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บทคัดยBอ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 เป8นกระบวนการยุติธรรมกระแสรอง ซึ่งมีแนวคิดที่มุAงเนBนการ
ระงับและไกลAเกลี่ยขBอพิพาท เป8นทางเลือกของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพื่อใหBโอกาสคูAกรณีไดBใหBอภัย
และใหBโอกาสคนที่สำนึกในความผิด บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค6 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญา
วิทยาเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 และการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
ไกลA เกลี่ ยขB อพิ พ าทภาคประชาชน พ.ศ.2562 2) เพื่ อศึ กษายุ ติ ธรรมเชิ งสมานฉั น ท6 ที่ ด ำเนิ น งานโดยศู น ย6
ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใชBรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชBเป8นแบบสัมภาษณ6เชิงลึกและการสนทนากลุAม โดยมีผูBใหBขBอมูลสำคัญ ประกอบดBวย
ผูBบริหารในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการศูนย6ไกลAเกลี่ยผูBไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน และกลุAมผูBเชี่ยวชาญ
ดBานยุติธรรมเชิงสมานฉันท6ที่ทำงานรAวมกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 10 คน
ผลการวิจัยพบวAา 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 การไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
ภาคประชาชน และการไกลAเกลี่ยเชิงพุทธ ซึ่งเป8นไปตามทฤษฎีทางอาชญวิทยาที่มีความสอดคลBองกันในดBาน
การพัฒนาและเยียวยาจิตใจของคูAกรณี 2) ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ใชBกระบวนการไกลAเกลี่ยเชิงพุทธ เนื่องจากผูBไกลAเกลี่ยสAวนใหญAเป8นพระสงฆ6ที่ผAาน
การอบรมการขึ้ น ทะเบี ย น จึ ง มุA ง เนB น ไปที่ พุ ท ธสั น ติ วิ ธี ใ นการแกB ไ ขปd ญ หา ศู น ย6 ดั ง กลA า วจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าท พ.ศ. 2562 มาตรา 68 ถึ งมาตรา 70 ยั งมี จ ำนวนผูB ใชB บ ริก ารไมA ม าก
เนื่องจากสถานการณ6แพรAระบาดของโควิด-19 ผนวกกับทำเลที่ตั้งภายในสถานศึกษาและระดับการรับรูBของ
ประชาชนถึงบทบาทหนBาที่ของศูนย6ฯ อีกทั้งยังเป8นศูนย6ฯ ตBนแบบที่ไดBรับการประเมินตามมาตรฐานของกรม
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คุBมครองสิทธิและเสรีภาพ และโดดเดAนในการเป8นศูนย6กลางใหBความรูBดBานการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทที่เนBนความ
สงบจากภายในจิตใจ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทของศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท มจร.
ควรทำงานเชิงรุก และมีระบบติดตามผลหลังการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
คำสำคัญ: ยุติธรรมเชิงสมานฉันท6; ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน; สถานศึกษา

Abstract
Restorative justice is a mainstream justice process that focuses on conflict resolution
and mediation. Restorative justice is an alternative to the mainstream justice process as it
allows all parties to the conflict to forgive and provide the opportunity to those who take
responsibility for the harm. The research article consists of the following objectives: 1 ) to
investigate the criminological concepts and theories concerning restorative justice and the
public sector dispute mediation in accordance with the Dispute Mediation Act B.E. 2 5 6 2
(2 0 1 9 ); and 2 ) to explore the restorative justice operated by the Public Sector Dispute
Mediation Center of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. This research is a qualitative
research. The tools used were in-depth interviews and group discussions. The key informants
included administrators, members of the Public Sector Dispute Mediation Center's
committee, and restorative justice professionals who had worked with the university, totaling
ten people from the study.
It has been found as follows: 1) The concepts and theories on restorative justice, the
public sector dispute mediation, and Buddhist mediation are all consistent in terms of
development and mental healing; 2 ) The Public Sector Dispute Mediation Center of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) was established in accordance with the
Dispute Mediation Act B.E. 2562, Section 68 to Section 70. The center is operated on the
basis of Buddhist mediation, and it is notable for being a center of knowledge on dispute
mediation with an emphasis on inner peace. Most mediators are monks who have
undergone registration training. It is also the prototype center that has been assessed
according to the standards of Rights and Liberties Protection Department. However, owing to
the pandemic situation of COVID-1 9 combined with the center's location within the
educational institution, there are still a small number of users, and public awareness of the
center's roles and responsibilities is still low. The proposed suggestion is for MCU's Public
Sector Dispute Mediation Center to increase its efficiency in dispute mediation, as well as to
implement proactive planning and a system for post-mediation follow-up.
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บทนำ

สังคมในปdจจุบันเกิดความวุAนวายและไมAสงบสุขจากขBอพิพาทขัดแยBง คูAกรณีสAวนใหญAจึงเลือกใชBวิธีการ
รุนแรงยุติปdญหาและกAอใหBเกิดปdญหาอาชญากรรมทำลายชีวิตและทรัพย6สินผูBอื่นตามมา หากสังคมไทยยังเนBน
การพัฒนาที่ตอบสนองความเป8นทุนนิยมโดยไมAสรBางคAานิยมดBานสันติภาพและขาดกลไกอำนวยความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท6แกAประชาชน ก็อาจทำใหBสังคมไทยเกิดวิกฤติความอAอนแอทางสังคมเนื่องมาจากภาวะการ
แตกแยกภายในสังคมในที่สุด (Buranasing, 2021) ประกอบกับที่นักอาชญาวิทยาและบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
วงการยุ ติ ธ รรมนานาชาติ เชA น Brian M. PEARCE ไดB ก ลA าวถึ งปd ญ หาของการดำเนิ น งานในกระบวนการ
ยุติธรรมพอสรุปไดBวAา การมีคดีความที่มีโทษเล็กนBอยขึ้นสูAสายพานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรอคอยการ
ตัดสินในชั้นศาลมากเกินไปเป8นสาเหตุสำคัญใหBการอำนวยความยุติธรรมเป8นไปดBวยความลAาชBา สอดคลBองกับที่
รายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อปšพ.ศ. 2557 ระบุวAาเวลาเฉลี่ยที่คดีความอยูA
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยคือ 13.5 เดือนตAอเรื่อง (Sonthisamphan, 2014) ความ
ลAาชBาในกระบวนการยุติธรรมดังกลAาวทำใหBประชาชนจำนวนมากรูBสึกวAาไมAสามารถเขBาถึงความยุติธรรมอันเป8น
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของรัฐไดB ดังภาษิตกฎหมายที่กลAาววAากระบวนการยุติธรรมที่ลAาชBา คือ ความ
