
Paralegals can be a powerful tool of justice, helping to resolve disputes and empower indi-
vidual clients and whole communities. Living and working in the communities they serve, 
community-based paralegals use their knowledge of the formal justice system, alternative 
means of resolution such as mediation, and community education practices to help the poor 
and marginalized address their justice problems.

Less expensive than lawyers and able to work faster than the formal legal process, commu-
nity-based paralegals are especially effective in transitional, post-conflict, and developing 
countries. In Sierra Leone, for example—where there are only 10 judges and about 100 law-
yers to meet the justice needs of over three million people—paralegals help resolve land dis-
putes, negotiate divorce settlements, and hold government officials accountable. Perhaps 
more importantly, community-based paralegals can educate whole communities about their 
rights, increasing citizens’ agency and helping them demand more from their governments.

This how-to guide provides information on all aspects of establishing and operating a com-
munity-based paralegal program, from assessing a community’s needs to training paralegals 
and resolving justice problems. The book includes case studies, training curricula, client 
intake forms, and other materials drawn from paralegal programs in Cambodia, Hungary, 
the Philippines, Sierra Leone, and elsewhere. Community-based Paralegals: A Practitioner’s 
Guide should be useful for anyone who wants to start a new paralegals program, improve an 
existing one, or learn more about paralegals and the legal empowerment of the poor.
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ค�าน�า

นักกฎหมายชุมชนกับการสร้างเสริม 
ความรูแ้ละทกัษะทางกฎหมายให้กบัคนจน

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Open Society Justice Initiative ซึ่งเป็นโครงการของ Open Society 

Foundations ที่ใช้กฎหมายเพื่อปกป้องและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั่วโลก ได้ริเริ่ม

ความพยายามในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางกฎหมายให้กับ

ชมุชนทีย่ากจนและมคีวามเปราะบาง โดยมุง่เน้นการพฒันา ฝึกอบรม และการสร้างงานของนกั

กฎหมายชุมชน (community-based paralegals) ในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศที่อยู่ใน

ระยะเปลี่ยนผ่านหลังความขัดแย้ง  นักกฎหมายชุมชนซึ่งอาศัยและท�างานอยู่ในชุมชนใช้ความ

รู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การแก้ปัญหาแบบทางเลือกต่างๆ เช่น การไกล่เกลี่ย และการ

จัดการศึกษาให้ชุมชน เพื่อช่วยคนยากจนและคนชายขอบให้สามารถแก้ปัญหาทางกฎหมาย

ต่างๆ ของตนได้

ใน พ.ศ. 2546 Open Society Justice Initiative เริม่โครงการน�าร่องในการให้บรกิาร

ทางกฎหมายพื้นฐานในชนบทของเซียร์ราลีโอน  แรงบันดาลใจส�าหรับโครงการนี้มีที่มาจาก

ประเทศแอฟรกิาใต้ ทีน่กักฎหมายชมุชนมบีทบาทส�าคญัในระบบการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม

ของประเทศ  ประเทศเซียร์ราลีโอนมีผู้พิพากษาเพียง 10 คน และมีทนายความประมาณ  

100 คน ส�าหรบัประชากรจ�านวนกว่าสามล้านคน  การขาดแคลนนกักฎหมายโดยเฉพาะในพืน้ที่

ชนบทของประเทศท�าให้ Open Society Justice Initiative ลงแรงสร้างเครือข่ายนักกฎหมาย

ชุมชนตามชุมชนต่างๆ ที่อยู่นอกเมืองฟรีทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ  นักกฎหมาย

ชุมชนเหล่านี้ ได้รับการฝึกอบรมให้ช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายทั่วไปแก่ที่สมาชิกของชุมชนมัก

ประสบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนพร้อมกันไปด้วย  ใน พ.ศ. 2547 องค์กรพัฒนา
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เอกชนท้องถิน่ Timap for Justice (หมายถงึ “ลกุขึน้ปกป้องความยตุธิรรม” ในภาษาครโีอของ

ชาวเซียร์ราลีโอน) ถูกก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก Open Society Justice Initiative 

เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  นักกฎหมายชุมชนของ Timap ภายใต้การดูแลช่วย

เหลือจากทนายอาชีพ จัดการปัญหาทางกฎหมายต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางกฎหมายและความ

คุน้เคยใกล้ชดิขนบธรรมเนยีมท้องถิน่ของพวกเขา ในการประสานระบบกฎหมายสองระบบของ

เซยีร์ราลีโอนเข้าหากนั นัน่คือ ระบบกฎหมายทางการทีอ่ิงกับระบบกฎหมายองักฤษและระบบ

กฎหมายตามขนบทีย่ดึถอืปฏบิตักินัมาทีจ่ดัการโดยผูใ้หญ่บ้าน  นกักฎหมายชมุชนของ Timap 

จดัการปัญหาการละเมดิสทิธต่ิางๆ ภายในชมุชน เช่น การใช้ความรนุแรงในครอบครวัและการ

พิพาทเรื่องที่ดิน ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในประเด็นอย่างการ

ทุจริต การใช้อ�านาจอย่างฉ้อฉล และอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของรัฐ

นักกฎหมายชุมชนใช้เครื่องมือทั้งในทางกฎหมายและอื่นๆ เช่น การไกล่เกลี่ย การ

เจรจาสนับสนุน advocacy การให้การศึกษาและการจัดตั้งสมาชิกชุมชน  Timap พยายาม

แก้ปัญหาทางกฎหมายต่างๆ โดยแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และช่วย

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  Timap ได้รับการยอมรับจากสถาบันอิสระต่างๆ เช่น 

ธนาคารโลก องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล (Transparency International) International 

Crisis Group และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้และทักษะทาง

กฎหมายแก่คนยากจน (UN Commission on Legal Empowerment of the Poor) ในเรื่อง

การพฒันาแนวทางทีม่คีวามสร้างสรรค์ ยดืหยุน่ และมปีระสทิธผิลในการให้บรกิารทางกฎหมาย

ในบริบททางสังคมการเมืองที่ท้าทายและซับซ้อนของเซียร์ราลีโอน

คู่มือฉบับนี้มุ่งหวังที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พัฒนาและด�าเนินโครงการนักกฎหมาย

ชมุชน รวมถงึการให้ค�าแนะน�าในทางปฏบิตัแิก่องค์กรรากหญ้า นกักจิกรรมด้านสทิธมินษุยชน 

และกระบวนการยุติธรรม และผู้ก�าหนดนโยบายในการออกแบบและด�าเนินโครงการนัก

กฎหมายชมุชน และโครงการเสรมิสร้างความรูแ้ละทกัษะทางกฎหมายส�าหรบัชมุชน เพือ่ตอบ

สนองต่อความสนใจทีม่มีากขึน้เรือ่ยๆ ในเรือ่งนี ้ Open Society Justice Initiative จงึตดัสนิใจ

ตพีมิพ์คูม่อืฉบบันีข้ึน้มา โดยองิจากประสบการณ์ในเซยีร์ราลโีอนและโครงการลกัษณะเดยีวกนั

ในประเทศอื่นๆ เช่น แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และมองโกเลีย
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อย่างไรก็ตาม คู่มือนี้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะจ�ากัดแนวทางสู่ความส�าเร็จในการด�าเนิน

โครงการนักกฎหมายชุมชนไว้ในแนวทางหนึ่งทางใดเท่านั้น  ค�าแนะน�าที่เสนอในคู่มือนี้ควร

มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมส�าหรับแต่ละประเทศ ชุมชน 

หรือประเด็นต่างๆ

Open Society Justice Initiative หวงัว่าคูม่อืนีจ้ะเป็นประโยชน์ในทางปฏบิตัสิ�าหรบั

ผู้สนใจในการช่วยให้คนยากจนได้เข้าถึงความยุติธรรม

Open Society Justice Initiative ขอขอบคุณ Felisa Tibbitts ส�าหรับการค้นคว้า 

เขียน และเรียบเรียงคู่มือนี้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณ Vivek Maru ที่เป็นผู้เขียนบทหนึ่งในคู่มือ

นี้ ขอขอบคุณ David McQuoid-Mason และ Bruce Lasky ที่ท�าหน้าที่ตรวจทานเนื้อหาและ

ให้ค�าแนะน�าทีม่ค่ีายิง่  ขอขอบคณุ Mariana Berbec Rostas ทีท่�าหน้าทีป่ระสานงานในการจดั

พิมพ์คู่มือนี้  บรรณาธิการของคู่มือนี้ประกอบด้วย Sarah Miller-Davenport, William Kramer, 

Robert O. Varenik, และ David Berry

Open Society Justice Initiative ขอรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวส�าหรบัความผดิพลาด

และความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
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เป้าประสงค์ของคู่มือเล่มนี้

ประชาชนทัว่โลกนบัพนัล้านคนต้องประสบปัญหาเนือ่งจากไม่สามารถเข้าถงึบรกิารทางกฎหมาย

ได้  ด้วยเหตุที่ไม่สามารถจ่ายค่าทนายและถูกเมินเฉยโดยเจ้าหน้าที่รัฐ พวกเขาจึงถูกละเมิด

สทิธเิป็นปกตวิสิยั เช่น ถกูนายจ้างโกง ถกูรงัแกโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัทีฉ้่อโกง และตกเป็นเหยือ่ของ

ความรุนแรง  บรรดาผู้คนหรือชุมชนที่มักไร้สิทธิไร้เสียงเหล่านี้พยายามเสาะหาหนทางที่จะได้

รับความช่วยเหลือหรือเยียวยาความทุกข์ที่เกิดแก่ตน

นักกฎหมายชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ด้วยการให้บริการทางกฎหมายแก่พวก

เขาเหล่านัน้ พวกเขาคดิค่าใช้จ่ายไม่สงูนกัและเข้าถงึได้ง่ายกว่าทนายความทัว่ไป  นกักฎหมาย

ชมุชนใช้เครือ่งมอืและวธิกีารต่างๆ หลากหลายและมกัจะแก้ปัญหาได้รวดเรว็กว่าระบบกฎหมาย

ที่เป็นทางการ ในขณะเดียวกัน นักกฎหมายชุมชนเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก

ทนายทีส่ามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการทางกฎหมายได้เมือ่จ�าเป็น นกักฎหมายชมุชน

มีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้คนที่พวกเขาท�างานด้วยและสามารถเสนอทางแก้ปัญหาให้ทั้งระดับ

บุคคลและกลุ่มคน ที่อาจจะส�าคัญที่สุดคือ พวกเขาสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนที่

พวกเขาท�างานด้วยได้ ในการท�าให้คนเหล่านั้นตระหนักในสิทธิของตนเอง และกระท�าการเพื่อ

เรยีกร้องสทิธปิระโยชน์ของตนเองได้  โครงการนกักฎหมายชมุชนสามารถช่วยเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้อย่างยั่งยืน

คู่มือฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้กับการสร้างและด�าเนินโครงการนัก

กฎหมายชุมชนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนที่เข้าไม่ถึงบริการทางกฎหมาย  Open  

Society Justice Initiative จัดพิมพ์คู่มือนี้จากประสบการณ์การด�าเนินโครงการในเซียร์ราลี

โอน โดยถอดบทเรยีนจากประเทศดงักล่าวตลอดจนทีอ่ืน่ๆ  โดยหวงัว่าคูม่อืจะให้ค�าแนะน�าและ

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ด�าเนินโครงการ ตลอดจนผู้ที่สนใจอื่นๆ ได้
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ประสบการณ์แรกๆ ในการด�าเนินโครงการนักกฎหมายชุมชนมาจากประเทศอย่าง

แอฟริกาใต้และฟิลิปปินส์ ซึ่งโครงการในประเทศดังกล่าวได้มีการพัฒนาและมีการสร้างเครือ

ข่ายระดบัประเทศไปอย่างมาก และยงัคงเป็นแหล่งสร้างแรงบนัดาลใจและความรูใ้ห้กบัโครงการ

ในที่อื่นๆ  ผู้อ�านวยการโครงการจากประเทศเหล่านี้และผู้เชี่ยวชาญที่ท�างานในกัมพูชา ฮังการี 

มาเลเซีย มาลาวี มองโกเลีย และเซียร์ราลีโอน1 2ได้ให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าคู่มือเล่มนี้ 

เนื้อหาของคู่มือนี้ไม่ควรถือว่าเป็นสูตรตายตัวที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์  อีกทั้งยัง

ไม่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้ว บริบทของแต่ละประเทศแต่ละชุมชนล้วนเสนอปัญหาและ

ทางออกที่หลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งไม่อาจกล่าวครอบคลุมได้ทั้งหมดในคู่มือฉบับเดียว  

นอกจากนี้ โครงการนักกฎหมายชุมชนต่างๆ อาจมีพลวัตที่แตกต่างกันไปตามแต่กลุ่มคนที่

โครงการท�างานด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้หญิง คนจนเมือง ชนพื้นเมือง ผู้ต้องขัง หรือ

ชนกลุ่มน้อย

คู่มือฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเสนอแนวทางของการตัดสินใจต่างๆ เพื่อริเริ่ม 

ด�าเนนิการ และพฒันาโครงการนกักฎหมายชมุชน ภาคผนวกและบรรณานกุรมของคูม่อืแสดง

ตวัอย่างและแหล่งข้อมลูเพิม่เตมิต่างๆ จ�านวนมาก  การรเิริม่โครงการใดๆ ล้วนต้องเตม็ไปด้วย

สิ่งไม่คาดคิด คู่มือนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนรับมือสิ่งท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ข้างหน้า

และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

เนื้อหาในบทต่างๆ ถูกเรียบเรียงตามขั้นตอนส�าคัญๆ ในการพัฒนาโครงการนัก

กฎหมายชุมชน

 h ขั้นที่ 1 ท�าความเข้าใจโครงการนักกฎหมายชุมชน
บทที่ 1 กล่าวถึงต้นก�าเนิดและบทบาทของนักกฎหมายชุมชน ประโยชน์ของการใช้

นักกฎหมายชุมชนในการแก้ปัญหาทางกฎหมาย และน�าเสนอภาพรวมของรูปแบบ

องค์กรและโครงสร้างต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นมา

1 คู่มือเล่มนี้อาศัยข้อมูลจากโครงการที่ริเริ่มและสนับสนุนโดย Justice Initiative และโครงการอื่นของ Open Society 

Foundations เป็นหลัก แม้ว่าโครงการเหล่านี้จะไม่ได้เป็นตัวแทนของโครงการนักกฎหมายชุมชนทั้งหมด แต่ก็เป็น

ตัวอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะด�าเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้
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 h ขั้นที่ 2 วิเคราะห์บริบทและความต้องการของท้องถิ่น
บทที่ 2 อธิบายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการที่จะด�าเนินการและความ

ต้องการของประชากรที่โครงการจะท�างานด้วย  บทนี้ยังน�าเสนอวิธีการประเมิน

ทรัพยากรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

 h ขั้นที่ 3 การออกแบบโครงการ
บทต่อๆ ไปกล่าวถงึขัน้ตอนหลกัๆ ในการเริม่โครงการ บทที ่3 มุง่พจิารณาโครงสร้าง

พื้นฐานการจัดองค์กรของโครงการ เช่น การก�าหนดนโยบายของโครงการ การจ้าง 

เจ้าหน้าที่ การเสาะหานักกฎหมายชุมชน และการสร้างระบบขั้นตอนการบริหาร

จัดการ  บทนี้สรุปตอนท้ายด้วยหัวข้อว่าด้วยการสนับสนุนอย่างยั่งยืน

 h ขั้นที่ 4 และ 5 การเตรียมนักกฎหมายชุมชน
บทที่ 4  และ 5 น�าเสนอตัวอย่างของกระบวนการและเนื้อหาที่พัฒนาโดยโครงการ

ต่างๆ ในการฝึกอบรมนกักฎหมายชมุชน  บทที ่4 เสนอภาพรวมของประเภทเอกสาร

ที่สามารถพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาเนื้อหา

ส�าหรบัท้องถิน่  อย่างเช่น คูม่อืส�าหรบันกักฎหมายชมุชน คูม่อืฝึกอบรมนกักฎหมาย

ชุมชน ตลอดจนเอกสารที่ใช้ในการให้การศึกษาแก่ชุมชน

บทที่ 5 เสนอภาพรวมของรูปแบบการฝึกอบรมที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้ตลอดช่วง

ระยะเวลาการด�าเนนิโครงการ โดยเริม่จากการฝึกอบรมเบือ้งต้น และด�าเนนิสบืเนือ่ง

ไปตลอดโครงการ  บทนีบ้รรยายถงึเนือ้หาและทกัษะทีม่กัใช้ในการฝึกอบรม ด้วยการ

ใช้วิธีการที่เป็นปฏิสัมพันธ์สองทาง (interactive) และกล่าวถึงการคัดเลือกผู้ท�าการ

ฝึกอบรมและการจัดการต่างๆ ในการฝึกอบรม

 h ขั้นที่ 6 ด�าเนินโครงการ
บทที่ 6 กล่าวถึงการให้บริการทางกฎหมายในลักษณะต่างๆ ที่นักกฎหมายชุมชน
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จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและแก้ปัญหา  เทคนิคเหล่านี้มีทั้งการ

ไกล่เกลีย่ การเจรจาการพฒันาชมุชนและการให้การศกึษาชมุชน ตลอดจนการให้ค�า

ปรึกษาและการผลักดันนโยบายทางกฎหมาย

 h ขั้นที่ 7 สนับสนุน ดูแล และประเมิน
ในฐานะผู้อ�านวยการโครงการ คุณจะต้องมีหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนแก่นัก

กฎหมายชุมชนในพื้นที่  บทที่ 7 กล่าวถึงประเด็นพิจารณาส�าคัญต่างๆ เช่น การ

ประเมินความต้องการของนักกฎหมายชุมชน และกระบวนการดูแลและประเมินผล

 h ขั้นที่ 8 พัฒนาต่อยอดโครงการ
บทสุดท้ายกล่าวถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการ  หากว่าโครงการประสบความส�าเร็จ

ในขั้นต้น คุณจะพัฒนาปรับปรุงขยับขยายโครงการต่อไปอย่างไร  บทนี้กล่าวถึงการ

ประเมินโครงการ การท�าให้ได้การรับรองสถานะ การสร้างเครือข่ายระดับประเทศ 

และการพัฒนาโครงการต่อเพื่อรับมือสิ่งท้าทายใหม่ๆ และคว้าโอกาสที่เปิดขึ้นมา

ภาคผนวกและบรรณานุกรมเสนอข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับโครงการของคุณ เช่น 

ตัวอย่างก�าหนดการฝึกอบรม แบบบันทึกการรับคดี และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น คู่มือเพื่อให้มี

การรับรองโครงการให้การศึกษานักกฎหมายชุมชนของ สมาคมนักกฎหมายอเมริกัน เป็นต้น  

ทัง้นี ้ภาคผนวกและบรรณานกุรม รวมถงึตวัคูม่อืฉบบันี ้มไิด้มุง่หมายทีจ่ะเป็นแหล่งข้อมลูทีค่รบ

ถ้วนพร้อมสรรพในเรื่องนี้แต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียงแหล่งหนึ่งเท่านั้นในการด�าเนินโครงการ

นักกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
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บทที่ 1 

แนะน�าโครงการนักกฎหมายชุมชน

สารบัญบท
1.1  ต้นก�าเนิดโครงการนักกฎหมายชุมชน
1.2  บทบาทของนักกฎหมายชุมชน
1.3  ประโยชน์ของนักกฎหมายชุมชน
1.4  สังกัดของโครงการนักกฎหมายชุมชน 

ประชาชนนับพันล้านคนประสบปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในชุมชนต่างๆ  

ทั่วโลก ผู้คนดิ้นรนต่อสู้ในประเด็นปัญหากฎหมายต่างๆ ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย ครอบครัว หนี้สิน 

อาชญากรรม ทรัพย์สิน และเรื่องอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา คน

ยากจน คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือเสี่ยงต่อการถูกละเมิดเอารัดเอาเปรียบ มักจะไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย พวกเขาอาจจะประสบปัญหากับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ หรือขาด

หนทางในทางกฎหมายที่จะบังคับใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ควรจะปกป้องพวกเขาได้

โครงการนกักฎหมายชมุชน (community-based paralegal) สามารถช่วยชมุชนทีไ่ม่

สามารถเข้าถงึระบบยตุธิรรมให้สามารถแก้ปัญหาทางกฎหมายต่างๆ ของตนเองได้ ทนายความ 

(โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศก�าลงัพฒันา หรอืสงัคมหลงัความขดัแย้ง) ซึง่โดยทัว่ไปมกักระจกุตวั 

อยู่ตามพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นศูนย์ธุรกิจการค้านั้น มักไม่สามารถตอบสนอง 
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ความต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ การมีนักกฎหมายชุมชน2 หมายถึงการเปลี่ยน

กระบวนทศัน์ในการให้บรกิารทางกฎหมาย ในลกัษณะเดยีวกนักบัการมอีาสาสมคัรสาธารณสขุ

ในพื้นที่ชนบท เนื่องจากการที่บุคลากรทางการแพทย์ในระบบทางการไม่สามารถให้บริการทาง

สุขภาพแก่ชุมชนได้เพียงพอ

แม้ว่านกักฎหมายชมุชนจะท�าหน้าทีบ่างอย่างคล้ายทนาย แต่มข้ีอได้เปรยีบอยูห่ลาย

ประการ คือ

 h นกักฎหมายชมุชนสามารถเลง็เหน็ถงึความตอ้งการความชว่ยเหลอืทางกฎหมายของ

ทั้งชุมชนได้ ไม่ใช่แค่ลูกความรายหนึ่งรายใดที่มาจ้างตน

 h พวกเขามักสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าทนายและผู้พิพากษา

 h การฝกึอบรมและการจดัหานกักฎหมายชมุชนท�าไดง้า่ยกวา่และมตีน้ทนุต่�ากวา่ทนาย

 h การใช้นักกฎหมายชุมชนเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทนาย

 h นักกฎหมายชุมชนมักจะรู้จักชุมชนและความต้องการของชุมชนที่ตนท�างานอยู่ด้วย

ดีกว่าทนาย

นกักฎหมายชมุชนสามารถจ้างโดยองค์กรพฒันาเอกชนเพือ่ท�างานด้านความต้องการ

ต่างๆ ของชุมชน ส่วนทนายความจะรับดูแลกรณีตามแต่ก�าลังเงินของผู้ว่าจ้าง

บทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมว่าด้วยต้นก�าเนิดของโครงการนักกฎหมายชุมชนและจะ

อธิบายบทบาทของนักกฎหมายชุมชนในการช่วยให้โครงการสามารถเข้าถึงประชาชนและให้

ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้ นอกจากนี้ยังจะอธิบายถึงรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบต่างๆ  

ทีส่ามารถใช้ในการตัง้โครงการนกักฎหมายชมุชน อาทเิช่น องค์กรพฒันาเอกชน คณะนติศิาสตร์ 

ตลอดจนองค์กรในรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐหรือเอกชน

การท�างานของนักกฎหมายชุมชนมีรากฐานอยู่ในกรอบเรื่องการท�างาน เพื่อการเข้า

ถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เนื่องจากว่าโครงการนักกฎหมายชุมชนนั้น

2 ส�าหรบัคูม่อืนี ้ค�าวา่ “นกักฎหมายชมุชน” (community-based paralegal) หมายถงึ ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายที่

ผา่นการฝกึอบรม และใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ทัง้ในทางกฎหมายและอืน่ๆ ในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกระบวนการยตุธิรรม 

นักกฎหมายชุมชนอาจจะอาศัยอยู่ในชุมชนหรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนที่ตนท�างานอยู่อย่างลึกซึ้ง และได้รับ

การสนับสนุนทางเทคนิคและการดูแลจากทนายอาชีพ
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 h มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิด

 h มองเห็นและพยายามจัดการปัญหาความอยุติธรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 h ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและปกป้องสิทธิของตน

 h ท�างานสนับสนุนชุมชนจากภายใน โดยเป็นผู้น�าในการปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย 

ตามที่จ�าเป็น

1.1 ต้นก�าเนิดโครงการนักกฎหมายชุมชน

โครงการนักกฎหมายชุมชนเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชายขอบที่มอง

ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือจ�าเป็นในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตนและกระตุ้นให้เกิด

การพัฒนาและปฏิรูปอย่างยั่งยืน แต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงทนายและระบบยุติธรรมได้ อันเนื่อง

มาจากอุปสรรคทั้งทางการเงิน สภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม

งานนักกฎหมายชุมชนแรกเริ่มถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยพวกเขาท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยของทนายความ นักกฎหมายชุมชน

ท�างานให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายแต่ไม่มีใบอนุญาตในการว่าความ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ การปฏริปูระบบการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายใน พ.ศ. 2546 ได้ตัง้เคาน์เตอร์

บรกิารกฎหมาย (Legal Service Counters) ซึง่ได้รบังบประมาณจากคณะกรรมการบรหิารความ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid Boards) ของรัฐ ที่ศูนย์เคาน์เตอร์บริการกฎหมายนี้นัก

กฎหมายชุมชนท�างานคู่กับทนายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ประชาชนสามารถได้

รับข้อมูลทั่วไป รับฟังค�าอธิบายในข้อกฎหมายและทางเลือกต่างๆ ทางกฎหมาย ตลอดจนได้

รับการส่งต่อคดีไปยังทนายความหรือหน่วยงานอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระบบนัก

กฎหมายชุมชนในลักษณะเดียวกันนี้ สามารถพบได้ในประเทศโปแลนด์ที่มีเครือข่ายส�านักงาน

ให้ค�าปรกึษาแก่ประชาชน (Citizen Advice Bureaus) เครอืข่ายนีด้�าเนนิการโดยอาสาสมคัรเป็น

หลัก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงนโยบายสังคมและส�านักผู้ตรวจ

การรัฐสภา นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีกมากในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ในประเทศอย่างแอฟรกิาใต้และฟิลปิปินส์ โครงการนกักฎหมายชมุชนใช้แนวทางสทิธิ

ท�างานแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง : 

ความส�าเร็จของนักกฎหมาย

ชุมชนที่มาลาวี

ซิดนีย์ แบนดา อายุ 18 ปี เขาออกจาก

บ้านที่เมือง Mulanje ประเทศมาลาวี 

เพื่อไปท�างานเป็นคนรับใช้ในบ้านที่เมือง 

Mzuzu ซึ่งต้องนั่งรถเป็นเวลาหนึ่งวัน 

ด้วยค�ามั่นว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่ดี 

พร้อมที่พักและอาหาร เขาวาดหวังว่าจะ

สามารถส่งเงินกลับไปช่วยทางบ้านและ

เก็บเงินเพื่อการศึกษา แต่เขาไม่เคยได้

รับค่าจ้าง ผ่านไปเจ็ดเดือน เขาพยายาม

ร้องเรียนกับศาลแรงงานเขต ศาลฯ ส่ง

หนังสือถึงนายจ้างของเขา แต่นายจ้าง

ก็เพิกเฉย ในที่สุด แบนดาก็ได้รับ

ความช่วยเหลือจากศูนย์มาลาวีเพื่อค�า

แนะน�า การวิจัย และการศึกษา ว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (Malawi Center for 

Advice, Research and Education 

on Rights - CARER) เพื่อนบ้านราย

หนึ่งได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับ CARER 

ในการแก้ปัญหาขัดแย้งทางกฎหมาย

ในชุมชน ที่ปรึกษานักกฎหมายชุมชน

ได้พบกับแบนดา และพูดคุยเกี่ยวกับ

สิทธิของเขาภายใต้กฏหมายการจ้างงาน 

พ.ศ. 2543 ที่ออกมาใหม่ แบนดาจึง

น�าหนังสือเรียกตัวไปให้นายจ้างอีกครั้ง 

คราวนี้นายจ้างมีการตอบสนองและมา

ที่ CARER เพื่อท�าการเจรจา จากนั้น
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มนุษยชนและอาศัยชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีมุมมองในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

อย่างเป็นองค์รวม แนวทางนี้ (มักเรียกกันว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางกฎหมาย)วางอยู่

บนฐานของความต้องการและกจิกรรมของประชาชนระดบัรากหญ้า พร้อมกบัท�างานจดัตัง้ตาม

ความต้องการด้านกฎหมายในระดบัชมุชนเพือ่ผลกัดนัให้มกีารปฏริปูนโยบายของรฐั กฎหมาย 

และสถาบนัอืน่ๆ แนวทางนีเ้น้นให้ความส�าคญักบักลุม่ประชาสงัคมทีส่ามารถเข้าใจความต้องการ

และพลวตัของชาวบ้าน และสามารถกระตุน้ให้พวกเขาแสดงความคดิเหน็เพือ่เป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิรูปได้

เมือ่พจิารณาจากมมุมองสทิธมินษุยชน การเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมหมายถงึ (ก) 

ปัจเจกบคุคลและชมุชนจ�าต้องได้รบัความรูแ้ละข้อมลูเกีย่วกบัสทิธขิองตน (ข) ปัจเจกบคุคลและ

ชุมชนจ�าต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเรียกร้องสิทธิดังกล่าว และ (ค) การละเมิดสิทธิมนุษย

ชนภายในชุมชนที่ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวางควรได้รับการแก้ปัญหาในระยะยาว ไม่ใช่การ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นกรณีๆ ไป

นักกฎหมายชุมชนเป็นหนึ่งในหลายๆ แนวทางที่ใช้หลักการนี้และปรับเข้ากับกรอบ

คดิด้านสทิธมินษุยชน ปกตแิล้วนกักฎหมายชมุชนจะเป็นส่วนหนึง่ในชมุชนทีต่นเองท�างานด้วย 

ซึ่งมักอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือชายขอบ และน�าเสนอยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแบบองค์รวมโดย 

ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมของรัฐ แนวทางนี้สัมพันธ์กับ “แนวทางทรัพยากรทาง

กฎหมาย (legal resources approach)” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะทางกฎหมายให้

กบัชมุชน และ “การผลกัดนันโยบายกฎหมายในการพฒันา (developmental legal advocacy)” 

ที่เน้นสาเหตุเชิงโครงสร้างของความอยุติธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ

แก้ไขปัญหา

นักกฎหมายชุมชนใช้เครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการด้านความยุติธรรม เช่น การ

ไกล่เกลีย่ การเจรจา การให้การศกึษา การให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย และการผลกัดนันโยบาย 

ในสถานการณ์หนึ่งๆ นักกฎหมายชุมชนจะวิเคราะห์ปัญหา และน�าเสนอทางออกที่เหมาะสม

ส�าหรับปัญหานั้นๆ ตัวอย่างเช่น นักกฎหมายชุมชนอาจช่วยในการท�าเอกสารและงานจัดการ

ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย พวกเขามักจะให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 

ขั้นตอนปฏิบัติ สิทธิ และทางเลือกต่างๆ ในการเข้าถึงบริการทางกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ 

หรือทนาย โครงการที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นทนายสามารถด�าเนินการฟ้องร้องเองได้

นายจ้างก็ตกลงจ่ายค่าจ้างย้อนหลังด้วย

อัตราที่ต�่ากว่าที่มีการตกลงไว้แต่แรก

ที่มา: 

United States Agency for Interna-

tional Development, 2003.
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เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างฝ่ายต่างๆ นักกฎหมายชุมชนสามารถช่วยเหลือโดยการ

ไกล่เกลี่ย เจรจา หรือกระทั่งท�าหน้าที่ตัดสินชี้ขาด ในทางปฏิบัติ นักกฎหมายชุมชนจัดการกับ

ปัญหาต่างๆ จ�านวนมากโดยอาศัยแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบทางเลือก

การจดัการปัญหาโดยไม่ต้องเข้าสูก่ระบวนการศาล ไม่เพยีงแต่สามารถสร้างผลส�าเรจ็

ได้เท่านัน้ หากยงัเป็นการประหยดัเวลาและทรพัยากรส�าหรบัทกุฝ่ายอกีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในประเทศก�าลงัพฒันาทีม่ทีนายอยูน้่อย  และไม่มหีน่วยงานรฐัทีใ่ห้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ

นักกฎหมายชุมชนยังใช้แนวทางที่ครอบคลุมทั้งชุมชน ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ

กระบวนการยตุธิรรม นกักฎหมายชมุชนสามารถมส่ีวนร่วมโดยตรงในการให้การศกึษาแก่ชมุชน 

ส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการแก้ปัญหาทางกฎหมายได้ พวกเขา

สามารถช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน กลไกทางเลือกต่างๆ ในการ

ปกป้องและสนับสนุนสิทธิเหล่านั้น ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้อง โดยการจัด

สัมมนา เวทีพูดคุย การเผยแพร่เอกสาร และการใช้สื่ออย่างเช่นวิทยุ

ในสถานการณ์ที่ปัญหาเชิงระบบ ควรได้รับการแก้ไขโดยอาศัยปฏิบัติการร่วมกันใน

ระดับชุมชน นักกฎหมายชุมชนก็อาจกระตุ้นให้เกิดการผลักดันนโยบายโดยชุมชน บทบาท

ของนักกฎหมายชุมชนในสถานการณ์เช่นนี้ คือการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น�าและปฏิบัติการ

ในบรรดาสมาชิกชุมชนเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันแสวงหาความยุติธรรม องค์กรนักกฎหมาย

ชุมชนยังร่วมผลักดันข้อเรียกร้องต่อสถาบันต่างๆ ได้ และออกความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและ

นโยบาย โครงการนักกฎหมายชุมชน (ทั้งอาศัยทนายของโครงการเองหรือองค์กรอื่น) อาจมี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิการฟ้องร้องเชงิยทุธศาสตร์ได้ ในการท�าสิง่ต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมา โครงการ

นักกฎหมายชุมชนจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ของหน่วยงาน

รัฐได้อย่างมีประสิทธิผล

บทบาทเหล่านี้จะได้รับการกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ 1.2 “บทบาทของ

นักกฎหมายชุมชน” และบทที่ 6 “การแก้ปัญหาด้านความยุติธรรม” ด้วยบทบาทเหล่านี้  

นักกฎหมายชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล  

นักกฎหมายชุมชนมีความโดดเด่นเฉพาะที่ สามารถท�างานในระบบยุติธรรมที่ซ้อนกันหลาย

ระบบได้ เช่น ระบบที่พบในชุมชนพื้นเมืองและห่างไกลในประเทศก�าลังพัฒนา ยกตัวอย่าง  
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ในประเทศเซียร์ราลีโอน นักกฎหมายชุมชนต้องเผชิญกับระบบกฎหมายทางการที่มีศาลและ

ทนายที่อิงกับระบบของอังกฤษ และระบบกฎหมายตามขนบประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมา  

ในบริบทนี้ นักกฎหมายชุมชนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นทางการและความเข้าใจคุ้น

เคยกับขนบธรรมเนียมท้องถิ่นในการประสานระหว่างสองระบบ

หากจ�าเป็น นักกฎหมายและองค์กรของพวกเขาสามารถด�าเนินการต่างๆ เพื่อแก้

ปัญหาเชิงระบบเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิถีการปฏิบัติ นักกฎหมายชุมชนที่เน้น

เรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจะเสนอบริการ ที่มีทั้งการให้การศึกษาและการผลักดัน

นโยบาย ตลอดจนการไกล่เกลีย่ เจรจา และการให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย นอกจากให้บรกิารแก่

ลกูความแต่ละรายแล้ว นกักฎหมายชมุชนอาจเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนในการช่วยเปลีย่นแปลง

สภาพเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ความอยุติธรรมรายบุคคลต่างๆ เกิดขึ้นน้อยลงในอนาคต

โครงการนักกฎหมายชุมชนได้รับการริเริ่มโดยฝ่ายต่างๆ เช่น กลุ่มพัฒนาชุมชน 

องค์กรสิทธิมนุษยชน และคลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ ตัวอย่างของโครงการที่จัดตั้ง

อย่างมัน่คงดแีล้ว เช่น กลุม่กฎหมายทางเลอืกในฟิลปิปินส์ ศนูย์กฎหมายชมุชน และการพฒันา

ชนบทในแอฟรกิาใต้ การบรกิารให้ค�าปรกึษาโดยนกักฎหมายชมุชนในมาลาว ีและมลูนธิแิหล่ง

ข้อมูลทางกฎหมายในซิมบับเว

นกักฎหมายชมุชนทีมุ่ง่เน้นการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมมกัท�างานกบัชมุชนทีด้่อย

โอกาสและอยู่ชายขอบ ซึ่งท�าให้โครงการนักกฎหมายชุมชนในบางประเทศมีความเชี่ยวชาญใน

การท�างานกบัประชากรเฉพาะกลุม่หรอืจัดการปัญหาเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น คาซามา (Kasa-

ma) ซึ่งเป็นองค์กรนักกฎหมายชุมชนส�าหรับชาวนาฟิลิปปินส์ มุ่งสนใจประเด็นการใช้ที่ดินซึ่ง

เป็นประเดน็ส�าคญัส�าหรบัชาวนา องค์กรการบรกิารให้ค�าปรกึษาโดยนกักฎหมายชมุชนทีม่าลาวี  

(Paralegal Advisory Service of Malawi) มุ่งเน้นท�างานกับนักโทษในประเด็นระบบยุติธรรมใน

ทางอาญา สมาคมความช่วยเหลือทางกฎหมายมาดาริปูร์ (Madaripur Legal Aid Association) 

ที่บังคลาเทศช�านาญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทแบบทางเลือก การเข้าใจความต้องการหลักของ

ชุมชนที่คุณท�างานด้วย และการจัดบริการให้ตรงกับความต้องการเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่สุด

ประเดน็หนึง่ทีค่ณุจะต้องตดัสนิใจในช่วงแรกๆ ของการพฒันาโครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุ 
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1.2 บทบาทของนักกฎหมายชุมชน

นักกฎหมายชุมชนคือผู้ที่

 h มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย ระบบและกระบวนการทางกฎหมาย และมีทักษะพื้น

ฐานทางกฎหมาย

 h เป็นสมาชิกชุมชนหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ท�างานในชุมชน และมีความรู้พื้น

ฐานเกีย่วกบัวธิกีารเขา้ถงึบรกิารทางกฎหมายของสมาชกิชมุชน (รวมถงึการใชก้ลไก

กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการหรือตามขนบประเพณี)

 h มทีกัษะและความรูเ้กีย่วกบักลไกการแกป้ญัหาขอ้พพิาทแบบทางเลอืก เชน่ การไกล่

เกลี่ย การแก้ไขความขัดแย้ง และการเจรจา

 h สามารถสื่อสารความคิดและข้อมูลให้กับสมาชิกชุมชน โดยวิธีการสอนแบบมี

ปฏิสัมพันธ์สองทาง

 h สามารถท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นและหน่วยงานให้บริการทางกฎหมายได้

 h มีทักษะในการจัดตั้งชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการแก้ปัญหาเชิงระบบ

ด้วยตัวเองในอนาคต

นักกฎหมายชุมชนเป็นลูกจ้างแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา หรือท�างานแบบอาสา

สมัคร ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติขององค์กร วัฒนธรรมการท�างานอาสมัครของแต่ละประเทศ 

เวลาที่นักกฎหมายชุมชนต้องใช้และระดับค่าจ้าง หากนักกฎหมายชุมชนท�างานแบบอาสา

สมัคร โครงการก็ควรต้องออกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมถือเป็น

ผลประโยชน์ส�าหรบันกักฎหมายชมุชน เพราะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทัง้ในทางส่วนตวัและ

อาชีพ ในโครงการที่มีการพัฒนามาพอสมควรแล้วอย่างที่แอฟริกาใต้ นักกฎหมายชุมชนก�าลัง

เรียกร้องให้อาชีพของพวกเขาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ (ดูบทที ่8 เรื่องรายละเอียด

ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานในการออกประกาศนียบัตรให้นักกฎหมายชุมชน)

นักกฎหมายชุมชนสามารถสังกัดอยู่ในองค์กรต่างๆ หลายประเภท สามารถสังกัด

ใน “ส�านักงานให้ค�าปรึกษา” ซึ่งเป็นองค์กรให้บริการที่ด�าเนินการโดยนักกฎหมายชุมชนโดยมี



คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน    19

วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้ค�าปรึกษาพื้นฐาน การให้การศึกษาชุมชน และการประสานงานให้

ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย นกักฎหมายชมุชนยงัสามารถสงักดัองค์กรชมุชนหรอืองค์กรทีใ่ห้

บรกิารหลายด้านได้โดยทีบ่รกิารของนกักฎหมายชมุชนเป็นส่วนหนึง่ในบรกิารเหล่านัน้ นอกจาก

นี้ก็อาจสังกัดส�านักงานกฎหมายหรือศูนย์ข้อมูลกฎหมาย ซึ่งในทั้งหมดนี้ นักกฎหมายชุมชน

ช่วยแบ่งเบาภาระจากทนายโดยรับจัดการปัญหาเล็กๆ น้อยๆ และงานภาคสนามพื้นฐาน เช่น 

สัมภาษณ์ ท�าบันทึกปากค�า และรวบรวมหลักฐาน ตลอดจนติดตามความคืบหน้าและรายงาน

กลับไปยังลูกความ

พึงระลึกว่านักกฎหมายชุมชนไม่ใช่ทนายความ นักกฎหมายชุมชนไม่สามารถช่วย

ว่าความในศาลได้จนกว่าเขาหรือเธอจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และได้รับการรับรองอย่างเป็น

ทางการเสยีก่อน อย่างไรกต็าม นกักฎหมายชมุชนกย็งัมทีกัษะทีท่นายมกัไม่ค่อยม ีและสามารถ

ช่วยเสริมความรู้และความช�านาญของทนายที่พวกเขาท�างานด้วยได้ อีกทั้งนักกฎหมายชุมชน

ยงัสามารถเสรมิเตมิทกัษะทีส่อดคล้องกบับรบิทท้องถิน่ได้ เช่น พดูภาษาท้องถิน่ เข้าใจรปูแบบ

ความยุติธรรมของท้องถิ่น และการยอมรับของชุมชน

กิจกรรมโดยทั่วไปของโครงการนักกฎหมายชุมชน

 h การใหค้ำาปรกึษาทางกฎหมายและเรือ่งทัว่ไป ใหค้�าปรกึษาเรือ่งการจดัการปญัหาทาง

กฎหมายหรอืขัน้ตอนระบบราชการ แนะน�าประชาชนใหรู้จ้กัองคก์รตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิาร

ทางสังคมและสุขภาพ ทางโครงการจะต้องมีเครือข่ายประสานงานกับนักกฎหมาย

ชุมชนที่อื่น แหล่งข้อมูล และองค์กรอื่นๆ ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ 

นักกฎหมายชุมชนอาจท�างานร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันทางกฎหมาย ทั้งที่เป็น

ทางการและตามประเพณี โดยขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่น

 h ให้คำาปรึกษาและไกล่เกลี่ย ช่วยสมาชิกชุมชนแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางแก้ปัญหาที่

ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล กลไกทางกฎหมายที่ไม่เป็นทางการได้แก่ การให้ค�าปรึกษา

ส่วนบุคคล การแก้ไขความขัดแย้งแบบทางเลือก (เจรจาและไกล่เกลี่ย) และการท�า

หน้าที่ตัดสินชี้ขาด 

 h การจัดการศึกษาให้ชุมชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึก
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แก่สาธารณะและสร้างศักยภาพแก่บุคคลและกลุ่มคน เช่น องค์กรประชาสังคม 

ข้าราชการ สภาชุมชน เป็นต้น แจกจ่ายเผยแพร่เอกสารต่างๆ การด�าเนินโครงการ

นักกฎหมายชุมชนจะต้องมีการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน และนักกฎหมายชุมชน

เหล่านั้นก็จะมีส่วนในการจัดการศึกษาแก่ชุมชนในเวลาต่อมา

 h การดำาเนินการฟ้องร้อง สืบสวนกรณีความต่างๆ บางครั้งต้องมีการค้นคว้าข้อมูล

ทางกฎหมายและการเขยีนส�านวนทีจ่ะสง่ตอ่ใหก้บัทนาย หรอืท�าหนา้ทีเ่ชือ่มประสาน

ระหว่างชุมชนกับทนาย นักกฎหมายชุมชนสามารถช่วยในการจดบันทึกการให้

ปากค�า เป็นล่าม และติดตามความคืบหน้าของคดี ในบางกรณี นักกฎหมายชุมชน

สามารถด�าเนินการในศาลระดับล่างได้ในคดีความทางแพ่งบางประเภท หากองค์กร

นักกฎหมายชุมชนมีทนายอยู่ในองค์กร นักกฎหมายชุมชนสามารถช่วยเป็นตัวแทน

ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในคดีความในศาลหรือในหน่วยงานรัฐได้ในกรณีที่มีผล 

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรนักกฎหมายชุมชนมักจะใช้แนวทางการฟ้อง

ร้องเชิงยุทธศาสตร์ คือ ด�าเนินการในคดีที่ไม่เพียงแต่กระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อประเด็นทางกฎหมายและสังคมในระดับชุมชนหรือ

ระดับประเทศด้วย

 h การจัดตั้งชุมชนและการผลักดันนโยบาย ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนและปัญหาที่เกิด

จากเจา้หนา้ทีร่ฐัดว้ยการเจรจาและไกลเ่กลีย่ ชว่ยตดิตอ่สือ่มวลชนและเผยแพรข่อ้มลู

เกีย่วกบัปญัหา บางองคก์รรบัท�ากรณทีีส่ง่ผลทา้ทายตอ่กฎหมาย ในขณะทีบ่างองคก์ร

กร็า่งและรณรงคผ์ลกัดนักฎหมายใหม ่องคก์รตา่งๆ ยงัสามารถน�าเสนอบทวเิคราะห์

หรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้เสนอทางกฎหมายตา่งๆ ทีก่�าลงัอยูใ่นการพจิารณา

ได้อีกด้วย

โครงการนกักฎหมายชมุชนและตวันกักฎหมายชมุชน จ�าเป็นต้องเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะ

สมทีส่ดุส�าหรบัแต่ละกรณ ีโดยค�านงึถงึสภาพแวดล้อมโดยรวมของโครงการ เรือ่งนีม้กีารอธบิาย

โดยละเอียดในบทที่ 3 “การจัดตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชน” และบทที่ 6 “การแก้ไขปัญหา

กระบวนการยุติธรรม”
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1.3 ประโยชน์ของนักกฎหมายชุมชน

นกักฎหมายชมุชนมทีกัษะและความเป็นมอือาชพี ทีช่่วยในการพยายามแก้ปัญหาความยตุธิรรม

ส�าหรับคนยากจน ในลักษณะเดียวกับที่อาสาสมัครสาธารณสุขช่วยเติมเต็มช่องว่างในบริการ

ทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท นักกฎหมายชุมชนก็เป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและตอบ

สนองต่อชมุชนได้ด ีนกักฎหมายชมุชนไม่ได้แทนทีท่นาย แต่ด้วยการท�าหน้าทีป่ระสานกบัทนาย

ก็สามารถเสริมการใช้กฎหมายและนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับบุคคลและชุมชนได้ นัก

กฎหมายชมุชนสามารถใช้ทกัษะจากหลากหลายวชิาชพี เช่น นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัไกล่เกลีย่ 

นักการศึกษา ผู้น�าชุมชนตามประเพณี ล่าม นักปกครอง และทนายความ โดยประยุกต์ทักษะ

ดงักล่าวให้สอดคล้องกบัความต้องการเฉพาะตามความเหมาะสมของสถานการณ์และชมุชนได้

1.3.1 นักกฎหมายชุมชนมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหากระบวนการ 
ยุติธรรม

บ่อยครัง้ในประเทศทีม่รีะบบยตุธิรรมอ่อนแอ การขึน้ศาลเป็นเรือ่งทีต้่องมค่ีาใช้จ่ายสงู เสยีเวลา 

ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจน�าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานอย่างถาวรระหว่างคู่กรณี

นักกฎหมายชุมชนสามารถประเมินแต่ละกรณี และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุด

ส�าหรับสถานการณ์นั้นๆ ที่อาจต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระบบราชการ กฎหมาย

จารีตประเพณี ตลอดจนการเจรจา ไกล่เกลี่ย และการฝึกฝนอบรม ความรู้และเครื่องมือต่างๆ 

ดังกล่าว ประกอบกับความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน ท�าให้นัก

กฎหมายชมุชนสามารถท�างานอย่างมปีระสทิธผิลเป็นอย่างมาก เนือ่งจากว่านกักฎหมายชมุชน

ไม่เรยีกค่าธรรมเนยีมและไม่มข้ีอผกูพนัต้องรกัษาประโยชน์ให้กบัใครคนใดคนหนึง่ จงึสามารถ

มีมุมมองที่กว้างขวาง พิจารณาความจากมุมมองของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และหาทางออกที่เป็น

ธรรมในภาพรวม การมีนักกฎหมายชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนยังหมายความว่าการบังคับ

ใช้ข้อตกลงใดๆ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด ต่างจากกระบวนการ

ยุติธรรมทางการที่มีกลไกการบังคับคดีที่เคร่งครัดตายตัว

พ่อทิ้งครอบครัว: ผลงานของ

นักกฎหมายชุมชนของโครงการ 

Timap เพื่อความยุติธรรม ที่เซียร์

ราลีโอน

เมื่อแม่ลูกสามในแมกบูรากา ประเทศ

เซียร์ราลีโอน ร้องเรียนว่าพ่อของลูกได้

ละทิ้งความรับผิดชอบดูแลครอบครัว 

ไมเคิล ลูเซนี ที่เป็นนักกฎหมายชุมชน

ได้ส่งหนังสือเชิญให้อาห์เหม็ด ดี  

พ่อรายนั้น มายังโครงการ Timap 

อาห์เหม็ด ดี ซึ่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่

ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมาที่ส�านักงาน

ประมาณหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง  

นักกฎหมายชุมชนของ Timap  

ท�าการไกล่เกลี่ย และอาห์เหม็ด ดี  

กับแม่ของลูกก็ตกลงกันได้ โดยเขา

จะจ่ายค่าเลี้ยงดูรายเดือนให้ผ่านทาง 

Timap

ที่มา: 

Timap for Justice, 2007
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หากนักกฎหมายชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็สามารถส่งต่อกรณีนั้นให้กับทนาย

เพือ่ด�าเนนิการฟ้องร้อง การฟ้องร้องจะกล่าวถงึอยูใ่นบทที ่6 “การแก้ปัญหาเกีย่วกบักระบวนการ

ยุติธรรม”

นอกจากการใช้เครือ่งมอืต่างๆ ในการแก้ปัญหาแล้ว นกักฎหมายชมุชนทีท่�างานภาย

ใต้กรอบสิทธิมนุษยชนยังสามารถช่วยสมาชิกในชุมชน ในการเรียนรู้จัดการปัญหาของตนเอง

ด้วย ทั้งโดยอาศัยกลไกทางกฎหมายหรือไม่ก็การท�างานผลักดันนโยบาย นักกฎหมายชุมชน

ท�างานส่งเสรมิศกัยภาพของชมุชนด้วยการให้การศกึษา ทีแ่สดงให้เหน็ว่าบคุคลและหมูค่ณะจะ

สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร ในบางกรณทีีร่ะบบล้มเหลว เช่น ไม่มกีารให้บรกิารช่วยเหลอื

ทางกฎหมาย นกักฎหมายชมุชนกส็ามารถช่วยเหลอืชมุชนในการเรยีกร้องการเปลีย่นแปลงทาง

กฎหมายและนโยบายได้ คู่มือนี้แสดงตัวอย่างจ�านวนมากของนักกฎหมายชุมชนที่ท�างานเพื่อ

ความยุติธรรมทางสังคม ในฟิลิปปินส์ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือด้าน

กฎหมายที่เรียกว่ากลุ่มกฎหมายทางเลือก (Alternative Law Group) มีเป้าหมายในการท�างาน

เพือ่ “ปกป้องและสร้างศกัยภาพแก่คนทีเ่สยีเปรยีบ” โดยมคีวามเชือ่ว่า “ประชาชนคอืพลงัหลกั

ในการเปลี่ยนแปลงสังคม” กิจกรรมของพวกเขามีทั้งการฝึกอบรมและสนับสนุนนักกฎหมาย

ชุมชนในการท�างานกับประชาชนที่เสียเปรียบกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้หญิง ชาวนา คนจนเมือง ผู้ใช้

แรงงานในสหภาพแรงงาน พ่อค้าแม่ค้าข้างถนน และชนพื้นเมือง

1.3.2 นักกฎหมายชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย

ส�าหรับหลายๆ คน การใช้บริการทนายอาชีพต้องมีค่าใช้จ่ายสูงและล�าบากในการเดินทาง นัก

กฎหมายชุมชนจะเป็นฝ่ายเข้าหาชุมชน โดยท�าให้คนที่ไม่ค่อยได้รับบริการสามารถเข้าถึงตน

ได้ง่าย โดยส่วนใหญ่นักกฎหมายชุมชนจะอยู่อาศัยในชุมชน หรือท�าการเยี่ยมเยือนชุมชนที่อยู่

ห่างไกลอยู่เป็นระยะ

แม้ว่าการริเริ่มโครงการจะต้องมีต้นทุนในการเริ่มด�าเนินการและการฝึกฝนบุคลากร 

แต่โครงการแบบนี้ก็มีความคุ้มทุนสูงหลังจากที่ได้เริ่มด�าเนินการแล้ว3 เนื่องจากว่านักกฎหมาย

3 จากการศกึษา พบวา่โครงการนกักฎหมายชมุชนประสบความส�าเรจ็ในแงต่า่งๆ ดงันี ้การแกไ้ขปญัหา เพิม่ประสทิธภิาพ

การด�าเนนิงานของหนว่ยงานรฐั สรา้งการมสีว่นรว่มของสมาชกิชมุชนในการใหก้ารศกึษา การผลกัดนันโยบาย ตลอดจน 
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ชุมชนมักจะจัดการแก้ปัญหาได้แต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล จึงช่วยประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับทุกฝ่าย ในหลายประเทศ ระบบยุติธรรมมีความเชื่องช้า มีค่าใช้จ่ายสูง และ

ไร้ประสิทธิภาพ

การป้องกันปัญหาไม่ให้บานปลาย คือประโยชน์ส�าคัญของการมีนักกฎหมายชุมชน 

แนวทางการป้องกนัของนกักฎหมายชมุชนด้วยการให้การศกึษาแก่ชมุชน และการรณรงค์ผลกั

ดันนโยบายไม่เพียงแต่ช่วยไม่ให้ปัญหาบานปลายเท่านั้น หากยังช่วยสกัดกั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ใหม่ได้อีกด้วย

1.3.3 นักกฎหมายชุมชนท�าหน้าที่เชื่อมประสานชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการทางกฎหมาย

เนื่องจากว่ามีความเข้าใจคุ้นเคยกับชุมชน นักกฎหมายชุมชนจึงมักท�างานได้ดีกว่าทนายเมื่อ 

ต้องรับมือกับระบบยุติธรรมทั้งที่เป็นทางการและตามจารีตประเพณี ในหลายประเทศ 

กระบวนการฝึกฝนทนายมกัเพยีงแค่ให้ความรูเ้กีย่วกบัระบบกฎหมายทางการเท่านัน้ และทนาย

ก็มักจะอยู่อาศัยในเมืองที่ใกล้ระบบของศาล ซึ่งอาจหมายความว่าพวกเขาไม่คุ้นเคย (และมัก

มีความเคลือบแคลง) กับระบบยุติธรรมตามจารีตประเพณีที่ด�ารงอยู่ในพื้นที่ชนบท ในชุมชนที่

ยากจนและห่างไกลนั้น กฎหมายและระบบราชการก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเช่นกันและกระทั่ง

อาจฉ้อฉลในบางบริบทหรือมีการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม วิเวก มารู อดีตผู้อ�านวยการของ 

Timap for Justice ที่เซียร์ราลีโอน กล่าวถึงการที่นักกฎหมายชุมชนในองค์กรของเขาได้ช่วย 

“เชื่อมกฏหมายและสังคม” ในหลายลักษณะด้วยกัน คือ

 h นักกฎหมายชุมชนช่วยให้ชุมชน ท�าให้กฎหมายและระบบราชการท�างานตอบสนอง

ชุมชน ตัวอย่างเช่น หากรัฐบาลมีการส่งเสริมช่วยเหลือทางการเกษตร แต่ชุมชน

ไม่ทราบ นักกฎหมายชุมชนก็สามารถช่วยให้สมาชิกชุมชนร้องขอการสนับสนุนได้

กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและการพัฒนาอื่นๆ การศึกษาประสิทธิผลเชิงปริมาณในทางเศรษฐกิจและประโยชน์

ทางสังคมยังต้องมีการด�าเนินการต่อไป ดูงานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาวิจัยบริการทางกฎหมายของ

ประเทศอังกฤษได้ที่ www.lsrc.org.uk
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 h นกักฎหมายชมุชนสามารถใชก้ฎหมายและระบบราชการใหเ้ปน็ประโยชนใ์นการระงบั

ความฉ้อฉลที่เกิดในชุมชนได้ โดยการจับตาตรวจสอบและบันทึกรวบรวมการทุจริต

ของข้าราชการ

 h นักกฎหมายชุมชนสามารถช่วยชุมชนตรวจสอบข้าราชการ เมื่อข้าราชการไม่ปฏิบัติ

หน้าที่หรือย่อหย่อนในหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ในกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในเซียร์ราลีโอน นัก

กฎหมายชุมชนขู่ที่จะฟ้องร้องต�ารวจที่ประพฤติมิชอบ ท�าให้ต�ารวจรายนั้นต้องแสดง

การขอโทษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

จากค�าบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญนักกฎหมายชุมชนของ Black Sash Education and 

Training Unit ในแอฟริกาใต้ ประชาชนมักพบปัญหาเกี่ยวกับทนายและเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เป็น

ประจ�า อย่างเช่น

 h ไม่อธิบายกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติด้วยภาษาธรรมดา

 h มักไม่ใส่ใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง

ของชุมชน

 h ไม่สนใจตอบสนองต่อลูกความที่ยากจนหรืออยู่ในชนบทเท่ากับลูกความที่มีฐานะใน

เมือง

 h แทบไมม่กีารตดิตอ่สือ่สารกบัลกูความและแทบไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัชมุชนของลกูความ

 h มักรวบรัดตัดสินใจด�าเนินการโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับลูกความอย่างเหมาะสม

 h ไม่รายงานความคืบหน้าให้ลูกความทราบอย่างถี่ถ้วน

ในขณะทีปั่ญหาเหล่านีส้ามารถจดัการได้ด้วยวธิกีารอืน่ๆ นกักฎหมายชมุชนสามารถ

ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัเชือ่มประสานระหว่างชมุชนหรอืลกูความกบัทนายหรอืเจ้าหน้าทีร่ฐัได้ อย่างเช่น

 h คอยโทรศัพท์หาทนายหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นประจ�าเพื่อติดตามความคืบหน้า

 h สอบถามหาค�าอธิบายในประเด็นต่างๆ ที่ไม่มีใครเข้าใจ

 h ท�าหน้าที่เป็นล่ามในกรณีที่มีอุปสรรคทางภาษา

 h ชว่ยรวบรวมขอ้มลูและเอกสาร ตดิตอ่ลกูความและพยาน จดัการประชมุ และรายงาน
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ความคืบหน้าในแต่ละเรื่อง

 h ใหข้อ้มลูแกท่นายหรอืเจา้หนา้รฐัเรือ่งเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงหรอืการคลีค่ลายของ

กรณีนั้นๆ ในชุมชน

 h จดัการดแูลใหท้นายหรอืเจา้หนา้ทีร่ฐัปรกึษาหารอืกบัลกูความหรอืตวัแทนชมุชนกอ่น

ที่จะท�าการตัดสินใจด�าเนินการส�าคัญใดๆ ทนายจะกระท�าการใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากลูกความเสียก่อน

 h สอบถามทนายถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น หากลูกความหรือชุมชนไม่สามารถที่จะจ่าย

ได้ ให้ถามทนายว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการ

สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในคดีความนั้น

 h สนบัสนนุใหท้นายหรอืเจา้หนา้ทีร่ฐัพจิารณาหนทางแกป้ญัหาทีไ่มต่อ้งใชก้ฎหมาย เชน่ 

การเจรจาไกล่เกลี่ย

 h ขอให้ทนายจัดการประชุมและปรึกษาหารือในที่ๆ สะดวกแก่ชุมชนแทนที่จะเป็น

ส�านักงานของเขาเอง

 h ขอให้ทนายหรือเจ้าหน้ารัฐไม่ใช้ศัพท์แสงทางเทคนิค และน�าเสนอข้อมูลในลักษณะ

ที่ลูกความสามารถเข้าใจได้

1.4 สังกัดของโครงการนักกฎหมายชุมชน 

โครงการนกักฎหมายชมุชนทีเ่น้นท�างานด้านความยตุธิรรม สามารถผนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่ของ

องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือคลีนิกกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วได้ ในอีก

ทางหนึง่กส็ามารถก่อตัง้องค์กรขึน้มาใหม่เพือ่ด�าเนนิโครงการนกักฎหมายชมุชนได้ ไม่ว่าจะจดั

องค์กรอย่างไร ปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จก็คือเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือ

1.4.1 นกักฎหมายชมุชนในองค์กรพฒันาเอกชนทีม่อียูแ่ล้วหรอืตัง้ขึน้มาใหม่

โครงการนักกฎหมายชุมชนสามารถผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในงานขององค์กรชุมชน องค์กร

