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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์ยุติธรรมชุมชนพื้นที่อื่นๆ ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหนองโก
เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ระดับดี เพือ่ เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารราชการและสร้างแรงจูงใจ ให้ศนู ย์ยตุ ธิ รรม
ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาที่ดีอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
และกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน ซึง่ แนวทางการ
พัฒนางานยุตธิ รรมชุมชนของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนของต�ำบลหนองโก มีแนวทางคือ 1. การผลักดันให้มกี าร
บังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง 2. การน�ำภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
3. การส่งเสริมและสร้างจุดเชือ่ มต่อระหว่างส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด กระทรวงยุตธิ รรมกับชุมชน 4. ให้มี
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมาจากประชาชนมากกว่าเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐและ 5. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักที่มีกฎหมายรองรับการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดี ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการพัฒนา ยุติธรรมชุมชน ต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Abstract
This study purports to examine possible guidelines towards the development of community justice in Nongko sub-district, Kranuan district, Khon Kaen, of which can be established
as a piloting model for other community justice centres. The Nongko centre received the award
for Excellence in Participatory Governance in 2016. The award is recognised as a way to support
and foster public participation and to generate incentives for those who wish to improve and
develop administrative governance, following the goals and national strategic plans set out by the
government and the Ministry of Justice (MOJ), and to provide, as well as achieve, greater and
more concrete public benefits and interest. The proposed framework and guidelines consist of the
following aspects: 1) a push towards stricter law implementation and enforcement; 2) establishing
and fostering public participation; 3) supporting and facilitating collaboration between MOJ provincial
offices and the local community; 4) setting up community justice networks and assigning a
community justice committee, of which its majority comes from local representatives rather than
state’s authority; and 5) instituting responsible agencies that are legally recognised with a concrete
operating framework so as to create positive incentives towards establishing concrete cooperation
and relationships between the government and the public at large.
Keywords: Development, Community Justice, Nong Go Sub-District, Kranuan District, KhonKaen
Province
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การอ�ำนวยความยุตธิ รรมเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความยุตธิ รรมและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านความ
เป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) เป็นภารกิจหลักที่ส�ำคัญของรัฐที่จะต้องด�ำเนินการให้เกิดขึ้นแก่
ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในปัจจุบันภารกิจดังกล่าวรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนินการเพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนเพราะหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จในการที่
“ประชาชน” จะได้รับความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมนั้นขึ้นอยู่กับ
ประชาชน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชนของตนเอง รัฐจึง
ต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเองในลักษณะการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการและ
รับผลจากการด�ำเนินงานร่วมกัน (ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น, 2559)
ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนายุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม
เป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุตธิ รรมของประชาชนไปสูร่ ะดับชุมชน โดยการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของประชาชนและความยุตธิ รรมในระดับชุมชนภายใต้นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อ 3 เรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. 2558-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม” รวมทั้งการปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนด้วยการขยายศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกต�ำบล ทุกจังหวัด และการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาททีไ่ ม่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนและเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ภายในชุมชนของตนเองในรูปแบบเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชนอันจะเป็นการช่วยลดปัญหา “คดีล้นศาลและผู้ต้องขังล้นคุก” ซึ่งได้
ตัง้ แต่กอ่ นเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม โดยเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนและศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนมีกรอบภารกิจใน
การปฏิบตั งิ าน 5 ด้านคือ (ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแก่น, 2559) 1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
ในชุมชน (Crime Control and Prevention) 2. การรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแสการกระท�ำ
