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ตัดสินเรียกว่า “คําชี้ขาด” คู่ความต้องยอมรับ หากคู่ความผิดสัญญาสามารถส่งให้ศาลพิจารณาได้  (4) การฟ้องร้องต่อ
ศาล มีกระบวนการท่ีใช้ระยะเวลานาน ขึ้นกับจํานวนพยาน ดังนั้น หากคู่ความสามารถเจรจายุติคดีได้ในเบ้ืองต้นก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อคู่ความท่ีไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และเป็นการลดจํานวนคดีในศาล  (5) เทคนิค
การไกล่เกลี่ย เช่น ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  สร้างคําถามปลายปิด (หากเป็นคําถามปลายเปิดจะมีการแสดงความ
คิดเห็น นําไปสู่การทะเลาะกันได้)  และและต้องจับอารมณ์ของทั้ง 2 ฝ่าย 

 2)  ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม มีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการ ควรประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คณะกรรมการกลาง ทําหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ การประสานงานกับหน่วยงานภาคีต่างๆ และพิจารณาหาผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละกรณี อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นที่ขัดแย้งและลักษณะของคู่กรณี เช่น หากเป็นข้อขัดแย้งของชาวบ้านที่
อยู่คนละหมู่บ้าน ต้องหาผู้ไกล่เกลี่ยที่มาจากทั้งสองหมู่บ้าน เป็นต้น บุคคล/กลุ่มบุคคลผู้ไกล่เกลี่ย  กําหนดโดย
คณะกรรมการกลาง ต้องให้มีความสอดคล้องเหมาะสม ซึ่งควรเป็นผู้ ท่ีคู่กรณีให้ความเคารพนับถือ และไม่
จําเป็นต้องเป็นผู้นําที่เป็นทางการ 

       (2) ที่มาของคณะกรรมการ ควรให้ชาวบ้านเป็นผู้เสนอผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย โดยต้องเริ่มกระบวนการด้วยการชี้แจง สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทาง
การดําเนินงานให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านในตําบลเขาแร้ง 

       (3) การเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยสํานักงานยุติธรรมชุมชนจังหวัดราชบุรีให้การ
สนับสนุน และให้ชุมชนเสนอหัวข้อหรือประเด็นกฎหมายท่ีต้องการทราบ ไปยัง อบต.เขาแร้งเพื่อรวบรวมและส่งไป
ยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

3) การดําเนินงานในระยะต่อไป  อบต.เขาแร้ง จะชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ยุติธรรมชุมชนของตําบลเขาแร้งให้แก่ชาวบ้านในการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการกลาง เพื่อการบริหารจัดการและประสานงาน ในเบ้ืองต้นที่ประชุมได้มอบหมายให้นายก อบต.     
เขาแร้ง กํานัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนกลางในการประสานงาน และสํานักงานยุติธรรมชุมชนจังหวัดราชบุรี 
สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงาน และความรู้ด้านกฎหมายตามที่ชุมชนต้องการ ตลอดจนการสํารวจและ
จัดทําฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่องานยุติธรรมชุมชน เช่น โครงสร้างเครือญาติภายในชุมชน ผู้นําธรรมชาติ 
ผู้นําทางการ เป็นต้น 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการของวุฒิอาสาฯ จังหวัดราชบุรี  

3.1 วุฒิอาสาฯ มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ว่าเป็นผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ช่วยประสาน
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางทั้งกับ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  
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3.2 แกนนําชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ดําเนินงาน มีความเข้มแข็ง กระตือรือร้น ในการทํางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้ความสนใจต่อการทํางานที่ยึดชุมชนเป็นตัวตั้ง ทําให้เกิด
ความร่วมมือในการทํางานและหนุนเสริมกันได้เป็นอย่างดี  

    ทั้งนี้ การดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ตําบลเขาแร้ง ถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับชุมชนท่ีต้อง
ใช้ระยะเวลาในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งได้มีแนวโน้มของการดําเนินงานที่ดี เนื่องจากชุมชนให้ความสนใจ  
และมีภาคีสนับสนุนทั้งวุฒิอาสาฯ ผู้พิพากษาสมทบในพื้นที่ และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 
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