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ได้น�ำเสนอในที่ประชุมผลงานวิจัยภาคบรรยาย(Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ประจ�ำปี 2558 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25
เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณและได้ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน�ำจากการประชุมแล้ว
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บทคัดย่อ
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความเชือ่ มัน่ ของประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ทมี่ ตี อ่ การด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม อันจะน�ำไปสู่การยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อ
การด�ำเนินงานของกระทรวงยุตธิ รรม เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยประชากรในการวิจยั ในครัง้ นีค้ อื ประชาชน
ผูใ้ ช้บริการต่อหน่วยงาน สังกัดกลุม่ ภารกิจด้านพัฒนาพฤตินสิ ยั และส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดกระทรวงยุตธิ รรม
จ�ำนวน 27 หน่วยงาน ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 630 คน และด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) กับผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกรม และส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดเวทีประชุมกลุม่ เพือ่ น�ำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องใน
การได้รับประโยชน์ (Stakeholders) ตลอดจนนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาสังคม เอกชน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการก�ำหนดแนวทางสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานของ
กระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจยั หน่วยงานในกลุม่ ภารกิจด้านพฤตินสิ ยั การควบคุมไม่ใช่เพียงแต่ไม่ให้หลบหนี แต่ควร
ให้ผตู้ อ้ งขังอยูใ่ นบริเวณโดยรักษาความศักดิส์ ทิ ธิ์ ความเชือ่ มัน่ ในค�ำพิพากษาด้วย ในส่วนผูก้ ระท�ำความผิด
ทีภ่ าครัฐดูแลแม้วา่ ส่วนใหญ่กไ็ ม่แตกต่างกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของประเทศ แต่ดว้ ยความเป็นอัตลักษณ์สว่ นใหญ่จะ
เป็นพีน่ อ้ งมุสลิม หากแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนทีม่ าใช้บริการได้อย่างชัดเจน
และถูกต้อง ก็สามารถยกระดับความเชื่อมั่นในหน่วยงานได้ งานยุติธรรมชุมชนภายใต้ส�ำนักงานยุติธรรม
จังหวัดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ควรเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนท�ำให้เกิด
โอกาสทัดเทียมกัน ในความรูส้ กึ เดิมๆ ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถงึ การทีภ่ าครัฐเลือกปฏิบตั ิ
ค�ำส�ำคัญ: ความเชื่อมั่น กระทรวงยุติธรรม จังหวัดชายแดนใต้

Abstract
Public confidence to Operation of Ministry of Justice in the Southern border provinces is on
the purpose of researching and studying the public confidential level for the operation under Ministry
of Justice’s missions. The author hopes that at the end, this will increase public confidence in the
studied area. The research was an exploratory research. The samples were 630 residents who have
acquired services from 27 behavioral development departments and justice provincial offices in the five
Southern border provinces. The study was also exercised by the in-depth interview with chief executive
officers in the justice provincial offices. Moreover, the study was examined by the group conference in
order to be presented the feedbacks to stakeholders, academicians, communities and private sectors.
The study has shown that the behavioral control group should keep the suspect in the areas with
the respect to regulation and judgment. For the offenders whose identity mostly is Muslim, they have been
treated as same as other citizen in other part of Thailand. However, if any governmental offices are able to
provide a clear and right understanding to the citizen who have been given the services. This can increase
the public confidence level. Community justice works exercised by the justice provincial offices should
be focused on the development of life quality using community justice network which leads to equality.
Keywords: Confidence, Ministry of Justice, Provinces in the Southern
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บทน�ำ

ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ดงั กล่าวได้เกิดขึน้ โดยมีสาเหตุเชือ่ มโยงกันหลายมิติ มิตดิ า้ น
อ�ำนวยความยุตธิ รรมก็เป็นอีกมิตหิ นึง่ ทีเ่ ป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดความไม่สงบเกิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต้ ในห้วงอดีตทีผ่ า่ นมามิตดิ า้ นการอ�ำนวยความยุตธิ รรมขาดการยอมรับและขาดความเชือ่ มัน่ จากประชาชน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติ หรือละเมิดสิทธิ
ของบุคคล ความหวาดระแวงของประชาชน ความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ได้นำ� ไปสูก่ ารเสือ่ มศรัทธาต่อ
กฎหมายและหลักนิติธรรมในท้ายที่สุด การเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็น
ความหวังในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
เครือข่ายต่างๆ ได้แก่ กรมคุมประพฤติผ่านเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และกลุ่มผู้น�ำชุมชนท้องถิ่นในแต่ละชุมชน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ว่าการอ�ำนวยความยุติธรรมนั้นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายเท่านั้นมาอ�ำนวยการ
ยุติธรรม แต่หากชุมชนเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองโดยมีภาครัฐอยู่ข้างๆ คอยสนับสนุน
และส่งเสริมประชาชนก็จะเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อการอ�ำนวยความยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยงิ่ ขึน้
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม รวมถึงการขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม จึงเป็นเหตุให้
กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างความรุนแรง และ
ความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐ จึงจ�ำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นในการ ด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่
รัฐ และความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม และเสริมสร้างอ�ำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึง
มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมถึงสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน ซึ่งมีการด�ำเนินงานโดยแบ่ง
ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง
ยุติธรรมในปัจจุบัน ได้ด�ำเนินงานตามแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและยึดโยงกับนโยบายรัฐบาลรวมถึงนโยบายที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และเพื่อให้หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมมีแนวทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ก�ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2560 ขึ้น โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินงานของกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วย
งานกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมและเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การด�ำเนินงานของกระทรวงยุตธิ รรมอันส่งผลต่อความเป็นธรรมขึน้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ การ
ด�ำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อน�ำไปสู่ความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใช้
ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
ไว้วางใจ และมีสว่ นร่วมในการกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ ดังนัน้ เพือ่ ให้หน่วยงานกระทรวงยุตธิ รรม
ได้มขี อ้ มูลทีส่ ะท้อนผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ รวมทัง้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการต่อไป จึงต้องจัดให้มกี ารประเมินความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของกระทรวง
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ต ่ อ
การด�ำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ ให้กระทรวงยุตธิ รรมได้มขี อ้ มูลส�ำหรับปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงาน
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2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติอันจะน�ำไปสู่การยกระดับความเชื่อ
มั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อการด�ำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่นในองค์กร หมายถึง ความรู้สึกความมั่นใจและการสนับสนุน ที่บุคคลมีต่อองค์การ
เป็นความเชือ่ ทีอ่ งค์การต้องซือ่ ตรงและสร้างความผูกพัน (Gilbert, & Tang, 1998, pp. 321-338) ความเชือ่
มั่นในองค์กร (Organization trust) เกิดจากความเชื่อในความซื่อตรง (Gillis, 2003, pp. 10-12) คุณลักษณะ
และความสามารถขององค์กร เป็นปัจจัยทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยจะยังคงอยูก่ ต็ อ่ เมือ่ บุคคล
มีความมั่นใจและเชื่อต่อสิ่งๆ นั้น (Lewicki, McAllister, & Bies, 1998, p. 438) สิริอร วิชชาวุธ (2544, น.
56-77) ได้กล่าว่า เมื่อบุคคลเชื่อและไว้วางใจในความส�ำคัญและคุณค่าขององค์กรที่มีต่อตนเองความเชื่อ
มั่นนี้จะเป็นตัวก�ำหนดวิถีทางของพฤติกรรมของบุคคล เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีทางของการกระท�ำว่าอะไร
ควรท�ำและอะไรไม่ควรท�ำ ซึ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของจริยธรรมในการท�ำงาน เช่น ความซื่อตรงจงรักภักดี
การเปิดเผย
ความเชือ่ มัน่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ ซึง่ เป็นผลทีไ่ ด้รบั มาจากประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไม่วา่
จะเป็นจากบุคคลหรือองค์กร (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542, น. 78-98) ความเชือ่ มัน่ ก่อเกิดภายในกรอบของ
การปฏิสมั พันธ์ทไี่ ด้รบั อิทธิพลทัง้ จากบุคคลและระบบสังคม ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นีด้ ำ� เนินการวิจยั โดยมุง่
เน้นความเชือ่ มัน่ ในองค์กร (Organization trust) ทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานในระดับองค์กร (ประพนธ์ สหพัฒนา
และเสกสัณ เครือค�ำ, 2556, น. 89-104) จึงสรุปความหมายของความเชื่อในการด�ำเนินงานขององค์กร
ว่า เป็นทัศนะของบุคคลที่แสดงออกถึงความไว้วางใจและความเชื่อถือในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร ในลักษณะของการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ ความเชื่อและความเลื่อมใสของประชาชน ที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องหน่วยงาน ในกลุม่ ภารกิจด้านพฤตินสิ ยั และส�ำนักงานยุตธิ รรมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ต่อกระบวนการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นทัศนะของบุคคลที่แสดงออกถึงความไว้วางใจและความเชื่อถือต่อแนวปฏิบัติ
ในการท�ำงานเพื่อสร้างกระบวนการการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
การอ�ำนวยความยุติธรรม
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2543, น. 112-113) ได้กล่าวไว้ว่า การอ�ำนวยความยุติธรรมเป็นหน้าที่
ของรัฐ กล่าวคือ ทั้งในแง่ของ การบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องด�ำเนินการอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ
และยังหมายถึง กระบวนการในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบต้อง
ด�ำเนินด้วยความเร็วและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย
(equality before the law) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดของหลักนิติธรรม ที่ถือว่าทุกคนต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาค ดังนั้น หากประเทศใดให้ความส�ำคัญแก่แนวความคิดในเรื่อง
การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเป็นหลักแล้ว ก็จะเน้นหนักไปในทางคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของ
ผู้บริสุทธิ์มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิส่วนตัวของบุคคลจะถูกคุ้มครอง
จึงควรให้มีกระบวนการกลั่นกรองคดีในชั้นเจ้าพนักงานและด�ำเนินกระบวนพิจารณาไปตามแนวทาง Due
Process
Blumberg (1970, p. 8) ได้กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างความคิดของทฤษฎีกระบวนการ
นิตธิ รรม(Due Process) กับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม(Crime Control) อยูท่ วี่ ธิ ปี ฏิบตั (ิ Procedures) ใน
การพิจารณาถึงทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม และทฤษฎีกระบวนการนิตธิ รรม ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้
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ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือประเทศ
ที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่างก็ได้
พยายามทีจ่ ะเสาะแสวงหาหนทางในการประสานประโยชน์ระหว่างแนวคิดทัง้ สองประการดังกล่าว เพือ่ ให้
เกิดมีความสมดุล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจะเป็นระบบผสมของทั้งสองทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม
อาจเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal Type)
ธรรมาภิบาล
ค�ำว่า ธรรมาภิบาล หรือทีบ่ างท่านเรียกว่า ธรรมรัฐ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “good governance”
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2546, น. 29-30) ได้กล่าวไว้วา่ ได้เริม่ น�ำมาใช้เมือ่ ต้นทศวรรษที่ 1990 โดยปรากฏใน
รายงานของธนาคารโลก และเอกสารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึง่ องค์การระหว่างประเทศ
ทั้งสองนี้ถือว่า เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศที่รับความช่วยเหลือทางการเงิน
โดยก�ำหนดเป็นเงื่อนไขให้ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น
และบงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2557, น. 7-8) ได้กล่าวไว้ว่า หมายรวมถึงการที่กลไกของรัฐทั้งการเมือง
และการบริหาร มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส และรับผิดชอบ เป็นการให้ความส�ำคัญ
กับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก นัน้ คือกระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและ
ประชาชน ในการที่จะท�ำให้การบริหารราชการแผ่นดินด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจ
สอบได้ โดยมีกลไกลของรัฐที่มีความแข็งแกร่ง มีการบริหารที่เป็นธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการประเทศมุง่ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนในทุกกลุม่ ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้มพี นื้
ฐานทางจิตใจทีย่ ดึ มัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และความรอบรู้ อันเป็นเงือ่ นไขทีจ่ ะท�ำให้
เกิดการประพฤติปฏิบตั ติ นได้อย่างมีเหตุผล รูจ้ กั สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยตาม
ระบอบประชาธิปไตย
องค์กรพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmer : UNDP) ได้กำ� หนด
คุณลักษณะของธรรมาภิบาลดังนี้ (UNDP,1997, pp. 67-89) การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและ
หญิงมีสิทธิในการตัดสินใจผ่านสถาบันอันชอบธรรม การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ
นิติธรรม (Rule of Law) กรอบกฎหมายต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ (กรกฎ ทองขะโชค, 2556, น.1-20)
ความโปร่งใส (Transparency) มีความเสรีด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงสถาบันข้อมูลข่าวสารได้
โดยตรง การตอบสนอง (Responsiveness) สามารถดูแล (กรกฎ ทองขะโชค และจันทราทิพย์ สุขมุ , 2557,
น. 412-427) ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus orientation) ประสานผล
ประโยชน์ของทุกฝ่ายเพือ่ หาข้อยุตริ ว่ มกัน ความเสมอภาคเทีย่ งธรรม (Equity) (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ
บุญมี ลี้, 2544, น.67-89) ทุกคนมีโอกาสที่จะรักษาพัฒนาสถานะชีวิตความเป็นอยู่ของตน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) กระบวนการและสถาบันต้องให้ผลตรงตามความต้องการ
โดยใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุด ความรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจต้องรับผิด
ชอบต่อสาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียในสถาบันของตน
Steers (1977, pp. 46-55) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์กรภาครัฐ มักค�ำนึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายทีอ่ งค์การตัง้ ไว้ รวมทัง้ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549, น.10) ได้กล่าวว่า โดยมีมติ ดิ า้ นประสิทธิผล มิตดิ า้ น
คุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะ
ส่งผลให้ยทุ ธศาสตร์และกลยุทธ์มคี วามสมดุลกันในมิตติ า่ งๆ เห็นได้วา่ หลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ จ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการโดยบุคลากรต้องเข้าใจหน้าที่ของผู้บริหาร เข้าใจอย่างแจ่มชัดในความรับผิดชอบของผู้ใต้
บังคับบัญชาและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ต้องมัน่ ใจว่าทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามรับผิดชอบของตน มีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้
ทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบุให้
ทราบถึงการปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey studies) เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของกระทรวงยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนใต้เฉพะสังกัดกลุม่ งานภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินิสัยและยุติธรรมจังหวัดในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกรม และ
ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 15 คนประชาชน
เพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถามน�ำไปใช้กับประชากรที่มารับบริการหน่วยงานดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaires)
ผู้ใช้บริการต่อหน่วยงาน สังกัดกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย(ส�ำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจ�ำ) และส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม จ�ำนวน 27
หน่วยงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดยะลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้พัฒนาจากการทบทวน
วรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมคุมประพฤติและส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด กระทรวงยุตธิ รรม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มจี ำ� นวน
ทั้งสิ้น 630 คน
ตารางที่ 1 การเลือกตัวอย่างตามสัดส่วนของหน่วยงานในแต่ละจังหวัด
หน่วย
งานใน
จังหวัด

