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บทคดัย่อ 
 

รายงานวิจยัเร่ือง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มี
วตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบระดบัความรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2) เพื่อทราบกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการท างานท่ีผา่นมาของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
3) เพื่อทราบแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ าเสนอ
ต่อสาธารณะ และเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญการปฏิรูป ผลการวิจยั
พบว่า  ระดบัความรู้เก่ียวกบัเร่ือง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในเร่ือง กิจกรรมเก่ียวกบัความยุติธรรมและการป้องกนัอาชญากรรมท่ีหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมกับชุมชนร่วมมือกัน ส่วนบทบาทการมีส่วนร่วมพบว่า การป้องกัน
อาชญากรรม การส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน และการให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนเป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินงานยุ ติธรรมชุมชน ตลอดทั้ งการแก้ปัญหาของชุมชน 
กล่าวคือ “ตอ้งแกไ้ขโดยชุมชน เพื่อชุมชน” กระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ีผา่นมา เป็นวิธีการจดัการ
ของคนในชุมชนกนัเอง โดยไม่ผ่านโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ จากวิถีท่ี
บรรพชนคนรุ่นก่อนน ามาใชเ้พื่อการบริหารจดัการชุมชน  แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ภายใตส้ังคม ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีมีความหลากหลาย จ าเป็นตอ้งอาศยั “ความเขา้ใจในบริบท
สังคม” ของแต่ละชุมชนเป็นหลกัผา่นกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเขา้ใจของชุมชนต่อ
กระบวนการยติุธรรม กล่าวคือ ใหชุ้มชนไดอ้อกแบบและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของชุมชนเอง  
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Abstract 

 

This study titled “Community Justice Process Reform in the Southernmost 

provinces” aimed i) to investigate the levels of knowledge and roles of people‟s 

participation towards community justice process reform in the southernmost 

provinces, ii) to examine the community justice process of the previous relevant 

organizations in the southernmost provinces, and iii) to know guidelines for the 

community justice process reform in the area presenting to public and to consider as 

determination of the upcoming constitutional reform. The findings are shown as 

follows: According to the levels of knowledge concerning the justice process reform 

of the people in the area, most of them prioritize activities related to justice and crime 

prevention that each each justice-related organization collaborating with the 

communities, Concerning the roles of the people‟s participation, the study revealed 

that the prevention of committing crimes, promoting community potentiality and 

emphasizing on the life quality of people in the communities. These are ultimate goals 

of the implementation of community justice, In addition to these, all the community 

problems can be solved by communities for communities themselves.Previous 

community justice processes were managed by the people themselves in the 

communities without formal process systems. These adhered to how their ancestors 

did in the past namely „Kampong Method‟. The guidelines for the community justice 

process reform under diverse societies, religions and cultures which are diverse 

should be based on the understanding of social contexts through the consultation 

process for the mutual understanding of community members towards justice process. 

Literally, they should initiate and cooperate among themselves in solving the 

community problems. 
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ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2556 น ามาซ่ึง
การสูญเสียชีวิตไม่ต ่ากว่า 100 คน บาดเจ็บอีกจ านวนมาก รวมถึงผูสู้ญหายอีกจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่
ปรากฏขอ้มูล อีกทั้งความสูญเสียทางวตัถุ อาคาร สถานท่ีต่างๆ อีกหลายแห่ง สังคมไทยในยุคท่ีผา่น
มาเป็นยุคแห่งความหวาดกลวัและหวาดระแวง ท่ีประชาชนไม่สามารถพูดคุยเร่ืองความคิดเห็น
ทางการเมืองเป็นการทัว่ไปแมก้ระทัง่การพดูคุยกบัญาติหรือเพื่อนสนิท ในหลายชุมชนมีกลุ่มคนท่ีมี
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ความคิดแตกต่างทางการเมืองกนัอยา่งชดัเจน เกิดการบ่มเพาะความเกลียดชงักนั จากการเลือกรับ
ส่ือท่ีน าเสนอความเห็นทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัมุมมองของตนเอง และแบ่งขั้วแยกขา้งกนัอยา่ง
เห็นได้ชดั ในบางพื้นท่ีเกิดการปะทะกนัระหว่างสองกลุ่มท่ีเห็นต่างทางการเมือง มีการใช้อาวุธ
ต่างๆ รวมถึงครอบครัว จนกระทัง่เกิดการเสียชีวิต และความสัมพนัธ์ท่ีแตกร้าวจากความรุนแรงท่ี
กล่าวมาอนัน ามาซ่ึงความสูญเสียอยา่งประมาณค่ามิได ้และเกิดสภาพสังคมแห่งความหวาดระแวง 
ค าถามท่ีตามมาคือรากเหงา้ของปัญหาของสังคมไทยคืออะไร ซ่ึงมีหลายฝ่ายพยายามให้ค  าอธิบาย
ต่อปัญหาดงักล่าววา่ เป็นการช่วงชิงเชิงอ านาจ การทุจริตประพฤติมิชอบของผูมี้อ านาจ ความรู้สึก
วา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม การถูกเลือกปฏิบติั ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหวา่งคนจนกบั
คนรวย ตลอดจนโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจุบนัเรามิอาจปฏิเสธได้ว่า สถานการณ์บ้านเมืองในสังคมไทยก าลังเผชิญกับความ
ขดัแยง้ในระดบัท่ีรุนแรง โดยเฉพาะความขดัแยง้ในระดบัโครงสร้างเป็นเร่ืองของการแยง่ชิงอ านาจ
และการใชอ้  านาจนอกจากน้ียงัเป็นความขดัแยง้จากผลประโยชน์ทบัซ้อน (Interest Conflict) ท่ีมี
การแย่งชิงผลประโยชน์กนัประกอบกบัความขดัแยง้น้ียงัเก่ียวขอ้งกบันโยบายสาธารณะท่ีมีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงความขดัแยง้
ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน อาจก่อให้เกิดผลดีผลเสียแตกต่างกนั ถ้าความขดัแยง้ท่ีรุนแรงก็อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคม แต่ถา้ความขดัแยง้ไม่รุนแรงก็อาจก่อให้เกิดการพฒันาสังคมได ้โดยการหนัหนา้มา
พูดคุยเจรจาต่อกนั เพื่อหาแนวทางในการยุติความขดัแยง้ อนัน าไปสู่การพฒันาสังคม ชุมชนโดย
การร่วมมือกนัทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐและประชาชน 

