดวกในการติดต่อเข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น ต ารวจ สาธารณะสุขต าบล กรมที่ดิน กรม
สังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ พระสงฆ์ เป็นต้น และ 2) การมีคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง โดยผู้ที่จะมาท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยที่มีความรู้มีความเป็นมืออาชีพใน
การจัดการความขัดแย้ง เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน ก็จะท าให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมี
ประสิทธิภาพได้ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายพ้ืนที่ เช่น ต าบลพร้าว อ าเภอเมืองเชียงใหม่ หรือ ต าบลสาวะถี 
อ าเภอเมืองขอนแก่น เป็นต้น  

  
5.3.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนที่เหมาะสมที่สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกลี่ยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายของศูนย์ยุติธรรมชุมชน คือ 1) การบูร
ณาการความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพ้ืนที่ และ 2) ความน่าเชื่อถือและ
ความสามารถของคณะกรรมการในการจัดการความขัดแย้ง จะเห็นได้ว่ากลไกที่เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็น
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเป็นกลไกที่อยู่ในชุมชนเดียวกันจะมีลักษณะการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
วิธีการปฏิบัติที่ดีที่น าไปสู่การไกล่เกลี่ยที่ประสบความส าเร็จคล้ายกัน ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชุมชนเป็นศูนย์ที่ถูกยกระดับมาจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนเดิมที่ผ่านการประเมินความพร้อมให้มีหน้าที่เฉพาะใน
การจัดการความขัดแย้งเพียงอย่างเดียว โดยแยกออกเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยเป็นไปตามพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธี  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ/กลไกและปัญหาอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งด้วย
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 5 หน่วยงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งในแต่ละหน่วยงาน สามารถที่จะสรุปข้อเสนอแนะส าหรับ
การพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของ
หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

5.4.1 อัยการ 
1. แนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของอัยการที่ด าเนินการอยู่ให้มีความ

เหมาะสมมากขึ้นในการปฏิบัติส าหรับอัยการประกอบด้วยการให้อ านาจอัยการในการบังคับคู่กรณีเข้ามาร่วม
ในการไกล่เกลี่ย ซึ่งหากคู่กรณีไม่ให้ความร่วมมืออาจจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมเกิดขึ้นได้ เพาะจากข้อมูลสถิติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการทั่วประเทศ
ในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนทั้งหมด 548 คดี สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจริง 416 คดี ส่วน 132 
คดีไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คู่กรณีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย    

2. การจัดการความขัดแย้งของอัยการที่เหมาะสมมากขึ้นสามารถเกิดจากการปรับปรุง
กฎหมายให้สัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นพนักงานอัยการมีสภาพบังคับตามสัญญาได้เหมือนของฝ่าย
ปกครอง โดยไม่ต้องน าไปฟ้องร้องต่อศาลใหม่ ซึ่งจะท าให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นในการบังคับให้ฝ่ายที่ผิด
สัญญาท าตามสัญญา อันส่งผลให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการไกล่เกลี่ยของอัยการมากข้ึน  

3. การเพ่ิมเติมบทบาทของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จะท าให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยในชุมชนมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยอัยการเป็น
หน่วยงานที่มีประสบการด้านการไกล่เกลี่ยและประชาชนให้ความนับถือและไว้วางใจ การด าเนินการ ในการ
ไกล่เกลี่ยก็จะราบรื่นได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นทั้งในส่วนของคู่กรณีและหน่วยงานในพ้ืนที่
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาข้อพิพาท  

4. การขยายขอบเขตการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นอัยการให้มากขึ้น มากกว่าคดีความผิด
ที่ยอมความกันได้ พร้อมทั้งน ามาตรการชะลอฟ้องมาใช้ควบคู่กับการไกล่เกลี่ยคดี ซึ่งน่าจะท าให้กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากข้ึน 

 
5.4.2 ต ารวจ 

1. แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งของพนักงานสอบสวนสามารถมาจาก
การจัดให้มีพนักงานสอบสวนท าเฉพาะคดีไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องเป็นระบบเดียวกัน เพราะการไกล่
เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้ช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนลง ในทางตรงกันข้ามกลับเพ่ิมภาระ
มากขึ้นในด้านเอกสารและการประสานงานที่ต้องท าส านวนคดีเหมือนเดิมแล้วยั งต้องประสานงานกับผู้ไกล่
เกลี่ยและท าเอกสารหลักฐานการไกล่เกลี่ยส่งให้พนักงานอัยการเป็นผู้สั่งยุติคดีด้วย และหากให้พนักงาน
สอบสวนทุกคนต้องท าการไกล่เกลี่ยจะท าให้เกิดปัญหาความสับสนเกี่ยวกับระยะเวลาและการท าส านวนคดี  

2. แนวทางในการจัดการความขัดแย้งของต ารวจควรปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม
โดยการให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนเข้าระบบงานยุติธรรมหรือก่อนที่จะมีการรับเป็นคดีอาญาในระบบคดีความ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการลดภาระงานของพนักงานสอบสวน หากปล่อยให้ความขัดแย้งเข้าสู่ระบบคดีจะมีระเบียบกฎหมาย
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หลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้พนักงานสอบสวนมีภาระงานด้านคดีหลายอย่างต้องด าเนินการในแต่ละคดี
และมีข้อจ ากัดด้านเวลาด้วย 

 
5.4.3 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

1. แนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของอ าเภอ/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้นสามารถท าได้โดยการปรับเพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ด ารงธรรมโดยการให้มี
เจ้าหน้าที่สืบสวนและนิติกรมาประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้
ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายในการด าเนินการไกล่เกลี่ย รวมทั้งการเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในการไกล่เกลี่ยให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไกล่เกลี่ยก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากสามารถปรับปรุง
ข้อจ ากัดนี้ได้ก็จะเพ่ิมขีดความสามารถในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในคลอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะความ
ขัดแย้งในคดีอาญาที่แทบจะไม่ได้มีการรับด าเนินการไกล่เกลี่ยเลย เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร  

2. การจัดการความขัดแย้งของอ าเภอส่วนใหญ่ที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ ดังนั้นการสร้างระบบการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นท่ีจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนครซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอก
การควบคุมดูแลของอ าเภอเนื่องจากเป็นเขตปกครองพิเศษ ท าให้บางครั้งเกิดความไม่ล่าช้าในการด าเนินการ
เนื่องจากขาดการประสานงานที่ดีและเป็นระบบ หากสามารถปรับปรุงการประสานงานในส่วนนี้ได้ให้มีสะดวก
รวดเร็วและเปน็แนวทางเดียวกันก็จะท าให้การจัดการความขัดแย้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

3. ส าหรับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนจะมีผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักและนับว่าเป็นกลไกพ้ืนฐานในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน แต่ผู้ใหญ่บ้านและก านันยังมีข้อจ ากัด
หลายอย่างทั้งในด้านความรู้ความสามารถในด้านการไกล่เกลี่ย และแรงจูงใจในการท างานจากการขาดสิ่ง
สนับสนุนในการไกล่เกลี่ยทั้งงบประมาณในการด าเนินการและค่าตอบแทน ดังนั้นควรจัดการฝึกอบรมทักษะ
และความรู้ที่จ าเป็นในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ยัง
ไม่มีค่าตอบแทนส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ย  

 
5.4.4 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1. แนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมควรให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการ
ด าเนินงานจัดการความขัดแย้งภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด าเนินการมี
มาตรฐานและผลของการไกล่เกลี่ยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะท าให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน
เมืองที่ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมชุมชน โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชุมชน
เมืองไม่มีผู้ใหญ่บ้านและก านันที่จะเป็นกลไกพ้ืนฐานในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน ดังนั้น การด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จะช่วยให้การด าเนินการมีมาตรฐานและไม่ต้อง
อาศัยอ านาจตามกฎหมายของผู้ใหญ่บ้านและก านันเข้ามาช่วยในการด าเนินการเหมือนในอดีต ซึ่งการที่จะให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยมีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การฝึกอบรมทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ย เช่น กฎหมาย เทคนิคและจิตวิทยาการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ชัดเจนและเพียงพอ   
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2. การไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพ้ืนที่ที่เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ดังนั้น แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมสามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายและระบบ
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน หรือผู้ที่คู่กรณีให้ความเคารพเชื่อฟังหรือ
เกรงใจ เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานเพ่ือเข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ย  เช่น ต ารวจ สาธารณะสุข
ต าบล กรมท่ีดิน กรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ พระสงฆ์ เป็นต้น    