ส�ำนักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
ส�ำนักงาน
คุม
ประพฤติ
สถาน
พินิจและ
คุ้มครอง
เด็กและ
เยาวชน
เรือนจ�ำ
รวม

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
รวม
(ประชาชนผู้ใช้บริการต่อหน่วยงาน)
(คน)
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
หน่วยงาน

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

150

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

150

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

150

2
5

1
4

1
4

1
4

1
4

60
150

30
120

30
120

30
120

30
120

180
630

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชนผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสังกัด
กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติและส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด
กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 630 คนโดยจ�ำแนกเป็น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้บริการส�ำนักงานยุติธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน 150 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส�ำนักงาน
คุมประพฤติใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน 150 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน 150 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการเรือนจ�ำใน 5
จังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน 180 คน
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ขั้นตอนที่ 3 ประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) จากตัวแทนเพื่อน�ำเสนอผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการได้รบั ประโยชน์ (Stakeholders) ตลอดจนนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประชาสังคม เอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะใน
การก�ำหนดแนวทางสร้างความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อหน่วยงานของกระทรวงยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แล้วท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อกระท�ำตาม
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นกระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อท�ำให้ข้อมูล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

อ�ำนาจหน้าที่ของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย และส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่ได้
ก�ำหนดสาระส�ำคัญในเรือ่ งการจัดโครงสร้างกระทรวง และวางแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
เพือ่ แก้ไขปัญหาพืน้ ฐานบางส่วนของระบบราชการ และเพือ่ วางรากฐานในการน�ำระบบราชการไปสูร่ าชการ
ยุคใหม่ ท�ำให้มีการขยายและพัฒนาบทบาทด้านการบริหารของกระทรวงในเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความ
เด่นชัด และมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ระบบการท�ำงานของกระทรวงเกิดความชัดเจน มีผรู้ บั ผิดชอบต่อผล
ส�ำเร็จของงาน สามารถก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน การพัฒนาความเป็นเลิศในงานแต่ละด้านได้อย่างเป็น
ระบบมากขึน้ ท�ำให้จดั งานบริหาร (Administrative Function) ของกระทรวงและกรมต่างๆ ภายในกระทรวง
ให้มีเอกภาพ ลดความซ�้ำซ้อน มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ทรัพยากรของกระทรวงร่วมกันได้ รวมถึง
เป็นการเตรียมปรับวิธกี ารท�ำงานของกระทรวงทีจ่ ะรองรับแนวทางการกระจายอ�ำนาจการบริหารงานจาก
ส่วนกลาง ทั้งในด้านงบประมาณและการบริหารงานบุคคล
เมือ่ น�ำหลักการแยกภารกิจมาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงสร้างของกระทรวง จึงสามารถแบ่งงาน
ของกระทรวงออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ งานด้านก�ำกับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ และการบริหาร
งานทั่วไป (Strategic and Administrative Function) ซึ่งเป็นงานหลักของส�ำนักงานปลัดกระทรวง มีปลัด
กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ และงานด้านการปฏิบัติการ (Operational function) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มปฏิบัติการ
(Operational cluster) รวมกรมต่างๆ ที่มีภาระหน้าที่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การบริการต่างๆ โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบผลงาน
การจัดกลุ่มของกรมให้เป็นกลุ่มปฏิบัติการ เป็นการส่งเสริมให้การสื่อสารและประสานงาน
ระหว่างกรมภายในกระทรวงราบรื่น และเป็นแนวราบ (Horizontal coordination) มากขึ้น นอกจากนี้
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกระทรวงจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการแบบกลุ่มปฏิบัติการ จะกระตุ้น
ให้กรมในกลุ่มเดียวกันใช้ทรัพยากรในการให้บริการหรือด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้นระบบ
ความรับผิดชอบการด�ำเนินงาน (Accountability) ก็จะเข้มแข็งขึ้น เนื่องจากกรมและกลุ่มของกรมมุ่งเน้น
การน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงท�ำให้สามารถก�ำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ในการด�ำเนินการทัง้ ระดับกรม
และระดับกลุ่มภารกิจของหน่วยงานได้ชัดเจนขึ้น
ตามกฎกระทรวงด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้
ก�ำหนดให้กระทรวงยุติธรรม มีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยบทบาทของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤติ
นิสยั นี้ เป็นการขับเคลือ่ นการบริการงานของกลุม่ ภารกิจฯ ซึง่ สามารถคุม้ ค่าในการบริงานและการบริหาร
ทรัพยากรต่างๆ ภายในกลุ่มภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) เรือนจ�ำและทัณฑสถาน ภาระ
หน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำความผิดทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในกฎหมายราชทัณฑ์
2) สถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ ภาระหน้าที่สืบเสาะและพินิจของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่าการ
กระท�ำความผิด สอดส่องความประพฤติ ควบคุม สงเคราะห์และบ�ำบัดแก้ไข จัดการศึกษา ฝึกและอบรม