ไมAยุติธรรมสำหรับคูAกรณี ดังนั้นการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท6มาใชBเป8นกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก ไดBรับความสนใจจากวงวิชาการทางอาชญาวิทยาและงานบริหารงานยุติธรรมตลอดจนผูBบริหาร
ระดั บ สู งในกระทรวงยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยตั้ งแตA ชA ว งปš พ .ศ. 2543 เป8 น ตB น มา สA งผลสำคั ญ ใหB มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายดBานกระบวนการยุติธรรมของประเทศจากสนับสนุนเฉพาะการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลมาสูAภารกิจการกระจายงานยุติธรรมไปยังพื้นที่ระดับจังหวัดในปš พ.ศ. 2548 สอดคลBอง
กั บ นโยบายรั ฐ บาลภายใตB ก ารนำของพลเอกสุ ร ยุ ท ธ จุ ล านนท6 ซึ่ ง แถลงตA อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ เ มื่ อ วั น ที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (Sonthonthanarom, 2017) ทำใหBหนAวยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวขBองกับงาน
ยุติธรรมโดยเฉพาะการไกลAเกลี่ยประนีประนอมขBอพิพาทตBองเป•ดโอกาสใหBภาคประชาชนเขBามามีสAวนรAวม
ทำงานกับเจBาหนBาที่รัฐภายใตBยุทธศาสตร6วAา “ยุติธรรมถ*วนหน*า ประชามีส5วนร5วม”
นอกจากนี้ แผนแมAบทภายใตBยุทธศาสตร6ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2560
– พ.ศ. 2579 ไดBมีการจัดทำรAางพระราชบัญญัติไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีเหตุผลวAาการไกลAเกลี่ยขBอ
พิพาทเป8นวิธีการระงับขBอพิพาทวิธีการหนึ่งที่ทำใหBขBอพิพาทสามารถระงับไปไดBดBวยความสะดวก รวดเร็ว และ
เป8นธรรม การนำการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทไปใชBอยAางแพรAหลายจะมีสAวนชAวยใหBสังคมสามารถแกBไขขBอพิพาทที่
เกิดขึ้นไดBอยAางมีประสิทธิภาพและทำใหBประชาชนสามารถอยูAรAวมกันไดBอยAางสันติสุข (Office of Judicial
and Legal Affairs, 2020) และมีสาระสำคัญเป8นการกำหนดใหBมีกฎหมายกลางวAาดBวยการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
โดยนำกระบวนการไกลAเกลี่ยขBอพิพาททางแพAงที่มีทุนทรัพย6ไมAมากนักและขBอพิพาททางอาญาบางประเภทมา
กำหนดเป8นกฎหมายกลางเพื่อใหBหนAวยงานของรัฐและศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนใชBในการยุติหรือ
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ระงับขBอพิพาท ซึ่งสภานิติบัญญัติแหAงชาติไดBพิจารณาเห็นชอบเห็นสมควรใหBประกาศใชBบังคับเป8นกฎหมาย
การประกาศใชBพระราชพระราชบัญญัติไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562 สAงผลใหBเกิดประโยชน6ตAอการลดจำนวน
คดีที่ขึ้นสูAศาลไดBเป8 นจำนวนมาก โดยผลการดำเนินงานภาพรวมระบุ วAา ในปš พ.ศ. 2563 มีการจัดตั้งศูนย6
ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนขึ้น 358 แหAงทั่วประเทศ ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทเสร็จสิ้นไปแลBวจำนวน 1,507
คดี ลดคAาใชBจAายประชาชนในการเขBาสูAกระบวนการยุติธรรมไดBจำนวน 174 ลBานบาท และลดจำนวนคดีขึ้นสูA
ศ าล ไดB จ ำน ว น 1 ,5 0 7 ค ดี (Rights and Liberties Protection Department, 2021) จ าก ก ารที่
พระราชบัญญั ติไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 68 ถึงมาตรา 70 บัญญั ติใหBกรมคุBมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีหนBาที่สAงเสริมและสนับสนุนใหBประชาชนรวมตัวกันเป8นศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
ภาคประชาชนเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการใหBบริการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทโดยคนกลางซึ่งเป8นประชาชนแทนที่จะ
เป8นเจBาหนBาที่ภาครัฐ ทำใหBมีการแสวงหาความรAวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป•ดดำเนินการ
ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนขึ้นภายในสถานศึกษาใหBประชาชนทั่วประเทศสามารถเขBาถึงความ
ยุติธรรมจากการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนไดBอยAางสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยมีการลงนามความรAวมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ระหวAางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กับสำนักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม พรBอมทั้งเป•ดศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ถือเป8นศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนในสถาบันการศึกษา
(นำรAอ ง) แหA งแรกที่ เป• ด ดำเนิ น การ และมี เปŸ าหมายวA าจะพยายามขยายผลศู น ย6 ไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทภาค
ประชาชนนี้ไปยังวิทยาลัยสงฆ6ภายใตBสังกัด มจร. ทั่วประเทศ
ดBวยเหตุขBางตBนดังกลAาว ผูBวิจัยจึงตBองการศึกษายุติธรรมเชิงสมานฉันท6ในศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาค
ประชาชนภายในสถานศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อศึกษาการใชBแนวคิด
ยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท6 (Restorative Justice) และทฤษฎี ท างอาชญาวิ ท ยาเกี่ ย วกั บ ความยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท6ในกระบวนการไกลAเกลี่ยภาคประชาชน กระบวนการใชBยุติธรรมเชิงสมานฉันท6ที่ดำเนินงานโดย
ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนภายในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป8นศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาค
ประชาชนภายในสถานศึกษา เพื่อสAงเสริมและแนวทางการปฏิบัติใชBยุติธรรมสมานฉันท6ใหBแกAศูนย6ไกลAเกลี่ย
ขBอพิพาทภาคประชาชนอื่นๆ ในประเทศไทยตAอไป

วัตถุประสงคPของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ท างอาชญาวิท ยาเกี่ ยวกั บ ความยุติธรรมเชิ งสมานฉัน ท6 และการ
ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562
2. เพื่ อศึ กษายุ ติธรรมเชิ งสมานฉั น ท6 ที่ ดำเนิ น งานโดยศู น ย6ไกลA เกลี่ ยขB อพิ พ าทภาคประชาชนภาย
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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งานวิจัยชิ้นนี้เป8นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขBอมูล ดBวยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขBอง
กับแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท6 และการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท รวมถึงขBอมูลพื้นฐานของศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ศกช.มจร.) โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ตAอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาดBานเนื้อหาเอกสารแนวคิดทฤษฎี ผูBวิจัยมีแนวทางการศึกษา แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 ทฤษฎีอาชญาวิทยาที่เกี่ยวขBองกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท และงานวิจัยที่เกี่ยวขBอง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาในภาคสนาม ผูBวิจัยไดBกำหนดขอบเขตการศึกษาในภาคสนามออกเป8น 2
ประเด็น ไดBแกA ประเด็นที่หนึ่ง คือ แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท6
และการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.