ผิดกฎหมาย การทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของเด็ก สตรี คนชราและคนพิการ
3. การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) 4. การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรม
และความรู้สึกของชุมชน (Community and Victim Empowerment) และ 5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุม
ประพฤติกลับสูช่ มุ ชน (Reintegration) กระทรวงยุตธิ รรมเห็นความส�ำคัญในการให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
กับภาครัฐในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน โดยเน้นด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ซึ่งเป็นกระบวนการในการแสวงหาความยุติธรรมที่มีกระบวนการและ
รูปแบบการปฏิบตั นิ อกเหนือจากกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก (ต�ำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์) เน้น
การหันเหคดี (Diversion) ออกจากกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักจากแนวคิด “ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์”
และ “ยุตธิ รรมชุมชน” เพือ่ ใช้ชมุ ชนเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทของประชาชนเพือ่
ประโยชน์ต่อผู้กระท�ำความผิด ผู้เสียหายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน การเยียวยาเหยือ่ และผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความผิดและการฟืน้ ฟูแก้ไขผูก้ ระท�ำ
ความผิดทั้งในระหว่างที่ถูกกักขังหรือจ�ำคุกและเมื่อพ้นโทษกลับสู่ชุมชนแล้ว โดยมุ่งหวังเพื่อลดจ�ำนวนคดี
ความระหว่างผูก้ ระท�ำผิดกับผูเ้ สียหายและลดการพึง่ พาองค์กรกระบวนการยุตธิ รรมภาครัฐมาใช้กบั ชุมชน
กระทรวงยุติธรรมได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการน�ำร่องจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นตามหลัก
แนวคิดการน�ำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของหุ้นส่วน โดยโครงการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
(กิตติพงษ์ กิตยารักษ์และจุฑารัตน์ เอื้ออ�ำนวย, 2550) จากโครงการดังกล่าวได้มีการสานต่อนโยบาย
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” นั้น
ได้มีแนวคิดมาจากนโยบายด้านยุทธศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยและมีความเชื่อมั่นว่า
ชุมชนสามารถที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในด้านอื่นๆ ของชุมชนได้อีกมากมาย ดังนั้นจึงได้มีการ
จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความเป็น
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ธรรมที่เท่าเทียมกันและให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้
ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดซึง่ เป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ต่างๆ ขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนแนวคิดการหันเหคดีออกจากศาล การลดปัญหาคนล้นคุก ลดปัญหา
อาชญากรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ชุมชนเป็นฐานการ
พัฒนานโยบายกระจายความยุตธิ รรมไปสูร่ ะดับชุมชน/หมูบ่ า้ น/ต�ำบล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
เสมอภาคและประหยัดปัจจุบนั ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนครบถ้วน
ทุกต�ำบลแล้วทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 7,751 ศูนย์
นอกจากนี้นโยบายการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรมท�ำให้เกิดการบูรณาการ
งานจากทุกภาคส่วนของรัฐและประชาชนมากขึน้ การส่งเสริมการมีสว่ นรวมของประชาชนด้านการอ�ำนวย
ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม โดยการใช้กลยุทธ์การจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ซึ่ง
นับว่าเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการบริหารราชการตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความ
ส�ำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผลซึ่งน�ำไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
จากแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดผลักดันให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า หน่วยงาน
ของรัฐได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการน�ำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอ�ำนวยความยุติธรรม
แก่ประชาชน ตลอดจนการด�ำเนินงานที่เป็นการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนเป็นการผลักดันให้มีศูนย์
ยุติธรรมชุมชนในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่หากมองในภาพรวมยังไม่เห็นรูปแบบและแนวทางการท�ำงานที่
เป็นรูปธรรมและมีศักยภาพในการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยรูปแบบและ
แนวทางการท�ำงานโครงสร้างของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ในแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันไป
ตามบริบทและความต้องการของชุมชน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แนวทางการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารระดับจังหวัด
หรือส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดเห็นสมควรทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน
จะเห็นได้ว่า รูปแบบในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนยังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแต่อย่างใด
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนน�ำร่อง
ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัล
การพัฒนาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2559)
นับว่าเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้แก่
กระทรวงยุติธรรมและเป็นประโยชน์ส�ำหรับศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการและสร้างแรงจูงใจให้
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศและกระทรวงยุตธิ รรมเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน
อย่างแท้จริง ดังนัน้ คณะผูศ้ กึ ษาจึงต้องศึกษาแนวทางการพัฒนายุตธิ รรมชุมชนของต�ำบลหนองโก อ�ำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์ยุติธรรมชุมชนพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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ส่วนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหนองโกได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดับดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการจึงเป็นที่มา
ของการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วย ความหมายของการมีส่วนร่วม
รูปแบบของการมีส่วนร่วม ลักษณะของการมีส่วนร่วม และขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เพื่อน�ำมาใช้ในการ
อธิบายในการศึกษาครั้งนี้กล่าวคือ
1. ความหมายของการมีส่วนร่วม
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมกันรับผิด
ชอบในเรื่องราวต่างๆ อันมีผลกระทบต่อประชาชนเอง การที่สามารถท�ำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาและน�ำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นได้นั้น ผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่าง
เป็นสุขได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเป็นทีย่ อมรับของผูอ้ นื่ และพร้อมอุทศิ ตนเพือ่ กิจกรรมของชุมชน
ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้แนะที่ถูกต้อง
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) ให้ความหมายและหลักการส�ำคัญเรื่องนโยบายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการที่รัฐท�ำการส่งเสริมชักน�ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาชิก มูลนิธิและองค์การ อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
2. รูปแบบของการมีส่วนร่วม
ประภาพร ศรีสถิตย์ธรรม (2543) กล่าวว่า Bemstein (1976) ได้สำ� รวจรูปแบบของการมีสว่ นร่วมจาก
ทั่วโลกมี 6 ขั้นตอนคือ 1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. การทราบถึงผลการด�ำเนินการ 3. การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ 4. เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 5. มีการรับรองสิทธิส่วนบุคคลและ
6. มีอิสระในการโต้แย้งและมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย
สุทนิ บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบและรักกิจ ศรีสรินทร์ (2540) กล่าวถึง รูปแบบการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนคือ เป็นการรับรูข้ า่ วสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็น (การประชุมในระดับชุมชน
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในทางวิชาการและการประชุมประชาพิจารณ์) การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
และการใช้กลไกทางกฎหมาย
จากแนวคิดเรื่องรูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานราชการหรืองานยุตธิ รรมชุมชนได้ตามรูปแบบของการมีสว่ นร่วมคือ การตัดสินใจ
การติดตามผลการด�ำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ เป็นต้น จึงท�ำให้การบริหารงานดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น
3. ลักษณะของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตลอดทั้ง
กระบวนการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางและการด�ำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมของการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานและกิจกรรมการพัฒนา โดยที่กิจกรรม
การพัฒนานั้นๆ มีผลกระทบถึงตัวประชาชน
ซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วมดังกล่าวในแต่ละชุมชนนั้นจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน
ออกไปตามบริบทของแต่ละชุมชนที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานราชการหรืองานด้านยุติธรรมชุมชน
เพื่อให้งานดังกล่าวนั้นส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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4. ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนามี 4 ขั้นตอนคือ 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหา 2. การมีสว่ นร่วมในการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม 3. การมีสว่ นร่วมในการลงทุนและ
4. ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นจะท�ำให้ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมสามารถท�ำงานได้อย่าง
เป็นขั้นตอนตามระบบและเข้าใจถึงกระบวนการท�ำงานได้มากขึ้น ซึ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมนั้นนอกจากจะ
ท�ำให้การท�ำงานเป็นระบบแล้วจะท�ำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

แนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์และคณะ (2550, น. 30) กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นมาตรการแบ่งเบาภาระคดี (Diversion) ออกจากกระบวนการยุติธรรมไม่ว่า
จะเป็นมาตรการทีน่ ำ� มาใช้ในขัน้ ตอนใดของกระบวนการยุตธิ รรมก็ตาม เช่น การไกล่เกลีย่ คดีในชัน้ ต�ำรวจ
การชะลอการฟ้องในชัน้ อัยการ การคุมประพฤติการท�ำงานบริการสังคมในชัน้ ศาลและการพักการลงโทษ
ในชั้นราชทัณฑ์และแม้ว่าจะถูกน�ำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย
ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม (2551, น. 7-12) กล่าวถึง รูปแบบการด�ำเนินงานยุตธิ รรมทางเลือกออกเป็น
2 ขั้นตอน โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. ขั้นตอนกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี ในขั้นตอนกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี การ
ด�ำเนินยุตธิ รรมทางเลือกจะมีรปู แบบการด�ำเนินงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ เสริมสร้างและพัฒนาให้ชมุ ชนเข้ามี
ส่วนในการแก้ไขระงับข้อพิพาทในชุมชนและการด�ำเนินงานกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกตามภารกิจหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานทีด่ ำ� เนินงานส�ำคัญๆ ดังนี้ กรมการปกครอง ส�ำนักงานศาล