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ดูแลและอบรมสัง่ สอนเด็กและเยาวชน 3) ส�ำนักงานคุมความประพฤติ เป็นหน่วยงานหลักในการคุมความ
ประพฤติผู้กระท�ำผิดทั้งในชั้นก่อนฟ้องชั้นการพิจารณาคดีของศาลและชั้นภายหลังศาลมีค�ำพิพากษา 4)
ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีภารกิจและหน้าที่ในการประสานงานและบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง ยุติธรรมระดับจังหวัด ในการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็ว และเท่า
เทียมกัน รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม แก้ไข บ�ำบัดและ
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดเป็นหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โดยกระทรวงยุติธรรมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหน่วยงานหลายรูปแบบ
คือ หน่วยงานราชทัณฑ์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในรูปแบบการเข้า
ตรวจเรือนจ�ำ  ส�ำนักงานคุมประพฤติได้มีการด�ำเนินด�ำเนินการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับ
ชุมชน ในการอ�ำนวยความยุติธรรมในลักษณะอาสาสมัครคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนได้มีการให้ส�ำนึกในการกระท�ำผิดต่อผู้เสียหายการโดยมีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนให้
เด็กและเยาวชนไปฝึกวิชาชีพกับองค์กรภายนอก ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมี
ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนอยูใ่ นพืน้ ที่ กระบวนการเหล่านีถ้ อื เป็นเป็นรูปแบบการสร้างความเชือ่ มัน่ ของประชาชน
ต่อการด�ำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยจ�ำแนกตามหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานครั้งนี้มีจ�ำนวน 180 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โดยอยู่ระหว่าง 51-60 ปี โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีการใช้ภาษามลายู
เป็นภาษาหลักในการสื่อสารในครอบครัว
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูใ้ ช้บริการส�ำนักงานคุมประพฤติครัง้ นีม้ จี ำ� นวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในวันท�ำงาน ส�ำหรับการนับถือศาสนาแม้มีการนับถือศาสนาที่
หลากหลายแตกต่างกันในพื้นที่แต่โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการนับถือศาสนาอิสลาม
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูใ้ ช้บริการสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด/ศูนย์ฝกึ และอบรม
เด็กและเยาวชน ครั้งนี้มีจ�ำนวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี
เป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับการนับถือศาสนาพบว่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีการใช้ภาษามลายูเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสารในครอบครัวเช่นเดียวกัน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดครั้งนี้มีจ�ำนวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง และเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ จึง
สอดคล้องกับการใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในครอบครัว
2) ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัยและส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
3.9021และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73076 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดมีค่าความเชื่อมั่น
ต่อการด�ำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อค�ำนวณร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการ
ด�ำเนินงานของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 78.042
ความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงานของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคุมประพฤติในภาพ
รวมมีค่าเฉลี่ย 4.0404 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52609 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนด
มีค่าความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อค�ำนวณร้อยละความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคุมประพฤติในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.808
ความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงานของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของสถานพินจิ ฯ/ศูนย์ฝกึ และอบรม
เด็กและเยาวชนในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ 3.9184 และมีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55051 เมือ่ เทียบ
กับเกณฑ์ทไี่ ด้กำ� หนดมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง และเมือ่ ค�ำนวณร้อยละ
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ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของสถานพินจิ ฯ/ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนในภาพ
รวมคิดเป็นร้อยละ 78.368
ความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงานของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.9639 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48454 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
ก�ำหนดมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง และเมือ่ ค�ำนวณร้อยละความเชือ่ มัน่
ของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 79.278
3) ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ในทัศนะผู้บริหารในหน่วย
งานสังกัดกรมและส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม และทัศนะนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ภาคประชาสังคม
ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกรมราชทัณฑ์มอง
ว่าการสร้างความเชื่อมั่นต้องเป็นหลักประกันให้กับผู้ต้องขัง ญาติผู้ต้องขังและชุมชนตามหลักนิติธรรม
ในบริบทของการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ การดูแลผู้กระท�ำความผิดในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางเรือนจ�ำในพื้นที่ปัจจุบันองค์กรภาคประชาสังคมมองว่า เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าทีใ่ นการควบคุมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูต้ อ้ งขัง ให้กลับเป็นคนดีเมือ่ พ้นโทษ อย่างไรก็ดปี จั จุบนั
สถานการณ์ยาเสพติดรุนแรงผู้ต้องขังส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและมีผู้กระท�ำความผิดบาง
รายที่อยู่ภายนอกเรือนจ�ำให้การซักทอดว่าได้รับการสั่งการจากผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานบ้าง
ท�ำให้ศรัทธาของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานในอดีตถูกลดทอนลง ความไว้วางใจของ
ประชาชนต่อระบบงานราชทัณฑ์อาจจะขาดความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานอยูบ่ า้ ง ซึง่
ทางเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานเองก็มมี าตรการในการจูโ่ จมตรวจค้นในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานอย่างต่อต่อเนือ่ งการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานอืน่ ๆ ภายนอกในการร่วมเข้าด�ำเนินการตรวจสอบมีการพัฒนาเทคนิคการหาข่าวให้
กับเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงานควบคุมผูต้ อ้ งขังให้มปี ระสิทธิมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นผูท้ เี่ ข้าใช้
บริการไม่ว่าเป็นญาติของผู้ต้องขังเองหรือผู้ต้องขังเองก็จะเกิดความมั่นใจว่าทางเรือนจ�ำ/ ทัณฑสถานใน
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในหลักสิทธิมนุษยชนกฎมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การ
สหประชาชาติ ในด้านเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในระดับมาทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านเครือ่ งพันธนาการ
ด้านวินัยและการลงโทษ ด้านบริการด้านการแพทย์ ด้านเสื้อผ้าและที่นอน ด้านการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของผู้ต้องขัง ด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องขังและการร้องทุกข์ ด้านที่พักอาศัยของผู้ต้องขัง ด้านผู้ต้องขัง
ระหว่างรอการพิจารณาคดี ด้านการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ต้องขัง ด้านการขนย้ายผู้ต้องขัง และการจ�ำแนก
ประเภทผู้ต้องขังและการแยกขังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎมาตรฐานขั้นต�่ำในด้านการแยกขังได้
ในการสร้างความเชือ่ มัน่ หน่วยงานสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
และศูนย์ฝึกและอบรมและเด็กเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา เห็นว่าการหลักประกันความยุติธรรมส�ำหรับ
เด็กและเยาวชนจะแตกต่างกับผู้ใหญ่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานซึ่งต้องเน้นให้การศึกษาเป็นอย่างมาก
การคุม้ ครองเด็กและเยาวชนมากกว่าการแก้ไขในความหมายของการลงโทษ แต่เป็นการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน ซึง่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สงิ่ ทีเ่ ป็นปัญหาเด็กและเยาวชนคือยังไม่มกี ฎหมายเฉพาะในคดี
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นบังคับใช้กฎหมายพิเศษอยู่ ท�ำให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมากนัก และ
พยายามให้ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ในเรือ่ งของการท�ำงานคุม้ ครองเด็กในการเข้าถึงและการประยุกต์แนวปฏิบตั ิ
เข้าไปในกฎหมายพิเศษไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และพระราชก�ำหนด
ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
โดยเฉพาะผูป้ กครองหรือญาติของเด็กและเยาวชนมากยิง่ ขึน้ และในการปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้กใ็ ห้สทิ ธิในการด�ำเนินการกิจกรรมทางศาสนาอย่างเต็มที่ แต่การ
แต่งกายมีอยูบ่ า้ งทีไ่ ม่สามารถแยกความเป็นมุสลิมได้เพราะอาศัยระเบียบกฎหมายทีเ่ หมือนกันในสถานที่
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ดูแลเด็กและเยาวชน แต่จะให้สทิ ธิในกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะกรณีพธิ กี ารส�ำคัญเช่นในช่วงการถือศีลอด
ที่เด็กและเยาวชนศาสนาเด็กแยกอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้
ส�ำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ถูกส่งมาคุมประพฤติในฐานะผู้เสพ ทางส�ำนักคุมประพฤติก็จะสร้างความมั่นใจ
ให้กบั ญาติหรือประชาชน ทีอ่ ยูน่ อกระบบเรือนจ�ำโดยหลีกเลีย่ งมาตรการการควบคุมตัวให้มากทีส่ ดุ แต่ใน
เวลาเดียวกันส�ำนักงานคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนใต้กส็ ร้างความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนว่าได้มกี ารแก้ไข
ฟืน้ ฟูบคุ คลทีถ่ กู คุมประพฤติโดยเน้นเงือ่ นไขมากกว่า จึงต้องพยายามส่งเสริมให้มมี ติ ทิ กี่ ลมกลืนกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การด�ำเนินการโครงการในหลายชุมชนที่น�ำหลักการเรื่องศาสนามา
เข้าฟืน้ ฟูผรู้ อการลงโทษของส�ำนักงานคุมประพฤติ กรณีสำ� นักงานคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซงึ่
ได้ด�ำเนินการโครงการค่ายภูมิบุตรา ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคดียา
เสพติดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูให้ด�ำเนินชีวิตในทางที่ดีขึ้น โดยให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนร่วมกับผู้น�ำศาสนา
หน่วยงานภายนอกจัดท�ำหลักสูตรนี้ขึ้นถึงการเกี่ยวกับยาเสพติดในหลักศาสนา ได้ห่างไกลยาเสพติด
และไม่กลับไปเสพซ�้ำอีก และสามารถด�ำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องต่อไปซึ่งหากโครงการ
ดังกล่าวได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานคุมประพฤติในการให้โอกาส
ผู้กระท�ำความผิดกลับใจและกลับไปอยู่ในชุมชนและชุมชนเองก็เกิดความปลอดภัยได้ต่อไป
ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรม กระบวนการ
ยุตธิ รรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแนวทางสมานฉันท์ สันติวธิ ี ภายใต้หลักนิตธิ รรมสามารถประมวลข้อมูล
เชิงนโยบาย จากข้อคิดความเห็นผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบในพื้น นอกจากการด�ำเนินงาน