3. แนวทางท่ีเหมาะสมอีกประการในการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนคือ 
การแยกศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ออกจากการเมืองท้องถิ่น ให้เป็นอิสระและเป็นภาคประชาชนจริงๆ โดยให้
โครงสร้างการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะต้องไม่มีก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีอ านาจและท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยใน
ชุมชนอยู่แล้วเป็นกรรมการ และไม่ควรจะมีนักการเมืองท้องถิ่นเช่น นายกหรือรองนายกองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการหรือกรรมการเพราะบุคคลเหล่านี้จะมีข้อจ ากัดในการด าเนินการไกล่เกลี่ยเนื่องจาก
การด าเนินการอาจจะกระทบต่อฐานเสียงในพ้ืนที่ของตัวเอง จึงท าให้บางครั้งไม่กล้าที่จะด าเนินการใดๆ และ
ส่งเรื่องต่อไปให้หน่วยงานอื่นช่วยด าเนินการให้ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกในส่วนนี้  โดยถ้า
หากคณะกรรมการเป็นภาคประชาชนที่มีอิสระไม่มีต าแหน่งหน้าที่ในการเมืองท้องถิ่นแล้ว ก็จะท าให้สามารถ
ท างานได้เต็มที่เพราะไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับคะแนนนิยมในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะมาท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย
จ าเป็นจะต้องมีความรู้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการความขัดแย้งอย่างน้อยก็ต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายพ้ืนที่ เช่น ต าบล
พร้าว อ าเภอเมืองเชียงใหม่ หรือ ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น เป็นต้น รวมทั้งต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้
ด้านกฎหมายคอยให้ค าแนะในศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย ซึ่งเมื่อมีกรอบแนวทางการด าเนินตามพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นมาตรฐาน จึงควรมีการรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนใน
พ้ืนที่เดี่ยวกันเข้าด้วยกันเพ่ือไม่ให้เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนกันและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านการจัดการ
ความขัดแย้งให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งลดความสับสนของประชาชนในบทบาทหน้าที่ของสองหน่วยงานนี้ที่ท า
หน้าที่เดียวกันแต่แยกออกเป็นสองศูนย์ 

  
5.4.5 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

1. การจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเป็นกลไกที่เพ่ิงเกิดขึ้นมา
ใหม่และยังต้องได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีความเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยการฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยเช่น กฎหมาย จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย เป็นต้น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ทั่วถึงและสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/
กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และการเร่ง
ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ในพ้ืนที่เพียงพอกับ
การด าเนินการ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไกล่เกลี่ย รวมทั้งการสร้างระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพ่ือรายงานและบันทึกข้อมูลการด าเนินการที่สะดวกและเป็นระบบ 

2. แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนที่
ควรได้รับการพัฒนาคือ การแยกศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนให้เป็นอิสระจากการเมืองท้องถิ่น โดยจะต้อง
ไม่ให้มีก านันและผู้ใหญ่บ้านที่มีอ านาจและท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยในชุมชนอยู่แล้วเป็นกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
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พิพาทชุมชนเพราะจะเกิดความซ้ าซ้อนในบทบาทหน้าที่ ไม่เป็นกระบวนการทางเลือกที่แท้จริง โดยในปัจจุบัน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการโดยผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นหลัก ดังนั้น หาก
ต้องการให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนเป็นกระบวนการยุติธรรมชุมชนทางเลือกจ าเป็นจะต้องจัดตั้งให้เป็น
อิสระไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน นั่นคือ ไม่ใช้บุคลากรในหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินงานหลัก จ าเป็นที่จะต้อง
สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยขึ้นมาในแต่ละชุมชนและจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและ
เพียงพอในแต่ละชุมชน มีการจัดตั้งสถานท าการหรือที่ตั้งของศูนย์ออกจากหน่วยงานอื่นให้ชัดเจน ไม่ต้องไปขอ
อาศัยที่ท าการก านันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นที่ท าการชั่วคราวเหมือนในปัจจุบัน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลส าคัญ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 
 
การวิจัยเรื่อง แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี

ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยเป็นค าถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ซึ่งมีประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 
1) รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยที่น ามาใช้ในชุมชนและกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งท่ีมีการปฏิบัติในหน่วยงาน 
- ขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการของการจัดการความขัดแย้ง 
- หน่วยงาน/บุคคลท่ีเข้ามาร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ รวมท้ังอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
- มีระเบียบ/กฎหมายท่ีรองรับการปฏิบัติของรูปแบบการจัดการความแย้งหรือไม่ 
- ถ้ามี เป็นกฎหมายอะไรบ้าง สาระส าคัญเป็นอย่างไรบ้าง 
- ผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จในรอบปีท่ีผ่าน 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยงาน  

- ด้านกฎหมาย 
- ด้านนโยบาย 
- ด้านงบประมาณ  
- ด้านความร่วมมือ/การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติ  
- ความพร้อม/ความรู้ความสามารถทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ
สันติวิธีท่ีเหมาะสมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการเกบ็ข้อมูลในพ้ืนที่เปา้หมาย 
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ภาพการเก็บข้อมูลในพื้นทีเ่ป้าหมาย 
 
1) ส่วนกลาง 
 

 
 
 

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด 
 

 
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด และกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท  
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 

 
ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
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ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่  
ส านักงานอัยการสูงสุด  
 

 
สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุติธรรม  
 

 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าศาลา ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
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อ าเภอเมืองเชียงใหม่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) 
 

 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น  
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ส านักงานอัยการสูงสุด  

 
สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 

 
ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลต าบลสาวะถี ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
อ าเภอเมืองขอนแก่นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
4) ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม) 
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ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม  
ส านักงานอัยการสูงสุด 

 
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทชุมชน ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
 

 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโพรงมะเด่ือ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
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อ าเภอเมืองนครปฐม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
5) ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 

 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ส านักงานอัยการสูงสุด  
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สถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 
ศูนย์ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
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ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองน้อย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงยุติธรรม  

 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ภาคผนวก ค 
ผลการสรุปการประชมุสัมมนากลุม่ย่อย (Focus Group) 
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ผลการสรุปการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี

ของหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมาย” 
 

จากการประชุมกลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 30 คน ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล-ต าแหน่ง หน่วยงาน/อาชีพ ความเชี่ยวชาญ 
1 พันต ารวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

 
กระบวนการยุติธรรม 

2 นส.บุษรินทร์ หลวงประสาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ/ส านักงานกิจการยุติธรรม  

สกธ./ 
กระทรวงยุติธรรม 

กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ีย 
 

3 นางสาว จุฑารัตน์  จรูญชัย 
ส านักงานกิจการยุติธรรม 

ยุติธรรมชุมชน/
กระทรวงยุติธรรม 

กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ีย 

4 นายจิรัฏฐ์  สถาปัตย์สิริ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ีย 

5 ท่านธนฤทธิ์  โทวรรธณะ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าองค์คณะช้ันต้น 
ประจ าศาลจังหวัดชลบุรี 

ศาล กระบวนการยุติธรรม การ
จัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ียช้ันศาล 

6 ท่านประสงค์ สุขเกษม อัยการจังหวัด
ประจ า สนง.อัยการสูงสุด ส านักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ปทุมธานี 

อัยการ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 
การจัดการความขัดแย้งการไกล่
เกล่ียช้ันอัยการ 

7 พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร 
ผบก.อต. 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

การบังคับใช้กฎหมายของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

8 พ.ต.อ.ปรีชา เพ็งเภา ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ
แห่งชาติ/ผกก.สน.ท่า
พระ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการบังคับใช้
กฎหมายการจัดการความ
ขัดแย้งกระบวนการไกล่เกล่ีย 

9 พ.ต.อ.วิทวัส  เข่งคุ้ม ผกก.กสส.๑ สบส ผู้เช่ียวชาญด้านการบังคับใช้
กฎหมายการจัดการความ
ขัดแย้งกระบวนการไกล่เกล่ีย 

10 พ.ต.ท.ดร.ธีรวุฒิ  นิลเพ็ชร์ 
อาจารย์ (สบ3) คณะสังคมศาสตร์ 
รร.นรต. 