พัฒนาเอกชน หรือเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีอยู่แล้วได้ ในบางประเทศ นักกฎหมาย
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ชมุชนสงักดัอยูใ่นสหภาพแรงงาน พรรคการเมอืง และสภาทนายความ กลุม่สทิธมินษุยชนและ

องค์กรชุมชนมักจะท�างานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเพิ่ม

งานนักกฎหมายชุมชนเข้าไปในองค์กรที่มีอยู่แล้ว จะสามารถช่วยขยับขยายและลงลึกในงาน 

ที่ท�าอยู่แล้วได้

ในประเทศมาลาวี องค์กรบริการให้ค�าแนะน�ากฎหมายชุมชน (Paralegal Advisory 

Service - PAS) ท�างานเรื่องสิทธิของนักโทษและคนที่ถูกจับกุมคุมขัง นักกฎหมายชุมชนของ 

PAS สงักดัอยูใ่นองค์กรพฒันาเอกชนหลายองค์กรทีท่�างานคุม้ครองสทิธขิองนกัโทษและให้ความ

ช่วยเหลือแก่คนที่องค์กรนั้นๆ ท�างานด้วย

ในประเทศกัมพูชา (ดูข้อความด้านข้าง) โครงการนักกฎหมายชุมชนเริ่มภายใต้

องค์กรสถาบันประชาธิปไตยเขมร (Khmer Institute of Democracy) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา

เอกชนที่มีเครือข่าย “ที่ปรึกษาพลเมือง” ตามหมู่บ้านต่างๆ 4 โครงการนักกฎหมายชุมชนมี

จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมความรู้ทางกฎหมายแก่ที่ปรึกษาพลเมือง ที่ปรึกษาฯ ที่ผ่านการฝึก

อบรมจากโครงการกจ็ะท�าหน้าทีเ่ป็นผูฝึ้กอบรมนกักจิกรรมชมุชนคนอืน่ๆ ในหมูบ้่านต่อไป ภาย

ใต้โครงสร้างนี้ ทรัพยากรต่างๆ ของโครงการก็จะสามารถถูกใช้ไปกับการพัฒนาเอกสารข้อมูล

และการฝึกอบรมได้ แทนที่จะใช้ไปเพื่อการก่อตั้งองค์กรใหม่

ในตัวอย่างของกัมพูชา องค์กรระหว่างประเทศ (ในกรณีนี้คือ Open Society Justice 

Initiative) ท�างานร่วมกับคลีนิกกฎหมายในมหาวิทยาลัย ที่ท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน

และหน่วยงานรัฐต่างๆ แนวทางนี้เป็นการท�างานกับโครงสร้างเครือข่ายนักกฎหมายชุมชนที่มี

อยู่แล้วในชุมชนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของนักกฎหมายชุมชน แทนที่จะต้องพัฒนาโครงสร้าง

ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

ในประเทศเซียร์ราลีโอน แนวร่วมกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ชื่อเวทีเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ (National Forum for Human Rights) ร่วมงานกับ Open Society Justice Initiative  

ในการริเริ่มโครงการนักกฎหมายชุมชนขึ้นใน พ.ศ. 2547 ผู้จัดตั้งเห็นควรจะพัฒนาโครงการ

นกักฎหมายชมุชนให้เป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นอสิระทีมุ่ง่ให้บรกิารทางกฎหมาย ดงันัน้ จงึมกีาร

4  โครงการนักกฎหมายชุมชนของกัมพูชาปัจจุบันอยู่ในสังกัดองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ เชื่อมข้ามพรมแดนในอุษาคเนย์ 

(Bridges Across Borders Southeast Asia - BABSEA) ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเสริมศักยภาพชุมชนและความ

ตระหนักทางกฎหมาย (Community Empowerment and Legal Awareness - CELA)

สนับสนุนการท�างานขององค์กร 

พัฒนาเอกชน: สถาบนัประชาธปิไตย

เขมร มหาวิทยาลัย Paññasastra 

และ Open Society Justice 

Initiative

สถาบันประชาธิปไตยเขมร (Khmer 

Institute of Democracy - KID)  

สร้างเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนที่เรียก

ว่า “ที่ปรึกษาพลเมือง” โดยคัดสรรจาก

ครูตามโรงเรียนต่างๆ ที่ปรึกษาดังกล่าว

มีทั้งสิ้น 87 คน มากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิง 

กระจายไป  ในจังหวัดต่างๆ 6 จังหวัด

ใน พ.ศ. 2547 โครงการนี้มีเป้าหมาย 

ที่จะจัดให้มี “การให้บริการที่เป็น

อิสระและเป็นกลางเพื่อการแก้ปัญหา

ทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน

ต่างๆ ด้วยการช่วยเหลือจากที่ปรึกษาที่

สามารถให้ค�าปรึกษาในข้อกฎหมายและ

กระบวนการทางกฎหมาย และท�าหน้าที่

เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยประนีประนอม

ในความขัดแย้งต่างๆ ได้” KID ท�าการ

ฝึกอบรมที่ปรึกษาเหล่านี้ในประเด็น

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การ

ให้การศึกษาประชาชน และข้อมูลความ

รู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว 

ที่ดินและความผิดทางอาญา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทาง

กฎหมายให้กับที่ปรึกษาเหล่านี้และฝึกให้

พวกเขาสามารถท�าหน้าที่เป็น 
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จัดตั้งองค์กรใหม่คือ Timap เพื่อความยุติธรรม (Timap for Justice) เริ่มท�างานใน 5 ต�าบล 

(chiefdom) และเมืองหลวงคือฟรีทาวน์ และขยายไปในอีก 5 ต�าบลในปีถัดมา

การจัดตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชนภายในองค์ชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่

มีอยู่แล้วมีประโยชน์หลายประการ องค์กรเหล่านี้ท�างานในชุมชนอยู่แล้วและหลายแห่งก็เป็น

องค์กรรากหญ้าที่มีเครือข่ายท้องถิ่นและมีความเข้าใจความต้องการของชุมชน องค์กรพัฒนา

เอกชนที่ก่อตั้งมั่นคงแล้ว มักจะมีสายสัมพันธ์หลากหลายกับแหล่งทุนที่ช่วยให้องค์กรด�าเนิน

การได้อย่างยั่งยืน และยังอาจมีความช�านาญในบางเรื่องที่จ�าเป็นส�าหรับโครงการนักกฎหมาย

ชุมชนของคุณ อย่างเช่น เรื่องกฎหมายหรือการฝึกอบรม

อย่างไรก็ตาม การเริ่มโครงการในองค์กรที่มีอยู่แล้วก็อาจมีข้อเสีย คุณอาจพบว่าคุณ

ก�าลังท�างานกับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความเคยชินในการท�างานในบางลักษณะ พวกเขาอาจ

ไม่เปิดกว้างกับการท�าอะไรบางอย่างด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไป อาจมีแนวปฏิบัติและความ

เคยชนิฝังรากทีย่ากจะเปลีย่นแปลง และยงัอาจมเีรือ่งของการแย่งชงิอ�านาจกนัในหมูค่นท�างาน

เพื่อควบคุมโครงการไว้ในมือตนเอง

ดังที่อธิบายในกรณีของ Timap ในเซียร์ราลีโอน มีการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน

ขึ้นใหม่ส�าหรับด�าเนินโครงการนักกฎหมายชุมชนโดยเฉพาะ ข้อดีของการท�าเช่นนี้คือว่า ผู้น�า

ขององค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่สามารถก�าหนดแนวทางการท�างานของโครงการได้ทุกแง่มุม ตั้งแต่การ

ออกแบบโครงการจนถึงการจ้างบุคลากร ข้อเสียคือ การตั้งองค์กรใหม่มักจะต้องใช้เวลา ความ

พยายาม และเงินทุนมาก

1.4.2 นักกฎหมายชุมชนสังกัดหน่วยงานรัฐ

แม้ว่าโครงการนกักฎหมายชมุชนจ�านวนมากสงักดัอยูใ่นองค์กรพฒันาเอกชน แต่กส็ามารถสงักดั

ในหน่วยงานรัฐหรือได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐได้เช่นกัน หากรัฐเล็งเห็นว่านักกฎหมายชุมชน

สามารถช่วยให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ ประเด็นส�าคัญคือ โครงการนักกฎหมาย

ชุมชนที่จัดตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จะต้องมีคณะกรรมการก�ากับดูแลที่เป็นอิสระโดย

มสีมาชกิส่วนใหญ่มาจากภาคประชาสงัคม เพือ่ดแูลกระบวนการต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบได้

ผู้อบรมองค์กรพัฒนาเอกชนรากหญ้า

ต่อไปได้ โครงการนี้จึงท�างานร่วมกับ

คลินิกกฎหมายของมหาวิทยาลัย  

Paññasastra ในกัมพูชา ความร่วมมือ

ดังกล่าวท�าให้เกิดการพัฒนาคู่มือที่ใช้

ในการฝึกอบรมที่ปรึกษา 20 คนและ

นักกิจกรรมอีกกว่า 40 คน

ที่มา: 

Khmer Institute of Democracy, 

2004
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และดูแลการท�างานของนักกฎหมายชุมชน ดูบทที่ 3 “การจัดตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชน” 

เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

ในประเทศมองโกเลีย โครงการนักกฎหมายชุมชนเริ่มภายในกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง

มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย 30 คนประจ�าตามส�านักงานผู้ว่าราชการจังหวัด 21 จังหวัดและเมือง

หลวงคืออูลานบาตอร์ Open Society Forum – มองโกเลีย รายงานว่าคนชนบทมีความต้องการ

บริการและการให้การศึกษาทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยค�าแนะน�าจาก Open 

Society Forum – มองโกเลีย และด้วยการสนับสนุนจาก Open Society Justice Initiative 

กระทรวงยตุธิรรมตกลงทีจ่ะเริม่โครงการนกักฎหมายชมุชนภายใต้โครงสร้างหน่วยงานของตน

โดยมีการน�าร่องในพื้นที่ 10 แห่งใน พ.ศ. 2549

กระทรวงยตุธิรรมปรบัเปลีย่นภาระหน้าทีข่องทีป่รกึษาทางกฎหมาย โดยให้พวกเขาใช้

เวลาครึ่งหนึ่งในการให้ค�าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และอีกครึ่งหนึ่งส�าหรับท�างานกับคนในชุมชน

โดยตรง ปัจจุบันที่ปรึกษากฎหมายเหล่านั้นท�าหน้าที่เป็นนักกฎหมายชุมชน และมีการจัดตั้ง

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายขึ้นมาหลายแห่ง เพื่อบริหารจัดการการท�างานของพวกเขา

แม้จะมีตัวอย่างของมองโกเลียก็ตาม ก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะมีนักกฎหมายชุมชนเป็น

ลกูจ้างรฐัโดยตรง โดยทัว่ไปแล้วนกักฎหมายชมุชนจะได้รบัการสนบัสนนุจากรฐัในรปูของความ

ช่วยเหลอือย่างอืน่ทีไ่ม่ใช่เงนิ อย่างเช่น ในแอฟรกิาใต้ นกักฎหมายชมุชนบางส่วนมทีีท่�างานใน

ส�านักงานของหน่วยงานรัฐที่อยู่ใกล้ศาลของหัวหน้าชนเผ่า (หมายเหตุผู้แปล: ระบบศาลของ

หัวหน้าชนเผ่าหรือหัวหน้าหมู่บ้าน โดยยึดหลักพิจารณาตามกฎหมายจารีตประเพณีของแต่ละ

เผ่า) ซึง่ไม่เพยีงแต่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการเท่านัน้ แต่ยงัท�าให้นกักฎหมายชมุชน

สามารถเข้าถึงลูกความที่มาติดต่อหน่วยงานนั้นๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย ในฮังการี โครงการฝึก

อบรมนักกฎหมายชุมชนโรมาในระยะที่สอง ได้รับการสนับสนุนผ่านกองทุนของสหภาพยุโรป 

(หมายเหตุผู้แปล: ชาวโรมาหรือที่เรียกกันว่าชาวยิปซี [ซึ่งเป็นค�าที่มีความหมายในเชิงดูถูก] 

เป็นชนกลุ่มน้อยในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก) ในบางประเทศ งบประมาณของรัฐ

ที่จัดสรรไว้ส�าหรับการให้บริการทางกฎหมาย ก็อาจจะถูกน�ามาใช้สนับสนุนการท�างานของนัก

กฎหมายชุมชนได้

การด�าเนินโครงการนักกฎหมายชุมชนผ่านหน่วยงานรัฐมีข้อดี ในการเชื่อมโยง

ส่งเสริมประชาธิปไตย:  

ศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนา

ชนบท แอฟริกาใต้

ศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนา

ชนบท (CLRDC) ที่เมืองเดอร์บันเป็น

องค์กรนักกฎหมายชุมชนที่ก่อตั้งเมื่อ

ปีพ.ศ. 2532 โดยท�างานให้บริการ

ประชาชนประมาณหนึ่งล้านคนในพื้นที่

ชนบทในเขตควาซูลู นาธาล และอีส

เทิร์นเคป CLRDC  

ได้พัฒนาโครงการนักกฎหมายชุมชน 

การให้การศึกษาด้านกฎหมายและ

การฝึกอบรมเพื่อช่วยในการพัฒนา

ชนบท โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะ

ของชุมชนชนบทให้สามารถมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของ

ประเทศ ศูนย์ดังกล่าวท�างานเพื่อเสริม

สร้างส�านึกในการพึ่งตนเอง ความเชื่อ

มั่นและความรับผิดชอบในทางกฎหมาย

ในหมู่ประชาชนในพื้นที่ชนบท ในขณะ

เดียวกันก็สร้างความเข้าใจว่าแม้ว่า

กฎหมายจะเป็นเครื่องมือส�าคัญ แต่ก็

ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่ใช้ได้

CLRDC ท�างานในชุมชนชนบทกว่า 30 

แห่งที่มีการใช้กฎหมายตามขนบและ

ปกครองโดยระบบชนเผ่า ซึ่งประกอบ

ด้วย หัวหน้าเผ่า ผู้บริหารของชนเผ่า 

และสมาชิกสภาชนเผ่า (ที่ไม่ได้รับค่า

ตอบแทน) เจ้าหน้าที่ชนเผ่าเหล่านี้ไม่
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โครงการเข้ากบัการสนบัสนนุงบประมาณทีอ่าจยัง่ยนืกว่างบจากองค์กรพฒันาเอกชน แต่ข้อเสยี

ประการหนึง่ของการท�างานใกล้ชดิกบัรฐักค็อืเจ้าหน้าทีร่ฐัอาจพยายามควบคมุ หรอืกระทัง่เป็น

อุปสรรคขัดขวางการท�างานของโครงการ บ่อยครั้งที่นักกฎหมายชุมชนต้องจัดการกับปัญหาที่

เกดิจากการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีร่ฐั ปัญหาเช่นนีอ้าจจดัการได้ยากขึน้หากโครงการ

นักกฎหมายชุมชนมีความใกล้ชิดกับรัฐ นอกจากนี้ ในบางประเทศ ประชาชนก็อาจไม่ไว้วางใจ

คุณหากคุณถูกมองว่าท�างานให้กับรัฐบาล หากโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณมีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐ ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความเป็นอิสระ และ

คอยจัดการดูแลภาพลักษณ์ของโครงการว่าท�างานอย่างเป็นอิสระ

1.4.3 การสนับสนุนโครงการนักกฎหมายชุมชนจากคลีนิกกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์หลายแห่งมักมีอาจารย์และ (ในบางกรณี) นักศึกษาที่ด�าเนินโครงการนัก

กฎหมายชมุชน โดยทัว่ไปแล้วคณะนติศิาสตร์มส่ีวนเกีย่วข้องในกจิกรรมของนกักฎหมายชมุชน

ผ่านทางโครงการคลินิกกฎหมาย

การให้การศกึษาผ่านทางคลนิกิกฎหมาย มทีัง้การเรยีนการสอนและการท�ากจิกรรม

ต่างๆ ของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน แนวทางการเรียนการสอนจะยึดนักศึกษาเป็น

ศูนย์กลางและเป็นการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์สองทาง นั่นคือ นักศึกษาเรียนรู้จากการอ่าน

กรณีศึกษา การให้บริการทางกฎหมายแก่ลูกความจริงๆ การฝึกงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน 

และการสอนกฎหมายให้นักเรียนมัธยมหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ คลินิกกฎหมายเน้นความรู้

และทักษะในทางปฏิบัติในบริบทความยุติธรรมทางสังคม แนวคิดของคลินิกกฎหมายคือการ

ให้บรกิารแก่ลกูความทีย่ากจนและขาดทนาย ดงันัน้จงึมคีวามเหมาะสมอย่างยิง่ทีจ่ะด�าเนนิการ

ควบคู่กันไป เพื่อให้การสนับสนุนแก่โครงการนักกฎหมายชุมชน

ใน พ.ศ. 2532 ในแอฟริกาใต้ เดวิด แมคควอด-เมสัน คณบดีคณะนิติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย Natal-Durban5 และแคโรล เบคี ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายชาวอเมริกัน ก่อตั้ง

องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้บริการทางกฎหมายในพื้นที่ชนบท องค์กรนี้มีชื่อว่า ศูนย์กฎหมาย

5  มหาวิทยาลัยนาธาล-เดอร์บัน (Natal-Durban) เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยควาซูลู-นาธาล (KwaZulu-Natal) ในปีพ.ศ. 

2547 เมื่อรวมกับมหาวิทยาลัยเดอร์บัน-เวสต์วิลล์ (Durban-Westville)

ต้องผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างเป็น

ระบบ ทว่าต้องรับมือกับกิจการงาน

ต่างๆ ของชุมชนซึ่งนับวันจะยุ่งยาก 

ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และมักจะมี

ความขัดแย้งระหว่าง “กฎหมายตะวัน

ตก” และวิถีปฏิบัติตามขนบเกิดขึ้น

อยู่เสมอๆ นักกฎหมายชุมชนของ 

CLRDC ได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะ

ในการไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งต่างๆ เหล่านี้

CLRDC จัดการฝึกอบรมแก่นัก

กฎหมายชุมชนจากชุมชนที่มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการนักกฎหมายชุมชน  

ในอดีต CLRDC มีโครงการฝึกอบรม

เข้มข้นที่ใช้เวลา 3 เดือน โดยนัก

กฎหมายชุมชนจะได้รับการฝึกฝนใน

การด�าเนินงานส�านักงานให้ค�าปรึกษา 

เมื่อจบการอบรม นักกฎหมายชุมชน

จะได้รับใบรับรองนักกฎหมายชุมชน

จากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยา

ลัยนาธาล-เดอร์บัน (ปัจจุบันเป็น

มหาวิทยาลัยความซูลู-นาธาล)

ต้ังแต่เริ่มด�าเนินการมา CLRDC ได้

จัดการปัญหาต่างๆ หลายหมื่นกรณี

และช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับ

คนชนบทได้ปีละหลายล้านแรนด์ 

(หมายเหตุผู้แปล: หน่วยเงินใน

แอฟริกาใต้) นอกจากนี้ยังจัดการอบรม

ให้การศึกษาทางกฎหมายแก่ชุมชน
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ชุมชน (ปัจจุบันเป็นศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนาชนบท Community Law and Rural 

Development) เริม่ต้นด้วยการด�าเนนิโครงการน�าร่องศนูย์กฎหมายชมุชนห้าแห่งในพืน้ทีช่นบท 

โดยอาศัยพื้นที่ส�านักงานของเจ้าหน้าที่ทางการของเผ่า แต่ละแห่งมีนักกฎหมายชุมชน 2 คน 

ซึง่ได้รบัการฝึกอบรมเบือ้งต้นและอยูใ่นการดแูลของเจ้าหน้าทีศ่นูย์ทีม่หาวทิยาลยั ศนูย์ดงักล่าว

ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคลินิกกฎหมายและกฎหมายข้างถนน ที่นักศึกษากฎหมาย 

ครูโรงเรียน และผู้น�าชุมชน ได้รับการฝึกอบรมในการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายตาม

โรงเรียน เรือนจ�า และองค์กรชุมชนต่างๆ

ในแอฟริกาใต้ การมีส่วนร่วมจากคณะนิติศาสตร์ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

โครงการ และยังช่วยดูแลให้โครงการด�าเนินการอย่างมีมาตรฐาน และเป็นช่องทางส�าหรับ

นักกฎหมายชุมชนที่จะได้การรับรองจากสถาบันการศึกษา เดวิด แมคควอด-เมสัน กล่าวว่า

ความสัมพันธ์เช่นนี้สามารถสร้างได้ด้วยการด�าเนินการอย่างเช่น การมีตัวแทนจากสถาบันการ

ศกึษาเป็นกรรมการขององค์กร การให้ข้อมลูผูท้ีม่าใช้บรกิารคลนิกิกฎหมายเกีย่วกบัโครงการนกั

กฎหมายชุมชน และการมีตัวแทนจากองค์กรเป็นวิทยากรให้คณะนิติศาสตร์ “หลักๆ ก็คือ ให้

องค์กรพฒันาเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการเรยีนการสอนกฎหมาย” แมคควอด-เมสนักล่าว 

“ซึ่งท�าให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์”

แมคควอด-เมสัน ยังชี้ด้วยว่าคณะนิติศาสตร์ในแอฟริกาใต้มีบทบาทส�าคัญในการ

ให้การศึกษาทางกฎหมายและสนับสนุนการท�างานของนักกฎหมายชุมชน คลินิกกฎหมาย

ตามมหาวทิยาลยัในแอฟรกิาใต้ได้ให้การศกึษาและการสนบัสนนุแก่นกักฎหมายชมุชนในพืน้ที่

ใกล้เคียง คลินิกกฎหมายแห่งหนึ่งอาจให้การสนับสนุนแก่โครงการนักกฎหมายชุมชนมากถึง 

10 แห่งในพื้นที่ใกล้เคียง6

ในฮังการี โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนเป็นผลพวงจากโครงการคลินิก

กฎหมายที่ให้บริการทางกฎหมายตลอดจนจัดการศึกษาให้แก่ชุมชน เพื่อที่จะสามารถรับเงิน

ช่วยเหลือจากต่างประเทศได้ ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการให้บริการทางกฎหมายและโครงการ

6  การสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบัโครงการในแอฟรกิาใตไ้ดร้บัการบรหิารจดัการโดยสมาคมกองทนุสถาบนันกักฎหมาย

ชุมชนในมหาวิทยาลัย (Association of University Legal Aid Institutions Trust -AULAI Trust)

จ�านวนมากในแต่ละปี ติดตามตรวจสอบ

การท�างานของรัฐ และให้การศึกษาแก่ผู้

มีสิทธิออกเสียงตลอดทั่วภูมิภาค

ที่มา: 

McQuoid-Mason, 2006
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กฎหมายข้างถนน (Foundation for Clinical Legal and Street Law Programs) ขึน้ทีม่หาวทิยาลยั 

Eötvös Loránd University (ELTE) ELTE แบ่งพื้นที่ส�านักงานให้กับโครงการ และแอคเนส  

โคเวอร์ ผู้อ�านวยการมูลนิธิ ก็เป็นอดีตอาจารย์ในคณะ ส่วนบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ได้

รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น เมื่อโครงการให้บริการทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยดึงดูด

นักศึกษาที่มาจากชุมชนชาวโรมาจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ โคเวอร์ก็ก่อตั้งโครงการนักกฎหมาย

ชุมชนขึ้นมาใหม่ภายใต้มูลนิธิดังกล่าว โครงการใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนการ

ฝึกอบรมแก่ตัวแทนเยาวชนและนักกิจกรรมจากชุมชนชาวโรมา โดยอาศัยความช�านาญในการ

ให้การฝึกอบรมทีพ่ฒันาจากคลนิกิกฎหมายข้างถนนของโคเวอร์ และท�างานร่วมกบัองค์กรสทิธิ

ของชาวโรมาทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ คอืมลูนธิสิทิธพิลเมอืงชาวโรมา (Roma Civil Rights Foun-

dation)

คลินิกกฎหมายให้ประโยชน์แก่โครงการนักกฎหมายชุมชนได้ในหลายลักษณะ เช่น 

ความช�านาญทางกฎหมาย การฝึกอบรม หรือกระทั่งพื้นที่ส�านักงาน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ

คลินิกกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์จากวิธีการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สองทาง ซึ่งไม่ใช่วิธีการ

เรียนการสอนปกติในคณะนิติศาสตร์ วิธีการแบบมีส่วนร่วมเช่นนี้จ�าเป็นส�าหรับการฝึกอบรม

นกักฎหมายชมุชนเพือ่ให้พวกเขาสามารถให้การศกึษาแก่ชมุชนต่อไปได้ นกัศกึษากฎหมายยงั

สามารถมส่ีวนร่วมในโครงการนกักฎหมายชมุชนได้ด้วยการเป็นผูช่้วยอาจารย์ในการเขยีน การ

แปล หรือกระทั่งด�าเนินการฝึกอบรมได้

ข้อเสียของการจัดตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชนผ่านทางคลินิกกฎหมายคือ คณะ

นติศิาสตร์อาจอยูห่่างไกลจากชมุชนทีน่กักฎหมายชมุชนท�างานด้วย อกีประการหนึง่คอื อาจารย์

สอนกฎหมายอาจไม่มีเวลาพอที่จะมาจัดการจัดตั้งและสนับสนุนโครงการ ด้วยเหตุนี้ คลินิก

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการจดัตัง้โครงการนกักฎหมายชมุชนจงึมกัท�างานโดยร่วมมอืกบัองค์กร

พฒันาเอกชนอืน่ องค์กรพฒันาเอกชนสามารถร่วมงานกบัอาจารย์ในลกัษณะการขอค�าปรกึษาได้ 

โดยที่ไม่ต้องสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้อุปถัมภ์คลินิกกฎหมาย

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการท�างานผ่านทางคลินิกกฎหมายคือ โครงการนัก

กฎหมายชุมชนที่สัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และยังมีโอกาสเสี่ยงที่นักกฎหมายชุมชนอาจต้องเข้าไปพัวพัน 

สร้างโครงการนักกฎหมายชุมชน

จากคลินิกกฎหมาย: มูลนิธิเพื่อ

การให้บริการทางกฎหมายและ

โครงการกฎหมายข้างถนน  

ที่ฮังการี

มูลนิธิเพื่อการให้บริการทางกฎหมาย

และโครงการกฎหมายข้างถนน 

(Foundation for Clinical Legal 

and Street Law Programs)  

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่สังกัดคณะ

นิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Eötvös 

Loránd University (หรือ ELTE)  

ที่บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ELTE 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

กลางและตะวันออก แอกเนส โคเวอร์ 

เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและเป็นผู้ประสาน

งานโครงการคลินิกกฎหมาย ซึ่ง

ปัจจุบันมีคลินิกทั้งหมด 6 แห่ง

คลินิก 5 แห่งบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยว

กับกฏหมายอาญา ครอบครัว และสิทธิ

เด็ก แรงงาน กฎหมายการไม่แสวงหา

ก�าไรและการดูแลเยาวชนที่เคยอยู่

ภายใต้การดูแลของรัฐ สิทธิสตรี และ

สิทธินักโทษ คลินิกกฎหมายข้างถนน

ใช้นักศึกษากฎหมายท�ากิจกรรมเกี่ยว

กับกฎหมายามโรงเรียนมัธยม สถาน

พินิจส�าหรับเยาวชน และตามชุมชน 

โครงการริเริ่มที่ประสบความส�าเร็จของ
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ในการเมอืงของมหาวทิยาลยัหากโครงการเลอืกท�างานในประเดน็ทีท่างมหาวทิยาลยัไม่ประสงค์

จะข้องเกี่ยวด้วย ปัญหาและประโยชน์ของการจัดตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชนผ่านทางคลินิก

กฎหมายจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 3

โคเวอร์ที่ ELTE นี้เริ่มจากโครงการ

สอนกฎหมายข้างถนนนี้เอง และเธอก็

มองว่าคลินิกดังกล่าวเป็นรากฐานส�าคัญ 

ด้วยคลินิกนี้ เธอได้พัฒนาเทคนิคการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อช่วยนักศึกษา

กฎหมายในทุกคลินิกได้เรียนรู้ทฤษฎี

กฎหมายและพัฒนา “ทักษะการเป็น

ทนาย” ต่างๆ เช่น การสื่อสาร การ

ชักจูงโน้มน้าว การไกล่เกลี่ย การคิด

เชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์กรณีปัญหา 

การสัมภาษณ์ การเขียนและการศึกษา

ประเด็นจริยธรรม

โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนใน

ชุมชนชาวโรมาเริ่มมาจากประสบการณ์

ในการท�างานคลินิกที่ให้นักศึกษาสอน

ในชั้นเรียนที่มีทั้งชาวโรมาและอื่นๆ 

ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิ

ที่ฝึกครูชาวโรมาในการให้การศึกษาทาง

กฎหมายโดยใช้แนวทาง “กฎหมายข้าง

ถนน”

ที่มา: 

Tibbitts 2005a.
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บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์

สารบัญบท
2.1  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2  ประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางและความต้องการของพวกเขา
2.3  สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและทางการยุติธรรม
2.4  ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางกายภาพในการพัฒนาโครงการ
2.5  ผู้ที่จะมาเป็นนักกฎหมายชุมชน

เซียร์ราลีโอนจะเน้นที่ประชากรกลุ่มไหนและที่ประเด็นอะไร

 h ได้ข้อมูลว่าเมื่อมีปัญหาชาวชุมชนมักจะไปใช้ช่องทางใดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 h ท�าความเข้าใจบริบทการท�างานกฎหมายชุมชนของคุณ รวมถึงสภาพแวดล้อมทาง

กฎหมายโดยรวมของประเทศ องค์กรที่มีความสนใจและกิจกรรมคล้ายคลึงกับของ

คุณ และแหล่งที่มีนักกฎหมายชุมชนที่อาจจะมาร่วมโครงการได้

 h ช่วยให้คุณมีเหตุผลรองรับในการตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชน ออกแบบโครงร่าง

โครงการ และวางแผนการฝึกอบรมเบื้องต้น

 h ช่วยให้สมาชิกของชุมชนเห็นสถานการณ์ของตนเองชัดเจน และมีส่วนร่วมกับคุณใน
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กระบวนการวางแผน

 h ท�าให้คุณรู้จักกับบริการและองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ที่มีประเด็นการท�างานร่วมกัน

หรือมีทักษะการท�างานที่เกี่ยวข้องกัน ท�าให้กระบวนการประเมินเป็นขั้นตอนแรกที่

ส�าคัญในการสร้างพันธมิตรเชิงองค์กรเพื่อสนับสนุนโครงการของคุณ

หลายองค์กรใช้การวเิคราะห์สถานการณ์เป็นฐานในการพฒันาโครงการ เครือ่งมอืใน

การวิเคราะห์สถานการณ์เครื่องมือหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง-Strengths จุดอ่อน-

Weakness โอกาส-Opportunities ภัยคุกคาม-Threats) การวิเคราะห์ SWOT จะแยกแยะมิติ

ภายในต่างๆ ของจุดแข็งหรือจุดอ่อนขององค์กร และปัจจัยภายนอกเช่นโอกาสหรือภัยคุกคาม 

(ดขู้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งมอืในการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ได้ที ่ห้องสมดุเรือ่งการจดัการ 

www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

2.1 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับผู้ที่คิดจะเริ่มโครงการนักกฎหมายชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์มีเป้าหมายเพื่อหา

ปัญหาเรื่องความยุติธรรมที่มีอยู่ในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และที่สามารถใช้นักกฎหมาย

ชุมชนเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ เป้าหมายเช่นนี้เรียกว่า “การวิเคราะห์ช่องว่าง” จากฐานของการ

วเิคราะห์ช่องว่างนี ้คณุจะสามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของกลุม่คนทีค่ณุจะท�างานด้วย สามารถ

คาดการณ์ถึงปัญหาทางกฎหมายหลักๆ ที่คุณจะแก้ไข และสามารถยืนยันยุทธศาสตร์ต่างๆ  

ที่นักกฎหมายชุมชนของคุณจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อไปใช้แก้ไขปัญหาเหล่านั้น

การประเมนิความต้องทางการด้านกฎหมายของชมุชนนัน้จะท�าโดยผูพ้ฒันาโครงการ

หรือคณะบริหารจัดการโครงการ โดยใช้การปรึกษาหารือกับสมาชิกและผู้น�าของชุมชน มีการ

ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายเทคนิคในการประเมินความต้องการ เช่น

 h การสังเกตการณ์โดยตรง

 h แบบสอบถาม

 h การปรึกษาหารือกับบุคคลที่มีสถานะส�าคัญ หรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะบางด้าน

 h การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของชุมชนกับล�าดับความ

ส�าคัญของโครงการ

ในแอฟริกาใต้ ผู้น�าโครงการไปหาเจ้า
หน้าที่ของกลุ่มชนเผ่า และอธิบายว่าตน
คือใครและนักกฎหมายชุมชนมีบทบาท
อย่างไร จากนั้นก็ถามเกี่ยวกับปัญหาของ
ชุมชน และถามว่านักกฎหมายชุมชนจะ
ท�าประโยชน์อะไรได้บ้าง พวกเขาพบว่า
ชาวบ้านมีปัญหาอย่างหนักกับเรื่องการ
รับเงินบ�านาญ ที่ไม่ได้ถูกจ่ายมาให้หรือ
เป็นจ�านวนไม่เพียงพอ โดยส่วนหนึ่งเกิด
ขึ้นจากการคอร์รัปชั่น ประเด็นเรื่องเงิน
บ�านาญกลายมาเป็นจุดเน้นเริ่มต้นของ
โครงการนักกฎหมายชุมชนของศูนย์
กฎหมายชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
(Community Law and Rural Develop-
ment Centre) 

ในมองโกเลีย ผู้พัฒนาโครงการนัก
กฎหมายชุมชนจัดการประชุมร่วมกับเจ้า
หน้าที่รัฐในสามระดับ คือระดับจังหวัด 
ศาลเขต และระดับต�าบล รวมถึงประชุม
ร่วมกับสภาทนายความและองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ท�างานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
พวกเขายังขอให้ผู้ว่าระดับท้องถิ่นจัดการ
ประชุมชุมชนและการ “เยี่ยมบ้าน” ขึ้น
เพื่อที่พวกเขาจะได้พูดคุยกับสมาชิกของ
ชุมชนโดยตรง ผู้พัฒนาโครงการพบว่า
ประเภทปัญหาที่เจ้าหน้าที่รัฐและที่ชุมชน
ระบุออกมานั้นสอดคล้องกัน
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 h การสัมภาษณ์

 h การจัดการสนทนากลุ่ม

ในการเลอืกวธิทีีจ่ะใช้ คณุจะต้องพจิารณาว่าเทคนคิใดเป็นไปได้จรงิมากทีส่ดุ และเป็น

วธิทีีจ่ะให้ข้อมลูทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้ หนึง่ในวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูทีใ่ช้กนัทัว่ไปมากทีส่ดุวธิกีาร

หนึง่กค็อื การสือ่สารโดยตรงและการพดูคยุแลกเปลีย่นกบัสมาชกิของชมุชน วธิกีารนีส้ามารถ

ช่วยวางรากฐานความร่วมมอืทีม่ปีระสทิธภิาพระหว่างโครงการของคณุกบัชมุชนได้ หากคณุไม่มี

บคุลากรเพยีงพอทีจ่ะไปเกบ็ข้อมลูเอง คณุอาจจะขอความช่วยเหลอืจากองค์กรพฒันาเอกชนใน

ท้องถิ่น หรือนักศึกษากฎหมาย (เช่น นักศึกษาฝึกงาน) ก็ได้

วธิกีารทีง่่ายทีส่ดุวธิกีารหนึง่ในการเกบ็ข้อมลูกค็อืการสมัภาษณ์ คณุอาจจะสมัภาษณ์

รายบุคคล จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม หรือการใช้แบบสอบถามแบบพบหน้าก็ได้ นอกจาก

นี้ยังอาจจะเก็บข้อมูลได้จากการประชุมของชุมชนหรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้คนหลากหลายจะช่วยท�าให้ข้อมูลที่คุณเก็บนั้นมีความน่าเชื่อถืออ้างอิงได้ ด้วย

กระบวนการสืบหาข้อมูลเช่นนี้ คุณจะสามารถเข้าใจปัญหาที่ชาวบ้านประสบและมองเห็น

ทางออกทีน่กักฎหมายชมุชนจะช่วยแก้ไขได้ นอกจากการเป็นแหล่งข้อมลูให้คณุแล้ว กรณศีกึษา

เหล่านีย้งัอาจจะถกูน�ามาใช้ในการฝึกอบรมในอนาคตได้อกีด้วย เมือ่คณุเริม่ด�าเนนิโครงการแล้ว 

คุณอาจจะท�าการศึกษาแบบเดียวกัน เพื่อดูว่านักกฎหมายชุมชนของคณุสามารถแก้ไขปัญหาที่

เคยมีการเอ่ยถึงได้หรือไม่

คุณอาจจะให้อาสาสมัครนักศึกษากฎหมายในคลินิกกฎหมายช่วยท�าการประเมิน

ความต้องการ และช่วยเตรียมรายงานเกี่ยวกับผลการประเมินนั้น ตัวอย่างเช่น นักศึกษา

กฎหมายที่คลินิกกฎหมายศูนย์สิทธิมนุษยชน Ateneo de Manila (Ateneo de Manila Hu-

man Rights Center) ในประเทศฟิลิปปินส์ ท�าการประเมินความต้องการของชุมชนในระหว่าง

ช่วงที่นักศึกษาพยายามท�าตัว  “กลมกลืน” กับชุมชนชนบทที่ยากจน 

คุณอาจจะลองหาบันทึกหรือเอกสารของราชการที่ สามารถให้ข้อมูลประกอบการ

พัฒนาโครงการได้ ในหลายประเทศ ข้อมูลสถิติที่มีอยู่มักจะไม่เพียงพอต่อการท�าความเข้าใจ

ขอบเขตทีแ่ท้จรงิของปัญหาทีเ่กีย่วกบัการเข้าถงึความยตุธิรรม อย่างไรกต็าม คณุอาจจะได้หลกั

ฐานทางอ้อมเกี่ยวกับความต้องการทางกฎหมายของสมาชิกชุมชน ได้จากการพิจารณาจ�านวน

มอลโดว่า : การส�ารวจประเมินความ

ต้องการของชุมชนชนบท

ในการท�าการประเมินความต้องการทาง
กฎหมายเบื้องต้นของชุมชนชนบทในมอลโดว่า 
มีการสัมภาษณ์ตัวแทนจาก 11 หมู่บ้าน การ
สัมภาษณ์เหล่านี้ใช้ค�าถามสองชุด ค�าถามชุด
แรกส�าหรับชาวบ้านทั่วไปและอีกชุดส�าหรับ
ผู้น�าชุมชนที่น่าจะมีความรู้เรื่องความต้องการ
ทางกฎหมายของชุมชนมากที่สุด ทั้งนายก
เทศมนตรี ครู ต�ารวจ ผู้น�าองค์กรพัฒนา
เอกชน นักบวช นักสังคมสงเคราะห์ และหมอ 
ค�าถามในการสัมภาษณ์เหล่านี้ถูกออกแบบ
โดยทนายความกลุ่มหนึ่ง จากนั้นก็ถูกทบทวน
โดยนักสังคมวิทยา ถูกปรับให้เหมาะกับการ
สัมภาษณ์ และถูกน�าไปทดสอบสัมภาษณ์ก่อน 
ในการสัมภาษณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ มีการ
สัมภาษณ์ชาวบ้านทั่วไป 136 คน และ แกนน�า
ชุมชนอีก 47 คน  

ค�าถามในการสัมภาษณ์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อ
เจาะข้อมูลเกี่ยวกับ
• สถานการณ์ทางกฎหมายและปัญหาทาง

กฎหมายที่ชาวบ้านประสบ
• วิธีการที่ชาวบ้านใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง

กฎหมายของตน
• ความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับ
• เหตุของปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข กรณีที่

มีปัญหาเช่นนั้น
• ความรับรู้เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ

กับสถานการณ์ปัญหาทางกฎหมาย
• ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ (เช่น 

ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่)
ที่มา: 

Open Society Institute-มอลโดว่า (2548)
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ประชากร จ�านวนทนายความทีม่ใีนชมุชน ระยะเวลาเฉลีย่กว่าทีค่ดหีนึง่ๆ จะได้รบัการพจิารณา

ในศาล และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การศกึษาวจิยัทีม่กีารออกแบบมาอย่างรอบคอบจะช่วยท�าให้ทราบข้อมลูความต้องการ

ความช่วยเหลอืทางกฎหมายได้ ตวัอย่างเช่น สามารถน�าแบบสอบถามทีอ่อกแบบเป็นมาตรฐาน

กลางไว้มาใช้กับนักโทษกลุ่มตัวอย่าง และใช้ถามเกี่ยวกับการมีตัวแทนทางกฎหมายในขั้นตอน

ต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม และถามถึงกรณีการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง การศึกษา

อาจจะรวมถึงการวิเคราะห์เรื่องความแตกต่างทางชาติพันธุ์ กับการมีตัวแทนทางกฎหมายใน

ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมด้วยก็ได้ หากคุณวางแผนจะท�าการประเมินผลกระ

ทบของโครงการคุณเอง คุณก็ควรจะเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนคุณด้วย หากมีทรัพยากรพอ  

คุณอาจจะเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลต่อเนื่องในชุมชน “เปรียบเทียบ” ที่เป็นชุมชนคล้ายคลึง

กัน ที่องค์กรนักกฎหมายชุมชนไม่ได้เข้าไปท�างาน เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบผลกันได้

ในประเทศมอลโดว่า การประเมินความต้องท�าโดยการส�ารวจกับประชาชนและกับ

เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นในหมู่บ้านชนบท 11 หมู่บ้าน (ดูข้อความด้านข้าง) การวิจัยได้รับการ

สนบัสนนุเงนิทนุจากมลูนธิโิซรอส-มอลโดว่า ซึง่หลงัจากนัน้กไ็ด้ช่วยเปิดตวัโครงการนกักฎหมาย

ชุมชนด้วย

2.2 ประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางและความต้องการของ
พวกเขา

ในบางประเทศ มีประชากรจ�านวนมากที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม “ที่มีความเปราะบาง” ในแง่ที่ว่า

พวกเขาควรจะได้รบัประโยชน์จากบรกิารทางสงัคมและทางกฎหมายต่างๆ เมือ่มคีวามต้องการ

สูงเช่นนี้ คุณอาจจะเลือกจัดล�าดับความส�าคัญผู้ที่ความต้องการเร่งด่วนที่สุดไว้ก่อน

ในหลายประเทศ กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสที่สุดคือคนจนเมืองและคนจนในชนบท และ

กลุม่ชนกลุม่น้อยทีถ่กูกดีกนัทางสงัคมหรอืถกูเลอืกปฏบิตั ิกลุม่คนเหล่านีม้กัจะประสบอปุสรรค

ในการมทีนายความในกรณทีีม่ปัีญหาคดคีวามทางแพ่ง ในขณะทีก่ต้็องเผชญิกบัปัญหาใหญ่หลวง

เรื่องที่พักอาศัย การจ้างงาน สมาชิกครอบครัว ทรัพย์สิน สวัสดิการ ประโยชน์จากการประกัน

หาวิธีเพื่อให้เข้าถึงกฎหมายได้

ในฮังการี โครงการนักกฎหมายชุมชน

ริเริ่มขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Eötvös 

Loránd (ELTE) เพื่อตอบสนองความ

ต้องการทางกฎหมายของชาวโรมา  

ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติมา

ตลอดในประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้

เกิดปัญหาของชาวโรมาก็คือ

• ระยะห่างทางส�านักงานให้ความ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย และวิธีการ

เดินทางที่มีอยู่จ�ากัด

• การที่ต้องใช้เอกสารจ�านวน

มาก ท�าให้ชาวโรมาไม่อยากเข้าสู่

กระบวนการทางการปกครอง

• ความลังเลใจในกลุ่มชาวโรมาเอง

ในการแก้ไขปัญหาส่วนตัวกับคนที่

ไม่ใช่คนโรมา

• การมีความตระหนักทางกฎหมาย

ต�่าโดยทั่วไป

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกน�ามาพิจารณา

ในการออกแบบโครงการนักกฎหมาย

ชุมชน
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สงัคม และการโยกย้ายถิน่ฐาน พวกเขาอาจจะไม่ทราบถงึการเยยีวยาทางกฎหมายทีม่อียู่ และ

มกัจะเผชญิกบัความโหดร้ายของต�ารวจและการละเมดิสทิธมินษุยชนอืน่ๆ ในการทีจ่ะช่วยเหลอื

คนกลุ่มนี้ คุณจะต้องตัดสินใจว่าโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณจะรักษาความเป็นอิสระ

จากรฐับาลอย่างเข้มงวดหรอืไม่ ดบูทที ่3 เรือ่ง “การตัง้โครงการนกักฎหมายชมุชน” ประกอบ

ความยากจนเป็นปัญหาสากลของประชากรกลุ่มที่โครงการนักกฎหมายชุมชนเพื่อ

ความยุติธรรมท�างานด้วย ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในชนบท มีเงื่อนไขปัจจัยหลายประการที่

ท�าให้สามารถเข้าถงึทนายความได้ยาก และยงัมปัีญหาเรือ่งค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ การ

ขาดแคลนทนายความโดยทัว่ไป และการขาดแคลนทนายความทีย่นิดจีะท�างานกบัชมุชนยากจน 

นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการสื่อสารเช่นเรื่องภาษา ระยะทาง และการขาดเทคโนโลยี 

การประเมินความต้องการจะไม่เพียงเปิดให้เห็นถึงความต้องการทางกฎหมายของ

ชุมชนที่มีความเปราะบางเท่านั้น แต่ยังท�าให้เห็นถึงปัญหาส�าคัญที่สุดที่ชุมชนเหล่านั้นก�าลัง

ประสบ ในบางกรณี สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงปัญหาสังคม (เช่น การขาดการเข้าถึงบริการ

สขุภาพ) อาจจะกลายเป็นสว่นหนึง่ของวาทกรรมใหม ่(เช่น สทิธใินสุขภาพ) หรอืสิง่ที่ถกูถือวา่

เป็นปัญหาทางกฎหมาย (เช่น การละเมดิภายในครอบครวั) กอ็าจจะสามารถแก้ไขได้โดยหน่วย

งานฝ่ายบรหิาร ต�ารวจ รฐับาลของท้องถิน่ การศกึษา แรงกดดนัจากชมุชน สือ่ หรอืวธิกีารอืน่ๆ 

ที่ไม่ใช่วิธีการทางกระบวนการยุติธรรม ก็ได้

การประเมินความต้องการ ยังจะช่วยให้คุณเห็นวิธีในการแก้ไขปัญหาที่โครงการนัก

กฎหมายชุมชนของคุณควรจะด�าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นทางการบริหาร ทางกฎหมาย การให้ค�า

ปรกึษา หรอืทางการศกึษา หากการประเมนิของคณุชีว่้ามคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปฏริปูอย่าง

เป็นระบบ โครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณก็อาจจะต้องท�าคดีที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์

สาธารณะหรอืการยืน่ฟ้องเชงิยทุธศาสตร์รวมเข้าไว้ด้วย การพจิารณาถงึกลุม่ประชากรเป้าหมาย 

ปัญหาหลัก และวิธีการท�างาน จะเป็นตัวก�าหนดลักษณะโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณ

โครงการนกักฎหมายชมุชนบางโครงการ เน้นไปทีป่ระเดน็เฉพาะบางประเดน็เท่านัน้ 

เช่น ความรนุแรงภายในครอบครวัและปัญหาครอบครวั ทว่า โครงการทีอ่ยูบ่นฐานของชมุชนส่วน

ใหญ่จะมีความยืดหยุ่นทั้งในเชิงปัญหาที่นักกฎหมายชุมชนรับพิจารณา และในเชิงยุทธศาสตร์
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ต่างๆ ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ยิ่งโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณท�างานเกี่ยวกับ

หลากหลายประเด็นและมีวิธีการแก้ไขปัญหาหลากหลายเท่าใด นักกฎหมายชุมชนเหล่านั้นก็

ยิ่งต้องได้รับการฝึกอบรมมากขึ้นเท่านั้น

2.3 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและทางการยุติธรรม

องค์ประกอบหนึง่ของการประเมนิความต้องการแบบองค์รวมกค็อืการประเมนิสภาพแวดล้อม ซึง่

ควรจะท�าขึน้เพือ่ชีใ้ห้เหน็ถงึลกัษณะต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทีโ่ครงการจะท�างาน 

และที่จะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของนักกฎหมายชุมชน การประเมินสภาพแวดล้อมควร

จะพิจารณาถึง

 h กรอบเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีอยู่

 h นักกฎหมายและความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีอยู่

 h การปฏิบัติงานของระบบยุติธรรมทางการ

 h ความเต็มใจของกลุ่มคนที่ท�างานด้านกฎหมายที่จะยอมรับนักกฎหมายชุมชน

 h การมีระบบกฎหมายทางการและระบบกฎหมายจารีตประเพณีอยู่

 h ทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย เช่น การให้ค�าปรึกษาหรือการไกล่เกลี่ย

 h กรอบทางกฎหมายส�าหรับงานนักกฎหมายชุมชน

2.3.1 กรอบกฎหมายส�าหรับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

คณุควรจะศกึษาลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายในประเทศของคณุ รวมถงึศกึษา

ว่าการละเมิดกฎหมายแบบใดที่มีการก�าหนดไว้ว่าต้องมีตัวแทนทางกฎหมาย (เช่น คดีอาญาที่

เป็นการละเมิดอย่างรุนแรง) และใครที่มีสิทธิมีตัวแทนทางกฎหมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ 

(เช่น ผู้เยาว์ คนผู้มีความพิการทางจิตใจ ผู้ยากไร้)

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น ทนายความอาจจะ

ท�าหน้าที่แทนที่ปรึกษาทางกฎหมายโดยต�าแหน่งได้ ทนายความอาจจะได้รับจ้างให้ให้บริการ

กัมพูชา: ข้อค้นพบจากการประเมิน

ความต้องการ

ในกัมพูชา การประเมินความต้องการ

ท�าโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ท�างานอยู่ในชุมชน  

ผู้สัมภาษณ์ถามว่าเจ้าหน้าที่องค์กร

พัฒนาเอกชนประสบกับปัญหาอะไร

บ้างในชุมชน นักกฎหมายชุมชนจะ

ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร และ

จ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและทรัพยากร

อะไรบ้างเพื่อสร้างโครงการเช่นนั้นขึ้น

มา จากฐานของการประเมินความ

ต้องการนี้ ผู้น�าโครงการได้ระบุประเด็น 

6-10 ประเด็นที่นักกฎหมายชุมชน

ของโครงการจะต้องท�างาน และจาก

นั้นก็ได้ให้คณะกรรมการที่ปรึกษามา

ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับโครงการและ

ทบทวนเอกสารต่างๆ สถาบันเขมร

เพื่อประชาธิปไตย (Khmer Institute 

for Democracy) ได้อธิบายถึงความ

ต้องการไว้ดังนี้:

“ปัญหาหลักที่รุนแรงที่สุดที่ประชาชน

ประสบในชีวิตประจ�าวันก็คือความขัด

แย้งเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัย การล่วง

ละเมิดทางเพศ การหย่าร้าง ความ

รุนแรงในครอบครัว การละเมิดสัญญา 

และการหมิ่นประมาท บางครั้งปัญหา

เหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับทหารในพื้นที่และ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ชาวกัมพูชา
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ทางกฎหมายหรอืได้รบัจ้างเป็นทนายจ�าเลยของรฐักไ็ด้ ทนายความยงัสามารถท�างานในศนูย์ให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บริการทางกฎหมายโดยนักกฎหมายชุมชนอาจช่วยเสริมบริการ

อืน่ๆ เหล่านี ้ในคดอีาญา นกักฎหมายชมุชนอาจส่งต่อคดไีปยงัทนายความทีอ่ยูใ่นเครอืข่ายด้าน

กฎหมายของโครงการ นักกฎหมายชุมชนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแพ่งโดยตรง เช่น คดี

แรงงาน และกฎหมายการคุม้ครองทางสงัคม ในหลายประเทศ นกักฎหมายชมุชนสามารถร่วม

ในการพิจารณาคดีทางการปกครองได้โดยความยินยอมของผู้ที่มีอ�านาจในองค์คณะนั้นๆ ด้วย

2.3.2 ทนายความและความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีอยู่

แม้ว่าคุณจะทราบแล้วว่า มีการขาดการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายอยู่ในประเทศของ

คณุ กย็งัเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะต้องพยายามหาหลกัฐานเรือ่งการขาดการเข้าถงึนี ้การหาข้อมลูเรือ่ง

จ�านวนทนายความและการกระจายตวัของทนายความ จะท�าให้คณุได้ตดิต่อกบัสถาบนัและหน่วย

งานต่างๆ เครือข่ายนี้จะช่วยในการวางรากฐานงานส�าหรับเครือข่ายทนายความ ที่จะมาหนุน

เสริมได้ในอนาคต และจะช่วยให้คุณประเมินปฏิกริยาของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่อ

แนวคิดเรื่องโครงการนักกฎหมายชุมชนด้วย

ตวัอย่างเช่น ในแอฟรกิาใต้ มกีารจดัท�าฐานข้อมลูสาธารณะของทนายความตามราย

จังหวัดและเมือง ท�าให้สามารถทราบจ�านวนทนายความที่มีอยู่ส�าหรับประชากร และสามารถ

เชิญทนายความเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทนายความ ที่ให้การสนับสนุนงานนัก

กฎหมายชุมชนได้

ในบางประเทศ รัฐบาลมีกฎหมายเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่การ

บริการเหล่านั้นอาจจะมีอยู่ในระดับที่ต�า่มาก มีการบังคับใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้

ใช้ประโยชน์เต็มที่ เนื่องจากประชาชนไม่ทราบว่ามีบริการเช่นนี้ หรือไม่สามารถเข้าถึงความ

ช่วยเหลอืได้เนือ่งจากอยูไ่กลเกนิไปหรอืมค่ีาใช้จ่ายแพงเกนิไป ในประเทศทีม่กีฎหมายเรือ่งการ

ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณอาจจะพิจารณาเรื่องช่องว่าง

ระหว่างความต้องการกับการบริการที่มี และเรื่องโอกาสของโครงการนักกฎหมายชุมชนที่จะ

ช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้

คุณจะต้องพัฒนายุทธศาสตร์ เรื่องการมีทนายความท�างานกับโครงการของคุณ 

มากกว่าร้อยละ 60 เป็นคนยากจน

และไม่มีการศึกษา และไม่ทราบว่า

จะเผชิญกับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

อย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่ไปขอ

ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านหรือ

ผู้น�าคอมมูน แต่ในความเป็นจริงก็มัก

จะต้องมีการติดสินบนด้วยปัญหาของ

พวกจึงจะได้รับการพิจารณา บางกรณี

ควรจะได้รับการพิจารณาโดยศาล แต่

เหยื่อก็ไม่มีเงินพอที่จะไปหาเจ้าหน้าที่ที่

สูงกว่าระดับคอมมูน ประชาชนมักจะ

อยากให้กรณีของตนได้รับการแก้ไขหรือ

ประนีประนอมโดยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น�า

คอมมูน คนที่เปราะบางที่สุดก็คือผู้หญิง

ที่ถูกท�าร้าย ถูกละเมิดทางเพศ หรือ

กระทั่งถูกฆ่า”

ที่มา: 

Khmer Institute for Democracy 

(2004)



คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน    41

เนื่องจากนักกฎหมายชุมชนนั้นไม่สามารถว่าความได้ นอกจากนี้ คุณยังจะต้องสร้างความ

สมัพนัธ์ร่วมมอืกบัสภาทนายความในประเทศเพือ่ลดโอกาสทีจ่ะมกีารต่อต้านนกักฎหมายชมุชน

ของคุณ

ค�าว่า pro bono หรือการให้บริการแบบไม่คิดค่าตอบแทนนั้นหมายถึงงานทาง

กฎหมายหรือทางวิชาชีพอื่นๆ ที่ท�าในลักษณะอาสาสมัครโดยไม่รับค่าตอบแทน โดยถือเป็น

บรกิารสาธารณะ ตวัอย่างเช่น ในเคนย่า มกีารก�าหนดว่าทนายความจะต้องไปท�างานแบบไม่คดิ

ค่าตอบแทนก่อนจงึจะสามารถขอต่อใบอนญุาตว่าความได้ ทัง้การท�างานแบบไม่รบัค่าตอบแทน

และการมีสภาทนายความที่สนับสนุนงานของคุณ จะท�าให้โครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณ

สามารถเข้าถึงทนายความตามที่โครงการต้องการได้

ในมองโกเลยี การประเมนิสภาพแวดล้อมชีใ้ห้เหน็ว่ามสีมาชกิของสภาทนายความอยู่

ในทุกๆ เมืองใหญ่และทุกจังหวัดใหญ่ โครงการนักกฎหมายชุมชนจะมีสมาชิกสภาทนายความ

หนึ่งคนในคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการ การมีทนายความมาร่วมโครงการ

เช่นนีท้�าให้สามารถให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายได้ และยงัป้องกนัไม่ให้เกดิความสมัพนัธ์เชงิ

ปฏิปักษ์ระหว่างนักกฎหมายชุมชนกับทนายความอีกด้วย

ในแอฟริกาใต้ การสร้าง “ระบบขั้นบันได” ท�าให้นักกฎหมายชุมชนสามารถเข้าไป

สู่ระบบกฎหมายได้ โดยการจัดให้งานกฎหมายชุมชนนับเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรกฎหมาย

ได้ ทนายความที่แสดงความเห็นคัดค้านแนวคิดนี้  กังวลว่าระบบขั้นบันไดจะท�าให้วิชาชีพ

ทนายความเต็มไปด้วยนักกฎหมายชุมชนที่ยังคงอยู่ที่บันไดขั้นต�า่สุด ความกลัวเช่นนี้ได้ถูกขับ

หายไป และคณะพิจารณาคุณสมบัติของแอฟริกาใต้ก็ได้อนุญาตให้ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนัก

กฎหมายชุมชนสามารถนับเป็นหน่วยกิตในปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ได้

2.3.3 การปฏิบัติหน้าที่ของระบบยุติธรรมแบบทางการและแบบไม่ทางการ

ในการพยายามแก้ไขปัญหา มีวิธีการสองแนวทางที่โครงการกฎหมายชุมชนสามารถใช้ได้ คือ

วธิกีฎหมายแบบทางการและวธิแีบบทีไ่ม่ค่อยเป็นทางการ ทีอ่ยูบ่นฐานของจารตีปฏบิตัใินชมุชน 

วธิกีารทางกฎหมายนัน้ใช้กฎหมายและศาลในการแก้ไขปัญหา บางครัง้วธิกีารนีก้แ็ก้ไขปัญหาได้

ทันกาลหากคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลได้เร็ว แต่คุณก็อาจจะพบว่าศาลนั้นมีภาระงานมาก

การประเมินระบบกฎหมายพหุนิยม

ในเซียร์ราลีโอน

ในเซียร์ราลีโอน ระบบกฎหมายทางการ

นั้นเป็นไปแบบกฎหมายอังกฤษผสมกับ

ระบบ “จารีตประเพณี” ที่อยู่บนฐาน

ของวิธีการจัดการความยุติธรรมแบบ

ดั้งเดิม วิธีการแบบทางการนั้นกระจุก

ตัวอยู่ในเมืองหลวง จากทนายความที่

ว่าความอยู่ที่มีเพียง 100 คนในประเทศ 

90 คนอาศัยอยู่ในฟรีทาวน์ซึ่งเป็นเมือง

หลวง จากผู้พิพากษาศาลฎีกา 12 คน 

10 คนนั่งบัลลังก์อยู่ในฟรีทาวน์โดยดูแล 

2 จังหวัด ประชาชนชาวเซียร์ราลีโอน

ส่วนใหญ่ต้องใช้ระบบจารีตประเพณี

แก้ไขปัญหาทางกฎหมายและปัญหา

ความยุติธรรมส่วนใหญ่ที่ตนประสบ  

แต่กระนั้นโครงการกฎหมายและ

โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาล  

แหล่งทุน และองค์กรพัฒนาเอกชน  

ก็ยังเน้นไปที่สถาบันทางการเกือบ

ทั้งหมด 

หลังจากประเมินความต้องการของ

ชุมชนและบริบททางสังคม-กฎหมาย

แล้ว ผู้อ�านวยการโครงการ Timap เพื่อ

ความยุติธรรม (Timap for Justice) 

ได้ตัดสินใจว่าโครงการจะเชื่อมช่องว่าง

ระหว่างระบบจารีตประเพณีกับระบบ

ทางการ นักกฎหมายชุมชนจะต้อง

ท�างานกับทั้งสองสถาบันโดยขึ้นอยู่



42   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน     

เกินไป ท�างานได้ช้า และเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นก็ได้ สถานการณ์เช่นนี้ท�าให้สิ่งมีสิ่งจูงใจให้

มีการน�านักกฎหมายชุมชนมาแก้ไขปัญหาของชุมชน ผ่านทางวิธีการที่ไม่ใช่ทางกฎหมายหรือ

วิธีการที่ไม่ค่อยเป็นทางการนัก

การวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณ ควรจะมีการประเมินการใช้ระบบกฎหมายที่เป็น