ด้านหลัก ได้แก่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ด้วยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม รวดเร็ว โปร่งใส และประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรมได้โดยสะดวก ตั้งแต่หน่วยงานต�ำรวจ ทหาร ทนายความ อัยการ ศาล และหน่วยงาน
บังคับโทษตามค�ำพิพากษาของศาลทั้งทางแพ่งและอาญา ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมคุม
ประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกแบบสมานฉันท์ และสันติวธิ ดี ว้ ยการพัฒนาให้มรี ะบบ
การไกล่เกลีย่ ประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชนซึง่ ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองก็ได้
พัฒนาเครือข่ายยุตธิ รรมจังหวัดโดยการมีสว่ นร่วมของผู้นำ� ชุมชนที่ประชาชนในชุมชนไว้วางใจเข้าไปมีสว่ น
ร่วมในการใช้ยุติธรรมทางเลือกในศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ไม่เป็นทางการ รวมทั้งในหน่วยงานของกระทรวง
ยุติธรรมก็ให้มีการน�ำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เข้ามาใช้อย่างจริงจัง การพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรมชุมชน เพือ่ ให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามาเป็นหุน้ ส่วนในการเสริมสร้างความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน การระงับข้อพิพาทในชุมชน ให้สอดคล้องกับทุนทางสังคมในพื้นที่ รวมถึงการเสริมสร้าง
ระบบงานยุตธิ รรมชุมชนในและนอกสถานศึกษาด้วย การพัฒนาระบบงานในส�ำนักงานบริหารงานยุตธิ รรม
ให้สามารถเชือ่ มโยงและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
ซึ่งต้องด�ำเนินการในทุกมิติ ซึ่งเป็นงานในเชิงประสานและพัฒนา รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
กระทรวงยุตธิ รรมต้องด�ำเนินการกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจหรืออนุมตั ใิ ห้ลงสูส่ ำ� นักงานยุตธิ รรมจังหวัด
ให้มากขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นต้องน�ำเรื่องส่งให้ส่วนกลางพิจารณา อันเนื่องจากในปัจจุบันส�ำนักงานยุติธรรม
จังหวัดมีหน้าทีเ่ พียงเป็นหน่วยงานประสาน แต่ประชาชนทัว่ ไปยังเข้าใจว่าอ�ำนาจในการอนุมตั กิ ารช่วยเหลือ
เยียวยาตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ.
2548 ซึ่งเป็นการเยียวยาต่อชีวิต ร่างกาย อยู่ที่ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด อย่างไรก็ตามหากเป็นการขอ
ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ.2558 ในส่วนค่าประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยใน
คดีอาญา ค่าทนายความหรือค่าขึน้ ศาลปัจจุบนั ก็ได้กระจายอ�ำนาจให้อนุกรรมการกองทุนยุตธิ รรมจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ จึงท�ำให้ประชาชนที่มาใช้บริการส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดเกิดความเชื่อมั่นถึงเป็น
ความเป็นธรรมต่อหน่วยงานมากขึ้น
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ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่อหน่วยงานเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานในเรื่องการควบคุมตัวไม่แยกการควบคุมทั้งที่กระบวนการพิจารณาคดียังไม่ส้ินสุด ผู้ต้องหา
ถูกควบคุมตัวไว้ด้วยกันการใช้เครื่องพันธนาการในเรือนจ�ำ  หากคดีถึงที่สุดศาลมีค�ำพิพากษายกฟ้อง
ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูพ้ น้ โทษเมือ่ คืนกลับสูส่ งั คม จ�ำนวนเจ้าหน้าทีผ่ คู้ มุ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนผูต้ อ้ งหา
เจ้าหน้าทีผ่ คู้ มุ ในเรือนจ�ำ/ทัณสถานยังมีจำ� นวนน้อยเกินไปซึง่ อาจมีผลต่อกระบวนการฟืน้ ฟูผตู้ อ้ งขัง การให้
ความส�ำคัญในการจ�ำแนกผูต้ อ้ งขังในคดีความมัน่ คงกับคดีทวั่ ไปทัง้ ทีภ่ มู หิ ลังแตกต่างกันยังน้อยมาก เพียง
แต่อาจแบ่งแยกเฉพาะประเภทความผิด ในขณะที่คดีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ล้วนแต่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นผู้น�ำศาสนาที่เคร่งครัดซึ่งเรือนจ�ำยังรวมกลุ่มไว้ด้วยกัน การซ้อม
ทรมานผูต้ อ้ งหามาจากการใช้กฎหมายพิเศษเมือ่ ถูกส่งตัวเข้าสูเ่ รือนจ�ำยังไม่มมี าตรการตรวจสอบว่าผูต้ อ้ ง
ขังได้รับการซ้อมทรมานมาก่อนหรือไม่ ท�ำให้ญาติของผู้ต้องขังเข้าใจผิดถึงการดูแลของเรือนจ�ำและอาจ
ขาดความเชื่อมั่นได้ จึงควรมีมาตรการตรวจสอบการท�ำร้ายร่างกายก่อนเข้าสู่เรือนจ�ำอย่างเคร่งครัดและ
โปร่งใส การรักษาพยาบาลอาจจะยังไม่ดีพอเพราะจะน�ำไปรักษายังสถานพยาบาลข้างนอกต้องเป็นกรณี
ทีร่ า้ ยแรงเท่านัน้ ซึง่ อาจเกิดจากอัตราก�ำลังในการดูแลผูต้ อ้ งขังนอกสถานทีต่ อ้ งใช้จำ� นวนมาก ในประเด็น
การแต่งกายหากสามารถแต่งกายรัดกุมตามหลักศาสนาในเวลาออกไปข้างนอกไม่ว่าไปศาลหรือท�ำงาน
สาธารณะภายนอก ก็จะสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมได้มากขึ้น ในประเด็น
อาหารการกินผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานจะให้ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนา
อิสลามเป็นผูป้ รุงอาหารซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผูต้ อ้ งขังที่นบั ถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นผูต้ อ้ งขังส่วนน้อยได้ จึง
ควรแยกครัวการปรุงอาหารในเรือนจ�ำอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน มีการจ�ำแนกเด็กและ
เยาวชนอย่างชัดเจนโปรแกรมฟืน้ ฟูของสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝกึ และอบรมเด็ก
และเยาวชน แต่อย่างไรก็ตามในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงยังไม่มีการจ�ำแนกเด็กหรือเยาวชน มีเพียงการ
จ�ำแนกตามฐานความผิดเช่น คดีพยายามฆ่า คดีท�ำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครอง
หรือญาติจะเชื่อมั่นที่จะให้บุตรหลานเข้ามาฝึกและอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยสภาพจิตใจเพราะเห็นว่า
เด็กและเยาวชนจะกระท�ำความผิดซ�้ำและผู้ปกครองเองก็ไม่สามารถดูแลอบรมได้ จึงปล่อยให้ถูกด�ำเนิน
คดีตามกฎหมายและสภาพสังคมหรือสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนเองก็มีส่วนส�ำคัญที่เด็กและเยาวชน
ต้องถูกส่งตัวมาฝึกและอบรมเพราะผูป้ กครองเองก็ไม่ตอ้ งการให้อยูใ่ นสังคมเดิมๆ การสร้างความเชือ่ มัน่
ของสถานพินจิ เด็กและเยาวชนควรประสานกับหน่วยงานอืน่ ทีส่ ามารถรับช่วงในการให้เยาวชนเข้าไปท�ำงาน