อาจารย์/นักวิชาการ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ียในประเทศไทย 

11 นายติณณภพ พัฒนะ  เจ้าพนักงาน
ปูองกันการทุจริตช านาญการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกัน

อาชญาวิทยา/ อดีตคณะท างาน
ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
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ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ/องค์กรอิสระ 

การปูองกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะท่ี 3(พ.ศ.2560-
2565) 

12 พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.ส านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล/สถาบัน
พระปกเกล้า 

นักวิชาการ/นักวิจัย การจัดการความขัดแย้ง การไกล่
เกล่ียในประเทศไทย 

13 อ.ชลัท ประเทืองรัตนา 
สถาบันพระปกเกล้า 

นักวิชาการ/นักวิจัย การจัดการความขัดแย้ง การไกล่
เกล่ียในประเทศไทย 

14 คุณณัชกานต์ สิทธิวิริยะชัย    นัก
กฎหมาย/นิติกร/ทนายความ 

ทนายความ/นิติกร กระบวนการไกล่เกล่ียใน
คดีอาญา/แพ่ง 

15 ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ (ชป)ผอ.ส่วน
การสอบสวนคดีอาญา ส านักการ
สอบสวนและนิติการกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงมหาดไทย กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ียในประเทศไทย 

16 นายโรจธรณ์  เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่ม
งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 8,9 
ส านักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

ฝุายปกครอง/
กระทรวงมหาดไทย 

กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ียในประเทศไทย 

17 คุณณัฏฐนันทน์ พลบวรรัชกุล 
ผู้พิพากษาสมทบ 

ผู้แทนฝุายประชา
สังคม 

อาชญาวิทยา การจัดการความ
ขัดแย้งท่ัวไป 

18 คุณกิตติ  รุ่งเรือง 
เจ้าหน้ายูนิเซฟและเอ็นจีโอ 

นักสิทธิมนุษยชน/เอ็น
จีโอ 

อาชญาวิทยา การจัดการความ
ขัดแย้งท่ัวไป 

19 นางสาววราภรณ์ ปานทอง คู่ขัดแย้งทางสังคมเคย
ผ่านการจัดการความ
ขัดแย้งหรือปรองดอง 

มีประสบการณ์ 

20 นายภาณุกฤษฏิ์ พิสิษฎ์สกุลชัย ภาคประชาชน 
 

อาชญาวิทยา การจัดการความ
ขัดแย้งท่ัวไป 

21 คุณจิตรกัญญา  วัฒรัชนากูล ภาคประชาชน อาชญาวิทยา การจัดการความ
ขัดแย้งท่ัวไป 

22 นางสาวนันทวรรณ  พวงจ าปี 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

ส านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

23 นางสาวปัทมา  อาภรณ์ผล  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

24 นางสาวมัณฑนา  บัวบุตร ต าแหน่ง ส านักงาน การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 
25 นางสาวสมฤดี ศรียา ต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

26 นางสาวธนาภรณ์ เย่ียมพลัง 
ต าแหน่ง นักวิชาการงานยุติธรรม 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

27 นางสาวกาญจนา สุขสมโภชน์ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

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

นักวิจัยโครงการ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ียในประเทศไทย 
 

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

นักวิจัยโครงการ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ียในประเทศไทย 
 

30 ดร.ณิช  วงศ์ส่องจร้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
การไกล่เกล่ียในประเทศไทย 

 
ซึ่งในการประชุมสัมมนามีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ โดยสามารถ

สรุปสาระส าคัญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านท่ีให้ความเห็นในท่ีประชุมมีใจความส าคัญ ดังนี้ 
 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร 
ธัญญสิริ  
 

รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

- ความเป็นมาของงานวิจัย วัตถุประสงค์หลักเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การยุติความขัดแย้งได้แต่เนิ่นๆ จะไม่ท าให้เกิด
ปัญหาในการใช้ความรุนแรง ซึ่งในปัจจุบันจะพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.
2562 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยสามารถน ากฎหมายนี้ไปใช้
ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้ โดยเบื้องต้นต้องศึกษากลไกการ
ด าเนินการ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและ
แนวทางในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
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ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ธนฤทธิ์ โทวรรธณะ  ผู้พิพากษา 
หัวหน้าองค์คณะ
ชั้นต้น ประจ า
ศาลจังหวัดชลบุร ี

- ส านักงานศาลผมถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีจะใช้ในระบบไกล่เกล่ียเป็นปลาย
น้ า ในการไกล่เกล่ียแต่ในการท างานของส านักงานศาล การไกล่เกล่ียก็มี
ขั้นตอนการอบรม ขั้นตอนการใช้การประนีประนอมในการช่วยท้ังทางแพ่งและทาง
อาญาและในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตาม พ.ร.บ  .การ ไกล่เกล่ีย  เพราะบางเรื่อง 
เช่นคดีอาญาแผ่นดิน ท่ีมีความผิดอาญาร้ายแรง ทางส านักงานศาลยุติธรรมก็
จะให้ผู้พิพากษาท าการไกล่เกล่ียสมานฉันท์ก่อน ซึ่งในหน่วยงานท่ีเรียกว่าการ
คุ้มครองสิทธิ จะแจ้งให้ทราบกับทางจ าเลยกับญาติจ าเลยว่าเค้าเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมในขั้นตอนสุดท้ายเค้ามีสิทธิอะไรบ้าง แล้วน ามาตรวจสอบอีกทีว่าเป็น
ผู้กระท าความผิดเป็นจ าเลยหรือไม่ ถ้าไม่ได้มีส่วนในการกระท าความผิด
ขั้นตอนนี้ก็จะข้ามไปเลย ถ้าผู้พิพากษาเช่ือว่าเขามีส่วนในการกระท าความผิด
ก็เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ นั่นก็คือการไกล่เกล่ีย จะแยกมาเป็นคดี
ความผิดทางแผ่นดินกับคดีอาญาส่วนตัว  ทางส านักงานศาลยุติธรรมก็จะ
ไกล่เกล่ียท้ังหมดถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวก็จะท างานคล้ายกับ พ.ร.บ.  .ไกล่
เกล่ีย  

- การแยกการด าเนินการระหว่างคดีอาญากับคดีแพ่ง อย่างไรก็ตามทุกเรื่อง
จะมีการขอโทษและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อคดีส้ินสุด คดีไม่เป็น
ความผิดอาญาแผ่นดินจะมีการถอนค าร้องทุกข์ แล้วไปบังคับในทางแพ่ง
ต่อไป ในส่วนนี้ศาลต้องพิจารณาว่ามีสภาพบังคับหรือไม่ ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง ส่วนใหญ่ข้อขัดแย้งในทางอาญาจะเกี่ยวข้องกับในทางแพ่งทุก
เรื่อง ท้ังคดีแพ่งและท้ังคดีอาญามักจะเป็นเรื่องเดียวกัน  น้อยครั้งท่ีจะเป็น
เรื่องอาญาอย่างเดียวเช่น คดียาเสพติด 

พลต ารวจตรี ปรีดา 
สถาวร  

ผบก.อต. 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบังคับใช้
กฎหมายและการ
จัดการความ
ขัดแย้งต ารวจ 

- เรื่องการไกล่เกล่ียต ารวจได้มีการผลักดันให้มีการไกล่เกล่ียมาโดยตลอด
จนกระท่ังออกมาเป็นกฎหมาย พ.ร.บ .ไกล่เกล่ีย กระบวนการไกล่เกล่ียควร

จะต้องเดินไปพร้อมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ในช่วงท่ีผ่านมา
ได้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ ตร .เรื่องปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งได้ใช้บริการ
ของอัยการคุ้มครองสิทธิในการเป็นประธานด าเนินการไกล่เกล่ีย  โดยใน
ระดับพื้นท่ีก็มีส าเร็จบ้าง แต่บางทีก็ตกลงกันไม่ได้เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆ อย่าง  
- ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่โดยเฉพาะท่ีต ารวจเจอก็จะเป็นท้ังคดีอาญา
กับดคีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกล่ีย  ผู้ต้องหาจะต้องคิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการไกล่เกล่ีย  
ผู้เสียหายก็ต้องคิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการไกล่เกล่ีย  ถ้าสอง
ฝุายตกลงกันได้ว่ากระบวนการไกล่เกล่ียก็จะประสบความส าเร็จ  
- เมื่อมีคดีแพ่งคู่กับคดีอาญาในอ านาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนได้ท า
การไกล่เกล่ียมาโดยตลอด แต่อาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามกฎหมาย เช่น  คดี
ทะเลาะวิวาทกันเล็กๆ น้อยๆ ชกต่อยกันไม่ถึงกับเลือดตกยางออก แต่ถ้า
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ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับรุนแรงมากขึ้น บาดเจ็บสาหัส ยอมความกันไม่ได้ ฆ่ากันตาย  ผมคิดว่า
ถ้าเราแบ่งระดับของเรื่องท่ีจะมีการไกล่เกล่ีย   ให้ชัดเจนและก าหนด
กระบวนการท่ีมันชัดเจนคดีเล็กๆพนักงานสอบสวนคนเดียวอาจจะ
ด าเนินการไกล่เกล่ียได้เลย แต่ถ้าคดีท่ีมีความซับซ้อนขึ้นมาเช่น  คดีหนี้นอก
ระบบก็จ าเป็นต้องมีอัยการเข้ามาช่วยเหลือมาดูเรื่องข้อกฎหมาย เรื่อง
กฎหมายท่ีดินต ารวจอาจจะยังไม่ช านาญนัก  อาจจะมีฝุายปกครองเข้า
มาร่วมในการด าเนินการ หรืออาจจะมีสถาบันการเงินเข้ามาร่วมในเรื่องของ
การให้สินเช่ือท่ีถูกกฎหมาย 
-  เมื่อมี พ.ร.บ  .ไกล่เกล่ีย  แล้วความชัดเจนของเรื่องท่ีจะน ามาไกล่เกล่ียได้
น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพียงแต่ตอนนี้กฎหมายเพิ่งเริ่มใช้มาเมื่อปี 2562 
ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการให้ความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี ท่ีจะมีความ
ชัดเจนในเรื่องของกระบวนการไกล่เกล่ียและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่างๆ ก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้กระบวนการการไกล่เกล่ียสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ 