ทางการและวิธีการจัดการกับความยุติธรรมตามแบบจารีตประเพณี ทั้งการใช้กฎหมายจารีต

ประเพณีโดยผู้น�าท้องถิ่นหรือผู้น�าอื่นๆ เข้าไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ในเซียร์ราลีโอน ศาล “จารีต” 

นั้นใช้วิธีการยุติธรรมแบบดั้งเดิมในระดับท้องถิ่นร่วมกับศาลปกติตามแบบระบบอังกฤษ ใน

มาลาวี นักกฎหมายชุมชนช่วยดึงเอาคดีอาชญากรรมเล็กๆ น้อยๆ ออกมาจากระบบยุติธรรม

ทางการ ไปสู่ระบบศาลตามจารีตที่ท�างานในชุมชนชนบท

จ�าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาสถานะของกฎหมายจารีตประเพณีในแต่ละประเทศและ

ความสอดคล้องของกฎหมายจารีตกับงานของนักกฎหมายชุมชน แม้ว่ากระบวนการในการ

ท�างานกับกฎหมายจารีตประเพณีอาจจะง่ายกว่าส�าหรับชาวชนบท เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้

มากกว่า แต่กฎหมายจารีตประเพณีก็อาจจะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือถูกน�าไปใช้อย่างไม่

เป็นธรรมก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในแอฟริกาใต้ ศาลพิจารณาว่ากฎหมายจารีตประเพณีที่ไม่รับรอง

สทิธขิองผูห้ญงิในการรบัสบืทอดมรดกนัน้เป็นการละเมดิ “บทบญัญตัเิรือ่งความเท่าเทยีม” ของ

รัฐธรรมนูญ

การประเมนิระบบยตุธิรรมทีใ่ช้อยูใ่นชมุชนของคณุ และทางเลอืกอืน่ๆ ทีน่กักฎหมาย

ชุมชนจะสามารถใช้ในการท�างานได้ มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบการฝึกอบรม 

ทรัพยากร และการสนับสนุนต่างๆ ที่โครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณต้องการ

2.3.4 ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ระบบยุติธรรม

วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ใช่การใช้ระบบยุติธรรมมีตัวอย่างเช่น การให้ค�าปรึกษา การเจรจา การ

ไกล่เกลีย่ การระดมชมุชน การใช้สือ่ การร้องเรยีนโดยตรงต่อหน่วยงานรฐั และวธิกีารทางการ

ปกครองเป็นรายกรณี ทางออกระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทั้งชุมชนนั้นอาจจะต้องมีการ

จดัการศกึษาสาธารณะหรอืการรณรงค์ผลกัดนันโยบาย เพือ่พฒันาคณุภาพการเข้าถงึการบรกิาร

สาธารณะหรอืเพือ่ลดโทษการท�าความผดิเลก็ๆ น้อยๆ กจิกรรมให้การศกึษาอาจจะมุง่เน้นไปที่

กับความจ�าเป็นในแต่ละกรณี และจะ

พยายามปฏิรูปและพัฒนาทั้งสองระบบ 

การตัดสินใจนี้จะเป็นตัวก�าหนดการ

ฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนในขั้นต้น 

ส่วนรายละเอียดเรื่องวิธีการท�างานของ

นักกฎหมายชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

ภายในและข้ามระบบทั้งสองเกิดขึ้นจาก

การทดลองปฏิบัติงานโดยนักกฎหมาย

ชุมชนและผู้อ�านวยการโครงการในพื้นที่

เท่านั้น 

ที่มา: 

การสนทนากับวิเวก มารู, 

กันยายน พ.ศ. 2550



คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน    43

สมาชิกของชุมชน และไปยังข้าราชการ ผู้น�าชุมชน ต�ารวจ และทนายความด้วย นี่เป็นตัวแบบ

ที่ใช้กันในแอฟริกาใต้และมองโกเลีย

การประเมนิความต้องการของคณุ ควรจะศกึษาดวู่าสมาชกิของชมุชนนัน้แก้ไขปัญหา

อย่างไรกันอยู่แล้วด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การไปศาล (หรือไม่แก้ไขปัญหาอย่างไร แล้วแต่กรณี) 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการขาดกลไกการแก้ไขปัญหาหรือเทคนิคทางเลือกอื่นๆ นั้นส�าคัญยิ่งต่อการ

ออกแบบโครงการนักกฎหมายชุมชน

2.3.5 กรอบกฎหมายส�าหรับงานกฎหมายชุมชน

โดยปกติแล้วจะมีกิจกรรมที่นักกฎหมายชุมชนสามารถท�าได้ในคดีแพ่งมากมาย นักกฎหมาย

ชุมชนอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและส่งต่อคดี ให้การศึกษาด้านกฎหมายแก่ชุมชน ให้

ค�าปรึกษาแก่บุคคล และให้บริการการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง การบริการต่างๆ เหล่านี้อาจจะรวม

ไปถงึการเป็นตวัแทนในศาล การยืน่ค�าร้องคดผีลประโยชน์สาธารณะ และการผลกัดนัให้มกีาร

เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการอุทรณ์คดี

ในประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกบางประเทศ นักกฎหมายชุมชนสามารถ

ไปเป็นตัวแทนลูกความในศาลในคดีแพ่งได้ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับประชาชนทั่วไป แต่

ในสถานการณ์เช่นนี้ นักกฎหมายชุมชนจะต้องชัดเจนว่าตนไม่ใช่ทนายความ และจะต้องไม่

รับค่าจ้างในการไปศาล (ดูตัวอย่างหลักจริยธรรมของนักชุมชนที่ทุกโครงการควรจะก�าหนดไว้ 

ในบทที่ 3)

ในฟิลิปปินส์ นักกฎหมายชุมชนสามารถเป็นตัวแทนของเกษตรกรหรือสมาชิก

สหภาพแรงงานในการไต่สวนที่เป็นแบบกึ่งตุลาการ ที่จัดโดยกรมปฏิรูปการเกษตรและกรม

แรงงานและการจ้างงานได้ วธิกีารเช่นนีเ้ป็นวธิทีีป่ระหยดัค่าใช้จ่ายในการหาตวัแทนทางกฎหมาย

ให้เกษตรกรและคนงาน หากมกีรณทีีซ่บัซ้อนเกดิขึน้ นกักฎหมายชมุชนกส็ามารถส่งต่อค�าถาม

หรือการเป็นตัวแทนไปยังทนายความกลุ่มกฎหมายทางเลือก (Alternative Law Group) ซึ่ง

เป็นผู้อบรมนักกฎหมายชุมชนและยังคงติดต่อกันอยู่ 

บางครั้งทนายความก็กังวลว่านักกฎหมายชุมชนจะมาแย่งลูกความของตนไป ซึ่งนี่

เป็นความกลัวที่เข้าใจผิด เพราะนักกฎหมายชุมชนอาจจะเป็นคนน�าคดีที่ทนายความเองไม่มี

ท�างานผ่านองค์กรพันธมิตร: 

สถาบันเขมรเพื่อประชาธิปไตย 

กัมพูชา

ในกัมพูชา บรูซ ลาสกี้ ผู้ก่อ

ตั้งโครงการคลินิกกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย Paññasastra ได้

พยายามที่จะท�าให้กลุ่มเครือข่าย

องค์กรพัฒนาเอกชนท�างานร่วมกัน

ในโครงการนักกฎหมายชุมชนเพื่อ

ช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่ยากจน แต่ก็

เกิดความขัดแย้งจนไม่สามารถท�าได้ 

เขาจึงมองหาองค์กรพัฒนาเอกชน

เพียงองค์กรเดียวที่มีงานใกล้เคียงกับ

โครงการนักกฎหมายชุมชนที่สุด และ

ก็พบสถาบันเขมรเพื่อประชาธิปไตย 

(Khmer Institute for Democracy) 

สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 

และเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้ง

อย่างมั่นคงและมีชื่อเสียงดี ที่ปรึกษา

พลเรือน (citizen advisors) ของ

องค์กรก็ก�าลังท�างานที่คล้ายกับการให้

ค�าแนะน�าด้านกฎหมายชุมชนอยู่แล้ว

ในบางชุมชน นอกจากนี้ สถาบันฯ ยัง

ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นองค์กร “การเมือง” 

ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่อาจท�าให้

มหาวิทยาลัยของลาสกี้ ไม่สามารถ

ท�างานด้วยได้

ลาสกี้ ติดต่อกับสถาบันฯ เพื่อดูว่าผู้น�า

สถาบันฯ คิดอย่างไรเกี่ยวกับการเสริม
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โอกาสรับรู้ไปให้ทนายความก็ได้ ในบางประเทศที่นักกฎหมายชุมชนสามารถไปเป็นตัวแทนลูก

ความในศาลในบางกรณไีด้ เช่น ในการยืน่ค�าร้องขอประกนัตวั ทนายความบางคนกอ็าจจะเหน็

ว่าแนวปฏิบัติเช่นนี้มีปัญหาโดยเฉพาะในเมืองเล็กๆ ที่มีงานให้ทนายความไม่มากนัก ลูกความ

เองกอ็าจจะชอบไปหานกักฎหมายชมุชนมากกว่าหาทนายความเพราะเชือ่ว่านกักฎหมายชมุชน

ที่มาจากชุมชนของตนเองจะแข็งขันและซื่อสัตย์มากกว่า ในที่สุดแล้ว ข้อกังวลของทนายความ

ทีว่่าจะเสยีลกูความไปนัน้กอ็าจจะมเีค้าในบางบรบิท อย่างไรกต็าม ประเดน็เรือ่งการแข่งขนักนั

ระหว่างนักกฎหมายชุมชนและทนายความนั้นเป็นประเด็นที่ไม่ส�าคัญ เนื่องจากผู้ที่ได้รับความ

ช่วยเหลือจากนักกฎหมายชุมชนจ�านวนมากไม่มีเงินพอจะไปจ้างทนายความอยู่แล้ว

2.4 ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางกายภาพในการพัฒนาโครงการ

ในการริเริ่มตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชน คุณควรจะศึกษาถึงองค์กรต่างๆ ที่ท�างานกับ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่แล้ว และพิจารณาการบริการทางด้านกฎหมาย การไกล่

เกลีย่ การให้ค�าปรกึษา การจดัการศกึษา และ/หรอืการผลกัดนันโยบาย ทีอ่งค์กรเหล่านัน้ท�าอยู่ 

คณุอาจจะพบว่ามบีางองค์กรทีท่�างานบรกิารเหล่านีบ้างอย่างอยูแ่ล้ว แต่ยงัขาดองค์ประกอบด้าน

กฎหมาย คณุควรจะคดิถงึการเริม่โครงการนกักฎหมายชมุชนทีช่่วยขยายงานขององค์กรพฒันา

เอกชน (NGO) ทีม่อียูแ่ล้ว ซึง่นีเ่ป็นยทุธศาสตร์ทีท่�ากนัในประเทศกมัพชูา (ดขู้อความด้านข้าง)

หลายประเทศมีโครงการนักกฎหมายชุมชนอยู่แล้วโดยไม่รู ้ตัว เจ้าหน้าที่หรือ

ส�านักงานที่ให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นก็ท�างานแบบนักกฎหมายชุมชน โดย

การให้ค�าแนะน�าและการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่สมาชิกของชุมชน ตัวอย่างเช่น องค์กร

พัฒนาเอกชนที่ท�างานประเด็นผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัว มักจะมีความสามารถเรื่อง

กฎหมายชมุชนอยูแ่ล้ว หากการวเิคราะห์สถานการณ์ของคณุท�าให้เหน็ถงึองค์กรต่างๆ ทีท่�างาน

ด้านกฎหมายชมุชนอยูแ่ล้ว คณุอาจจะลองคดิดวู่าโครงการทีค่ณุจะพฒันาขึน้นัน้จะไปผนวกรวม

หรอืไปช่วยเสรมิงานเหล่านีอ้ย่างไร นอกจากนี ้องค์กรอืน่ๆ ในประเทศของคณุทีม่ปีระสบการณ์

การท�างานแบบกฎหมายชุมชน ก็ยังเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์มากในการออกแบบโครงการ

ของคุณ หรืออาจจะเป็นเครือข่ายการส่งต่อคดีของคุณในอนาคตก็ได้

การประเมนิของคณุยงัอาจท�าให้พบว่า มอีงค์กรต่างๆ ทีใ่ห้บรกิารด้านกฎหมายอยูแ่ล้ว 

สร้างทักษะด้านการบริการกฎหมาย

ชุมชนของเจ้าหน้าที่องค์กรในพื้นที่ เขา

ยังได้สร้างแรงจูงใจเบื้องต้นเพื่อให้ผู้น�า

สถาบันฯ สะท้อนความเห็นต่อแนวคิด

เรื่องโครงการนักกฎหมายชุมชนด้วย 

เช่น การสัญญาว่าจะจัดฝึกอบรม

และให้ทรัพยากรทางวัตถุไม่ว่าทาง

สถาบันฯ จะตกลงร่วมเป็นองค์กรหลัก

ในโครงการด้วยหรือไม่ก็ตาม สถาบันฯ 

กระตือรือร้นที่จะร่วมมือด้วย

ที่มา: 

การสนทนากับบรูซ ลาสกี้, 

ตุลาคม พ.ศ. 2007
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แต่องค์กรพฒันาเอกชน หรอืคลนิกิกฎหมายเหล่านัน้ตัง้อยูใ่นย่านเมอืง และยงัมคีวามต้องการ

ความช่วยเหลอืแบบนีอ้ยูม่ากในเขตชนบท นอกจากนี ้ศนูย์บรกิารความช่วยเหลอืทางกฎหมาย

เหล่านีย้งัอาจจะใช้วธิทีางกฎหมายแบบทางการทีต้่องพึง่พาทนายความอยูเ่พยีงวธิเีดยีว โดยไม่

ได้ค�านึงถึงยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่สามารถท�าได้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เช่น การ

ไกล่เกลี่ยหรือการให้การศึกษา ในกรณีเช่นนั้น โครงการนักกฎหมายชุมชนก็จะสามารถสร้าง

คุณูปการอันส�าคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องความยุติธรรมของประชาชน

คณุอาจจะพบว่า หน่วยงานรฐัมเีจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบเรือ่งเกีย่วกบัการบรกิารกฎหมาย

ในชมุชนเช่นเดยีวกบัในประเทศมองโกเลยีกไ็ด้ นัน่แสดงว่ามเีจตจ�านงค์ทางการเมอืงทีจ่ะเสรมิ

สร้างศกัยภาพนีต่้อไป ในกรณเีช่นนีอ้งค์กรพนัธมติรหลกัของคณุกอ็าจจะเป็นหน่วยงานรฐักไ็ด้

การวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณยังจะต้องพิจารณาบริบทกว้างๆ ของการท�างานนัก

กฎหมายชุมชนด้วย ในประเทศที่มีโครงสร้างเชิงสถาบันที่ล้มเหลว เช่น ในเซียร่าลีโอนช่วง

หลังสงคราม หรือในที่ที่มีการคอรัปชั่นเชิงสถาบันและมีการขาดความเอาใจใส่อยู่ทั่วไป ก็จะ

ไม่สามารถไปหาการแก้ไขปัญหาในชมุชนจากฝ่ายบรหิารหรอืโดยทางกฎหมายได้ การไร้ความ

สามารถ การคอร์รปัชัน่ และการขาดแรงจงูในภายในหน่วยงานรฐัทีม่หีน้าทีใ่ห้บรกิารหรอืบรหิาร

จดัการความยตุธิรรม อาจจะเป็นอปุสรรคส�าคญัในการท�างานผ่านทางช่องทางทางการ ในกรณี

เช่นนั้น เครื่องมือของนักกฎหมายชุมชนในการท�างานเรื่องการจัดการศึกษาในชุมชนและการ

ไกล่เกลี่ยก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่า

2.5 ผู้ที่จะมาเป็นนักกฎหมายชุมชน

ในแอฟรกิาใต้ การประเมนิความต้องการจะพจิารณาถงึผูท้ีจ่ะสามารถมาเป็นนกักฎหมายชมุชน

ได้ด้วย โดยมีการหากลุ่มผู้ที่มีการศึกษาที่อาจจะมาเป็นนักกฎหมายชุมชน เช่น ครูที่ก�าลังว่าง

งานอยู่ ในประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงและมีผู้ที่มีการศึกษาจ�านวนมากที่ไม่มีงานท�า ก็จะ

มีกลุ่มผู้ที่อาจจะเป็นนักกฎหมายกฎหมายชุมชนได้อยู่ หลายโครงการใช้เจ้าหน้าที่ท�างานแบบ

พาร์ทไทม์เพื่อที่คุณจะสามารถใช้คนในชุมชนที่ก�าลังท�างานอย่างอื่นอยู่ด้วยได้ คนเหล่านี้จะมี

เครือข่ายความสัมพันธ์และมีประสบการณ์ที่มีค่าต่องานของคุณ

อย่างไรกต็าม คณุจะต้องตดัสนิใจว่าการใช้เจ้าหน้าทีแ่บบพาร์ทไทม์หรอือาสาสมคัรนัน้ 

การเชื่อมการฝึกอบรมนักกฎหมาย

ชุมชนกับสิทธิพลเมืองของชาวโร

มา: กรณี ELTE

อลาดาร์ ฮอรอาท์ เป็นผู้อ�านวยการ

มูลนิธิสิทธิพลเมืองโรมา (Roma Civil 

Rights Foundation) และเป็นผู้น�าใน

ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง

ของชาวโรมา เป้าหมายหนึ่งของขบวน

การฯ ก็คือเพื่อพัฒนาให้ชุมชนชาวโร

มาในท้องถิ่นมีความรู้ทางกฎหมายที่จะ

ช่วยให้พวกเขาสามารถท�างานผลักดัน

นโยบายและงานเคลื่อนไหวได้ การฝึก

อบรมนักกฎหมายชุมชนที่เสนอขึ้นมาก็

เชื่อมยุทธศาสตร์ระดับชาตินี้ไว้ด้วย

ฮอรอาท์มองว่าชาวโรมา 4,800 คน

ที่เป็นผู้แทนการปกครองตนเองที่ได้

รับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ

จังหวัดเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

คนเหล่านี้ยังไม่มีประสิทธิภาพในการ

ท�างานเพื่อส่งเสริมสิทธิของชาวโรมา

อย่างแท้จริง และผู้แทนเหล่านี้ยังกลับ

ถูกมองว่าถูกซื้อตัวไปด้วยต�าแหน่งที่

พวกเขาได้รับ และด�าเนินนโยบายที่ไม่

ได้พยายามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรากฐาน

ที่ท�าให้ชาวโรมายังคงยากจนและถูก

กีดกัน เป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องเปลี่ยน

สถานการณ์เช่นนี้และท�าให้ผู้แทนเหล่า

นี้ตระหนักว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของ 

“ประโยชน์สาธารณะ”
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จะท�าให้ภารกจิงานของโครงการนกักฎหมายชมุชนทีค่ณุวางเป้าหมายไว้นัน้ส�าเรจ็บรรลไุด้หรอืไม่ 

หากคุณจะท�างานกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีอยู่แล้ว คณะนิติศาสตร์ หรือหน่วย

งานรัฐ คุณจะต้องก�าหนดความสามารถ ทักษะ และความรู้ ในปัจจุบันของพวกเขาที่จะต้อง

ได้รับการพัฒนามากขึ้น คุณยังต้องดูแลให้เจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติจ�าเป็นในการเป็นนักกฎหมาย

ชมุชนทีด่ด้ีวย เราจะอภปิรายถงึคณุสมบตัเิหล่านีใ้นบทที ่3 เรือ่ง “การตัง้โครงการนกักฎหมาย

ชุมชน” คุณสมบัติประการหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้ในงานกฎหมายชุมชนก็คือ ความปรารถนา

ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน นักกฎหมายชุมชนที่มีประสิทธิภาพที่ท�างานภาย 

ในกรอบสิทธิมนุษยชนนั้นทุ่มเทให้กับการเสริมอ�านาจของประชากรที่โครงการท�างานด้วย 

ความทุ่มเทนี้ อาจจะท�าให้นักกฎหมายชุมชนออกไปท�างานเรื่องการจัดการศึกษาสาธารณะ

และการผลักดันนโยบายแทน ตัวอย่างในฮังการี (ดูข้อความด้านข้าง) แสดงให้เห็นว่าโครงการ

นักกฎหมายชุมชนจะสามารถถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับกลุ่มชายขอบในประเทศได้อย่างไร

เนื่องจากมูลนิธิสิทธิพลเมืองชาวโรมา

มีเครือข่ายระดับชาติขององค์กรต่างๆ 

ใต้ร่มตนเองอยู่แล้ว ท�าให้มีโอกาส

ส�าเร็จรูปที่การฝึกอบรมนักกฎหมาย

ชุมชนจะช่วยเสริมการเคลื่อนไหวระดับ

ชาติที่กว้างกว่าได้ด้วย

ภายในชุมชนต่างๆ การฝึกอบรม

กฎหมายชุมชนจะช่วยสนับสนุนผู้แทน

ของคนกลุ่มน้อย ท�าให้พวกเขาสามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อช่วยให้

ชาวโรมาเข้าถึงบริการหรือเจ้าหน้าที่

รัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ตนเองได้ และยังช่วยเรียกร้องให้มีการ

พัฒนาการบริการในกรณีที่ไม่มีการ

บริการ หรือมีไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นที่

ยอมรับ ในท้ายที่สุดแล้ว ฮอรอาท์หวัง

ว่าผู้แทนชนกลุ่มน้อยเหล่านี้จะกลาย

เป็นนักเคลื่อนไหวตัวจริงในเครือข่าย

ที่ก�าลังขยายตัวเพื่อเรียกร้องนโยบาย

ใหม่ๆ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและ

ความยากจนส�าหรับชาวโรมาได้

ที่มา: 

Tibbitts, 2005
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บทที่ 3 

การก่อตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชน

สารบัญบท
3.1 ก�าหนดกรอบแนวคิดโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณ
3.2 ตั้งผู้น�าและผู้ควบคุมดูแลภายใน
3.3 สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่และชุมชนท้องถิ่น
3.4 พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
3.5 คัดเลือกและจ้างนักกฎหมายชุมชน
3.6 พัฒนาศูนย์เอกสาร
3.7 ก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานจัดการงาน
3.8 ก�าหนดงบประมาณ
3.9 หาทรัพยากรที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้

หากการประเมินความต้องการของคุณบ่งชี้ว่า โครงการนักกฎหมายชุมชนจะเป็นประโยชน์กับ

ชุมชน ขั้นต่อไปคุณก็จะต้องเริ่มก่อตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชนขึ้นมา การประเมินความ

ต้องการจะให้ข้อมูลหลักๆ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของพวกเขา พื้นที่ที่

จะตัง้โครงการของคณุ และองค์กรพนัธมติรทีค่ณุจะสามารถท�างานร่วมด้วยได้ จากนัน้คณุกจ็ะ

ต้องก�าหนดแผนการด�าเนินโครงการ หรือที่เรียกกันว่าแผนงาน

แผนงานของคุณจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะ

ของคุณในการท�างานตอบสนองความต้องการเหล่านั้น แผนงานจะต้องระบุผู้ที่อาจจะมาเป็น
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แหล่งทุนและผู้ที่จะให้การสนับสนุนการริเริ่มโครงการของคุณ แผนนี้ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของ

การปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารจดัการโครงการของคณุ และจะต้องพฒันาโดยการมส่ีวนร่วมของ

ฝ่ายบริหารจัดการด้วย

3.1 ก�าหนดกรอบแนวคิดโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณ

3.1.1 หลักการและเหตุผล (Statement of Purpose)

การประเมนิความต้องการ จะช่วยให้แนวทางเกีย่วกบัสมาชกิของชมุชนทีค่ณุต้องการไปท�างาน

ด้วย และเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขาที่โครงการของคุณจะช่วยเหลือได้ หลักการและ

เหตุผลควรจะระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จาก

โครงการ และการบริการต่างๆ ที่คุณจะจัดขึ้น หลักการและเหตุผลของคุณควรจะตรงไปตรง

มาและมีรายละเอียดเป้าหมายหลักของโครงการของคุณ

โครงการนกักฎหมายชมุชนทีมุ่ง่เป้าเพือ่ให้บรกิารด้านความยตุธิรรมนัน้ ถกูออกแบบ

มาให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการกับปัญหาของชุมชน นักกฎหมายชุมชนมักจะท�างานให้ค�า

ปรึกษาและงานเรื่องการจัดการความขัดแย้งแบบทางเลือก และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในระบบ

ยุติธรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นักกฎหมายชุมชนยังใช้เครื่องมือทางการศึกษา

เพื่อเสริมอ�านาจสมาชิกของชุมชนให้สามารถผลักดันเพื่อสิทธิของตนเองได้ ด้วยเป้าหมายเช่น

นี ้การให้การศกึษาแก่ชมุชนจงึไม่ควรท�าเพยีงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเท่านัน้ แต่ควรจะเสนอ

วาระทีช่ดัเจนเรือ่งการปฏบิตักิารทางสงัคมด้วย กจิกรรมเหล่านีแ้ละเป้าประสงค์ของกจิกรรมจะ

ต้องปรากฏอยู่ในภารกิจงานที่ก�าหนดไว้

คณุควรจะทบทวนปรบัปรงุหลกัการและเหตผุลโครงการในช่วงปีแรกๆ ของโครงการ

ใหม่ เนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับและความต้องการของชุมชนที่ปรับเปลี่ยนไปจะช่วยเสริม

ความเข้าใจในงานของคุณมากยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล:  

ศูนย์กฎหมายชุมชนและ 

การพัฒนาชนบท แอฟริกาใต้

บทน�า

ศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนา

ชนบทก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็น

อิสระที่สัมพันธ์กับคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนาตาล-เดอร์บัน 

ศูนย์ฯ ให้บริการในภาคเคปตะวันออก

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมายของศูนย์ฯ คือเพื่อช่วยท�าให้

เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

ที่มีชีวิตชีวาและเพื่อให้มีความยุติธรรม

ส�าหรับทุกคน; เพื่อให้รัฐบาลมีความรับ

ผิดชอบและให้กฎหมายตอบสนองต่อ

ชาวแอฟริกาใต้ในชนบทและสามารถ

บังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นได้; เพื่อส่ง

เสริมวัฒนธรรมบนฐานสิทธิที่เสริม

อ�านาจชาวแอฟริกาใต้ให้เป็นนักการ

ศึกษา ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง และ

ผู้บังคับใช้นโยบายสาธารณะ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ; และเพื่อเป็นแนวหน้าใน

การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 

และสังคมในชุมชนชนบท
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3.1.2 ขอบเขตพื้นที่ท�างาน

เมื่อคุณตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชนขึ้น คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องขอบเขตพื้นที่ท�างาน ไม่มี

โครงการใดที่จะสามารถเริ่มต้นโดยการพยายามท�างานให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้ ในหลายๆ 

กรณี โครงการจะเน้นไปที่พื้นที่ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างรุนแรง เช่น ในชุมชนชนบท คุณจะ

ต้องก�าหนดว่าชมุชนใดทีค่ณุตัง้ใจจะท�างานด้วย แล้วจงึวางแผนจ้างเจ้าหน้าทีห่รอืรบัสมคัรอาสา

สมัครตามนั้น หากคุณจะท�างานผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งอยู่แล้ว องค์กรเหล่านั้นก็มักจะ

มีคนท�างานอยู่แล้วในบางชุมชน

โครงการทีด่ ีจะจดัให้มกีารฝึกอบรมและการสนบัสนนุตามทีเ่หมาะสมแก่นกักฎหมาย

ชมุชน การดแูลให้มกีารฝึกอบรมนีเ้ป็นสิง่น่าท้าทายเป็นพเิศษในช่วงทีโ่ครงการก�าลงัเริม่ต้นและ

เริ่มมีการท�างาน ผู้อ�านวยการโครงการที่มากประสบการณ์ให้ค�าแนะน�าว่าโครงการใหม่ๆ ควร

จะเริ่มโดยมีนักกฎหมายชุมชนจ�านวนไม่มากนักท�างานในพื้นที่ที่จ�ากัด จากนั้นค่อยขยายงาน

ไปเมื่อเจ้าหน้าที่โครงการมีประสบการณ์มากขึ้น

3.1.3 พื้นฐานเชิงสถาบัน

ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัองค์กรทีจ่ะด�าเนนิโครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุ คณุจะต้องเลอืก

ว่าโครงการจะท�างานผ่านสถาบันที่ตั้งอยู่แล้วหรือจะตั้งองค์กรขึ้นใหม่เลย

หากคณุจะตัง้องค์กรขึน้มาใหม่ คณุจะต้องพจิารณาถงึประเดน็ส�าคญัๆ หลายประการ 

เช่น ประเภทขององค์กรทีส่ามารถจดัตัง้ได้ตามกฎหมาย กฎหมายของประเทศในส่วนทีเ่กีย่วกบั

สถานะของทางกฎหมายองค์กรพฒันาเอกชน และโครงสร้างทีเ่หมาะสมในการก�ากบัดแูลองค์กร 

กฎหมายจะบงัคบัให้คณุต้องก�าหนดภารกจิและเป้าประสงค์ขององค์กร ชือ่ตามกฎหมาย ผูเ้ป็น

เจ้าของ ผู้มีอ�านาจ โครงสร้าง และกฎระเบียบขององค์กร

ประชากรกลุ่มที่คุณต้องการท�างานด้วย จะต้องสามารถเข้าถึงส�านักงานที่คุณจะตั้ง

ได้ ไม่ว่าจะด้วยการเดนิไปในระยะทางไม่ไกลนกั หรอืด้วยการเดนิทางโดยรถโดยสารสาธารณะ 

ในแอฟริกาใต้ มีโครงการหนึ่งตั้งส�านักงานกฎหมายชุมชนไว้ใกล้กับศาลตุลาการของชนเผ่า  

ในเซียร์ราลีโอน มีกลุ่มที่ใช้หน่วยนักกฎหมายเคลื่อนที่เข้าไปท�างานในพื้นที่ห่างไกล

กลุ่มเป้าหมาย

• เจ้าหน้าที่รัฐ

• เจ้าหน้าที่ของเผ่า

• ชุมชนชนบท

• นักกฎหมายชุมชน

กิจกรรม

การวิจัย

ศูนย์ฯ ท�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทั้งหมด 

โดยเฉพาะเรื่องความต้องการของชุมชน

ชนบท การพัฒนา และความอ่อนไหว

ทางเพศสภาพ

การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม

ด้วยคณะกรรมการเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพ การอบรม และการสนับสนุน

โครงการ ศูนย์ฯ มุ่งหวังที่จะช่วยให้

ชุมชนชนบทจัดการส�านักงานนัก

กฎหมายชุมชนและโครงการเข้าหา

ชุมชน (outreach) ของตนเองได้ และ

สามารถประเมินโครงการนโยบายและ

กระบวนการของรัฐบาลได้ ชุมชนชนบท

มีทรัพยากรที่จัดการโดยชุมชนอย่าง

ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและการละเมิดกฎหมาย และ

มีคณะผู้แทนที่มีทักษะคอยให้ความเห็น

ต่อกระบวนการออกนโยบาย ยืนยัน

เรื่องความต้องการการพัฒนาของตน 

และติดตามการให้บริการของรัฐและ

หน่วยงานอื่นๆ การอบรมเกิดขึ้นในรูป
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3.2 การตั้งผู้น�าและผู้ก�ากับดูแลภายใน

3.2.1 คณะผู้บริหารจัดการ

คนกลุ่มเล็กๆ ที่คุณตั้งขึ้นมาเพื่อเริ่มโครงการนักกฎหมายชุมชนอาจถือได้ว่าเป็น “ผู้ขับเคลื่อน

โครงการ” คนเหล่านีเ้ป็นผูท้ีไ่ด้รเิริม่และพฒันาโครงการขึน้มา และได้ท�าการประเมนิสถานการณ์

เมื่อโครงการของคุณพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มคนที่ขับเคลื่อนการสร้างโครงการจะต้อง

พัฒนาไปเป็นคณะผู้บริหารจัดการที่คอยดูแลความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์กร ในหลายกรณี คณะผู้บริหารจัดการนี้อาจจะมีเพียงผู้อ�านวยการโครงการคน

เดียวก็ได้ อย่างน้อยก็ในช่วงเริ่มแรกของโครงการ

ผู้อ�านวยการโครงการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 h ก�าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

 h ตั้งโครงการภายในกรอบองค์กรที่มีอยู่แล้วหรือตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่

 h เป็นตัวแทนของโครงการในการติดต่อกับคนอื่นๆ รวมทั้งแหล่งทุนและองค์กรที่อาจ

จะให้ทุนในอนาคต

 h ก�าหนดความต้องการทางการเงินของโครงการและบริหารจัดการงบประมาณ

 h หาและเลือกผู้เข้ารับการอบรม

 h ก�ากับดูแลการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน

 h ติดตามงานของนักกฎหมายชุมชนเพื่อดูแลให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

เป็นธรรม

 h รักษาความสัมพันธ์กับองค์กรพันธมิตรและสมาชิกคนอื่นๆ ของชุมชน

 h เข้าใจและตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เกิดขึ้น

 h ประเมินผลโครงการโดยรวม

แบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ ด�าเนินโครงการสร้างความ

ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชน

อย่างรอบด้าน โดยมุ่งไปที่การตอบ

สนองความต้องการของชุมชนชนบท

ที่ต้องการข้อมูลและการฝึกอบรมเรื่อง

รัฐธรรมนูญและกฎหมายสิทธิของ

แอฟริกาใต้ ศูนย์ฯ ให้การอบรมและ

สิ่งพิมพ์แก่ผู้ฝึกอบรมที่มาจากชุมชน 

ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการในระดับชุมชนและเผยแพร่

เอกสารต่อไปได้

การผลักดันนโยบายและข้อมูล

ศูนย์ฯ เตรียมคู่มือการอบรมไว้ส�าหรับ

ผู้อบรม และให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย

และการสนับสนุนแก่ชุมชน และเผย

แพร่สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

และประชาธิปไตย

ที่มา: 

ศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนา

ชนบท เวปไซท์: http://www.nadcao.

org. za/index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=6&Itemid=39
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3.2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา

การเริม่ต้นโครงการจะต้องใช้เวลาและพลงังานอย่างมาก ผูข้บัเคลือ่นโครงการตัง้แต่แรกเริม่บาง

คนอาจจะได้รับการจูงใจให้ริเริ่มโครงการและได้รับการจ้างเข้าท�างานด้วย ส่วนบางคนที่อาจจะ

ต้องการถอยออกห่างและคอยให้ค�าปรึกษากระบวนการท�างาน ก็ควรจะได้รับการพิจารณาคัด

เลือกให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ส�าคัญ และคอยดูแลการ

ท�างานของโครงการนักกฎหมายชุมชน คุณอาจจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเพียงคณะเดียว

ส�าหรับทั้งโครงการก็ได้ หรืออาจจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดส�าหรับแต่ละส�านักงาน

หรือแต่ละกลุ่มส�านักงาน ไม่ว่าคุณจะเลือกจัดการแบบใด สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของ

คุณก็ควรจะมาจากกลุ่มคนที่หลากหลายที่สามารถช่วยเหลือคุณในการท�าภารกิจต่างๆ ได้ ใน

เซยีร์ราลโีอน โครงการนกักฎหมายชมุชนได้พยายามทีจ่ะให้ผูน้�าตามประเพณดีัง้เดมิและผูแ้ทน

จากกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองน้อยกว่า ทั้งผู้หญิง ผู้สูงวัย และเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม

การก�ากับดูแลภาพรวมเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ 

จะช่วยดูแลให้นักกฎหมายชุมชนท�างานอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการตอบ

สนองความต้องการของประชากรท้องถิ่น ผู้อ�านวยการโครงการอาจจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

ของโครงการโดยการใช้คณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการได้รับการก�ากับ

ดูแลโดยบุคคลที่เป็นอิสระจากรัฐบาล และเป็นผู้ที่บังคับใช้ระเบียบปฏิบัติที่ท�าให้โครงการมี

ประสิทธิภาพ โครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณควรจะตั้งกลไกในการส่งค�าร้องเรียนและ

ความคิดเห็นของชุมชนต่องานของคุณไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษา และในการให้คณะกรรม

การฯ พิจารณาข้อร้องเรียนและความเห็นเหล่านั้น

การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือนั้นมีความส�าคัญอย่าง

มาก โดยเฉพาะหากโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในทาง

ใดทางหนึ่ง ส�าหรับโครงการนักกฎหมายชุมชนที่บริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังเช่นใน

กรณีประเทศมองโกเลีย คณะกรรมการที่ปรึกษาจากชุมชนจะมีความส�าคัญอย่างมากในการ

ท�าให้ประชาชนสามารถควบคุมดูแลการบริการของนักกฎหมายชุมชน คณะกรรมการเช่นว่า

จะช่วยท�าให้โครงการของคณุท�างานอย่างเป็นอสิระ และไม่มกีารโอนเอยีงเข้าข้างลกูความคนใด
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บทบาทที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาก็คือ การเสริมสร้าง

ความน่าเชื่อถือของโครงการของคุณ โดยการแสดงการยอมรับรับรองโครงการและการให้การ

สนบัสนนุทางเทคนคิและทางการเมอืง การเลอืกคณะกรรมการทีป่รกึษาอย่างรอบคอบจะท�าให้

โครงการของคุณมีผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ ที่จะสามารถ

ช่วยพจิารณาเอกสารและตดิต่อกบัองค์กรต่างๆ ในกลุม่องค์กรพฒันาเอกชน กลุม่นกักฎหมาย 

และภาครัฐบาล ที่อาจจะมาเป็นพันธมิตรกับคุณได้

โครงการนักกฎหมายชุมชนของฮังการีที่มหาวิทยาลัย Eötvös Loránd ตั้งคณะ

กรรมการที่ปรึกษาที่เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพในชุมชนชาวโรมาในฮังการี รวมถึงอาจารย์และ

นักศึกษาจาก Romaveritas (มหาวิทยาลัยเปิดส�าหรับนักศึกษาชาวโรมา) สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรที่เป็นชาวโรมา นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนจากโครงการกฎหมายข้างถนน

ของมหาวิทยาลัย Eötvös Loránd โครงการ Open Society Justice Initiative โครงการการมี

ส่วนร่วมของชาวโรมาของ Open Society Institute และศนูย์สทิธชิาวโรมาแห่งยโุรป (European 

Roma Rights Center) หน้าที่หลักของคณะกรรมการที่ปรึกษาคือ:

 h ก�าหนดรายละเอยีดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกชาวโรมาทีเ่ปน็ทีเ่คารพนบัถอืเพือ่มารบั

การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน

 h คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายชุมชน (รวมทั้งหมด 30 คน)

 h รว่มในการพฒันาเอกสารขอ้มลูพืน้ฐานทางกฎหมายส�าหรบันกักฎหมายชมุชน ไวใ้ช้

เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชน

 h ช่วยในการพัฒนาเอกสารเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายที่สามารถให้ประชาชนน�าไป

ใช้ได้เองโดยตรง

ควรจะมีการแต่งตั้งผู ้ประสานงานของคณะกรรมการแต่ละชุดขึ้นมา และคณะ

กรรมการควรจะมีการประชุมเป็นประจ�าโดยมีวาระการประชุมที่ชัดเจน การที่กรรมการเป็น

สมาชกิอย่างต่อเนือ่งท�าให้กรรมการมคีวามคุน้เคยกบังานของโครงการ แต่ในขณะเดยีวกนัการ

ทีม่กีารเปลีย่นคนเข้าออกภายในคณะกรรมการทีป่รกึษากอ็าจจะเป็นผลดต่ีอโครงการด้วย เมือ่

จ�านวนคนทีเ่ป็นผูน้�าโครงการเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ คณุกอ็าจจะต้องก�าหนดให้ชดัเจนว่าองค์กรจะ

ท�าการตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างไร การท�างานในช่วงระยะเริ่มแรกของโครงการอาจจะท�าแบบ
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ไม่เป็นทางการนักก็ได้ แต่เมื่อโครงการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คุณก็อาจจะต้องการท�าให้เจ้าหน้าที่

โครงการและคณะกรรมการที่ปรึกษาทราบถึงกระบวนการตัดสินใจของโครงการอย่างชัดเจน

3.3 สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่และชุมชนท้องถิ่น

3.3.1 หน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น

ภายในระบบกฎหมาย นักกฎหมายชุมชนจะต้องท�างานกับพนักงานปกครอง ศาล และต�ารวจ 

เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ความมั่นคง การควบคุมระเบียบวินัย และการ

บริการอื่นๆ ของรัฐบาล นักกฎหมายชุมชนประสบกับปัญหามากมายในอดีตเพราะคนอย่าง

ทนายความและเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าใจว่า นักกฎหมายชุมชนคืออะไรหรือนักกฎหมายชุมชน

ท�างานอะไร ตัวอย่างเช่น บางครั้งเจ้าหน้าพนักงานที่ดูแลเรื่องบ�านาญหรือต�ารวจก็มองนัก

กฎหมายชุมชนในแง่ลบอย่างมาก เพราะพวกเขาไม่คิดว่านักกฎหมายชุมชนที่สิทธิที่จะถาม

ค�าถามได้ อาจจะต้องใช้เวลากว่านักกฎหมายชุมชนจะได้รับการยอมรับในระบบกฎหมาย  

ในขณะที่แรงต้านเช่นนี้ก็อาจท�าให้งานของพวกเขายากยิ่งขึ้น

คุณอาจจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นในช่วงการ

พฒันาโครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุ เพือ่ลดแรงเสยีดทานและความเข้าใจผดิต่างๆ อย่าง

น้อยทีส่ดุ นกักฎหมายชมุชนจะต้องคุน้เคยกบัเครอืข่ายการบรกิารต่างๆ ของรฐับาลทีล่กูความ

ของตนมีสิทธิได้รับ และบุคคลต่างๆ ที่ต้องติดต่อด้วยในส�านักงานเหล่านี้ ในบางกรณี หน่วย

งานเหล่านีอ้าจจะรบัรองสถานะของโครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุผ่านทางการสร้างความ

สัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือการมีข้อตกลงร่วมกันก็ได้

ในมาลาว ีองค์กรบรกิารให้ค�าแนะน�ากฎหมายชมุชน (Paralegal Advisory Service) 

โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และได้รับการอนุญาตจากทางรัฐบาลให้ท�างาน

ภายในเรือนจ�าได้ องค์กรฯ ท�างานเกี่ยวกับการยื่นขอประกันตัวและการขอลดหย่อนโทษ และ

ไปพบกับอัยการเพื่อขอต่อรองคดี อีกทั้งยังท�างานร่วมกับศาลและอัยการ และจัดการประชุม  

“ผูใ้ช้ศาล” เป็นรายเดอืนเพือ่ให้การท�างานตัง้แต่เรอืนจ�า ต�ารวจ ไปจนถงึศาลและระบบยตุธิรรม
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อาญา ราบรื่นตลอดกระบวนการ การตัดสินใจของคุณเรื่องการจะลองสร้างความสัมพันธ์กับ

รฐับาลหรอืไม่นัน้ขึน้อยูก่บับรบิทในประเทศของคณุ การประเมนิผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

และความเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถท�างานโดยไม่ถูกแทรกแซง

ในหลายที่ นักกฎหมายชุมชนเริ่มท�างานโดยไม่ได้รับการยอมรับรับรองจากรัฐ แต่ก็

อาจจะเปลีย่นไปได้หลงัจากทีโ่ครงการประสบความเสรจ็ ขบวนการเคลือ่นไหวเรือ่งนกักฎหมาย

ชุมชนของแอฟริกาใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นักกฎหมายชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของประเทศ และได้มีการเสนอ

กฎหมายที่จะรับรองนักกฎหมายชุมชนว่าเป็นผู้ให้บริการทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย ใน

ไนจีเรียและมองโกเลีย การผลักดันของ Open Society Justice Initiative ได้สนับสนุนความ

พยายามที่จะให้มีการออกกฎหมายรับรองนักกฎหมายชุมชน

การจะท�าให้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท 

จะต้องใช้ความพยายามแบบรอบด้าน นกักฎหมายชมุชนจ�าต้องได้รบัการยอมรบัจากเจ้าหน้าที่

รฐัในท้องถิน่ทีม่สีถานะอยูใ่นชมุชน เช่น ผูใ้หญ่บ้าน ในแอฟรกิาใต้ ศนูย์กฎหมายชมุชนและการ

พัฒนาชนบท (Community Law and Rural Development Centre) ใช้หลายยุทธศาสตร์ใน

การสร้างความสัมพันธ์ในการท�างานกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น ศูนย์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ

การทีใ่ห้การศกึษาผูน้�าชนเผ่า เกีย่วกบัการพฒันาทางรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายจารตี

ประเพณ ีนอกจากนีศ้นูย์ฯ ยงัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาประกอบด้วยผูแ้ทนจากสภาผูน้�าชนเผ่า 

ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยชุมชน ความสัมพันธ์เช่นนี้ช่วยให้โครงการนักกฎหมายชุมชนได้รับการ

อนุญาตจากผู้มีอ�านาจในเผ่าให้ตั้งส�านักงานและท�างานได้

เพื่อที่จะท�างานให้มีประสิทธิภาพและให้เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นรู้สึกว่าตนถูกคุกคาม

น้อยลง นักกฎหมายชุมชนควรจะพยายามท�างานภายในกรอบโครงสร้างชุมชนที่มีอยู่แล้ว โดย

ควรจะท�าความคุน้เคยกบัโครงสร้างเหล่านี ้และเตรยีมพร้อมทีจ่ะใช้โครงสร้างเหล่านีเ้มือ่เหมาะ

สม แม้กระนัน้การให้บรกิารกฎหมายชมุชนยงัควรจะให้ทางเลอืกอืน่ๆ แก่ชมุชนเพือ่ทีช่มุชนไม่

ต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือใช้กลไลระบบยุติธรรมที่เป็นทางการเท่านั้น บทที่ 7 จะเสนอในราย

ละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท�างานของนักกฎหมายชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น
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3.3.2 องค์กรพัฒนาชุมชนกับสมาชิกของชุมชน

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเริ่มท�างานในชุมชนหนึ่งๆ คุณอาจจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร

พัฒนาเอกชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่ให้บริการต่างๆ ที่คุณสามารถส่งต่อลูกความไปได้

ในการสร้างความชอบธรรมและความเชื่อใจในชุมชน ในขณะที่คุณก�าลังพัฒนา

โครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณนั้น คุณจะต้องแจ้งบุคคลที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในชุมชนให้

ทราบเกี่ยวกับโครงการของคุณ และขอให้พวกเขาช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่

ส�านกังานคณุจะท�า คณุอาจจะเน้นว่าวธิกีารของคณุคอืจะท�างานแก้ไขปัญหา โดยมนีกักฎหมาย

ชมุชนช่วยในการเสรมิสร้างอ�านาจของประชาชน ให้สามารถพึง่พาตนเองได้และก้าวข้ามปัญหา

ของตนเองไปได้ เมื่อคุณมีเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรืออาสาสมัคร คุณก็อาจจะแนะน�าพวกเขาให้

ชุมชนรู้จักโดยการจัดประชุมแจ้งข้อมูลแก่สาธารณะ เมื่อคุณเริ่มให้บริการ ข่าวคราวเกี่ยวกับ

การท�างานของโครงการของคุณก็น่าจะได้รับการเผยแพร่ไปแบบปากต่อปาก

3.4 การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

เป็นสิ่งส�าคัญที่คุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับทนายความที่สามารถว่าความได้ ทนายเหล่า

นี้อาจจะท�างานอยู่กับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้เงินสนับสนุน องค์กรพัฒนาเอกชนที่โครงการ

ของคุณสังกัดอยู่ คณะนิติศาสตร์ หรือเครือข่ายให้บริการสาธารณะก็ได้ การสามารถเข้าถึง

ทนายความและการฟ้องร้องด�าเนินคดีเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับนักกฎหมายชุมชน เพราะจะ

ท�าให้พวกเขาสามารถด�าเนินการทางกฎหมายอย่างน่าเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น ในแอฟริกาใต้  

ศนูย์ความยตุธิรรมและคลนิกิกฎหมายของคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายได้ให้

บริการทางกฎหมายเป็นการหนุนเสริมส�านักงานของนักกฎหมายชุมชนในพื้นที่ของตน

โครงการของคุณควรจะผูกสัมพันธ์กับทนายความ ที่มีประสบการณ์และมีความรู ้

เชิงเนื้อหาและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเพียงพอ อาจจะเป็นอดีตผู้พิพากษา 

อยัการ หรอืทนายความเอกชนทีม่ปีระสบการณ์การท�างานกไ็ด้ ทนายความทีมุ่ง่มัน่จะใช้ทกัษะ

ของตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะสนใจที่จะท�างานในองค์กร และโครงการที่ท�าเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ
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คณุจะต้องประมาณการณ์ว่า โครงการของคณุจะท�าการฟ้องร้องคดเีป็นจ�านวนเท่าใด 

เพือ่ทีจ่ะได้ตดัสนิใจได้ว่าจะต้องหาทนายความกีค่น ในทางกลบักนั จ�านวนทนายความทีค่ณุรบั

มาและเวลาทีพ่วกเขามใีห้ได้ในการท�างานกบัคด ีจะส่งผลต่อปรมิาณงานทีโ่ครงการนกักฎหมาย

ชุมชนของคุณสามารถจัดการได้ หากคุณสามารถหาทนายความได้เพียงไม่กี่คน คุณก็จะต้อง

ตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับคดีที่คุณจะรับมาท�างาน 

ทนายความจะด�าเนนิการฟ้องร้องคดหีรอืผลกัดนัคดรีะดบัสงูในกรณอีย่างเช่น เมือ่นกั

กฎหมายชมุชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาคดด้ีวยตนเองได้ เมือ่มคีวามเสยีหายหรอืความอยตุธิรรม

รุนแรง หรือเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบทางกฎหมายอย่างกว้างขวาง มีรายละเอียด

ของหัวข้อของการฟ้องร้องเชิงยุทธศาสตร์ในบทที่ 7

หากไม่ได้รบัการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม นกักฎหมายชมุชนกอ็าจสร้างความเสยีหายขึน้

ได้ เป็นเรือ่งจ�าเป็นทีน่กักฎหมายชมุชนของโครงการของคณุ จะต้องได้รบัการฝึกอบรมทีเ่หมาะ

สมเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย นักกฎหมายชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนและการ

ควบคมุดแูลอย่างต่อเนือ่ง อนัเป็นสิง่ทีท่นายความทีไ่ด้รบัการฝึกฝนมาสามารถให้การสนบัสนนุ

แก่โครงการของคณุได้ คณุจะต้องหาทนายความทีเ่ป็นราวกบันกักฎหมายชมุชนทีค่ณุจ้าง พวก

เขาควรจะมีความมุ่งมั่นผูกพันกับเป้าหมายของโครงการของคุณ และยินดีที่จะต้องลงแรงเป็น

พิเศษในบางครั้งเพื่อให้บริการในชนบท วิเวก มารู ผู้ก่อตั้งโครงการ Timap เพื่อความยุติธรรม 

(Timap for Justice) ซึ่งเป็นโครงการนักกฎหมายชุมชนในเซียร์ราลีโอนชี้ว่า ทนายความควร

จะเป็นคนที่ “อ่อนน้อมและเต็มใจที่จะไปพบกับชาวบ้านในที่ที่ชาวบ้านอยู่ ทนายความควรจะ

เป็นคนประเภทที่ไม่รังเกียจการเดินผ่านป่าเพื่อเข้าไปถึงบ้านของลูกความ”

สภาทนายความก็เป็นแหล่งที่ให้การสนับสนุนได้อีกแหล่ง แต่ก็อาจจะเป็นอุปสรรค

ต่อการสร้างโครงการได้เช่นเดียวกัน (บางสภาทนายความต่อต้านโครงการนักกฎหมายชุมชน

เพราะกลัวว่าจะเสียลูกความไป และกังวลว่านักกฎหมายชุมชนอาจจะให้บริการทางกฎหมาย

ที่ด้อยมาตรฐาน)

คณุจะต้องใช้เวลาไปพบกบัผูแ้ทนหลกัๆ ขององค์กรเหล่านี ้เพือ่อธบิายถงึโครงการนกั

กฎหมายชมุชนและขอรบัก�าลงัใจหรอืการสนบัสนนุทางวชิาชพี คณุจะต้องอธบิายให้ชดัเจนว่านกั

กฎหมายชมุชนจะไม่เป็นตวัแทนของลกูความในศาลหรอืเป็นทีป่รกึษาทางกฎหมาย แต่จะท�างาน

เป็น “เจ้าหน้าทีข้่อมลู” ทีใ่ห้ข้อมลูเกีย่วกบักฎหมายแก่ลกูความมากกว่า หากคณุไม่สามารถได้
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รับการสนับสนุนโดยตรงจากสภาทนายความ อย่างน้อยคุณก็ต้องพยายามให้โครงการของคุณ

ไม่ถกูขดัขวาง เป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะต้องท�าให้สมาคมเช่นนัน้เหน็ว่านกักฎหมายชมุชนเป็นภาคทีี่

ช่วยหนุนเสริมงาน ไม่ใช่เป็นคู่แข่ง เป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องเน้นย�้าว่านักกฎหมายชุมชนเป็นตัว

เชื่อมที่ส�าคัญระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

นอกจากการออกเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกคดีแล้ว คุณยังจะต้องออกระบบการสื่อสาร

ระหว่างนักกฎหมายชุมชนกับทนายความ ระบบการจัดการแฟ้มคดี และระบบการจ่ายเงินแก่

ทนายความที่ไม่ได้ถูกจ้างงานเต็มเวลาในองค์กรของคุณ เมื่อโครงการของคุณมีการส่งต่อคดี 

ต้องมกีารจดัการให้นกักฎหมายชมุชนตดิตามคดเีหล่านัน้ต่อจรงิๆ ระบบการจดัการคดจีะกล่าว

โดยละเอียดใน 3.7.1 ของบทนี้

3.5 การรับสมัครและการจ้างนักกฎหมายชุมชน

3.5.1 คุณสมบัติของนักกฎหมายชุมชนที่ดี

คุณสมบัติของนักกฎหมายชุมชนที่ดี อาจแบ่งออกเป็นคุณสมบัติที่ผู้จะเป็นนักกฎหมายชุมชน

ควรมีมาก่อนที่จะได้รับเข้าท�างาน กับคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาขึ้นได้จากการฝึกอบรมและ

ประสบการณ์ท�างาน นักกฎหมายชุมชนควรจะมีคุณสมบัติในขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี:้

 h มีแรงจูงใจที่จะรับใช้ชุมชนของตนเอง (เงินไม่ควรจะเป็นแรงจูงใจหลัก) และได้รับ

ความเคารพภายในชุมชน

 h เต็มใจที่จะรับใช้ประชาชนไม่ว่าจะมีสังกัดทางการเมืองฝ่ายใด

 h รู้หนังสือ (จบการศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่านั้น ยืนยันด้วยการทดสอบการอ่าน

และเขียน)

 h มีความสบายใจและมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกของชุมชน รวมถึงผ่านทาง

กิจกรรมการศึกษาและการจัดตั้งรวมตัว

 h มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีในการแก้ไขปัญหา

 h ยินดีที่จะเรียนรู้

 h มีความสามารถที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล
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โครงการของคุณควรจะให้การอบรมเพื่อมอบความรู ้และทักษะเพิ่มเติมแก่นัก

กฎหมายชมุชน คณะผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสนบัสนนุให้นกักฎหมายชมุชนมทีกัษะ

และความรู้ที่จ�าเป็นหลังจากที่ได้รับการจ้างให้เข้าท�างานแล้ว (ดูบทที่ 5 “การฝึกอบรมนัก

กฎหมายชุมชน” ทักษะที่สามารถพัฒนาขึ้นได้จากการฝึกอบรมและประสบการณ์การท�างาน

ในพื้นที่มีดังต่อไปนี:้

 h ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการท�างานของรัฐบาล

 h ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�ากฎหมายไปใช้ โดยเฉพาะในภาคส่วนที่ไม่ได้เป็นทางการ

 h ความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายเฉพาะ

 h ความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่ตนท�างานด้วย

 h ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การผลักดันนโยบาย

3.5.2 การรับสมัคร

การเปิดรบัสมคัรและการบอกกนัปากต่อปาก เป็นวธิกีารทัว่ไปในการโฆษณาถงึต�าแหน่งงานนกั

กฎหมายชมุชน คณะกรรมการทีป่รกึษาของคณุหรอืสมาชกิของชมุชนอาจจะเสนอแนะตวับคุคล

ก็ได้ แต่การเปิดรับสมัครจะช่วยให้หลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับอคติทางการเมืองได้

ในเซยีร์ราลโีอน วเิวก มาร ูไปพบกบัหวัหน้าชนเผ่าในช่วงการประเมนิความต้องการ

เพื่อไปขอการสนับสนุนจากพวกเขา เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสรรหานักกฎหมายชุมชนจากภายใน

ชุมชน หัวหน้าเผ่าและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ก็ช่วยเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัคร พวกเขา

ก�าหนดว่าผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยม (ผ่านเกรด 5) มีประสบการณ์การท�างาน

ชุมชน และเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพจากชุมชน กระบวนการรับสมัครมีการสอบข้อเขียนเพื่อ

ให้แน่ใจว่าผู้สมัครสามารถเขียนได้ดีและสามารถคิดวิเคราะห์ได้ ปัญหาหนึ่งที่ประสบในเซียร์

ราลีโอนก็คือการรับสมัครผู้หญิงที่มีคุณสมบัติครบ ในจ�านวนนักกฎหมายชุมชน 13 คนที ่

คดัเลอืกมาได้ มผีูห้ญงิเพยีง 4 คนเท่านัน้ มารชูีว่้าทีเ่ป็นเช่นนีส่้วนหนึง่เป็นเพราะการรบัสมคัร

ผ่านทางโครงสร้างของชุมชน

การเลือกนักกฎหมายชุมชนแบบ

ไม่มีการกีดกัน: กรณี ELTE ฮังการี

โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน

ในช่วงน�าร่องเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ 

พ.ศ. 2547 โครงการมีผู้เข้าร่วม  

30 คน จากสองเทศมณฑล คือ  

เปส ซึ่งรวมถึงบูดาเปส อันเป็นพื้นที่

ที่มีความเป็นเมืองอย่างมาก และบอร์

สด-อบูจ์-เซมเป้น (Borsod-Abaúj-

Zemplén) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศมณฑล

ที่ยากจนที่สุดในประเทศ เป็นพื้นที่ที่มี

อัตราการว่างงาน ความยากจน และ

ประชากรชาวโรมา สูงสุดในฮังการี

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีผู้หญิง

และผู้ชายจ�านวนเท่าๆ กัน และได้รับ

เลือกโดยคณะท�างาน รวมถึงผู้แทนจาก

มูลนิธิ Romaversitas สมาชิกสภาผู้

แทนชาวโรมา องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

สิทธิมนุษยชน เช่น ศูนย์สิทธิชาวโรมา

แห่งยุโรป (European Roma Rights 

Centre) Open Society Justice  

Initiative และโครงการโรมาของ  

Open Society Institute (Open  

Society Institute Roma Initiatives)  

คณะท�างานย่อยมีหน้าที่ก�าหนดราย

ละเอียดของเกณฑ์การเลือกผู้เข้าร่วม

ชาวโรมา เกณฑ์เหล่านี้มีตัวอย่างเช่น 

ต้องอาศัยอยู่และท�างานในชุมชนชาว

โรมาในท้องถิ่น ต้องจบการศึกษาขั้น



60   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน     

3.5.3 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่

การจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ ความซื่อตรง และความเป็นมืออาชีพ เป็นหนึ่งในสิ่งส�าคัญ

ทีส่ดุทีผู่อ้�านวยการหรอืคณะผูบ้รหิารจะท�าได้ เพือ่ช่วยให้โครงการนกักฎหมายชมุชนบรรลเุป้า

หมาย คณุจะต้องจดัให้มกีระบวนการคดัเลอืกและจา้งเจ้าหน้าทีท่ีเ่ป็นธรรมและมีประสทิธภิาพ 

หรอืในกรณทีีเ่จ้าหน้าทีท่ีม่อียูแ่ล้วในองค์กรพร้อมจะท�างานเป็นนกักฎหมายชมุชนด้วย คณุกค็วร

จะก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิรือ่งการคดัเลอืกและการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีไ่ว้ให้ชดัเจน ตวัอย่างเช่น 

โครงการของคณุอาจก�าหนดให้นกัเคลือ่นไหวของชมุชนทีม่กีารศกึษา หรอืทีม่าจากบางภาคของ

ประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการด้วย ไม่ว่าคุณจะใช้เกณฑ์อย่างไร ก็ควรจะท�าให้เป็นที่

รับรู้ชัดเจนและโปร่งใส และใช้เกณฑ์เหล่านั้นอย่างเสมอหน้า อาจจะใช้เกณฑ์แบบเดียวกันนี้

กับเจ้าหน้าที่ท�างานพาร์ทไทม์หรืออาสาสมัครได้ด้วย

การเลือกนักกฎหมายชุมชนที่เหมาะสม เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการประสบความเสร็จ

ในชมุชนของโครงการของคณุ นกักฎหมายชมุชนทีไ่ด้รบัเลอืกจะต้องเป็นทีย่อมรบัภายในชมุชน