กระบวนการยุติธรรมเป็นสาระส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้
หลักนิติธรรม ซ่ึงเป็นหลักพื้นฐานท่ีส าคัญของการปกครองโดยกระบวนการทางกฎหมาย          
(กิตติพงษ ์กิตยารักษ,์ 2549, น.4-5) กระบวนการยติุธรรมมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัในการน าหลกันิติ
ธรรมไปสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย คือความสงบสุขทางสังคมใหค้วามคุม้ครอง สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน
ตามกฎหมาย ดงันั้นกระบวนการยุติธรรมจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้ทนัต่อกระแส
ของการเปล่ียนแปลงของโลกต่อไป 

หากสืบคน้ภูมิหลงั พบว่าประเทศไทยมีการใช้หลกัชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ
ควบคุมอาชญากรรมมาตั้งแต่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลกัฐานส าคญัในกฎหมายตราสามดวง 
ฉบับท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะโจร มาตรา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจา้อยูห่วั เรียกวา่ “โจรห้าเส้น” ซ่ึงเป็นเร่ืองของการออกกฎหมายเกณฑ์ราษฎรให้ช่วยกนัระงบการ
ปลน้สะดมซ่ึงก าลงัชุกชุมช่วงนั้น อยา่งไรก็ตาม แนวคิดยุติธรรมขุมชนแบบดั้งเดิมของไทยไดล่้ม
สลายไปเม่ือมีการปฏิรูประบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามแบบตะวนัตก เม่ือ พ.ศ.2434 ท า
ให้บทบาทหน้าท่ีของชุมชนในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมเร่ิมถูกลดทอนความส าคญั
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กลายเป็นเพียง ผูรั้บบริการ และหนัมาใหค้วามส าคญักบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการท าหนา้ท่ี ให้บริการ 
แทน อยา่งเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ชุมชนขาดพลงัความเขม้แข็ง การจดัการกบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 
ขณะเดียวกนั คดีความทั้งหลายทั้งปวงท่ีทบัถมเพิ่มพนูข้ึนตามกระแสการพฒันาประเทศ ก็ถูกดึงเขา้
สู่สายพานของกระบวนการยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจึงไดเ้ร่ิมน าโครงการพลงั
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนแกปั้ญหายาเสพติดมาใช้อนัเป็นจุดเร่ิมการกลบัคืนมาอีกคร้ังของแนวคิด
ยติุธรรมชุมชนในสังคมไทย 

ในปัจจุบนักระบวนการยุติธรรมไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างมาก มีการประกาศบงัคบั
ใชพ้ระราชบญัญติัพฒันาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ตลอดจนการจดัท าแผนแม่บท
กระบวนการยติุธรรมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2545- 2549) และไดป้รับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมอีกคร้ังตาม
แผนแม่บท กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2550- 2551) โดยไดมี้การจ าแนกกระบวนการ
ยติุธรรมตามลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความยุติธรรม เพื่อปกป้องคุม้ครอง 
สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนอยา่งเป็นเอกภาพ 

สอดคล้องกับกระทรวงยุติธรรม ท่ีได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า 
ประชามีส่วนร่วม” (Justice for all All for justice) เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล โดยมี
กลยุทธ์การด าเนินการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรมและการ
ระงบัขอ้พิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงความยุติธรรมได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาพเท่าเทียมกนั ในการด าเนินการภายใตยุ้ทธศาสตร์น้ี กระทรวง
ยติุธรรมไดน้ าแนวคิดยุติธรรมชุมชน (Community Justice) มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
ซ่ึงแนวคิดยติุธรรมชุมชนน้ี จะเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามีบทบาทในลกัษณะหุ้นส่วน เพื่อ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ และรับผลแห่งการด าเนินงานดว้ยกนั 

เม่ือมองถึงยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้าน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ว่าด้วยเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอ านวยความเป็นธรรม  การบงัคบัใช้กฎหมาย การส่งเสริมน าหลกั
ศาสนาหรือยติุธรรมชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ การเยียวยาและฟ้ืนฟูผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากเหตุการณ์รุนแรง กลยุทธ์ส าคญัท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  1. ปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความเป็นจริงในพื้นท่ี ตลอดจน
ส่งเสริมการน าเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาสนบัสนุนในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 2. พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้
เขม้แข็ง รวมทั้งการให้ประชาชนเขา้ถึงความเป็นธรรมไดง่้าย รวดเร็ว และเป็นธรรม ทุกเร่ือง 3. 
ปฏิรูป และเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และ
วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี4. พฒันากระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกให้
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เขม้แขง็โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขในพื้นท่ีโดยเฉพาะมิติดา้นศาสนา 5. 
พฒันาระบบ และแนวทางปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาวิถีชีวิตของประชาชน 
และเอ้ือต่อการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 6. พฒันาระบบการช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย 
อยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ้ 

อย่างไรก็ตาม กล่าวไดว้่า สังคมไทยรู้จกั ยุติธรรมชุมชนมาแลว้ระยะหน่ึง ควบคู่กบัค าว่า 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ปัจจุบนัมีการน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปใช้ในรูปของกิจกรรมหลาย
ลกัษณะในชุมชน เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมระดับชุมชน ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเชิง
เครือข่ายท่ีด าเนินการเองโดยชุมชน และกิจกรรมท่ีชุมชนเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกบัภาครัฐ  