2562 และประเด็ น ที่ สอง คื อ การใชBยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท6 ที่ ดำเนิ น งานโดยศู น ย6ไกลAเกลี่ยขBอพิ พ าทภาค
ประชาชนภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 3 ผูBใหBขBอมูลสำคัญ (Key Informant) ในงานวิจัยฉบับนี้ แบAงออกเป8น 2 กลุAม ไดBแกA
1) ผูBบริหารในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการศูนย6ไกลAเกลี่ย ผูBไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน และ
กลุAมผูBเชี่ยวชาญดBานยุติธรรมเชิงสมานฉันท6ที่ทำงานรAวมกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 10 คนหรือจนกวAาขBอมูล
จะอิ่มตัว
2) ผูBที่มีสAวนเกี่ยวขBองและมีความรูBเกี่ยวกับองค6ความรูBจากการถอดบทเรียนยุติธรรม เชิงสมานฉันท6ที่
ดำเนินงานโดยศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
รวมทั้งสิ้น 6 คนหรือจนกวAาขBอมูลจะอิ่มตัว
ขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือและวิธีการที่ใชBในการศึกษา
1) การรวบรวมจากเอกสารหลักฐาน (Documentary) ผูBวิจัยไดBทำการศึกษาพระราชบัญญัติไกลAเกลี่ย
ขB อ พิ พ าท พ.ศ.2562 และกฎหมายลำดั บ รองหรื อ อนุ บั ญ ญั ติ อี ก เป8 น จำนวนมาก อนุ บั ญ ญั ติ ร องรั บ
พระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 และการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอ
พิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 และขBอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขBองกับงานวิจัย
2) การสัมภาษณ6 ผูBวิจัยไดBออกแบบแบบสัมภาษณ6แบบมีโครงสรBาง (structure interview) เพื่อใชB
ในการสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใชBยุติธรรมเชิงสมานฉันท6ที่ดำเนินงานโดยศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาค
ประชาชนภายในมหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ซึ่ งดำเนิ น การตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพของ
เครื่องมือดBวยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสBา (triangulation)
3) การจัดประชุมกลุAมยAอย การประชุมกลุAมยAอย เป8นการสนทนากับกลุAมเปŸาหมายที่ไดBกำหนดไวB โดย
ในการจัดสนทนากลุAมมีผูBเขBารAวมไมAนBอยกวAา 6 คน เพื่อยืนยันขBอมูล และเพิ่มเติมขBอมูลใหBสมบูรณ6มากยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 5 การรวบรวมขBอมูล ผูBวิจัยไดBทำการรวบรวมขBอมูลดBวยวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียง
การสัมภาษณ6/การสนทนากลุAม โดยผูBวิจัยไดBดำเนินการแจBงผูBใหBขBอมูลทราบและยินยอมเขBารAวมการสัมภาษณ6
ทั้งนี้ ผูBวิจัยยึดหลักการวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย6 (Belmont Report) ทั้งนี้ผูBวิจัยจะใชBนามแฝง
ในการวิจัยเพื่อปกป•ดขBอมูลของผูBใหBขBอมูลดBวย
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห6ขBอมูล ผูBวิจัยจะดำเนินการนำเสนอผูBวิจัยนำเสนอในลักษณะของการเลAา
เรื่องพรรณนาเชิงวิเคราะห6 (Narrative Analysis Description) และหลักการวิเคราะห6เชิงเนื้อหา (Content
analysis) และการตรวจสอบความถูกตBองของผลการวิเคราะห6 (Conclusion Integrative and Verification)
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการศึกษาวิจัย และ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ผูBวิจัยดำเนินการสรุปผลการ
ศึกษาวิจัย และ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค6การวิจัยทั้งสองขBอ เพื่อเป8นแนวทางใหBแกAศูนย6
ไกลAเกลี่ยภาคประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ตAอไป

ผลการวิจัย

วัตถุประสงค^ที่ 1 ไดBศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท6
และการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.
2562 ผลการวิจัยพบวAา ในปš พ.ศ. 2562 ไดBเริ่มมีการยกรAางพระราชบัญญัติไกลAเกลี่ยขBอพิพาท การไกลAเกลี่ย
ขBอพิพาทถือเป8นยุติธรรมทางเลือกกระแสรอง กลAาวคือ การระงับขBอพิพาททางเลือก (Alternative Dispute
Resolutions) เป8 นกระบวนการระงับขBอพิ พาทดBวยวิธีอื่นๆ นอกจากวิธีการทางศาล โดยใหB คูAพิพาทไดBหา
ขBอตกลงรAวมกันเพื่อยุติขBอพิพาทโดยไมAตBองฟŸองรBองในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งการไกลAเกลี่ย
ขBอพิ พ าท มุA งเนB น การแกBไขปd ญ หาและเยียวยาดBวยความสมั ครใจของคูA กรณี ทั้ งสองฝ§าย คูA พิ พ าทมี อำนาจ
สมบูรณ6ในการรAางขBอตกลงรAวมกัน เพราะผูBไกลAเกลี่ย (Mediator) เขBามาชAวยอำนวยความสะดวกในการหา
ความตBองการที่แทBจริงของทั้งสองฝ§ายเทAานั้น ความตึงเครียดนBอยกวAา เมื่อเทียบกับการอนุญาโตตุลาการ หรือ
ศาลรักษาความสัมพันธ6ของทั้งสองฝ§ายการดำเนินการระงับขBอพิพาทเป8นความลับ และจบขBอพิพาทไดBอยAาง
รวดเร็ว ถือเป8นมิติใหมAของกระบวนการยุติธรรมของประเทศ กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุBมครองสิทธิและ
เสรี ภ าพไดB ส รB างการมี สA ว นรA ว มกั บ เครื อ ขA ายอาสาสมั ค รภาคประชาชน และบู รณาการความรA ว มมื อ กั บ
หนAวยงานตAางๆ ในการสAงเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนการระงับขBอพิพาททางเลือกดBวยการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
เพื่อใหBประชาชนมีทางเลือกในการเขBาถึงความยุติธรรมอยAางสะดวก รวดเร็ว เป8นธรรม (Gulprasertra, 2021)
โดยปdจจุบันไดBผลักดันใหBมีพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งเป8นกฎหมายกลาง
เพื่อใหBหนAวยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน และศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนใชBในการจัดกระบวนการ
ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทอยAางมีระบบและเป8นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลAาว จะมีผลบังคับใชBทั้งฉบับ
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการไกลAเกลี่ยขBอพิพาททางแพAง ไดBแกA ขBอพิพาทที่
เกี่ยวกับที่ดินที่มิใชAขBอพิพาทเกี่ยวดBวยกรรมสิทธิ์ขBอพิพาทระหวAางทายาทเกี่ยวกับทรัพย6มรดก และขBอพิพาท
อื่นที่มีทุนทรัพย6ไมAเกินหBาลBานบาท ประเภทขBอพิพาททางอาญา ไดBแกA ความผิดอาญาอันยอมความไดB ความผิด
ลหุโทษที่ยอมความไดBเป8นความผิดตAอสAวนตัวไมAกระทบตAอสAวนรวม ตามมาตรา 390-395 และมาตรา 397