และไม่ถูกมองว่าท�างานรับใช้คนที่อยู่ในอ�านาจ มิเช่นนั้นแล้ว ในบางสถานการณ์นักกฎหมาย

ชุมชนอาจจะถูกมองว่าเป็น  “พวกเดียวกับผู้กดขี่” ก็ได้ ในกัมพูชา มีการตั้งคณะนักกฎหมาย

ชุมชนขึ้นมาในแต่ละชุมชน โดยจัดให้มีนักกฎหมายชุมชนคนหนึ่งท�างานอย่างใกล้ชิดกับเจ้า

หน้าทีร่ฐั (แม้ว่าจะเป็นเพยีงในนามกต็าม) ส่วนคนอืน่ท�างานระดบัรากหญ้ากบัสมาชกิในชมุชน 

ในเซียร์ราลีโอน บางครั้งคณะนักกฎหมายชุมชนก็มีคนที่เติบโตขึ้นมาจากในชุมชนและมีความ

คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่เป็นอย่างดี บางกรณีนักกฎหมายชุมชนที่มาจากนอกชุมชนก็

ถูกมองว่าจะมีมุมมองที่เป็นกลางต่อปัญหาในพื้นที่ได้ ในแอฟริกาใต้ ศูนย์กฎหมายชุมชนและ

การพฒันาชนบทได้รบัเลอืกโดยคณะกรรมการทีป่รกึษาของชาวบ้านในท้องถิน่ และต้องมคีวาม

รับผิดชอบขึ้นต่อชุมชน 

บางครั้ง เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนหรือคนท�างานภาคสนามก็อาจจะเป็นนัก

กฎหมายชมุชนทีเ่ยีย่มยอดได้ โดยเฉพาะคนทีม่งีานเน้นไปทีโ่ครงการทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักฎหมาย 

เช่น การจัดตั้งชุมชน งานสาธารณสุข การวางแผนครอบครัว สถาบันการเงินชุมชน และการ

ผลิตทางการเกษตร 

คนเปล่านี้มักจะมีลักษณะที่อาจจะเป็นประโยชน์ได้มาก เช่น

ต�่าเกรด 8 และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เคลื่อนไหวในระดับชุมชน

คณะท�างานเป็นตัวอย่างหนึ่งของ

กระบวนการตัดสินใจแบบไม่กีดกันแบ่ง

แยกที่โครงการนี้ใช้ ท�าให้มีการมีส่วน

ร่วมอย่างต่อเนื่องและมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของในกลุ่มชาวโรมาที่มีส่วนได้ส่วน

เสียกับโครงการ

ที่มา: 

Tibbitts (2005a)
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 h คนท�างานภาคสนามจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่เชื่อถือโดยผู้น�าและชุมชนที่ตนอาจจะไป

ท�างานเป็นนักกฎหมายชุมชนอยู่แล้ว

 h งานปัจจุบันของพวกเขา อาจจะท�าให้พวกเขาคุ้นเคยกับการสอนชาวบ้านเกี่ยว

กับประเด็นที่ซับซ้อนในแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสาารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 h หากงานของนักกฎหมายชุมชนด�าเนินการโดยองค์กรเดียวกับที่ให้บริการชุมชนด้าน

อื่นๆ ด้วย งานด้านการกฎหมายชุมชนของคนท�างานภาคสนามก็อาจจะไปต่อยอด 

จากงานด้านอื่นๆ ขององค์กรก็ได้

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีกรณีที่การรวมเอาภาระงานปกติของคนท�างานภาคสนามเข้า

กับงานกฎหมายชุมชนจะท�าให้เรื่องยุ่งยากขึ้นก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้น�าชุมชนอาจจะยินดีให้เจ้า

หน้าที่ภาคสนามให้ความช่วยเหลือเรื่องสถาบันการเงินชุมชน แต่ไม่ยอมรับนักกฎหมายชุมชน

ที่ท�างานเกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ เช่น เรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คุณยังจะ

ต้องระวังเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาจผันความสนใจไปจากงานบริการที่มีคุณค่าอื่นๆ ที่

เขาท�าอยู ่สิง่ทีต้่องเน้นกค็อืการต่อยอดจากงานบรกิารเหล่านี ้ไม่ใช่การไปท�าให้งานบรกิารอืน่ๆ 

ด้อยคุณภาพลง

3.5.4 ความเป็นกลางของนักกฎหมายชุมชน

ในบางประเทศ สถานการณ์ท�าให้นกักฎหมายชมุชนเป็นอสิระหรอืเป็นกลางทางการเมอืงได้ยาก 

อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายชุมชนไม่ควรจะถูกมองว่าท�างานรับใช้อ�านาจทางการเมืองหรือกลุ่ม

ท้องถิ่นใด การมีสังกัดเช่นนั้นแม้จะโดยเพียงในความเข้าใจของคนทั่วไป ก็เป็นการบ่อนเซาะ

ความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางของการท�างานของคุณ

ในแอฟริกาใต้ช่วงยุคการแบ่งสีผิว ผู้มีอ�านาจในชนเผ่าดั้งเดิมร่วมมือบางอย่างกับ

รฐับาลเหยยีดผวิ เมือ่ขบวนการนกักฎหมายชมุชนเริม่ขึน้ กไ็ปผกูสมัพนัธ์กบัพรรคสมชัชาแห่ง

ชาตแิอฟรกิา (African National Congress) ซึง่เป็นพรรคปฏวิตัใิหม่ ความสมัพนัธ์ทางการเมอืง

ครัง้นีไ้ม่ได้สมบรูณ์แบบ และน�าไปสูก่ารคกุคามและบางกรณกีเ็กดิการท�าร้ายนกักฎหมายชมุชน
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ในช่วงระหว่างก่อนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยครั้งแรกของประเทศ ในฮังการี มีสิ่งท้าทาย

อย่างอืน่เกดิขึน้ในช่วงการเตรยีมตวันกักฎหมายชมุชนชาวโรมา เนือ่งจากพวกเขาถกูเลอืกปฏบิตัิ

มานานหลายปีโดยคนที่ไม่ใช่คนโรมา ในช่วงเริ่มต้นนักกฎหมายชุมชนพบว่าเป็นการยากที่จะ

เป็นกลางในการท�างานกบัปัญหาของชาวโรมา และไม่ยอมให้บรกิารแก่ลกูความทีไ่ม่ใช่คนโรมา

ความเป็นกลางและความเป็นธรรมทางการเมืองของนักกฎหมายชุมชนสามารถได้

รบัการเสรมิจากการออกหลกัจรรยาบรรณของนกักฎหมายชมุชน หลกัจรรยาบรรณนีเ้ป็นหลกั

ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรับของก�านัล และปัญหาจริยธรรมอื่นๆ ที่นักกฎหมายชุมชน

อาจจะประสบ

ในเซียร์ราลีโอน นักกฎหมายชุมชนมีแนวค�าชี้แนะอย่างละเอียดที่บอกวิธีในการน�า

เสนอตัวเองของนักกฎหมายชุมชนและวิธีการจัดการกับของก�านัลจากลูกความ การจ่ายเงิน

ของลูกความ และการรักษาความลับ ข้อความบางตอนของบันทึกแนวการปฏิบัติตัวนี้อยู่ใน

ภาคผนวก 1

3.5.5 นโยบายลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่ใหม่ควรจะได้รับการปฐมนิเทศที่ชัดเจน เกี่ยวกับภารกิจของโครงการและภาระงาน

ของตน ถ้าจะให้ดีที่สุด คุณควรจะระบุนโยบายและหลักปฏิบัติไว้ในคู่มือลูกจ้าง โดยรวมเอาค�า

นยิามเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีไ่ม่อาจยอมรบัได้ อนัจะท�าให้เกดิการลงโทษทางวนิยัหรอืการยตุกิาร

จ้างงานโดยทนัทเีข้าไว้ด้วย หากมคีูม่อืลกูจ้างอยูแ่ล้วภายในองค์กรทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการนกั

กฎหมายชุมชน ก็อาจจะน�าเอามาปรับให้รวมเอากิจกรรมใหม่ๆ ด้านกฎหมายชุมชนเข้าไว้ด้วย

นอกจากการให้ความเหน็ต่อการท�างานรายบคุคลแล้ว หวัหน้างานยงัควรจะพยายาม

ท�าจัดการประชุมประเมินผลเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของตนเป็นประจ�า (ดูบทที่ 7 เรื่องราย

ละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการท�างาน)

3.6 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล

คุณควรจะพยายามสร้างห้องสมุดข้อมูลเพื่อช่วยในการพัฒนาโครงการ เอกสารต่อไปนี้ถือเป็น

รูปแบบหลักจริยธรรมและความ

รับผิดชอบทางวิชาชีพส�าหรับนัก

กฎหมายชุมชน

1. นักกฎหมายชุมชนจะต้องได้รับ

การฝึกอบรมที่เหมาะสมเสมอเพื่อ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ศักยภาพ

2. นักกฎหมายชุมชนจะต้องรักษา

ความซื่อสัตย์ส่วนตนและความ

ซื่อสัตย์ทางวิชาชีพไว้ในระดับสูง

อยู่เสมอ

3. นักกฎหมายชุมชนจะต้องรักษา

มาตรฐานการปฏิบัติงานทาง

วิชาชีพไว้เสมอ

4. นักกฎหมายชุมชนควรจะร่วมมือ

กับผู้ให้บริการความช่วยเหลือทาง

กฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายเพื่อพัฒนาการให้บริการ

ทางกฎหมายแก่คนยากจน

5. นักกฎหมายชุมชนจะต้องรักษา

ความลับของข้อมูลที่ได้มาจากลูก

ความของตนหรือบุคคลอื่นๆ เสมอ 

นอกเสียจากว่าลูกความหรือบุคคล

อื่นนั้นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้

6. นักกฎหมายชุมชนควรจะปฏิบัติ

ให้เห็นชัดเจนเสมอว่าตนเป็น

นักกฎหมายชุมชน ไม่ได้เป็น

ทนายความ

7. นักกฎหมายชุมชนจะต้องไม่เข้า
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จุดเริ่มของศูนย์ข้อมูลได:้

 h คูม่อืการเริม่โครงการนกักฎหมายชมุชนและ/หรอืโครงการใหก้ารศกึษาดา้นกฎหมาย

 h เอกสารเกี่ยวกับองค์กรและโครงการ

 h เอกสารประกอบการฝึกอบรมและเอกสารการเรียนรู้

 h กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในประเด็นที่นักกฎหมายชุมชนท�างาน

 h หนังสือทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเกี่ยวกับประเด็นหรือภูมิภาคที่ท�างาน

ห้องสมุดควรจะมีเอกสารหลักสูตร ที่สามารถน�าไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา

โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนได้ และยังควรมีเอกสารที่ให้นักกฎหมายชุมชนใช้ในการ

จัดการศึกษากับชุมชนและกิจกรรมผลักดันนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาคู่มือฉบับนี้ก็ได้ศึกษา

จากเอกสารทีว่่านีด้้วย และปรากฏรายชือ่อยูใ่นบรรณานกุรม เอกสารส่วนใหญ่สามารถหาอ่าน

ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และหากคุณติดต่อไปยังองค์กรนักกฎหมายชุมชน 

ส่วนใหญ่ก็จะยินดีแบ่งปันเอกสารที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้น

ถ้าจะให้ดีที่สุด เจ้าหน้าที่โครงการหรือคนที่จะให้การอบรมแก่นักกฎหมายชุมชน

ในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย ควรจะสามารถเข้าถึงห้องสมุดภายนอก เช่น ห้องสมุดคณะ

นิติศาสตร์ ที่มีสารานุกรมกฎหมาย พจนานุกรมกฎหมาย และตัวบทกฎหมายต่างๆ เอกสาร

เหล่านี้บางอย่างอาจจะสามารถเข้าถึงได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการนักกฎหมายชุมชนอาจจะ

ต้องประสานงานกับห้องสมุดเพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้

3.7 การก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติทางการบริหารจัดการ

3.7.1 ระบบการจัดการคดี

โครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณจะต้องมีระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการรับคดี การเก็บบันทึก 

การส่งต่อคด ีและการรายงานผล คดขีองลกูความจะต้องสมบรูณ์และสามารถหยบิใช้ได้สะดวก

เนื่องจากลูกความหลายคนจะต้องเดินทางไกลเพื่อมาที่ส�านักงานของคุณ หากมีระบบเก็บแฟ้ม

อย่างเป็นมาตรฐาน ก็จะมีการจัดการกับคดีอย่างเป็นไปในทางเดียวกันและแม่นย�า

ร่วมในการท�างานทางกฎหมายที่

ไม่ได้รับอนุญาตโดยการท�างานที่

กฎหมายสงวนไว้ส�าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมายเท่านั้น

8. นักกฎหมายชุมชนจะต้องหลีก

เลี่ยงสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์

ทับซ้อนเสมอ และจะต้องแจ้ง

ลูกความหรือนายจ้างของตนถึง

สถานการณ์เช่นนั้น

9. นักกฎหมายชุมชนจะต้องให้

บริการที่เท่าเทียมกันแก่ลูกความ

ทุกคน ไม่ว่าลูกความนั้นจะมีสีผิว 

ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางการเมือง 

หรือปัจจัยอื่นอย่างไร

ที่มา: 

ปรับปรุงจากสหพันธ์นักกฎหมายชุมชน

แห่งชาติสหรัฐอเมริกาของ (American 

National Federation of Paralegal 

Associations Inc. - NFPA) รูปแบบ

หลักจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

ทางวิชาชีพ โดย ศ. เดวิด แมคควอท-

เมสัน มหาวิทยาลัยควาซูลู-นาตาล 

แอฟริกาใต้, มิถุนายน 2548
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ระบบแฟ้มที่ดียังจะช่วยในการก�ากับดูแลวิธีการจัดการกับคดีด้วย ผู้อ�านวยการ

โครงการและคณะกรรมการที่ปรึกษาจะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ดี เพื่อติดตามการท�างานของ

องค์กร รวมถึงวันที่และการติดตามคดี ถ้าจะให้ดีแล้ว ระบบแฟ้มจะต้องช่วยให้สามารถทราบ

จ�านวนและประเภทของคดีที่ท�าด้วย เพื่อที่จะได้สามารถสรุปงานของโครงการได้ในเชิงปริมาณ 

เมือ่งานของกลุม่คณุเริม่ต้น นกักฎหมายชมุชนควรจะเป็นผูก้รอกแบบบนัทกึคดใีหม่

ให้ลกูความทกุคน ในกระบวนการรบัคดนีี ้จะต้องมแีบบบนัทกึคดทีีม่รีายละเอยีดต่างๆ เช่น ชือ่

ของลูกความ ล�าดับหมายเลขคดีที่ส�านักงานออกให้ วันที่รับเรื่อง ชื่อนักกฎหมายชุมชนและ

ส�านักงาน รายละเอียดเกี่ยวกับลูกความ ข้อมูลว่าคดีมาถึงนักกฎหมายชุมชนได้อย่างไร และ

ประเภทหลกัประเภทรองของคด ีควรจะมกีารท�ารายการประเภทคดปีระเภทต่างๆ ส�าหรบัแต่ละ

โครงการและมแีฟ้มแยกส�าหรบัคดแีต่ละประเภท เมือ่คดเีสรจ็สิน้แล้ว นกักฎหมายชมุชนกก็รอก

แบบบันทึกคดีที่เสร็จสิ้น แบบบันทึกนี้มีข้อมูลพื้นฐานบางอย่างน�ามาจากแบบบันทึกการรับคดี 

และเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาของคดี การเกี่ยวข้องของสถาบัน

ต่างๆ ผลที่ออกมา และจ�านวนเวลาที่ใช้ไปกับคดีนั้นๆ บทที่ 7 มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้

แบบบันทึกติดตามคดี และภาคผนวก 11 มีตัวอย่างแบบบันทึกการรับคดีจากโครงการ Timap 

ในเซียร์ราลีโอน

เพือ่ช่วยการตดิตามการท�างานของนกักฎหมายชมุชน คณุอาจจะต้องออกระเบยีบวธิี

ปฏิบัติและเอกสาร อย่างเช่น แบบบันทึกความพอใจของลูกความ บันทึกการท�างานประจ�าวัน 

และรายงานกิจกรรมประจ�าเดือน

3.7.2 ระบบแฟ้มข้อมูล

โดยปกติแล้วระบบแฟ้มข้อมูลขององค์กรหนึ่งๆ จะพัฒนาขึ้นไปตามระยะเวลาการท�างาน ใน

ระหว่างการตั้งระบบแฟ้มข้อมูลควรจะค�านึงถึงหลายปัจจัย ประการแรก เก็บแฟ้มเรื่องการ

ท�างานภายในองค์กรไว้แยกออกจากแฟ้มอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เก็บแฟ้มที่เกี่ยวกับงบประมาณ 

สถานะทางภาษี การเช่าส�านักงาน การประกันภัย เอกสารการจดทะเบียนส�านักงาน และเอก

สารอื่นๆ ไว้คนละที่กับแฟ้มที่เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ แฟ้มภายในทั่วไปมีเช่นรายงาน

ประจ�าปี รายการเดินบัญชีธนาคารหรือบันทึกธนาคาร วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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และบันทึกการประชุม บัญชีการใช้จ่าย งบประมาณ รายงานการเงิน รายชื่อติดต่อ บันทึก

การจ่ายเงินเดือน เอกสารเกี่ยวกับบุคลากรส�านักงาน และแฟ้มข่าวและสิ่งพิมพ์ของส�านักงาน

คุณอาจจะดึงเอาประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริการจัดการ หรือคณะ

กรรมการที่ปรึกษามาช่วยในการก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของการบริหารงาน คณะกรรมการ

บริหารมักจะประกอบด้วยผู้คนจากต่างสาขาวิชาชีพรวมถึงผู้บริหารและนักบัญชี หากองค์กร

ของคุณจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีเป็นประจ�า คุณก็ควรจะสร้างความคุ้นเคยกับข้อก�าหนด

ต่างๆ และใช้เกณฑ์เหล่านัน้มาก�าหนดแนวทางการจดัระบบภายในองค์กรของคณุ คณุสามารถ

หาทรพัยากรเพิม่เตมิเรือ่งการจดัการแบบไม่หวงัผลก�าไรได้ทางออนไลน์ เช่น ห้องสมดุฟรเีรือ่ง

การจัดการ (Free Management Library - www.managementhelp.org)

3.7.3 ระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน

แต่ละประเทศมชีดุหลกัการการจดัการบญัชทีีต้่องปฏบิตัใินการบนัทกึทางการเงนิแตกต่างกนัไป 

นอกจากนี ้การบรหิารจดัการทางการเงนิของโครงการยงัจะต้องสอดคล้องกบัหลกัการขององค์กร

พฒันาเอกชนหรอืมหาวทิยาลยัทีใ่ห้การสนบัสนนุทางการเงนิอกีด้วย องค์กรทีม่กีารจดัการอย่าง

ดจีะมรีายงานการเงนิเป็นระยะ (อย่างน้อยทกุๆ สามเดอืน) ทีม่กีารทบทวนกจิกรรมทางการเงนิ

ขององค์กรอย่างเที่ยงตรง และมีการเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้กับรายรับและรายจ่ายจริง

ส�าหรับโครงการนักกฎหมายชุมชน รายการรายจ่ายปกติที่จะต้องบันทึกก็คือ เงิน

เดือนและค่าแรง ที่ปรึกษาและค่าจ้าง สัญญาจ้างต่างๆ การปฏิบัติงานของส�านักงาน (เช่น ค่า

เช่า อุปกรณ์ส�านักงาน โทรศัพท์ ค่าน�้า ค่าไฟ) และค่าเดินทาง (เช่น ค่าน�้ามัน ค่าบ�ารุงรักษา

รถยนต์) หากมกีารเกบ็ค่าธรรมเนยีมส�าหรบัการให้บรกิาร กต้็องเป็นการจ่ายเข้าโครงการไม่ใช่

จ่ายให้ตัวนักกฎหมายชุมชน

องค์กรพฒันาเอกชนจะควรมคีวามรบัผดิชอบตรวจสอบได้ ในเรือ่งทรพัยากรและค่า

ใช้จ่ายของตนและสาธารณะ สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลเรื่องนี้ได้ กฎหมายก็อาจจะมีการ

ก�าหนดเรือ่งการเข้าถงึโดยสาธารณะไว้ด้วยเช่นกนั หากแหล่งทนุได้ให้เงนิเพือ่ไปใช้กบัโครงการ

ใดโครงการหนึง่ องค์กรนัน้กจ็ะต้องแยกทรพัยากรส่วนนัน้ออกต่างหาก และมกีารรายงานค่าใช้

จ่ายส่วนนัน้แยกออกมา การแยกบญัชสี�าหรบัทรพัยากรบางส่วนนีเ้รยีกว่าการท�าบญัชแีหล่งทนุ 
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เพื่อไม่ให้มีปัญหาทางการเงิน ควรจะมีการเปรียบเทียบบัญชีปัจจุบันกับฐานการ

เปรียบเทียบที่องค์กรเลือกใช้ องค์กรควรจะจับตาระวังแนวโน้มใดๆ ที่ชี้ถึงการขาดดุลที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตได้ หากบัญชีชี้ว่ามีการขาดเงินทุนหรือมีปัญหาการเงินอย่างรุนแรง ก็มีวิธี

การแก้ไขปัญหาอย่างเช่น การหาผู้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม การคิดค่าธรรมเนียมการบริการ

เพิ่ม การลดค่าใช้จ่าย หรือการยืมเงิน ดูส่วน 3.9 ที่ท้ายบทนี้ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ทรัพยากรที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้

3.8 การตั้งงบประมาณ

การตัง้งบประมาณเป็นกระบวนการวางแผนเรือ่งการรบัและการใช้ทรพัยากรในอนาคต และเป็น

สิง่ส�าคญัต่อการบรหิารจดัการโครงการหรอืองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็ คณุจะต้องวางแผนงบ

ประมาณเบือ้งต้นในขัน้ตอนการเริม่โครงการนกักฎหมายชมุชนเพือ่ก�าหนดงบประมาณและเริม่

หาการสนับสนุนงบประมาณ จากนั้นคุณจะต้องออกระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงินเพื่อติดตาม

และตรวจสอบการใช้จ่าย ระเบียบวิธีปฏิบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีการทางบัญชีที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น

หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีอยู่ในงบประมาณเบื้องต้นส�าหรับโครงการนักกฎหมาย

ชุมชน มีดังต่อไปนี้:

 h เงนิเดอืนและคา่แรง (ผูอ้�านวยการโครงการ ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ นกับญัช ีนกักฎหมาย

ชุมชน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

 h งานที่ปรึกษา (ค่าตอบแทนนักเขียน นักฝึกอบรม คณะกรรมการที่ปรึกษา และการ

แปล)

 h ฝ่ายปฏิบัติการ (ค่าเช่าส�านักงาน ค่าโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์

ส�านักงาน ค่าไฟ ค่าท�าความร้อน)

 h เฟอรน์เิจอรแ์ละอปุกรณ ์(คอมพวิเตอร ์ซอฟทแ์วร ์โทรศพัท ์เครือ่งโทรสาร โทรศพัท์

มือถือ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะท�างาน เก้าอี้ โต๊ะประชุม และแฟ้มเอกสาร) 

 h สิ่งพิมพ ์(การใช้นักออกแบบสิ่งพิมพ์และเครื่องพิมพ์เพื่อผลิตรายงาน แผ่นพับ และ

เอกสารอื่นๆ ส�าหรับโครงการ)
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 h ค่าเดินทาง (รวมถึงค่าเช่าหรือค่าบ�ารุงรักษาพาหนะ)

 h ค่าอบรม (รวมถึงค่าเช่าสถานที่ อาหาร ที่พัก การเดินทาง และล่าม)

แหล่งทุนบางองค์กรจะช่วยจ่ายค่าที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเริ่มก่อตั้งโครงการ 

และให้ค�าแนะน�าเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร การอ�านวยการอบรม (รวมถึง

การประชุมเพื่อพัฒนาเอกสาร) และการตรวจแก้ไขงานเขียน การใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

หมายถึงว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา และคุณควรจะรวมเอาค่าใช้จ่ายเหล่านี้เข้าไว้ในงบ

ประมาณของคุณเพิ่มเติมจากค่าจ้างที่ปรึกษาด้วย

หากคุณคาดว่า โครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณจะท�างานเรื่องการฟ้องร้องคดี

เชิงยุทธศาสตร์ด้วย คุณก็ต้องผนวกรวมค่าใช้จ่ายนี้เข้าไว้ในงบประมาณด้วย การฟ้องร้องคดี

เช่นนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องมีการสืบสวนหาข้อมูลและงานทางกฎหมายอย่างมาก

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนักกฎหมายชุมชน จะต้องเข้าใจงบประมาณ

เพือ่ทีจ่ะสามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คณุอาจจะลองพจิารณาใช้ “การท�างบประมาณ

แบบมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการงานที่พัฒนาแนวทางการท�างานขึ้นจากการมีส่วน

ร่วมอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการท�างานส่วนนั้นๆ การท�างานแบบร่วมมือใกล้ชิด

จะท�าให้เกดิการประมาณค่าใช้จ่ายทีต่รงความจรงิ ช่วยพฒันาขวญัก�าลงัใจ และเสรมิการท�างาน

ให้ตรงตามเป้างบประมาณ

แม้เจ้าหน้าทีท่กุคนจะต้องมส่ีวนร่วมในการตดิตามรายจ่าย แต่กอ็าจจะมบีางคนมหีน้า

ที่ดูแลงบประมาณในภาพรวม หากโครงการของคุณขยายตัวขึ้น หรือโครงการของคุณเป็นส่วน

หนึง่ขององค์กรทีใ่หญ่กว่าทีม่แีผนกการเงนิหรอืแผนกงบประมาณ กอ็าจจะจ�าเป็นทีจ่ะต้องมเีจ้า

หน้าที่หนึ่งคนที่ท�างานด้านนี้โดยเฉพาะ
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3.9 การหาทรัพยากรที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้

3.9.1 แผนยุทธศาสตร์และเทคนิคการระดมทุน

องค์ประกอบทีส่�าคญัทีส่ดุในการระดมทนุให้ประสบความส�าเรจ็กค็อื การมแีผนยทุธศาสตร์ของ

องค์กรที่มีรากฐานที่ดีและมีการบันทึกไว้อย่างดี หากคุณท�าการประเมินศักยภาพปัจจุบันของ

องค์กรไว้อย่างรอบคอบ มกีารวดัศกัยภาพเทยีบกบัความต้องการของประชาชนทีย่งัไม่ได้รบัการ

ตอบสนอง และก�าหนดว่าองค์กรจะช่วยจัดการกับความต้องการเหล่านี้ให้ประสบผลได้อย่างไร 

คณุกจ็ะมเีหตผุลทีม่นี�า้หนกัไปเสนอแหล่งทนุให้ร่วมงานกบัคณุได้ ความซือ่สตัย์ การรกัษาความ

ลบัของแหล่งทนุ และการดแูลอย่างมคีวามรบัผดิชอบ เป็นรากฐานของการระดมทนุขององค์กร 

ในการระดมทุน องค์กรหรือโครงการนักกฎหมายชุมชนจะต้องท�างานเป็นทีมอย่างแข็งขัน

มีเทคนิคการระดมทุนหลายวิธี และหลายองค์กรได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้อยู่ เนื่องจาก

การหาแหล่งทุนและทรัพยากรจะต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมาก คุณอาจจะต้องจัดล�าดับ

ความส�าคัญของรูปแบบการระดมทุนต่างๆ ที่คุณท�า ช่องทางที่คุณอาจจะหาทุนและทรัพยากร

ได้มีดังนี:้

 h ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนหรือใบสมัครรับทุนไปยังหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุน

 h ขอความชว่ยเหลอืแบบไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย (เอกสารประกอบการอบรม พืน้ทีส่�านกังาน) 

จากแหล่งทุนหรือกลุ่มอื่นๆ

 h ขอและสมัครรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

 h ใช้อาสาสมัคร

 h เข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆ หรือสร้างฐานสมาชิกที่สามารถสนับสนุนโครงการคุณได้

 h จัดกิจกรรมระดมทุน

 h รวบรวมรับบริจาค

 h คิดค่าบริการของนักกฎหมายชุมชน

ในเทคนิคต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มี 3 วิธีที่เป็นที่ใช้กันทั่วไปและมักจะใช้โดยกลุ่ม

ต่างๆ เพือ่หาทรพัยากรมาให้โครงการของตน คอื แหล่งทนุภายนอก การขอรบัความช่วยเหลอื 

และการสนับสนุนจากรัฐบาล
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3.9.2 แหล่งทุนภายนอก

โครงการนักกฎหมายชุมชนส่วนมากเริ่มต้นด้วยแหล่งทุนจากภายนอก แม้ว่าจะมีทุนจาก

ภายนอกให้กับโครงการงานนักกฎหมายชุมชนอยู่ แต่ก็ไม่กระจายเท่าเทียมกัน องค์กรอย่าง

กรมการพัฒนาระหว่างประเทศ (Department for International Development) ของอังกฤษ 

มูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) Open Society Institute คณะกรรมาธิการนักกฎหมาย

ระหว่างประเทศ (International Commission of Jurists) ส�านักงานในสวีเดน มูลนิธิ Mott 

(Mott Foundation) และธนาคารโลก ต่างเคยสนับสนุนโครงการนักกฎหมายชุมชน ทว่าโดย

ทัว่ไปแล้ว การสนบัสนนุมกัจะเป็นแบบเป็นครัง้ๆ เจาะจงประเทศ และมกัจะอยูภ่ายใต้โครงการ 

“ธรรมาภิบาล” หรือ “การพัฒนาสังคม” วิธีหนึ่งในการเข้าหาแหล่งทุนบางองค์กรก็คือการ

แสดงให้แหล่งทุนนั้นเห็นว่า การให้บริการด้านความยุติธรรมผ่านทางนักกฎหมายชุมชนนั้นมี

ประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ซ�้าใคร

3.9.3 การให้การสนับสนุนโดยไม่คิดมูลค่า

ในกรณทีีโ่ครงการนกักฎหมายชมุชนโครงการหนึง่เริม่ขึน้ โดยการสนบัสนนุของคลนิกิกฎหมาย 

คลินิกกฎหมายนั้นก็อาจจะสามารถให้ใช้ส�านักงานได้โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งมีมูลค่าเป็นตัวเงิน)  

การสนับสนุนทางการเงินภายนอก อาจจะเสริมเข้าไปในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเบื้อง

ต้นจากคณะนิติศาสตร์อยู่แล้ว ข้อเสนอโครงการในขั้นตอนนี้อาจจะชี้ไปที่ความเชี่ยวชาญของ

คณาจารย์คณะนติศิาสตร์ทีเ่กีย่วข้องและโอกาสในการฝึกอบรมนกักฎหมายชมุชน เงนิอดุหนนุ

หรอืความช่วยเหลอืแบบนี ้รวมถงึแบบทีไ่ม่คดิมลูค่าจะช่วยส่งเสรมิความน่าเชือ่ถอืของโครงการ

ของคุณและปูทางส�าหรับการบริจาคอื่นๆ สภาทนายความก็เป็นอีกแหล่งของการสนับสนุนจาก

ในประเทศด้วย

3.9.4 การสนับสนุนจากรัฐบาล

ในหลายประเทศ รฐัยงัไม่รบัหน้าทีใ่นการจ่ายเงนิให้กบัค่าบรกิารของนกักฎหมายชมุชนและยงั

ไม่ได้ผสานเอางานของนักกฎหมายชุมชนเข้าไว้ในระบบกฎหมายทางการ แต่ในขณะที่หลาย
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รัฐบาลยังไม่ได้ท�าโครงการนักกฎหมายชุมชนให้เป็นทางการ รัฐบาลก็มักจะยินดีให้เงินและ

การสนับสนุนแก่โครงการ การมีส่วนเกี่ยวข้องและการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นนี้มักจะเป็นสิ่ง

ส�าคัญในการท�าให้โครงการนักกฎหมายชุมชนด�าเนินไปได้ การดึงเอาเงินทุนจากรัฐบาลมาจะ

ง่ายขึน้หากโครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุได้เริม่ท�างานแล้ว และได้สร้างความน่าเชือ่ถอืไว้ 

นอกจากนีค้ณุยงัจะสามารถเพิม่โอกาสในการดงึเอาเงนิอดุหนนุจากรฐับาลมาได้ หากคณุเข้าใจ

ถึงสิทธิและการบริการที่รัฐบาลในประเทศของคุณสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะมอบให้

แก่พลเมือง (เช่น สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า) และหากคุณ

สามารถชี้หลักฐานประกอบได้ว่า โครงการของคุณช่วยรัฐบาลในการให้สิทธิและบริการเหล่านี้ 

ในบางประเทศเช่นฮงัการ ีภาคประชาสงัคมอาจได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลผ่านทางระบบภาษี 

 โครงการนกักฎหมายชมุชนของมองโกเลยีเริม่โดยการสนบัสนนุจากกระทรวงยตุธิรรม

และกิจการภายในเนื่องจากรัฐบาลยอมรับว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายจะท�างานที่อยู่ภายใต้หน้าที่

ความรบัผดิชอบของกระทรวง ในฮงัการ ีโครงการนกักฎหมายชมุชน ELTE มกีารพดูคยุปรกึษา

กับกระทรวง โอกาสที่เท่าเทียมเรื่องการจ้างชาวโรมาที่จบการศึกษาระดับปริญญาที่ได้รับการ

อบรมเป็นนักกฎหมายชุมชนให้ท�างานในศูนย์จ้างงานของท้องถิ่น แม้ว่าการสนับสนุนหรือการ

สังกัดกับรัฐบาลอาจจะไม่ได้เป็นที่น่าปรารถนาเสมอไป ผู้จัดการโครงการนักกฎหมายชุมชนก็

ควรจะเก็บทางเลือกการรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไว้ในใจเสมอ เวลาที่คิดถึงเรื่องความยั่งยืน

ระยะยาวของโครงการ

หนึ่งในความเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุด ที่มาพร้อมกับการรับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็คือ

ความเป็นอิสระของโครงการของคุณที่จะต้องสละไปหรืออาจถูกมองว่าได้สละไป งานกฎหมาย

ชมุชนมกัจะเกีย่วกบัการท�าให้รฐับาลต้องรบัผดิชอบ และคณุจะสญูเสยีจดุยนืส�าคญันีไ้ม่ได้เลย 

ในบางประเทศ ลูกความของคุณและชุมชนที่คุณท�างานด้วยอาจจะเห็นว่าการที่คุณสัมพันธ์กับ

รัฐบาลเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และคุณอาจจะต้องการหลีกเลี่ยงการเสนอภาพว่า

กลุ่มของคุณเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลหรือท�างานให้รัฐบาล หากกลุ่มของคุณรับการสนับสนุน

จากรฐับาล คณุจะต้องดแูลให้มกีลไกเพือ่ความเป็นอสิระและความรบัผดิชอบตรวจสอบได้ คณะ

กรรมการที่ปรึกษาของคุณจะมีบทบาทส�าคัญในเรื่องนี้
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3.9.5 ค่าบริการ

โครงการของคณุอาจจะลดต้นทนุได้โดยการคดิค่าบรกิาร แต่คณุควรจะคดิเรือ่งนีอ้ย่างรอบคอบ 

โครงการนกักฎหมายชมุชนหลายโครงการ ตัง้ขึน้ด้วยแนวคดิทีว่่าการบรกิารทกุอย่างจะท�าโดย

ไม่คดิค่าบรกิาร แต่กระนัน้ผูอ้�านวยการโครงการนกักฎหมายชมุชนต่างๆ กเ็หน็ว่าเป็นไปได้ทีจ่ะ

คดิค่าบรกิารทีส่มเหตสุมผลในบางสถานการณ์เมือ่โครงการได้ตัง้ขึน้เป็นรปูเป็นร่างแล้ว ตวัอย่าง

เช่น โครงการของคณุอาจจะให้การปรกึษาเบือ้งต้นกบัลกูความทกุคนโดยไม่คดิค่าบรกิาร แต่จะ

ขอการสนบัสนนุจากลกูความเป็นอตัราก้าวหน้าไป หากต้องมกีารให้ความช่วยเหลอืแบบลกึขึน้ 

ในคดทีีเ่ป็นเรือ่งผลประโยชน์สาธารณะหรอืการฟ้องร้องเชงิยทุธศาสตร์ โครงการอาจจะขอการ

สนับสนุนจากชุมชนหรือจากกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากคดีก็ได้

หากคณุจะคดิค่าบรกิาร คณุควรจะศกึษาดวู่าจะต้องมทีรพัยากรอะไรบ้างทีต้่องใช้บน

ฐานของปริมาณงานเพิ่มเติม ที่ต้องท�าเทียบกับกับการสนับสนุนจากแหล่งทุนและความช่วย

เหลอืทีไ่ม่คดิมลูค่าต่างๆ ทีค่ณุจะได้รบั นอกจากนีย้งัส�าคญัทีค่ณุจะต้องคดิว่าค่าบรกิารเท่าใดจงึ

จะสมเหตสุมผลส�าหรบัลกูความ และลกูความและชมุชนจะคดิอย่างไรเรือ่งทีต้่องจ่ายค่าบรกิาร 

คุณยังต้องดูแลไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายใดๆ ที่ก�าหนดว่าใครสามารถเรียกเก็บค่าบริการจาก

การบริการที่เกี่ยวกับกฎหมายได้
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บทที่ 4

การพัฒนาเอกสารการอบรมส�าหรับโครงการ

สารบัญบท
4.1 เข้าใจผู้อ่าน
4.2 ตั้งกลุ่มที่ปรึกษาการพัฒนาเอกสาร
4.3 รวบรวมข้อมูล
4.4 ก�าหนดรูปแบบเอกสาร
4.5 หาผู้เขียนเอกสาร
4.6 พัฒนาแนวคิดและกรอบโครงเอกสาร
4.7 จัดการประชุมเพื่อพัฒนาเอกสาร
4.8 ติดตาม สนับสนุน และตรวจสอบ การเขียนเอกสาร
4.9 ใช้เอกสารเพื่ออบรมนักกฎหมายชุมชน
4.10 ทดสอบเอกสารในสนามจริง
4.11 จัดท�าเอกสาร

บทนีก้ล่าวถงึภาพรวมและขัน้ตอนในการจดัท�าเอกสารประเภทต่างๆ ทีจ่ะจดัท�าขึน้เป็นส่วนหนึง่

ของโครงการนักกฎหมายชุมชน และขั้นตอนต่างๆ ในการจัดท�าเอกสารที่โครงการของคุณควร

จะมีก็เช่น คู่มือส�าหรับนักกฎหมายชุมชน คู่มือการอบรม และคู่มือการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ

จัดการศึกษาให้ชุมชน

ในการจัดท�าเอกสาร คุณจะต้องท�าการตัดสินใจหลายเรื่องซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับบทบาท

ที่คุณจะให้นักกฎหมายชุมชนท�า พื้นฐาน ความรู้ และทักษะของพวกเขา บทนี้จะกล่าวถึงการ
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ตัดสินใจเหล่านี้เรียงตามล�าดับ โดยคุณอาจจะต้องปรับล�าดับการตัดสินใจและรายละเอียดให้

เข้ากับโครงการของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว โครงการนักกฎหมายชุมชนโครงการใหม่จะเริ่มต้นด้วยการผลิต

เอกสารและเอกสารประกอบการอบรมขึ้นมาชุดหนึ่ง จากนั้นก็พัฒนาเพิ่มไปเรื่อยๆ ระหว่าง

การท�างานและเมื่อเจ้าหน้าที่ของคุณมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น คุณควรจะพยายามผลิตเอกสาร

ให้สมบูรณ์ที่สุดและสอดคล้องกับนักกฎหมายชุมชนของคุณที่สุดตั้งแต่โครงการเริ่มต้น แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับปรุงเอกสารเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับที่โครงการของคุณ

มีประสบการณ์มากขึ้น

4.1 เข้าใจผู้อ่าน

มีกลุ่มผู้อ่านเอกสารของคุณหลักๆ อยู่ 3 กลุ่มที่คุณจะต้องค�านึงถึงในการจัดท�าเอกสารของ

โครงการหรือเอกสารการอบรม

กลุ่มแรกก็คือนักกฎหมายชุมชนของคุณ ณ ขั้นตอนนี้คุณจะมีแนวคิดอยู่แล้วว่านัก

กฎหมายชุมชนของคุณจะต้องท�าอะไรบ้าง และมีประเด็นทางกฎหมายใดบ้างที่พวกเขาจะต้อง

ทราบ บทบาทและความต้องการของพวกเขามีตั้งแต่เรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบการท�างานของ

รัฐบาลและการให้บริการต่างๆ ไปจนถึงประเด็นเฉพาะทางกฎหมาย การจัดการศึกษาชุมชน

และการพัฒนาชุมชน ทักษะในการรับคดี การบริหารจัดการองค์กร และการผลักดันนโยบาย 

เนื้อหาเหล่านี้มีค่อนข้างมาก และคุณไม่อาจคาดเดาถึงความต้องการทั้งหมดของนักกฎหมาย

ชุมชนได้ ดังนั้นการพัฒนาเอกสารจึงควรจะถูกมองว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเช่น

เดียวกันกับการอบรมนักกฎหมายชุมชน

คณุจะต้องนกึเปรยีบคณุสมบตัขิองนกักฎหมายชมุชนในอดุมคตทิีส่ามารถปฏบิตังิาน

ได้ดีเยี่ยม เทียบกับนักกฎหมายชุมชนหน้าใหม่ที่คุณจะจ้างมาท�างานในโครงการ แล้วดูว่าคุณ

จะต้องพัฒนาทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้น เพื่อช่วยให้นักกฎหมายชุมชนเรียน

รู้เนื้อหาทางกฎหมายและทางราชการ และพัฒนาทักษะของตนในการสัมภาษณ์ การบันทึก

ข้อมูล การไกล่เกลี่ย การจัดการศึกษาให้ชุมชน และการผลักดันนโยบาย
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กลุม่ผูอ่้านกลุม่ทีส่องกค็อื ชมุชนทีน่กักฎหมายชมุชนของคณุจะไปท�างานสร้างความ

ตระหนักและการฝึกอบรมต่างๆ การประเมินความต้องการเบื้องต้นของคุณควรจะระบุกลุ่ม

ประชากรที่คุณตั้งใจจะไปท�างานด้วยและความต้องการเร่งด่วนของพวกเขาไว้แล้ว เอกสารของ

โครงการจะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถทั้งเตรียมการนักกฎหมายชุมชนในการท�างานและ

ทั้งเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ในการจัดการศึกษาให้ชุมชน การพัฒนาชุมชน และการผลักดัน

นโยบายได้ด้วย คุณอาจจะพบว่าเอกสารชุดแรกที่คุณท�าขึ้นมาเพื่อให้นักกฎหมายชุมชนและ

ชุมชนอาจจะต้องได้รับการปรับปรุงไปตามแต่ละระดับความต้องการที่แตกต่างกัน

กลุ่มผู้อ่านที่ส�าคัญกลุ่มสุดท้ายก็คือ นักอบรมที่จะท�างานกับนักกฎหมายชุมชนของ

คณุ ไม่ว่าคณุจะใช้วทิยากรผูอ้บรมทีม่าจากชมุชนเป้าหมายหรอืผูอ้บรมมอือาชพีจากภายในกลุม่

นกักฎหมายชมุชน เอกสารการอบรมกค็วรจะต้องช่วยหนนุส่งให้เกดิโครงการในอดุมคตทิีม่นีกั

กฎหมายชมุชนมากความสามารถทีค่ณุตัง้ใจไว้ การอบรมมกัจะใช้วธิกีารอบรมแบบมปีฏสิมัพนัธ์

หรือแบบมีส่วนร่วมนั้น เนื่องจากเป็นวิธีที่สร้างแรงจูงใจและมีประสิทธิภาพมากกว่าในการช่วย

หาและพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรม คู่มือของวิทยากรผู้อบรมที่คุณจะผลิตขึ้นมานั้นควร

จะมีรายละเอียดเรื่องวิธีการสอนและการจัดการอบรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

ความอ่อนไหวและทักษะของคุณในการเข้าใจพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสิ่ง

ส�าคัญมากในการพัฒนาเอกสารที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้อย่างดี ต่อไปนี้เป็นรายการค�าถาม

ที่จะช่วยคุณตัดสินใจว่า เอกสารชิ้นใดสามารถถูกน�ามาปรับเพื่อให้ตอบรับความต้องการของ

กลุ่มผู้อ่านต่างๆ ได้

 h ความสามารถในการอ่าน
• ระดับการรู้หนังสือและการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างไร

• ภาษาในเอกสารประกอบการอบรมจะซับซ้อนได้ถึงระดับใด

• ข้อความที่ให้อ่านควรจะยาวเพียงใด

• มีอุปกรณ์ประกอบการศึกษาอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้าง ทั้งเพื่อช่วยท�าให้

ประเดน็ชดัเจนขึน้ หรอืเพือ่แนะน�าข้อมลูเพิม่เตมิ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย บนัทกึ

ความจ�าส่วนบุคคล ข่าวตัด)
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 h ความสามารถในการเขียน
• ความสามารถในการเขียนของผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างไร

• หากมีการใช้แบบฝึกหัดที่ต้องเขียน จะยาวได้เท่าใด 

• ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่แล้ว

• จะต้องมีการสอนหรืออธิบายแนวคิดพื้นฐานและค�านิยามอะไรบ้าง

• มีแบบฝึกหัดอุ่นเครื่องที่คุณสามารถใช้เพื่อวัดว่าผู้เข้ารับการอบรมรู้อะไรอยู่แล้ว

บ้างและคิดอะไรอยู่หรือไม่

• จะต้องมีการจัดท�าบัญชีค�าศัพท์หรือไม่

 h ทัศนคติที่มีอยู่
• ผู้เข้ารับการอบรมจะพกพาเอาแนวความคิดตายตัว ทัศนคติ หรืออคติใดๆ มา

บ้างในระหว่างการเรียนรู้

• จะเกิดความเข้าใจผิดอะไรขึ้นได้บ้าง และคุณจะป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ได้อย่างไร

• มีประเด็นอะไรที่จะต้องถูกพูดถึงอย่างระมัดระวังหรือมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะกับส�าหรับสมาชิกบางคนในกลุ่ม

• จะเตรียมผู้เข้ารับการอบรมอย่างไรให้รับมือกับประเด็นที่มีความอ่อนไหวทาง

อารมณ์อย่างมากที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้

• จะสามารถพัฒนากิจกรรมในลักษณะที่ให้มีการเสนอความคิดที่แตกต่างหลาก

หลายได้หรือไม่

 h สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการอบรม
• ประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมสนใจและห่วงใยที่สุด

• จะสามารถกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ก่อนได้หรือไม่ แล้วจากนั้นค่อยกล่าวถึงเรื่อง

ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

• คณุจะเชือ่มโยงเนือ้หาของบทเรยีนเข้ากบัประสบการณ์หรอืความสนใจส่วนบคุคล

ของผู้เข้ารับการอบรมอย่างไร



วิธีการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์: 

ตัวอย่างจากคู่มือกฎหมาย  

(วิธีการเรียนรู้) มองโกเลีย

รูปแบบกิจกรรมการสอนแบบต่างๆ ที่

สามารถน�ามาใช้เพื่ออบรมนักกฎหมาย

ชุมชนมีดังต่อไปนี้:

การระดมสมอง การให้จัดล�าดับความ

ส�าคัญ การพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม

ย่อย กรณีศึกษา กิจกรรมบทบาทสมมติ 

ค�าถามและค�าตอบ กิจกรรมสถานการณ์

สมมติ การโต้วาที เกมส์ ปัญหาสมมติ 

ศาลจ�าลอง การพิจารณาคดีจ�าลอง 

ค�าถามปลายเปิด การท�าโพลล์ความคิด

เห็น การน�าเสนอของผู้เข้าร่วม การให้

วิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (Thinking on 

your feet) การอธิบายคุณค่า กิจกรรม

อ่างเลี้ยงปลา (Aquarium-Fishbowl) 

การต่อจิ๊กซอว์ กิจกรรมคนหนึ่งคน

สอนคนหนึ่งคน (Each one, teach 

one) การใช้สื่อ การใช้ผู้เชี่ยวชาญ การ

ลงพื้นที่ การใช้หุ่นละคร เรื่องเล่าพื้น

บ้าน บทเพลง นิทรรศการ ละครเวที 

หนังสือพิมพ์และนิตยสาร การโทรศัพท์

เข้ารายการวิทยุ และการออกรายการ

โทรทัศน์

ที่มา: 

Open Society Forum–Mongolia 

(2006a), ร่างคู่มือ
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 h บรรยากาศการเรียนรู้
• ผูเ้ข้ารบัการอบรมรูส้กึอย่างไรกบัการทีต้่องมาอยูใ่นบรรยากาศการเรยีนการสอน

ในครั้งแรก

• ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแรงบันดาลใจหรือไม่ หรือว่าเป็นไปในทางตรงข้าม - 

บรรยากาศการอบรมได้สร้างความรู้สึกไม่ดีกับผู้เข้ารับการอบรมหรือไม่

• คณุจะสร้างบรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่ป็นทีไ่ด้รบัการต้อนรบัในกลุม่ของคณุอย่างไร

 h วิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์
• วิทยากรผู ้อบรมและผู ้เข้ารับการอบรมรู ้สึกสะดวกใจที่จะใช้วิธีการแบบมี

ปฏิสัมพันธ์สองทางหรือไม่

• ได้มีการอธิบายถึงเหตุผลที่ใช้วิธีการเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่

• บทเรียนมีค�าสั่งชัดเจนว่าจะใช้วิธีการเรียนการสอนอย่างไรหรือไม่ โดยในขณะ

เดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้จัดการเรียนการสอนสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนได้

ตามความเหมาะสม

• เป็นไปได้หรือไม่ที่จะคาดหวังให้วิทยากรยินดีแบ่งอ�านาจในห้องเรียนให้กับผู้เข้า

รับการอบรม มีความเชื่อใจไว้วางใจกันหรือไม่

4.2 การตั้งกลุ่มที่ปรึกษาการจัดท�าเอกสาร

ปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของโครงการของคณุกค็อื ปรมิาณค�าปรกึษาทีค่ณุได้รบัการ

จากคนอื่นที่มีความรู้และมีความผูกพันกับโครงการของคุณ กลุ่มที่ปรึกษาการจัดท�าเอกสาร

ประกอบไปด้วยนักอบรมในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างาน

ด้านการจัดการศึกษาให้ชุมชนหรือการให้บริการทางกฎหมาย ทนายความและผู้ให้บริการ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือคนที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการตั้งโครงการ 

นักกฎหมายชุมชน ล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาเอกสารของคุณ กลุ่มที่ปรึกษา

ของคุณอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ท�างานด้านการศึกษาด้วยก็ได้ หากโครงการของคุณเน้นเรื่อง
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การจัดการศึกษาให้ชุมชน และหากคุณเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยส่งเสริมงานของคุณได้  

กลุ่มที่ปรึกษาในการจัดท�าเอกสาร อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับคณะกรรมการที่ปรึกษาที่คุณตั้ง

ขึน้มาส�าหรบัโครงการโดยรวม หรอือาจจะเป็นกลุม่ย่อยทีม่คีนอืน่ทีไ่ม่ได้อยูใ่นคณะกรรมการที่

ปรึกษาของคุณก็ได้

กลุม่ทีป่รกึษาการจดัท�าเอกสารควรจะประกอบไปด้วยคนทีส่ามารถให้ความเหน็เรือ่ง

แนวคิดเบื้องต้นและกรอบโครงร่างเนื้อหาได้ และเป็นคนที่สามารถก�าหนดทิศทางเอกสารใน

ระหว่างการจัดท�าได้ เอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและแนวคิดทางกฎหมายควรจะได้

รับการตรวจสอบโดยทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายอื่นๆ ส่วนประเด็นและเทคนิค

ส�าหรับการอบรมนักกฎหมายชุมชน รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการจัดการศึกษาให้ชุมชน อาจจะ

ได้รับการทบทวนโดยนักอบรมจากองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นและนักการศึกษา นักอบรม

นกักฎหมายชมุชนและผูพ้ฒันาเอกสารทีอ่ยูภ่ายนอกประเทศอาจจะสามารถให้ตวัอย่างเอกสาร

ประกอบการอบรมและให้ค�าแนะน�าทั่วๆ เกี่ยวกับแนวคิดของคู่มือ โครงร่าง และวิธีการพัฒนา

เอกสารได้ กระบวนการตรวจสอบนี้อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรจะต้องขอแรง

จากคนที่ยินดีจะทุ่มเทเวลาให้เท่านั้น

ในกัมพูชา ในกระบวนการประเมินความต้องการ นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนที่

เป็นกรรมการทีป่รกึษาขององค์กรได้ชีถ้งึปัญหากฎหมายทีม่อียูใ่นชมุชน คณะผูบ้รหิารใช้รายการ

ประเด็นปัญหานี้ 8 ประเด็น มาจัดล�าดับความส�าคัญ นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนยังได้ระบุ

รายละเอยีดวธิทีีน่กักฎหมายชมุชนจะสามารถช่วยสมาชกิของชมุชนในการจดัการปัญหาได้ผ่าน

ทางการศึกษาและการอบรม ดังต่อไปนี้

 h กฎหมายที่ให้สิทธิชาวบ้านในการยืนยันสิทธิของตน

 h กฎหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

 h วิธีการท�างานของศาลและวิธีการเข้าถึงศาล

 h การปฏิบัติตนในการไปพบศาล

ในฮังการี คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการนักกฎหมายชุมชนของชาวโรมาได้จัดท�า

โครงร่างหลักสูตรส�าหรับการอบรมนักกฎหมายชุมชนโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
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 h การคุม้ครองและการบรกิารทางกฎหมายทีม่ใีหเ้หยือ่ของการเลอืกปฏบิตั ิรวมถงึการ

เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ หลักสูตรหลายส่วนได้เน้นไปที่เรื่องการจ้างงาน ที่อยู่อาศัย 

บริการทางสุขภาพ การศึกษา การเข้าถึงการบริการทางสังคมรวมถึงการสนับสนุน

ทางสังคม การเข้าถึงสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหารและสวนสาธารณะ

 h กฎหมายและบรรทดัฐานภายในและระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยสทิธใินทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่พยีง

พอ (รวมถึงกรณีการไล่ที่) และการบริการที่มีให้เหยื่อ

 h สิทธิของผู้ปกครอง ในกรณีความขัดแย้งเรื่องสิทธิในการดูแลเด็กกับทางการใน

ประเด็นการจัดให้เด็กอยู่ที่บ้านของเด็กเองหรือจัดให้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ

 h สิทธิของบุคคลที่ถูกกักขังโดยต�ารวจและ/หรือต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่าก่อ

อาชญากรรม

 h สิทธิของผู้ป่วยในระบบสุขภาพ รวมถึงปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ

 h สทิธขิองลกูจา้งและการคุม้ครองทางกฎหมาย ส�าหรบัลกูจา้งทีม่คีวามพกิารทางจติใจ

หรือทางร่างกาย

 h สทิธขิองนกัเรยีน และวธิกีารปฏบิตัติามสทิธใินการศกึษาทีก่�าหนดไวโ้ดยรฐัธรรมนญู

 h สิทธิทางสังคมและการบริการทางสังคมส�าหรับคนจน

 h สิทธิของพลเมืองในการเข้าถึงบริการสาธารณะและที่สาธารณะ

4.3 การรวบรวมทรัพยากร

เพื่อที่จะช่วยในการคิดถึงรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน�าเสนอ ของเอกสารประกอบการอบรม

ของคุณ คุณอาจจะต้องศึกษาตัวอย่างจากโครงการอื่นและแหล่งอื่นๆ ด้วย เอกสารเกี่ยวกับ

นักกฎหมายชุมชนที่มีการจัดท�าขึ้นบางชิ้นมีอยู่ทางอินเทอร์เน็ต ภาคผนวกตอนท้ายของคู่มือ

เล่มนี้มีบทคัดย่อจากเอกสารที่องค์กรต่างๆ ใช้และสามารถดาวน์โหลดได้ ภาคผนวกยังมีที่อยู่

ตดิต่อขององค์กรเหล่านีเ้พือ่ทีค่ณุจะได้ตดิต่อสอบถามขอเอกสารจากพวกเขาได้ นอกจากนีค้ณุ

ยงัสามารถหาคูม่อืเรือ่งวธิกีารฝึกอบรมแบบต่างๆ ได้อกีมากมายเพือ่ใช้เป็นแหล่งข้อมลูส�าหรบั

ผู้เขียนเอกสารของคุณ



สารบัญ: คู่มือส�าหรับการจัดการ

ศึกษานักกฎหมายชุมชน 

เน้นที่เรื่องสิทธิของผู้หญิง เคนย่า

• สถานะของผู้หญิงในเคนย่า

• นักกฎหมายชุมชนและการท�างาน

กฎหมายชุมชน

• ระบบกฎหมายของเคนย่า

• กฎหมายการแต่งงานและกฎหมาย

เกี่ยวกับการสืบทอดต�าแหน่งและ

การรับมรดก

• สิทธิมนุษยชนกับรัฐธรรมนูญเคน

ย่า

• การละเมิดสิทธิมนุษยชนและวิธี

การท�างาน

• การฟ้องคดีในศาล

• การจัดตั้งชุมชน - การวางแผน

และจัดการประชุมในพื้นที่

• การจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น

ที่มา: 

Konditi (1999)

Source: Konditi (1999).
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โดยทั่วไปแล้ว ทรัพยากรที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน

และวฒันธรรมของผูอ่้าน ด้วยเหตผุลนี ้ทรพัยากรจากภายในภมูภิาคของคณุอาจจะมปีระโยชน์

มากที่สุด นอกจากการรวบรวมเอกสารการอบรมนักกฎหมายชุมชนแล้ว คุณยังควรจะมองหา

เอกสารการฝึกอบรมที่ถูกพัฒนาขึ้นในท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนักกฎหมาย

ชมุชนของคณุ เช่น กลุม่ทีท่�างานด้านสทิธมินษุยชนหรอืผูห้ญงิในประเทศอาจจะได้จดัท�าเอกสาร

ประกอบการเรียนรู้เรื่องการผลักดันนโยบาย การให้การศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือเทคนิค

การให้ค�าปรึกษา ที่คุณสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ และหากได้รับอนุญาตจากกลุ่มเหล่านั้นก็

สามารถน�ามาปรับเนื้อหาต่อได้ การผสานเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเข้ารวมกันให้มากที่สุดเท่า

ที่จะท�าได้ก็จะช่วยลดภาระงานของผู้ร่างเอกสารของคุณ แต่คุณต้องดูแลให้มีการอ้างถึงแหล่ง

ที่มา มีการขออนุญาตการน�าข้อมูลมาใช้ และต้องเตือนให้ผู้ร่างเอกสารของคุณไม่ลอกงานของ

คนอืน่โดยไม่อ้างองิให้ถกูต้องด้วย นอกจากนีก้ารค้นหาเอกสารยงัอาจจะช่วยให้คณุได้รูจ้กัคนที่

น่าจะติดต่อมาเป็นกลุ่มที่ปรึกษาการจัดท�าเอกสาร ผู้อบรม และวิทยากรด้วย

ในบางกรณ ีแหล่งทนุกส็นบัสนนุการพฒันาคูม่อืทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ให้มกีารเผยแพร่กว้าง

ขวาง คณุอาจจะลองตดิต่อกบัแหล่งทนุทีท่�างานเกีย่วกบักฎหมาย การพฒันา และสทิธมินษุยชน  

เพื่อเสนอเรื่องเอกสารที่คุณจะจัดท�า (นี่ยังเป็นวิธีในการแนะน�าให้แหล่งทุนรู้จักคุณและรู้จัก

โครงการของคุณอีกด้วย) ตัวอย่างเช่น มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ส�านักงานกัมพูชา 

ได้จัดท�าคู่มือขนาดหนา 50 หน้า เรื่อง “การแก้ไขข้อพิพาทแบบทางเลือก” ซึ่งโครงการนัก

กฎหมายชุมชนในกัมพูชาได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อ 

โครงการนักกฎหมายชุมชนและโครงการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ที่ตั้งมา

นานแล้วอย่างเช่นในประเทศแอฟรกิาใต้และฟิลปิปินส์ และโครงการกฎหมายข้างถนน (Street 

Law, Inc.) ในสหรฐัอเมรกิา มเีอกสารทีม่คีณุภาพระดบัสงู ทรพัยากรเหล่านีแ้ละประสบการณ์

ของคนที่เคยตั้งโครงการท�านองเดียวกัน จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเริ่มต้นโครงการของ

คุณเอง หากคุณคิดจะใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหรือเอกสารจากต่างประเทศ คุณก็จะต้องดูเรื่อง

การปรบัเอกสารและการแปลข้อมลู หากคณุจะปรบัหรอืเลยีนแบบเอกสารการเรยีนรูจ้ากแหล่ง

ที่ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่น คุณก็ควรจะใช้แนวค�าถามเรื่องผู้อ่านในหัวข้อ 4.1 เป็นแนวทาง หากคุณ

ใช้นักอบรมจากต่างประเทศ คุณควรจะดูแลให้พวกเขาเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่