แต่โดยเหตุท่ียงัไม่มีการศึกษาองค์ความรู้ของยุติธรรมชุมชนอย่างเป็นระบบมาก่อน ท่ี
ส าคญัการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนอย่างท่ีควรจะเป็นยงัไม่มีงานศึกษาวิจยัท่ีตระหนัก
อย่างจริงจงักบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนคนพื้นท่ี คณะผูว้ิจยัจึงเห็นควรท าการศึกษา
วิจยั ให้ไดม้าซ่ึง ความรู้ ความเขา้ใจ มุมมองของกระบวนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
โครงสร้างการท างานต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อประโยชน์และแนวทางท่ีจะใชเ้ป็นยุทธศาสตร์อ านวยความยุติธรรมอีก
ทางเลือกหน่ึงของสังคม และบรรลุเป้าหมายสูงสุดอนัจะเป็นระบบยุติธรรมฐานรากแห่งอนาคต
ส าหรับสังคมไทยสืบต่อไป 
 
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อทราบระดับความรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. เพื่อทราบกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการท างานท่ี
ผา่นมาของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพื่อทราบแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
น าเสนอต่อสาธารณะและเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญการปฏิรูปคร้ัง
น้ี 
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ศึกษาระดบัความรู้และบทบาท 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ต่อการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมชุมชน 

ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ศึกษากระบวนการยติุธรรมชุมชน 

ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จากการท างานท่ีผา่นมา 

ของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวทางการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

  
        

 
 

 

 

 

 
                       ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

หมายเหตุ : พฒันากรอบแนวคิดผา่นกระบวนการศึกษาตามวตัถุประสงค ์
 

นิยามค าศัพท์  
 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชน หมายถึง แนวทางการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
โดยชุมชนร่วมกนัเองหรือร่วมกบัภาครัฐในลกัษณะของการมีส่วนร่วม เพื่อแสวงหาทางเลือกและ
การตดัสินใจต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินการอนัเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกฝ่ายพร้อมทั้งเป็นการ
สร้างภูมิคุม้กนัความปลอดภยั ความเป็นธรรม และความสงบสุขของชุมชน 
 จังหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถึง จงัหวดัปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การวิจัยในคร้ังน้ีคณะผูว้ิจ ัยคาดหวงัถึงระดับความรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการท างานท่ี
ผา่นมาของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งตลอดทั้งแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้น าเสนอต่อสาธารณะและเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาในการก าหนด
ไวใ้นรัฐธรรมนูญการปฏิรูปคร้ังน้ี  
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ระเบียบวธีิวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีทีมวิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ คือ ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน

จากเอกสารและไดเ้ขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีทั้งสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
ขอบเขตของการวจัิย  
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาเฉพาะประเด็นเร่ืองความรู้ทัว่ไป บทบาทการมีส่วนร่วม ความ

คาดหวงัเก่ียวกบัการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมชุมชน และกระบวนการท างานยุติธรรมชุมชนของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผา่นมา และแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายศึกษาครอบคลุมทั้งสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จงัหวดัละ 
50 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีศึกษาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย ปัตตานี ยะลา และ 
นราธิวาส 

วธีิด าเนินการวจัิย  
คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสาร และอินเทอร์เน็ต 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน นโยบายเป้าหมายของหน่วยงาน
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยติุธรรมชุมชน 

1.2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการยติุธรรมชุมชน เช่น ยติุธรรมจงัหวดั กอ.รมน. และ ศอ.บต. ตลอดจนภาคประชาสังคม 
เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีมวิจยัไดเ้ดินทางไป
เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีฯ 

     2.1 ส ารวจขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีความต่ืนตวัทาง
การเมืองต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้งสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้แต่ละจงัหวดัท่ีคดัเลือกกระจายไปตามอ าเภอต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน
ทั้งส้ิน 50 คนโดยใช้วิธีก าหนดโควตา (Quota) จงัหวดัละ 50 คน และประมวลวิเคราะห์ผล
การศึกษาความคาดหวงัของประชาชนในพื้นท่ีภาคใตต่้อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ควรก าหนดไวใ้นการปฏิรูปตามรัฐธรรมในคร้ังน้ีตลอดจนปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไป บทบาทการมีส่วนร่วม ความคาดหวงัเก่ียวกบัการปฏิรูปกระบวนการ
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ยุติธรรมชุมชนและแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ตลอดจนขอ้มูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผูใ้หส้ัมภาษณ์   

    2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนได้เสียครอบคลุมสาขาวิชาชีพต่างๆในแนวทางการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีอย่างท่ีควรจะเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน 
ประกอบดว้ย  

  2.2.1 เจา้หนา้ท่ียติุธรรมจงัหวดั ศอ.บต. และ กอ.รมน. 
  2.2.2 ประชาชนทัว่ไป 
  2.2.3 ผูน้ าชุมชน 
  2.2.4 นกัวชิาการในพื้นท่ีฯ 
  2.2.5 ภาคประชาสังคมฯ 
การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชค้่าสถิติร้อยละในการวเิคราะห์ของส่วนเชิงปริมาณ ผนวกกบั

การพรรณาวเิคราะห์ในส่วนของเชิงคุณภาพ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี  

1. ระดับความรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 

ดา้นความรู้เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมของประชาชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นดว้ย
มากท่ีสุดทุกขอ้ ตามล าดบั มากท่ีสุดไดแ้ก่ ความรู้ดา้นกระบวนการยุติธรรม คือ กิจกรรมเก่ียวกบั
ความยุติธรรมและการป้องกนัอาชญากรรมท่ีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกบัชุมชนร่วมมือ
กนั เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน ร้อยละ 92.00 รองลงมา ได้แก่ การให้
ความรู้เก่ียวกบัอาชญากรรม และการกระท าผดิกฎหมายของเด็กและเยาวชน การกระท าผิด ระเบียบ
ชุมชน ถือเป็นกิจกรรมการป้องกนัควบคุมอาชญากรรมและการกระท าผิด ร้อยละ 84.00 เป้าหมาย
ของกระบวนการยุติธรรม คือ เน้นการป้องกนัอาชญากรรม และการส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน  
ร้อยละ 81.33 กระบวนการยติุธรรมเปิดโอกาสใหป้ระชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ 
ของระบบยุติธรรม ร้อยละ 76.67 กระบวนการยุติธรรมเนน้ปฏิบติัการในพื้นท่ีในชุมชน ทั้งท่ีเป็น
ชุมชนตามเขตภูมิศาสตร์ ชุมชนของกลุ่มคน ท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนั ชุมชนเชิงสถาบนัชุมชนเชิง
ปัญหา ร้อยละ 73.33 และการท างานบริการสังคมแทนการกกัขงัแทนค่าปรับ การท างานบริการ
สังคมเพื่อชดเชยความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม ถือเป็นการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
ร้อยละ  70.00 ตามล าดบั 
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ส่วนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 68.67 ในขณะท่ีระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ยติุธรรมในชุมชน กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย   มากที่สุดทุกข้อ ตามล าดบั 
ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นเป้าหมายหลกั ของการด าเนินงานยุติธรรมชุมชน ร้อยละ  
48.00 รองลงมา ไดแ้ก่ การให้โอกาสผูก้ระท าความผิดอยูใ่นชุมชน เป็นการแกปั้ญหาภายในชุมชน
ได้อีกหน่ึงวิธี ร้อยละ 46.67 และกระบวนการยุติธรรมชุมชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
อาชญากรรม และความขดัแยง้ ร้อยละ 43.33 ตามล าดบั รองลงมา ระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง บาง
ข้อ ได้แก่  ปัญหาของชุมชนตอ้งแก้ไขโดยชุมชนและเพื่อชุมชน ร้อยละ 37.33 กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรม และความขดัแยง้ ร้อยละ 30.67 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นเป้าหมายหลกั ของการด าเนินงานยุติธรรมชุมชน ร้อยละ 30.00  
และการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเยียวยาและเสริมพลังต่าง ๆ จะช่วยลดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมภายในชุมชนได้ ร้อยละ 30.00 ตามล าดบั รองลงมา ระดบัความคิดเห็น ปาน
กลาง บางข้อ  ได้แก่ การด าเนินการแก้ปัญหามิใช่เป็นการผูกขาดโดยรัฐหรือหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 32.00 การแกปั้ญหาอาชญากรรมและความขดัแยง้ภายในชุมชน ควร
มาจากความต้องการในจิตส านึกร่วมของคนในชุมชน ร้อยละ 24.00 การให้ความรู้เก่ียวกับ
อาชญากรรมและการกระท าผดิกฎหมาย สามารถป้องกนัควบคุมอาชญากรรมและการกระท าผิดได ้ 
ร้อยละ 23.33 และการใหโ้อกาสผูก้ระท าความผดิอยูใ่นชุมชน เป็นการแกปั้ญหาภายในชุมชนไดอี้ก
หน่ึงวิธี  ร้อยละ 22.00 ตามล าดบั รองลงมาน้อยสุด  ความคิดเห็นไม่เห็นด้วย ไดแ้ก่ การให้โอกาส
ผูก้ระท าความผิดอยู่ในชุมชน เป็นการแกปั้ญหาภายในชุมชนไดอี้กหน่ึงวิธี ร้อยละ 8.00 คุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน เป็นเป้าหมายหลกัของการด าเนินงานยุติธรรมชุมชน ร้อยละ 4.67 การให้
ความรู้เก่ียวกับอาชญากรรมและการกระท าผิดกฎหมาย สามารถป้องกันควบคุมอาชญากรรม      
ร้อยละ 4.67 ตามล าดบั และน้อยทีสุ่ด ความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิง่  ไดแ้ก่ กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา อาชญากรรม และความขดัแยง้ ร้อยละ 4.00 การแกปั้ญหา
อาชญากรรมและความขดัแยง้ภายในชุมชน ควรมาจากความตอ้งการในจิตส านึกร่วมของคนใน
ชุมชน ร้อยละ 2.67 และการให้ความรู้เก่ียวกบัอาชญากรรมและการกระท าผิดกฎหมาย สามารถ
ป้องกนัควบคุมอาชญากรรมและการกระท าผดิได ้ร้อยละ 2.67 ตามล าดบั 

 
2. กระบวนการยุติธรรมชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการท างานที่ผ่านมาของ

หน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 
ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการยุติธรรมชุมชน เป็นวิธีการจดัการของคนในชุมชนเอง แม้

จะไม่มีโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ แต่ก็สามารถจดัการแก้ปัญหาในเร่ือง
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ต่างๆ ในชุมชนได ้ทั้งในเร่ืองขนาดเล็กและใหญ่ วิธีการดงักล่าวเป็น วิธีการซ่ึงไดม้าจากการเรียนรู้
และรับรู้ทางศาสนา และเป็นวถีิท่ีบรรพบุรษน ามาใชเ้พื่อการบริหารจดัการชุมชน หรือ “ก าปง” โดย
ใชห้ลกัการทางศาสนาท่ีคนในชุมชนนบัถือเป็นหลกั ซ่ึงคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 
ทั้งน้ีวิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจะยึดหลกัศาสนาอิสลามเป็นหลกั เช่น การแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองการแบ่งมรดก การท าผิดประเวณี การเล่นการพนนั ยาเสพติด เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรพินธ์ สุวณัณปุระ (2551) ท่ีไดศึ้กษาโครงการยุติธรรมชุมชน โดย
ชุมชนเพื่อชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนยงัมีฐานความเช่ือทางดา้น
ศาสนา จารีตประเพณีวฒันธรรมท่ีร้อยรัดคนในชุมชน มีกลไกลในการป้องกนัและจดัการความ
ขดัแยง้และอาชญากรรมไดบ้างประเภทท่ีไม่มีความซบัซอ้นและไม่เก่ียวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพลหรือองค์
ภาคราชการ ส่วนชนวนทอง ธนสุกาญจน์ (2548) ท่ีไดช้ี้ให้เห็นวา่องคป์ระกอบส าคญัของยุติธรรม
ชุมชนจะตอ้งประกอบดว้ย 1) การสร้างยุติธรรมชุมชนตอ้งพฒันามาจากบริบทและมุมมองของ
ชุมชน จากวิถีชีวิตของชุมชน 2) การสร้างยุติธรรมชุมชนตอ้งแกปั้ญหา ไม่ใช่การปราบปรามเพื่อ
เอาชนะ 3) การสร้างยุติธรรมชุมชนตอ้งมีการกระจายอ านาจและการร่วมรับผิดชอบ 4) การสร้าง
ยุติธรรมชุมชนตอ้งเนน้การพฒันาทกัษะชุมชนในการดูแล ป้องกนั เฝ้าระวงั และคุม้ครองผูก้ระท า
ผดิ เหยือ่ หรือ คนในชุมชนโดยวถีิของชุมชนเอง และ5) การสร้างยติุธรรมชุมชนตอ้งเนน้การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน เน้นการท างานร่วมกนัตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการจดัการใน
ลกัษณะดงักล่าว จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเสมือนประเพณีวฒันธรรมจากการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
เพื่อสามารถอยูร่่วมกนัอย่างปกติสุข ดงันั้นหากกระบวนการยุติธรรมชุมชนยงัเป็นในลกัษณะของ
การจดัการโดยชุมชน ก็ไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งไปปฏิรูปกระบวนการยติุธรรม แต่ก็ควรใหก้ารสนบัสนุนใน
เร่ืองขององคค์วามรู้ดา้นยุติธรรมโดยยึดหลกัความเป็นตวัตนของชุมชน ภายใตห้ลกัความเช่ือทาง
ศาสนาท่ีชุมชนนบัถือเป็นหลกั โดยในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีผูท่ี้รับผิดชอบโดยตรงคือ 
“ดาโตะ๊ยติุธรรม”  