ยุติธรรม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และสภาทนายความ
2. ขัน้ ตอนกระบวนการระหว่างการพิจารณาคดีกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก ในขัน้ ตอนกระบวน
การระหว่างการพิจารณาคดีเป็นการด�ำเนินงานของศาลยุตธิ รรมในด้านการน�ำระบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
มาใช้ควบคูก่ บั การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล โดยมีหน่วยงานทีด่ ำ� เนินงาน ได้แก่ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมบังคับคดี

แนวคิดยุติธรรมชุมชน

แนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชนเป็นแนวความคิดที่ใหม่ส�ำหรับประเทศไทย ซึ่งคุ้นเคยกับระบบ
การอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยรัฐอย่างเดียวมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี นับตั้งแต่ได้มี
การเปลีย่ นระบบกฎหมายจากระบบกฎหมายพระธรรมศาสตร์ซงึ่ ใช้มาแต่เดิมตัง้ แต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา
หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า กฎหมายตราสามดวง ในยุคต้นรัตนโกสินทร์มาเป็นระบบกฎหมายแบบ
ยุโรปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แสดงความคิดหนึ่งที่ติดมากับระบบกฎหมายด้วยคือ ความคิดที่ว่ากฎหมายโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญาเป็นเรื่องของการใช้อ�ำนาจต่อประชาชนและเป็นเรื่องที่รัฐที่เป็นผู้อ�ำนวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนฝ่ายเดียว ประชาชนเป็นเพียงผู้มาร้องขอรอรับหรือได้รับผลจากกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีร่ ฐั เป็นผูจ้ ดั การและจัดให้เท่านัน้ ประชาชนไม่มสี ว่ นร่วมในกระบวนการยุตธิ รรมแต่อย่างใดท�ำให้
ทุกฝ่ายยอมรับและเชื่อแนวความคิดดังกล่าว (วันชัย รุจนวงศ์, 2550)
ความคิดในลักษณะนีท้ ำ� ให้เกิดความเคยชินทัง้ ฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชนคือ ฝ่ายรัฐรูส้ กึ ว่าตัวเอง
เป็นเจ้าของและผูกขาดความยุตธิ รรมไว้และท�ำหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความยุตธิ รรมโดยไม่ได้คาดหวังความ
ร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนมากขึ้น ส่วนประชาชนหรือชุมชนก็รู้สึกว่าตนเองไม่มีหน้าที่
ในเรื่องนี้และปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาด�ำเนินการทุกอย่างทุกเรื่องและประชาชนมีหน้า
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ที่เพียงคอยรับการบริการจากรัฐ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เมื่อเกิดการกระท�ำความผิดทางอาญาขึ้น
เป็นเรือ่ งทีท่ งั้ รัฐและประชาชนได้รบั ความเสียหายความเดือดร้อนและผลกระทบจึงต้องมีการด�ำเนินคดีหรือ
ด�ำเนินการอื่นตามความจ�ำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการป้องปรามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท�ำผิด
แต่ทำ� ไมรัฐจึงยึดถือว่ารัฐเป็นเจ้าของความยุตธิ รรมเพียงฝ่ายเดียวจึงเป็นเรือ่ งทีค่ วรใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ ว่า
เมื่อเกิดการกระท�ำความผิดอาญาขึ้นระหว่างรัฐกับประชาชนใครเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนที่แท้จริงและ
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงมากกว่ากัน เราอาจจะพิจารณาจากตัวอย่างการละเมิดกฎหมายทัว่ ไปโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความผิดทีเ่ รียกว่าเป็นความผิดของตัวเอง (Mala in se) อีกประเด็นทีส่ ำ� คัญคือ เมือ่ รัฐเข้ารับเอาว่า
เป็นเจ้าของความยุตธิ รรมอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ในขณะทีป่ ระชาชนและชุมชนก็รบั เอาความคิดเดียวกันว่ารัฐเป็น
เจ้าของเสียแล้ว ประชาชนจึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องคดีอาญาแต่ทิ้งให้เป็นภาระของรัฐในการจัดการกับ
อาชญากรรมเพียงฝ่ายเดียว ปัญหาจึงเกิดเนือ่ งจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศทีร่ ำ�่ รวย แต่มพี นื้ ทีก่ ว้างขวาง
มีประชากรจ�ำนวนมาก การทีจ่ ะดูแลทุกพืน้ ทีใ่ ห้ทวั่ ถึงอย่างจริงจัง จัดการทุกปัญหาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพจึงต้อง
ใช้เจ้าหนี้พร้อมทรัพยากรประกอบอีกเป็นจ�ำนวนมาก แต่เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณท�ำให้รัฐ
ไม่สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในกระบนการยุติธรรมได้มากเกิดสัดส่วนที่เหมาะสมท�ำให้การ
รักษาความสงบกับการดูแลด้านกระบวนการยุติธรรมมีปัญหา มักจะมีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุด้วยการปล่อยให้เกิดการกระท�ำผิดหรือเกิดความขัดแย้งขึ้นเสียก่อนจึงจะมาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อแก้ไข ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าแต่ได้ผลน้อยกว่าการป้องกันอาชญากรรม เมื่อได้พิจารณา
ประเด็นดังกล่าวแล้วท�ำให้เกิดความกังขาว่า เหตุใดรัฐจึงยังคงผูกขาดการเป็นเจ้าของความยุติธรรม
มาเป็นเวลานานจนปัจจุบัน โดยไม่ได้ให้ประชาชนและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงร่วมเป็น
เจ้าของ ให้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการยุตธิ รรมกับรัฐอย่างจริงจังในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนกันเอง โดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนเสริมพลังให้ความรู้ด้านกฎหมาย เป็นผู้ให้
ค�ำปรึกษา รวมทัง้ เชือ่ ต่อให้ชมุ ชนดูแลกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจะเข้าไปจัดการดูแลมากขึน้ หากเป็น
เรือ่ งร้ายแรงหรือเป็นข้อขัดแย้งทีเ่ กิดกว่าความสามารถของชุมชนทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาได้เอง กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
(2550) อธิบายถึงบทบาทในการด�ำเนินงานของยุตธิ รรมชุมชนเป็นการเสริมพลัง (Empowerment) การป้องกัน
และสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาอาชญากรรม (Crime Prevention and Social Immunization) การเยียวยา