ในหน่วยงานวิชาชีพต่อไปเพือ่ ไม่ให้เด็กและเยาวชนมีเวลาว่างไปกระท�ำความผิดหรือยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด
อีกเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ส�ำนักงานคุมประพฤติ การให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปสืบเสาะอาจได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่ง
ปัจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะใช้อาสาสมัครคุมประพฤติที่อยู่ในชุมชนของผู้กระท�ำความผิดจริง
ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ แต่ทางส�ำนักงานคุมประพฤติก็ต้องฝึกอบรมการสืบเสาะข้อมูล
ให้มีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่สืบเสาะลงไปในพื้นที่ กรณีที่เด็ก
และเยาวชนกระท�ำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับโอกาสในการไม่ควบคุมตัวโดยใช้อ�ำนาจ
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แต่อย่างไรก็ตามมีจ�ำนวนมากเมื่อกลับไป
อยู่ในชุมชนหรือพ้นจากการคุมประพฤติแล้วก็กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก การฟื้นฟูจ�ำเป็นต้องเชื่อม
โยงกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผ่านอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จึงจ�ำเป็น
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติในการประสานกับหน่วยงานภายนอกชุมชนได้ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการสร้างงานให้กับผู้ถูกคุมประพฤติต่อไป และควรสอบถามความสมัครใจในการด�ำเนิน
กิจกรรมบริการสังคม หากผู้ถูกคุมประพฤติไม่เต็มใจรูปแบบที่ทางส�ำนักงานคุมประพฤติก�ำหนดเงื่อนไข
ขึน้ ก็สามารถเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้เหมาะสมเฉพาะรายบุคคล โดยการรายงานตัวน่าจะเป็นรูปแบบที่ไปพบ
ผู้น�ำทางศาสนาในมัสยิดหรือในวัดได้ด้วย
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ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดในบางกรณีประชาชนถูกด�ำเนินคดีอาญาซึ่งผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยอยู่
ระหว่างการควบคุมของภาครัฐ ญาติไม่สามารถจัดการเรื่องเอกสารให้ได้ในบางคดีท�ำให้ต้องเสียโอกาส
ในการใช้สิทธิเยียวยากับทางส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือกรณีได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆ
ในพื้นที่แล้วกรณีเกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยหรือจากสถานการณ์ความมั่นคง จะไม่ได้รับการเยียวยา
อีกจะถูกตัดสิทธิไป ในส่วนการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่า
ใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ยังด�ำเนินการล่าช้า อ�ำนาจในการเยียวยาไม่ได้อยู่ในอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดชายแดนใต้ ทางส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดเป็นหน่วยงานเพียงประสาน
ส่งเรื่องไปยังส่วนกลางให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาอนุมัติ จึงเห็นควรกระจายอ�ำนาจดังกล่าวให้
เบ็ดเสร็จในงานของส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็จะสร้างความเชื่อมั่นต่อส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดในฐานะ
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ และประสานจัดการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่รวดเร็วมากขึ้น
แต่ในส่วนของการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ในปัจจุบันมีการมอบอ�ำนาจ
ให้สำ� นักงานยุตธิ รรมจังหวัดพิจารณาอนุมตั โิ ดยตรงได้จงึ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการช่วยเหลือให้สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ดีมากขึ้นจากอดีตซึ่งจะต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลาง
ในส่วนเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนยังไม่สามารถระบุความชัดเจนของเครือข่ายถึงอ�ำนาจหน้าทีท่ แี่ ท้
จริงได้ ลักษณะการท�ำงานเป็นไปในลักษณะของการติดตามมากกว่าการให้คำ� อธิบาย เสนอให้มกี ารฝึกอบรม
ความรูก้ ฎหมายการท�ำงานกับชุมชนและเครือข่ายควรท�ำงานในเชิงรุก ซึง่ ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดต้องสร้าง
แรงจูงใจให้กับเครือข่ายในการด�ำเนินงานในเชิงรุกควบคู่ไปด้วยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆ ในชุมชน
ได้ก็ท�ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในการอ�ำนวยความยุติธรรมในภาพของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ ซึ่งการด�ำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนกันได้เอง โดย
ในหลายศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กไ็ ด้ดำ� เนินการไกล่เกลีย่ และระงับข้อพิพาทในชุมชน
ได้ จึงท�ำให้เห็นว่าส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้
กับประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่บางส่วนก็ยงั ไม่มบี ทบาทเท่าทีค่ วร จึงน่าจะอยูท่ ตี่ วั เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน
เป็นหลักด้วยในการมองและเข้าใจหลักการจิตสาธารณะ
ในภาพรวมความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หน่วยงานกลุ่มสังกัดภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย คือ ส�ำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน และส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด ควรให้เครือข่าย
ยุตธิ รรมชุมชนทีม่ อี ยูแ่ ล้วเข้าไปดูแล สอดส่องเด็กและเยาวชนหลักจากการพ้นจากการฝึกและอบรม และ
ผูพ้ น้ โทษจากเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานเพิม่ ได้อกี ก็จะท�ำให้ประชาชนเชือ่ มัน่ กับการด�ำเนินงานของกระทรวง
ยุติธรรมได้มากขึ้น
ค�ำขอบคุณ
บทความวิจัยนี้ น�ำมาจากรายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
การด�ำเนินงานของกระทรวงยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนใต้” โดยได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกระทรวง
ยุติธรรม และขอขอบคุณ นายชาญเชาวน์ ไชยนุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษาโครงการที่ให้
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