หน้าท่ีของดาโต๊ะยุติธรรม คือ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม ครอบครัว
มรดก เร่ืองของการไกล่เกล่ีย คู่พิพาทต่างๆ คู่ความจะยอมหรือไม่นั้น ดาโต๊ะไม่มีอ านาจบงัคบัหรือ
ตดัสินลงโทษแต่อย่างใด แต่อย่าพึ่งมองภาพใหญ่ท่ีเป็นกฎหมายปัจจุบนัเวลาเกิดขอ้พิพาทข้ึนใน
ชุมชนระหว่างครอบครัว จริงๆ แล้วควรจะมีการพูดคุย หรือไกล่เกล่ียกนัก่อน ไม่ใช่พุ่งเป้าไปท่ี
กฎหมาย และหากเกิดขอ้พิพาทข้ึนในชุมชน ก็จะไปขอค าปรึกษาจากโต๊ะอิหม่าม ซ่ึงคนในชุมชน
ทุกคนต่างเคารพนับถือ ยอมรับ บวกกบัอดีตยงัไม่มีองค์กรอ่ืนท่ีเขา้มาดูแลคนในชุมชน ยงัไม่มี
องค์กรของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั หรือ
องค์กรท่ีตั้งโดยมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการช่วยไกล่เกล่ีย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของซุกรี หะยี
สาแม (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่งเสริมบทบาทเยาวชนระดบัอุดมศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการ
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ยุติธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่า 1) การจดัการความ
ขดัแยง้ของชุมชนโดยใชจ้ารีตชุมชนในการสร้างความสมานฉนัท ์ซ่ึงให้ความส าคญักบัสิทธิในการ
จดัการโดยใช้หลกัการทางศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้ง อาทิ ความขดัแยง้ในเร่ือง ครอบครัวและมรดก 
การใช้สภาชูรอในการจดัการปัญหาในชุมชน เป็นตน้ การระงบัขอ้ขดัแยง้โดยใช้หลกัการชดเชย 
การผอ่นปรน การแบ่งปันกนั นอกจากนั้นการจดัการโดยวิธีการไกล่เกล่ียชุมชน จะเนน้ให้เกิดการ
พูดจาดว้ยเหตุผลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจเหตุผลของกนัและกนั และ 2) กระบวนการไกลเกล่ียใน
ชุมชน ซ่ึงมีทั้งระหวา่งบุคคล ภายในครอบครัว ระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน ระหว่างหมู่บา้น 
ระหวา่งชุมชน จะใชก้ารพดูคุย ประนีประนอมสร้างความอดทน ใชเ้วลา และใชผู้ท่ี้ชุมชนเคารพนบั
ถือ ผูน้ าศาสนา ช่วยในการไกล่เกล่ีย ส าหรับกรณีปัญหาระหว่างรัฐกบัชุมชน จะใช้กระบวนการ
ศึกษาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมระหว่างชาวบา้น เจา้หน้าท่ีรัฐและ
นกัวชิาการ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา สาเหตุและแนวทางแกไ้ข  