(Restoration) และการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Resolution) กิตติพงษ์ กิตยารักษ์และคณะ (2550,
น. 4) กล่าวถึงองค์ประกอบส�ำคัญของยุติธรรมชุมชนไว้ดังนี้
1. เป็นกลไกที่ด�ำเนินการในระดับชุมชน
2. เป็นกลไกลที่ใช้การร่วมมือจากชุมชนในรูปแบบหุ้นส่วน
3. เป็นมาตรการประการหนึ่งที่สามารถใช้ผสมผสานได้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการหลักหรือตามระเบียบแบบแผน
4. เป็นการเปิดพื้นที่ช่องว่าง โอกาส ในการที่ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ความยุติธรรมในชุมชน รวมถึงการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
5. เป็นการสร้างพลังให้กับภาคประชาชนในการลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นยุติธรรม
6. เป็นการท�ำงานในเชิงรุกเพื่อการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ
7. เป็ น ความยื ด หยุ ด ในการสร้ า งรู ป แบบที่ ห ลากหลายในการสร้ า งความเป็ น ธรรมและ
ความยุติธรรมโดยไม่ยึดติดกับกฎระเบียบของรัฐ
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ความแตกต่างระหว่างยุติธรรมชุมชนกับกระบวนการยุติธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างยุติธรรมชุมชนกับกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ยุติธรรมชุมชน
1. เป็นการควบคุมอาชญากรรมมักด�ำเนินการภาย 1. เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกับ
หลังที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น
อาชญากรรม
2. อาชญากรรมเป็นการกระท�ำที่ละเมิดกฎหมาย 2. อาชญากรรมเป็นปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรง
โดยรัฐเป็นผู้เสียหาย
ต่อชุมชนในระดับท้องถิ่น โดยคนในชุมชนเป็น
ผู้เสียหาย
3. วิธีการที่ใช้เมื่อมีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นคือ 3. วิธีการที่ใช้เมื่อมีการกระท�ำผิดเกิดขึ้นคือ ใช้
การใช้ระบบปฏิปกั ษ์ระหว่างผูก้ ระท�ำผิดและผูเ้ สีย กระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา
หายหรือรัฐ
และแก้ไขที่สาเหตุ
4. เป้ า หมายหลั ก ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมคื อ 4. เป้าหมายหลักของยุติธรรมชุมชนคือ ชุมชนมี
การลงโทษผู้กระท�ำผิดให้เหมาะสมกับความผิด ความมั่นคงปลอดภัยและสงบสุข
หรือการแก้ไขผู้กระท�ำผิดไม่ให้กระท�ำผิดซ�้ำ
5. รูปแบบการด�ำเนินการเป็นแบบระบบราชการ 5. รูปแบบการด�ำเนินการ เป็นแบบกระจาย
อ�ำนาจโดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ชุ ม ชน โดยยื ด หยุ ่ น ตามสภาพแวดล้ อ มและ
วัฒนธรรมของชุมชนแต่ละพื้นที่
6. บทบาทของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 6. บทบาทของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อมีการกระท�ำผิด เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ชุมชนสามารถอ�ำนวย
เกิดขึ้น โดยการบังคับใช้กฎหมายและอ�ำนวย ความยุติธรรมและแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยชุมชน
ความยุติธรรม
เอง โดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุน
7. บทบาทของชุมชนเป็นเพียงผู้รับบริการจากรัฐ 7. บทบาทของชุมชนเป็นหุน้ ส่วนทีมสี ว่ นร่วมในการ
อ�ำนวยความยุติธรรมอย่างเป็นเจ้าของ
จากตารางที่ 1 แสดงถึงความแตกต่างระหว่างยุตธิ รรมชุมชนกับกระบวนการยุตธิ รรมทีใ่ ช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั ของประเทศไทย ซึง่ กระบวนการยุตธิ รรมหรือกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักนัน้ จะท�ำได้ตอ่ เมือ่
มีการเกิดอาชญากรรมขึน้ ซึง่ อาชญากรรมดังกล่าวส่งผลให้รฐั หรือผูเ้ กีย่ วข้องนัน้ เป็นผูเ้ สียหายและมีวธิ ใี น
การด�ำเนินงานตามระบบกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก ซึง่ กระบวนการดังกล่าวจะเน้นไปทีก่ ารลงโทษ
ผูก้ ระท�ำผิดให้เหมาะสมหรือมีการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดไม่ให้กระท�ำผิดซ�ำ้ อีก เป็นต้น ซึง่ แต่ละหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม เช่น เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ พนักงานอัยการ ศาล เจ้าหน้าทีค่ มุ ประพฤติ เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์
จะมีหน้าทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามกระบวนการ แต่ยตุ ธิ รรมนัน้ เป็นการเกิดอาชญากรรมทีม่ ผี ลกระทบโดย
ตรงต่อชุมชน โดยคนในชุมชนเป็นผู้เสียหาย พยามยามที่จะไม่น�ำเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
ยุตธิ รรมกระแสหลัก แต่จะมีการด�ำเนินการโดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน ยืดหยุน่ ตาม
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละพืน้ ที่เพือ่ ให้เกิดความยุติธรรมและแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วย
ตัวของชุมชนเองโดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุน สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือ การไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกหรือแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

สุทธิปริทัศน์
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ประโยชน์ยุติธรรมชุมชน

การน�ำหลักยุตธิ รรมชุมชนมาเสริมกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมหลายประการ เช่น การน�ำเอาศักยภาพของชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาความขัดแย้งหรือ
การกระท�ำความผิดมากที่สุดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ท�ำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นการสร้างส�ำนึกของความเป็นชุมชนเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่นให้คงอยู่และสามารถเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักได้เป็นอย่างดี

แนวนโยบายการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน

กระทรวงยุติธรรมได้ก�ำหนดแนวนโยบายการขับเคลื่อนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรืออาสา
สมัครหรือเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุตธิ รรมรวมถึงส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบล ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่มีความส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ
คือกลุม่ ประชาชน เนือ่ งจากในกระบวนการด�ำเนินงานภารกิจของศูนย์ฯ หากขาดความร่วมมือจากประชาชน
แล้วงานต่างๆ คงยากที่จะส�ำเร็จอย่างแท้จริง ทั้งนี้โดยมีแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กระทรวง
ยุติธรรมด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันดังนี้
1. การเปิดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ หลาย
ช่องทางทั้งการเดินมาติดต่อด้วยตนเอง การส่งจดหมาย การแจ้งทางโทรศัพท์หรือโทรสารและผ่าน
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการในสังกัด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของประชาชนและ
เมื่อกระทรวงยุติธรรมได้รับและจะได้น�ำมาวิเคราะห์และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนต่างๆ
ของประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้โดยการด�ำเนินการโดยตรงจากกระทรวงยุติธรรมและ
การส่งให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ แต่กระทรวงยุตธิ รรมโดยศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงยุติธรรมจะมีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินงานของส่วนราชการนั้นและ
แจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ เช่น ทุกระยะ 15 วัน เป็นต้น
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง
ยุติธรรมและของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่น กรมคุมประพฤติมี “อาสาสมัครคุมประพฤติ”
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมี “อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2 รูปแบบคือ ก�ำหนดให้มี “กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน”
และ “การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน” กรมราชทัณฑ์มี “สภาปรึกษากามราชทัณฑ์ประจ�ำจังหวัด”
เป็นต้น

รูปแบบการด�ำเนินงานของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

1. รูปแบบการมีสว่ นร่วมของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
มีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชน โดยกระทรวงยุติธรรมเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานยุติธรรมชุมชน ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ “การลด
ความเหลื่อมล�้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม” พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เอื้อต่องาน
ยุตธิ รรมชุมชนและปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนอันจะส่งผลให้การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมเกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงมีการด�ำเนินการดังนี้
		 1.1 ปัจจุบนั กระทรวงยุตธิ รรม โดยส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด ได้มกี ารด�ำเนินงานตามกรอบ
ภารกิจของกระทรวงในระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
ของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม มีชาวบ้านบางกลุ่มบางคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยความไม่รู้
กฎหมายไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ด้วยความที่ตนเองยากจนและความไม่รู้ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมจนท�ำให้ตนเองเสียสิทธิจากการช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น จากสภาพปัญหาการน�ำรูปแบบ การมี

212 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.103 July - September 2018

ส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานยุติธรรมชุมชนมากขึ้น ได้มีการ
ขับเคลือ่ นการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมออกเป็น 3 ส่วน โดยการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงาน
รัฐอื่นๆ โดยมีกลไกลหรือเครื่องมือที่เรียกว่า “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” เป็นตัวขับเคลื่อนการน�ำบริการงาน
ยุตธิ รรมสูช่ มุ ชนในระดับจังหวัดและระดับชุมชน ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีแนวทาง
การด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมตามล�ำดับ ดังนี้
			 1.1.1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กระจายโอกาสการเข้าถึงความยุตธิ รรม ปรับปรุง
ช่องทางการเข้าถึงความเป็นธรรมง่าย สะดวก รวดเร็ว ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเพือ่ บรรลุบนั ทึกข้อตกลง
(Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างหน่วยงานรัฐและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของหน่วยงาน
			 1.1.2 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจและชี้แจงให้เห็น
ความส�ำคัญทัง้ ท้องถิน่ และประชาชน รับสมัครอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชน เปิดโอกาสผ่านเวทีแลกเปลีย่ น เช่น
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูน้ ำ� ชุมชนทีส่ นใจจะจัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนและมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ในการบริหารพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจ
			 1.1.3 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน/เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เกิดการรับรู้ มีจิต
สาธารณะสร้างศูนย์เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เป็นศูนย์เรียนรูถ้ า่ ยทอด บอกต่อ แจ้งสิทธิ
เชื่อมั่น ไว้ใจ พึ่งพาได้
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงมาจากการส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการภาครัฐมากกว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
โดยกลไกที่จะท�ำให้ตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานยุติธรรมคือ “ศูนย์