นักกฎหมายชุมชนของคุณท�างาน 
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การแปลเอกสารเหล่านี้ก็เป็นเรื่องส�าคัญ โดยเฉพาะเมื่อต้องพิจารณาถึงกรอบเวลา

ในการจัดท�าและงบประมาณในการพัฒนาเอกสาร ในการแปลเอกสาร คุณจะต้องใช้นักแปลที่

คุ้นเคยกับศัพท์กฎหมายและศัพท์เฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนักกฎหมายชุมชน ใน

การพัฒนาและเขียนเอกสารประกอบการอบรม คุณยังอาจต้องใช้การแปลอย่างต่อเนื่องหาก

เอกสารของโครงการคณุไม่ได้เขยีนในภาษาทีผู่ต้รวจสอบและทีป่รกึษาโครงการจากภายนอกใช้

4.4 ก�าหนดรูปแบบเอกสาร

คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทใด หลายโครงการจัดท�าทั้งคู่มือของผู้เรียน

ส�าหรบันกักฎหมายชมุชนเพือ่ใช้ในการอบรม และคูม่อืนกัอบรมส�าหรบัผูส้อนนกักฎหมายชมุชน

หน้าใหม่72 คูม่อืของผูเ้รยีนมรีายละเอยีดกจิกรรมต่างๆ ทีต้่องท�าในการอบรมพร้อมทัง้ทรพัยากร

อื่นๆ ที่นักกฎหมายชุมชนจะต้องใช้ เช่น แบบรับแจ้งคดี และเทคนิคในการไกล่เกลี่ย คู่มือของ

วิทยากรผู้อบรมมีกิจกรรมหลักๆ ส�าหรับการอบรม พร้อมทั้งค�าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการและการ

วางแผนบทเรียนส�าหรับการอบรม

ในบางโครงการ มีการจัดท�าคู่มือนักกฎหมายชุมชนแยกต่างหากตามข้อมูลทาง

กฎหมายและการบริหารที่นักกฎหมายชุมชนจะต้องทราบเพื่อที่จะให้ค�าแนะน�ากับชาวบ้านได้ 

คูม่อือ้างองินีอ้าจจะจดัท�าออกมาเป็นเอกสารชิน้เดยีว เป็นชดุเอกสารถ่ายส�าเนา หรอืเป็นหนงัสอื

เล่มเล็กๆ แยกตามหัวข้อก็ได้

ในฮังการี มีการจัดท�าหนังสือเล่มเล็กๆ เป็นหนังสืออ้างอิงว่าด้วยเนื้อหากฎหมาย

ด้านต่างๆ โดยจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยทุกสองสามปี ตัวอย่างเช่น ในหัวข้อเรื่องการว่างงาน 

หนังสือมีโครงร่างดังต่อไปนี้

 h แนะน�าหัวข้อ พร้อมอธิบายแนวคิดและปัญหาสังคมหลักๆ

 h กฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

 h ระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดการกับปัญหา (เช่น แบบฟอร์มที่ต้องกรอก)

 h ระบบเชิงสถาบันในระดับชาติและระดับเทศบาลในการจัดการกับปัญหา และหน่วย

7 ในคู่มือฉบับนี้เรียก “คู่มือวิทยากรผู้อบรม” หรือ “คู่มือนักการศึกษา” หรือ “คู่มือวิทยากร
กระบวนการ” 
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งานทีม่บีทบาทหลกัๆ ในระบบ (พรอ้มทัง้คดทีีเ่กีย่วขอ้ง กจิกรรมบทบาทสมมตุ ิและ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์)

ในปีแรกของการท�างานในเซียร์ราลีโอน โครงการ Timap เพื่อความยุติธรรมได้ใช้

ร่างเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมซึ่งถูกเย็บรวมเป็นเล่ม วิเวก มารู ผู้ก่อตั้งโครงการเห็นว่า

หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของนักกฎหมายชุมชนนั้นค่อนข้างเปิดกว้างในช่วงการเริ่มต้น

โครงการ เขาอยากเห็นว่า เอกสารเหล่านั้นจะถูกพัฒนาไปอย่างสอดคล้องกับความต้องการ

ของนักกฎหมายชุมชน ตัวอย่างเช่น เขาคาดว่าเอกสารประกอบการอบรมนักกฎหมายชุมชน

จะมีค�าแนะน�าเรื่องการท�างานกับหัวหน้าชนเผ่าหรือเรื่องการจัดการกับเงิน คู่มือการอบรมถูก

จัดท�าอย่างเป็นทางการหลังจากการทดลองวิธีการจัดการอบรมในภาคสนามไปแล้ว 2 ปี

หากคณุคาดว่า ในปีแรกของโครงการจะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิคูม่อืค่อนข้าง

มากเนื่องจากการเปลี่ยนจุดเน้นของนักกฎหมายชุมชนหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใน

ประเทศ คุณก็อาจจะเริ่มด้วยการถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม และค่อยๆ เพิ่มเติมเนื้อหาไปเรื่อยๆ 

คณุไม่จ�าเป็นต้องเยบ็เป็นรปูเล่มและตพีมิพ์เอกสารใดๆ ส�าหรบัโครงการของคณุหากคณุยงัรูส้กึ

ไม่พร้อม สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือเอกสารเหล่านั้นจะต้องมีการจัดโครงร่างอย่างดี สมบูรณ์ และนัก

กฎหมายชุมชนของคุณสามารถเข้าถึงได้ 

4.5 หาผู้เขียน

โครงการนักกฎหมายชุมชนส่วนมากใช้คณะผู้เขียนช่วยกันจัดท�าเอกสาร โดยปกติแล้วจะมี

เพียงหนึ่งคณะในการจัดท�าเอกสารทุกอย่าง โดยอาจจะมีแบ่งงานกันระหว่างผู้เขียนตามแต่จุด

แข็งและความสนใจของแต่ละคน แม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเรื่องจ�านวนคณะผู้เขียนที่จะมีได้  

แต่คุณก็อาจจะจ�ากัดไม่ให้มีผู้เขียนหลักเกิน 3 คน เพราะจะท�าให้การคงสไตล์การเขียนตลอด

เอกสารท�าได้ง่ายขึน้ อาจจะมกีารส่งให้ผูเ้ชีย่วชาญเขยีนเอกสารบางส่วน (เช่น ผูเ้ชีย่วชาญทาง

กฎหมายเขียนบางประเด็น) คณะผู้บริหารโครงการหรือผู้เขียน/บรรณาธิการหลักจะเป็นคน

ประสานงานกับคณะผู้เขียน



82   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน     

 h คู่มือ

คู่มือนักกฎหมายชุมชนของคุณจะเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหาร

จัดการงาน เอกสารชิ้นนี้จะต้องให้ความส�าคัญกับความถูกต้องแม่นย�าและความ

สมบูรณ์อย่างมาก ควรจะจัดให้ผู้ที่มีความรู้ทางการใช้กฎหมายจริงเข้ามาร่วมเขียน

หรือตรวจสอบคู่มือนี้ด้วย

เอกสารของคุณควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย และอธิบายแนวคิดทาง

กฎหมายในแบบทีค่นทัว่ไปจะเข้าใจได้ ดงันัน้คณะผูเ้ขยีนจงึควรจะดแูลให้เนือ้หาทาง

กฎหมายนั้นถูกสื่อออกมาอย่างไม่เป็นทฤษฎีหรือซับซ้อนนัก

 h คู่มือวิทยากรผู้อบรม

คู่มือวิทยากรผู้อบรม จะต้องไม่เพียงมีเรื่องทักษะและเนื้อหาที่คุณอยากให้นัก

กฎหมายชุมชนของคุณทราบเท่านั้น แต่ยังจะต้องมีวิธีการถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ใน

การอบรมด้วย หมายความว่า ผู้เขียนคู่มือจะต้องคุ้นเคยกับเนื้อหาที่นักกฎหมาย

ชุมชนต้องเข้าใจ (เช่น ความรู้ด้านกฎหมายและทักษะการไกล่เกลี่ย) และมีความ

คิดสร้างสรรค์ว่าจะส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างไร เป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ผู้เขียนหลักจะต้องเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม ส�าหรับคู่มือ

นักอบรม จะต้องมีทักษะเพิ่มเติมในการเขียน ส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน

แบบมีปฏิสัมพันธ์กับวิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คุณอาจจะหาผู้เขียนเอกสารประกอบการอบรมได้จากคนที่คุณได้ติดต่อระหว่างการ

ประเมินสถานการณ์และการวางแผนโครงการ นอกจากนี้ยังมีจากองค์กรพัฒนา

เอกชนที่ท�างานเรื่องการฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะนิติศาสตร์ 

ถ้าจะให้ดทีีส่ดุแล้ว ผูเ้ขยีนเอกสารของคณุทกุคนหรอือาจจะบางคนควรจะเข้าร่วมใน

การอบรมเบื้องต้นให้แก่นักกฎหมายชุมชนด้วย

ผู้เขียนหลักสูตรที่มีประสบการณ์ ไม่ได้จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้เขียนคู่มือนักกฎหมาย

ชุมชนที่ดีเสมอไป เพราะพวกเขาอาจจะคุ้นเคยกับการเตรียมบทเรียนเพื่อสอน

นักเรียนมากกว่า ก่อนที่คุณจะจ้างผู้เขียน คุณต้องศึกษาตัวอย่างงานเขียนและให้



ตัวอย่างกรอบเรื่องทักษะของนัก

กฎหมายชุมชน กัมพูชา

ส่วนที่ 1: ทักษะนักกฎหมายชุมชน

ทั่วไปและทักษะการบริหารจัดการงาน

• ทักษะนักกฎหมายชุมชน

• นักกฎหมายชุมชนคืออะไร มี

ประเภทอะไรบ้าง บทบาทของ

นักกฎหมายชุมชน นักกฎหมาย

ชุมชนกับการเข้าถึงความยุติธรรม

• ทักษะทางกฎหมายและการสื่อสาร

• การสัมภาษณ์ลูกความ ทักษะด้าน

ภาษา การจดค�าให้การ บันทึก

ค�าให้การ ทักษะการฟัง ทักษะ

การติดตามงาน ทักษะการให้ค�า

ปรึกษา ทักษะการให้ค�าแนะน�า

และการแก้ปัญหา ทักษะการเขียน

จดหมาย ทักษะการเขียนรายงาน

• ทักษะการบริหารจัดการงาน การ

จัดแฟ้ม การท�าบัญชี การหา

หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่จาก

หนังสือรายนามโทรศัพท์ การ

ประชุม การจัดการเวลา สื่อ การ

บริหารงบประมาณ การระดมทุน 

การจ้างคนเข้าท�างาน

ส่วนที่ 2: การผลักดันนโยบาย
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เขาลองเขียนตัวอย่างบทเรียนให้ดูก่อน จากนั้นคุณอาจจะให้ผู้เขียนดูตัวอย่างของ

บทเรียนแบบที่คุณต้องการเพื่อทดสอบดูว่าผู้เขียนนั้นเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่

จ�าเป็นในวิธีการเขียนงานของตนหรือไม่ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิด

ขึน้ การตดิต่อกบัผูเ้ขยีนนัน้ควรจะมกีารสือ่สารให้ชดัเจนว่าคณุต้องการให้เขาท�าอะไร

4.6 การพัฒนาแนวคิดและโครงร่าง

หลงัจากตดัสนิใจเรือ่งเอกสารและผูอ่้านแล้ว คณุจะต้องพฒันากรอบโครงของเอกสารแต่ละชนดิ 

ส�าหรับคู่มือวิทยากรผู้อบรมและผู้รับการอบรมนั้น คุณยังต้องคิดถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติม

และกิจกรรมต่างๆ ที่จ�าเป็นในการจัดการอบรมอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คู่มือวิทยากรส่วนใหญ่จะมีบทต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบ

โครงสร้างของการอบรม วธิกีารแบบมปีฏสิมัพนัธ์ และแนวทางในการด�าเนนิกระบวนการอบรม 

คุณอาจจะหาตัวอย่างดีๆ ของเนื้อหาเหล่านี้ได้จากคู่มือนักกฎหมายชุมชนที่มีกันอยู่แล้ว และ

จากเอกสารการอบรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเมื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

แบบมีปฏิสัมพันธ์ จากการประเมินสถานการณ์คุณจะพอมีแนวคิดว่านักกฎหมายชุมชนของ

คณุต้องจดัการให้การศกึษาแก่ชมุชนมากน้อยเพยีงใด หากคณุเหน็ว่าจะต้องมงีานจดัการศกึษา

ค่อนข้างมากดงัเช่นกรณใีนกมัพชูา คณุกอ็าจจะต้องออกแบบบทเรยีนแบบเข้มข้นเพือ่ใช้ส�าหรบั

ท�างานในชุมชนโดยเฉพาะ

คู่มือวิทยากรผู้อบรมและคู่มือผู้เรียน ยังมักจะมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเนื้อหาและ

ทักษะที่นักกฎหมายชุมชนจะต้องสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินสถานการณ์

ของคุณจะได้ให้ข้อมูลเป็นแนวทางอยู่แล้วว่านักกฎหมายชุมชนจะต้องมีบทบาทอะไรบ้าง และ

ชมุชนทีพ่วกเขาจะต้องท�างานด้วยประสบกบัปัญหาอะไรบ้าง เนือ้หาส่วนทกัษะของนกักฎหมาย

ชมุชนในคูม่อืวทิยากรและคูม่อืผูเ้รยีนควรจะแนะน�าให้เหน็ถงึทกัษะต่างๆ ทีน่กักฎหมายชมุชน

จะต้องทราบ โดยอาจจะจัดหมวดหมู่ได้หลายแบบ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้และความช่วย

เหลือเกี่ยวกับกฎหมาย การแก้ไขข้อพิพาทแบบทางเลือก (เช่น การไกล่เกลี่ย) การบริหาร

จดัการโครงการ (เช่น ระบบแฟ้มเอกสาร) และการจดัการศกึษาและการพฒันาชมุชน (รวมถงึ



ส่วนที่ 3: การแก้ไขข้อพิพาทแบบทาง

เลือก

• บทน�า

• ทักษะการเจรจา

• ทักษะการไกล่เกลี่ยและการประสาน

ไมตรี

• การตัดสินความ

• การร่างข้อแย้งในกรณีพิพาท

• ทางออก

ที่มา: 

Black Sash Education and Training 

Unit (2004) และ Lasky (2005)
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วธิกีารผลกัดนันโยบาย) ร่างของคูม่อืผูเ้รยีนทีจ่ดัท�าขึน้ในกมัพชูานัน้แบ่งทกัษะของนกักฎหมาย

ชุมชนออกเป็นสองส่วนแยกกันโดยเน้นไปที่แต่ละทักษะ (ดูข้อความด้านข้าง)

เนื้อหากฎหมายของเอกสารของคุณ อาจจะปรากฏอยู่ในคู่มือของผู้อบรมและคู่มือผู้

เรียน รวมไปถึงในคู่มือการท�างานของนักกฎหมายชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในเอกสารชิ้นใด เนื้อหา

ส่วนนี้จะต้องกล่าวถึงที่มาและประเภทของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ สถาบันที่บังคับใช้กฎหมาย 

(รวมถงึศาล) และเนือ้หาเฉพาะด้านของกฎหมาย เนือ้หาเฉพาะด้านทีม่กัจะพบในโครงการนกั

กฎหมายชุมชนมีดังต่อไปนี้

 h กฎหมายครอบครัว

 h กฎหมายอาญาและระเบียบวิธีปฏิบัติทางอาญา

 h กฎหมายแพ่งและระเบียบวิธีปฏิบัติทางแพ่ง

 h กฎหมายสวัสดิการสังคม

 h กฎหมายผู้บริโภค 

 h กฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 h กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

 h กฎหมายแรงงาน

 h กฎหมายธุรกิจ

เอกสารเหล่านีจ้ะต้องถกูปรบัให้เข้ากบัประชากรกลุม่ทีค่ณุจะไปท�างานด้วย เช่น คูม่อื

ทีจ่ดัท�าขึน้ส�าหรบัผูห้ญงิชนบททีด้่อยโอกาส อาจจะเน้นไปทีป่ระเดน็ทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความ

รุนแรงในครอบครัว สิทธิในการรับมรดกของผู้หญิง และสิทธิในที่ดินของผู้หญิง คู่มือส�าหรับผู้

หญิงในประเทศที่มีปัญหาเรื่องการที่ผู้หญิงต้องจ่ายค่าสินสอด การแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย 

และการแต่งงานซ�้าซ้อน เกิดทั่วไป ก็ควรจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วย

เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายของคู่มือนักกฎหมายชุมชนของคุณ อาจจะมีแนวทางการ

ส่งต่อคดีที่จะต้องมีการฟ้องร้อง เช่น การส่งคดีไปยังทนายความที่มีความสัมพันธ์กับโครงการ

ตอนท้ายของคูม่อืฉบบันี ้มบีรรณานกุรมทีม่อ้ีางองิถงึคูม่อืนกักฎหมายชมุชนทีม่กีาร

จดัพมิพ์กนัขึน้มาและมรีายละเอยีดวธิกีารด�าเนนิการในประเดน็ต่างๆ อย่างทกัษะนกักฎหมาย

ชมุชนและทกัษะการบรหิารจดัการงานทัว่ไป การแก้ไขข้อพพิาทแบบทางเลอืก และการด�าเนนิ
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งานโครงการ คณุจะเหน็ว่าคูม่อืผูเ้รยีนบางฉบบัอาจจะไม่ได้มข้ีอมลูละเอยีดเกีย่วกบัเทคนคิเรือ่ง

การจัดการศึกษา แต่ได้อ้างอิงกลับไปยังคู่มือของผู้อบรม

ในการพัฒนาเนื้อหาส่วนที่ว่าด้วยการพัฒนาชุมชน คุณจะต้องพิจารณาว่าความ

ต้องการเฉพาะของชมุชนของคณุคอือะไร และบทบาทของนกักฎหมายชมุชนคอือะไร หวัข้อและ

เทคนิคที่อาจจะมีอยู่ในส่วนนี้ก็เช่น การประเมินบนฐานชุมชน การพัฒนาชุมชนและการเสริม

อ�านาจชมุชน และการผลกัดนันโยบาย คณุอาจจะรวมเอาเนือ้หาเรือ่งประชาธปิไตยและธรรมาภิ

บาล การเลือกตั้ง และสิทธิมนุษยชน เข้าไว้ด้วยโดยขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองของประเทศ

ของคุณ บางหัวข้อที่กล่าวมาปรากฏอยู่ในคู่มือนักกฎหมายชุมชนที่อ้างถึงในบรรณานุกรมของ

คู่มือฉบับนี้ 

นอกจากการพฒันากรอบโครงร่างของคูม่อืแต่ละฉบบัแล้ว คณุยงัต้องพจิารณาถงึรปู

แบบของแต่ละบทและแต่ละบทเรียนอีกด้วย เมื่อเอกสารของคุณมีบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่

จะถกูพฒันาโดยกลุม่ผูเ้ขยีนและจะถกูใช้โดยผูอ้บรมต่างๆ คณุกค็วรจะก�าหนดมาตรฐานกรอบ

การเขียนแบบเดียวกันไว้ใช้กับทุกบทเรียน

ตัวอย่างเช่น บทเรียนหรือกิจกรรมในคู่มือผู้เรียนอาจจะมีกรอบโครงร่างดังต่อไปนี้:

 h แนะน�าเนื้อหาโดยสรุป

 h กิจกรรม

คู่มือวิทยากรผู้อบรมในส่วนของกิจกรรมเดียวกันอาจจะมีโครงร่างดังต่อไปนี้:

 h เป้าหมายส�าหรับผู้รับการอบรม

 h พื้นฐานเนื้อหาส�าหรับกิจกรรมและค�าถามเกริ่นน�า

 h ค�าสั่ง/แนวปฏิบัติและวิธีการที่ใช้ในการท�ากิจกรรม

 h ระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม

 h ค�าแนะน�าเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้

 h ค�าตอบที่ควรจะเป็น

 h ทบทวนและสรุป
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คูม่อืวทิยากร ควรจะมแีนวทางเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารสอนแต่ละบทเรยีนแบบทลีะขัน้

ตอน รวมถงึค�าตอบทีค่าดว่าจะได้จากค�าถามในการแลกเปลีย่น คณุยงัจะต้องเชือ่มโยงบทเรยีน

ต่างๆ ที่อยู่ในคู่มือวิทยากรและคู่มือผู้เรียนอีกด้วย ตัวอย่างของกัมพูชาเรื่องกฎหมายผู้บริโภค

ในภาคผนวก 2 ของคูม่อืฉบบันีแ้สดงให้เหน็ว่าบทเรยีนเดยีวกนันัน้ถกูน�าเสนอไว้ในคูม่อืทัง้สอง

ฉบบัอย่างไร โดยฉบบัของผูอ้บรมมข้ีอมลูเพิม่เตมิเพือ่ช่วยในการด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูด้้วย

โครงการกฎหมายข้างถนน (Street Law, Inc.) ได้พฒันาวธิกีารเรยีนรูเ้รือ่งกฎหมาย

ไว้อย่างดี และถูกน�าไปใช้โดยกลุ่มต่างๆ อย่างกลุ่มกฎหมายข้างถนนในแอฟริกาใต้ และศูนย์

กฎหมายชุมชนและการพัฒนาชนบท วิธีการเรียนการสอนของบทเรียนมีองค์ประกอบดังต่อ

ไปนี้:

 h จุดเน้นและทบทวน - เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน และเพื่อเริ่มการพูดคุย

แลกเปลี่ยนสั้นๆ

 h แจ้งผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนและวิธีที่จะใช้ - คาดหวังอะไรจากผู้เข้ารับการ

อบรมบ้าง

 h การสอนโดยผู้สอน - วิธีที่ผู้สอนจะใช้ในบทเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้เรียน

 h ยุทธวิธีแบบมีปฏิสัมพันธ์ - หัวใจของบทเรียน กิจกรรมหลัก

 h สรุป - สรุปแนวคิดหรือทักษะหลักๆ ที่บทเรียนครอบคลุม

โครงการกฎหมายข้างถนนเหน็ว่า องค์ประกอบส�าคญัของบทเรยีนทีเ่กีย่วกบักฎหมาย

กค็อื การพดูคยุถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัแต่ละหวัข้อ เพือ่วเิคราะห์ประเดน็นโยบายทีเ่กีย่วข้อง 

หาและตรวจสอบคุณค่าใดๆ ที่อาจขัดแย้งกัน น�ากฎหมายมาปรับเข้ากับชีวิตของผู้เรียน และ

ช่วยให้ผู้เรียนน�าเนื้อหานี้ไปใช้ระหว่างการอบรม

4.7 จัดการประชุมเพื่อพัฒนาเอกสาร

การประชุมเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการอบรม (หรืออาจจะเรียกว่าการประชุมเพื่อพัฒนา

หลกัสตูรหรอืการประชมุของผูเ้ขยีน) คอืการประชมุทีค่ณุใช้อบรมผูเ้ขยีนเอกสารของคณุในเรือ่ง
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การเขยีนและการเรยีนรูอ้ย่างมส่ีวนร่วม และรบัฟังความคดิเหน็ต่อความคดิเบือ้งต้นและโครงร่าง

เอกสารของคณุ รวมถงึวางแผนกระบวนการเขยีนจรงิ การประชมุเหล่านีจ้ะเป็นโอกาสส�าคญัใน

การชีแ้จงเรือ่งรปูแบบและโครงสร้างของเอกสาร ขัน้ตอนในการพฒันาบทเรยีน การมอบหมาย

ภาระหน้าที่ในการเขียน และการก�าหนดกรอบเวลาในการจัดท�าร่างและทบทวนและแก้ไขร่าง 

นอกจากผู้เขียนคนหลักๆ แล้ว คุณอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินโครงการ คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาของคุณ และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจในโครงการของคุณ ให้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยก็ได้

การประชุมผู้เขียนครั้งแรก

การประชุมการพัฒนาเอกสารครั้งแรกมักจะน�าโดยผู้น�าโครงการ และอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก

โครงการนักกฎหมายชุมชนในประเทศอื่นๆ ที่ได้เคยผ่านกระบวนการเขียนในประเทศของตน

มาแล้ว หากคุณจัดให้ผู้เอื้ออ�านวยกระบวนการจากต่างประเทศมาเข้าร่วม คุณควรจะพยายาม

เลอืกคนทีเ่คยท�างานในประเทศทีใ่กล้เคยีงกบัประเทศของคณุ (เช่น ในประเทศทีป่ระชาชนไม่รู้

จักหรือไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) หากคุณมีงบประมาณเพียงพอ คุณอาจจะ

จัดการประชุมเพื่อพัฒนาเอกสาร 2 ครั้ง โดยจัดครั้งแรกขึ้นในขั้นเริ่มแรกของการเขียน และ

ครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการทดสอบการใช้เอกสารแล้ว ข้อเสนอแนะต่อไปในแนวทางฉบับนี้จะถือ

เอาว่าคุณจะจัดการประชุมผู้เขียนสองครั้ง

ก�าหนดการของการประชุมการพัฒนาเอกสารครั้งแรกนั้นควรจะมีการแนะน�าถึงเป้า

หมายของโครงการและบทบาทของนักกฎหมายชุมชน มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบเดียวกัน

กับที่คุณคาดว่าควรจะมีอยู่ในคู่มือวิทยากรผู้อบรมและคู่มือผู้เรียน และโอกาสในการเขียน น�า

เสนอ และวิจารณ์ร่างบทเรียน การประชุมอาจจะเป็นแบบสั้นๆ เพียงสามวัน หรืออาจจะนาน

ถึง 2 สัปดาห์ก็ได้ ภาคผนวก 3 มีตัวอย่างก�าหนดการประชุมเพื่อเขียนเอกสารนาน 9 วันที่

จัดในประเทศมองโกเลีย ก�าหนดการนี้อาจจะถูกย่นย่อหรือถูกแบ่งออกเป็นการประชุมหลายๆ 

ครั้งก็ได้ตามแต่ความต้องการของคุณ

เอกสารที่ใช้ในการประชุม ควรจะประกอบด้วยชุดเอกสารที่มีข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญ

และทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้เขียนสามารถน�าไปใช้ได้ รวมถึงมีเอกสารประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่จะ

จดัขึน้ระหว่างการอบรมด้วย เอกสารประกอบชิน้หนึง่ทีม่ปีระโยชน์กค็อื ค�าแนะน�ากระบวนการ



กรอบเวลาในการพัฒนาเอกสารนัก

กฎหมายชุมชน มองโกเลีย

ขั้นตอนที่ 1

การประชุมเพื่อพัฒนาเอกสาร ครั้งที่ 1

ระยะเวลา: 5 วัน

ขั้นตอนที่ 2

คู่มือผู้เรียน: อธิบายผลที่คาดและส่วน

ต่างๆ แบบฝึกหัด สรุปแนวคิดและขั้นตอน

การอบรม 

คู่มือผู้สอน: โครงสร้างที่ออกแบบมาใช้กับ

ทุกกิจกรรม

ระยะเวลา: 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3

ส่งร่างเอกสารหนึ่งในสามส่วนแรกให้แก่

บรรณาธิการหลัก

ระยะเวลา: 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 4

ส่งร่างเอกสารอีกหนึ่งในสามส่วน 

ความเห็นเบื้องต้นจากบรรณาธิการหลัก

ต่อร่าง

ระยะเวลา: 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 5

ส่งร่างหนึ่งในสามส่วนสุดท้าย

ระยะเวลา: 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 6

บรรณาธิการหลักตรวจเอกสารโดย

ละเอียด

ระยะเวลา: 1-2 เดือน

ขั้นตอนที่ 7
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เขยีนทีอ่ธบิายวสิยัทศัน์ของโครงการของคณุในแง่ของเนือ้หาและสไตล์ในการน�าเสนอเนือ้หาและ

แนวคิดหลักๆ ภาคผนวก 3 มีตัวอย่างแนวทางในการเขียนคู่มืออบรมอยู่ 

เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เขียนของคุณเข้าใจแนวคิดหลักๆ และวิธีการสอนที่ต้องปรากฏใน

เอกสารการฝึกอบรมนกักฎหมายชมุชน คณุอาจจะก�าหนดเวลาในการประชมุให้มกีารออกแบบ

และสาธิตบทเรียนจ�าลอง กิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณเห็นถึงทักษะของผู้เขียนแต่ละคนและการ

สนับสนุนและแนวทางใดๆ ที่พวกเขาต้องการเพื่อจะสามารถท�างานส�าเร็จได้ด้วยตนเอง คุณ

อาจจะใช้เวลาเพิม่เตมิพเิศษกบัผูเ้ขยีน เพือ่ดแูลให้พวกเขาใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม

จรงิๆ ร่างบทเรยีนทีเ่ขยีนขึน้ในระหว่างการประชมุเพือ่จดัท�าเอกสารสามารถถกูน�าไปใช้เป็นฐาน

ของเนื้อหาจริงๆ ที่คุณจะใส่ไว้ในเอกสารของคุณด้วยก็ได้

การประชุมครั้งที่ 2

หากคุณมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอ คุณควรจะจัดการประชุมเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบ

การอบรมครั้งที่ 2 หลังจากที่คุณได้ทดสอบเอกสารในการอบรมนักกฎหมายชุมชนกลุ่มแรก

แล้ว เป้าหมายของการประชุมครั้งที่สองก็คือ เพื่อทบทวนผลของการทดสอบใช้เอกสารและ

ตกลงกันเรื่องการแก้ไขรอบสุดท้าย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเอกสารนั้นอาจได้มาจากการ

ประชมุฟังความเหน็ของนกักฎหมายชมุชนหลงัจากทีพ่วกเขาได้น�าเอกสารไปใช้ในสนามจรงิแล้ว  

(ด ู4.10) การจดัการประชมุในขัน้ตอนนีม้กัจะเปิดโอกาสให้มกีารแก้ไขเอกสารเลก็น้อย และก็

ยังอาจจะเพิ่มเอาประเด็นที่คุณมองข้ามไปในขั้นตอนก่อนหน้านี้เข้าไว้ด้วยก็ได้

ในท�านองเดียวกันกับการประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งที่ 2 ควรจะมีการก�าหนด

ภาระหน้าที่และครอบเวลาให้ชัดเจน หากคุณจะต้องพัฒนาข้อมูลหรือเอกสารขึ้นใหม่อย่างเร่ง

ด่วน คุณอาจจะจัดล�าดับความส�าคัญไว้ที่การเขียนส่วนนี้ก่อน แล้วแจกร่างให้กับนักกฎหมาย

ชมุชนทนัท ีคณุอาจจะต้องให้มผีูเ้ชีย่วชาญมาทบทวนส่วนใหม่ๆ ทีเ่พิง่เขยีนขึน้นีด้้วย เช่น ส่วน

เนื้อหากฎหมายใหม่ๆ



การประชุมพัฒนาเอกสารครั้งที่ 2

ระยะเวลา: 5 วัน

ขั้นตอนที่ 8

การทบทวนคู่มือ

ระยะเวลา: 2-3 เดือน

ขั้นตอนที่ 9

การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนครั้งที่ 

1 พร้อมความเห็นต่อคู่มือ

ระยะเวลา: 5 วัน

ขั้นตอนที่ 10

การใช้เอกสารในสนามโดยนักกฎหมาย

ชุมชน พร้อมทั้งความเห็นต่อคู่มือ

ระยะเวลา: 3 เดือน

ขั้นตอนที่ 11

การอบรมนักกฎหมายชุมชนครั้งที่ 2 

พร้อมทั้งความเห็นต่อคู่มือ

ขั้นตอนที่ 12

จัดท�าคู่มือให้สมบูรณ์และตีพิมพ์

ที่มา: 

B. Jigmeddash, จากการสนทนากับผู้

เขียน  17 ตุลาคม 2550
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4.8 การติดตาม สนับสนุน และทบทวนการเขียนเอกสาร

กระบวนการพัฒนาเอกสารประกอบการอบรมมักจะต้องใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 6 เดือน โดย

รวมถงึการพฒันาร่างแรกและกระบวนการสนบัสนนุและตดิตามอย่างต่อเนือ่ง และการปรบัปรงุ

ร่างขั้นต้น หากคุณไม่จัดท�าร่างฉบับสมบูรณ์ในคราวเดียว คุณอาจจะเน้นไปที่เนื้อหาบางส่วน

หรือบางประเด็น แล้วทดสอบเนื้อหานี้ในการอบรมนักกฎหมายชุมชน จากนั้นก็จัดท�าร่างให้

สมบูรณ์ก่อนที่จะท�าไปใช้จริงในชุมชนก็ได้ คุณจะต้องจัดท�าแผนที่สอดคล้องกับตารางานของ

คุณ ทรัพยากร และเวลาว่างของผู้เขียน 

 โครงการนักกฎหมายชุมชนในมองโกเลียมีกรอบเวลาอย่างละเอียดในการพัฒนา

เอกสารของโครงการ (ดูข้อความด้านข้าง)

เมื่อผู้เขียนของคุณเริ่มลงมือท�างาน เขาอาจจะต้องการตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวบท

กฎหมาย หรือค�าชี้แจงถึงบทบาทของพวกเขา คณะผู้บริหารหรือผู้เขียน/บรรณาธิการหลักจะ

ต้องติดต่อกับผู้เขียนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆ คณะ

ผู้เขียนที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานส�าหรับโครงการทั้งโครงการของคุณ ผู้อ�านวยการโครงการ

นักกฎหมายชุมชนคนหนึ่งได้แนะไว้ว่า “ท�าให้พวกเขามีความสุขเข้าไว้ แม้ในยามที่คุณวิพากษ์

วิจารณ์เขาก็ตาม” แต่ในบางกรณี อาจต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เขียนหากเขาไม่สามารถผลิตงาน

ออกมาได้ตามก�าหนด

หลงัจากได้มกีารจดัท�าร่างเบือ้งต้นแล้ว และได้รบัการรบัรองโดยผูเ้ขยีน/บรรณาธกิาร

หลกัหรอืคณะผูบ้รหิารแล้ว กส็ามารถเสนอร่างนีไ้ปให้กลุม่ทีป่รกึษาการจดัท�าเอกสารพจิารณา 

ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว กลุม่นีค้วรจะประกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญทางกฎหมายและทางวธิกีารเรยีน

การสอน และควรจะคุ้นเคยกับประชากรกลุ่มที่คุณจะอบรมและให้การศึกษา เมื่อขอให้ผู้อ่าน

จากภายนอกช่วยพิจารณาเอกสารของคุณ ควรจะก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาและก�าหนดการ

ที่จะรับความเห็นคืนให้ชัดเจน

จากความคิดเห็นต่อร่างนี้ คุณก็จะสามารถท�าร่างฉบับสุดท้ายได้ก่อนที่จะท�าไปใช้ใน

การอบรมนักกฎหมายชุมชนจริง ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่คุณท�างาน คุณอาจจะต้องช่วยท�าให้ผู้

เขยีนยอมรบัค�าวจิารณ์ทีม่ต่ีองานของตน เพือ่ทีพ่วกเขาจะได้ยนิดยีอมปรบัเปลีย่นตามข้อเสนอ

แนะ/วิจารณ์
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4.9 การใช้เอกสารในการอบรมนักกฎหมายชุมชน

เมื่อคุณเสร็จสิ้นส่วนการพัฒนาเอกสารแล้ว คุณก็พร้อมที่จะน�าเอกสารไปใช้ บทที่ 5 กล่าวถึง

การอบรมนกักฎหมายชมุชนเบือ้งต้นโดยละเอยีด การอบรมครัง้แรกอาจจะต้องเป็นการ “อบรม

นกัอบรม” ซึง่กค็อืการอบรมทีอ่อกแบบมาส�าหรบันกักฎหมายชมุชนทีจ่ะเป็นผูน้�าในการเตรยีม

ตวันกักฎหมายชมุชนทีม่าจากชมุชนให้ท�างานได้ การอบรมเบือ้งต้นอาจจะท�าโดยผูอ้�านวยการ

โครงการ (โดยอาจจะมคีวามช่วยเหลอืจากผูเ้ขยีนเอกสารด้วย) ให้แก่นกักฎหมายชมุชนทีม่หีน้า

ที่อบรมภายในชุมชนของตนเท่านั้น 

เป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องรวบรวมความคิดเห็นต่อเอกสารการอบรมและกิจกรรมต่างๆ 

ของคุณทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดการด�าเนินโครงการ ในการอบรมนัก

กฎหมายชุมชนเบื้องต้นที่จัดในกัมพูชา มีการก�าหนดเวลาไว้ในแต่ละวันให้เป็นการรวบรวม

ความเหน็จากผูเ้ข้ารบัการอบรม ตวัอย่างค�าถามทีใ่ช้ในการระดมความเหน็ในกมัพชูาอยูใ่นภาค 

ผนวก 4

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างค�าถามสรุปที่คุณอาจลองใช้เพื่อรับฟังความเห็นต่อคู่มือวิทยากร

ผู้อบรม:

 h หัวข้อสอดคล้องกับชีวิตของชาวบ้านหรือไม่

 h กิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อหรือไม่

 h กิจกรรมดึงดูดให้มีส่วนร่วมหรือไม่

 h เราได้ตอบโจทย์ประเด็นส�าคัญๆ ทั้งหมดหรือยัง

 h มีความสมดุลระหว่างหัวข้อและวิธีการเรียนรู้ทั้งหมดหรือไม่

บางครั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจจะลังเลหรือไม่คุ้นเคยกับการให้ค�าวิพากษ์วิจารณ์

ในการอบรม คุณจะต้องหาทางที่ท�าให้มีการแบ่งปันความเห็นเช่นนั้นได้ง่ายขึ้น เช่น การให้มี

การเขียนความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องลงชื่อ หรือโดยการจัดให้มีการพูดสะท้อน

ความเห็น

เมือ่คณุได้ความเหน็มาแล้วกต้็องท�าไปใช้ในการปรบัปรงุเอกสารของคณุ การปรบัปรงุ

แก้ไขเอกสารในช่วงแรกๆ ของโครงการนั้นท�าง่ายกว่าการจะท�าในภายหลังเมื่อคุณได้ลงทุน
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ทรัพยากรทางมนุษย์ งบประมาณ และจิตใจ ไปกับร่างเอกสารมากแล้ว คุณควรไปพบกับผู้

เขยีนเอกสารและทบทวนเอกสารร่วมกนั โดยพดูคยุแลกเปลีย่นถงึประเดน็ทีค่ณุเลอืก วธิกีารที่

คุณใช้ และรูปแบบและสไตล์การเขียน ตัวอย่างเช่น จ�าเป็นต้องมีการอธิบายไว้ในบทเรียนเพิ่ม

เตมิให้วทิยากรผูอ้บรมทราบว่าควรน�าบทเรยีนทลีะขัน้อย่างไรหรอืไม่ คูม่อืวทิยากรผูอ้บรมควร

จะมีรายละเอียดเรื่องวิธีการเอื้ออ�านวยกระบวนการแลกเปลี่ยนความเห็นมากกว่านี้ หรือควร

จะมีการเขียนแนะน�าวิธีการสอนแต่ละวิธีแบบกว้างๆ หรือไม่ กรณีศึกษาละเอียดเกินไปหรือ

ไม่ และควรจะปรับให้ง่ายกว่านี้หรือไม่

คุณอาจจะตกลงร่วมกับผู้เขียน ในการก�าหนดกรอบเวลาการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 

เมือ่ได้มกีารเตรยีมการแก้ไขเอกสารแล้ว คณุกพ็ร้อมทีจ่ะก้าวสูข่ัน้ตอนส�าคญัทีส่ดุในการทบทวน

เอกสาร นั่นคือ การดูว่าคู่มือถูกใช้งานจริงระหว่างการปฏิบัติงานของโครงการเป็นอย่างไร ณ 

ขั้นตอนนี้ คุณไม่ควรจะจัดพิมพ์เอกสารใดๆ ออกมาเป็นรูปเล่ม แต่โครงการของคุณและนัก

กฎหมายชุมชนของคุณควรจะใช้เอกสารที่ถ่ายส�าเนาไปก่อน คุณควรจะจัดพิมพ์และเผยแพร่

เอกสารของคุณหลังจากที่โครงการได้ทดสอบและปรับปรุงเอกสารอย่างดีแล้วเท่านั้น

4.10 การทดสอบเอกสารในการท�างานภาคสนาม

การทดสอบภาคสนาม หรือการทดสองน�าร่อง เป็นค�าที่ใช้อธิบายถึงการทดลองใช้เอกสารใน 

“สนาม” เมือ่โครงการของคณุเริม่ท�างานและนกักฎหมายชมุชนเริม่ท�างานในชมุชน ในระหว่าง

การทดสอบภาคสนาม คณุควรจะขอให้นกักฎหมายชมุชนแสดงความเหน็แบบเดยีวกบัทีค่ณุขอ

ในช่วงการอบรมเบือ้งต้น นอกจากนี ้คณุยงัจะต้องขอให้นกักฎหมายชมุชนเล่าถงึข้อมลูเกีย่วกบั

กิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาก�าลังท�าอยู่ในชุมชนอีกด้วย

เมื่อคุณเริ่มทดสอบเอกสารในภาคสนาม คุณควรจะถามนักกฎหมายชุมชนของคุณ

ด้วยค�าถามต่อไปนี้เกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้:

 h ความสมบูรณ์: คู่มือมีหัวข้อและทักษะที่จ�าเป็นทั้งหมดในการปฏิบัติงานของนัก

กฎหมายชุมชนหรือไม่ มีรายละเอียดเพียงพอหรือไม่ จะต้องเพิ่มเติมอะไรอีก
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 h ความถูกต้อง: ข้อมูลที่ให้ไว้นั้นถูกต้องหรือไม่

 h ความมีประโยชน์: ข้อมูลถูกน�าเสนอในแบบที่สามารถน�าไปใช้ได้เลยหรือไม่

ค�าถามเพือ่ขอความเหน็อาจจะมทีัง้ค�าถามกว้างๆ และค�าถามเฉพาะส�าหรบัโครงการ

ของคณุ คณุจะต้องมรีะบบในการรวบรวมความเหน็จากนกักฎหมายชมุชน ไม่ว่าจะผ่านทางการ

ประชุม การไปเยี่ยมดูงาน หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ การประชุมหลังจากเริ่มท�างานไปสองสาม

เดือนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการให้การอบรมและการสนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงในการทบทวน

ผลของการทดสอบภาคสนาม ความเห็นจากนักกฎหมายชุมชนยังจะช่วยชี้ถึงจุดที่การประชุม

พัฒนาเอกสารครั้งที่สองควรจะเน้นอีกด้วย (ดู 4.7)

4.11 จัดท�าเอกสารให้สมบูรณ์

จากการปรับปรุงเอกสาร คุณก็ควรจะเตรียมจัดท�าเอกสารของคุณให้สมบูรณ์ ควรจะมีการ

ทบทวนและตรวจสอบรับรองเอกสารนี้เป็นครั้งสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณ

หากคณุใช้ภาพประกอบหรอืการ์ตนู กต้็องดใูห้ภาพเหล่านัน้สอดคล้องกบัวฒันธรรม

และกลุ่มเป้าหมายของเอกสาร โครงการนักกฎหมายชุมชนในแอฟริกาใต้และกัมพูชาได้จัดให้

ตัวแทนชุมชนเป้าหมายได้พิจารณาภาพการ์ตูนก่อนที่จะน�าไปตีพิมพ์

คุณควรจะคิดอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะลงเงินและเวลาไปกับการตีพิมพ์และเผยแพร่

เอกสารของคณุ ในระหว่างการท�างานของนกักฎหมายชมุชนในชมุชน ความต้องการใหม่ๆ และ

ความเหน็จากชมุชน จะส่งผลต่อเนือ้หาของเอกสารของคณุ และคณุอาจจะต้องเปลีย่นแปลงหรอื

ปรับแก้ไขเอกสารเป็นระยะ หลังจากพิจารณาดีแล้ว คุณอาจจะตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการ

ท�างานไปสองสามปีโดยใช้เอกสารที่ถ่ายส�าเนา ซึ่งสามารถปรับปรุงให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง

ได้ง่ายและมีราคาถูกก็ได้

หากโครงการของคุณได้รับเงินอุดหนุนจากภายนอก อาจจะมีข้อก�าหนดว่าคุณต้อง

ตีพิมพ์คู่มือต่างๆ ของคุณ ในกรณีเช่นนั้น คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องการใช้สี คุณภาพกระดาษ 
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การออกแบบปก และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากในองค์กรของคุณไม่มีคนที่คุ้นเคยกับ

กระบวนการจัดพิมพ์หนังสือ คุณก็ควรจะต้องใช้นักออกแบบและโรงพิมพ์ภายนอก คุณควร

จะลองขอตัวอย่างและประมาณค่าใช้จ่ายจากนักออกแบบและโรงพิมพ์อย่างน้อยสองแห่งก่อน

ตัดสินใจ
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บทที่ 5

การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน

สารบัญบท
5.1 รูปแบต่างๆ ของการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน
52 เนื้อหาการฝึกอบรม
5.3 วิธีการฝึกอบรม
5.4 สิ่งท้าทายในการฝึกอบรมและการเรียนรู้
5.5 วิทยากรผู้อบรม
5.6 การจัดการในการฝึกอบรม

บทนี้อธิบายถึงกระบวนการและโครงการต่างๆ ในการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน โครงการ 

ฝึกอบรมเหล่านีส้ามารถจดัขึน้ได้ตลอดช่วงการท�างานของโครงการของคณุ ตัง้แต่การปฐมนเิทศ

นกักฎหมายชมุชนไปจนถงึการคดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ และนกัเคลือ่นไหวทีเ่หมาะสมมาช่วยเตรยีม

นักกฎหมายชุมชนให้ท�างานในชุมชนของตนเอง บทนี้เน้นไปที่วิธีการอบรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

เนือ้หาและทกัษะทีก่ารฝึกอบรมครอบคลมุ และวธิกีารทีค่ณุสามารถใช้ในการคดัเลอืกวทิยากร

ผู้อบรมและในการจัดการฝึกอบรม
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5.1 รูปแบบต่างๆ ในการอบรมนักกฎหมายชุมชน

การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนของคุณจะเป็นงานที่ด�าเนินไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด จะมีการฝึก

อบรมเริม่แรกก่อนทีน่กักฎหมายชมุชนจะเริม่ปฏบิตังิาน จากนัน้พวกเขาจะได้รบัการสนบัสนนุ

ทัง้แบบทีเ่ป็นทางการและทีไ่ม่เป็นทางการ และได้เรยีนรูผ่้านทางการท�างานในสนาม การเยีย่ม

ดูงานของหัวหน้างาน และการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ�านวยการโครงการ รวมถึงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบตัิการที่จัดขึน้เป็นระยะโดยโครงการของคุณ การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนที่ดีที่สุดก็คือ

กระบวนการพัฒนาที่ด�าเนินไปอย่างสืบเนื่องที่รวมถึงการฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริงด้วย

หลายโครงการได้พฒันารปูแบบการฝึกอบรมนกักฎหมายชมุชนขึน้มา โดยออกแบบ

ให้สอดคล้องกับความต้องการและทรัพยากรของโครงการ คุณอาจจะเริ่มด้วยการอบรมเข้ม

ข้นนานหนึ่งสัปดาห์ครึ่งหรือสองสัปดาห์ ตามด้วยการไปเยี่ยมดูงานในพื้นที่ทุกเดือน และการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทุกครึ่งปีก็ได้ หากนักกฎหมายชุมชนของคุณได้รับการอบรม (และได้รับ

การรับรอง) โดยโครงการคลินิกกฎหมาย คุณก็ควรจะต้องพัฒนาแผนการฝึกอบรม 1 หรือ  

2 ปี ซึ่งมีการอบรมแบบห้องเรียนทั่วไปที่มีการสอนให้ข้อมูลเป็นจ�านวนชั่วโมงที่เฉพาะเจาะจง

ลงไป ดลู้อมกรอบด้านข้างเรือ่งตวัอย่างของประเภทและระดบัต่างๆ ของการอบรมนกักฎหมาย

ชุมชน

การก�าหนดระยะเวลาและความเข้มข้นของการฝึกอบรมของคุณ จะต้องสัมพันธ์กับ

เอกสารประกอบการอบรมของคณุว่ารอบด้านและสมบรูณ์เพยีงใด หากผูเ้ขยีนเอกสารของคณุ

ผลติเอกสารทีค่่อนข้างสมบรูณ์ให้นกักฎหมายชมุชน คณุกอ็าจจะจดัการฝึกอบรมเบือ้งต้นทีเ่ข้ม

ข้น ต่อด้วยการให้การสนับสนุนผ่านทางการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

อกีหนึง่หรอืสองครัง้ในช่วงปีแรกของการท�างาน หากคณุพฒันาเอกสารประกอบไปพร้อมๆ กบั

การเริ่มท�างาน หรือคาดว่าจะต้องมีการปรับแก้เอกสารขนานใหญ่ คุณก็อาจจะจัดการอบรม

เบื้องต้นเป็นระยะเวลาสั้นกว่านี้ ตามด้วยชุดการอบรมเสริมตลอดปีแรกของการท�างาน คุณ

ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการออกแบบการฝึกอบรมของคุณ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะค่อยๆ 

พัฒนาไปพร้อมกับโครงการโดยรวมของคุณ สิ่งที่ส�าคัญก็คือต้องมีการประเมินความต้องการ

ของนักกฎหมายของคุณอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนและการควบคุมดูแลงานที่จ�าเป็น

แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



96   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน     

5.1.1 การฝึกอบรมเบื้องต้น

การฝึกอบรมเบื้องต้นของนักกฎหมายชุมชนจะเป็นการประมวลงานที่คุณท�ามาทั้งหมด การ

อบรมนี้เป็นสัญญาณการเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่งในโครงการของคุณ และจะเป็นสิ่งที่วางรากฐาน

ส�าหรบัการอบรมในครัง้ต่อๆ ไป การอบรมเบือ้งต้นของนกักฎหมายชมุชนมกัจะจดัอย่างเข้มข้น

ในเวลาหนึง่หรอืสองสปัดาห์ ในเซยีร์ราลโีอน การอบรมเบือ้งต้นนานสองสปัดาห์ (ดภูาคผนวก 

5 ก�าหนดการอบรม) การอบรมจะอยูบ่นฐานของประเดน็ทางกฎหมายทีไ่ด้มาจากการประเมนิ

ความต้องการและข้อมูลจากการลงพื้นที่ และจะเน้นไปที่สามประเด็น คือ

 h ตัวบทกฎหมาย (เช่น รัฐธรรมนูญ บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิด กฎหมายอาญา และ

กฎหมายครอบครัว)

 h วิธีการทำางานของรัฐบาลและโครงสร้างของศาลเซียร์ราลีโอน (ส่วนนี้รวมถึงผู้แทน

จากต�ารวจและกระทรวงสวัสดิการสังคม)

 h ทักษะการเป็นนักกฎหมายชุมชน (เช่น การไกล่เกลี่ย การสัมภาษณ์ การบันทึกค�า

ให้การ การผลักดันนโยบาย การจัดการศึกษาให้ชุมชน การจัดการกับเหยื่อความ

รนุแรงในครอบครวั และการบรหิารจดัการงาน) การอบรมของคณุอาจจะน�าเจา้หนา้ที่

จากหนว่ยงานตา่งๆ เขา้มารว่มดว้ย เชน่ ต�ารวจในพืน้ที ่เจา้หนา้ทีจ่ากกระทรวงและ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และสมาชกิสภานติบิญัญตัริะดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิวทิยากร

และการลงพื้นที่จะให้ข้อมูลแก่นักกฎหมายชุมชนของคุณ เกี่ยวประเด็นในกฎหมาย

และนโยบาย และช่วยให้นักกฎหมายชุมชนเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารของ

รัฐบาล

การเริม่โครงการนกักฎหมายชมุชน ไม่ได้หมายความถงึเพยีงการเตรยีมนกักฎหมาย

ชุมชนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเตรียมกลุ่มอื่นๆ ที่จะต้องเกี่ยวกับ

ในการสนับสนุนโครงการด้วย กลุ่มสนับสนุนที่อาจได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมก็มีเช่น  

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ) ที่อยู่ในชุมชนที่โครงการจะไปท�างานด้วย แม้นักกฎหมายชุมชนจะต้องท�างานเรื่อง

การจัดการศึกษาให้ชุมชนอยู่แล้ว แต่การอบรมเบื้องต้นให้คนกลุ่มอื่นๆ ก็จะช่วยเผยแพร่เรื่อง

โครงการนักกฎหมายชุมชนและสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของในกลุ่มชาวบ้านได้

ระดับต่างๆ ของการอบรมนัก

กฎหมายชุมชนเป็นทางการ

* การอบรมพื้นฐาน

การอบรมนักกฎหมายชุมชนพื้นฐาน

ครอบคลุมทักษะทั่วไปที่นักกฎหมาย

ชุมชนทุกคนต้องใช้

* การอบรมเฉพาะทาง

ตัวอย่างเช่น นักกฎหมายชุมชนที่

ท�างานสัมพันธ์กับกลุ่มสิทธิมนุษยชน

ของผู้หญิง จะต้องได้รับการอบรมเข้ม

ข้นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้หญิงและ

กฎหมาย

* การอบรมระหว่างการทำางาน

เป็นการอบรมที่นักกฎหมายชุมชน

เรียนรู้โดยการท�างานไปพร้อมกับนัก

กฎหมายชุมชนที่มากประสบการณ์ ใน

ส�านักงานที่ปรึกษาหรือในชุมชน

* การอบรมทบทวนความรู้

การอบรมทบทวนความรู้เป็นครั้งคราว

จะช่วยให้นักกฎหมายชุมชนเรียนรู้

ทักษะใหม่ๆ และได้รับข้อมูลทันสมัย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย

* การอบรมทักษะการอบรมขั้นสูง

ส�าหรับนักอบรม

นักกฎหมายชุมชนที่มีประสบการณ์

ท�างานอาจจะรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
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5.1.2 การอบรมภาคสนามและการศึกษาแบบต่อเนื่อง

ผู้อ�านวยการโครงการนักกฎหมายชุมชนเห็นพ้องกันว่า นอกจากการอบรมเบื้องต้นแล้ว สิ่งที่

ส�าคัญต่อการท�างานภาคสนามที่มีประสิทธิภาพคือ การควบคุมดูแลงานจากทนายความและผู้

อบรมคนอืน่ๆ การฝึกอบรมเบือ้งต้นควรจะถกูมองว่าเป็นขัน้แรกทีส่�าคญั แต่ไม่ใช่ขัน้ตอนสดุท้าย

ในการพัฒนานักกฎหมายชุมชนที่มีฝีมือดี หลังจากการฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับนักกฎหมาย

ชุมชนโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นแล้ว นักกฎหมายชุมชนยังควรจะได้รับ

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยผสานการเรียนรู้จากห้องเรียน (จากการฝึกอบรม) เข้ากับ

ประสบการณ์ภาคสนาม (การเรียนรู้จากการท�างานและการได้รับการสนับสนุนผ่านทางการ

เยีย่มดงูานโดยผูอ้�านวยการโครงการ) รปูแบบของการฝึกอบรมนกักฎหมายชมุชนนัน้ขึน้อยูก่บั

ทรัพยากรที่คุณมีและสภาพแวดล้อมของโครงการของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด 

นักกฎหมายชุมชนของคุณจะต้องเข้าใจว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยส่วน

ใหญ่จะเกิดขึ้นในภาคสนาม และการอบรมอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของตน บทที่ 

7 มีรายละเอียดเรื่องการเยี่ยมตรวจงานและการควบคุมดูแลงานอย่างต่อเนื่อง

มีบางประเทศที่โครงการจัดการศึกษาให้นักกฎหมายชุมชน ได้รับการรับรองโดย

สถาบันการศึกษาที่สามารถออกประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิได้ หรือได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานทางกฎหมาย เช่น สภาทนายความ ในแอฟริกาใต้ ศูนย์กฎหมายชุมชนและการ

พัฒนาชนบทเคยจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมเชิงวิชาการ

นาน 6 เดือน และการฝึกอบรมภาคสนาม 18 เดือน ผ่านทางมหาวิทยาลัยนาตาล-เดอร์

บัน มหาวิทยาลัยควาซูลู-นาตาล ซึ่งเกิดจากการควบรวมมหาวิทยาลัยนาตาล-เดอร์บันได้รับ

ด�าเนนิโครงการนีต่้อ และได้มหีลกัสตูรประกาศนยีบตัรนกักฎหมายชมุชนศกึษา เป็นหลกัสตูร 

2 ปี แบ่งเป็น 8 ภาคการศึกษา แต่ละภาคนาน 8 สัปดาห์ และมีการให้การสนับสนุนผ่าน

ทางออนไลน์ในระหว่างการลงพื้นที่ฝึกงานในภาคสนาม ในซิมบับเว มูลนิธิทรัพยากรกฎหมาย  

(Legal Resources Foundation) มีโครงการฝึกอบรม 5 ขั้น ทุกๆ 3-4 ปี โดยมีการสอบและ

ออกประกาศนยีบตัรทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยสภาการศกึษากฎหมาย (Council for Legal Educa-

tion) และสภาทนายความ (Law Society)

เพื่อเป็นนักอบรมนักกฎหมายชุมชน 

และช่วยพัฒนานักกฎหมายชุมชนหน้า

ใหม่ๆ ในชุมชนที่ตนท�างาน
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5.2 เนื้อหาการอบรม

เนือ้หาการอบรบของคณุ ควรจะสะท้อนถงึเอกสารและทรพัยากรทีค่ณุได้พฒันาขึน้มาตามราย

ละเอียดในบทที่ 4 “การพัฒนาเอกสารประกอบการอบรม” โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งเนื้อหา

ออกได้เป็นสามส่วน คือ

 h ความรู้/เนื้อหาทางกฎหมาย

 h ทักษะการเป็นนักกฎหมายชุมชน

 h ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรัฐบาลและการท�างานบริการของรัฐบาล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ส�าหรับโครงการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนนั้นคล้ายคลึง

กันในทุกองค์กร แม้ว่าจุดเน้นด้านเนื้อหาและทักษะจะต่างกันไปตามแต่การปฏิบัติงานของนัก

กฎหมายชุมชนของคุณ โครงการนักกฎหมายชุมชนที่เน้นท�างานกับกลุ่มคนเฉพาะอาจจะเน้น

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเหล่านี้ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายการรับมรดกของผู้หญิง หรือการ

เลือกปฏิบัติต่อหญิงชาวโรมา) หัวข้อเหล่านี้จะได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ

ที่คุณได้ท�าตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หากคุณคาดไว้ว่านักกฎหมายชุมชนของคุณจะต้องท�างาน

จัดการศึกษาให้ชุมชนอย่างมาก การฝึกอบรมของคุณก็อาจจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการ

สอน คณุจะต้องหาจดุสมดลุย์ทีเ่หมาะสมระหว่างการให้ค�าปรกึษา การพฒันาชมุชน การจดัการ

ศกึษา และการอบรมทกัษะทางกฎหมาย ทีส่ะท้อนถงึล�าดบัความส�าคญัของงานของโครงการคณุ

การฝึกอบรมนกักฎหมายชมุชน ยงัต้องถกูปรบัให้สอดคล้องกบัภมูหิลงัและระดบัการ

ศกึษาของนกักฎหมายชมุชนทีจ่ะมาท�างานด้วย ตวัอย่างเช่น ในมองโกเลยี นกักฎหมายชมุชน

มปีรญิญาทางด้านกฎหมายและมคีวามรูท้างกฎหมายอยูแ่ล้ว ในกมัพชูา นกักฎหมายชมุชนซึง่

สงักดัองค์กรพฒันาเอกชนทีม่ตีัง้อยูเ่ดมิ มทีกัษะการท�างานด้านการพฒันาชมุชนและการให้ค�า

ปรึกษาส่วนบุคคลอยู่แล้ว กระบวนการวางแผนของคุณจะท�าให้ได้ข้อมูลภูมิหลังและเป้าหมาย

โครงการที่จะช่วยคุณก�าหนดเป้าหมายเบื้องต้นของการฝึกอบรมได้

ต่อไปนีเ้ป็นรายการทกัษะทัว่ไปทีน่กักฎหมายชมุชนควรจะม ีคณุจะต้องปรบัรายการนี้

ไปตามบทบาททีน่กักฎหมายชมุชนของคณุจะต้องท�า คณุยงัจะต้องคดิให้ละเอยีดว่าจะใส่เนือ้หา

ไว้ในเอกสารประกอบการอบรม การฝึกอบรมเบือ้งต้น และในการอบรมครัง้ต่อๆ ไป มากเพยีงใด  
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เนื้อหาและทักษะที่นักกฎหมายชุมชนต้องการอย่างยิ่งยวดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนั้นควรจะ

ปรากฏอยูใ่นเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร และถกูพดูถงึในการอบรมเบือ้งต้น การอบรมมคีวาม

ส�าคญัเป็นพเิศษในการแนะน�า เสรมิสร้าง และฝึกทกัษะ ทีจ่�าเป็นต่องานนกักฎหมายชมุชน ส่วน

ทักษะและเนื้อหาอื่นๆ อาจจะได้รับการแนะน�าหรืออบรมในรายละเอียดหลังจากที่นักกฎหมาย

ชุมชนลงมือท�างานไปแล้วก็ได้

ไม่ใช่ว่านักกฎหมายชุมชนทุกคนจะมีทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ  