นอกจากน้ี กระบวนการยุติธรรมชุมชน ยงัมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่ จนตอ้งใช้กฎหมาย
แพ่งและพาณิชยบ์งัคบัใช้กบัสมาชิกในชุมชน การใช้กฎหมายดงักล่าวท าให้ความเคารพนับถือ
อิหม่ามลดนอ้ยลงไปมาก โดยคนกลุ่มน้ีไดห้ันไปพึ่งกระบวนการยุติธรรมจากรัฐมากกว่าอิหม่าม 
พร้อมกบัระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีช่องโหว ่ท าให้แต่ละชุมชนมีการบงัคบัใช้ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั และไม่มีความชดัเจน ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามบทบญัญติั
ของศาสนาอิสลาม ทั้งน้ีเน่ืองจากอ านาจในการก าหนดระเบียบต่างๆ ตามพระราชบญัญติัการ
บริหารองค์กรอิสลาม 2540 ท าหน้าท่ีในเร่ืองการยุติขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีสามารถจะท าได ้แต่วิธีการ
หรือขั้นตอนต่างๆ นั้ น แต่ละพื้นท่ีหรือท้องท่ีสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ไม่มีตัวหลัก 
กฎหมายก็ไม่ไดใ้ห้อ านาจให้กบัภาครัฐแต่จะให้อ านาจให้กบัคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศ
ไทย จึงน าไปสู่ความติดขดัดว้ยกบัการด าเนินงานท่ีแตกต่าง วิธีการท่ีแตกต่าง ทั้งในส่วนของการ
สืบพยาน และกฎเกณฑ ์ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากเร่ืองของการตีความ ฉะนั้นกระบวนการน้ี ควรแกไ้ขดว้ย
การใช้หลกั “การมูชาวาเราะฮฺ” จากผลการศึกษาของมูฮมัหมดัรอฟีอี มูซอ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละการจดัการความขดัแยง้ในชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชน
บา้นสลาม จงัหวดัปัตตานี ไดเ้สนอว่า “การมูชาวาเราะฮฺ” เป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ตดัสินใจร่วมกนัของสังคมมุสลิมท่ีอยู่ภายใตห้ลกั“ชาริอะฮฺ” (หลกักฎหมายอิสลาม)  การมูชาวา
เราะฮฺเป็นการปรึกษาหารือในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเพื่อหาทางออกส าหรับการด าเนิน
กิจการใดๆ โดยแต่ละกรณีความขดัแยง้ไม่ไดมี้การก าหนดรูปแบบท่ีแน่นอนแต่สามารถเปล่ียนไป
ตามสถานการณ์หรือเน้ือหาความขดัแยง้ในแต่ละกรณี ท่ีส าคญัมีการน าหลกัการของทางศาสนาเขา้
มาใช้โดยเฉพาะในประเด็นละเมิดสิทธิผูอ่ื้นเพื่อกระตุน้ผูก้ระท าผิดไดส้ านึกผิด และการท่ีคู่กรณี
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ตระหนกัถึงผลของโทษท่ีจะได้รับในวนัตอบแทนในโลกหน้าตามความเช่ือทางศาสนาของชาว
มุสลิม 

ส าหรับการประนีประนอม ไกล่เกล่ีย ทางคณะกรรมการอิสลามฯ เคยไดรั้บการประเมิน
ความพึงพอใจผา่นเสียงสะทอ้นจากประชาชนในพื้นท่ี มีบางส่วนท่ีพึงพอใจ และไม่พึงพอใจดว้ย
เหตุผลต่างๆ กนั บา้งก็พอใจกบัการบริการของคณะกรรมการอิสลามฯ เน่ืองจากเวลาการปฏิบติังาน
ในรอบสัปดาห์จะมีการให้บริการหมุนเวียนกนัคนละ 1 วนั ฉะนั้นเทคนิควิธีการในการให้บริการ
ของแต่ละคนจึงแตกตางกนัไป ส าหรับในกรณีท่ีไม่พึงพอใจ คือ คณะกรรมการอิสลามฯ ให้การ
บริการอย่างดีถูกตอ้งตามหลักการของอิสลาม แต่ไม่ตรงกับใจผูรั้บการบริการ การบริการของ
คณะกรรมการอิสลามฯ อาจบกพร่องเองก็เป็นไปได้ แต่ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนส่วนใหญ่ “อยูใ่นระดบัดี”  

ฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัควรท าให้มาตรฐานระบบการไกล่เกล่ียการท างานของคณะกรรมการ
อิสลามฯ มีระบบชัดเจน โปร่งใส ปราศจากการล าเอียง โต๊ะอิหม่ามท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการอิสลามฯ ก็จะสามารถดูแลคนในชุมชนให้อยู่กนัอยา่งสามคัคี ไม่ทะเลาะกนั ภายใต้
ขอ้บงัคบัไดเ้ป็นอย่างดี พระเจา้(อลัลอฮฺ)ให้ความส าคญักบัเร่ืองความยุติธรรมของการอยู่ร่วมกนั
ของคนในชุมชนอย่างมาก เห็นได้จากการเป็นคุณลักษณะหน่ึงของพระเจ้าด้วยเช่นกัน เป็น
คุณลกัษณะของผูน้ าทุกระดบัท่ีจะตอ้งตระหนกัให้ความส าคญั ผูท่ี้จะไดอ้ยูภ่ายใตร่้มเงาในบรรดา
จ าพวกต่างๆ หน่ึงในนั้นคือ “ผูน้ าท่ีมีความยติุธรรม”  

ด้วยเหตุน้ี  กระบวนการยุติธรรมชุมชน จึงต้องมีการวางระบบการท างานภายใต้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเช่ียวชาญ ไม่อยู่ภายใตค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั เครือญาติ เพื่อนสนิท 
หรือฝากเขา้มาท างาน เป็นตน้ ฉะนั้นความยติุธรรมมีความส าคญัมากในพื้นท่ี ท่ีตอ้งมีการขบัเคล่ือน
ได้จริง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอยู่แล้ว โดยเฉพาะในศาสนาอิสลาม ยิ่งให้ความส าคญัอย่างมากใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน เพียงแต่การท างานระดบัชุมชนยงัไม่สามารถท างานไดเ้ท่าท่ีควร ซ่ึง
ตอ้งท าให้ศูนยย์ุติธรรมชุมชนมีการเคล่ือนไหว (Movement) โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการความ
ขดัแยง้ โดยคนท างานยติุธรรมชุมชนตอ้งมีความพร้อมในดา้นกฎหมาย ดา้นการไกล่เกล่ีย และเป็น
คนกลางในการจดัการความขดัแยง้ไดดี้   

 
3. แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น าเสนอ

ต่อสาธารณะและเพือ่ประกอบการพจิารณาในการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญการปฏิรูปคร้ังนี ้
3.1 ภายใตส้ังคมท่ีมีความหลากหลาย ศาสนาและวฒันธรรมถูกสะสมมาเป็นระยะเวลานาน 