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และความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอยAางสูงไมAเกิน 3 ปš ปรากฏตามทBายพระราชบัญญัติใหBสามารถยุติหรือระงับไดB
ดB ว ยการไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทอั น เกิ ด จากความสมั ค รใจของคูA ก รณี ทั้ ง สองฝ§ า ย (Ninthongkham, 2003)
พระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ถือเป8นกฎหมายที่จะชAวยใหBหนAวยงานของรัฐ และ
ภาคประชาชนสามารถอำนวยความยุติธรรมใหBประชาชนไดBโดยสะดวก รวดเร็ว และไมAตBองเสียคAาใชBจAายคAา
ทนาย คAาธรรมเนียมศาล เป8นการดำเนินการใหBคูAกรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันใน การระงับขBอพิพาทโดยสันติ
วิธีและปราศจากการวินิจฉัยขBอพิพาท และใหBขBอตกลงอันเกิดจากความตกลงยินยอมของคูAกรณีมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเขBาถึงความยุติธรรมไดBอยAางแทBจริง ทำใหBปริมาณคดีที่ขึ้นสูAศาลลด
นBอยลง ลดปdญหาความขัดแยBง และเกิดความสมานฉันท6ในการยุติขBอพิพาท ซึ่งการเขBาสูAกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลั ก และมี ก ารถู ก กลA าวอB างวA าเป8 น ผูB ตB อ งหาและเขB าเรื อ นจำ ก็ อ าจทำใหB เกิ ด การตี ต ราทางสั งคม
ตาม ทฤษฎี เรื่องตีตรา ซึ่งเชื่อวAาตามที่ กระทำความผิดแลBวเอาเขBาเรือนจำ ถูกตีตราไปแลBววAาเป8 นคนไมAดี
มีประวัติติดตัวซึ่งสAงผลตAอการทำงานในอนาคต การฝdงภาพจำที่ไมAดีอาจสAงผลกระทบตAอการใชBชีวิตของคูAกรณี
ในอนาคตภายหลังขBอพิพาทนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งสังคมควรตระหนักถึงการระงับขBอพิพาท ซึ่งเป8นการตกลงที่เป8นผล
มาจากกระบวนการเชิงสมานฉันท6ผลในทางสมานฉันท6 เชAน การฟª«นฟูการเยียวยา โดยมุAงหมายเพื่อใหBตรงกับ
ความตBองการและความรับผิดชอบของแตAละบุคคล และความตBองการและความรับผิดชอบรAวมกันของคูAกรณี
และเพื่อใหBบรรลุผลในการทำใหBผูBเสียหายและผูBกระทำผิดไดBกลับคืนมามีความสัมพันธ6ใหมAที่ดีตAอกัน
กลไกที่สำคัญอยAางยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “ผูBไกลAเกลี่ย”
ซึ่งไดBบัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค6จะขึ้นทะเบียนเป8น ผูBไกลAเกลี่ยตBองผAานการฝ®กอบรมการไกลAเกลี่ย
ขB อพิ พ าทตามหลั กสู ตรที่ คณะกรรมการพั ฒ นาการบริห ารงานยุ ติธรรมแหA งชาติ ต ามกฎหมายวAาดB วยการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหAงชาติรับรอง กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพไดBทำการ
เป•ดอบรมเตรียมความพรBอมผูBไกลAเกลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ.2562
โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพรBอมใหBผูBไกลAเกลี่ยไดBมีความรูBเกี่ยวกับกระบวนการไกลAเกลี่ยขBอ
พิพาท กฎหมายเบื้องตBนที่เกี่ยวขBอง ความสามารถและทักษะการเป8นคนกลางเพื่อไกลAเกลี่ยขBอพิพาท รวมถึง
จริยธรรมในการปฏิบัติหนBาที่ผูBไกลAเกลี่ย จึงไดBรAวมมือกับสถาบันพระปกเกลBา จัดทำเนื้อหาหลักสูตรและคูAมือ
การฝ® กอบรมสำหรับ ฝ® กอบรมบุ ค คลที่ จะขึ้ น ทะเบี ยนเป8 น ผูB ไกลA เกลี่ ยตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ฉบั บ นี้ โดยมี
วัตถุประสงค6เพื่อสAงเสริมใหBมีศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนที่สามารถดำเนินการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทไดB
อยAางเป8นระบบมาตรฐาน รวมถึงสรBางผูBไกลAเกลี่ยที่มีความรูBความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติหนBาที่ไดBอยAางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสAงเสริมและสนับสนุนใหBเครือขAายภาคประชาชนและทุกภาคสAวนเขBามามีสAวนรAวมใน
การดำเนินการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท เพื่อจัดการความขัดแยBงโดยสันติวิธี และเป8นมิติใหมAในการไกลAเกลี่ยของ
กระทรวงยุ ติ ธรรม ที่ มี ระบบขึ้ น ทะเบี ยนโดยจั ด ทำบั ญ ชี ผูBไกลA เกลี่ ยครอบคลุ ม ทั่ วประเทศทั้ ง 76 จั งหวัด
โดยยกระดับผูBไกลAเกลี่ยภาคประชาชน ปราชญ6ชาวบBานที่มีความสามารถและประสบการณ6ในการระงับขBอ
ขัดแยBงในชุมชนขึ้นมาเป8นผูBไกลAเกลี่ยขBอพิพาทโดยวิชาชีพซึ่งมีบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวขBอง ดังรายละเอียด
ตAอไปนี้ พระราชบัญญัติไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ.2562 สาระสำคัญของอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติการ
ไกลA เกลี่ ยขB อ พิ พ าท พ.ศ. 2562 ไดB รับ การเสนอโดยกรมคุB ม ครองสิ ท ธิและเสรีภ าพ ไดB จัด ทำระเบี ยบกรม
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คุBมครองสิทธิและเสรีภาพวAาดBวยการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทของศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
โดยกำหนดใหBประชาชนที่ประสงค6จะดำเนินการ ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท จำนวนไมAนBอยกวAา 5 คน รวมตัวกันเป8น
ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนยื่นคำขอขึ้นทะเบียน กับกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ ปdจจุบัน ขBอ
พิพาททางแพAงและทางอาญาเกิดขึ้นเป8นจำนวนมากจึงมีการเห็นควรใหBนำกระบวนการไกลAเกลี่ยขBอพิพาททาง
แพAงซึ่งมีทุนทรัพย6ไมAมากนักและขBอพิพาททางอาญาบางประเภทมากำหนดเป8นกฎหมายกลางเพื่อใหBหนAวยงาน
ของรัฐพนักงานสอบสวนหรือศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนใชBในการยุติหรือระงับขBอพิพาทดังกลAาวไดB
แบAงออกเป8นทั้งหมด 6 หมวด นอกจากที่กลAาวมา พรบ.การไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562 ยังมีกฎหมายลำดับ
รองหรืออนุบัญญัติอีกเป8นจำนวนมาก อนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562
ที่เกี่ยวขBองประมาณ 10 ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการจัดตั้งศูนย6ไกลAเกลี่ย ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา
68 จึงไดBใหBกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการตราพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ.2562
ขึ้นมาเพื่อนำกระบวนการไกลAเกลี่ยขBอพิพาททางแพAง ซึ่งมีทุนทรัพย6ไมAมากนัก และขBอพิพาททางอาญาบาง
ประเภท มากำหนดเป8นกฎหมายกลาง เพื่อใหBหนAวยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
ภาคประชาชน ใชBในการยุติหรือระงับขBอพิพาท และไดBสรBางผูBทำหนBาที่ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทในชุมชน รวมถึงขึ้น