พ.ต.อ.ปรีชา เพ็งเภา ผกก.สน.ท่าพระ - ส าหรับ สน.ท่าพระมีคดีความค่อนข้างน้อย และยังไม่ได้การใช้ พ.ร.บ.ไกล่
เกล่ียข้อพิพาท ในการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน  
- พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงานสอบสวน
มากกว่าท่ีจะลดภาระงาน ถ้าเป็นโรงพักใหญ่ๆ จะมีคดีจ านวนมาก 
นอกจากจะต้องท าคดีปกติแล้วต้องมาท าเพิ่มในเรื่องของการไกล่เกล่ียจะมี
ขั้นตอนต่างๆมากมายท่ีต้องด าเนินการตามระเบียบ ซึ่งปกติในเรื่องการไกล่
เกล่ียพนักงานสอบสวนได้ท ากันมาอยู่แล้ว ในคดีท่ีสามารถยอมความได้
หรือแม้แต่คดีท่ีไม่สามารถยอมความกันได้บางครั้งคู่กรณีมีความประสงค์ท่ี
จะเจรจากันพนักงานสอบสวนก็ยินดีท่ีจะอ านวยความสะดวกให้คู่กรณีได้
เจรจาเพื่อจะยอมความกันตามความประสงค์ของคู่กรณี เมื่อยอมความกัน
ได้เป็นท่ีพอใจท้ังสองฝุาย พนักงานสอบสวนก็จะด าเนินการให้ทางคดีนั้นยุติ
ไป ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้น าเสนอให้สังคมรับรู้  
- ส่วนคดีท่ียอมความกันได้พนักงานสอบสวนก็จะด าเนินการเป็นปกติอยู่
แล้ว ถ้ามีการชดใช้ค่าเสียหายท าให้ผู้เสียหายพอใจพนักงานสอบสวนก็จะ
ท าส านวนส่ังไม่ฟูองเสนอทางอัยการพิจารณาให้ยุติคดี แต่พอมี พ.ร.บ.ไกล่
เกล่ียข้อพิพาท ก็จะมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนว่าคดีไหนไกล่เกล่ียได้คดีไหนไกล่
เกล่ียไม่ได้ ท าให้เป็นการเพิ่มภาระให้พนักงานสอบสวน  
- ผู้ไกล่เกล่ียท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีในสถานีต ารวจต่างๆ ตอนนี้ก็ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่ามีใครบ้างท่ีจะมาประจ าอยู่ตามสถานีต ารวจ  

พ.ต.อ.วิทวัส  เข่งคุ้ม ผกก.กสส.๑ สบส. - การด าเนินการตาม พ.ร.บ .ไกล่เกล่ีย ข้อพิพาท ของต ารวจตอนนี้ ได้มีการ
ขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียในครั้งแรกจ านวน  346 คน โดยได้แจ้งเวียนไปตาม
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ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

กองบัญชาการและกองบังคับการต่างๆ แล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
2563 ซึ่งตอนนี้สามารถน ามาใช้เป็นผู้ไกล่เกล่ียตาม พ .ร .บ  .ไกล่เกล่ีย ข้อ
พิพาท ได้ ในส่วนของครั้งท่ีสองจะมีการขึ้นทะเบียนอีก 573 คน คาดว่า
น่าจะขึ้นทะเบียนภายในต้นเดือนมิถุนายน 2563  ซึ่งจะท าให้มีจ านวนผู้ขึ้น
ทะเบียนไกล่เกล่ียรวมท้ังส้ิน 919 คนท่ัวประเทศ ซึ่งน่าจะเพียงพอเพราะ
การผู้ไกล่เกล่ียสามารถเป็นผู้ไกล่เกล่ียได้มากกว่าหนึ่งพื้นท่ี  
- มุมมองส่วนตัว พ .ร .บ  .ไกล่เกล่ีย ข้อพิพาท ไม่ได้ช่วยลดภาระงานของ
พนักงานสอบสวน  มีแต่ภาระงานเพิ่มขึ้นและเอกสารเพิ่มขึ้น  ถ้าการไกล่
เกล่ียยุติลงก็จะต้องท าส านวนเสนอท่านอัยการให้งดการสอบสวนต่อไป 
 ถ้าไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จก็ต้องท าส านวน 
- มุมมองตามหลักสากล พ .ร .บ  .ไกล่เกล่ีย ข้อพิพาท  ท าให้มีคนกลางเข้ามา
ไกล่เกล่ียด าเนินการแทนต ารวจ  ซึ่งจะได้ลดความคลางแคลงของสังคมใน
ส่วนท่ีต ารวจไม่ได้เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของกระบวนการสอบสวน  
- ควรมีการประเมินผลผู้ไกล่เกล่ีย โดยการเก็บสถิติว่า ในแต่ละ  สน  .คดีไหน
ท่ีมีอยู่ในกรอบของท่ีจะไกล่เกล่ียได้และด าเนินการไกล่เกล่ียและไกล่เกล่ีย
ส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ และใช้ผู้ไกล่เกล่ียคนใด ใช้คนเดิมหรือไม่ ใช้ท้ังหมด
หรือไม่ แล้วปัจจัยใดท่ีท าให้ผู้ไกล่เกล่ียสามารถไกล่เกล่ียได้ส าเร็จ  

ท่านประสงค์ สุขเกษม 
 

อัยการจังหวัด
ประจ า สนง.
อัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการ
บังคับคดีจงัหวัด
ปทุมธานี 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 
การจัดการความ
ขัดแย้งการไกล่
เกลี่ยชั้นอัยการ 

- การด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมท่ัวไปมี ค่าเฉล่ียต่อหนึ่งคดี เป็น
จ านวนเงินประมาณ 170,000 บาท  
- ตัวอย่างกรณีเล็กน้อยเช่น คนข้างบ้านรดน้ ากระเด็นไปโดนกระถางต้นไม้
ของอีกข้างบ้านทะเลาะสู้กันจนถึงศาลฎีกา ส่ิงส าคัญคือว่าคิดว่าการท่ีสู้ไป
ถึงช้ันศาลฎีกาแล้วคดีจะจบหรือไม่ อาจจะจบในทางทฤษฎี แต่ความขัดแย้ง
ภายในใจยังไม่จบ แต่ถ้าเรื่องนี้จบด้วยการไกล่เกล่ียประนีประนอมก็จะจบ
ท้ังทางทฤษฎีและความขัดแย้งภายในใจ  
- กรณีอัยการไกล่เกล่ีย ก็คล้ายกับการไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวน 
การไกล่เกล่ียในช้ันพนักงานสอบสวนตกลงกันไม่ได้ ช้ันอัยการก็คงจะไม่ได้ 
แต่บางครั้งก็ไม่แน่ เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะใจเย็นขึ้น เริ่มรู้สึกต้องเสียเวลา 
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น หรือเริ่มใกล้คุก อาจจะเริ่มคิดได้ หรืออาจจะมองว่า
อัยการน่าจะเป็นกลางมากกว่า  
- นอกจากเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องความรู้สึกในใจ  หากมีเรื่องของคุก  เข้ามา
สุดท้ายเรื่องท่ีเป็นตราบาปจากการผ่านคุก  ท่ีเค้าจะเรียกกันว่าคนขี้คุก ถ้า
เราดึงออกมาจากค าว่าขี้คุกได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับสังคมมากยิ่งขึ้น 
เพราะค าว่าข้ีคุกนั้นหากติดตัวออกมาแล้วในการใช้การประกอบอาชีพหรือ
สมัครงานก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก คนจะไม่ค่อยยอมรับ จึงมองว่า
แนวทางนี้การเบี่ยงเบนคดีออกมาสู่ยุติธรรมทางเลือกเป็นแนวทางท่ีเป็น
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สากล  
- ปัญหาคือจะท าอย่างไรให้สามารถขับเคล่ือนไปได้หากติดขัดตรงไหนก็ต้อง
แก้ให้ตรงจุด เช่น ในช้ันต ารวจก็เห็นด้วยกับทางฝุายต ารวจท่ีว่าพ.ร.บ.ไกล่
เกล่ียข้อพิพาทส่วนหนึ่งก็เหมือนจะไปเพิ่มภาระให้กับพนักงานสอบสวน  
ในการแก้ไขปัญหาก็ต้องลงไปในจุดท่ีว่าท าอย่างไรให้การไกล่เกล่ียของ
พนักงานสอบสวนง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจรวมถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องไปเพิ่มงบประมาณในส่วนของหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อจะให้กระบวนการนี้สามารถขับเคล่ือนไปได้  ถ้าความขัดแย้ง
สามารถจบในช้ันต ารวจได้ก็เท่ากับว่าการลดงบประมาณในช้ันศาลรวมถึง
ช้ันราชทัณฑ์ด้วย  
- พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 จะจ ากัดวงคดีค่อนข้างจะแคบ ซึ่งก็
พอเข้าใจได้เพราะเป็นช่วงเริ่มต้น อาจจะมีบางมาตราท่ีก าหนดว่าคดีท่ีไกล่
เกล่ียได้ต้องไม่ใช่คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว โดย
ส่วนตัวมองว่าไม่น่าไปจ ากัด เพราะหากท าได้ก็จะสามารถลดคดีท่ีจะน าไปสู่
ศาลเยาวชนและครอบครัวอีกมาก ถ้าเราพูดกันในภาษาชาวบ้านคือไม่
น่าจะต้องไปขึ้นศาลเช่นคดีเด็กทะเลาะกันมีเรื่องกัน บางทีการ ไกล่เกล่ีย 
อาจจะง่ายกว่าคดีของผู้ใหญ่ด้วยซ้ าไปจึงเป็นตัวอย่างว่าควรจะขยาย
ขอบเขตคดีให้กว้างมากขึ้นในการไกล่เกล่ีย  
- การไกล่เกล่ียของอัยการในส่วนท่ีเกี่ยวกับคดีแพ่งเราไม่มีบทบังคับเหมือน
ของฝุายปกครอง จึงเห็นด้วยว่าควรจะมีบทบังคับใหอ้ัยการในการไกล่เกล่ีย  
- การไกล่เกล่ียของอัยการ  กรณีท่ีเป็นคดีอาญาท่ียอมความได้ถ้าเรามี
ระเบียบว่าให้สอบถามคู่ความ  ถ้าคู่ความประสงค์จะไกล่เกล่ีย เราจะส่งให้
ไปไกล่เกล่ีย กับศูนย์ไกล่เกล่ียอัยการคุ้มครองสิทธิ ซึ่งท่ีท าการอยู่ท่ีเดียวกัน
แต่คนละหน่วยงานกันและอัยการท่ีไกล่เกล่ียกับอัยการที่เป็นคนส่ังคดีอาญา
จะเป็นคนละคนกัน  และเรามีระเบียบซึ่งมีหลักการเดียวกับ  พ.ร.บ.ไกล่
เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ว่าการไกล่เกล่ีย จะไม่ใช่การช้ีถูก ช้ีผิด  
เพราะฉะนั้นเมื่ออัยการเจ้าของคดีส่งส านวน ไปให้อัยการศูนย์ ไกล่เกล่ีย
อัยการคุ้มครองสิทธิ เราจะไม่ให้เนื้อหาท้ังหมดไป แต่จะให้แค่คู่กรณีขัดแย้ง
กันใหไ้กล่เกล่ีย แต่จะไม่ให้เห็นพยานหลักฐานท้ังหมด 
- การไกล่เกล่ียตามพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท เบื้องต้นถ้าไกล่เกล่ียส าเร็จก็
จะส่ังให้อัยการยุติ ซึ่งขอบเขตคดีท่ียังแคบอยู่ ถ้าเราน าหลักการเรื่องการ
ชะลอฟูอง มาผสมผสานกับการไกล่เกล่ีย แล้วควรขยายขอบเขต ลักษณะ 
ชนิดของคดีท่ีสามารถไกล่เกล่ียได้ (โดยเฉพาะทางอาญา) ให้กว้างขวางขึ้น
อีก เพื่อ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท จะได้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น  