จนท าให้คนในพื้นท่ีแห่งน้ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ และมีอตัลกัษณ์ของตวัเอง การท่ีเราจะคิดไปปรับ
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หรือไปแก้อะไรจ าเป็นตอ้งอาศยั “ความเข้าใจบริบทสังคม” เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้สอดแทรกหลกัศาสนาอิสลามอนัเป็นท่ียึดเหนียวจิตใจอยา่ง
ลึกซ้ึงมาประกอบใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเราคงไม่
จ  าเป็นตอ้งไปก าหนดโครงสร้างเป็นทางการ แมว้่าตามหลกัการอาจจะดี แต่ขอ้เท็จจริงอาจจะเกิด
การแทรกแซงในกระบวนการยติธรรมชุมชน โดยเฉพาะความขดัแยง้ในเร่ืองการแย่งชิงต าแหน่ง 
ซ่ึงท าใหก้ระบวนการยติุธรรมชุมชนแบบท่ีเป็นอยูเ่ส่ือมหายไป 
 3.2 การน าองคค์วามรู้เขา้ไปเสริมในกระบวนการยติุธรรมชุมชน ในการจดัการปัญหาต่างๆ 
ของชุมชนบางเร่ืองอาจะตอ้งใช้องค์ความรู้ดา้นอ่ืนๆ เขา้มาเสริมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิงในด้าน
กฎหมาย ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการจดัการปัญหานั้นๆ 
 3.3  ให้มีการขยายข้อบงัคบัการใช้กฎหมายอิสลามโดยจ ากัดพื้นท่ีอยู่เพียงสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่สามารถใช้ได้กับจงัหวดัท่ีมีมุสลิมอยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดของจงัหวดั 

3.4 อิหม่าม ควรเป็นบุคคลในพื้นท่ี ส่ือสารภาษาเดียวกนั มีความพร้อมทางด้านร่างกาย 
คุณวุฒิและวยัวุฒิ หากชราภาพ ไม่สมบูรณ์ ทุพลภาพ ก็ควรให้มีการเกษียณอายุในต าแหน่ง และ
สรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถมาด ารงต าแหน่งแทน  

3.5 ให้อ านาจอิหม่ามในการตัดสินข้อพิพาทต่างๆ ของสมาชิกชุมชนของตน เสมือน
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน และในพื้นท่ีก านนั ผูใ้หญ่บา้น
เวลามีการสนทนาบอกกล่าวแก่สมาชิกในชุมชน ทุกคนก็จะเช่ือปฏิบติัตาม ไม่ฝ่าฝืน  

3.6 ปรับมาตรฐานระบบการท างานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ให้มีความ
เขม้แขง็ และพฒันากระบวนการยติุธรรมชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.7 ในกรณีต าแหน่ง “ดาโต๊ะยุติธรรม” ซ่ึงมีอยูใ่นสามจงัหวดัขายแดนภาคใตแ้ละส่ีอ าเภอ
ของจงัหวดัสงขลา ควรให้มี “ดาโต๊ะยุติธรรม”อยูทุ่กจงัหวดัท่ีมีมุสลิมอาศยัอยู่มากกว่าร้อนละ 50 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

3.8 ควรมีคณะกรรมการระดบันโยบาย คณะกรรมการพฒันา โดยทัว่ไปแลว้ทางองค์กร
ภาครัฐเองก็จะมีคณะกรรมการพฒันาขา้ราชการพลเรือน แต่ศูนยย์ุติธรรมน้ีกลบัไม่มี ดงันั้นควรมี
คณะกรรมการท่ีจะพฒันาศกัยภาพ มีแผนการอบรมประจ าปี การให้ความรู้ การจดัแบ่งระดบัการ
อบรมส าหรับคนท่ีผา่นขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 เป็นอยา่งไร จนกวา่จะเป็นมืออาชีพ ใครระดบัไหนท่ีจะได้
เป็นมืออาชีพ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีระบบน้ีไม่มี คนท่ีเป็นคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัตอ้งอาศยัการ
เลือกตั้ง ถา้ไดเ้ป็นก็จะเขา้ท าหนา้ท่ีน้ีเลย ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะพฒันาได ้ถา้เปล่ียนใหม่ก็มีคนใหม่เขา้
มาก็จะกลบัไปท่ีเดิมอีก ไม่ต่อเน่ือง ทั้งน้ีควรมีทีมพฒันาและควรมีบุคลากรประจ าท่ีไม่ไดม้าจาก
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การเลือกตั้ง ในรูปแบบคลา้ยๆ กบัปลดัประจ าส านกังาน ไม่วา่ใครจะไปหรือจะมาก็จะมีผูข้บัเคล่ือน 
การดูแลระบบ ดูแลกฎหมาย รูปแบบ แบบฟอร์ม การจดัการต่างๆ น่าจะช่วยไดใ้นระดบัหน่ึง 

3.9 รัฐควรใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมชุมชนอยา่งกวา้งขวางไม่วา่
จะเป็นการบรรจุให้เป็นส่วนหน่ึงการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา โดยการจดัการเรียนการ
สอนในเร่ือง กระบวนการยุติธรรมในทุกๆ มิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ฯลฯ 

3.10 รัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กระบวนการยติุธรรมทางเลือกใหม้ากกวา่น้ี โดยจดั
ใหมี้นิติกร หรือผูไ้กล่เกล่ีย อาสาสมคัรต่างๆ ในแต่ละหมู่บา้น หรือ ต าบล เหมือนกบั อสม. รพ.สต. 
ประจ าหมู่บา้น พร้อมทั้งผูน้  าศาสนา ผูน้ าฝ่ายปกครอง ผูน้ าตามธรรมชาติ  ผูน้  าสตรี ฯลฯ มีส่วน
ร่วมในการใชก้ระบวนการยติุธรรมชุมชน 

3.11 ตอ้งสร้างความเขา้ใจโดยภาพรวม ในรูปแบบการพูดคุย โดยผา่นการประชาสัมพนัธ์
ให้ทางชุมชนไดรั้บทราบเก่ียวกบักระบวรการยุติธรรมท่ีชุมชนควรไดรั้บ ตลอดจนการพูดคุยให้
มากข้ึน เพราะการสร้างความเขา้ใจเป็นส่ิงส าคญั ถา้ชุมชนหรือคนในชุมชนมีความเขา้ใจแลว้ ก็
สามารถด าเนินการตามท่ีไดว้างไวห้รือตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งใจไวก้็จะเกิดข้ึนไดไ้ม่ยากนกั 