ทะเบียนผูBทำหนBาที่ไกลAเกลี่ย กรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสAงเสริมการระงับขBอพิพาท มีนโยบายการ
ตั้งศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท เป8นการชAวยเหลือและเยียวยาตามหลักสังคมสมานฉันท6 สรBางวัฒนธรรมการไกลA
เกลี่ย เพื่อใหBประชาชนสามารถเขBาถึงกระบวนการยุติธรรมไดBโดยงAาย สะดวกรวดเร็ว สามารถชAวยลดคดีตAางๆ
รวมทั้งความขัดแยBงในชุมชน ทุกคนอยูAรAวมกันอยAางสันติสุข และเป8นการนำความยุติธรรมสูAมือประชาชน ตาม
นโยบายยุติธรรมเชิงรุก สรBางสุขใหBประชาชน
ในปš พ.ศ. 2564 กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดBจัดตั้งศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอ
พิพาทภาคประชาชน ครบ 50 เขต ครอบคลุม 180 แขวงในกรุงเทพมหานคร และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
อีกจำนวนกวAา 406 แหAง เพื่อเป8นจุดเชื่อมใหBประชาชนเขBาถึงกระบวนการยุติธรรมไดBโดยสะดวกรวดเร็ว เป8น
ธรรม และเสียคAาใชBจAายไมAมาก เพื่อชAวยลดคดี ลดความขัดแยBง ใหBประชาชนสามารถอยูAรAวมกันอยAางสันติสุข
โดยการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทมีผลบังคับตามกฎหมาย ประชาชน สามารถติดตAอใชBบริการไดBที่ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอ
พิ พ าทภาคประชาชน โดยกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดBกำหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดตั้งศูนย6
ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนตามพรบ.การไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค^ที่ 2 ที่ไดBศึกษาการดำเนินงานดBานยุติธรรมเชิงสมานฉันท6ที่ดำเนินงานโดยศูนย6ไกลAเกลี่ย
ขBอพิพาทภาคประชาชนภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวAา ศูนย6ไกลAเกลี่ยภาคประชาชน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป•ดดำเนินการเมื่อปš พ.ศ. 2563 โดยมจร. ลงนามความ
รA วมมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) กั บ กรมคุB ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ และสำนั ก งานกิ จ การยุ ติ ธรรม เป• ด ศู น ย6
ไกลA เกลี่ ย และรA ว มงานวิ จั ย ซึ่ งมจร ไดB เป• ด ศู น ย6 ไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทภาคประชาชน โดยนำหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเรื่องสมบัติ 4 ประการ ไดBแกA
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1. คติสมบัติ หมายถึง ที่อยูA ที่ไป ทางดำเนินดีหรือทำถูกเรื่อง ถูกที่ คือ กรณีนั้น สภาพแวดลBอมนั้น
สถานการณ6นั้น ถิ่นที่นั้น ตลอดถึงแนวทางดำเนินชีวิตขณะนั้น เอื้ออำนวยแกAการกระทำความดี หรือการเจริญ
งอกงามของความดี ทำใหBความดีปรากฏผลโดยงAาย
2. อุ ป ธิส มบั ติ หมายถึ งมี กายสงAา สวยงาม บุ ค ลิ ก ภาพดี ในชA วงสั้ น หมายถึ ง รAางกายแข็ งแรง
มีสุขภาพดี
3. กาลสมบัติ หมายถึง เกิดอยูAในสมัยที่โลกมีความเจริญ หรือบBานเมืองสงบสุข มีการปกครองที่ดี
คนในสังคมอยูAในศีลธรรม สามัคคีกัน ยกยAองคนดี ไมAสAงเสริมคนชั่ว ในชAวงสั้นหมายถึงทำถูกกาล ถูกเวลา
4. ปโยคสมบัติ หมายถึง ฝdกใฝ§ในทางที่ถูก นำความเพียรไปใชBขวนขวายประกอบการที่ถูกตBองดี
งาม มีปกติประกอบกิจการงานที่ถูกตBอง ทำแตAความดีงามอยูAแลBว ในชAวงสั้นหมายถึงเมื่อทำกรรมดี ก็ทำใหBถึง
ขนาด ทำจริงจัง ใหBครบถBวนตามหลักเกณฑ6 ใชBวิธีการที่เหมาะกับเรื่อง หรือทำความดีตAอเนื่องมาเป8นพื้นแลBว
กรรมดีที่ทำเสริมเขBาอีก จึงเห็นผลไดBงAาย
การนำหลักพุทธสันติวิธีเขBามามีสAวนในการจัดการขBอพิพาท ซึ่งการไกลAเกลี่ยขBอพิพาทตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา (Phramaha Hansa Dhammahaso, 2021) ดังนี้
1. มิติของของพระวินัย คือ การใชBวิธีการใหBคนกลาง (ภิกษุผูBฉลาดสามารถ) ไกลAเกลี่ยประนีประนอม
ในความขั ด แยB งหรือ ขB อ พิ พ าทอั น เป8 น ความผิ ด ที่ เป8 น โทษเบา เพื่ อ ระงับ อธิก รณ6 หรือ ขB อ พิ พ าทของสงฆ6
(อาจจะรวมถึงภิกษุณี สามเณร สามเณรี อุบาสก และอุบาสิกา)
2. มิติของพระธรรม คือ การใชBวิธีดับความขัดแยBงภายในและความขัดแยBงภายนอกซึ่งกินความกวBาง
กวAาในแงAของผูBไกลAเกลี่ยและคูAกรณีตBองขจัดความขัดแยBงทั้งภายในและภายนอกไปดBวยกัน
นอจากนี้ความหมายของสันติวิธี หมายถึง “วิธีการในการจัดการความขัดแยBงที่ดำรงอยูAบนฐานของ
การ “รูB ตื่น และ เบิกบาน” เป8น “วิธี ขBอปฏิบัติ หรือชุดวิธีอยAางใดอยAางหนึ่งของพระพุทธเจBา หรือเหลAาสาวก
ของพระองค6ไดBใชBเป8นเครื่องมือในการจัดการความขัดแยBงอยAางสันติ” คำวAา “การจัดการอยAางสันติหมายถึง
“การใชBวิธี ขBอปฏิ บั ติ หรือชุดของวิธีทุ กชนิ ดที่ มีอยูAเขBาไปจัดการความขัดแยBงโดย ไมA ใชBความรุน แรงหรือ
ปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอBอม” โดยมีวิสัยทัศน6การเป8นศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน
และพัฒนาผูBไกลAเกลี่ยตาม พรบ.การไกลAเกลี่ย พ.ศ. 2562 และบูรณาการกับพุทธสันติวิธี สำหรับหนBาที่ศูนย6
ไกลAเกลี่ยภาคประชาชน มจร. ไดBแกA ปŸองกันความขัดแยBง แกBไขความขัดแยBง เยียวยาผลจากความขัดแยBง และ
รักษาสันติภาพ ในสAวนของศูนย6ไกลAเกลี่ยภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
ไดBดำเนินการไกลAเกลี่ยโดยเนBนกระบวนการทางพุทธศาสนา นำหลักพุทธสันติวิธีมาใชBในการดำเนินงาน โดย
มุAงเนBนที่คุณสมบัติของผูBไกลAเกลี่ย ตBองมีสติ ขันติและสันติ โดยผูBไกลAเกลี่ยจะตBองยึดหลักกัณยาณมิตรธรรม
พรหมวิหารธรรม อคติ อิทธิบาท โยนิโสมนสิการ สาราณียธรรม จริยธรรมผูBไกลAเกลี่ยและสันติภาพภายใน
ซึ่งผูBไกลAเกลี่ยจะตBองมีความรูBตระหนักถึงการรูBตนเอง การจัดการตนเองและตระหนักรูBสังคม โดยใชBหลัก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 (Restorative Justice: RJ) โดยใหBพื้นฐาน ผนวกกับการดำเนินงานใน
เชิงพุทธสันติวิธี กลAาวคือ ใชBหลักของการสื่อสารอยAางสรBางสรรค6 การเป8นผูBอำนวยความสะดวก แตAหลักการ
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ดำเนินงานก็ยังคงยึดโยงเกี่ยวกับหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 หรือ RJ เพื่อมุAงเนBนการกลับคืน
ความสัมพันธ6ของคูAกรณี
นอกจากนี้ พ.ศ. 2563 ศูนย6ฯ ไดBดำเนินการอบรมผูBไกลAเกลี่ยรุAนที่ 1-3 เรียบรBอยแลBว ซึ่งมีทั้งพระสงฆ6
และฆราวาส และจะเป•ดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักไกลAเกลี่ยขBอพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ย