ในบางกรณี พวกเขาอาจจะมีจุดเน้นเฉพาะที่ตอบสนองประชากรกลุ่มที่ตนท�างานด้วย หรือ

พวกเขาอาจจะถกูจ�ากดัโดยระดบัการรูห้นงัสอืหรอืระดบัการศกึษากไ็ด้ ถงึกระนัน้กต็าม ทกัษะ

ต่างๆ ที่กล่าวมาถือเป็นแนวทางเรื่องทักษะและองค์กรความรู้ที่นักกฎหมายชุมชนควรจะมีได้

 h ทักษะทางกฎหมายในเชิงปฏิบัติ
ทักษะเช่นนี้รวมถึงการเขียนค�าให้การ การรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ในคดีโดยการ

สบืสวนและค้นหาข้อเทจ็จรงิ และทกัษะการเขยีนจดหมายทางกฎหมายแบบพืน้ฐาน

และการยื่นค�าฟ้อง (ดูตัวอย่างจดหมายในภาคผนวก 6) นักกฎหมายชุมชนยังควร

จะสามารถให้ค�าแนะน�าเรื่องวิธีปฏิบัติและแนวปฏิบัติทางกฎหมายได้ด้วย

 h ทักษะการจัดแฟ้มเอกสารและการบันทึกข้อมูล
รวมถึงการจัดเก็บแฟ้มเอกสารส�าหรับแต่ละคดี และการติดตามคดีอย่างเป็นระบบ

 h หลักการพื้นฐานเรื่องกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย
รวมถึงสิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการจับกุม การกุมขัง และการประกัน

ตัว การเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง การฟ้องคดีอาญา และการยื่นขอค�าสั่งและหมาย

เตือนของศาล

 h การท�างานกับทนายความ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมร่วมกับลูกความเพื่อน�าเรื่องไปปรึกษากับทนายความ 

การตดิตามคดขีองลกูความจากทนายความ การท�าตวัเป็นตวัเชือ่มระหว่างทนายความ

กับชุมชน การเตรียมการและติดตามงานแทนทนายความ และการท�าคดีในชุมชน
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 h ทักษะการให้ค�าปรึกษาและการสื่อสาร
นกักฎหมายชมุชนควรจะสามารถสมัภาษณ์ ฟัง แก้ไขความขดัแย้ง และให้ค�าปรกึษา

ได้ ทกัษะการสมัภาษณ์ทีส่�าคญักค็อืการพดูคยุเพือ่หาประเดน็ทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

และหาวิธีการเยียวยาที่ดีที่สุด

 h เทคนิคการแก้ไขข้อพิพาททางเลือก
การใช้การเจรจา การไกล่เกลีย่ และการตดัสนิความ เพือ่แก้ไขปัญหาในชมุชน แทนที่

จะไปใช้ศาลตุลาการหรือใช้วิธีรุนแรง

 h ทักษะในการจัดการศึกษาให้ชุมชน
เรียนรู้วิธีการสอนคนอื่นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์การสร้างความตระหนกั การใช้วธิกีารเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม วธิกีารจดัการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการแปล และสรุปประเด็น วิธีการอ�านวยการพูดคุยแลก

เปลีย่นเรือ่งประเดน็ทางกฎหมายโดยใช้ภาษาทีไ่ม่ใช่ภาษาทางการ และวธิกีารค้นหา

ประเด็นกฎหมายที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับชุมชน

 h การท�างานกับชุมชนและการเสริมอ�านาจชุมชน
เรยีนรูว้ธิกีารมคีวามรบัผดิชอบให้ชมุชนตรวจสบได้ สร้างวธิกีารแลกเปลีย่นถงึปัญหา

และยทุธศาสตร์ทางกฎหมาย การจดัตัง้ชมุชนเพือ่เป็นกลุม่ช่วยเหลอืตนเองและกลุม่

ปฏิบัติการทางสังคมที่ริเริ่มกันขึ้นเอง

 h มิติทางจริยธรรม
การตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อน การดูแลให้มีความเป็นกลาง การท�างานแบบ

ไม่เล่นการเมือง และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

 h ทักษะการสร้างเครือข่าย
พฒันาทกัษะการสร้างเครอืข่าย และการสร้างภาคกีบัส�านกังานทีป่รกึษา และบรกิาร

อื่นๆ และองค์กรชุมชน
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 h ทักษะด้านสื่อ
ผลิตแผ่นพับและหนังสือเล่มเล็กๆ ที่เข้าใจง่าย และการท�างานร่วมกับนักข่าวและ

หนังสือพิมพ์

 h ทักษะการติดตามสถานการณ์
เรียนรู้วิธีการติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมชนบ้าง (เช่น หากต�ารวจเข้าค้นบ้านและ

จับกุมชาวบ้าน จะต้องบันทึกเหตุการณ์อย่างไร และจะต้องด�าเนินการอย่างไรต่อ) 

รวมถึงการเขียนรายงาน การออกแบบสอบถาม และการท�าการวิจัย

 h ทักษะการผลักดันนโยบาย
การสือ่สารด้วยภาษาของรฐับาลและหน่วยงานทางการทางกฎหมายอืน่ๆ รูว้ธิกีารแปล

ความต้องการและผลประโยชน์ของชุมชนเป็นภาษากฎหมาย และล็อบบีให้สถาบัน

ต่างๆ ที่มีอ�านาจเชื่อ เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ศาล หรือหน่วยงานรัฐบาลของท้องถิ่น 

เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นปฏิบัติสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชุมชนหรือกลุ่ม

การฝึกอบรมของคุณควรจะมีเอกสารที่สามารถให้ตัวอย่างถึงทักษะอื่นๆ ที่นัก

กฎหมายชุมชนจะต้องใช้และจะต้องพัฒนา เอกสารประกอบการอบรมควรจะเป็นคู่มือที่คุณ

ได้ผลิตขึ้นและเอกสารอื่นๆ การฝึกอบรมเบื้องต้นของนักกฎหมายชุมชนของโครงการ Timap 

เพื่อความยุติธรรมมีเอกสารประกอบเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจัดการ เช่น แบบบันทึกการรับ

ลูกความและแบบบันทกึเงนิสดยอ่ย ค�าแนะน�าวธิีการเขียนรายงานประจ�าเดือน และทรัพยากร

อื่นๆ เพื่องานนักกฎหมายชุมชน นอกจากนี้ก็มีบันทึกที่นักกฎหมายชุมชนจดระหว่างการฝึก

อบรมด้วย เอกสารที่คุณจะผลิตขึ้นเพื่อนักกฎหมายชุมชนของคุณควรจะมีแบบบันทึกต่างๆ ที่

ต้องใช้ในงานบริหารจัดการทั่วไปด้วย
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5.3 วิธีการฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะให้ทักษะต่างๆ และความคุ้นเคยกับเนื้อหากฎหมายแก่นักกฎหมายชุมชน 

นอกจากนี้นักกฎหมายชุมชนยังต้องตัดสินใจว่า จะใช้วิธีการใดในแต่ละสถานการณ์ที่ประสบ 

ตัวอย่างเช่น ในเซียร์ราลีโอน นักกฎหมายชุมชนให้ข้อมูลเรื่องสิทธิและระเบียบต่างๆ การไกล่

เกลี่ยความขัดแย้ง และช่วยเหลือลูกความในการติดต่อกับทางการและหัวหน้าชนเผ่า ส�าหรับ

ปัญหาระดบัชมุชน เช่น การคอร์รปัชัน่ของเจ้าหน้าที ่นกักฎหมายชมุชนกท็�างานเรือ่งการจดัการ

ศึกษาให้ชุมชนและการสานเสวนา การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทั้งเจ้าหน้าที่ทางการ

และผูม้อี�านาจในเผ่า และจดัตัง้สมาชกิในชมุชนให้มปีฏบิตักิารรวมหมู ่ภาระหน้าทีเ่หล่านีเ้กีย่ว

พนักบัการปฏบิตังิานในชวีติจรงิของนกักฎหมายชมุชน และได้รบัการอภปิรายโดยละเอยีดไว้ใน

บทที่ 6 “การแก้ไขปัญหาความยุติธรรม”

แม้ว่าการบรรยายจะช่วยส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหากฎหมายได้ แต่ผู ้อ�านวยการ

โครงการกฎหมายชุมชนก็เห็นพ้องกันว่า การใช้วิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและอย่างมี

ส่วนร่วมเป็นสิ่งส�าคัญ ส�าหรับการช่วยพัฒนาทักษะของนักกฎหมายชุมชนที่เข้ารับการอบรม 

วิธีการแบบมีส่วนร่วมท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องท�ากิจกรรมที่ออกแบบมา เพื่อให้พวกเขาได้

ฝึกฝนทั้งทางปัญญาและทางอารมณ์ วิธีการเหล่านี้ยังสะท้อนและเน้นทักษะที่เกี่ยวพันโดยตรง

กับกิจกรรมต่างๆ ที่นักกฎหมายชุมชนจะต้องท�าในการปฏิบัติหน้าที่ คู่มือฉบับนี้มีตัวอย่างบท

เรยีนเชงิปฏสิมัพนัธ์และรายละเอยีดวธิกีารอบรมแบบมปีฏสิมัพนัธ์ทีม่กัจะใช้กนัทัว่ไปอยูใ่นภาค

ผนวกที่ 7 การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จ�าลอง และการเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่

มักใช้กันในการอบรมนักกฎหมายชุมชน กรณีศึกษาและสถานการณ์จ�าลองยังช่วยท�าให้เห็น

ถึงตัวอย่างสถานการณ์ที่นักกฎหมายชุมชนอาจจะต้องเผชิญในการท�างาน ในกัมพูชา การฝึก

อบรมนักกฎหมายชุมชนใช้การเล่นบทบาทสมมติ เพื่อแนะน�าให้นักกฎหมายชุมชนหน้าใหม่

รู้จักประเภทของประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่พวกเขาจะต้องประสบ เช่น ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน 

(ดูข้อความด้านข้าง) 

ส่วนในที่อื่น การอบรมใช้การเล่นบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะของนักกฎหมาย

ชมุชนในการสมัภาษณ์และการจดค�าให้การ ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะถกูขอให้แสดงบทบาทของนกั

กฎหมายชุมชนหรือของลูกความ “ลูกความ” จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และถูกส่งไปให้น�า

เรื่องราวความส�าเร็จของนัก

กฎหมายชุมชน: ข้อพิพาทเรื่องการ

เป็นเจ้าของที่ดินร่วม กัมพูชา

ชายหนุ่มคนหนึ่งย้ายไปอยู่กับป้าของ

เขา เธอรับเขามาเลี้ยงและช่วยเขาหา

ภรรยา หลังจากที่ชายหนุ่มแต่งงาน 

สองสามีภรรยาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อ

ท�างาน แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ย้ายกลับ

มาที่หมู่บ้าน และอยู่กับป้าอีกครั้ง  

แต่ตอนนี้พวกเขาต้องการสร้างบ้าน 

ของตัวเองบนที่ดินของป้า 

ป้าไม่ยอมให้สร้างบ้าน แต่หลานชาย

ก็ยืนยันจะสร้างและได้เริ่มต้นก่อสร้าง

บ้าน พวกเขาเข้ามาปรึกษาองค์กร 

ที่ปรึกษาพลเมือง (Citizen Advisor 

- CA) แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

จากนั้นหลานก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้านแนะน�าว่าให้สร้างบ้านต่อไป 

“แบบเงียบๆ” 

ป้าจึงไปแจ้งความและไปแจ้งทางอ�าเภอ 

ป้าแจ้งความว่าที่ดินนั้นเป็นของปู่ของ

เธอ และเธอได้รับมรดกสืบทอดมา 

ทางอ�าเภอสั่งให้หลานชายหยุดสร้าง

บ้าน แต่เขาก็ไม่ยอม ค�าสั่งนี้ถูกสั่งซ�้า

อีก แต่หลานชายก็ไม่ยอมท�าตาม

หลานได้หา CA และ CA ก็น�าคู่กรณี

มาพบกัน ต่างคนต่างก็เล่าเรื่องของ

ตนเอง ป้าอ้างว่าเธอมีสิทธิในที่ดิน  



คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน    103

เสนอปัญหาของตนต่อนกักฎหมายชมุชนทีเ่ข้ารบัการอบรม ในการฝึกอบรมครัง้หนึง่ในเซยีร์รา

ลีโอน สถานการณ์สมมติเป็นเรื่องของ “ลูกความ” ซึ่งก�าลังวุ่นวายใจเพราะถูกผู้ใหญ่บ้านขู่ฆ่า 

เรื่องของ “ลูกความ” คนนี้ช่วยแสดงให้เห็นว่าการเล่นบทบาทสมมติจะช่วยเตรียมผู้เข้ารับการ

อบรมให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างไร

ทีจ่รงิแล้ว ก่อนหน้านีล้กูความได้ขโมยแกะของผูใ้หญ่บ้านไปสองตวั แต่ข้อมลูนีจ้ะถกู

เปิดเผยกต่็อเมือ่นกักฎหมายชมุชนทีเ่ข้ารบัการอบรมถามคำาถามทีถ่กูต้อง ในระหว่าง

การสมัภาษณ์ลกูความเท่านัน้ ในกลุม่ลกูความมบีางคนทีเ่ป็นนกัแสดงจรงิๆ ทำาให้นกั

กฎหมายชมุชนทำางานไม่ง่ายนกั เจ้าหน้าทีเ่หน็ว่าขัน้ตอนการสมัภาษณ์และจดบนัทกึ

คำาให้การตามที่นักกฎหมายชุมชนได้เรียนมา และสามารถจำาขึ้นใจได้นั้นไม่สามารถ

นำาไปใช้จริงได้ง่ายในยามที่มีลูกความตัวเป็นๆ ที่กำาลังกังวลใจ มานั่งอยู่ต่อหน้า

การฝึกอบรมทีใ่ช้การแสดงบทบาทสมมตแิละสถานการณ์สมมต ิทีม่าจากกรณศีกึษา 

จะไม่เพยีงแสดงถงึสถานการณ์ทีน่กักฎหมายชมุชนจะต้องเผชญิในการท�างาน แต่ยงัช่วยท�าให้

เห็นประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอีกด้วย โครงการในฮังการีใช้กรณีของชาวโรมาบ่อยๆ 

นอกจากการสรุปคดีโดยการถามผู้รับการอบรมว่า ปัญหานั้นเป็นปัญหาทางกฎหมายหรือไม่ 

หรือควรจะได้รับการแก้ไขโดยกลไกที่ไม่ใช่ทางกฎหมายแล้ว วิทยากรกระบวนการยังถามด้วย

ว่าคดีนั้นสัมพันธ์กับชุมชนชาวโรมาโดยรวมหรือไม่ 

เราจะต้องสอนพวกเขาด้วยกรณทีีส่มัพนัธ์กบังานจรงิ เมือ่ใดจงึจะเรยีกได้ว่านีเ่ป็นการ

เลอืกปฏบิตั ิเมือ่ใดจงึจะถอืว่าเป็นปัญหาทางกฎหมายตรงตวั เมือ่ใดจงึจะถอืว่านีเ่ป็น

ปัญหาระบบการดแูลสวสัดกิารสงัคม และเมือ่ใดเราจะถงึเเรยีกว่านีเ่ป็นปัญหาส่วนตวั

ในเซยีร์ราลโีอน การพดูคยุระหว่างการอบรมทบทวนความรูไ้ด้ช่วยขยายความแง่มมุ

หลักๆ ในการใช้กฎเรื่องการกักขังเยาวชน เมื่อนักกฎหมายชุมชนมีประสบการณ์มากขึ้นจาก

การท�างาน พวกเขาก็จะสามารถท�างานใกล้ชิดกับผู้อ�านวยการโครงการในการหาประเด็นทาง

กฎหมายที่เป็นจริงได้

ส่วนหลานอ้างว่าเนื่องจากที่ดินเป็นของ

ปู่ของป้า ตนก็มีสิทธิในที่ดินส่วนหนึ่ง

ด้วย เนื่องจาก CA ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหานี้ได้ พวกเขาจึงต้องไปติดต่อ

ทางอ�าเภออีกครั้ง CA ยังคงพยายาม

จัดการพูดคุยระหว่างสองฝ่าย โดยอ้าง

เหตุผลประการหนึ่งว่าความขัดแย้งยืด

เยื้อภายในครอบครัวนี้ท�าให้ทั้งสองฝ่าย

เสียภาพลักษณ์

จากนั้นก็มีการเสนอทางออกใหม่ขึ้นมา 

หลานชายขอเงินชดเชย 1,000 เหรียญ

ส�าหรับบ้านที่เขาได้สร้างไปแล้ว มีการ

เจรจากันเรื่องจ�านวนเงินจนกระทั่งป้าย

อมที่จะจ่ายเงิน 300 เหรียญให้หลาน 

จากนั้นหลานก็ออกจากที่ดินไป และน�า

เงินชดเชยไปซื้อที่ดินหนึ่งเฮกเตอร์แทน

ที่มา: 

Tibbitts (2005b).
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การพดูคยุแลกเปลีย่นทีน่่าสนใจ เป็นเรือ่งวธิกีารนำาแนวคดิทางกฎหมายและสถาบนั

มาใช้และปรบัเข้ากบัชมุชนของผูเ้ข้าร่วมเอง ตวัอย่างเช่น เราไม่แน่ใจว่ากฎเรือ่งการ

กักขังเยาวชนนั้นเป็นอย่างไรสำาหรับคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เพราะที่นั่นไม่ค่อยมี

ตำารวจ แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกเราว่าการที่ตำารวจกักขังเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง

พบได้ทั่วไป และกฎที่ได้เรียนมาว่าผู้ปกครองของเยาวชนควรจะได้รับการแจ้งให้

ทราบ ควรจะมีการให้ประกันตนเองในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง และเยาวชนจะ

ต้องไม่ถูกจำาคุกร่วมกับผู้ใหญ่นั้น เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก เราประหลาดใจที่พบ

ว่า เจ้าหน้าที่สนใจอย่างมากในหลักเรื่องการละเมิด เรายังไม่แน่ใจว่ากฎหมายเรื่อง

การละเมิดนั้นนำามาใช้อย่างไรในระดับตำาบล เนื่องจากมีการละเมิดเพียงไม่กี่อย่าง

เท่านัน้ทีไ่ด้รบัการแก้ไขในระบบกฎหมายทางการ แต่เจ้าหน้าทีก่ร็ูส้กึว่าหลกัการเรือ่ง

การกระทำาความผิดโดยความประมาท และความรับผิดทางอาญาสามารถนำามาใช้

เป็นแนวทางในการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณีได้ 

วธิกีารแบบกฎหมายข้างถนนซึง่เริม่ขึน้ในสหรฐัอเมรกิาและได้แพร่ขยายไปใช้โดยนกั

อบรมประเทศอืน่ๆ ได้เสนอเรือ่งการพฒันาบทเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย ทีม่เีนือ้หาดงัต่อไปนี้

 h การอธิบายถึงตัวกฎหมายเอง

 h การวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่นว่า เหตุใดจึงออกกฎหมายฉบับนั้นมา และ

กฎหมายฉบับนั้นถูกน�าไปใช้อย่างไรในทางปฏิบัติ

 h แนะน�าคุณค่าที่ขัดแย้งกัน เพื่อให้เห็นว่าการมองประเด็นส่วนใหญ่นั้นท�าได้หลายมุม

มอง

 h การใช้วิธีการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

 h การเผยแพร่ค�าแนะน�าในการปฏิบัติว่าจะจัดการกับสถานการณ์เฉพาะบางประการ

อย่างไร

นอกจากการใช้บทบาทสมมติและวิธีการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์แบบอื่นๆ แล้ว การ

บรรยายสั้นๆ (20 นาที) เรื่องข้อมูลพื้นฐานก็เป็นวิธีการอบรมที่เหมาะสม ตราบใดที่ไม่ได้เป็น
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วธิกีารสอนหลกัและยงัมโีอกาสให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้ทบทวนและลองน�าความรูน้ีไ้ปใช้ ในเซยีร์

ราลโีอน มกีารใช้ข้อสอบข้อเขยีนระหว่างการอบรมเพือ่สร้างแรงจงูใจแก่ผูเ้ข้ารบัการอบรมให้จ�า

ข้อมูลส�าคัญๆ ให้ได้ และเพื่อที่วิทยากรผู้อบรมจะได้เห็นว่าแนวคิดต่างๆ นั้นได้รับการสื่อสาร

และดูดซับไปดีเพียงไร

ภาคผนวก 8 มตีวัอย่างแบบทดสอบนี ้วเิวก มาร ูผูก่้อตัง้โครงการนกักฎหมายชมุชน 

Timap เพื่อความยุติธรรม กล่าวว่าผู้รับการอบรมท�าข้อสอบและแบนทดสอบนั้นๆ อย่างจริงจัง 

และวิธีการแบบนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมจดจ�าข้อมูลได้มากขึ้น

5.4 สิ่งท้าทายต่อการอบรมและการเรียนรู้

การอบรมเบื้องต้นและการติดต่อสัมพันธ์กับนักกฎหมายชุมชนหลังจากนั้น ผ่านทางการอบรม

ทบทวนความรู้และการควบคุมดูแลงานการปฏิบัติงานภาคสนาม จะท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องภายในโครงการ การเรียนรู้เช่นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดผ่านทางการตระหนักถึงสิ่งท้าทายที่

เกิดขึ้นและการหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายเหล่านั้น

5.4.1 นักกฎหมายชุมชนใช้วิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์สองทางในชุมชน

หนึง่ในสิง่ท้าทายกค็อื การส่งต่อวธิกีารอบรมแบบมปีฏสิมัพนัธ์สองทางไปยงันกักฎหมายชมุชน

เพือ่ให้พวกเขาใช้เวลาจดัอบรมในชมุชน นกักฎหมายชมุชนทีไ่ม่เคยผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบ

มส่ีวนร่วมอาจจะไม่คุน้เคยทีจ่ะใช้เทคนคิวธิกีารแบบนีก้บัชมุชน ยิง่ไปกว่านัน้ พวกเขาอาจรูส้กึ

ว่าการเรียนรู้ที่ “จริงจัง” ต้องท�าโดยการบรรยายเท่านั้น เป็นไปได้ว่านักกฎหมายชุมชนที่คุณ

จะจ้างมาท�างานด้วย อาจจะไม่ยอมรบัว่าการศกึษาไม่ได้หมายถงึเพยีงการบรรยายและการป้อน

ข้อมูลให้สมาชิกในชุมชน

ในการจัดการอบรมเบื้องต้น คุณจะต้องเน้นคุณค่าของวิธีการเรียนการสอนแบบมี

ปฏิสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้เป็นคุณค่าที่โครงการถือร่วมกัน ผู้อ�านวยการโครงการควรจะอธิบายว่า

วธิกีารสอนแบบมส่ีวนร่วมจะช่วยให้นกักฎหมายชมุชนเข้าใจกฎหมาย และได้เรยีนรูว่้าจะสือ่สาร



106   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน     

เรือ่งเหล่านีใ้นชมุชนให้ง่ายขึน้ได้อย่างไร พร้อมๆ ไปกบัการใช้วธิกีารเช่นนีก้ค็วรจะต้องมกีารให้

คุณค่ากับการสานเสวนาและการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างวิทยากรผู้อบรมกับผู้เข้ารับการอบรม 

นักกฎหมายชุมชนจะต้องยอมรับวิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์และจะต้องเข้าใจว่างานของพวกเขา

ในชุมชนนั้นเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน

5.4.2 ท�าความเข้าใจประเด็นและความอ่อนไหวของชุมชน

ในการท�างาน นักกฎหมายชุมชนจะต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่

ลดทอนอ�านาจคนในชุมชนอยู่เสมอ ในฮังการี นักกฎหมายชุมชนเป็นสมาชิกของกลุ่มคนที่ถูก

เลือกปฏิบัติอย่างมาก (ชาวโรมา) ในหลายวัฒนธรรม ผู้หญิงเป็นผู้ด้อยโอกาสและถูกเลือก

ปฏิบัติในกฎหมายและในจารีตของชุมชน ทางออกที่แท้จริงต่อสถานการณ์เหล่านี้ต้องเป็นการ

หาทางออกระยะยาว

ส่วนหนึง่ของทางออกกค็อืการทีน่กักฎหมายชมุชนจะต้องเข้าใจ และมคีวามอ่อนไหว 

ต่อวธิกีารทีส่ทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของลกูความของตนถกูละเมดิ ในระหว่างการอบรม

ก็อาจจะมีการยกตัวอย่างว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ส�าหรับการปฏิบัติและความเชื่อที่ฝัง

รากลึกอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ความไม่เท่าเทียมทางเพศสภาพ นักกฎหมายชุมชนอาจ

จะท�างานกับสมาชิกบางคนของชุมชนหรือท�างานในการอบรมเพื่อ “รื้อถอน” แนวปฏิบัติเหล่า

นี ้และเปิดให้มกีารสานเสวนาแบบทีอ่าจจะต้องเรยีกร้องการเปลีย่นแปลงจากสมาชกิบางคนใน

ชุมชน ภาคผนวก 9 มีแนวทางในการจัดการอบรมที่มีความอ่อนไหวต่อประเด็นเพศสภาพให้

นักกฎหมายชุมชนที่จัดขึ้นในฟิลิปปินส์

ตวันกักฎหมายชมุชนเองอาจจะถกูเลอืกปฏบิตัมิาอย่างมาก บางครัง้วทิยากรผูอ้บรม

ที่สอนนักกฎหมายชุมชนหน้าใหม่ในฮังการีต้องประหลาดใจที่พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็น

ชาวโรมาทั้งหมด มีความเข้าใจเรื่องสิทธิของตนเองน้อยมาก

ในการอบรมครั้งล่าสุด เรามีบทเรียนเรื่องสิทธิของคนงานกับการเลือกปฏิบัติ เรามี

กรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับการอบรมพิจารณา ดังนี้
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“ในร้านขายของชำาเล็กๆ แห่งหนึ่ง หญิงชาวโรมาคนนึ่งทำางานเป็นพนักงานขายมา

นาน 3 เดอืน ในช่วงเวลาทีเ่ธอทำางานนี ้เจ้าของร้านพอใจกบัการทำางานของเธออย่าง

มาก วนัหนึง่ หญงิชาวโรมาคนนัน้มาทำางานโดยใส่ผ้าคลมุศรีษะลายดอกไม้มา (เป็น

สญัลกัษณ์ทีแ่สดงชดัเจนว่าเธอเป็นชาวโรมา) และกใ็ส่ผ้าคลมุนัน้ระหว่างทำางานด้วย 

เจ้าของร้านบอกให้เธอถอดผ้าคลุมศีรษะออกเพราะเขาคิดว่าลูกค้าจะแปลกใจและ

รู้สึกไม่ดีที่พบว่าเธอเป็นชาวโรมา เธอยืนยันจะใส่ผ้าคลุมผม และเธอก็ถูกไล่ออก”

เราถามผู้เข้าร่วมการอบรมว่า การกระทำาของเจ้าของร้านนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ ถ้า

ไม่ถูก ลูกจ้างจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อปกป้องสิทธิของตนในสถานการณ์เช่นนั้น

คำาตอบและความเห็นของผู้เข้ารับการอบรมทำาให้เราตกใจมาก แม้ว่าพวกเขาเองก็

เป็นชาวโรมา แต่ความเห็นโดยรวมของพวกเขาก็คือ เจ้าของร้านมีสิทธิที่จะสั่งให ้

ผูห้ญงิคนนัน้ถอดผ้าคลมุศรีษะออก เพราะลกูค้านัน้มอีคตแิละอาจจะไม่ยอมซือ้ของ

จากร้านทีผู่ห้ญงิชาวโรมาคนนัน้ทำางานอยู ่ความเหน็ของผูเ้ข้ารบัการอบรมนัน้มาจาก

ประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาเอง และเราคิดว่ามาจากความปรารถนาลึกๆ ที่จะ

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และไม่ถูกมองว่าแตกต่าง พวกเขาไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีสิทธิ

ในการปกครองใจตนเอง ซึง่รวมถงึสทิธใินการใส่เครือ่งแต่งกายทีแ่สดงถงึสถานะทาง

สงัคมของตน เราต้องใช้เวลาถงึครึง่วนักว่าจะทำาให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าเหตใุดเรือ่งนีถ้งึ

สำาคัญ และกฎหมายนั้นถูกออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเหล่านี้อย่างไร

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า การอบรมนักกฎหมายชุมชนชาวโรมานั้นไม่เพียงแต่สอน

เกี่ยวกับกฎหมาย แต่ยังช่วยผู้น�าชาวโรมาให้เข้าใจว่าพวกเขามีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมาย และมสีทิธมินษุยชนทกุประการ การเสรมิอ�านาจของนกักฎหมายชมุชนและคนทีพ่วก

เขาท�างานด้วยนั้นเป็นทั้งเป้าหมายและสิ่งท้าทายของโครงการของคุณ
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5.5 วิทยากรผู้อบรม

ในการอบรมเบื้องต้นและการอบรมครั้งต่อๆ มา อาจจะมีการใช้วิทยากรผู้อบรมหลากหลาย 

ปัจจัยส�าคัญก็คือ ผู้อบรมและวิทยากรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนมาน�าเสนอ มี

ประสบการณ์ในการน�าไปใช้จริง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักกฎหมายชุมชนผ่านทางการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนและกระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม

ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างนกัอบรมและวทิยากรกระบวนการทีไ่ด้เคยจดัอบรมนกักฎหมาย

ชุมชน

 h ผู้อ�านวยการโครงการนักกฎหมายชุมชน

 h ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่จะต้องท�างานกับนักกฎหมายชุมชน

 h ผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ย

 h นักเคลื่อนไหวและเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาหรือทักษะที่ต้องใช้

 h เจ้าหน้าที่รัฐ

 h นักเขียนและคนอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาเอกสารประกอบการอบรม (หากไม่ใช่คนที่อยู่ใน

รายชื่อข้างต้น)

โครงการนักกฎหมายชุมชนที่สังกัดคณะนิติศาสตร์อาจจะใช้ประบการณ์ของคณะ

ผสานเข้ากบัวธิกีารแบบมปีฏสิมัพนัธ์กไ็ด้ คลนิกิกฎหมายทีท่�างานกบันกัศกึษากฎหมายในเรือ่ง

การให้การศกึษาชมุชน (เช่น คลนิกิแบบกฎหมายข้างถนน) ควรจะมวีธิกีารสอนและยทุธศาสตร์

ในการแนะน�าวธิกีารแบบนีใ้ห้แก่เจ้าหน้าทีข่องตนอยูแ่ล้ว เอกสารเหล่านีย้งัสามารถน�าไปใช้เป็น

ฐานของการฝึกอบรมนกักฎหมายชมุชนได้ ส่วนองค์กรพฒันาเอกชนทีไ่ด้ท�างานเรือ่งการจดัการ

ศึกษาให้ชุมชนอยู่แล้วก็มักจะมีประสบการณ์ในการใช้วิธีการแบบนี้ แต่คุณอาจจะต้องศึกษาดู

ว่าวิธีการของพวกเขานั้นเป็นแบบมีส่วนร่วมจริงๆ หรือไม่ หรือยังคงเป็นวิธีการเผยแพร่ข้อมูล

แบบเอาผู้สอนเป็นศูนย์กลางอยู่

ส�าหรับโครงการนักกฎหมายชุมชน Timap เพื่อความยุติธรรมในเซียร์ราลีโอน วิเวก 

มารู และผู้อ�านวยการร่วมเป็นผู้อบรมหลัก ทั้งสองท�างานกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ผู้แทน
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จากรัฐบาลท้องถิ่น และนักข่าวที่มาเสนอเรื่องการใช้สื่อ และผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่

น�าเสนอเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาพ คุณสามารถดูก�าหนดการอบรมนาน 9 วันได้ในภาค

ผนวก 5 หากเป็นไปได้ คุณอาจจะพานักกฎหมายชุมชนไปยังสถานที่ที่พวกเขาจะต้องท�างาน

กับลูกความ (เช่น สถานีต�ารวจ) เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นสภาพการท�างานในสถานการณ์จริง

ในหลายๆ กรณ ีโครงการนกักฎหมายชมุชนให้ผูเ้ขยีนหลกัสตูรการอบรมเป็นผูอ้บรม

เบื้องต้น การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เขียนหลักสูตรดังที่เสนอไว้ในบทที่ 4 จะช่วยพัฒนา

วิทยากรผู้อบรมให้โครงการของคุณได้ หากคุณพบว่าคุณมีเอกสารที่จะใช้ในการอบรมอยู่แต่

ไม่สามารถหาวิทยากรที่เหมาะสมได้ คุณก็อาจจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับนักอบรม 

(training-of-trainers–TOT) ขึ้นมาแยกต่างหากก็ได้ การอบรมเช่นนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรจัด 

และคุณควรจะน�านักอบรมที่จะยังคงท�างานที่มีประโยชน์ต่อโครงการของคุณต่อไปมาเข้าร่วม 

ไม่ว่าจะในฐานะผู้เขียนหลักสูตรหรือนักกฎหมายชุมชน

ในฮังการี ชุดการอบรมเบื้องต้นเพื่อนักอบรมหรือ TOT นี้ใช้เวลารวมทั้งหมด 54 

ชัว่โมงใน 9 สปัดาห์ การอบรมจดัขึน้ให้นกัศกึษามหาวทิยาลยัชาวโรมาสบิกว่าคน ในช่วงระหว่าง

การอบรมนี้ มีการจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับนักกฎหมายชุมชนขึ้นเพื่อที่จะได้น�าไปใช้ในการอบรม

นกักฎหมายชมุชนชาวโรมาต่อไป ผูท้ีเ่ข้ารบัการอบรม TOT เก้าคนจากทัง้หมดได้เข้าร่วมคณะ

นักอบรมที่มากประสบการณ์จากโครงการกฎหมายข้างถนน (Street Law Program) ของ

มหาวิทยาลัยในกรุงบูดาเปสท์ (ELTE) และทนายความ (ทั้งชาวโรมาและที่ไม่ใช่ชาวโรมา) 

ท�าให้มีการขยายทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถน�ามาใช้ในการอบรมนักกฎหมายชุมชนตลอดปีได้

5.6 การจัดการอบรม

ในการจัดการอบรม มีประเด็นเรื่องการจัดการหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณาประกอบ 

ประสบการณ์ที่คุณและวิทยากรผู้อบรมมีในการจัดการอบรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งข้อมูล

ทีส่�าคญัในการเตรยีมการจดัการอบรมนกักฎหมายชมุชน ต่อไปนีเ้ป็นค�าถามมาตรฐานทีจ่ะต้อง

ตอบในการวางแผนการอบรม ค�าถามเหล่านี้พร้อมกับข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการฝึก

อบรมควรจะปรากฏอยู่ในคู่มือนักกฎหมายชุมชนที่โครงการของคุณอาจจะจัดท�าขึ้น 
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 h เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร

 h ผู้เข้าร่วมคือใคร และจะมีกี่คน

 h ผู้เข้าร่วมมีลักษณะอย่างไร

 h ผู้เข้าร่วมมีความคาดหวังและความกังวลใจอย่างไร

 h สถานที่จัดการอบรมที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

 h ต้องใช้เวลาจัดอบรมนานกี่วัน

 h ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับการติดต่อหรือไม่ และพวกเขาได้ยืนยันการเข้าร่วมหรือไม่

 h วิทยากรผู้อบรมได้รับการติดต่อและท�าสัญญาจ้างหรือไม่

 h จะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยกระบวนการเรียนรู้อะไรบ้าง

 h จะต้องเตรียมเอกสารประกอบและเอกสารให้น�ากลับบ้านอะไรบ้าง

 h ได้มีการเตรียมการจัดการอย่างอื่นหรือยัง เช่น การเดินทาง ที่พัก และอาหารว่าง

เช่นเดียวกับการอบรมอื่นๆ คุณจะต้องวางแผนรายละเอียดอย่างรอบคอบ หากนัก

กฎหมายชมุชนของคณุสงักดัหน่วยงานรฐับาล คณุกจ็ะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง และอาจ

จะต้องขออนญุาตให้นกักฎหมายชมุชนมาเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย หากนกักฎหมายชมุชนของ

คณุจะถกูจ้างเป็นเจ้าหน้าทีข่องคณุ การเข้ารบัการอบรมกเ็ป็นส่วนหนึง่ของหน้าทีใ่นการท�างาน

ของเขา หากนกักฎหมายชมุชนของคณุเป็นอาสาสมคัร คณุอาจจะต้องพจิารณาจ่ายค่าตอบแทน

การเข้าร่วมการอบรมให้เขาด้วย

คณุควรจะพจิารณาถงึข้อดแีละข้อเสยีก่อนทีจ่ะจ่ายค่าตอบแทนให้นกักฎหมายชมุชน

มาเข้าร่วมการอบรม ข้อดีก็คือ ค่าตอบแทนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนจะเข้ารับการอบรมและจะ

ไม่มีปัญหาทางการเงินมาเป็นอุปสรรค ข้อเสียก็คือ การจ่ายเงินให้นักกฎหมายชุมชนมาเข้ารับ

การอบรมอาจจะสร้างความคาดหวังว่าจะมีการค่าเงินอีกในอนาคต และเป็นการส่งเสริมการ

พึ่งพาตัวเงินในโครงการ คุณควรจะปรึกษากับคนอื่นที่เคยประสบกับสถานการณ์คล้ายคลึงกัน

ในประเทศของคุณแล้วก่อนตัดสินใจเรื่องนี้
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บทที่ 6 

การแก้ปัญหาทางความยุติธรรม 

สารบัญบท
6.1 ขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางความยุติธรรม
6.2 วิธีการจัดการปัญหาความอยุติธรรม
6.3 ปัญหาท้าทายเชิงวิธีการท�างาน

ความส�าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการนักกฎหมายชุมชน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้
ปัญหาทางความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจริง บทที่ 6 จะกล่าวถึง

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

6.1 ขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางความยุติธรรม
แผนภมูจิากโครงการ Timap เพือ่ความยตุธิรรม ในหน้าถดัไปแสดงถงึขัน้ตอนพืน้ฐานต่างๆ ที่
นกักฎหมายชมุชนใช้ในการแก้ปัญหา โดยเริม่จากการระบปัุญหา ไปสูก่ารพฒันาและการด�าเนนิ
ยทุธศาสตร์เพือ่แก้ไขปัญหา ดงัทีเ่หน็ในแผนภมู ินกักฎหมายชมุชนใช้วธิกีารต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
ตัง้แต่การให้การศกึษากบัชมุชน การไกล่เกลีย่ การท�างานสนบัสนนุ จนถงึการช่วยเหลอืทนายใน
การฟ้องร้องด�าเนนิคด ีงานของนกักฎหมายชมุชนส่วนใหญ่ประกอบด้วยกจิกรรมเหล่านีร้วมกนั

ปัญหาทีน่กักฎหมายชมุชนต้องแก้ไขกม็คีวามหลากหลาย ตัง้แต่เรือ่งร้องเรยีนระดบั
บุคคล (เช่น ภรรยาถูกสามีทุบตีและต้องการการคุ้มครอง) ไปจนถึงปัญหาร่วมของกลุ่มบุคคล
หรือกว้างกว่านั้น (เช่น ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในบางหมู่บ้านหรือ
ภูมิภาค) นักกฎหมายชุมชนจัดการปัญหาความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สมาชิกชุมชนและ

กระทัง่ในหมูส่มาชกิครอบครวั และยงัแก้ปัญหาระหว่างสมาชกิชมุชนกบัองค์กรหน่วยงานต่างๆ 

เช่น บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
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ขั้นตอนการแก้ปัญหาความยุติธรรม

สัมภาษณ์เบื้องต้น
• บันทึกปากค�าลูกความ
• ค้นหาปัญหา
• ถามว่าลูกความต้องการ 

ผลเช่นไร

ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้าให ้ข ้อมูลพื้นฐานทาง
กฎหมายว่าด้วยสทิธแิละ
ขั้นตอนกระบวนการ

เสนอทางเลือกเบื้องต้น

ต่างๆ แก่ลูกความ

สืบสวนและหาข้อเท็จ

จริงเพื่อท�าความเข้าใจ

อย่างเป็นภววิสัย

เสนอทางเลอืกต่างๆ แก่ลกู

ความและพัฒนาแนวทาง

การด�าเนนิการร่วมกนั

ไกล่เกลี่ย

ให้การศึกษาชุมชน

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับสิทธิและกระบวนการ

ฟ้องร้องด�าเนนิคดี
ผลกัดนัเชงินโยบาย

จัดตั้งการท�างานเป ็น 
กลุม่คณะ

ช่วยลกูความใน
การตดิต่อกบั
เจ้าหน้าทีร่ฐั
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6.2 วิธีการการแก้ปัญหา

นกักฎหมายชมุชนสามารถใช้วธิกีารทัว่ไป 6 วธิใีนการท�างานแก้ปัญหาความขดัแย้งและแสวงหา

ความยุติธรรมได้ คือ ประสานเจ้าหน้าที่รัฐ ไกล่เกลี่ย ท�างานสนับสนุน ให้การศึกษาชุมชน 

ด�าเนินการเป็นหมู่คณะ และฟ้องร้องด�าเนินคดี

6.2.1 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ

การตดิต่อเจ้าหน้าทีร่ฐัหมายถงึการช่วยลกูความตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น ต�ารวจ กระทรวง 

ในบางกรณีเพียงการประสานให้ลูกความติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว แต่บ่อย

ครัง้ทีจ่ะต้องใช้แนวทางทีต้่องลงแรงมากกว่านัน้ การช่วยประสานกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัมคีวามส�าคญั

มากหากหน่วยงานนั้นๆ มีความซับซ้อนหรือมีแนวโน้มที่จะใช้อ�านาจในทางมิชอบ ฉ้อฉลหรือ

นิ่งเฉยไม่ตอบสนอง

นกักฎหมายชมุชนจะต้องรูก้ฎระเบยีบและการท�างานของหน่วยงานนัน้ และต้องเป็นผู้

สนบัสนนุผลกัดนัและนกัเจรจาทีเ่ข้มแขง็ นกักฎหมายชมุชนทีม่ปีระสทิธภิาพควรสามารถด�าเนนิ

การจัดการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เช่น ต�ารวจ ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือข้าราชการ

ต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นที่พอใจของนักกฎหมายชุมชนและลูกความ

6.2.2 การไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลีย่หมายถงึการช่วยให้คูก่รณใีนความขดัแย้งหรอืข้อพพิาทแก้ปัญหาได้ หรอือาจมอง

ว่าเป็น “การเจรจาที่มีการช่วยเหลือ (assisted negotiation)” ก็ได้ หัวใจของการไกล่เกลี่ยคือ

แนวคิดว่าด้วย “การยินยอมพร้อมใจอย่างมีข้อมูล (informed consent)” ก่อนที่จะเริ่มท�าการ

ไกล่เกลีย่ นกักฎหมายชมุชนจะต้องช่วยให้คูค่วามเข้าใจลกัษณะของกระบวนการไกล่เกลีย่และ

ยินยอมพร้อมใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการ

ความส�าเร็จของนักกฎหมายชุมชน: 
เรียกร้องให้ต�ารวจด�าเนินคดีกรณี
ข่มขืน ประเทศเซียร์ราลีโอน

เมื่อนักกฎหมายชุมชนของโครงการ 
Timap ได้รับการร้องเรียนกรณีข่มขืน 
เธอก็เริ่มจัดการกับปัญหาเบื้องต้นเฉพาะ
หน้าเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือสุขภาพ
ก่อน ลูกความอาจต้องได้รับการรักษา
พยาบาล หรืออาจต้องได้รับการคุ้มครอง
ความปลอดภัยจากผู้ข่มขืน  จากนั้น
ก็อธิบายให้ลูกความทราบถึงสิทธิและ
หนทางเลือกต่างๆ รวมถึงสิทธิในการ
ด�าเนินคดีทางอาญา

แต่ไหนแต่ไรมา ต�ารวจในเซียร์ราลีโอน
มักจะปฏิเสธที่จะด�าเนินการในคดีข่มขืน
อย่างจริงจัง หรือไม่ก็ท�างานไปตามแต่
สินบนที่จะได้รับ ดังนั้นแทนที่จะเพียง
แต่ส่งลูกความไปหาต�ารวจ นักกฎหมาย
ชุมชนของ Timap จึงไปแจ้งความพร้อม
กับผู้ถูกข่มขืน และท�าหน้าที่ดูแลช่วย
เหลือลูกความจนตลอดทั้งกระบวนการ
ด�าเนินคดี ส่วนหนึ่งนั้นเนื่องจากว่า 
Timap มีชื่อว่าประสบความส�าเร็จในการ
ร้องเรียนพฤติกรรมฉ้อฉลของต�ารวจ
มาหลายกรณี ต�ารวจจึงมักไม่กล้าเรียก
สินบนหรือด�าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง
เมื่อมี Timap เข้ามาเกี่ยวข้อง Timap 
ตั้งเป้าที่จะปรับปรุงการตรวจสอบการ
ท�างานของต�ารวจจนถึงระดับที่ต�ารวจ
ด�าเนินการอย่างเหมาะสมได้โดยไม่ต้อง
มีนักกฎหมายชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้อง

ที่มา: Maru, V. (2007b)
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เมือ่เทยีบกบัการแก้ปัญหาในระบบกฎหมายอย่างการฟ้องร้องด�าเนนิคดแีล้ว การไกล่

เกลี่ยอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า สิ้นเปลืองเวลาน้อยกว่า และเกิดความร้าวฉานน้อยกว่า การไกล่

เกลี่ยอาจส่งผลให้เกิดการปรองดองระหว่างคู่กรณีในชุมชนเดียวกันหรือครอบครัวเดียวกันได้

มากกว่าการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล

ในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนนุช่วยเหลอืทีม่คีวามรูท้างกฎหมายและหนทางเลอืกต่างๆ ใน

การแก้ปัญหา นกักฎหมายชมุชนสามารถช่วยให้คูก่รณใีช้การไกล่เกลีย่เป็นเครือ่งมอืแก้ปัญหา

อย่างมีประสิทธิภาพได้ แทนที่จะใช้กระบวนการที่รังแต่จะผดุงความเหลื่อมล�้าทางอ�านาจให้

ด�ารงอยู่ต่อไป

แต่การไกล่เกลี่ยก็ไม่ได้เป็นค�าตอบในทุกกรณีไป นักกฎหมายชุมชนควรเข้าใจและ

สามารถอธิบายกรอบกฎหมายของการไกล่เกลี่ยได้ การตกลงพบกันครึ่งทางระหว่างคู่กรณีไม่

ได้หมายความว่าจะต้องสอดคล้องกับตัวบทกฎหมายหรือความยุติธรรมเสมอไป หากการไกล่

เกลีย่ไม่สามารถทีจ่ะเยยีวยาความทกุข์ยากได้ นกักฎหมายชมุชนกอ็าจช่วยให้ลกูความแสวงหา

หนทางอื่นต่อไป

กรณีความส�าเร็จของนักกฎหมาย
ชุมชน: เรียกร้องเจ้าหน้าที่ให้ซ่อม
สะพาน

หมู่บ้านสามแห่งในอ�าเภอโบทางภาคใต้
ของเซียร์ราลีโอนแจ้งแก่นักกฎหมาย
ชุมชนของ Timap ว่า สะพานช�ารุด 
ท�าให้รถต้องขับผ่านล�าน�้าที่เป็นแหล่ง
น�้าดื่มของทั้งสามหมู่บ้าน ชาวบ้านได้
พยายามซ่อมสะพานกันเอง แต่พวก
เขาต้องถูกบรรดาคนขับรถบรรทุกด่า
ว่า เป็นประจ�าเนื่องจากการซ่อมแซม
สะพานต้องมีการเกะกะขวางทาง
ถนน น่าสนใจที่ว่า ชาวบ้านไม่ได้ขอ
ให้ Timap ช่วยร้องต่อรัฐบาลให้ท�าการ
ซ่อมแซมสะพาน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่อยู่
นอกเหนือความคาดหวังของชาวบ้าน
ชนบทที่มักถูกเจ้าหน้าที่รัฐเพิกเฉยมา
ตลอด พวกเขาเพียงแต่ขอให้ Timap 
ช่วยประสานกับสหภาพคนขับรถของ
เซียร์ราลีโอน เพื่อขอร้องไม่ให้คนขับรถ
บรรทุกด่าว่าพวกเขา ซึ่งท�าให้ชาวบ้าน
รู้สึกอับอายและบั่นทอนจิตใจมาก

นักกฎหมายชุมชนของ Timap พูด
คุยกับสหภาพดังกล่าว และยังประสบ
ความส�าเร็จในการประสานให้การทาง
ของเซียร์ราลีโอนมาซ่อมสะพาน เจ้า
หน้าที่ระดับผู้อ�านวยการของ Timap 
เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับหัวหน้าวิศวกร
ที่กรุงฟรีทาวน์ และเมื่อหัวหน้าวิศวกร
ตกลงในหลักการแล้วก็ออกค�าสั่ง
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โครงการ Timap เพื่อความยุติธรรมปฏิบัติตามขั้นตอนการไกล่เกลี่ย 6 ขั้น

แนะน�าและอธิบายกฎ

เกณฑ์พื้นฐาน

คูก่รณคีวรให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั และฟังอกีฝ่ายพดู การไกล่

เกลี่ยเป็นเรื่องความสมัครใจ

แต่ละฝ่ายเล่าเรื่องจากมุม

ของตน

เรื่องราวต่างๆ นั้นมักยืดยาวและไม่ลงรอยกัน แต่ก็ไม่ควร

มีการขัดจังหวะ นักกฎหมายชุมชนควรพยายามให้มีการ

ขัดจังหวะและการโต้แย้งเกิดขึ้นน้อยที่สุด

สรุปและเสนอข้อเท็จจริง

ทางกฎหมาย

นักกฎหมายชุมชนท�าการสรุปสิ่งที่มีการพูดมา ระบุประเด็น

ส�าคัญของคู ่กรณี น�าเสนอข้อเท็จจริงและข้อจ�ากัดทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ในการตัดสินของหลายกรณี นัก

กฎหมายชมุชนจะอธบิายข้อเทจ็จรงิ โดยไม่กล่าวถงึกฎหมาย)

หนทางแก้ปัญหา คู ่กรณีระบุหนทางการยอมความตามที่ตนประสงค์ นัก

กฎหมายชุมชนเสนอทางออกร่วมกันและทางเลือกต่างๆ ที่

อาจเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

สนทนาหาทางแก้ปัญหา นกักฎหมายชมุชนท�าหน้าทีด่�าเนนิการสนทนาเพือ่แสวงหาข้อ

ตกลงร่วมกัน

บรรลุข้อตกลง หากคูก่รณบีรรลขุ้อตกลง นกักฎหมายชมุชนท�าหน้าทีร่ะบขุ้อ

ตกลงนั้นให้ชัดเจน เขียนข้อตกลงตามแบบฟอร์มมาตรฐาน

และลงลายมือชื่อโดยคู่กรณีและพยาน ควรมีการระบุด้วยว่า

จะท�าอย่างไรในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลง นัก

กฎหมายชุมชนเก็บส�าเนาฉบับหนึ่งไว้ที่ส�านักงาน

มา นักกฎหมายชุมชนของ Timap ก็
ติดตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่การทางของ
อ�าเภอ ชาวบ้านประหลาดใจที่การด่าว่า
หยุดไปอย่างรวดเร็ว และสะพานก็ซ่อม
เสร็จก่อนเข้าฤดูฝนของ พ.ศ. 2549 
Timap เชื่อว่าความส�าเร็จเหล่านี้  
(แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับเรื่องความอยุติธรรมในชนบทของ
เซียร์ราลีโอน) ช่วยขยายขอบเขตสิ่งที่
ประชาชนคิดว่าตนสามารถได้รับและ
สามารถร้องเรียนจากรัฐบาลได้

ที่มา

Maru, V. (2007b).
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ในการร่างข้อตกลง จะต้องค�านึงถึงการบังคับใช้ให้เป็นไปตามข้อตกลง พยานที่

ลงลายมือชื่อสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้ข้อตกลงในทางสังคมได้ ในกรณีของปัญหาใน

ครอบครัว ก็อาจเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของทั้งสองฝ่าย นักกฎหมายชุมชนควรก�าหนด

แผนการตดิตามผลของข้อตกลงในช่วงระยะเวลาทีช่ดัเจน ผูอ้�านวยการหรอืทนายของโครงการ

นกักฎหมายชมุชนอาจต้องดแูลการร่างข้อตกลงเพือ่ให้สามารถใช้ได้ในศาล แบบฟอร์มข้อตกลง

ควรระบุว่าคู่กรณีอาจด�าเนินการฟ้องร้องได้หากมีการละเมิดข้อตกลง

6.2.3 การท�างานผลักดัน (Advocacy)

การท�างานผลกัดนัมหีลายรปูแบบและอนัทีจ่รงิกม็อียูแ่ล้วในวธิกีารท�างานต่างๆ ของนกักฎหมาย

ชมุชน เช่น การท�างานผลกัดนักบัต�ารวจเมือ่เขาหรอืเธอช่วยลกูความในการร้องเรยีนกบัต�ารวจ

ให้มีการด�าเนินคดี การพูดคุยให้คู่กรณียอมรับข้อตกลงยอมความกันที่เป็นธรรม การจัดการ

ศึกษาให้แก่ชุมชน นักกฎหมายชุมชนท�างานผลักดันด้วยการเขียนได้เช่นเดียวกับการท�างาน

ช่วยเหลือลูกความด้วยตนเอง การท�างานผลักดันที่มีประสิทธิภาพอาศัยการผสมผสานกันของ

ความรู้ การชักจูงโน้มน้าวและการเข้าถึงช่องทางการด�าเนินการต่างๆ หากมีกรณีที่ต้องมีการ

ด�าเนินการจากระดับสูงของรัฐหรือหน่วยงานต่างๆ นักกฎหมายชุมชนก็อาจขอความช่วยเหลือ

จากผู้อ�านวยการโครงการหรือนักกฎหมายชุมชนระดับสูงได้

6.2.4 การจัดการศึกษาให้ชุมชน

การจัดการศึกษาและการสนทนาแลกเปลี่ยนในชุมชน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับ

ประเดน็ความยตุธิรรมต่างๆ เพือ่เสรมิสร้างการถกแถลงภายในชมุชน และเพือ่ให้ประชาชนได้มี

เวทพีดูคยุกบัผูน้�าชมุชน การจดัการอบรมระดบัชมุชนทีด่ต้ีองมกีารเตรยีมการอย่างเข้มข้น เช่น 

หาวิทยากรที่มีคุณภาพ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบด้าน และหลักสูตรเนื้อหาที่วางแผนอย่าง

ด ีการฝึกอบรมควรใช้วธิกีารสอนทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตัและมปีฏสิมัพนัธ์ (ดรูายละเอยีดในบท

ที่ 5 “การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน”) การจัดการศึกษาให้ชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการโดยรวม

กรณีความส�าเร็จของนักกฎหมาย
ชุมชน: การบังคับใช้นโยบายโดยใช้
การให้การศึกษาชุมชน

ในเซียร์ราลีโอน นโยบายรัฐเกี่ยวกับ
การให้การศึกษาชั้นประถมห้ามไม่
ให้โรงเรียนรัฐเก็บค่าเล่าเรียน ห้าม
ไม่ให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนบังคับ
ใช้แรงงานเด็กนักเรียน และก�าหนด
สัดส่วนครู-นักเรียนขั้นต�่าไว้ แต่
นโยบายเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รับรู้
กันและไม่ได้รับการใส่ใจ นักกฎหมาย
ชุมชนของ Timap ท�าการให้การศึกษา
แก่ชุมชนเพื่อให้นโยบายได้รับการ
ปฏิบัติ พวกเขาจัดการประชุมต่อเนื่อง
โดยเชิญเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษามา
อธิบายนโยบายต่างๆ แก่ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนและตัวแทนผู้ปกครอง

การประชุมดังกล่าวนอกจากมีการ
ชี้แจงนโยบายและสร้างความเข้าใจ
แล้ว ยังท�าให้ Timap มีบทบาทในการ
ท�างานติดตามและผลักดัน ผู้ตรวจ
การของกระทรวงศึกษาบอกแก่ผู้ร่วม
ประชุมว่าจะมีการใช้อ�านาจด�าเนิน
การหาก Timap น�าเรื่องละเมิดฝ่าฝืน
นโยบายมาร้องเรียน ตั้งแต่มีการ
ประชุมมา นักกฎหมายชุมชนสามารถ
หยุดการฝ่าฝืนนโยบายการศึกษาไป
ได้หลายกรณีด้วยกัน (เช่น ครูบังคับ
ให้เด็กนักเรียนท�างานในไร่นาของตน) 
ด้วยการแค่ไปเยี่ยมตามโรงเรียนต่างๆ 
และก�าชับถึงภารกิจต่างๆ ที่ได้มีการให้
ไว้ในที่ประชุม

ที่มา: Maru, V. (2007b).
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ยกตวัอย่างเช่น ในแอฟรกิาใต้ ศนูย์กฎหมายชมุชนและการพฒันาชนบทด�าเนนิการ

รณรงค์เกี่ยวกับปัญหาของผู้ที่ไม่ได้รับเงินบ�านาญหรือได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ สมาชิกชุมชน

จ�านวนมากถูกโกงเนื่องจากไม่รู้หนังสือและขาดทักษะเรื่องตัวเลข พวกเขาได้รับเงินน้อยกว่าที่

ควรจะได้ ศูนย์ฯ จัดท�าโปสเตอร์แสดงภาพธนบัตรชนิดต่างๆ เพื่อสมาชิกชุมชนจะสามารถรู้

ได้ว่าพวกเขาได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อพวกเขารู้ว่าไม่ได้ตามจ�านวน หลายคนก็มา

ที่ศูนย์ฯ ซึ่งนักกฎหมายชุมชนด�าเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับบ�านาญครบ

ถ้วนเป็นรายกรณีไป

ทั้งในแอฟริกาและฮังการี นักกฎหมายชุมชนมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ในแอฟริกาใต้ มีการสอนเรื่องกระบวนการทาง

รัฐธรรมนูญ ในฮังการี นักกฎหมายชุมชนส่งเสริมให้ชนกลุ่มน้อยโรมาลงสมัครรับเลือกตั้ง

6.2.5 การจัดตั้งการปฏิบัติการรวมหมู่

การปฏบิตักิารรวมหมูค่อืการทีส่มาชกิชมุชนรวมตวักนัในการจดัการปัญหาทางกฎหมาย ซึง่จะ

เป็นการดีหากท�างานร่วมกับองค์กรที่มีอยู่แล้วในชุมชน

ในเซียร์ราลีโอน ชาวบ้านใช้ปฏิบัติการรวมหมู่เพื่อปรับปรุงถนนและการสาธารณสุข 

ในหมู่บ้านที่ถูกตัดขาด เนื่องจากถนนจากหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักอยู่ในสภาพช�ารุด

ทรุดโทรม ชาวบ้านและนักกฎหมายชุมชนของ Timap วิเคราะห์สถานการณ์และสรุปว่ารัฐบาล

ไม่มคีวามสนใจหรอืไม่มทีรพัยากรทีจ่ะท�าการซ่อมแซม นกักฎหมายชมุชนจงึช่วยชาวบ้านจดัวนั

อาสาซ่อมแซมถนนและคนในชมุชนกจ็ดัการซ่อมถนนเอง เมือ่โรคอหวิาต์แพร่ระบาดในหมูบ้่าน

อกีแห่งหนึง่ นกักฎหมายชมุชนร่วมกบัชมุชนในการหาค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญและจดัประชมุ

กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการที่ช่วยให้ชาวบ้านซ่อมแซมปรับปรุงระบบ

น�า้และอนามยั นกักฎหมายชมุชนและทีป่รกึษาทางเทคนคิตกลงทีจ่ะท�าหน้าทีต่ดิตามดแูลและ

ให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินแผนปฏิบัติการ
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6.2.6 การฟ้องร้องด�าเนินคดี

อ�านาจในการฟ้องร้องด�าเนินคดี เป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับโครงการนักกฎหมายชุมชน

หลายๆ แห่ง และเป็นจุดแข็งในการท�างานของนักกฎหมายชุมชนเป็นผู้ผลักดันและผู้ท�าหน้าที่

เจรจาไกล่เกลี่ย แมก้ระทัง่ในประเทศทีร่ะบบกฎหมายไม่ดนีกั การฟ้องร้องด�าเนินคดยีังจะเป็น

ประโยชน์ในการจดัการปัญหาของลกูความได้เมือ่วธิกีารอืน่ไม่ได้ผล ทัง้ประชาชนและเจ้าหน้าที่

รัฐจะรับฟังนักกฎหมายชุมชนอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากรู้ว่านักกฎหมายชุมชนมีทนาย

ให้การสนับสนุนที่สามารถด�าเนินการฟ้องร้องในศาลได้หากจ�าเป็น

โครงการนักกฎหมายชุมชนต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการฟ้องร้อง เพราะมีทรัพยากร

อยู่อย่างจ�ากัด โดยมักมุ่งให้ความส�าคัญกับกรณีที่มีความอยุติธรรมอย่างสาหัสสากรรจ์ และที่

สามารถสร้างผลสะเทือนในวงกว้าง บ่อยครั้งที่ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในกระบวนการ

ฟ้องร้อง ท�าให้คู่กรณีต้องตกลงยอมความกันก่อนที่จะสิ้นสุดในชั้นศาล

มตีวัอย่างการฟ้องร้องจ�านวนมากมาย ทีเ่ป็นผลจากกรณทีีม่าร้องเรยีนกบัส�านกังาน

นกักฎหมายชมุชน ในแอฟรกิาใต้ คดคีวามทีท่�าให้ประชาชนได้รบัคนืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีถ่กู