นายโรจธรณ์   ส านักการสอบสวน - จากสถิติของศูนย์ด ารงธรรมในช่วงครึ่งปีแรกท่ีผ่านมา 3  ล าดับแรก คือ 
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เกตุแก้ว 
 
 

และนิติการ
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการ
จัดการความ
ขัดแย้ง การไกล่
เกลี่ยภาค
ประชาชนใน
ประเทศไทย 

ปัญหาความขัดแย้งความเดือดร้อน การขอความช่วยเหลือ และล าดับท่ีอยู่
ใกล้เคียงกัน คือการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ปัญหาเกี่ยวกับท่ีดิน 
การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐ ดังนั้นปัญหาความขัดแย้งจริงๆ มีปัญหามากมาย
และปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกล่ียโดยตรง คือ
เป็นปัญหาท่ีอยู่ในระดับพื้นท่ี  เช่น  มีข้างบ้านท่ีส่งเสียงดังหรือประกอบ
กิจการท่ีส่งกล่ินเหม็น  หรือมีปัญหาเรื่องท่ีดินเหล่ือมกัน หรือปัญหาการ
กระท าความผิดในพื้นท่ีซึ่งปกติทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้ังปกครอง
ทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจและหน่วยงานอื่นๆก็ได้ท าหน้าท่ีกันอย่างเข้มแข็งมา
โดยตลอด  
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างอื่นโดยเฉพาะในฝุายปกครอง  เช่น  ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา ตรงนี้ เกี่ยวกับฝุายปกครองและ
เกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจโดยตรงอยู่แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
คดีความอาญา  เรามีท้ังอ านาจสืบสวนอยู่แล้วในมาตรา 17 ท้ังปกครองท้ัง
ต ารวจ ก็คือแสวงหาว่าการกระท านั้นผิดจริงหรือไม่   ก็เป็นการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งอีกอย่างหนึ่ง  หรือในช้ันสอบสวนในมาตรา 131 พนักงานสอบสวน
พิสูจน์ให้เห็นถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา หากจะต้องมีการ
ออกหมายเรียก  เช่นในมาตรา 52 พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจช้ัน
ผู้ใหญ่หรือพนักงานสอบสวนก็สามารถท่ีจะออกหมายเรียกคนเข้ามาอันนี้
คือสภาพบังคับทางกฎหมายท่ีมีอยู่ดังนั้นส่วนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรมการปกครองจริงๆ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นท้ังต ารวจอัยการหรือว่า
ทางกระทรวงยุติธรรมด้วย 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 ให้อ านาจของทาง
ก านันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงท่ีผมพยายามจะเช่ือมโยงเข้ามาในกฎหมายเหล่านี้
ก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าในเชิงบริบทของฝุายปกครองมีความส าคัญ
อย่างหนึ่งคือผู้น าท้องท่ีจะเป็นผู้น าท่ีมีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ  เช่นใน
หมู่บ้านก็จะมีก านันผู้ใหญ่บ้าน  ในระดับอ าเภอก็ปลัดอ าเภอ  ในระดับ
จังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่า ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะท าให้ชาวบ้านมีความเช่ือถือ
ศรัทธาดังนั้นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกซึ่งในการปฏิบัติของศูนย์ด ารงธรรม
อย่างหนึ่งคือเช่นชุดเคล่ือนท่ีเร็ว  ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วย  ซึ่งจะเข้าไป
ช่วยแก้ไขปัญหาก่อนท่ีจะรอให้คู่กรณีท้ังสองฝุายมาร้องขอว่าจะไกล่เกล่ีย
กัน  
- ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง นอกจากการท่ีจะใช้กฎหมายในเชิง
ของการบังคับใช้กฎหมาย  ปฏิบัติการเชิงรุกแล้ว  การไกล่เกล่ียจริงๆ แล้ว
ควรจะต้องพัฒนาท่ีตัวบุคคลเพราะเนื่องจากว่ามีเหตุผลทางโลกกับเหตุผล
ทางธรรมไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดทะเลาะกัน ผมเคยเรียนของท่านอาจารย์ ดร.
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ประเด็นความคิดเห็น 

วรพัฒน์  ภู่เจริญ  ในนักจิตวิทยาสมัยก่อนเค้าจะหาเหตุผลว่าใครถูกใครผิด 
เช่น ถ้าเราดูว่าเหตุผลคืออะไรอย่างนี้จะทะเลาะกันไม่จบ  แต่ถ้าเป็น
นักจิตวิทยาสมัยใหม่เช่น  มาร์ติน เซเลแมน จะมองว่าจะเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างไรและจะไม่หาคนถูกคนผิด แต่จะมองไปข้างหน้ามากกว่า 
- กระทรวงมหาดไทยยินดีท่ีจะประสานงานและในเรื่องของการไกล่เกล่ีย 
เรานี้ก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย 
ปัญหาอื่นๆยังมีอีกมากมายเช่น ป.วิอาญา พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องท่ี 
เป็นต้น ท่ีให้อ านาจในส่วนของฝุายปกครองในการท่ีจะปฏิบัติการเชิงรุก
และการแก้ไขปัญหาต่างๆก็อยากจะให้ใช้แนวคิดสมัยใหม่และใช้หลักธรรม
มาภิบาลเป็นตัวจับ เพราะถ้าแข่งกันด้วยเหตุผลก็คงจะไม่รู้จบแต่ถ้าแข่งกัน
ด้วยน้ าใจหรือเถียงกันด้วยมิตรไมตรีต่อกันก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหายั่งยืน 

นส.บุษรินทร์  
หลวงประสาร  

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ สกธ.   