ขBอพิพาท พ.ศ. 2562 จำนวน รุAน 4-8 ในตBนปš พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผูBสมัครเพื่อเขBารับการฝ®กอบรมจำนวนมากโดย
จะมีการพิจารณาผูBมีคุณสมบัติเขBารับการฝ®กอบรม พรBอมยกระดับหลักสูตรไกลAเกลี่ยขBอพิพาทพุทธสันติวิธี
จำนวน 2 รุAน ซึ่งมีความเป8นอัตลักษณ6ของมหาวิทยาลัยสงฆ6คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยเป•ดรับสมัครเพื่อพัฒนาเป8นผูBไกลAเกลี่ยขBอพิพาท ผูBประนีประนอม และผูBทำงานในศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท
ภาคประชาชนทั่วประเทศ และไดBยกระดับความเขBมขBนของหลักสูตรจาก 36 ชั่วโมง เป8น 48 ชั่วโมง ซึ่งมุAงเนBน
การดำเนินงานเพื่อปŸองกัน มากกวAาการแกBไข อีกทั้งยังพัฒนาหลักสูตรใหBมีความหลากหลาย และยังจัดงาน
ขันติธรรมผสานศาสนากวAา 5 ศาสนาเพื่อมุAงสรBางสันติศึกษาในสังคมไทย มุAงเนBนการหาจุดรAวมทุกศาสนา
ทุบกำแพง (จุดยืน) สรBางสะพาน (จุดตAาง) สานความรัก (หาจุดรAวม) เพื่อเป8นแนวทางในการสรBางสันติภาพใน
สังคมไทยตAอไป ทั้งนี้ ในระยะตAอไป มจร ไดBดำเนินการจัดลงนามความรAวมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งศูนย6ไกลA
เกลี่ยขBอพิพาท โดยใหBพระสงฆ6เป8นผูBไกลAเกลี่ย ครอบคลุม 40 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการขยายผล ศูนย6ไกลA
เกลี่ยขBอพิพาท มจร. มีการดำเนินงานที่เขBมแข็งและสามารถรับการประเมินจากรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ
ในปš พ.ศ.2563 ไดBรับคะแนน 99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน พรBอมนำเสนอการพัฒนาใหBมีความ
ยั่งยืนและเป8นตBนแบบของศูนย6อื่นๆตAอไปทั่วประเทศ ในมติที่ประชุมจึงมีการเตรียมการยกรAางแผนพัฒนาศูนย6
ไกลAเกลี่ยขBอพิ พ าทภาคประชาชน มจร อยAางเป8 นระบบโดยรAวมกับกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ พรBอม
ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลึกกำลังกับเครือขAายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อขับเคลื่อนศูนย6ไกลAเกลี่ยภาคประชาชนบริการสังคมสันติสุข ซึ่งแผนจะกำหนดคน งาน เงิน ที่มีความ
เหมาะสม พรBอมตั้งคณะกรรมการทำแผนพัฒนาศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน มจร. เพื่อการทำงานที่
เป8นระบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน มจร ขยายผลที่แรกคือการเป•ดศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอ
พิพาทภาคประชาชนวัดทAาคอยนาง อำเภอปรางกูA จังหวัดศรีสะเกษ
ในปš พ.ศ. 2563 ที่ ผAานมา ประเทศไทยประสบปd ญ หาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
ในประเทศไทย เริ่มตั้งแตAวันที่ 13 มกราคม 2563 และเป8นสAวนหนึ่งของการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 สAงผล
ใหBรัฐบาลมีนโยบายในการป•ดสถานศึกษา สถานที่ราชการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากสถานที่ตั้งเป8น
การทำงานที่ บB า น (Work from home) ซึ่ งไดB สA งผลใหB ก ารดำเนิ น งานของศู น ย6 ไกลA เกลี่ ย ของพิ พ าทภาค
ประชาชน มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (มจร) ไดB รับ ผลกระทบจากวิ ก ฤตการณ6 ดั งกลA าว
โดยตลอดปš พ.ศ. 2563 ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร) ดำเนินรับขBอพิพาททั้งสิ้น 3 เรื่อง ผลของการไกลAเกลี่ยมีทั้งคูAกรณีไมAมาตามนัดเพราะโควิด-19 วงเงิน
การไกลAเกลี่ยเกินอำนาจศูนย6ฯ และประสงค6จะฟŸองรBองตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งกระบวนการเป8นไป
ตามระเบียบของกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดBกำหนดแนวทางขั้นตอนปฏิบัติไวB หากแตA
ความแตกตAางคือการไกลAเกลี่ย ซึ่งเป8นทั้งการใชBศาสตร6และศิลปะในการแกไขปdญหาตามหลักการดBานพุทธ-
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สันติวิธีเป8นหลัก ซึ่งถือไดBวAาเป8นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 (Restorative Justice) ในรูปแบบหนึ่ง
เป8นกระบวนทัศน6เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเดAน คือ เป8นทั้ง “วิธีการแบบสันติวิธี”
ในการจัดการความขัดแยBงและการกระทำผิดกฎหมายที่นำไปสูA “เปŸาหมายเชิงสมานฉันท6” กรอบยุติธรรม
เชิงสมานฉันท6มุAงเนBนที่ “การฟª«นฟูสัมพันธภาพระหวAางบุคคล” ดBวยการประชุมผูBมีสAวนไดBสAวนเสียทุกฝ§าย คือ
คูAกรณีความขัดแยBง ซึ่งการดำเนินงานของศูนย6ไกลAเกลี่ยภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ใหBความสำคัญกับบทบาทของคนกลางซึ่งมีอำนาจในการชี้แนะทางออกของปdญหาแกAคูAกรณี
จึงเลือกใชBคนกลางที่ไดBรับความศรัทธา ความไวBเนื้อเชื่อใจจากคูAกรณี คือ “พระสงฆ6” ซึ่งตBองผAานการอบรม
หลักสูตรผูBไกลAเกลี่ยตามพระราชบัญ ญั ติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งเป8นที่เคารพและนับถือของ
ประชาชนชาวพุทธ และมีความยืดหยุAนในการจัดการกับปdญหา เห็นไดBจากการพยายามหาวิธีการไกลAเกลี่ยทั้ง
รูปแบบที่เป8นทางการและไมAเป8นทางการ ตลอดจนการใชBพุทธสันติวิธีในการแกBปdญหาเพื่อทำใหBความขัดแยBง
ถูกยุติลงโดยเร็ว
จุดที่แตกตAางกันระหวAางศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร) กับพื้ นที่ อื่น คือ การมีทำเลที่ ตั้งอยูAในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการขยายผลไปยังศูนย6
ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนวัดทAาคอยนาง อำเภอปรางกูA จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระอาจารย6หรรษา
เป8 น แกนนำในการขั บ เคลื่ อ นไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทภาคประชาชนวั ด ทA า คอยนางอี ก ดB ว ย ในสA ว นของการ
ประชาสัมพันธ6เชิงรุก ทางศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร) ไดBรAวมกับนักศึกษาสันติศึกษารุAนที่ 1 และ 2 ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตามพื้นที่
ชุมชน และตั้งจุดใหBนักศึกษาไปเป8นคนใหBคำปรึกษาที่วัดทAาการBอง ภายใตBพหุวัฒนธรรม เพื่อใหBขBอมูลและ
ประชาสัมพันธ6เกี่ยวกับการไกลAเกลี่ยภาคประชาชนเพื่อนำไปสูAการขยายผลตAอไป พรBอมนBอมรับนโยบายการ
พัฒนาตามแนวทางพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ย พ.ศ. 2562 ไดBกำหนดไวB

องคPความรู]ใหมB

ผูBวิจัยสังเคราะห6ขBอมูลพบวAา แนวคิดพุทธสันติวิธี ใชBหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเขBามามีสAวนในการ
ยึดโยงจิตใจและอาศัยอำนาจเหนือธรรมชาติและความเชื่อในบุญบาป การใหBอภัย เขBาใจความเป8นธรรมชาติ
ของมนุ ษ ย6 ในการแกB ไขปd ญ หาขB อ พิ พ าท และแนวคิ ด การไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทในลั ก ษณะของยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท6 (Restorative Justice) ก็มีแนวความคลBายคลึงกัน โดยพบวAา ทั้งสองแนวคิด เป8นแนวคิดที่
มุAงใหBมีการระงับและไกลAเกลี่ยขBอพิพาทแทนการดำเนินคดี โดยใหBทุกฝ§ายที่เกี่ยวขBอง รวมถึงชุมชน เขBามามี
บทบาทในกระบวนการนี้ ซึ่งแนวคิดดังกลAาวจะไมAใชAการแกBปdญหาที่ปลายเหตุอยAางการจำคุกหรือการกำหนด
โทษโดยคำพิพากษา แตAเป8นกระบวนการที่ผูBเสียหายจะไดBรับการเยียวยา และผูBกระทำผิดจะไดBรับการแกBไข
ซึ่งสAงผลใหBความสัมพันธ6ของคูAกรณีดำเนินตAอไปในทิศทางบวก ซึ่งสามารถแสดงเป8นแผนภาพไดB ดังนี้
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ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท5

แผนภาพที่ 1 แสดงจุดรAวมทางความคิดระหวAางแนวคิดพุทธสันติวิธีและยุติธรรมเชิงสมานฉันท6
จากภาพขBางตBนแสดงใหBเห็นวAา
1. พุ ทธสันติวิธี คือ การละทิ้งหรือการไมAเลือกที่จะใชBความรุนแรงเมื่อเผชิญ หนBากับความขัดแยBง
เป8นวิธีการแกBไขความขัดแยBงหรือตอบโตBในสถานการณ6หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอยAางยิ่งที่เป8นการประทุษรBายตAอ
รAางกายและชีวิต และยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชี้ทางใหBเหตุถึงการแกBไขปdญหาความขัดแยBง
2. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท6 คือ การที่คูAกรณี ผูBเสียหาย และผูBที่เกี่ยวขBอง ตกลงกันเพื่อหาทางออกของ
ความขัดแยBงหรือกรณีพิพาทที่เกิดขึ้น โดยทางออกนั้นนำไปสูAการสำนึกผิด ความเขBาอกเขBาใจซึ่งกันและกัน
เยียวยาชดใชBเพื่อใหBเกิดการใหBอภัย และการเริ่มตBนใหมAที่จะนำไปสูAความสมานฉันท6 ทั้งเหยื่อ ผูBกระทำผิด และ
ชุมชน โดยใชB “พลังของชุมชน” มารAวมในการจัดการ
3. พุ ท ธสมานฉั น ท6 คื อ เป8 น แนวคิ ด รA ว มที่ มี ค วามคลB า ยคลึ งกั น ของการใชB ห ลั ก การยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท6ผนวกกับการไกลAเกลี่ยเชิงพุทธในการแกBไขปdญหาความขัดแยBง โดยยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนา
เป8นแนวทางในการระงับขBอพิพาท เพื่อมุAงใหBเกิดความสามัคคีและความเขBาใจ เยียวยาฟª«นฟูความสัมพันธ6ของ
คูAกรณีที่สามารถกลับมาใชBชีวิตในสังคมโดยไมAสูญเสียความสัมพันธ6จากขBอพิพาทที่เกิดขึ้น
จากวงกลมทั้ง 3 สAวนขBางตBน มีวัตถุประสงค6เดียวกัน กลAาวคือ มุAงหวังการแกBไขความขัดแยBงดBวยการ
ฟª«นฟู เยียวยาและเขBาใจคูAกรณี เพื่อใหBขBอพิพาทระงับลง การเจรจาและการรับฟdงที่มีประสิทธิภาพ จะสAงผลใหB
ผูBกระทำผิดรับรูB เขBาใจผลของการกระทำของตนเอง และทำใหBมีโอกาสสำนึกผิด และไดBขอโทษผูBเสียหายดBวย
ความจริงใจ มากกวAาการฟŸองรBองตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่เป8นระบบกลAาวหา ซึ่งสAงผลใหBคูAกรณี
เสียเงิน เสียเวลาและสูญเสียความสัมพันธ6ของในการอยูAรAวมกันในสังคมตAอไป

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยวัตถุประสงค6ที่ 1 พบวAา แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิง
สมานฉั น ท6 และการไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทภาคประชาชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทภาค
ประชาชน พ.ศ.2562 มี ค วามสั ม พั น ธ6กั น ซึ่ งการจั ด ตั้ งศู น ย6 ไกลA เกลี่ ย ภาคประชาชน การดำเนิ น การศู น ย6
ไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทภาคประชาชนดำเนิ น การโดยเนB น หลั ก การของยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท6 ทฤษฎี ท าง
อาชญวิทยาในการวิเคราะห6พฤติกรรมและแรงจูงใจของคูAกรณีเพื่อหาทางออกรAวมกัน โดยอยูAบนพื้นฐานของ
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พระราชบั ญ ญั ติการไกลAเกลี่ยขBอพิ พาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 และกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญ ญั ติ
ประมาณ 10 ฉบับ ทั้งนี้กฎหมายทุกฉบับมีวัตถุประสงค6เพื่อลดขBอพิพาทระหวAางคูAกรณีและผสานความสัมพันธ6
ของคูAกรณี สอดคลBองกับแนวคิดของจอนห6สโตน ซึ่งกลAาวไวBวAายุติธรรมเชิงสมานฉันท6เป8นการแสวงหาคำตอบ
รA ว มกั น วA า ควรทำอยA า งไรเพื่ อ ชดใชB ค วามเสี ย หายจากการกระทำผิ ด ดั ง กลA า ว ซึ่ ง ขB อ ยุ ติ จ ะมาจากการ
ประนีประนอมความตBองการและสิ่งที่คูAกรณีทั้งสองฝ§ายสามารถยอมรับปฏิบัติไดB และมีเปŸาหมายในการวาง
แนวทางจัดการกับสาเหตุทางพฤติกรรมของผูBกระทำผิดเพื่อปŸองกันไมAใหBเกิดการกระทำผิดซ้ำในอนาคตอีกดBวย
(Johnstone, 2002)
ผลจากการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค6 ที่ 2 พบวA า ระบบการบริ ห ารจั ด การศู น ย6 ไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทภาค
ประชาชนของ มจร. มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนที่ไดBรับมาตรฐานตามที่กรมคุBมครองสิทธิเสรีภาพ
กำหนดไวB ใชB ห ลั ก ของพุ ท ธสั น ติ วิ ธี ซึ่ งมี แ นวคิ ด ที่ ใกลB เคี ย งกั บ ยุ ติ ธ รรมสมานฉั น ท6 ทั้ งนี้ อ าจเป8 น เพราะ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป8นสถานศึกษาซึ่งเป•ดการเรียนการสอนหลักสูตรสันติ
ศึกษา ผนวกกับผูBสนเป8นพระภิกษุสงฆ6 ซึ่งมีผลตAอการไกลAเกลี่ยคนกลางที่มีความเชื่อและอิทธิพลทางจิตใจตAอ
คูAกรณีในเชิงการเยียวยา สอดคลBองกับสอดคลBองกับกิตติพงษ6 กิตยารักษ6 ไดBใหBความเห็นเกี่ยวกับประโยชน6ของ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท6วAาสามารถเป8นหนทางสำคัญที่จะชAวยเยียวยาผูBเสียหาย ลดปdญหา
ผูBตBองขังลBนคุกและชAวยสAงเสริมสิทธิมนุษยชนในการอำนวยความยุติธรรมดBวย (Kittiyaruk, 1998) ยิ่งไปกวAา
นั้ น จุ ด แข็ ง คื อ การใชB พ ระสงฆ6 ที่ ผA า นการฝ® ก อบรมตามหลั ก สู ต รอบรมการไกลA เกลี่ ย ขB อ พิ พ าทตาม
พระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562 ที่ผAานการรับรองของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหAงชาติ (กพยช.) สAงผลใหBพระสงฆ6มีความสามารถในฐานะคนกลางที่ทำหนBาที่ไกลAเกลี่ยตามมาตรฐาน