ยึดไปในช่วงระบอบเหยียดผิว มีที่มาจากส�านักงานนักกฎหมายชุมชนในชนบท ค�าพิพากษา

ครั้งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการรักษาทางการแพทย์ ที่ป้องกันการแพร่เชื้อเอช

ไอวีจากแม่สู่ลูกก็มีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้หญิงติดเชื้อที่มาขอความช่วยเหลือจากส�านักงานนัก

กฎหมายชุมชนเช่นเดียวกัน

ในภมูภิาคลุม่น�า้เซวาทางภาคใต้ของเซยีร์ราลโีอน บรษิทัเหมอืงแร่แห่งหนึง่ก่อผลกระ

ทบอย่างรุนแรงต่อที่ดินท�ากินในหกหมู่บ้าน การด�าเนินการของบริษัทท�าให้เกิดหลุมขนาดใหญ่

เท่าสนามฟุตบอล 8 แห่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง มีการสร้างเขื่อนขวางกั้นแม่

น�้าคเปเจห์ ซึ่งก่อให้เกิดอุทกภัยและสร้างความเสียหายต่อพืชผลไร่นา ท�าสะพานเสียหายและ

ไม่มกีารซ่อมแซม พอปิดการท�าเหมอืงกม็กีารจ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านเพยีงเลก็น้อย เมือ่ไปร้อง

เรยีนกบัส�านกังานของบรษิทั ชาวบ้านกถ็กูขบัไล่ออกมา ครัน้นกักฎหมายชมุชนของ Timap รบั

ท�ากรณีนี้ บริษัทก็เริ่มที่จะเจรจา และยอมรื้อเขื่อนและตกลงที่จะซ่อมแซมสะพาน แต่เมื่อการ

เจรจาเกีย่วกบัการถมหลมุขดุของเหมอืงและการจ่ายค่าชดเชยล้มเหลว Timap กเ็ริม่กระบวนการ

ฟ้องร้องด�าเนินคดี หาก Timap ชนะคดี (ซึ่งยังคงไม่สิ้นสุดในระหว่างการจัดท�าคู่มือนี้) คดีนี้
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จะเป็นกรณตีวัอย่างครัง้ส�าคญั เนือ่งจากการท�าลายสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อชมุชนของ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในลักษณะเดียวกันนี้ มีปรากฏอยู่ทั่วไปในประเทศเซียร์ราลีโอน

6.2.7 การประสานส่งต่อไปยังองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

แม้ว่านกักฎหมายชมุชนจะมเีครือ่งมอืต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางกฎหมาย แต่ปัญหาบางอย่างก็

อาจพ้นวิสัยหรืออาจมีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่ท�าได้ดีกว่า ในกรณีดังกล่าว นัก

กฎหมายชมุชนมหีน้าทีป่ระสานส่งต่อ กรณขีองลกูความไปยงัองค์กรหรอืหน่วยงานทีจ่ะช่วยแก้

ปัญหาได้ โดยอาศัยเครือข่ายบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ตนมี

ในประเทศกัมพูชา มีขั้นตอนในการประสานส่งต่อดังต่อไปนี้

 h ปรึกษากับลูกความเรื่องความจ�าเป็นในการส่งต่อคดี

 h อธิบายผลดีของการส่งต่อคดีไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

 h ส่งต่อลูกความต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยทันที หาก

เป็นไปได้

 h ให้ข้อมูลแก่ลูกความอย่างครบถ้วนเรื่องวิธีการติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ 

(แผนที่และเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์)

 h ท�าส�าเนาเอกสารทั้งหมดของแฟ้มคดีนั้นเพื่อเก็บไว้ในส�านักงาน อธิบายลูกความว่า

คณุจะสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บับคุคลหรอืหนว่ยงานทีจ่ะรบัเรือ่ง หรอือาจใหล้กูความ

เป็นผู้น�าเอกสารไปส่งต่อด้วยตัวเอง

 h อธิบายว่าข้อมูลต่างๆ จะยังคงถูกปกปิดเป็นความลับ

 h แสดงท่าทีสุภาพ เข้าอกเข้าใจ และเห็นใจต่อลูกความ

ภาคผนวก 10 แสดงตัวอย่างจดหมายแนะน�าตัวลูกความ ที่ศูนย์กฎหมายชุมชนและ

การพัฒนาชนบทในแอฟริกาใต้จัดท�าขึ้น

ดแูนวทางการประสานงานส่งต่อคดไีปยงัหน่วยงานอืน่ของโครงการ Timap เพือ่ความ

ยุติธรรม ในประเทศเซียร์ราลีโอน (ดูข้อความด้านข้าง)  

หาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

บางครั้งก็มีความจ�าเป็นที่ต้องหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่น เช่น หน่วยงานสวัสดิการ
สังคม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ศาล 
หัวหน้าเผ่า ต�ารวจ และทนายความ 
หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านี้บางส่วน
มีความช�านาญเฉพาะทางที่มีความ
ส�าคัญ คุณไม่ควรดันทุรังกับกรณีที่คุณ
ไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้ ในการ
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ควรจะมีการท�า
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

สิ่งที่ต้องท�า

• อย่าหน่วงเหนี่ยวคดีที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
ท�าการติดต่อประสานงานทันทีที่
คุณรู้ว่าไม่สามารถจัดการด้วยตัว
เองได้ หรือทันทีที่รู้ว่าควรหาความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น

• กรณีข่มขืนเป็นตัวอย่างของกรณี
ที่ต้องมีการปรึกษาหารือกับหน่วย
งานอื่น คุณควรแจ้งให้ลูกความ
ทราบถึงสิทธิในการฟ้องร้องด�าเนิน
คดี หากลูกความสนใจ คุณควร
ช่วยพาเธอไปหาต�ารวจโดยทันที 
การล่าช้าในกรณีประเภทนี้เป็น
เรื่องอันตรายและจะท�าให้หลักฐาน
สูญหาย

• คุณควรช่วยให้เหยื่อที่ถูกข่มขืน
ได้รับการรักษาพยาบาลและการ
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6.3 ปัญหาท้าทายในเชิงวิธีการท�างาน

ในการท�างานแก้ปัญหาทางความยตุธิรรมให้กบัชมุชน มปีระเดน็ปัญหาส�าคญัในเชงิวธิกีารท�างาน

ทีต้่องพจิารณาในการพฒันายทุธศาสตร์อยูส่ีป่ระการด้วยกนั นัน่คอื การสร้างเสรมิอ�านาจ การ

หาสาเหตรุากเหง้าของปัญหา การหาสมดลุระหว่างผลประโยชน์ของลกูความและของชมุชน และ

แนวคิดเรื่องความยุติธรรมที่เป็นพื้นฐานการท�างานส�าหรับนักกฎหมายชุมชน

6.3.1 การเสริมสร้างศักยภาพทางกฎหมาย

โครงการนักกฎหมายชุมชนบางแห่ง มีความต่างจากงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วไป

ด้วยการเน้นงานเสริมสร้างศักยภาพทางกฎหมาย (legal empowerment) ขณะที่งานให้บริการ

ทางกฎหมายทั่วไปคือการที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ลูกความ โครงการนัก

กฎหมายชมุชนทีเ่น้นการเสรมิสร้างศกัยภาพทางกฎหมายนัน้มุง่ทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของประชาชน

ที่ตนท�างานด้วย นักกฎหมายชุมชนที่มักมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่า มีกรอบการท�างาน

กว้างกว่าและมีเครื่องมือในการท�างานหลากหลายกว่า อาจอยู่ในฐานะที่จะท�าหน้าที่เสริมสร้าง

ศกัยภาพของลกูความได้ดกีว่าทนายความ เทคนคิในการเสรมิสร้างศกัยภาพทางกฎหมายมอีย่าง

เช่น ในการให้บรกิารทางกฎหมายกม็กีารให้การศกึษาไปในตวัด้วย การท�างานกบัองค์กรชมุชน

และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน การจัดตั้งปฏิบัติการรวมหมู่เพื่อร่วมกันจัดการ

ปัญหาทางความยตุธิรรม และการท�างานให้การศกึษาแก่ชมุชนและการแลกเปลีย่นสนทนาเกีย่ว

กับประเด็นด้านความยุติธรรมในชุมชน

การให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างศกัยภาพทางกฎหมายเป็นสิง่ส�าคญั ทศันคตขิอง

นกักฎหมายชมุชนทีม่ต่ีอลกูความควรจะเป็นว่า “เราจะแก้ปัญหานีด้้วยกนักบัคณุ” ไม่ใช่ “เราจะ

แก้ปัญหานีใ้ห้คณุ” นกักฎหมายชมุชนควรถามตวัเองในแต่ละคดว่ีา ลกูความหรอืชมุชนมคีวาม

เข้มแขง็มากขึน้บ้างหรอืไม่? และการปฏบิตังิานของนกักฎหมายชมุชนควรได้รบัการประเมนิบน

ฐานนี ้นกักฎหมายชมุชนควรใช้เวลาอธบิายถงึข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และการตดัสนิใจทางยทุธ

ศาสตร์ใดๆ ควรกระท�าร่วมกันกับลูกความ

กลุ่มกฎหมายทางเลือกในประเทศฟิลิปปินส์ ใช้แนวทางการสร้างเสริมศักยภาพทาง

ตรวจร่างกายอย่างเร่งด่วน อย่า
ล่าช้า

• ขอค�าปรึกษาจากทนายในกรณีที่
มีความซับซ้อน ที่คุณคิดว่าต้องมี
การฟ้องร้องด�าเนินคดี

ที่มา

Sesay 2006
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กฎหมาย เมื่อมีการรับฟ้องร้องคดี นักกฎหมายชุมชนจะให้การศึกษาแก่สมาชิกชุมชนในเรื่อง

ประเดน็ข้อกฎหมายก่อนทีท่นายความจะเข้ามาเกีย่วข้อง โดยมกีารพดูถงึข้อดแีละข้อเสยีต่างๆ 

ของการน�าคดีขึ้นสู่ศาล 

อย่างไรก็ตาม การเน้นการสร้างเสริมศักยภาพจะต้องสมดุลกับเรื่องส�าคัญอื่นๆ เช่น 

ความมัน่คงปลอดภยัของลกูความ เวลา และทรพัยากรต่างๆ แม้ว่าปกตแิล้วควรให้ลกูความเข้า

มามีส่วนร่วมในการประชุมหารือเพื่อการท�างานสนับสนุน นักกฎหมายชุมชนอาจละเว้นการ

ปฏิบัติเช่นนี้ได้หากจะท�าให้ลูกความเสี่ยงต่ออันตราย หรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหรือเกิดความ

ล่าช้า (ตารางที่ 1)

6.3.2 ค้นหารากเหง้าของปัญหา

กรอบภาระหน้าที่ที่กว้างและชุดเครื่องมือที่หลากหลายของนักกฎหมายชุมชนท�าให้พวกเขา

สามารถพจิารณาหารากเหง้าของปัญหาความยตุธิรรมทีเ่ผชญิอยูไ่ด้ การระบรุากเหง้าของปัญหา

อาจกระท�าได้ส่วนหนึ่งในระดับชุมชน โดยการให้การศึกษาชุมชน การท�างานผลักดันในระดับ

ชุมชน หรือการจัดตั้งปฏิบัติการรวมหมู่ ปัญหาอื่นๆ อาจต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในระดับ

นโยบายรัฐหรือกฎหมาย

ตารางที ่2 แสดงตวัอย่างยทุธศาสตร์การด�าเนนิการทีร่วมทัง้การไกล่เกลีย่ในรายกรณี 

การให้การศึกษาชุมชน และการท�างานผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมาย

6.3.3 ผลประโยชน์ของลูกความและชุมชน

โครงการนักกฎหมายชุมชนท�างานเหมือนองค์กรให้บริการทางกฎหมายทั่วไปในบางด้าน ทั้ง

สองมีภารกิจเหมือนกัน คือ การแก้ปัญหาความยุติธรรมให้ประชาชน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง

คือการเยียวยาการละเมิดสิทธิ นักกฎหมายชุมชน (เช่นเดียวกับทนายความ) เก็บรักษาข้อมูล

ของคดแีละรกัษาความลบัของลกูความ โครงการนกักฎหมายชมุชนหลายแห่งกย็มืใช้ค�าว่า “ลกู

ความ” จากภาษาของทนายเพื่อหมายถึงบุคคลที่พวกเขาให้ความช่วยเหลือ
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แต่ที่จริงแล้ว ค�าว่า “ลูกความ” อธิบายบุคคลที่นักกฎหมายชุมชนให้ความช่วยเหลือ

ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส�าหรับโครงการนักกฎหมายชุมชนที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพทาง

กฎหมายแล้ว “ลูกความ” เป็นค�าที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากนักกฎหมายชุมชนถือบุคคลและชุมชน

ที่พวกเขาท�างานด้วยเป็นผู้ปฏิบัติการทางสังคม ไม่ใช่แค่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น

ค�าว่า “ลูกความ” ยังมีความหมายไม่ตรงจุดนักในประเด็นส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง 

คือ โครงการนักกฎหมายชุมชนมักไม่ได้มุ่งเน้นแต่การปกป้องผลประโยชน์ของลูกความอย่าง

ทีท่นายความท�า ลกัษณะการเป็นปฏปัิกษ์ของคูก่รณใีนระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (ซึง่มทีฤษฎี

ว่าผูท้�าการตดัสนิทีเ่ป็นกลางจะสามารถสรปุมมุมองทีไ่ม่ล�าเอยีงได้ หากแต่ละฝ่ายมกีารผลกัดนั

อย่างแขง็ขนั ดกีว่าทีจ่ะให้ทกุฝ่ายพยายามมุง่มคีวามเป็นกลาง) วางอยูบ่นสมมตฐิานของ “การ

เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้สู้คดีอย่างเท่าเทียมกัน (equality of arms)” ซึ่งจะสมเหตุสมผลเมื่อทั้ง

สองฝ่ายสามารถหาทนายแก้ต่างได้สมน�้าสมเนื้อกัน

แต่ในกรณีการพิพาทภายในชุมชนระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง จะพบได้อยู่บ่อย

ครัง้ว่าคูก่รณทีัง้สองฝ่ายไม่มทีนายความท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนให้แต่อย่างใด โครงการนกักฎหมาย

ชุมชนอาจเป็นที่พึ่งพาเพื่อแสวงหาความยุติธรรมได้เพียงที่เดียวเท่าที่มี ซึ่งก็อาจมีโอกาสเกิด

ความล�าเอยีงขึน้มาได้ หากโครงการนกักฎหมายชมุชนเอนเอยีงไปทางฝ่ายทีเ่ผอญิตดิต่อเข้าหา

โครงการก่อน โครงการนกักฎหมายชมุชนจงึมกัต้องถอืภารกจิสงูสดุของตนให้เป็นไปเพือ่ชมุชน

ทั้งหมด และเพื่อหลักการความยุติธรรมและความเสมอภาคแบบประชาธิปไตย แทนที่จะมอง

ถึงแต่ตัวบุคคลที่ท�าการร้องเรียน
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ตารางที่ 1: แนวwทางที่มุ่งเน้นการให้บริการกับแนวทางที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ

แนวทางที่มุ่งเน้นการให้บริการ
อย่างเข้มงวด

แนวทางที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ

ปัญหาระดับบุคคล: 
ผู้หญิงคนหนึ่งร้อง
เรียนว่านายจ้างไล่
เธอออกโดยไม่จ่าย
ค่าจ้างสามเดือน
สุดท้าย

นักกฎหมายชุมชนรวบรวม
รายละเอียดของกรณี รับปาก
ลูกความว่าจะให้การช่วยเหลือ 
และให้เธอกลับบ้านไป นัก
กฎหมายชุมชนติดต่อนายจ้าง 
อ้างกฎหมายและความเป็น
ไปได้ในการฟ้องร้อง นายจ้าง
ส่งเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายให้กับ
โครงการ ลูกความถูกเรียกมา
รับเงิน

นักกฎหมายชุมชนรวบรวมรายละเอียด
ของกรณี และอธิบายลูกความเกี่ยวกับ
กฎหมายค่าจ้างและหนทางแก้ไขที่มี นัก
กฎหมายชุมชนหารือแนวทางกับลูกความ 
ขั้นแรกคือท�าหนังสือถึงหรือไปพบนายจ้าง 
หากตัดสินใจว่าจะไปพบนายจ้าง ลูกความ
และนักกฎหมายชุมชนอาจไปด้วยกัน หาก
ตัดสินใจว่าจะส่งหนังสือ นักกฎหมาย
ชุมชนก็อธิบายเนื้อความในหนังสือแก่ลูก
ความ จนกว่าลูกความได้รับการแก้ปัญหา 
ลูกความก็จะมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ
กฎหมายการจ้างงานและกระบวนการร้อง
เรียนเพื่อให้ได้รับการเยียวยา

ปัญหาระดับ
ชุมชน: สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรร้องเรียน
ว่ายังไม่ได้รับเมล็ด
พันธุ์ที่กระทรวง
เกษตรสัญญาว่าจะ
ให้ยืม

นักกฎหมายชุมชนรับปากว่า
โครงการจะช่วยและให้พวกเขา
กลับบ้าน นักกฎหมายชุมชน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
กระทรวง ซึ่งไม่มีค�าอธิบาย
เรื่องปัญหาความล่าช้า เห็น
ได้ว่าเจ้าหน้าที่รายนั้นต้องการ
สินบน นักกฎหมายชุมชนร้อง
เรียนต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
กระทรวง ซึ่งรับปากจะดูแล
เรื่องนี้ หลังจากมีการติดต่อ
ประสานงานกันหลายครั้ง 
เมล็ดพันธุ์ก็มาถึง

นักกฎหมายชุมชนหารือแนวทางกับ
เกษตรกร และติดต่อกระทรวงพร้อมกับ
ผู้น�าและตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้
รับเมล็ดพันธุ์ ผู้น�ากลุ่มและตัวเกษตรกร
มีส่วนร่วมและรับทราบตลอดกระบวนการ
ด�าเนินการ หลังจากได้รับเมล็ดพันธุ์แล้ว 
นักกฎหมายชุมชนท�างานกับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในของ
กลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีช่องทางในการร้อง
เรียน และกลุ่มสามารถด�าเนินการด้วยตัว
เองได้
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ตารางที่ 2 

แก้ไขรากเหง้าของปัญหาโดยมีการด�าเนินการหลายขั้น กรณีการไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูก

ปัญหา การด�าเนินการ

ส�านักงานนักกฎหมายชุมชน
ของ Timap ได้รับเรื่องร้องเรียน
จ�านวนมากจากภรรยาที่ถูกสามี
ทอดทิ้งโดยไม่ยอมส่งเสียลูก

นักกฎหมายชุมชนใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเป็นหลัก เพื่อหา
ข้อตกลงในการส่งเสียลูก พวกเขาอ้างกฎหมายจารีต
ประเพณีเรื่องหน้าที่ให้การดูแลบุตรของตน และให้ผู้
อาวุโสของครอบครัวทั้งสองฝ่ายมามีส่วนร่วม ซึ่งช่วย
สร้างความชอบธรรมของข้อตกลงและช่วยติดตามดูแล
การปฏิบัติตามข้อตกลง

เห็นได้ชัดเจนว่าสาเหตุหนึ่งของ
ปัญหาการละทิ้งไม่ส่งเสียลูก
คือการที่หนุ่มสาวมีลูกก่อนที่จะ
สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

นักกฎหมายชุมชนกล่าวถึงปัญหาสังคมนี้ผ่านทางการ
ให้การศึกษาและการแลกเปลี่ยนในชุมชน นักกฎหมาย
ชุมชนเรียกประชุมพบปะกับคนหนุ่มสาวเพื่อพูดคุย
ถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สุขภาพทางเพศ 
และการวางแผนครอบครัว ในการประชุมนี้มีพยาบาล
คนหนึ่งที่เกิดและเติบโตมาในถิ่นนั้น (จึงเข้าใจปัญหา
กดดันต่างๆ ที่หนุ่มสาวเหล่านั้นต้องเผชิญ) และ
นักการศึกษาหนึ่งคนจากองค์กรที่ท�างานให้การศึกษา
ด้านสุขภาพทางเพศ การพูดคุยสนทนาท�าให้เยาวชน
หนุ่มสาวได้มีโอกาสถามอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการ
ใช้ถุงยางอนามัยและสุขภาพทางเพศ และยังท�าให้พวก
เขาได้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือถึงการตัดสินใจที่ยุ่งยาก
ต่างๆ กับคนอื่นและกับผู้ให้ค�าแนะน�าได้
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ปัญหา การด�าเนินการ

อีกปัญหาหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการละทิ้งลูกคือการขาดการ
คุ้มครองทางกฎหมายส�าหรับผู้
เป็นแม่ กฎหมายที่ล้าหลังจ�ากัด 
เงินสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กไว้ที่ 
100 ลีโอนต่อสัปดาห์ (4 เซ็นต์
สหรัฐฯ หรือประมาณหนึ่งบาท) 
แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางครั้งจะ
ไม่ยึดติดกับขีดจ�ากัดตามนั้น 
กฎหมายฉบับนี้ก็ท�าให้โอกาส 
การเยียวยาแก้ปัญหาทาง
กฎหมายหมดไปหากการไกล่
เกลี่ยไม่เป็นผล

หนทางหนึ่งในการจัดการปัญหาความไม่สอดคล้อง
เพียงพอของกฎหมายคือการหาทางเลือกอื่น เมื่อการ
ไกล่เกลี่ยล้มเหลว นักกฎหมายชุมชนเสนอให้ใช้ศาล
ตามจารีตประเพณีแทนที่จะเป็นการฟ้องร้องในศาลที่
เป็นทางการ กฎหมายจารีตประเพณีก�าหนดให้ผู้ชาย
ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูก และกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ถูก
ผูกพันโดยกฎหมายทางการ ในขณะเดียวกัน โครงการ 
Timap ก็ท�างานผลักดันแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้นเรื่องการก�าหนดการจ่ายเงินค่า
เลี้ยงดูบุตรตามระบบสมัยใหม่

6.3.4 ลูกความหรือผู้ร่วมด�าเนินการ

การเรียกผู้ที่นักกฎหมายชุมชนให้ความช่วยเหลือว่าเป็นลูกความนั้น ยังอาจคลาดเคลื่อน

เนื่องจากว่าโครงการนักกฎหมายชุมชนหลายแห่ง พยายามสร้างความเป็นภาคีร่วมกันระหว่าง

นักกฎหมายชุมชนกับประชาชนที่พวกเขาท�างานด้วย แทนที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะผู้ให้

บริการ-ลูกความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าหมายคือการเสริมสร้างศักยภาพ

ทนายความบางคนอาจฏบิตัต่ิอลกูความทีย่ากจนอย่างไม่ให้เกยีรต ิเนือ่งจากถอืตนมี

การศึกษาสูงกว่า มีความรู้ มีสถานะและฐานะการเงินดีกว่า ในสภาพดังกล่าว ผู้รับบริการจึง

เป็นลูกความแต่เพียงในนาม และด้วยความไม่รู้ก็ยอมรับค�าแนะน�าของทนายความและจ่ายค่า

ปรึกษาโดยไม่รู้เลยว่าตนได้รับความช่วยเหลือที่ดีพอหรือไม่ ส่วนคนที่เป็นนักกฎหมายชุมชนก็

ไม่ได้หมายความว่าจะมคีณุธรรมโดยอตัโนมตั ิแต่เมือ่ท�างานโดยมแีนวทางเรือ่งการร่วมมอืเป็น

ภาคีกัน ก็จะท�าให้มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อคนที่พวกเขาท�างานด้วยอย่างให้เกียรติ
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6.3.5 ชุมชนหรือกลุ่ม

สุดท้าย พึงระลึกว่าบางครั้งนักกฎหมายชุมชนท�างานกับและท�างานเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน

ชุมชน ไม่ได้เพื่อชุมชนหรือคนในชุมชนโดยรวมทั้งหมด โครงการนักกฎหมายชุมชนบางแห่งมี

จุดประสงค์เฉพาะ เช่น ท�างานกับผู้หญิง ซึ่งอาจมีการพยายามท�างานร่วมกับผู้ชายในพื้นที่ใน

ระดับหนึ่ง แต่เป้าหมายหลักก็คือการปกป้องสิทธิของผู้หญิง

ในท�านองเดียวกัน บางโครงการอาจมุ่งสนใจเกษตรกรที่เช่าที่นาเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ท�าให้ไม่สนใจคนกลุ่มอื่นในชุมชน เช่น เจ้าของร้านค้า เป็นต้น และอาจกระทั่งไม่เป็นมิตรต่อ

บางกลุ่ม เช่น เจ้าของที่ดินที่อาจมุ่งหมายบั่นทอนสิทธิของเกษตรกร



128   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน     

บทที่ 7
การติดตาม การสนับสนุน 
และการประเมิน นักกฎหมายชุมชน

สารบัญบท
7.1 แนวปฏิบัติ
7.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติ
7.3 การติดตามและการสนับสนุนนักกฎหมายชุมชน
7.4 การประเมินการท�างานของนักกฎหมายชุมชน
7.5 การรับรองสถานะ

ผู้อ�านวยการโครงการนักกฎหมายชุมชนและหัวหน้างานอื่นๆ จะต้องเข้าไปร่วมในการก�ากับ

ดแูลการท�างานของนกักฎหมายชมุชนในภาคสนามอย่างใกล้ชดิ บทนีใ้ห้ภาพรวมแก่หวัหน้างาน

เรื่องเป้าหมายและกระบวนการติดตามงาน การให้การสนับสนุน และการประเมินนักกฎหมาย

ชุมชน ในบทที่ 8 “การพัฒนาโครงการนักกฎหมายชุมชน” จะมีเรื่องการประเมินโครงการและ

ผลกระทบของโครงการด้วย

7.1 แนวปฏิบัติ

การติดตามงานใดๆ ที่คุณท�าควรจะอิงกับแนวปฏิบัติที่ชัดเจนที่มีการก�าหนดไว้ส�าหรับนัก

กฎหมายชุมชน และที่ถูกสอนแก่พวกเขาในระหว่างการฝึกอบรม เมื่อคุณด�าเนินโครงการไป 

แนวปฏิบัติเช่นนั้นก็ควรจะได้รับการปรับปรุงและท�าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แนวปฏิบัติจะเป็นพื้นฐาน
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ความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณ (ผู้อ�านวยการหรือหัวหน้าโครงการนักกฎหมายชุมชน) กับนัก

กฎหมายชุมชน ในเรื่องการท�างานของนักกฎหมายชุมชนและวิธีประเมินงานของพวกเขา

บทที่ 6 “การแก้ไขปัญหาความยุติธรรม” กล่าวถึงภาพรวมของประเด็นหลักๆ ใน

การปฏบิตังิานของนกักฎหมายชมุชน รวมถงึการให้ค�าปรกึษาทางกฎหมายและความช่วยเหลอื

ด้านการจัดการ การไกล่เกลี่ยและการเจรจา การพัฒนาชุมชนและการให้การศึกษา และการ

ผลักดันส่งเสริม

เป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะต้องมแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมว่า นกักฎหมายชมุชน

ควรจะท�างานในโครงการของคุณอย่างไร แนวปฏิบัติเหล่านี้ช่วยนักกฎหมายชุมชนให้ทราบว่า

จะต้องท�าอะไรในสถานการณ์หนึ่งๆ และจึงเป็นการช่วยให้พวกเขาสามารถท�างานได้อย่างมี

คณุภาพ และท�าให้เกดิแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นหนึง่เดยีวกนัในโครงการของคณุ นอกจากนีย้งัช่วยฝ่าย

บริหารโครงการให้สามารถอบรม ติดตามงาน สนับสนุน และประเมินงานของนักกฎหมาย

ชุมชนได้ดีขึ้นอีกด้วย

7.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

งานด้านบรหิารจดัการส่วนหนึง่ของนกักฎหมายชมุชนกค็อืการบนัทกึประเดน็ส�าคญัๆ ของการ

สนทนากบัลกูความ และวธิกีารจดัการและแก้ไขปัญหาแต่ละคด ีรายงานเหล่านีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นที่

ท�าให้คณุและคนอืน่ๆ สามารถตดิตามตรวจสอบและควบคมุดแูลงานของนกักฎหมายชมุชนได้ 

โครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุจะต้องก�าหนดระเบยีบวธิปีฏบิตัเิรือ่งการรบัคด ีการจดบนัทกึ 

การส่งต่อคด ีและการรายงานเอาไว้ แฟ้มลกูความจะต้องสมบรูณ์และหาได้ง่าย เมือ่มกีารจดัท�า

แฟ้มเอกสารอย่างเป็นมาตรฐาน ก็จะสามารถจัดการกับคดีได้อย่างเป็นระบบและแม่นย�า

7.2.1 แฟ้มคดี

ผูอ้�านวยการโครงการและคณะกรรมการทีป่รกึษาจะต้องการการจดัเกบ็เอกสารทีด่ ีเพือ่ทีจ่ะได้

สามารถติดตามงานขององค์กรได้ เช่น ข้อมูลเรื่องวันที่และการติดตามคดี ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้ว 

ระบบแฟ้มเอกสารจะต้องท�าให้สามารถทราบจ�านวนและประเภทของคดีที่ท�างาน อันจะท�าให้
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สามารถวัดปริมาณงานของโครงการได้

การจดัเกบ็บนัทกึไว้อย่างเป็นระบบ เป็นสิง่ส�าคญัในการตดิตามงานของนกักฎหมาย

ชมุชน ส�าหรบัแต่ละคด ีควรจะมแีฟ้มทีบ่นัทกึว่าคดพีฒันาไปอย่างไร ใช้ยทุธศาสตร์ใดบ้าง ใคร

เกีย่วข้องบ้าง (รวมถงึการประชมุทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหว่างนกักฎหมายชมุชนกบัเจ้าหน้าทีท้่องถิน่) 

การฟ้องร้องทีไ่ด้ด�าเนนิการไป และการแก้ไขปัญหา อาจจะมกีารจดัท�าฐานข้อมลูทีน่กักฎหมาย

ชมุชนสามารถกรอกข้อมลูเกีย่วกบัคดขีองตน (ตามประเภทปัญหา) ลกัษณะของคด ียทุธศาสตร์

ทีใ่ช้ และทางแก้ปัญหา ข้อมลูนีจ้ะสามารถถกูใช้ในภายหลงัเพือ่อธบิายปัญหาของชมุชนได้ และ

จะสามารถน�าไปใช้เพื่อล็อบบี้ให้มีการปฏิรูปและการขยายการท�างานของนักกฎหมายชุมชนได้

โครงการ Timap เพือ่ความยตุธิรรม ในเซยีร์ราลโีอน มรีะบบฐานข้อมลูทีบ่นัทกึแต่ละ

คดทีีโ่ครงการท�า ประเภทของประเดน็ปัญหา ความรวดเรว็ในการแก้ไขคด ีเครือ่งมอืทีใ่ช้ (เช่น 

การไกล่เกลีย่ การผลกัดนั หรอืการฟ้องร้อง) สถานทีท่ีเ่กดิคด ีผลทีไ่ด้รบั (รวมถงึการได้รบัเงนิ

ชดเชย) ปริมาณเวลาที่นักกฎหมายชุมชนใช้ไปกับคดี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 11 มตีวัอย่างแบบบนัทกึการรบัลกูความของ Timap ซึง่เป็นแบบฟอร์มทีน่กั

กฎหมายชมุชนจะต้องกรอกในกระบวนการรบัคดใีหม่ แบบฟอร์มนีม้รีายละเอยีดต่างๆ เช่น ชือ่

ลกูความหรอืชมุชนทีเ่กดิปัญหา หมายเลขคด ีวนัทีร่บั ชือ่และส�านกังานของนกักฎหมายชมุชน 

รายละเอียดเกี่ยวกับลูกความ ข้อมูลว่าคดีนี้มาถึงนักกฎหมายชุมชนได้อย่างไร และประเภท

หลัก/รองของคดี เมื่อแก้ไขปัญหาของคดีได้แล้ว นักกฎหมายชุมชนจะต้องกรอก “แบบแก้ไข

คด”ี ซึง่มรีายละเอยีดข้อมลูส่วนหนึง่มาจาก “แบบรบัคดใีหม่” และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเครือ่ง

มือที่ใช้แก้ไขปัญหา หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้ และจ�านวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับคดีนั้นๆ 

วเิวก มาร ูผูก่้อตัง้โครงการ Timap ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า ข้อมลูทีร่ะบบของโครงการได้

รวบรวมไว้นัน้ได้ให้ภาพเชงิปรมิาณของงานนกักฎหมายชมุชน และเป็นเครือ่งมอืในการประเมนิ

งานทีท่รงพลงัมาก ตวัอย่างเช่น ผูอ้�านวยการสามารถถามได้ว่า การไกล่เกลีย่นัน้มปีระสทิธภิาพ

เพยีงใดในการแก้ไขปัญหาความรนุแรงในครอบครวัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิกีารอืน่ๆ ที ่Timap ใช้ 

ต้องใช้เวลาเฉลี่ยเท่าใดในการชนะคดีเรื่องการละเมิดสัญญา และการแบ่งกระจายภาระงานใน

แต่ละต�าบลนั้นสมดุลดีหรือมีคดีที่มาจากศูนย์กลางเมืองมากกว่า
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7.2.2 แบบฟอร์มอื่นๆ

โครงการของคณุยงัอาจจะใช้ระเบยีบปฏบิตัแิละแบบฟอร์มอืน่ๆ ในการตามงานของนกักฎหมาย

ชมุชนแต่ละคน เช่น แบบบนัทกึกจิกรรมประจ�าวนัและรายงานกจิกรรมประจ�าเดอืน ภาคผนวก 

11, 12 และ 13 มตีวัอย่างแบบฟอร์มเหล่านี ้รวมถงึแบบบนัทกึค�าร้อง แบบส�ารวจความพงึพอใจ

ของลูกความ และแบบการส่งต่อคดี

7.3 การติดตามและก�ากับดูแลนักกฎหมายชุมชน

ระดบัของการก�ากบัดแูลงานทีค่ณุหรอืคนอืน่ๆ (เช่น ทนายความ) จะท�าในโครงการของคณุนัน้

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของนักกฎหมายชุมชนที่คุณจ้างและงานที่คุณมอบหมาย

ให้พวกเขา เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่โครงการคนอื่นๆ ยิ่งมีช่องว่างระหว่างการเตรียมตัวกับภาระ

งานมากเท่าใด กย็ิง่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารตดิต่อกนับ่อยครัง้และลกึซึง้มากขึน้เท่านัน้ คณุ

จะต้องเป็นฝ่ายรกุในการท�าหน้าทีน่ี ้และต้องท�าให้นกักฎหมายชมุชนของคณุเข้าใจว่านีเ่ป็นส่วน

หนึ่งของเงื่อนไขการท�างานของพวกเขา 

7.3.1 กลไกในการสื่อสารและติดตามงาน

หัวหน้าของนักกฎหมายชุมชนใช้กลไกต่างๆ ในการสื่อสารและติดตามงานของนักกฎหมาย

ชุมชน เช่น

 h โทรศัพท์หรืออีเมล์อย่างต่อเนื่อง (หากมี)

 h รายงานทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

 h การไปตรวจเยี่ยมการท�างาน

 h การฝึกอบรมทบทวนความรู้และการประชุมกลุ่ม

การไปตรวจเยี่ยมการท�างานเป็นวิธีในการตรวจสอบว่าการอบรมเบื้องต้นนั้นได้ผลอ

ย่างไร และช่วยทบทวนและเสริมการอบรมนี้โดยโยงไปถึงกรณีที่เกิดขึ้นจริง การตรวจสอบ

ประเด็นที่ต้องมีการก�ากับดูแลงานของ
นักกฎหมายชุมชน เซียร์ราลีโอน

• ความสมบูรณ์ของแฟ้มบันทึก
• ความสมบูรณ์และความเป็นระบบ

ของแฟ้มคดี
• ความถูกต้องของการใช้แบบฟอร์ม

ติดตามอื่นๆ
• ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ที่

ใช้กับคดี
• คุณภาพของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับลูก

ความ
• ความถี่และความมีประสิทธิภาพ

ของปฏิสัมพันธ์กับทางการและ
สถาบันต่างๆ

• การเคารพความลับของลูกความ
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน
• การเข้ามีส่วนร่วมกับประเด็น

ปัญหาระดับชุมชน

ที่มา: 

Maru, V. (2007) “บันทึกการกำากับ

ดูแลงาน”, เอกสารภายในโครงการ 

Timap เพื่อความยุติธรรม
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ดูแลงานเช่นนี้สัมพันธ์กับคุณภาพและประสิทธิภาพการท�างานของนักกฎหมายชุมชนอย่างยิ่ง 

หวัหน้างานมกัจะพยายามไปเยีย่มเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีท่กุสีห่รอืหกสปัดาห์ หวัหน้าอาจจะสุม่ตรวจ

ว่าส�านกังานบรหิารจดัการงานเป็นอย่างไร และดวู่านกักฎหมายชมุชนมคีวามต้องการอะไรบ้าง 

(โดยเฉพาะในเรือ่งการให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย) และพบกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของการท�างาน 

หวัหน้างานยงัอาจจะตดิต่อกบัคณะกรรมการทีป่รกึษานกักฎหมายชมุชนเป็นระยะเพือ่รบัทราบ

มมุมองของคณะกรรมการฯ หรอืสมัภาษณ์สมาชกิของชมุชนเพือ่รบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบัการ

ท�างานของนักกฎหมายชุมชนด้วย 

ในเซียรา ลีโอน นักกฎหมายชุมชนของโครงการ Timap for Justice ได้รับการ

ตรวจสอบดูแลงานและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจากผู้อ�านวยการโครงการซึ่งเป็นทนายความ  

ผู้ประสานงานโครงการใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของแต่ละเดือนในส�านักงานต่างๆ เพื่อตรวจ

สอบการท�าคดขีองนกักฎหมายชมุชน เพือ่ท�างานกบัผูร้บับรกิารบางคนโดยตรง และเพือ่ให้การ

อบรมเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการท�างานของรัฐบาล แต่ละส�านักงานจะ

มีหัวหน้างานอย่างน้อยหนึ่งคนไปตรวจเยี่ยมเดือนละครั้ง แต่ละครั้งจะอยู่นาน 2 หรือ 3 วัน 

เป้าหมายหลกัของการไปตรวจเยีย่มดงูานกค็อื เพือ่ช่วยพฒันาความรูแ้ละทกัษะทาง

วชิาชพีของเจ้าหน้าทีน่กักฎหมายชมุชน หวัหน้างานอาจจะไปตรวจเยีย่มแบบไม่เป็นทางการกไ็ด้ 

โดยเลือกคดีขึ้นมาคดีหนึ่งและทบทวนคดีนั้นไปพร้อมกับนักกฎหมายชุมชน และตั้งค�าถามว่า

มีการด�าเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างไร นักกฎหมายชุมชนอาจจะเข้ารับฟังการบรรยายโดยนัก

ปฏิบัติที่มีความรู้ และคอยปรับปรุงงานของตนให้ทันเหตุการณ์ด้วยเอกสารข้อมูลต่างๆ 

ภาคผนวก 12 เป็นแนวทางการท�างานของหวัหน้างาน ทีอ่อกแบบมาส�าหรบัโครงการ 

Timap ในเซียรา ลีโอน ในระหว่างการไปเยี่ยมส�านักงานในพื้นที่ หัวหน้างานของ Timap จะ

ตรวจดแูฟ้มเอกสารและข้อมลูเกีย่วกบัคด ีสงัเกตการท�างานของนกักฎหมายชมุชน และพดูคยุ

เกี่ยวกับคดีที่ยากและแลกเปลี่ยนว่า นักกฎหมายชุมชนจัดการกับคดีเหล่านั้นอย่างไร ในกรณี

ที่คดีนั้นยังไม่สิ้นสุด ก็อาจจะมีการหายุทธศาสตร์เพิ่มเติมร่วมกับผู้หัวหน้างานคนที่ไปตรวจ

เยี่ยมนั้นด้วยก็ได้

โดยทั่วไปแล้ว หัวหน้างานของ Timap จะไปตรวจดูประเด็นต่อไปนี้ในการไปเยี่ยม

ในพื้นที่
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 h ความสมบูรณ์ของแฟ้มบันทึก

 h ความสมบูรณ์และความเป็นระบบของแฟ้มคดี

 h ความถูกต้องของการใช้แบบฟอร์มติดตามอื่นๆ

 h ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ที่ใช้กับคดี

 h คุณภาพของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับลูกความ

 h ความถี่และความมีประสิทธิภาพของปฏิสัมพันธ์กับทางการและสถาบันต่างๆ

 h การเคารพความลับของลูกความ

 h การจัดการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

 h การเข้ามีส่วนร่วมกับประเด็นปัญหาระดับชุมชน

นกักฎหมายชมุชนทัง้หมดทีท่�างานอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั อาจจะประชมุร่วมกนัเป็นระยะ 

ในแอฟริกาใต้ หัวหน้านักกฎหมายชุมชนที่ศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนาชนบทจัด “การ

อบรมฟื้นฟูความรู้” ประจ�าปีครั้งละ 3-8 วัน การอบรมนี้เป็นบรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ที่นักกฎหมายชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องคดีกับคนอื่น ศึกษาประเด็นด้านกฎหมาย และ

ประเมนิยทุธศาสตร์ทีต่นใช้ ด้วยข้อมลูเพิม่เตมิจากผูอ้�านวยการโครงการนกักฎหมายชมุชน เช่น 

ข้อมลูเกีย่วกบัการพฒันากฎหมายใหม่ๆ หวัหน้างานกส็ามารถใช้การอบรมนีเ้พือ่แลกเปลีย่นข้อ

แนะน�าเรื่องการท�างานกับหน่วยงานราชการและสถาบันพื้นเมืองได้

แม้จะมีการไปเยี่ยมตรวจงานเป็นประจ�าอยู่แล้ว นักกฎหมายชุมชนก็ยังอาจจะมี

ค�าถามเร่งด่วนทีต้่องการค�าตอบทนัท ีในบางประเทศทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานเรือ่งการตดิต่อสือ่สาร

ไม่ดนีกั กอ็าจจะมปัีญหาในการให้ค�าตอบทีร่วดเรว็ทนักาลแก่นกักฎหมายชมุชน ในหลายพืน้ที่

อาจจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือนักกฎหมายชุมชนอาจจะไม่สามารถซื้อหรือเข้าถึง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ง่าย ในสถานการณ์เช่นนั้น อาจจะลองหาช่องทางการสื่อสารอื่นๆ หรือหา

บุคคลในท้องถิ่นที่จะช่วยตอบค�าถามเร่งด่วนของนักกฎหมายชุมชนของคุณได้

ในกัมพูชา สถาบันกัมพูชาเพื่อประชาธิปไตยได้เสริมสร้างศักยภาพของที่ปรึกษา

พลเมือง 87 คนของตน ผ่านทางการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมายข่าวรายสาม

เดอืน และการแจกหนงัสอืเล่มเลก็ๆ ทีม่ข้ีอมลูทางกฎหมายทีท่นัสมยัและค�าแนะน�าเกีย่วกบัการ

จัดการปัญหาของชุมชนบางประการ ในระหว่างการในลงพื้นที่ หัวหน้างานของสถาบันฯ จะจัด
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ประชุมเพื่อให้การศึกษาแก่สมาชิกของชุมชน และขอให้พวกเขาแสดงความเห็นต่องานของนัก

กฎหมายชุมชน การประชุมนั้นซึ่งมีสมาชิกสภาคอมมูน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เข้าร่วม ได้

ช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น

7.3.2 เกณฑ์ในการตรวจสอบ

การตดิตามงานของนกักฎหมายชมุชนควรจะท�าเป็นกระบวนการแบบทางการ หวัหน้างานอาจจะ

ใช้รายการสิง่ทีต้่องประเมนิว่าระบบแฟ้มเอกสารจดัไว้ทนักบัเหตกุารณ์จรงิหรอืไม่ การประเมนิ

อย่างเป็นทางการยังสามารถใช้เพื่อประเมินประเภทของคดีที่นักกฎหมายชุมชนท�าได้ดี และ

ประเภทคดีที่อาจจะต้องมีการฝึกอบรมทางกฎหมายเพิ่มเติม หากคุณตัดสินใจว่าจะผนวกการ

ประเมนิแบบเป็นทางการเข้าไว้ในโครงสร้างการก�ากบัดแูลงานของคณุ คณุกจ็ะต้องสร้างเครือ่ง

มอืและก�าหนดระเบยีบวธิปีฏบิตัขิึน้มา นอกจากนีค้ณุอาจจะยงัรวมเอาความคดิเหน็จากลกูความ

เข้าไว้ในการประเมินงานของคุณด้วยก็ได้ ตัวอย่างความเห็นจากลูกความอยู่ในภาคผนวก 13

ต่อไปนีเ้ป็นเกณฑ์เบือ้งต้น ทีค่ณุอาจจะใช้ในการประเมนิการท�างานของนกักฎหมาย

ชุมชนในระหว่างการไปเยี่ยมดูงานในพื้นที:่

 h นักกฎหมายชุมชนปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดการคดีอย่างถูกต้อง

 h นักกฎหมายชุมชนปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการบันทึกรายละเอียดคดี

อย่างถูกต้อง

 h นักกฎหมายชุมชนใช้วิจารณญาณที่ดีในการท�าหน้าที่ของตน

 h ในแต่ละเดือนนักกฎหมายชุมชนท�างานกับจ�านวนคดีขั้นต่�าที่ก�าหนดไว้

 h นักกฎหมายชุมชนสามารถแก้ไขคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่ว่าจะโดยการแก้ไข

เองหรือส่งต่อไปที่อื่น)

 h นักกฎหมายชุมชนเห็นโอกาสและลงมือท�างานพัฒนาชุมชน

การประเมนิของคณุ อาจจะแสดงให้เหน็ว่านกักฎหมายชมุชนของคณุก�าลงัท�างานต�า่

กว่ามาตรฐานในบางประเดน็ เมือ่นกักฎหมายชมุชนประสบปัญหาในการปฏบิตังิานตามหน้าที่

ของตน คุณก็จะต้องวิเคราะห์หาเหตุผลให้ได้เพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม ค�าถามที่คุณ
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จะใช้เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์เช่นนี้ก็มีเช่น:

 h นกักฎหมายชมุชนตอ้งการการอบรมเพิม่เตมิ ในเรือ่งกฎหมายหรอืทกัษะทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการปฏิบัติงานของตนหรือไม่ (ซึ่งเป็นการอบรมที่คุณสามารถจัดให้ได้)

 h นักกฎหมายชุมชนต้องการความช่วยเหลือหรือค�าแนะน�าทางกฎหมายเฉพาะด้าน

อย่างมากหรือไม่ (ซึ่งคุณหรือทนายความอาจจะสามารถจัดให้ได้)

 h นกักฎหมายชมุชนของคณุขาดทกัษะเบือ้งตน้ในการท�างานหรอืไม ่(ซึง่คณุไมส่ามารถ

ไปท�าแทนได้)

 h แนวทางการท�างานไมช่ดัเจน คลมุเครอื หรอืก�าหนดไวไ้มด่ ีหรอืไม ่(ซึง่คณุสามารถ

พัฒนาได้)

 h มสีภาพแวดลอ้มอะไรทีท่�าใหน้กักฎหมายชมุชนปฏบิตังิานทีค่าดการณไ์วไ้ดย้ากหรอื

ไม่ (เช่น การขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ปัญหาในการเข้าถึงลูกความ)

 h นกักฎหมายชมุชนใชต้�าแหนง่หนา้ทีข่องตนแสวงประโยชนห์รอืก�าไรจากภายในชมุชน

หรือไม่

หลังจากที่คุณตอบค�าถามข้างต้นแล้ว คุณก็จะตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งส�าคัญที่สุด

ที่คุณจะต้องท�าเพื่อท�าให้โครงการสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าจ�าเป็นที่จะต้องมี

การอบรมเพิ่มเติมหรือต้องมีแนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น ก็อาจจะเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับเจ้า

หน้าทีท่กุคนของคณุไม่ใช่เฉพาะส�าหรบันกักฎหมายชมุชนไม่กีค่นเท่านัน้ หรอือาจเป็นได้ว่าคณุ

ต้องเปลี่ยนตัวนักกฎหมายชุมชนเสียใหม่ ในกรณีนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่

ก�าหนดไว้ในคู่มือนลูกจ้าง ในส่วนที่ว่าด้วยการไล่ออกและการจ้างเจ้าหน้าที่

7.3.3 การใช้การลงพื้นที่เพื่อหาความต้องการของโครงการ

กระบวนการก�ากบัดแูลงานและการสนบัสนนุการท�างานนัน้เป็นเรือ่งสองทาง วเิวก มาร ูผูก่้อตัง้

โครงการ Timap เพื่อความยุติธรรม ได้กล่าวไว้ว่า “นักกฎหมายชุมชนและทนายความที่ท�างาน

ด้วยมองเหน็ภาพเส้นทางขององค์กรร่วมกนั การมปีฏสิมัพนัธ์ (ของผูป้ระสานงานโครงการ) กบั

นักกฎหมายชุมชนจะต้องเป็นแบบสานเสวนาแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่แบบสอนสั่งทางเดียว” วิเวก

หมายเหตุเรื่องความต้องการของ 
นักกฎหมายชุมชนในกัมพูชา

นักกฎหมายชุมชนยืนยันว่าประเด็นทาง
กฎหมายที่ตนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมก็
คือ กฎหมายอาญา (เนื่องจากพวกเขา
ต้องท�างานคดีการท�าร้ายร่างกายบ่อย
ครั้ง) และกฎหมายสัญญา (เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน เช่น วัว)

นักกฎหมายชุมชนต้องการมีบัตรที่บอก
ว่าตนเป็น “ผู้ให้ค�าปรึกษาพลเรือน”  
นักกฎหมายชุมชนผู้หญิงรู้สึกว่าบัตร
เช่นนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษในการ
ช่วยลดการคุกคามที่พวกเธอประสบ
เวลาเดินทางตอนกลางคืน

เนื่องจากนักกฎหมายชุมชนต้อง
ท�างานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ภายในครอบครัวหลายเรื่อง พวกเขา
จึงต้องการได้รับการฝึกอบรมว่าจะแก้
ปัญหาการเผชิญหน้าและส่งเสริมการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสงบได้อย่างไร

ที่มา: 

Tibbitts 2005b.
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วิเคราะห์ว่านักกฎหมายชุมชนในเซียร์ราลีโอน มีประสบการณ์มากกว่าผู้ประสานงานโครงการ

ในเรื่องกฎหมายจารีตประเพณีและสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น นักกฎหมายชุมชนยังเข้าใจความ

ต้องการและข้อจ�ากัดของลูกความอีกด้วย

เมือ่โครงการพฒันาไปเรือ่ยๆ ประเดน็ปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัว่านกักฎหมายชมุชนของ

คณุควรจะท�างานอย่างไรกจ็ะปรากฏชดัขึน้ คณุอาจจะพบกว่านกักฎหมายชมุชนไม่มเีงนิค่าเดนิ

ทาง หรอืในกรณทีีพ่วกเขาท�างานแบบพาร์ทไทม์ กอ็าจจะมเีวลาท�างานนกักฎหมายชมุชนน้อย

ในบางช่วงของปีที่เขาต้องท�างานอื่นที่เร่งด่วนกว่า (เช่น ในช่วงการสอบส�าหรับครู หรือช่วงการ

เกบ็เกีย่วส�าหรบัเกษตกร) คณุและนกักฎหมายชมุชนของคณุจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

และร่วมมือกันในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างานของโครงการ

7.4 การประเมินการปฏิบัติงานของนักกฎหมายชุมชน

การประเมินการท�างานของลูกจ้างใดๆ จะต้องใช้เอกสารบรรยายลักษณะงาน ความคาดหวัง

และมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ชัดเจน และการแลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างนายจ้างกับหัวหน้างาน

อย่างเป็นประจ�า การประเมินการท�างานอย่างเป็นทางการอาจจะจัดท�าขึ้นหลังจากการท�างาน  

3 เดือนแรกเมื่อหมดช่วงการทดลองงาน และจัดขึ้นเป็นรายปีหลังจากนั้น การประเมินการ

ท�างานนี้ รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงานของนักกฎหมายชุมชนในแต่ละหน้าที่ความรับผิด

ชอบหลัก ผลการประเมินจะระบุว่าลูกจ้าง “ผ่าน” “ปฏิบัติงานได้ดีสูงกว่า” หรือ “ไม่ผ่าน” 

มาตรฐานและวัตถุประสงค์การท�างานที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ผลการประเมินยังประกอบด้วย

ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร และเป้าการพัฒนาต่อไปในอนาคต ตามที่ได้จากการปรึกษา

หารือร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน

การประเมนิผลการท�างาน อาจจะต้องรวมถงึการใช้เกณฑ์การตรวจสอบเดยีวกนักบัที่

คณุใช้ในการไปเยีย่มดงูาน (ด ู8.3.2) หรอืไม่เช่นนัน้ คณุอาจจะให้คะแนนผลงานห้าด้านต่อไปนี้

ทีม่หาวทิยาลยั Oregon State ได้พฒันาขึน้ ประกอบกบัการให้คะแนนผลการปฏบิตังิานโดยรวม

 h ความรู้เกี่ยวกับงาน/ความสามารถเชิงเทคนิค (จัดตามบทบาทหลักๆ แต่ละหน้าที่

ของนกักฎหมายชมุชน): มแีละแสดงความรูแ้ละทกัษะทางเทคนคิ ความรูแ้ละทกัษะ

ทั่วไป หรือความรู้และทักษะเฉพาะ ที่จ�าเป็นต่อการท�างานและการบรรลุเป้าหมายที่
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ก�าหนดไว้

 h คุณภาพ: แสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ งานที่ท�ามีคุณภาพสูง ไม่

พอใจกับการท�างานที่ “ก็แค่ดีพอ”

 h ความสัมพันธ์ในการท�างาน: สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในการท�างานแบบร่วม

มอืกบัผูร้ว่มงานและหวัหนา้งาน ตอบสนองอยา่งแขง็ขนัและมปีระสทิธภิาพตอ่ความ

ต้องการของลูกความ พฤติกรรมและทัศนคติมีศีลธรรม เป็นกลาง และเสมอต้น

เสมอปลาย

 h ความสนใจและความริเริ่ม: แสดงให้เห็นความกระตือรือร้น ความทุ่มเทและความ

สนใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ท�างานแบบรู้จักริเริ่มและท�างานเชิงรุก แสดง

ให้เห็นความยินดีที่จะท�างานเกินกว่าเกณฑ์ปกติหรือธรรมดาในคราวจ�าเป็น แสดง

ความริเริ่มและความยืดหยุ่นในเวลาเผชิญกับสิ่งท้าทาย

 h การตัดสินใจ: แสดงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ที่มีอยู่ 

พจิารณาทางเลอืก และท�าการตดัสนิใจทีม่เีหตผุลและทนักาลทีส่ง่ผลทางบวกตอ่การ

ท�างานและเป้าหมายขององค์กร ปฏิบัติตนแบบสามารถเชื่อถือพึ่งพาได้และมีความ

รับผิดชอบ คอยรายงานหัวหน้าอยู่เสมอ และตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ

ประเด็นที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

คณุอาจจะเลอืกไม่ใช้เกณฑ์ข้างต้นหรอืคณุอาจจะต้องการเพิม่เกณฑ์บางประการทีค่ณุ

เหน็ว่าส�าคญัต่อการท�างานของโครงการคณุกไ็ด้ เช่น ความตรงต่อเวลา การบรหิารจดัการเวลา 

หรอืทกัษะการสือ่สาร โครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุควรจะก�าหนดแนวทางทีช่ดัเจนเรือ่ง

การปฏบิตังิานเอาไว้เพือ่ทีน่กักฎหมายชมุชนจะได้เข้าใจว่าตนถกูประเมนิผลการท�างานอย่างไร 

ต่อไปนีเ้ป็นขัน้ตอน 6 ขัน้ตอนทีม่กัจะใช้กนัในการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างเป็นทางการ:

 h ลูกจ้างกรอกแบบประเมินผลการท�างานของตนเอง 

 h หัวหน้างานกรอกแบบประเมินผลการท�างานของลูกจ้าง

 h แลกเปลี่ยนแบบประเมินที่กรอกแล้วและต่างคนต่างพิจารณาแบบประเมิน

 h หัวหน้างานกับลูกจ้างประชุมร่วมกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงผลการประเมิน

 h ตกลงเรื่องการให้คะแนนที่เป็นที่สิ้นสุด และก�าหนดเป้าหมายส�าหรับปีต่อไป
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 h เขยีนผลการประเมนิการท�างานและลงนามรว่มกนั เกบ็เอกสารไวใ้นแฟม้ประวตัขิอง

ลูกจ้างคนนั้น

นกักฎหมายชมุชนและหวัหน้างาน ควรจะต่างคนต่างกรอกแบบให้คะแนนในครัง้แรก

ก่อน จากนัน้ค่อยน�าผลมาในการประชมุเพือ่พดูคยุแลกเปลีย่นกนั วธิกีารประเมนิทีไ่ด้ผลดกีค็อื

การเขยีนความเหน็ไว้ก่อน แล้วจากนัน้มาคยุกนัถงึคะแนนหลงัจากทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ไปพจิารณาผล

คะแนนตามล�าพงัแล้ว เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะต้องสือ่สารเรือ่งความขาดตกบกพร่องในการท�างานใดๆ 

ก่อนที่จะเกิดวิกฤตปัญหาขึ้น เพื่อที่จะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อการท�างานได้ 

ในการประชมุประเมนิผลการท�างาน จะต้องมกีารตกลงร่วมกนัเรือ่งเป้าหมายการท�างานในปีต่อ

ไป และจดบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนีก้ารประเมนิผลการท�างานยงัเป็นช่วงเวลาที่

เหมาะแก่การประเมนิภาระงาน เพือ่ทีจ่ะดวู่าควรจะมกีารปรบัก�าหนดภาระงานและหน้าทีห่รอืไม่

การประเมินการท�างานจะได้ผลดีที่สุด เมื่อเป็นกระบวนการแบบสองทางระหว่าง

หัวหน้างานและลูกจ้าง นอกจากหัวหน้างานจะประเมินผลการท�างานของลูกจ้างแล้ว นัก

กฎหมายชุมชนยังอาจให้ความเห็นเรื่องคุณภาพการสนับสนุน และค�าชี้แนะที่ได้จากหัวหน้า

งานและสภาพการท�างานอื่นๆ ด้วย การประเมินแบบสองทางช่วยเสริมความเคารพซึ่งกันและ

กนัระหว่างคณุ (หวัหน้างาน) กบันกักฎหมายชมุชนของคณุ และช่วยเสรมิบรรยากาศการเรยีน

รู้โดยรวมภายในโครงการของคุณด้วย การสร้างระบบการประเมินแบบสองทางในการประเมิน

ผลการท�างานนัน้สอดคล้องกบัเป้าหมายเรือ่งการใช้การเยีย่มดงูานและตดิตามงาน เพือ่ประเมนิ

ความต้องการของนักกฎหมายชุมชนของคุณด้วย

7.5 การรับรองสถานะ

โครงการที่พัฒนาอย่างมั่นคงจะมีการก�าหนดไว้ชัดเจนว่า เมื่อใดที่นักกฎหมายชุมชนถือว่า

มีคุณสมบัติครบส�าหรับการท�างน ทั้งจากการฝึกอบรม ประสบการณ์ และการก�ากับดูแล

งาน ในแอฟริกาใต้ ซึ่งโครงการนักกฎหมายชุมชนสังคมสังกัดอยู่กับโครงการที่มีการออก

ประกาศนียบัตรรับรองโดยมหาวิทยาลัย นักกฎหมายชุมชนจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลัง

จากทีจ่บการฝึกอบรมและการท�างานภาคสนามหลายปีตามทีก่�าหนด ในฮงัการ ีซึง่โครงการนกั
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กฎหมายชมุชนสงักดัคลนิกิกฎหมายของคณะนติศิาสตร์ นกักฎหมายชมุชนได้รบัหน่วยกติจาก

การฝึกอบรมแต่ละระยะที่ตนเข้าร่วม

การรับรองสถานะทางวิชาการ ไม่ได้เป็นเพียงวิธีการเดียวในการยอมรับสถานะของ

นักกฎหมายชุมชน ในบางประเทศ นักกฎหมายชุมชนที่ได้ผ่านขั้นการทดลองงานจะได้รับสิทธิ

ให้ติดเข็ม (เซียร์ราลีโอน) หรือเสื้อกั๊ก (มาลาวี) เป็นสัญลักษณ์สถานะของตนที่เห็นได้ชัด  

ผูอ้�านวยการโครงการรายงานว่า สญัลกัษณ์เช่นนีเ้ป็นแรงจงูใจส�าคญัของนกักฎหมายชมุชนและ

เป็นเครื่องประกันต่อชุมชนที่รับบริการจากนักกฎหมายชุมชนด้วย
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บทที่ 8

การพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

สารบัญบท
8.1 การประเมินโครงการ
8.2 การรับรองสถานะโครงการ
8.3 เครือข่ายระดับประเทศ
8.4 การสนับสนุนของรัฐบาล
8.5 การปรับโครงการ