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ณ ปัจจุบันมีท้ังหมด 7 ,786 แห่ง  ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเพิ่ง
ปรับปรุง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563  ท่ีมีส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้ง
เพิ่มเข้ามา  3 แห่ง 
- การด าเนินการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนยังไม่มีกฎหมายรองรับ  ในส่วนของ
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทจะใช้ความสมัครใจหรือฝุายปกครองมาช่วยเช่น
คณะกรรมการ บางท่านเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือ
อาจจะใช้ช่องทางของทางอ าเภอหรือบางเรื่องท่ีไม่สามารถไกล่เกล่ียในศูนย์
ได้ ก็อาจจะใช้ในส่วนของส านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้ท าการไกล่เกล่ียให้ 
แต่ ณ ตอนนี้ได้ประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิในส่วนของกองส่งเสริมการ
ระงับพิพาทจากการท่ีมี พ.ร.บ  .ไกล่เกล่ียข้อพิพาท  พ  .ศ  . 2562 ในส่วนของ
การไกล่เกล่ียภาคประชาชน ณ ตอนนี้ได้ร่วมหารือกับกองส่งเสริมข้อพิพาท 
โดยจะมีการผลักดันศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีมีอยู่ให้เป็นศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ชุมชน  โดยในรอบแรกจะให้แต่ละจังหวัดส่งศูนย์ ยุติธรรมชุมชนท่ีมี 
ความเข้มแข็ง ส านักงานยุติธรรมจังหวัดก็จะท าการคัดเลือกเข้ามาและจะมี
มาตรฐานการตรวจสอบโดยมอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดให้มีการต้ัง
คณะกรรมการเพื่อจะตรวจสอบคัดเลือกยกระดับศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็น
ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเพื่อจะได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ  .ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
พ  .ศ  . 2562  ได้ ณ ตอนนี้ทางกองส่งเสริมได้มีการท าแนวทางท่ีจะให้ส่งไป
ทางส านักงานยุติธรรมจังหวัดท่ีจะขับเคล่ือนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยมี
งบประมาณลงไปสนับสนุนในการจัดการไกล่เกล่ียไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่า
เดินทาง  การจัดการการประชุม  เป็นต้น  จะมีงบประมาณของส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทว่า
ถ้าประชาชนมีเรื่องท่ีจะต้องการให้ไกล่เกล่ียสามารถเข้ามาใช้บริการในส่วน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้หรือในส่วนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
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ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

นอกจากนี้ก็มีการขอความร่วมมือให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดช่วยตรวจ
ประเมินศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีจะท าการยื่นค าขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วย และให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีการช่วย
ตรวจมาตรฐานด้วยว่า  เมื่อมีการจัดต้ังศูนย์ไปแล้ว โดยจะมีการตรวจสอบ
สองรอบ ในรอบแรกตรวจสอบศูนย์ท่ีจะขอตัดต้ังว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ 
และในรอบท่ีสองเมื่อศูนย์ได้มีการด าเนินการไปแล้วก็จะมีการตรวจสอบ
ติดตามว่าในการด าเนินการของศูนย์ไกล่เกล่ียภาคประชาชนปฏิบัติตาม
คู่มือการปฎิบัติหรือไม่ ซึ่งตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิอยู่ในระหว่างการจัดท า
คู่มือดังกล่าวอยู่ 
- การไกล่เกล่ียภาคประชาชนของศูนย์ยุติธรรมของมีการยกระดับจากเดิมท่ี
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาจจะยังไม่มีกฎหมายรองรับ ตอนนี้มี พ.ร.บ.ไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทซึ่งอาจจะยังไม่ได้เต็มพื้นท่ีใน 7,786 แห่ง แต่ในระยะแรกเรา
อาจจะเริ่มจากจังหวัดบางแห่งก่อนแล้วก็รวมกับศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ
กรมคุ้มครองสิทธิท่ีมีอยู่เดิมแล้ว และในส่วนของผู้ท่ีอบรมทางคุ้มครองสิทธิ
แจ้งว่ามีการอบรมไปแล้วบางส่วน  

พลเอก เอกชัย  
ศรีวิลาศ  

ผอ.ส านักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล/
สถาบัน
พระปกเกล้า 

- แนวโน้มในเรื่องของการไกล่เกล่ียเริ่มได้รับการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย
ในช่วงนี้ เพราะโดยปกติศาลก็มีอยู่แล้วแต่ศาลก็คงท าไม่ไหวเพราะคดีเยอะ
มากรวมท้ังประจวบเหมาะกับปีท่ีผ่านมาก็มีการออกกฏหมาย  พ .ร .บ  .ไกล่
เกล่ียข้อพิพาท   หลายหน่วยงานเริ่มท าเพราะผู้ไกล่เกล่ียต้องมีการ 
ขึ้นทะเบียนและอบรม ดังนั้นแนวโน้มท่ีจะมีการไกล่เกล่ียเพื่อลดคดีความท่ี
จะเข้าไปสู่กระบวนการช้ันศาลก็มีแนวโน้มท่ีดีมาก และมีเงื่อนไขต่างๆท่ี
จะต้องท าตามท่ีตกลงกันไว้ หากไม่ท าตามท่ีตกลงจะต้องท าอย่างไรต่อ 
จะต้องฟูองร้องกันอย่างไรบ้าง ก็จะมีอยู่ในระเบียบนี้อยู่แล้ว  ซึ่งมีเครื่องมือ
ท่ีเป็นกฎหมายท่ีต ารวจใช้อยู่ น่าจะเป็นประโยชน์กับต ารวจ 
- การไกล่เกล่ียก็จะไม่ใช้ต ารวจในการท าหน้าท่ีไกล่เกล่ีย ซึ่งในอนาคตก็คง
ต้องใช้เครือข่ายต ารวจสัมพันธ์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการไกล่เกล่ียการท่ีจะ
เข้ามาไกล่เกล่ียในอนาคตต่อไปก็จะมีค่าตอบแทนด้วยตามกฏหมายฉบับนี้  
เป็นจุดท่ีกระตุ้นท าให้อยากท างานการไกล่เกล่ีย 
- หลักสูตรการไกล่เกล่ีย ในแต่ละวิชาจะเขียนอยู่ในเอกสารต าราซึ่งท าให้กับ
กรมคุ้มครองสิทธิ  เพื่อรองรับกับพ .ร .บ  .ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ฉบับนี้ ซึ่งได้มี
การน าเข้าคณะกรรมการระดับชาติพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว และใน
กรณีท่ีถ้าใครอยากจะน าไปสอนก็สามารถใช้หลักสูตรนี้โดยการขออนุญาต
จากกรมคุ้มครองสิทธิไปเปิดสอนได้ โดยจะมีการติดตามประเมินผลว่าได้
สอนตามหลักสูตรตามหัวข้อวิชาหรือไม่ อย่างไร  โดยในขณะนี้มีต ารวจท่ีขอ
ไปใช้สอนในอบรมผู้ไกล่เกล่ีย จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกล่ียกับกรมคุ้มครอง
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ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

สิทธิได้  ไม่อย่างนั้นไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้  หากเอาหลักสูตรไปสอนเอง
จบหลักสูตรก็ไม่สามารถจะขึ้นทะเบียนได้ 
- การเรียนการสอนในหลักสูตรเราจะฝึกทักษะ ในการไกล่เกล่ียด้วย ว่าการ
พูดจะพูดอย่างไรไม่ให้เกิดการร้าวฉาน ฟังอย่างไรท่ีท าให้รู้ลึกว่าคนท่ีพูด
ต้องการอย่างไร แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะส้ันไม่สามารถท่ีจะฝึกได้
ท้ังหมด จึงต้องไปเก็บเกี่ยวและหาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพราะ
ส่วนใหญ่ผู้ท่ีมาอบรมไกล่เกล่ียก็ท างานด้านนี้มาแล้วอย่างน้อย 30 ปี  เขาก็
จะมีประสบการณ์ของเขาอยู่พอสมควร 
- การฝึกอบรม ใช้วิธีการให้มีคนเข้ามาเรียนในห้องครึ่งหนึ่ง  อีกครึ่งหนึ่ง
เรียนออนไลน์ เพราะการอบรมนี้ไม่สามารถท่ีจะผ่านแค่ตัวหนังสือได้จะต้อง
เห็นภาพเห็นท่าทางต้องฝึกและจะมีการวิพากย์ด้วย เพราะฉะนั้นการเรียน
ออนไลน์ 100% ไม่ได้ผล 
 
 