ยุตธิ รรมชุมชน” ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการงานยุตธิ รรมในระดับชุมชน และเข้ามาร่วมท�ำงานกับส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ภายใต้บทบาทภารกิจ 5 ด้าน โดยอาศัยรูปแบบการด�ำเนินงาน 3 ส่วนที่จะสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้การร่วมมือของประชาชน
- บทบาทที่ 1 การป้องกันและเฝ้าระวังซึ่งเป็นบทบาทก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
- บทบาทที่ 2 การท�ำงานทีอ่ ยูใ่ นระหว่างกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ เป็นการน�ำกระบวนการยุตธิ รรม
ทางเลือกมาใช้ เช่น อยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีหรือระหว่างการพิจารณาของอัยการ หรือศาล
- บทบาทที่ 3 การมีสว่ นร่วมหลังทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักหรือหลังจากทีพ่ น้ โทษกลับ
มาอยู่ร่วมกับสังคมและสังคมยอมรับ
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาทัง้ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรม ได้มกี ารส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยส่งเสริมเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทตั้งแต่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล ซึ่งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมได้ด�ำเนินการประกอบด้วย 5 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อย่างอิสระและเป็นระบบ
ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกีย่ วข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างส�ำนักงานยุตธิ รรม
จังหวัดกับประชาชนอย่างจริงจัง
ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูงมี
เป้าหมายส�ำคัญอยูท่ เี่ ป็นหุน้ ส่วนกับประชาชนในทุกขัน้ ตอนของการตัดสินใจ ตัง้ แต่ระบุปญ
ั หา พัฒนาทาง
เลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด�ำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
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ระดับที่ 5 การเสริมอ�ำนาจ (To Empower) เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ โดยหน่วยงาน
จะต้องด�ำเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้
ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผูด้ ำ� เนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมสนับสนุน
เท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ได้แก่ ภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมสามารถด�ำเนินการเองด้วยตนเองหรือการรับรายงานตัวของผู้ถูกพ้น
โทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนสามารถด�ำเนินการเองได้ในพื้นที่เป็นต้น
2. แนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการด�ำเนินงานที่เรียกว่า 4ช และกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานระดับจังหวัดคือ
		 2.1 ชีช้ อ่ งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญและแนวทางการเข้าถึงความเป็นธรรม
รับสมัครอาสาสมัครยุติธรรม ส�ำรวจความพร้อมการมีส่วนร่วม หน่วยงานรัฐ ประชาชนและจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชน คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
		 2.2 ช่วยเหลือ รับฟังปัญหา แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามบริบทของชุมชน ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครยุตธิ รรม/คณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนคูม่ อื การท�ำงานและ
ดูแลเป็นพี่เลี้ยง
		 2.3 เชื่อมั่น เปิดโอกาสแสดงศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคณะท�ำงาน เสริมสร้าง
ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองในชุมชน เช่น การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การแก้ไข
ปัญหาประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
		 2.4 เชิดชู ประเมินติดตามผลการด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง ยกย่องผ่านหน่วยงานรัฐ เอกชนและ
ชุมชน หมู่บ้านและมอบใบประกาศและรางวัลความร่วมมือ
3. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นด้วยความสมัครใจและมีจิตอาสาของผู้น�ำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวคิดที่ต้องการชุมชนของ
ตนเองมีความสงบสุข มีคณะกรรมการและมีระเบียบกติกาเบือ้ งต้น โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในพื้นที่เลือกจากคนที่มีความรู้ ความสามารถและสนใจในกระบวนการยุติธรรมและมีจิตอาสาในการให้
บริการประชาชนในพืน้ ที่ อยากมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนและเป็นตัวแทนของรัฐ
เข้ามาท�ำหน้าที่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยในชุมชนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาที่
ต้นเหตุ การดูแลผูเ้ สียหายและผูก้ ระท�ำผิด ตลอดจนการมีสว่ นร่วมกับกระบวนการยุตธิ รรมในการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ
4. การปฏิบัติตามภารกิจของกระทวงยุติธรรมชุมชนทั้ง 5 ด้าน
จากภารกิจ 5 ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดมีบทบาทหน้าที่ในการก�ำกับ (Regulator) ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายและส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารจัดการงานยุติธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้าง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมใน
การยุติปัญหาข้อพิพาทและสร้างความสมานฉันท์ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (Partnership) ในคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีบทบาทส�ำคัญใน
การพัฒนาและส่งเสริมงานยุตธิ รรมทางเลือกและร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละเข้ามามี
ส่วนร่วม ตัง้ แต่การค้นหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง รวมทัง้ มีบทบาทในการจัดแผนป้องกันอาชญากรรมใน
ชุมชน การเยียวยาเสริมพลังเหยือ่ ผูเ้ สียหาย การคืนคนดีสสู่ งั คม ร่วมจัดท�ำการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและร่วมในกระบวนการการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจาก
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1. การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานยุติธรรมให้กับประชาชนในชุมชน
2. การเฝ้าระวัง/ป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรือแจ้งเบาะแส
3. การให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น รับเรื่องส่งต่อ
4. การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน
5. การแจ้งสิทธิต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับในระดับชุมชนและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการ เช่น การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา เป็นต้น
6. การสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง ผู้พ้นโทษหรือถูกคุมประพฤติ ไม่กลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีกและ
เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษหรือถูกคุมประพฤติกลับเข้าสู่สังคม ประพฤติตนเป็นคนดีต่อไป
การปฏิบตั งิ านของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนเป็นการท�ำงานโดยการบูรณาการร่วมมือระหว่างกระทรวง
ยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ
ทีม่ จี ติ อาสาเข้ามาปฏิบตั งิ านในรูปแบบของคณะกรรมการ ทัง้ นีก้ ารอ�ำนวยความยุตธิ รรมด้วยกลไก “ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน” จะเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน ต้องเป็นความสมัครใจที่มีจิตอาสาและ
เสียสละของประชาชน/ผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของงานยุตธิ รรมชุมชนทีต่ อ้ งการให้ชมุ ชน
ของตนเองสงบสุข ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครรักและห่วงใยชุมชนของตนมากกว่าคนในชุมชนด้วยกันเอง”
ท้ายที่สุดแล้วประชาชนในชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยตนเอง ชุมชนเกิด
ความสงบสุขอย่างยัง่ ยืนและหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็นพีเ่ ลีย้ ง คอยให้คำ� แนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษาและ
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด

แนวทางการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชนเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จะต้องมีการ
ด�ำเนินการดังนี้
1. ต้องมีการผลักดันให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... และ
พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระดับชุมชน พ.ศ. ... หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การน�ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชน
มากยิ่งขึ้น
3. การส่งเสริมและสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม ซึ่ง
เป็นหน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นพี่เลี้ยงกับประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่เป็นสถานที่ต้นเหตุหรือ
ทีเ่ กิดปัญหาจริงๆ โดยให้เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน/คณะกรรมการศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน ควรมาจากประชาชน
มากกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
4. ต้องมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลักทีม่ กี ฎหมายรองรับการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรม
เพื่อสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่การด�ำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง
5. สร้างแรงจูงใจที่อาจจะเป็น “ค่าตอบแทน” หรือ “การยกย่อง” ประกาศความดีความชอบ
ให้แก่คณะกรรมการ หรือเครือข่ายประชาชนทีช่ ว่ ยเหลือและปฏิบตั งิ านด้วยจิตอาสาหรือแม้แต่งบประมาณ
สนับสนุนหน่วยงานที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ยุติธรรม
6. การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนมากขึน้ โดยเฉพาะประชาชนในระดับหมูบ่ า้ น
ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น
หากศู น ย์ ยู ติ ธ รรมชุ ม ชนในแต่ ล ะแห่ ง มี ก ารด� ำ เนิ น การตามแนวทางดั ง ข้ า งต้ น และเรี ย นรู ้
จากวิธกี ารของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะผูศ้ กึ ษาเชือ่ ว่า จะ
ท�ำให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในชุมชน/
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาแนวทางการพัฒนายุตธิ รรมชุมชนของต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เพือ่ เป็นต้นแบบของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ นัน้ จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ จึงสรุปได้วา่ แนวทาง
การพัฒนางานยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นั้น
ต้องมีการผลักดันให้มกี ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินงานและให้อำ� นาจแก่เจ้า
หน้าที่อย่างชัดเจน การน�ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานยุติธรรม
ชุมชนซึง่ การน�ำภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมนัน้ จะท�ำให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนนัน้ สามารถส�ำเร็จลุลว่ ง
ไปได้ดว้ ยดี ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างจุดเชือ่ มต่อระหว่างส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด กระทรวงยุตธิ รรม
กับประชาชนในชุมชน นอกจากนัน้ การทีจ่ ะท�ำให้งานด�ำเนินการได้สำ� เร็จนัน้ จะต้องมีกฎหมายรองรับอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนควรมีค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงหรือการให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ท�ำงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของศูนย์ยตุ ธิ รรมรวมถึงเงินสนับสนุน
การท�ำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น โดย
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถท�ำให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
สามารถด�ำเนินงานได้ตามภารกิจที่ตั้งไว้และยังสามารถอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงอีกด้วย
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