และแฝงดBวยอำนาจเหนือธรรมชาติ ความเกรงกลัวในบุญ บาป ผสานกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ที่สอนใหBผูBคนใหBอภัยและรูBจักระงับเวรกรรม ดBวยการมาจองเวร หันหนBามาใชBชีวิตอยูAรAวมกันในสังคมไดBอยAาง
สงบสุข เป8นไปตามสอดคลBองกับแนวคิดของจุฑารัตน6 เอื้ออำนวย ที่อธิบายการไกลAเกลี่ยหรือประนอมขBอ
พิพาทระหวAางผูBเสียหายและผูBกระทำผิด (Victim-Offender Mediation) ไวBวAาเป8นการนำเอาผูBเสียหายและ
ผูBกระทำผิดมาพบปะกันในสถานที่ปลอดภัย โดยมีผูBไกลAเกลี่ย (mediator) ทำหนBาที่โนBมนBาวใหBทั้งสองฝ§ายพูด
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความเดือดรBอนเสียหาย ตั้งคำถามที่มีตAออีกฝ§ายและหาขBอสรุปเพื่อชดใชBและเยียวยาผล
ของการกระทำผิดที่ เกิดขึ้น รูป แบบนี้ ความยุติธรรมจะเกิดจากการที่ คูAกรณี หั น หนB ามาพู ดคุ ยกัน เกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ทำใหBผูBเสียหายมีโอกาสบอกผูBกระทำผิดวAาทำอะไรผิดไปและผูBเสียหายไดBรับผลรBายอยAางไร
(Ua-amnoey, 2005) ซึ่งหลักของยุติธรรมเชิงสมานฉันท6และการไกลAเกลี่ยเชิงพุทธ ตามแนวทางปฏิบัติของ
มจร มีวัตถุประสงค6ในการลดขัดแยBง เยียวยา รักษาความสัมพันธ6เชAนเดียวกัน สรBางผลสำเร็จในการลดขBอ
ขัดแยBงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดไดBวAาเป8นการจัดการความขัดแยBงเชิงสมานฉันท6 คือมีเปŸาหมายในการรักษา
ความสัมพันธ6ของคูAกรณีใหBคงอยูAในสังคมเดียวกัน สอดคลBองกับแนวคิดของโทนี่ มาร6แชล เชื่อวAา ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท6เป8นกระบวนวิธีที่ใชBแกBไขปdญหาอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวขBองกับคูAกรณีพิพาท ชุมชน และหนAวยงานตาม
กฎหมาย มีหลักสำคัญอยูAที่การสรBางพื้นที่แกAผูBเกี่ยวขBองทุกฝ§ายไดBมารAวมกันแกBปdญหาวAาจะจัดการอยAางไรกับ
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอาชญากรรม รวมทั้งจะปŸองกันอยAางไรไมAใหBเกิดการกระทำผิดซ้ำอีกในอนาคต
(Tony Marshall, 1999)

สรุป

พระพุทธศาสนาเป8นสAวนหนึ่งของระบบสังคมไทย ที่ไมAสามารถแยกออกจากกันไดB พระพุทธศาสนา
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ปdจจุบันชAวงอายุของคนในการยอมรับพระพุทธศาสนา
ก็ แ ตกตA า งกั น ออกไป แตA พ ระพุ ท ธศาสนาก็ มี อิ ท ธิ พ ลและบทบั ญ ญั ติ ตA อ วิ ถี ชี วิ ต ของบุ ค คลในสั ง คมไทย
ซึ่งนักสังคมศาสตร6ใหBการยอมรับความสำคัญของพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป8นระบบควบคุมสังคมใหBสุข
สงบ และเป8นสถาบันเบื้องตBนสำหรับการสAงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสวัสดิการของมนุษย6 เชAนเดียวกับ
กระบวนการความยุ ติ ธรรมเชิ งสมานฉั น ท6 เป8 น กระบวนการที่ เปลี่ ยนจากการมุA งเนB น การลงโทษ ผูB กระทำ
ความผิ ด มาเป8 น การเยี ย วยา ทั้ ง ผูB เสี ย หายและผูB ก ระทำความผิ ด รวมถึ ง ใหB ชุ ม ชนเขB า มามี สA ว นรA ว มใน
กระบวนการ เพื่อจะชAวยฟª«นฟูความสัมพันธ6ระหวAางสองฝ§าย และยังทำใหBพวกเขาสามารถกลับสูAชุมชนไดBอยAาง
ราบรื่นดBวย โดยการบริหารงานของศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน มจร มุAงเนBนการใชBหลักการแกBไขขBอ
พิ พ าทเชิ งพุ ท ธ ที่ เนB น หลั ก การเดี ย วกั บ ยุ ติ ธ รรมเชิ งสมานฉั น ท6 คื อ การเขB า รA ว มโดยสมั ค รใจของคูA ก รณี
ผูBประสานที่มีความเชี่ยวชาญ ไมAวAาจะเป8นผูBไกลAเกลี่ย เครือขAายการสAงตAอกรณีนอกเหนืออำนาจศูนย6ฯ หรือ
ไมAสามารถตกลงกันไดB เพื่อชAวยใหBเกิดการปรับความเขBาใจ การสำนึกผิด และปŸองกันการไมAเทAากันของอำนาจ
ตA อ รองระหวA า งผูB ก ระทำความผิ ด และผูB เสี ย หาย ประการสำคั ญ คื อ การขออภั ย และใหB อ ภั ย เพื่ อ แกB ไข
ความสัมพันธ6ที่เป8นตBนตอของความขัดแยBง ใหBคูAกรณีสามารถกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมไดBอยAางปกติสุข

ข]อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูBวิจัยมีขBอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขaอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค6ที่ 1 พบวAา ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชน ควรคำนึงถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามพรบ.ไกลAเกลี่ยขBอพิพาท พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติที่เกี่ยวขBอง ซึ่งจำกัด
อำนาจหนB าที่ ข องศู น ย6 ฯ ดB วยเงื่อ นไขบางประการและสA วนใหญA มี ก รณี ขB อ พิ พ าทที่ เกิ น กวA าอำนาจศู น ย6 ฯ
จะดำเนินการไดB ดังนั้น ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ควรผสานตามแนวคิ ด และทฤษฎี ท างอาชญาวิ ท ยา ดB ว ยวิ ธี ก ารไกลA เกลี่ ย ดB ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท6เพิ่มขึ้น และควรสรBางเครือขAายการสAงตAอขBอพิพาทที่นอกเหนืออำนาจหนBาที่ของศูนย6ฯ ไดBอยAาง
ทันทAวงที
ผลจากการวิจัยวัตถุ ป ระสงค6 ที่ 2 การดำเนิ น งานของศู น ย6 ไกลA เกลี่ ยขB อพิ พ าทภาคประชาชนของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ใชB ห ลั ก การไกลA เกลี่ ย เชิ ง พุ ท ธ ทั้ ง นี้ มจร. ควรสอดแทรก
กระบวนการและวิธีการทำงานตามแนวทางของยุติธรรมเชิงสมานฉันท6เพิ่มเติมเพื่อใหBไดBแนวทางปฏิบัติตรงกับ
หลักการและแนวคิดของกรมคุBมครองสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้ งตBองกระตุBนการประชาสัมพั นธ6เชิงรุกเพื่ อ
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ชAวยเหลือคูAกรณีที่ตBองการไดBรับความชAวยเหลือและเป8นแหลAงฝ®กผูBไกลAเกลี่ยตามแนวทางที่ศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอ
พิ พ าทภาคประชาชนของมหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ตั้ งไวBวAาจะเป8 น ศู น ย6 ฝ® ก อบรม ซึ่ งมี
ความสำคัญ ในการใหB ผูBไกลAเกลี่ยไดBทำการสังเกตรAวมหรือฝ®กปฏิ บัติการไกลAเกลี่ยจริง หรืออาจจัดทำศูนย6
เคลื่อนที่เพื่อเป8นการบริการวิชาการและชAวยเหลือคูAกรณีที่ตBองการไดBรับความชAวยเหลือในเขตพื้นที่บริการ
2. ขaอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตfอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตAอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 การศึกษาปdจจัยที่สAงผลตAอการใชBบริการศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา
2.2 การศึกษาระบบกลไกการติดตามผลความสำเร็จจากการไกลAเกลี่ยของศูนย6ไกลAเกลี่ยขBอพิพาทภาค
ประชาชน
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