3.12 ควรเนน้กระบวนการปรึกษาหารือกบัชาวบา้นหรือชุมชน ว่าใครท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ง
ภาครัฐด้วย เราจะหาทางออกให้กับชุมชนได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าเหตุเกิดจากความไม่เสถียรภาพ
ทางการเมือง การขาดความร่วมมือของชุมชน ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี การปรึกษาหารือก็ถือ
ว่าเป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัมากเพื่อสร้างความเขา้ใจของชุมชนต่อกระบวนการยุติธรรม
และอีกหลายๆ เร่ือง ท่ีทางภาครัฐตอ้งการ และเป็นการสร้างความเขา้ใจในระดบัเดียวกนัและง่ายต่อ
การบริหารจดัการอีกดว้ย 

3.13 ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้กบัคนในชุมชนตามความสามารถพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั 
การสรรหาบุคคลในชุมชนท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละดา้นมาประจ าอยูท่ี่ศูนยย์ุติธรรมชุมชนหมู่บา้น
ตนเอง อาทิ ดา้นกฎหมาย (เป็นทนายประจ าหมู่บา้นชุมชนตนเอง) ดา้นจิตวิทยา ดา้นการพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อคอยให้ค  าปรึกษา ดูแลพฒันาหมู่บา้นชุมชนของตนเอง ไม่ใช่เอาคนนอก
พื้นท่ีเขา้มาท างาน จะท าใหไ้ม่รู้บริบทของคนในชุมชน และอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

3.14 ยุติธรรมชุมชนปัจจุบนัน้ี ถือเป็นความนิยมสมยัใหม่ ท่ีประเทศทัว่โลกสนใจ ให้
ความส าคญั องค์กรเอ็นจีโอของประเทศไทย หรือต่างประเทศท่ีประสบปัญหาในสถานการณ์
เดียวกบัเรา หรือใกล้เคียงกบัเรา ก็จะมีองค์กรเอ็นจีโอ เหล่าน้ีท่ีเขา้มาเป็นฝ่ายหนุนเสริม คอยให้
ความช่วยเหลือ สนบัสนุน เยยีวยา  

3.15 ยติุธรรมชุมชนไม่ไดมี้หนา้ท่ีแค่ดูแลช่วยเหลือดา้นความขดัแยง้ของคนในชุมชนเพียง
อย่างเดียว แต่ยงัมีหน้าท่ีคอยให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความแตกต่างทางด้านศาสนา ภาษา 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมดว้ย ดงันั้นควรเน้นให้ความส าคญัเร่ืองประชามติของคนใน
ชุมชนเป็นหลกั สามารถเสนอความคิดเห็นพร้อมไดรั้บการพิจารณาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
เม่ือนั้นความยติุธรรมของคนในชุมชนเก่ียวกบัปัญหาในทุกเร่ืองราวคงจะอยูไ่ม่ไกล  

3.16 รัฐควรมีการจดัฝึกอบรมบรรดาผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน เก่ียวกบัจรรยาบรรณในการ
ใหบ้ริการผูอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของตน ในฐานะท่ีตนเป็นตวัแทนในการช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็น
ตาของประชาชนในชุมชนแทนรัฐบาล ซ่ึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทัว่ถึง และครอบคลุมทัว่ทั้ ง
ประเทศ 

3.17 ควรให้ความส าคญักบัผูน้ าตามธรรมชาติ เช่น อิหม่าม โต๊ะครู บาบอ ในการการ
ปฏิบติัศาสนกิจ (ฝ่ายศาสนา) และให้การอบรม สั่งสอน เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน การ
ปฏิบติัตามบทบญัญติัศาสนา เช่น การละหมาด อ่านกุรอาน ถือศีลอด ไม่ด่ืมสุรา ส่ิงมึนเมา ไม่รังแก
สัตว ์ฯลฯ ตลอดจนคอยใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบักิจการของศาสนาอิสลามกบัคนในชุมชนของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กระบวนการยุติธรรมควรมีความขดัเจน ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หลายคร้ังความ
แตกต่างทางวฒันธรรมน ามาซ่ึงความแตกแยก และแบ่งฝ่ายระหวา่งรัฐกบัประชาชน ดว้ยเหตุน้ีการ
มีส่วนร่วมของผูท่ี้ท  างานดา้นยุติธรรมชุมชนกบัประชาชนจึงตอ้งมีการยกระดบัความความส าคญั
ใหม้ากข้ึน และตอ้ง ใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย  

2. การปฏิรูปดา้นกระบวนการยติุธรรมในชุมชนควรเอาชุมชนเป็นตวัตั้ง โดยให้ประชาชน
ในชุมชนแกปั้ญหาตนเองก่อน จนน าไปสู่ศาลยุติธรรม และตอ้งไม่เลือกปฏิบติั ท่ีส าคญัชุมชนตอ้ง
ศึกษาปัญหาใหชุ้มชนเองก่อน เพื่อแกปั้ญหาใหถู้กตอ้งตรงประเด็นความตอ้งการของประชาชน 

3. กระบวนการยติุธรรมชุมชนตอ้งเร่ิมจากผูน้ าชุมชนท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการไกล่
เกล่ีย มีการศึกษา มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล และไม่น าเอาความขดัแยง้ไปสู่การฟ้องร้องในกระบวนการ
ยติุธรรม  

4. กระบวนการยุติธรรมชุมชนควรท างานเคียงขา้งกบัอ าเภอ เพื่อถ่วงดุลอ านาจ เม่ือ
ชาวบา้นไปท่ีอ าเภอเพื่อขอความช่วยเหลือจะตอ้งท าใหช้าวบา้นรู้สึกวา่เขามีตวัตนสามารถพึ่งไดจ้ริง 
ขณะเดียวกนัยุติธรรมชุมชนจะตอ้งมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่หมดไปตามวาระ
ของขา้ราชการท่ีรับผดิชอบ หรือหมดไปพร้อมกบัรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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