ดร.ชลัท ประเทือง
รัตนา 
 

นักวิชาการ/
นักวิจัย 
สถาบัน

พระปกเกล้า 

- มาตรฐานท่ีดีในการไกล่เกล่ียของประเทศไทย  มาตรฐานท่ีถือว่าเทียบเท่า
สากลเป็นท่ีบุกเบิกก็คือของศาลยุติธรรม  ตอนนี้มีท้ังผู้ประนีประนอมและ 
ผู้ไกล่เกล่ียภายในศาลยุติธรรม ผู้ไกล่เกล่ียด าเนินการไกล่เกล่ียก่อนการฟูอง
คดี ส่วนผู้ประนีประนอมด าเนินการเมื่อมีการฟูองคดีแล้ว  ในศาลยุติธรรมมี
ช่ือเรียกขึ้นมาเป็นสองช่ือตามระยะเวลาของการไกล่เกล่ีย ว่าก่อนฟูองหรือ
ฟูองแล้ว และพัฒนาการท่ีดีมากของศาลยุติธรรมก็มาจากศาลแพ่ง ส่ิงท้า
ทายในปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของการไกล่เกล่ียออนไลน์มากขึ้น  ในศาล
อุทธรณ์หลายหลายแห่งเริ่มมีการใช้ท้ังการพิจารณาคดีเกือบเต็มรูปแบบ
และมีการไกล่เกล่ียออนไลน์ด้วย ตรงนี้ก็เป็นข้อท้าทายท่ีน่าจับตามองว่า
หลายหน่วยงานจะน าไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างหรือไม่  ซึ่งในต่างประเทศก็
ใช้ออนไลน์มามากพอสมควร  
- บัญชีรายช่ือของผู้ไกล่เกล่ียท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติตอนนี้มีจ านวน
ประมาณ 100 กว่าคน ส่วนของศาลยุติธรรมเองก็มีกระบวนการอบรม
ออนไลน์ใช้พูดประนีประนอมเดิมท่ีเคยท าหน้าท่ีมาเสริมเพิ่มเติมทักษะท่ีเก่ง
อยู่แล้วมาเสริมกระบวนการออนไลน์เข้าไปตอนนี้ก็มีผู้ไกล่เกล่ียมากขึ้นของ
ศาลยุติธรรม 
- การท าหลักสูตรให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติเป็นท่ีเรียบร้อย 
หลักสูตรนี้ท่ีได้รับการรับรองก็จะมีของกรมคุ้มครองสิทธิกับศาลยุติธรรมท่ี
น าเข้าไปให้ กพยช   .รับรองเป็นหลักสูตรก ลางท่ีใช้ในการอบรมผู้ไกล่เกล่ีย 
ถ้าจะเป็นผู้ไกล่เกล่ียตาม พ.ร.บ  .ไกล่เกล่ีย ข้อพิพาท พ.ศ.2562  จะต้องผ่าน
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ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

การอบรมตามหลักสูตรนี้ ซึ่งจะมีจ านวนท้ังหมด 36  ช่ัวโมง ตอนนี้ก็จะมี
การหลักสูตรการไกล่เกล่ียก้าวหน้า โดยเจาะลึกไปท่ีการไกล่เกล่ียทางแพ่ง 
การไกล่เกล่ียทางอาญาและการบริหารจัดกระบวนการไกล่เกล่ีย มีโมเดล
ของทางศาลยุติธรรม 
- พ.ร.บ  .ไกล่เ กล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีสาระส าคัญอย่างน้อย   3  ส่วนคือ
หน่วยงานของรัฐ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและภาคประชาชน  ถ้าแบ่งเป็น 
3  ส่วนก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นพ.ร.บ  .ไกล่เกล่ีย ข้อพิพาท พ.ศ.2562 

หน่วยงานท่ีโชคดีมากท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด คือ ต ารวจ เพราะมีบัญชีแนบ
ท้ายท่ีสามารถไกล่เกล่ีย ในเรื่องส าคัญๆ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาท่ีไกล่เกล่ียได้การท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ท าร้ายร่างกายมี
เหตุฉกรรจ์  286 ลักทรัพย์มาตรา 334 เป็นต้น  แม้แต่การชุลมุนต่อสู้จนถึง
แก่ความตายก็สามารถไกล่เกล่ียได้ ก็เป็นข้อสังเกตว่าควรจะท าเรื่องการไกล่
เกล่ียให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น  โดยมีคนนอกเข้ามาช่วยได้และหน่วยงานของรัฐ
กับภาคประชาชนก็สามารถขึ้นทะเบียนหรือแจ้งความประสงค์ต่อกรม
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในฐานะนายทะเบียนได้ถ้าอยากจะไกล่เกล่ีย ท่ีกังวล
กันมากก็จะเป็นภาคประชาชน เพราะเมื่อก่อนการไกล่เกล่ียไม่มีบทลงโทษ
อะไร แต่ในกฎหมายฉบับนี้จะมีบทลงโทษก าหนดอยู่ ภาคประชาชนก็กลัว
ว่าหากไกล่เกล่ียแล้วจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ าหรือไม่ แต่เจตนารมณ์ของ 
พ.ร.บ.นี้ก็คือการสร้างความเป็นมืออาชีพในการไกล่เกล่ีย  
- ความเป็นทางการกับไม่เป็นทางการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาคประชาชน
อยากให้ภาคประชาชนใช้ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 กันมากขึ้น 
แต่ก็มีผู้น าชุมชนคนส าคัญในบางแห่งไม่อยากใช้หรือยังลังเลใจท่ีจะใช้ 
พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จึงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ 
- หน่วยงานท่ีจะใช้ พ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อพิพาท คือเป็นความสมัครใจว่าจะใช้
หรือไม่ใช้ก็ได้ หรือหากอยากจะใช้อยากได้สถานะของกฎหมายฉบับนี้ก็มี
ข้อดีในเรื่องของสภาพบังคับท่ีดีเลิศก็ใช้มาตรา 5 ของพ.ร.บ.ไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท ได้ ท่ีประสงค์จะไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้แจ้งให้ กระทรวงยุติธรรม
ทราบ การขอใช้หลักสูตรก็จะได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง น่าจะเป็นของส านักงานกิจการยุติธรรมและกรม
คุ้มครองสิทธิ ท่ีดูแลเรื่องนี้ ตอนนี้มีของต ารวจกับสาธารณสุขท่ีได้ขอใช้
หลักสูตรแล้ว โดยมี 36 ช่ัวโมงเป็นแกนกลางในการฝึกอบรม ส่วนในเรื่อง
ของหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกจะดึงออกจาก 36 ช่ัวโมงนี้แทรกเข้าไป
ในหลักสูตรของปริญญาโทปริญญาเอกก็อาจจะมีการเทียบเคียงให้ใช้
หลักสูตรนี้ได้เพราะมีเงื่อนไข 36 ช่ัวโมงแต่ก็ต้องดูคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งของ
ผู้ท่ีได้รับการอบรมจะเทียบเคียงผ่านหรือไม่ 
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ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

นายติณณภพ 
พัฒนะ   

เจ้าพนักงาน
ปูองกันการทุจริต

ช านาญการ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
ปูองกัน

ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ/
องค์กรอสิระ 

- ส านักงานคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช. 
จะไม่ได้ใช้การไกล่เกล่ียในการด าเนินการแต่เป็นหน่วยปูองกันและ
ปราบปรามโดยใช้กระบวนการไต่สวน จัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีของส านักงาน ปปช.จะมี พ.ร.บ.ปปช. พ.ศ. 2561 มี 
- มาตรา 32 เป็นหัวใจในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่อง
ท่ีกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การไกล่เกล่ียจะเกิดจากความผิดระหว่าง
บุคคลต่อบุคคลซึ่งของทางส านักงาน ปปช. ไม่ได้เป็นความผิดท่ีบุคคลต่อ
บุคคลแต่เป็นความผิดท่ีบุคคลต่อรัฐ เป็นกระบวนการไกล่เกล่ีย จึงอาจไม่ได้
ปรากฏในส านักงาน ปปช. แต่ส่ิงส าคัญท่ี ปปช.ต้องก าหนดมาตรการกลไก 
ก็คือเรื่องของการท่ีจะเสริมประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย   
- มาตรา 33 ให้ความส าคัญในเรื่องของการเปิดให้ประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านหรือช้ีเบาะแสโดยได้รับความคุ้มครอง  ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีกลไกการแจ้งเตือน และส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของการ
ทุจริต  
- มาตรา 36จะเน้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการของ
คณะกรรมการ ปปช.ในแต่ละขั้นตอน ปปช.ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ท่ีจะสงวนข้อมูลต่างๆ ไม่เปิดเผย แต่การเปิดเผยก็ยังจ าเป็นท่ีจะต้องมีอยู่
โดยให้อยู่ภายใต้เงินไขท่ีสามารถจะด าเนินการได้  
- มาตรา การไต่สวน ให้ความส าคัญว่าต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นไม่
ว่าจะเป็นคุณหรือโทษต่อผู้กล่าวหาตรงนี้ เป็นส่ิงท่ีกฏหมาย  ปปช.ให้
ความส าคัญในการไต่สวน ต่อมาเป็นในเรื่องของการคุ้มครองพยาน ส่ิงนี้
เป็นส่ิงส าคัญท่ี ปปช.ให้ความส าคัญเพราะฉะนั้นคดีต่างๆต้องได้รับการ
คุ้มครองพยาน เพื่อให้เกิดความอุ่นใจและไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลได้ 

คุณณัฏฐนันทน์  
พลบวรรัชกุล 
 

ผู้พิพากษาสมทบ/
ภาคประชาสังคม 

- ผู้พิพากษาสมทบ จะมีศูนย์ให้ค าปรึกษาเยียวยาเด็ก ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในส่วนนี้เมื่อเด็กต้องคดีทางอาญาและแพ่ ง เด็กจะต้องเข้ามา
รับค าให้ปรึกษากับศูนย์ให้ค าปรึกษาเด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
ภายใน 15 วัน  ส่วนผู้ท่ีจะให้ค าปรึกษากับเด็ก คือ ผู้พิพากษาสมทบ ท่ี
จะต้องอยู่ในศูนย์ให้ค าปรึกษาจะต้องไม่เป็นเวรในองค์คณะในการรอฟังค า
ตัดสิน  ส่วนขั้นเตรียมการเมื่อมีการเปิดศูนย์ ให้ค าปรึกษาและ ต้ัง
คณะกรรมการแล้วก็จะให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงขั้นตอนการท างาน โดย
ทางศูนย์ให้ค าปรึกษาจะมีการใช้แบบสอบถามขั้นตอนแรกเราจะมีการแจ้ง
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ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

วันเวลานัดหมาย เราจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนให้ค าปรึกษาโดย
ส่วนมากเด็กท่ีกระท าความผิดจะมีความเครียดทางด้านอารมณ์ใจ  หากเด็ก
ได้รับการให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมแล้วส่ิงท่ีอยู่ภายในใจของเค้าก็จะสามารถ
ได้รับการคล่ีคลายปัญหาได้ ส่วนใหญ่เด็กท่ีมีปัญหาจะเกิดจากสภาพ
ครอบครัวท่ีแตกแยก ตอนนี้ศาลเยาวชนให้ความส าคัญมากท่ีจะให้โอกาส
เด็กไม่ให้เข้าไปศูนย์ฝึกหรือเรือนจ าเด็กบางครั้งพอเค้าเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึก
แล้วคิดได้พอได้ไปเรียนหนังสือแล้วเหมือนกันการรับโทษท่ียาวนาน  พอได้
วุฒิปริญญาตรีสอบข้าราชการได้  จึงเกิดปัญหาตรงท่ีว่าช่ือเขาไม่หลุดเขาก็
ไม่สามารถท่ีจะเข้ามารับราชการได้ ศาลจึงเริ่มใช้มาตรา 90 มาตรานี้โจทก์
กับจ าเลยต้องมีการยอมความ โดยให้จ าเลยสามารถเข้าไปสู่การบ าบัดฟื้นฟู
แก้ไขได้ โดยระยะเวลาในการท าแผนของมาตรา 90 จะใช้ระยะเวลา
ประมาณ  2- 3 ปี ก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยมีผู้น าชุมชนผู้ปกครองเด็กและ
โจทก์ด้วยทุกครั้งทุกเดือนจะต้องมาเจอกันหนึ่งครั้ง แล้วเข้าสู่กระบวนการ
ว่าเวลานี้ความรู้สึกของโจทก์ต่อจ าเลยเป็นอย่างไรบ้าง   เด็กท่ีกระท า
ความผิดตอนนี้ได้ท าสาธารณะประโยชน์อะไรบ้าง  แต่ก็ต้องเรียนหนังสือให้
จบ เข้าบ้านก่อน 6 โมงคือไม่ท าอะไรผิดจากแผนการฟื้นฟู แต่ถ้าเด็กท าผิด 
ต้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าแผนนี้ไม่พลาด 
ตอนนี้ร้อยละ 80 ของคดีร้ายแรงจะผลักเข้าสู่มาตรา 90 ท้ังหมด แต่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากโจทก์ ถ้าโจทก์ไม่ยอมเข้าสู่มาตรา 90 ศาลก็
สามารถผลักเข้าสู่มาตรา 86 แล้วแต่ดุลยพินิจของศาล แต่มาตรา 90 ก็มี
ปัญหาโดยปีนี้แผนไม่ผ่านประมาณ 35% 
 

คุณกิตติ  รุ่งเรือง 
 

เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ
และเอ็นจีโอ 

- ยูนิเซฟเราท างานในเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ การท างานของยูนิเซฟเราไม่ได้มองไปท่ีการเมืองหรือการบังคับใช้
กฎหมายเป็นหลักแต่เราจะใช้เรื่องของการแทรกแซงด้วยสันติวิธี จะเน้น
การพูดคุยกับท้ังหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคม เพื่อลดการตีตราและ
การเลือกปฏิบัติ  ตลอดเวลาท่ีผ่านมาเราก็ได้ท างานเกี่ยวกับการรักษา
สันติภาพและความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ บางครั้งเราจะมองว่าเด็กท่ี
กระท าความผิดแล้วมันจะถูกกันตีตราหรือเลือกปฏิบัติจากสังคมว่าคน
เหล่านี้เป็นผู้ท่ีกระท าความผิดไม่สามารถจะเป็นคนดีได้แต่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงบูรณะ ด้วยการพูดคุย โอกาสให้สังคมเขามารับรู้จริงๆ  เด็ก
เหล่านี้ควรได้รับโอกาส  

นางสาววราภรณ์ 
ปานทอง 

คู่ขัดแย้งที่เคย
ผ่านกระบวนการ
จัดการความ

จากการผ่านกระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสมานฉันท์รู้สึกว่าเป็น
ผลดีส าหรับประชาชน คือ 1 . ช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทางคดี  2. ประหยัดเวลาในการท่ีจะไปด าเนินคดี และ 3 . ช่วยให้ไม่
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ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความ
เชี่ยวชาญ/

ประสบการณ์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ขัดแย้ง ต้องถึงขั้นด าเนินคดีถึงศาล 

คุณณัชกานต์   
สิทธิวิริยะชัย     
 

นักกฎหมาย/นิติ
กร/ทนายความ 
ผู้เชี่ยชาญด้าน
กระบวนการไกล่
เกลี่ยในคดี
เก่ียวกับเด็กและ
เยาวชน คดีทั่วไป 

- บทบาทของทนายความในการจัดการข้อขัดแย้งส่วนใหญ่แล้วทนายความ
ท่ีมีประสบการณ์มักจะขาดทักษะในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเวลาปัญหาท่ีเรา
เจอคือคู่ขัดแย้งก่อนจะมาเจอทนายเค้าจะมีปัญหา ทางอารมณ์เข้ามา
เกี่ยวข้อง หากมีการฟูองคดีกันแล้วหมายความว่าท้ังสองฝุายต้องการท่ีจะรู้
แพ้รู้ชนะกัน ซึ่งก็จะยากต่อการจัดการ  
- ทนายความควรจะมีทักษะในการเจรจาโน้มน้าวจิตใจคู่ขัดแย้งให้สามารถ
ไกล่เกล่ียกันได้ตรงนี้หายากมาก ส าหรับบทบาทของทนายความเพราะส่วน
ใหญ่ทนายความจะคิดว่ารับงานมาแล้วก็ต้องตีให้ถึง ท่ีสุด   บางครั้ ง
ทนายความเป็นปัญหาท่ีท าให้คู่ความไม่ยอมอ่อนข้อกัน จึงค่อนข้างเห็นด้วย
กับผู้แทนของกรมการปกครองท่ีบอกว่าให้มองปัญหาไปข้างหน้าเพื่อจัดการ
ปัญหาข้อพิพาทในวันนี้เพราะถ้าเรามองปัญหาในอดีตก็ไม่มีทางท่ีจะตกลง
อะไรกันได้ ในฐานะท่ีเป็นทนายความและอยู่ในศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ
ท่านพิพากษามาหลายปีก็จะเห็นข้อบกพร่องในด้านนี้เยอะ คือ 1 . ตัวความ 
2 . ทนายความ  และ 3 . ตัวของญาติพี่น้องท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาในการเจรจา
การยอมความใดแก่กันไม่สัมฤทธิ์ผล ท่ีส าคัญ คือ อยากให้มีการฝึกอบรม
ทนายความให้มีทักษะในการไกล่เกล่ียในการเจรจาปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ทนายความ 
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ภาพถ่ายการประชุมกลุ่มย่อย 

 
 

ประเด็นค าถามส าหรับการประชุมกลุ่ม (Focus group) 
 
การวิจัยเรื่อง แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี

ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้มีการก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 
1) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ของ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
- รูปแบบและกลไกการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ของ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยที่น ามาใช้ในชุมชน และกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และ

สันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแต่ละหน่วยงาน  
 

2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีท่ีเหมาะสมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
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ก ำหนดกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี

ของหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมาย”  
วันศุกร์ ท่ี ๕ มิถุนายน 256๓ เวลา ๐๙.๐0–1๒.00น.  

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom meeting 
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
----------------------------------------------------------- 

 
09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน ์
09.30 – 09.45 น. เปิดการประชุม  

โดย  พันต ารวจโท ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิร ิ
       รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

09.45 – 10.15 น. น าเสนอความเป็นมาของการวิจัย  
         รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก โสรัตน์ กลับวิลาและคณะวิจัย 
10.15 – 11.45 น. รับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วย

กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”  
11.45 – 12.00 น. สรุปผล และปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

สแกนเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับล้ิงค์การประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) 

 
https://line.me/R/ti/g/-b7nR2Kiq8 