บทสุดท้ายนี้มองไปไกลว่าการเริ่มตั้งโครงการและการด�าเนินโครงการนักกฎหมายชุมชน โดย

เน้นไปที่การพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ประเด็นแกนกลางของบทนี้ก็คือเรื่องคุณภาพของ

โครงการ ความน่าเชือ่ถอื และความยัง่ยนื คณุจะแสดงให้คนภายนอกเหน็ได้อย่างไรว่าโครงการ

ของคณุนัน้มปีระสทิธภิาพ คณุจะพฒันา สนบัสนนุ และขยายโครงการของคณุต่อไปได้อย่างไร 

โครงการของคณุโดยความร่วมมอืกบัโครงการอืน่ๆ จะท�างานไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนัเรือ่งการขยาย

การเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างไร

บทนี้จะตอบค�าถามเหล่านี้ โดยครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ทั้งการประเมินโครงการ 

การก�าหนดมาตรฐานภายในโครงการเช่นการรับรองสถานะโครงการ การสร้างเครือข่ายระดับ

ชาติ และวิธีที่คุณอาจจะปรับโครงการของคุณเป็นระยะให้เข้ากับการจัดการองค์กรและสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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8.1 การประเมินโครงการ

ผูอ้�านวยการโครงการทีม่คีวามสามารถจะพยายามท�าให้ได้รบัการยอมรบัจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ต่างๆ ทั้งลูกความ ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย นักการเมือง องค์กรพัฒนาเอกชน แหล่ง

ทุน เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของโครงการ และท�าให้เป็นที่รู้สึกว่าควรได้รับการสนับสนุน ข้อมูล

เกีย่วกบัโครงการของคณุยงัจะถกูเผยแพร่ไปตามธรรมชาตผ่ิานทางการให้บรกิาร การน�าเสนอ

ต่อสาธารณะ การปรากฏในรายงานของสื่อมวลชน การพบปะส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ใน

การท�างานแบบร่วมมอืกนั การประเมนิจะช่วยเสรมิบรูณภาพของโครงการของคณุโดยการแสดง

ให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะวัดผลกระทบของโครงการ ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้ว การประเมินผลยังจะ

ให้หลักฐานที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของคุณอีกด้วย

8.1.1  การประเมินผลเชิงพัฒนา (Formative Evaluation) 
 กับการประเมินผลแบบสรุป (Summative Evaluation)

การประเมนิผลโครงการอาจจะเป็นแบบเชงิพฒันาหรอืแบบสรปุกไ็ด้ การประเมนิผลเชงิพฒันา 

(formative evaluation) จะรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กร

สามารถท�าการเปลี่ยนแปลงกลางคันเพื่อท�าให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ส่วนการ

ประเมินผลแบบสรุป (summative evaluation) จะท�าเพียงครั้งเดียว โดยจะพยายามบันทึก

ว่าโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาหนึ่งๆ ที่ระดับใด การประเมินผลโครงการทั้ง

สองแบบได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดท�าเอกสารของผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินโครงการอย่างลึกซึ้ง บทที่ 7 กล่าวถึงกลไกในการติดตามและประเมินงานของ

นักกฎหมายชุมชนของคุณ รวมถึงการจัดท�าบันทึกและผลการแก้ไขปัญหาของคดี การจัดการ

ข้อมูลภายในเป็นส่วนส�าคัญของการประเมินโครงการ
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8.1.2 ผลผลิตกับผลที่ได้รับ

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ผลผลิต (output) ก็คือ สินค้า บริการ หรือกิจกรรม ที่จับต้องได้ ที่ผลิต

ขึ้นระหว่างการด�าเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกของโครงการนักกฎหมายชุมชนแห่ง

หนึ่ง ผลผลิตก็คือจ�านวนนักกฎหมายชุมชนที่จ้างและได้รับการฝึกอบรมในโครงการ และการ

ผลิตเอกสารประกอบการอบรมที่ส�าเร็จเสร็จสิ้น ผลผลิตเหล่านี้มีระยะเวลาสั้นและสามารถ

เห็นได้โดยทันที

ตัวอย่างเช่น ในกัมพูชา ผลลัพธ์ของโครงการนักกฎหมายชุมชนก็คือ การพัฒนา

หนังสือและเอกสารเพื่อสอนเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และการตั้งเครือข่ายผู้ให้การ

ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

ผลที่ได้รับ (outcome) คือตัวชี้วัดหรือหลักฐานว่ากิจกรรมต่างๆ ที่โครงการท�านั้นได้

รบัผลตามทีต่ัง้ใจหรอืไม่ โดยอาจเรยีกว่าคอืผลหรอืผลกระทบกไ็ด้ ผลทีไ่ด้รบัอาจส่งผลกระทบ

ต่อบคุคล กลุม่ นโยบาย หรอืระบบ ขึน้อยูก่บัเป้าหมายของโครงการของคณุ ตวัอย่างผลทีไ่ด้รบั

ของโครงการนักกฎหมายชุมชนก็เช่น การที่สมาชิกของชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริการของ

รัฐบาลที่ชุมชนมีสิทธิได้รับมากขึ้น ผลที่ได้รับอาจจะเป็นแบบระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะ

ยาวก็ได้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของโครงการของคุณ กรอบเวลาของผลกระทบก็จะส่งผลต่อความ

สามารถของคุณในการศึกษาผลกระทบในการประเมินโครงการ

โครงการนักกฎหมายชุมชนในกัมพูชาที่กล่าวถึงข้างต้น ได้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยังต่อไปนี้

 h ลูกความและสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนจะมีความเข้าใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย 

และระบบกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวันของตน

 h ลกูความและสมาชกิคนอืน่ๆ ในชมุชนจะพฒันาความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐาน

และคุณค่าต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระบบกฎหมาย

 h การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของประชาชนในระบบกฎหมายจะได้รับการส่ง

เสริม

 h โครงการจะท�าใหเ้กดิความยตุธิรรม ความอดทดอดกลัน้ และความเปน็ธรรมมากขึน้

 h ความเต็มใจและความสามารถของประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทด้วยกลไกลการ

ผลและผลกระทบของการประเมิน
โครงการที่ปรึกษานักกฎหมายชุมชน
มาลาวีแบบอิสระ

การบริการ
ผลผลิตบางประการ:
• ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2543 ถึง

มีนาคม 2546 โครงการที่ปรึกษา
นักกฎหมายชุมชนมาลาวี (Malawi 
Paralegal Advisory

• จัดคลินิกนักกฎหมายชุมชน
มากกว่า 900 ครั้ง ให้การศึกษา
นักโทษมากกว่า 16,000 คน

• เอื้ออ�านวยกระบวนการปล่อย
นักโทษมากกว่า 1,350 คน

• ลดจ�านวนผู้ที่ถูกกักขังอย่างผิด
กฎหมายได้จ�านวนมาก

ผลที่ได้รับบางประการ:
• โครงการท�าให้นักโทษมีความเชื่อ

มั่นในระบบยุติธรรมากขึ้น และลด
ความตึงเครียดภายในเรือนจ�า

• ผู้พิพากษาและอัยการเห็นด้วยว่า
นักโทษที่เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจกฎหมายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติของศาลมากขึ้น

• การคัดกรองคดขีองโครงการช่วยลด
การกักขังอย่างผิดกฎหมายได้มาก

ที่มา: 

Paralegal Advisory Service, 2004.
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แกไ้ขปญัหาแบบไมเ่ปน็ทางการ และแบบเปน็ทางการ (ในกรณจี�าเปน็) จะไดร้บัการ

ส่งเสริมมากขึ้น

 h ทักษะพื้นฐานของประชาชน รวมถึงการคิดวิพากษ์และการให้เหตุผล การสื่อสาร 

การสังเกต และการแก้ไขปัญหา จะได้รับการพัฒนาขึ้น

 h คนหนุ่มสาวจะได้รับการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อกฎหมาย และจึงท�าให้ลดการกระท�า

ผิดกฎหมายในกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

หากคณุขอทนุสนบัสนนุในช่วงทีเ่ริม่โครงการ คณุจะต้องใส่รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิทีี่

คุณวางแผนว่าจะใช้รายงานผลของโครงการเข้าไว้ด้วย

ในการออกแบบการประเมนิโครงการ มหีลายประเดน็พจิารณาทีค่ณุจะต้องใส่ใจ เช่น

 h ข้อมูลอะไรที่เจ้าหน้าที่จะสามารถรวบรวมได้จริงภายในองค์กร โดยไม่ถือเป็นภาระ

เพิ่ม

 h ณ จุดใดที่โครงการของคุณจะพร้อมที่จะได้รับการประเมินผลกระทบ

 h ผลลัพธ์และผลที่คาดว่าจะได้รับส�าหรับโครงการของคุณคืออะไร

 h การประเมินโครงการจะถูกออกแบบให้ช่วยก�าหนดกรอบการท�างานของโครงการได้

อย่างไร

 h จะสามารถออกแบบการ ประเมินโครงการให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของ

โครงการนักกฎหมายชุมชน คือ การเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางได้หรือไม่

 h จ�าเป็นหรือไม่ที่จะต้องพิจารณาถึงการใช้เงินทุน เพื่อท�าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก

8.1.3 การประเมินการปฏิบัติงานภายในโครงการ

ในปีแรกๆ ของโครงการ แหล่งทุนอาจจะอยากเห็นคุณท�าการประเมินภายในโดยเน้นไปที่การ

ปฏิบัติงานของโครงการ ในการศึกษาประเภทนี้ คุณอาจจะพิจารณาถึงลักษณะต่อไปนี้ของการ

บริหารจัดการภายในและระบบการปฏิบัติงานของคุณ:

บทเรียนการบริหารจัดการภายในจาก
โครงการนักกฎหมายชุมชนเคนย่า

• จ�าเป็นต้องเพิ่มการควบคุมดูแล
งานของนักกฎหมายชุมชนใน
เขตต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พวกเขา
ท�างานใกล้ชิดกับฝ่ายปกครองใน
ท้องถิ่นมากขึ้น

• ก�าหนดให้นักกฎหมายชุมชนส่ง
รายงานประจ�าเดือนและให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประเมิน
รายงานเหล่านั้น เพื่อวัดระดับ
ความตระหนักที่กิจกรรมนัก
กฎหมายชุมชนสร้างขึ้น

• ต้องมีการฝึกอบรมนักกฎหมาย
ชุมชนบ่อยขึ้น เพื่อให้นักกฎหมาย
ชุมชนได้รับทราบถึงกฎหมาย
ใหม่ๆ

ที่มา: 

Konditi (1999).
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 h การมีแนวทางในการปฏิบัติการ

 h การติดตาม การก�ากับดูแล และการประเมินผลงานเจ้าหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

 h ระบบการบริหารจัดการการเงินที่เชื่อถือได้และเป็นระบบชัดเจน

 h นโยบายเรื่องทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและก�าหนดไว้ชัดเจน

 h ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา

 h ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนส�าเร็จการฝึกอบรมและได้รับการ 

ประกาศนียบัตรรับรอง

 h มีการใช้เครือข่ายส่งต่อคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.4 วิธีการในการประเมินโครงการ

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ในการประเมินโครงการได้ หากคุณเคยร่วมในการท�ารายงานและ

ประเมินโครงการมาก่อน คุณก็จะคุ้นเคยกับเทคนิควิธีการเหล่านี้อยู่แล้ว ในการประเมิน

โครงการคุณจะต้องรวบรวมข้อมูลภายในของโครงการ รวมถึงแฟ้มคดีและผลการประเมินการ

ฝึกอบรม นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้การสัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่มย่อย แบบสอบถาม 

การสังเกตการณ์ และการทบทวนเอกสาร (ดูรายละเอียดเรื่องวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ที่ ศูนย์

ทรัพยากรด้านการวางแผนและการประเมิน [Planning & Evaluation Resource Center] ที่ 

www.evaluationtools.org/plan_data_collect.asp 

 การประเมินโครงการนักกฎหมายชุมชนอาจจะใช้เทคนิคการประเมินแบบที่ใช้กันมา

นาน เช่น ตัวชี้วัด ก็ได้ ตัวชี้วัดใช้วัดทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ กระบวนการ ผลผลิต และ

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัดทรัพยากรที่ใช้ (input indicators) วัดทรัพยากรทั้งทรัพยากรมนุษย์และ

ทรพัยากรการเงนิ ทีใ่ช้ไปกบัโครงการหรอืแผนงานหนึง่ๆ (เช่น จ�านวนนกักฎหมายชมุชน) ตวั

ชีว้ดัทรพัยากรทีใ่ช้ไปยงัอาจจะรวมถงึการวดัลกัษณะของประชากรกลุม่เป้าหมาย (เช่น จ�านวน

ผู้ที่สามารถเป็นลูกความของโครงการ) ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (process indicators) วัดวิธี

ที่โครงการให้บริการ (เช่น จ�านวนเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละคดี) ตัวชี้วัดผลผลิต (output indica-

tors) วดัปรมิาณของผลติภณัฑ์และบรกิารทีไ่ด้ท�าและประสทิธผิลของการผลตินัน้ (เช่น จ�านวน

ประชาชนที่ได้รับบริการและความเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกความร้องขอ) ตัวชี้วัดเหล่านี้
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อาจจะถกูก�าหนดไว้ส�าหรบัโครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุโดยรวม ส�าหรบัแต่ละส�านกังาน

ภาคสนาม และ/หรือส�าหรับแต่ละพื้นที่ให้บริการก็ได้ ตัวชี้วัดผลที่ได้รับวัดผลในวงกว้างที่เกิด

จากการให้บริการ

ตารางล็อกเฟรม (logframe)

สรุปการออกแบบ ตัวชี้วัด/เป้า แหล่งข้อมูล ข้อสันนิษฐาน

ผลกระทบ

ผลที่ได้รับ

ผลผลิต

กิจกรรม

ลอ็กเฟรม (Logframe) เป็นตวัย่อของค�าว่า “logical framework” หรอืกรอบตรรกะ 

ตารางลอ็กเฟรม (ดตูวัอย่างด้านบน) เป็นวธิกีารง่ายๆ ในการจดัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของ

โครงการเข้าเทยีบกบัสิง่ทีไ่ด้ใช้ไป กระบวนการ และผลผลติ ตารางลอ็กเฟรมอาจจะมข้ีอมลูเพิม่

เติมเข้าไว้ด้วย เช่น แหล่งข้อมูล วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และกรอบเวลาการท�างาน 

ล็อกเฟรมในการประเมินผลสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมโครงการที่วางแผนไว้เข้ากับ

กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง เมื่อมีการท�ากิจกรรมโครงการ จะมีการใช้เกณฑ์การบริหารจัดการที่อิง

อยู่บนฐานของผลการกระทำา (results-based management criteria) โดยคณะผู้ประเมินผล

เกณฑ์การบริหารจัดการที่อิงอยู่บนฐานของผลการกระท�ามีอยู่ 4 ด้านคือ 1) ความ

สัมพันธ์เข้ากับประเด็น 2) ความมีประสิทธิภาพ (ผลระยะสั้น) 3) ผลกระทบ (ผลระยะยาว) 

และ 4) ความยั่งยืน การประเมินเช่นนั้น อาจจะพิจารณาถึงโอกาสและข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นในทั้ง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมและผลของโครงการด้วย 

ผลกระทบบางอย่างทีเ่ป็นไปในเชงิคณุภาพ กย็ากทีจ่ะวดัได้ผ่านทางตวัชีว้ดัทีเ่ป็นแบบ

ปรมิาณ ตวัอย่างของผลกระทบทีว่ดัได้ยากในโครงการนกักฎหมายชมุชนทีใ่ห้บรกิารเพือ่ความ

ยุติธรรม มีดังต่อไปนี้
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 h ลูกความสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

 h มีความตระหนักถึงปัญหาและทางออกที่เป็นไปได้มากขึ้น

 h ชุมชนเป้าหมายมีการจัดตั้งระดับรากหญ้าดีขึ้น

 h มีการขัดขืนการละเมิดโดยผู้มีอ�านาจมากขึ้น

 h มีความยุติธรรมมากขึ้น

 h มีความหวังและศักดิ์ศรีมากขึ้น

ในสถานการณ์นี้ คุณอาจจะเสริมข้อมูลเชิงปริมาณเรื่องการรับคดีและการแก้ปัญหา

ของคดีด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้

การประเมินผลโครงการที่คุณจัดจะได้รับประโยชน์จากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

เฉพาะจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ลูกความจะช่วยท�าให้เข้าใจความ

รู้สึกเกี่ยวกับบริการที่เขาได้รับ ภาคผนวก 13 มีแบบประเมินความเห็นลูกความ คุณอาจจะ

จัดเวทีหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในชุมชนเพื่อรวบรวมความเห็นต่อโครงการของคุณ โดย

อาจจะจัดแบบตรงไปตรงมาโดยการให้ความเห็นด้วยวาจา หรือใช้เครื่องมือที่สร้างสรรค์อย่าง

เช่นการวาดภาพและละครเพื่อช่วยเอื้อกระบวนการแสดงความเห็นต่อโครงการก็ได้ ในเซียร์

ราลีโอน โครงการ Timap เพื่อความยุติธรรมวางแผนจะใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพื่อบันทึก “เส้น

ทาง” ทีล่กูความต้องผ่านในการหาทางออกของปัญหาของตน การบนัทกึนีจ้ะพยายามหาชดุการ

ตดัสนิใจและผลทีเ่กดิขึน้ภายในช่วงระเวลาหนึง่ของลกูความหลายๆ คน ซึง่อาจจะแสดงให้เหน็

ว่านักกฎหมายชุมชนช่วยแก้ปัญหาระดับชุมชน ผ่านทางวิธีการที่ไม่ใช่การใช้กฎหมายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

คุณอาจจะลองพิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบกฎหมายในระดับชาติด้วย ขึ้นอยู่กับ

วสิยัทศัน์และระยะเวลาทีโ่ครงการของคณุท�างานมา อาจจะมแีง่มมุในระบบกฎหมายทีโ่ครงการ

ของคณุได้ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง เช่น การเข้าถงึความยตุธิรรม การมข้ีอมลูทางกฎหมาย 

และกลไกการจัดการข้อพิพาทแบบทางเลือก

ไม่ว่าคุณจะคิดว่าจะใช้วิธีการประเมินผลโครงการวิธีใด คุณควรจะถอยกลับมาหนึ่ง

ก้าวและพิจารณาทบทวนอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจลงมือ วิธีการนี้ค�านึงถึงเป้าและวิสัยทัศน์ระยะ

ยาวของคณุรวมถงึวตัถปุระสงค์ระยะสัน้หรอืไม่ วธิกีารนีท้�าให้คณุและคนอืน่ๆ มคีวามรู ้ทกัษะ 
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ทศันคต ิและตวัอย่างทีค่ณุจ�าต้องเข้าใจและท�างานร่วมกนั เพือ่ทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่จ�าเป็นทีส่ดุ

ของโครงการของคณุหรอืไม่ วธิกีารนีช่้วยน�าไปสูก่ารตดัสนิใจและการควบคมุทีด่ขีึน้ในโครงการ 

และช่วยเสริมปากเสียงของลูกความหรือไม่ วิธีการนี้ส่งเสริมความเชื่อใจและความรับผิดชอบ

ในทกุคนทีเ่กีย่วข้องหรอืไม่ เป็นเรือ่งส�าคญัทีก่ารประเมนิโครงการของคณุจะต้องตอบสนองต่อ

ความต้องการของคุณมากพอกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับข้อมูลภายนอก

8.2 การรับรองสถานะ

8.2.1 การรับรองโครงการ

การรบัรองโครงการ (Program accreditation) หมายถงึการทีม่หีน่วยงานอสิระรบัรองว่าโครงการ

เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้เรื่องคุณภาพของโครงการ การรับรองโครงการและการ

พัฒนาคู่มือนักกฎหมายชุมชนนั้นด�าเนินไปควบคู่กัน คู่มืออาจจะกล่าวถึงการบริหารจัดการ

ภายในและกระบวนการตรวจสอบงาน รวมถงึการควบคมุดแูลงานและระบบการประเมนิ บทที ่7 

“การตดิตาม การสนบัสนนุ และการประมนินกักฎหมายชมุชนในภาคสนาม” และบทที ่3 “การ

จัดตั้งโครงการนักกฎหมายชุมชน” มีรายละเอียดเรื่องคู่มือ มาตรฐาน และหลักจรรยาบรรณ 

คุณอาจจะคิดถึงการท�าให้โครงการของคุณได้รับการรับรอง หากคุณต้องการเห็นนัก

กฎหมายชมุชนของคณุได้รบัการยอมรบัอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย

ภายในประเทศของคุณ หรือหากคุณต้องการส่งเสริมให้นักกฎหมายชุมชนของคุณพัฒนาทาง

วิชาชีพสืบเนื่องไป ในบางประเทศก็มีการบัญญัติถึงองค์กรนักกฎหมายชุมชนไว้ในกฎหมาย

อยู่แล้ว การแสดงให้เห็นว่าโครงการของคุณเป็นไปตามเกณฑ์เหล่านั้น อาจจะไม่ได้ท�าให้คุณ

ได้รับการสนับสนุนกจากรัฐบาลในทันที แต่จะท�าให้องค์กรของคุณมีโอกาสที่ดีขึ้นในการได้รับ

พิจารณาให้รับการสนับสนุนเช่นนั้นในอนาคต

ประเด็นหลักๆ บางประการของเรื่องการรับรองสถานะมีดังนี้

 h การมีระบบการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

 h การรับรองนักกฎหมายชุมชน

 h การผนวกเข้าไปในการให้บริการทางกฎหมายที่เป็นระบบทางการ
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การฝึกอบรมของคณุอาจจะได้รบัการรบัรองสถานะได้ โดยทีต่วัโครงการทัง้หมดโดย

รวมยังไม่ได้ก็ได้ หากโครงการของคุณสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัย คุณก็อาจลองพิจารณาดูว่า

อาจจะใส่โครงการฝึกอบรมของคุณ รวมเข้าไปในหลักสูตรที่นับหน่วยกิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตรปริญญาของสถาบันของคุณก็ได้

ในฮังการี โครงการนักกฎหมายชุมชน ELTE ได้รับการรับรองผ่านทางระบบการ

ศึกษาผู้ใหญ่ของฮังการี นักกฎหมายชุมชนทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการนับหน่วยกิต

การศึกษา โดยทางเทคนิคแล้วการนับหน่วยกิตหมายความว่าสามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้

เข้ารบการอบรมได้ แต่ก็ไม่มีการคิดค่ารับการอบรม

ระบบเช่นนี ้ท�าให้โครงการในฮงัการสีามารถรบัการสนบัสนนุเงนิทนุจากสหภาพยโุรป

ได้ เนื่องจากเป็นไปตามเป้าเรื่อง “ตลาดแรงงานแบบครอบคลุม” โดยการให้การฝึกอบรมแก่

ชาวโรมาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการว่างงานสูงมาก หากโครงการของคุณท�างานกับคน “กลุ่ม

เสี่ยง” คุณก็ควรจะศึกษาดูว่าคุณอาจจะมีสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล หรือบาง

คนในโครงการของคุณอาจจะขอรับการสนับสนุนเช่นนั้นก็ได้

การพยายามให้ได้รับการรับรองสถานะนั้น ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์และอาจต้องใช้

ทรพัยากรทางการเงนิจากโครงการของคณุ คณุจะต้องเตรยีมพร้อมส�าหรบักระบวนการนี ้และ

ต้องมคีวามเชือ่มัน่ในคณุภาพของโครงการของคณุ และเชือ่ว่าการรบัรองสถานะจะช่วยหนนุให้

เกิดความยั่งยืนของโครงการ

8.2.2 การรับรองสถานะนักกฎหมายชุมชน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 5 “การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน” ว่าบางโครงการได้จัดให้มี

กระบวนการรับรองสถานะนักกฎหมายชุมชนด้วย โดยก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการ

อบรมจ�านวนหนึ่งและแสดงให้เห็นถึงการท�างานที่มีคุณภาพ จึงจะได้รับการรับรองสถานะเป็น

นักกฎหมายชุมชนได้

คุณอาจจะก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัตินักกฎหมายชุมชนอย่างเป็นทางการภายใน

โครงการของคณุ นอกจากการก�าหนดเกณฑ์ในการจ้างนกักฎหมายชมุชนแล้ว คณุควรจะพฒันา

มาตรฐานเรื่องคุณสมบัติเต็มรูปแบบของนักกฎหมายชุมชนไว้ โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม
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ในการฝึกอบรม ประสบการณ์การท�างาน และการได้รบัการประเมนิผลเชงิบวกของนกักฎหมาย

ชุมชน มาตรการเรื่องคุณสมบัติเช่นนี้ จะเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติมให้นักกฎหมายชุมชนพัฒนา

วิชาชีพของตน และยังเป็นรางวัลส�าหรับเจ้าหน้าที่ยังคงท�างานกับโครงการ การรับรองสถานะ

เช่นนี้อาจจะโยงเข้ากับกับเพิ่มเงินเดือนหรือการเลื่อนต�าแหน่งด้วยก็ได้

การรับรองสถานะนักกฎหมายชุมชน ยังเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการรับรองโครงการ

ฝึกอบรม ในบางโครงการที่สังกัดมหาวิทยาลัยเช่นในแอฟริกาใต้ มหาวิทยาลัยมอบ

ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาให้แก่นักกฎหมายชุมชนที่เข้ารับการอบรมครบหลักสูตร การ

มอบประกาศนยีบตัรเช่นนี ้ยงัสามารถท�าได้ในกรณกีารฝึกอบรมทีจ่ดัโดยองค์กรพฒันาเอกชน

ทีม่คีวามเชีย่วชาญ ตราบใดทีม่หาวทิยาลยัเป็นผูค้วบคมุเรือ่งคณุภาพของกระบวนการฝึกอบรม

8.3 เครือข่ายระดับชาติ

เมื่อคุณด�าเนินโครงการไป คุณก็จะขยายความสัมพันธ์กับองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรอื่นๆ 

หน่วยงานของรัฐบาล เทศบาลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทนายความ และสภาทนายความ ความ

สัมพันธ์เช่นนี้ควรจะได้รับการบ่มเพาะเพื่อช่วยให้คนเหล่านี้มาเป็นวิทยากรให้โครงการคุณได้ 

หรืออย่างน้อยก็ไม่มาขัดขวางการท�างานของคุณ

8.3.1 เครือข่ายนักกฎหมายชุมชนและสมาคมระดับชาติ

ในบางประเทศได้มกีารตัง้เครอืข่ายและสมาคมระดบัชาตขิองกลุม่คนทีท่�างานคล้ายคลงึกนั และ

เพือ่ส่งเสรมิบทบาทของนกักฎหมายชมุชนในสงัคมโดยรวม การรวมตวัเป็นภาคหีรอืสมาคมแบบ

เปิดรับสมาชิกจะช่วยเชื่อมโยงโครงการต่างๆ หรือนักกฎหมายชุมชนแต่ละคนเข้าด้วยกันได้

การมสีงักดัหรอืความสมัพนัธ์กบัเครอืข่ายและสมาคมเช่นนัน้จะมปีระโยชน์ดงัต่อไปนี้

 h เพิ่มความสามารถในการล็อบบี้

 h การจัดมาตรฐานการออกประกาศนียบัตรและ/หรือการรับรององค์กร

 h การประกันคุณภาพ

 h ความสามารถในการระดมทุน
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 h การประสานร่วมมือการท�าโครงการ

 h การแบ่งปันทรัพยากร

 h การให้ค�าปรึกษาในการท�างาน

 h การก�ากับควบคุมองค์กรด้วยกันเอง

ในแอฟรกิาใต้ องค์กรนกักฎหมายชมุชนได้ตัง้เครอืข่ายองค์กรนกักฎหมายชมุชนแห่ง

ชาตขิึน้มา ตวัแทนของเครอืข่ายนีเ้ข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย 

(Legal Aid Board) และหน่วยงานควบคุมดูแลอื่นๆ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ความ

สมัพนัธ์เช่นนีช่้วยให้โครงการนกักฎหมายชมุชนสามารถเข้าถงึและได้รบัการยอมรบัในกลุม่ผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ท�างานด้านกฎหมายของประเทศ

มูลนิธิเพื่อการให้บริการทางกฎหมายและโครงการกฎหมายข้างถนน (Foundation 

for Clinical Legal and Street Law Programs) ในฮังการี โดยความร่วมมือกับผู้น�างานด้านสิทธิ

พลเมืองชาวโรมา ได้เริ่มโครงการนักกฎหมายชุมชนแบบรอบด้านที่มุ่งเป้าส่วนหนึ่งไปที่การ

สร้างเครอืข่ายนกักฎหมายชมุชน ทีส่ามารถเข้าถงึภมูภิาคทีค่รอบครวัชาวโรมามกัจะถกูละเลย

8.3.2 มาตรฐานส�าหรับเครือข่ายระดับประเทศ

เครือข่ายระดับประเทศและสมาคมของนักกฎหมายชุมชนจะต้องเห็นพ้องร่วมกันเรื่องกฎ แนว

ปฏิบัติ และหลักจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ สมาคมของนักกฎหมายชุมชนส่วนใหญ่จะ

เขียนภารกิจ วัตถุประสงค์ ค�านิยามตัวนักกฎหมายชุมชน มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกใบอนุญาตหรือกฎระเบียบ และข้อก�าหนดเรื่องสมาชิกเอาไว้

นโยบายต่างๆ ที่คุณได้ออกมาส�าหรับโครงการนักกฎหมายชุมชนของคุณเอง เช่น 

หลักจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรองสถานะนักกฎหมายชุมชนและสถานะ

องค์กร จะช่วยเสริมการเสวนาข้ามองค์กรและข้ามตัวบุคคลเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่จะต้อง

ก�าหนดส�าหรับประเทศโดยรวม 

ตวัอย่างของแนวปฏบิตัเิช่นนัน้ ซึง่ปรบัปรงุมาจากสมาคมผูช่้วยทางกฎหมายแห่งชาติ 

(National Association of Legal Assistants) สหรัฐอเมริกา มีดังต่อไปนี้
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 h นักกฎหมายชุมชนมีขีดจ�ากัดชัดเจนว่าตนมีบทบาทอย่างไรในเรื่องกฎหมาย บาง

บทบาทสามารถท�าได้โดยทนายความเท่านั้น

 h นกักฎหมายชมุชนจะตอ้งอธบิายบทบาทของตนเอง รวมถงึหนา้ทีท่ีต่นไมส่ามารถรบั

ท�าได้ แก่ลูกความและบุคคลอื่นๆ ที่ตนท�างานด้วยให้ชัดเจน

 h นักกฎหมายชุมชนมีความรับผิดชอบต่อลูกความของตน และยังต้องรายงานต่อ

หัวหน้าของตนในโครงการนักกฎหมายชุมชนด้วย

 h นักกฎหมายชุมชนจะต้องไม่มีส่วนร่วมหรือช่วยในการละเมิดกฎหมาย

 h นักกฎหมายชุมชนจะต้องไม่รับค่าแรงหรือเงินตอบแทนใดๆ จากลูกความ

 h นักกฎหมายชุมชนจะต้องใช้ความรอบคอบในการจัดการกับปัญหาของลูกความ ซึ่ง

หมายถงึการเคารพความเปน็สว่นตวัและไมพ่ดูถงึคดกีบัคนอืน่ ยกเวน้ในการท�าตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบทางวิชาชีพเท่านั้น

 h นกักฎหมายชมุชนจะตอ้งมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาบรูณภาพและศกัยภาพสงูสดุในการปฏบิตัิ

หน้าที่ทั้งปวง

8.4 การสนับสนุนจากรัฐบาล

ดงัทีก่ล่าวไว้แล้วในบทที ่3 “การก่อตัง้โครงการนกักฎหมายชมุชน” เพือ่ความยัง่ยนืระยะยาวของ

โครงการของคุณ คุณควรจะศึกษาดูว่ารัฐบาลจะสามารถสนับสนุนโครงการของคุณได้อย่างไร

บ้าง โดยการสนับสนุนเช่นนั้นจะต้องยังคงท�าให้คุณสามารถท�างานของคุณได้โดยเป็นกลาง

ทางการเมือง หากมีส�านักงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอยู่ในประเทศ คุณอาจจะส่งนัก

กฎหมายชุมชนไปท�างานที่นั่น หรือหากรัฐบาลมีระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณก็อาจจะพยายามไปร่วมมือหรือไปเสริมกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายของรัฐ บ่อยครั้งที่รัฐบาลที่มีนโยบายเรื่องนี้จะอยากจ้างให้หน่วยงานอื่นมาให้บริการ

แทนที่จะต้องจัดการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเอง และโครงการของคุณก็อาจจะสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ หนึ่งในประโยชน์ของการรับจ้างท�างานต่อจากรัฐบาลก็คือ กระบวนการนี้

มักจะก�าหนดให้คุณต้องมีแผนการจัดการองค์กรและชุดมาตรฐานการบริการอย่างละเอียด  

ในยโุรป การรบัช่วงงานต่อเช่นนีเ้กดิขึน้ในเนเธอร์แลนด์ โดยงานให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย



152   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน     

นั้น ท�าโดยนักกฎหมายชุมชนผ่านทางองค์กรพัฒนาชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

ในแอฟริกาใต้ ศูนย์ยุติธรรมของคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid 

Board) จ้างนักกฎหมายชุมชนท�างานด้วย ในมองโกเลีย ส�านักงานของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ใช้

นักกฎหมายชุมชน

หากเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลในระดับประเทศ ก็อาจจะลอง

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในระดับท้องถิ่น การตัดสินใจของคุณจะต้องอยู่บนฐานของการ

ประเมินสถานการณ์เมื่อเริ่มโครงการ ซึ่งจะท�าให้คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง

กฎหมายและความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือท�างานกับรัฐบาล

อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้วิธีการทางการเมืองหรือกฎหมาย และใช้โครงการของ

คุณไปล็อบบี้รัฐบาลให้จัดให้มีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า คุณอาจจะ

ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย ให้ยอมรับบทบาทของนักกฎหมายชุมชนในการบริหารจัดการ

ความยุติธรรม หรือที่ยอมรับรับรองหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายบางหน่วยงานที่

มีตั้งอยู่แล้ว

ความพยายามผลักดันนโยบาย มักจะได้รับประโยชน์จากการมีสมาคมวิชาชีพนัก

กฎหมายชุมชนในระดับชาติ ที่ท�างานเป็นตัวแทนของนักกฎหมายชุมชนทุกคน รวมถึงคนที่

อยู่ในโครงการของคุณด้วย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้มีการยอมรับสถานะและเงินทุนเรื่อง

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การตั้งสมาคมของโครงการนักกฎหมายชุมชนก็ท�าหน้าที่

คล้ายๆ กับสมาคมอื่นๆ เช่น ของหน่วยกู้ชีพ นักสังคมสงเคราะห์ และคลินิกกฎหมายอื่นๆ ที่

ตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

8.5 การปรับโครงการ

ประสบการณ์ต่างๆ จะน�าความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงการของคุณและสภาพ

แวดล้อมทีโ่ครงการท�างานอยูม่าเรือ่ยๆ ความรูใ้หม่ๆ นีค้วรจะท�าให้เกดิแนวคดิใหม่ๆ ว่าจะปรบั

โครงการของคุณอย่างไรเพื่อให้สามารถบริการลูกความและปฏิบัติตามภารกิจของคุณได้ดีขึ้น
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8.5.1 การเปลี่ยนระดับการให้บริการ

หากการเริม่ท�างานโครงการนกักฎหมายชมุชนของคณุประสบความส�าเรจ็ คณุกอ็าจจะพจิารณา

หาวิธีที่โครงการของคุณจะขยายตัวต่อไป การขยายตัวเช่นนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยการจ้างเจ้า

หน้าที่ใหม่และการเปิดให้บริการในพื้นที่ใหม่ ผู้อ�านวยการโครงการนักกฎหมายชุมชนที่มาก

ประสบการณ์มักจะเตือนให้คนอื่นรอบคอบในเรื่องนี้ เนื่องจากการขยายโครงการจะท�าให้เกิด

ภาระเพิ่มขึ้นในการก�ากับดูแลงาน การควบคุมคุณภาพ และการระดมทุน ดังนั้น การขยาย

โครงการใดๆ จะต้องมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบเรือ่งความต้องการการบรกิารของนกักฎหมาย

ชุมชนซึ่งมักจะยังคงอยู่ในระดับสูง และมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะสามารถดึงดูดทรัพยากรที่

จ�าเป็นในระยะยาวได้

แทนทีจ่ะขยายโครงการของคณุเอง คณุอาจจะส่งเสรมิให้องค์กรพฒันาเอกชนองค์กร

อื่นเริ่มโครงการของตนเองก็ได้ บทบาทของคุณก็จะเป็นตัวกระตุ้นและผู้เสริมศักยภาพการ

ท�างานในระดับชาติ ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของคุณในการด�าเนินโครงการ การก�าหนด

มาตรฐาน และการฝึกอบรม จะถูกส่งต่อไปยังองค์กรอื่นๆ ที่คุณอาจจะมีความสัมพันธ์แบบ

ร่วมมือกันอยู่

8.5.2 การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายและประเด็น

ในโครงการนกักฎหมายชมุชนมกัจะต้องมกีารพฒันาด้านการจดัการกบัปัญหาและประเดน็ทาง

กฎหมาย ความต้องการทางกฎหมายและรูปแบบความอยุติธรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะท�าให้

คุณต้องเกี่ยวกับประเด็นหลากหลายลึกซึ้งขึ้นหรือขยายกว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในแอฟริกาใต้ซึ่ง

มีอัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์อยู่สูง ส�านักงานนักกฎหมายชุมชนบางแห่งก็ให้ค�าแนะน�าผู้ที่

มีเชื้อเอชไอวีเรื่องวิธีการเข้าถึงบริการทางสุขภาพเพื่อรับยาต้านไวรัสด้วย

เมื่อนักอบรมของโครงการคุณมีความสามารถในการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบมี

ปฏสิมัพนัธ์เพือ่สอนเรือ่งเกีย่วกบักฎหมายมากขึน้ คณุกอ็าจค้นพบกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ ทีจ่ะได้

รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคุณ ตัวอย่างเช่น นักกฎหมายชุมชนของคุณอาจจะเข้าไป

ร่วมอบรมเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรอื่นๆ ก็ได้
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การเปลี่ยนแปลงในสภาพการเมืองโดยรวมก็อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

เนื้อหาของโครงการด้วย

การท�างานนักกฎหมายชุมชนในแอฟริกาใต้หลังจากการสิ้นสุดของระบอบเหยียดผิว

ก็มีการพัฒนาไป ศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนาชนบท (Community Law and Rural 

Development) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 เริ่มด้วยการเน้นไปที่การให้บริการด้านสิทธิทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่คนผิวด�าถูกปฏิเสธภายใต้ระบอบเหยียดผิว หลังจากนั้นศูนย์ฯ ก็เปลี่ยน

จุดเน้นไปที่เรื่องประชาธิปไตยและการให้การศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนื่องจาก

ประเทศได้ก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก เมื่อระบอบเหยียดผิว

สิ้นสุดลง โครงการก็กลับไปท�างานประเด็นเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมตามเดิม

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการ

เมือ่โครงการของคณุก้าวไปข้างหน้า รปูแบบโครงการของคณุกอ็าจจะต้องถกูปรบัเปลีย่น บทบาท

ทีค่ณุก�าหนดให้นกักฎหมายชมุชนของคณุท�ากอ็าจจะขยายหรอืเหมาช่วงให้คนอืน่ท�าต่อ หากคณุ

มทีนายความอยูใ่นองค์กร คณุอาจจะตดัสนิใจท�างานส่งต่อคดเีพยีงอย่างเดยีว หากคณุต้องการ

เข้าถึงพื้นที่ห่างไกล แต่ไม่มีศักยภาพในการตั้งส�านักงานประจ�าภาคสนาม คุณก็อาจตั้งคลินิก

กฎหมายเคลื่อนที่ขึ้นมาก็ได้

รูปแบบโครงการรูปแบบหนึ่ง ที่ด�าเนินการอย่างประสบความส�าเร็จในแอฟริกาใต้ก็

คือ การจัดเป็น “กลุ่ม” (cluster) ในวิธีการแบบนี้ส�านักงานนักกฎหมายชุมชน “กลุ่ม” หนึ่ง

ท�างานเรื่องปัญหาสังคมเฉพาะประเด็นแบบร่วมมือกัน มีจุดเน้น และท�างานในระดับภูมิภาค 

ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ท�าเรื่องสิทธิในที่ดินยื่นฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับที่ดินทั่วจังหวัดควาซูลู-นาตาล 

กลุม่ท�างานโดยร่วมกบันกักฎหมายชมุชนในพืน้ที ่ทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมให้สามารถให้ข้อมลูและ

ความช่วยเหลือพื้นฐานแก่ชาวบ้านในเรื่องที่ดินได้ และสามารถบอกได้ว่าในกรณีหนึ่งๆ นั้น

เหมาะที่จะใช้การฟ้องร้องหรือไม่ ในการท�างานเช่นนี้ นักกฎหมายชุมชนท�าหน้าที่เป็นตัวกลาง

ระหว่างทนายของกลุม่กบัลกูความ และให้การสนบัสนนุลกูความทัง้ระหว่างและหลงัการฟ้องร้อง

ในแอฟริกาใต้ คณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of 

Jurists) ได้ช่วยส�านักงานที่ปรึกษานักกฎหมายชุมชนให้ขยายตัวโดยการใช้รูปแบบการท�างาน
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เป็นกลุ่ม ส�านักงานที่ปรึกษาจับกลุ่มกัน 5 ส�านักงาน และไปเชื่อมสัมพันธ์กับคลินิกกฎหมาย

ของคณะนติศิาสตร์ คลนิกิกฎหมายเหล่านีใ้ห้ค�าปรกึษาและการสนบัสนนุทางด้านกฎหมายแก่

นักกฎหมายชุมชนและช่วยจัดการฝึกอบรมให้

ผู้น�าโครงการนักกฎหมายชุมชนในแอฟรกิาใต้ยงั ได้คณะกรรมการการใหค้วามชว่ย

เหลอืทางกฎหมายมาเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ทีท่�าคดอีาญาอกีด้วย ด้วยวธินีี ้โครงการนกักฎหมาย

ชมุชนได้เกีย่วข้องกบัทัง้มหาวทิยาลยัและหน่วยงานด้านกฎหมายทีไ่ด้รบัการอดุหนนุจากรฐับาล

การพัฒนาระบบแบบกลุ่มร่วมกับคณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์สากล ได้ช่วยเสริม

สร้างความรบัผดิชอบตรวจสอบได้และความมัน่คงทางการเงนิให้แก่โครงการนกักฎหมายชมุชน

ระบบกลุม่ยงัเป็นวธิทีีท่�าให้คณะกรรมการการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายและเครอืข่ายศนูย์

บรกิารความยตุธิรรม 58 แห่ง และส�านกังานเคลือ่นที ่26 แห่งของคณะกรรมการฯ ทีจ้่างทนาย

ขอแรง นักกฎหมายชุมชนจ�านวนมากขณะนี้ ถูกจ้างโดยศูนย์บริการความยุติธรรมและคลินิก

กฎหมายของคณะกรรมการความช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐบาลแอฟริกาใต้

8.5.4   การวเิคราะห์ความเข้มแขง็ จดุอ่อน โอกาส และภยัคกุคาม  
  (SWOT)

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่จะสามารถช่วยสร้างเวทีให้คุณและผู้น�าโครงกา

รอื่นๆ มองเห็นหนทางที่คุณอาจจะปรับเปลี่ยนโครงการของคุณไป

การวิเคราะห์ “จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม” หรือ SWOT นั้นเป็น 

กระบวนการวางแผนทีร่วมเอาการคดิเชงิยทุธศาสตร์เกีย่วกบัโครงการไว้ เพือ่ทีค่ณุจะได้ปฏบิตัิ

ตามภารกิจของคุณได้ต่อไป การวิเคราะห์นี้จัดกลุ่มประเด็นภายในองค์กรเป็นจุดแข็งหรือจุด

อ่อน และแบ่งปัจจยัภายนอกเป็นโอกาสหรอืภยัคกุคาม เมือ่เข้าใจลกัษณะทัง้ 4 ด้าน องค์กรจะ

สามารถเสรมิจดุแขง็ แก้ไขจดุอ่อน เกบ็เกีย่วโอกาส และหลกีเลีย่งหรอืลดภยัคกุคามของตนได้

แม้ว่าการวิเคราห์ SWOT จะเน้นที่การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในระยะสั้นและระยะ

กลาง วิธีนี้ยังอาจให้โอกาสในการยืนยันและขยายวิสัยทัศน์ในอนาคตได้อีกด้วย

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อย่างการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยก�าหนดว่า

โครงการของคุณควรพัฒนาไปอย่างไร เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและ

SWOT เผยอะไรต่อโครงการนัก
กฎหมายชุมชน ELTE ในฮังการี

จุดแข็ง
• ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่มี

ความมุ่งมั่น
• ผู้อบรมมีการเตรียมพร้อมอย่างดี
• เงินสนับสนุนจากกองทุนสหภาพ

ยุโรป

จุดอ่อน
• กระบวนการคัดเลือกไม่ได้ประกัน

ว่าจะได้นักกฎหมายชุมชนที่ทุ่มเท
ที่สุดเข้ามาท�างาน

• กลุ่มนักเรียนมีความหลากหลาย
อย่างมาก

• ปัญหาการเงินที่มีอยู่

โอกาส
• การได้รับการรับรองโครงการนัก

กฎหมายชุมชน ผ่านทางหลักสูตร
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัย

• การล็อบบี้ให้มีการรวมเอาโครงการ
นักกฎหมายชุมชน ไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า

• การพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ
นักกฎหมายชุมชนระดับประเทศ

ภัยคุกคาม
• การต่อต้านจากผู้ประกอบวิชาชีพ

ต่อวิชาชีพใหม่ของนักกฎหมาย
ชุมชน
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การเปลีย่นแปลงภายในองค์กรเอง นอกจากนี ้เรายงัอาจจะมองการประเมนิโครงการว่าเป็นการ

วิเคราะห์สถานการณ์ (อธิบายไว้ในบทที่ 2) สืบเนื่องจากที่เริ่มเมื่อก่อนการก่อตั้งโครงการก็ได้

เป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องเข้าใจว่างานของโครงการของคุณ รวมถึงการวิเคราะห์ความ

ต้องการของชุมชน การฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน การแก้ไขปัญหาความยุติธรรม และการ

ตดิตามผลกระทบของคณุ ไม่มจีดุสิน้สดุ งานของโครงการนกักฎหมายชมุชนในการสร้างความ

ยุติธรรมนั้น เป็นกระบวนการที่สืบเนื่องและมีการพัฒนาอยู่เสมอ

• ค�าถามเรื่องความเกี่ยวข้องทาง
วิชาชีพและความเพียงพอของนัก
กฎหมายชุมชน

• การขาดการสนับสนุนจากรัฐ/
ทางการแก่การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้

ที่มา: 

Tibbitts (2005a).
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1  บทคัดย่อจากบันทึกถึงนักกฎหมายชุมชนในเซียร์ราลีโอน 
   (อ้างถึงในบทที่ 3)

ค�าแนะน�าส�าหรับนักกฎหมายชุมชน

ที่มา: Daniel Sesay, “Tips for Community Based Paralegals,” Timap for Justice, 2006.

 h ของก�านัล/เงิน จากลูกความหรือประชาชนที่มาใช้บริการ
พงึระลกึไว้เสมอว่าบรกิารของเราเป็นบรกิารแบบให้เปล่า อย่ารบัของก�านลัไม่ว่าในรปูแบบใดๆ จากลกูความ เพราะมนัจะกลายเป็น

สนิบนทีม่อีทิธพิลต่อคณุ โดยเฉพาะเมือ่คด/ีข้อพพิาท ยงัไม่ยตุลิง ในทนัททีีค่ณุรบัของก�านลัจากคูก่รณฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่ คณุกม็แีนว

โน้มที่จะท�าในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ที่ให้ของก�านัลแก่คุณ ของก�านัลที่ประชาชนมอบแก่คุณก็คือสินบนที่แอบแฝงมา นอกจาก

นี้ ยังอาจท�าให้คุณต้องออกจากงานได้ เนื่องจากมันขัดต่อนโยบายขององค์กร

ข้อควรปฏิบัติ

• นักกฎหมายชุมชนควรท�าตัวให้ปลอดจากการถูกโจมตี โดยการไม่รับของก�านัลหรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น

• ในการแนะน�าตัวคุณและส�านักงาน คุณควรจะแจ้งลูกความและผู้ที่มาด้วยอย่างตรงไปตรงมาว่า การรับของก�านัลเป็นสิ่งที่ขัด

ต่อนโยบายขององค์กร

• แจ้งลูกความว่า ถ้าหากคุณรับของก�านัลหรือเงินเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ คุณจะถูกให้ออกจากงาน
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 h การรักษาความลับ
การรักษาความลับควรจะเป็นจรรยาบรรณของนักกฎหมายชุมชน ซึ่งนักกฎหมายชุมชนควรให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ หากคุณใน

ฐานะนักกฎหมายชุมชนยึดถือในเรื่องการรักษาความลับอย่างเต็มที่ จะเป็นการสร้างความไว้วางใจให้แก่ตัวคุณและองค์กร ในทาง

ตรงข้ามหากคุณไม่ยึดมั่นในการรักษาความลับ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมา ดังนั้น ปัญหาที่ลูกความน�ามาปรึกษาจึงต้อง

เก็บรักษาเป็นความลับ และต้องไม่น�าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ข้อควรปฏิบัติ

• เก็บแฟ้มคดี แฟ้มข้อมูล บัญชีรายชื่อ ค�าฟ้อง/ค�าให้การต่างๆ ให้พ้นจากบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

• ถามความเห็นชอบจากลูกความก่อนที่จะเปิดเผยเรื่องราวของลูกความแก่บุคคลที่สาม

• หากมีคนเข้ามาในส�านักงานในขณะที่คุณก�าลังคุยกับลูกความหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี ต้องขอร้องให้ผู้ที่มาออกไปข้าง

นอกก่อน

• แม้แต่ภรรยา คนรัก ญาติพี่น้อง ฯลฯ ของคุณ ก็ไม่ควรได้รับอนุญาตให้อ่านค�าฟ้อง/ค�าให้การ หรือยุ่งกับแฟ้มข้อมูล

• อย่าปรกึษาหารอืหรอืแลกเปลีย่นความเหน็เกีย่วกบัคดขีองลกูความกบับคุคลอืน่ ถ้าหากบคุคลนัน้ไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง 

เป็นต้นว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายจารีตประเพณี เมื่อคุณขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดี ก็ต้องไม่เอ่ยชื่อหรือ

แม้แต่ที่อยู่ของลูกความออกมา

 h เงินของลูกความ
เงินของลูกความหมายถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมบ�ารุง เงินกู้ที่ส่งคืน ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน ฯลฯเงินเหล่านี้จะถูกล่วงละเมิดไม่

ได้เช่นเดียวกับเงินบริจาคในมัสยิดหรือโบสถ์ อย่าแตะต้องเงินเหล่านี้ แม้คุณจะมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินอย่างเหลือเกิน คุณจงยอม

อดอาหารเสียดีกว่าที่จะยุ่งกับเงินของลูกความ แม้แต่จะขอยืมก็ท�าไม่ได้ มิเช่นนั้น คุณก็อาจจะตกงาน

ข้อควรปฏิบัติ

• แยกเงินของลูกความใส่ซอง ปิดผนึก และเขียนชื่อลูกความไว้หน้าซองในทันทีที่คุณได้รับเงินนั้น

• มอบให้ลูกความในทันทีที่เขามาถึงส�านักงาน

• ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่คนที่จ่ายเงินดังกล่าว

• ให้ลูกความเซ็นรับเงินก่อนรับเงินไป

• อย่าเก็บเงินของลูกความเอาไว้นาน เพราะมันจะเป็นสิ่งล่อใจคุณเอง

• ถ้าหากลูกความไม่ปรากฏตัวมารับเงิน คุณต้องติดตามและเชิญเขาให้มารับเงินที่ส�านักงาน

• โปรดอย่ายุ่งเกี่ยวกับเงินของลูกความ เพราะมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
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ภาคผนวก 2  ตัวอย่างคู่มือผู้เข้ารับการอบรมและคู่มือวิทยากรผู้ฝึกอบรม
   (อ้างถึงในบทที่ 4)

ที่มา: “What is a Consumer?” Bridges Across Borders Southeast Asia, 2005.

คู่มือผู้เข้ารับการอบรม

3.1.2 ผู้บริโภคคืออะไร?

ผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อ ในชีวิตประจ�าวันเราทุกคนก็ต้องซื้อสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า เสื้อผ้า อาหาร วิทยุ สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร และ

อื่นๆ (เราเรียกสิ่งของเหล่านี้ว่า “สินค้า” หรือ “ผลิตภัณฑ์”) เราซื้อสิ่งของจากคนที่เรารู้จัก รวมทั้งจากคนแปลกหน้า และเรามักจะซื้อของ

ด้วยการจ่ายเงิน แต่ก็มีบางครั้งที่เราใช้การแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน ดังนั้น เราทุกคนจึงเป็นผู้บริโภค เช่น เมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าหรือไก่ที่ตลาดคุณก็

เป็นผู้บริโภค เมื่อคุณเอาไก่ไปแลกข้าวของใครสักคน คุณก็เป็นผู้บริโภคเช่นกัน ผู้บริโภคมักจะพอใจกับสิ่งของที่ตนเองซื้อ แต่ในบางครั้งก็มี

ปัญหาบ้างถ้าหากคณุพบว่าเสือ้ผ้าทีซ่ือ้มาขาดหรอืไก่ทีซ่ือ้มาเป็นโรค คณุกจ็ะรูส้กึหงดุหงดิ คณุอาจจะอยากเอาเงนิคนืหรอืเปลีย่นไก่ทีแ่ขง็แรง

มาแทน แต่ผู้ขายก็อาจจะไม่ตกลงคืนเงินหรือเปลี่ยนของให้ เมื่อนั้น ก็จะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาดังกล่าว และเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมา

แบบฝึกที่ 1: ใครคือผู้บริโภค? 

ค�าสั่ง:
1. จับคู่เพื่อน 1 คน แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้

2. น�าเสนอตัวอย่างที่ดีที่สุดต่อกลุ่มใหญ่

ค�าถาม:

1. เขียนรายชื่อสินค้าที่คุณซื้อเมื่อเดือนที่ผ่านมา

2. เมื่อคุณซื้อสินค้าเหล่านั้น คุณได้ตรวจดูอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณซื้อไม่มีต�าหนิหรือผิดปกติหรือไม่

3. คุณมีปัญหากับสินค้าที่คุณซื้อมาหรือไม่ ถ้ามี คุณจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร
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คู่มือวิทยากรผู้ฝึกอบรม

3.1.2 ผู้บริโภคคืออะไร?

ผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อ ในชีวิตประจ�าวันเราทุกคนก็ต้องซื้อสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า เสื้อผ้า อาหาร วิทยุ สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร และ

อื่นๆ (เราเรียกสิ่งของเหล่านี้ว่า “สินค้า” หรือ “ผลิตภัณฑ์”) เราซื้อสิ่งของจากคนที่เรารู้จัก รวมทั้งจากคนแปลกหน้า และเรามักจะซื้อของ

ด้วยการจ่ายเงิน แต่ก็มีบางครั้งที่เราใช้การแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน ดังนั้น เราทุกคนจึงเป็นผู้บริโภค เช่น เมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าหรือไก่ที่ตลาดคุณก็

เป็นผู้บริโภค เมื่อคุณเอาไก่ไปแลกข้าวของใครสักคน คุณก็เป็นผู้บริโภคเช่นกัน ผู้บริโภคมักจะพอใจกับสิ่งของที่ตนเองซื้อ แต่ในบางครั้งก็มี

ปัญหาบ้างถ้าหากคณุพบว่าเสือ้ผ้าทีซ่ือ้มาขาดหรอืไก่ทีซ่ือ้มาเป็นโรค คณุกจ็ะรูส้กึหงดุหงดิ คณุอาจจะอยากเอาเงนิคนืหรอืเปลีย่นไก่ทีแ่ขง็แรง

มาแทน แต่ผู้ขายก็อาจจะไม่ตกลงคืนเงินหรือเปลี่ยนของให้ เมื่อนั้น ก็จะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาดังกล่าว และเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมา

แบบฝึกที่ 1: ใครคือผู้บริโภค? 

เป้าหมาย:
แบบฝึกนี้ออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมได้ลองคิดถึงสิ่งที่เขารู้มาบ้างแล้วจากประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เข้ารับการอบรมจะ

ต้องพจิารณาว่าใครคอืผูบ้รโิภค? ปัญหาทีผู่บ้รโิภคต้องเผชญิคอือะไร? และผูบ้รโิภคมกัจะใช้วธิกีารเบือ้งต้นอย่างไรในการปกป้องผลประโยชน์

ของตนเอง

การน�าเข้าสู่เนื้อหาของแบบฝึก:

ก่อนเริ่มกิจกรรมในแบบฝึก วิทยากรจะต้องเกริ่นน�าสั้นๆ ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี:้

• ผู้บริโภคคืออะไร

• การคุ้มครองผู้บริโภคคืออะไร

• ท�าไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

วทิยากรอาจจะเริม่เนือ้หาโดยการถามผูเ้ข้าอบรมถงึสิง่ทีเ่ขามคีวามรูอ้ยูแ่ล้ว (เช่น วทิยากรอาจถามว่า “ใครเคยได้ยนิค�าว่า ‘ผูบ้รโิภค’บ้าง และ

ค�าค�านี้มีความหมายว่าอย่างไร”) โดยวิธีนี้ วิทยากรจะสามารถประเมินได้ว่า ต้องอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเพียงใด
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ค�าสั่งในคู่มือผู้เข้าอบรม:

จับคู่เพื่อน 1 คน แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้ จากนั้น น�าเสนอตัวอย่างที่ดีที่สุดต่อกลุ่มใหญ่

1. เขียนรายชื่อสินค้าที่คุณซื้อเมื่อเดือนที่ผ่านมา

2. เมื่อคุณซื้อสินค้าเหล่านั้น คุณได้ตรวจดูอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณซื้อไม่มีต�าหนิหรือผิดปกติหรือไม่

3. คุณมีปัญหากับสินค้าที่คุณซื้อมาหรือไม่ ถ้ามี คุณจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร

อุปกรณ:์

กระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานด�า ปากกาไวท์บอร์ดหรือชอล์ก

วิธีการ:
ท�างานเป็นคู่ ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม

กระบวนการ กรอบเวลา(นาที)

1. แนะน�าเนื้อหาของแบบฝึกโดยใช้เนื้อหาในคู่มือผู้เข้าอบรม 5

2. อธิบายรายละเอียดของแบบฝึก 1

3. ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2 คน 2

4. เขยีนค�าถามทีแ่ต่ละกลุม่ต้องแลกเปลีย่นความคดิเหน็ลงบนกระดานและอธบิาย 2

5. แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 10

6. กลุ่มย่อยน�าเสนอตัวอย่างจากการแลกเปลี่ยนต่อกลุ่มใหญ่ 10

7. กลุ่มใหญ่อภิปราย สะท้อนความเห็น ตั้งค�าถาม 5

8. สรุปประเด็นการเรียนรู้จากแบบฝึก 5

รวม 40
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ข้อเสนอแนะ:

ขั้นตอนที่ 4: หลังจากเขียนค�าถามลงบนกระดาน ต้องอธิบายจนแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเข้าใจ

ขั้นตอนที่ 5: วิทยากรควรจะเช็คว่า ผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมก�าลังมีส่วนร่วมและ 

  ท�ากิจกรรมตามแบบฝึกจนเสร็จ

ขั้นตอนที่ 6: วิทยากรควรจะแน่ใจว่าแต่ละคู่หรือกลุ่มย่อยมีโอกาสได้น�าเสนอตัวอย่างจากการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม และไม่ใช้เวลาในการ 

  น�าเสนอมากเกินไป

ขั้นตอนที่ 7: ถ้าไม่มีใครมีความเห็นหรือค�าถาม ให้ผ่านไปสู่ขั้นตอนที่ 8

ลักษณะค�าตอบ:

ผูเ้ข้าร่วมควรจะเขยีนรายชือ่สนิค้าและอธบิายถงึวธิกีารทีแ่สดงออกเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ เช่น การสอบถามถงึคณุภาพของสนิค้า 

การทดสอบคุณภาพสินค้า การสอบถามเรื่องการรับประกันหรือนโยบายในการรับคืนสินค้า ผู้เข้าร่วมควรจะอธิบายปฏิกิริยาของตนเอง เมื่อ

สินค้าที่ซื้อมามีปัญหาได้ เช่น การขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอให้ผู้ขายซ่อมแซมสินค้าให้ และอธิบายเหตุผลที่ตนเองใช้วิธีการเช่นนั้นได้

การสรุปประเด็นการเรียนรู:้

วทิยากรควรจะให้ความสนใจต่อตวัอย่างทีผู่เ้ข้าน�าเสนอ และอธบิายว่า มกีฎหมายหลายฉบบัทีส่ามารถน�ามาใช้ในสถานการณ์ดงักล่าว กฎหมาย

เหล่านั้นก่อให้เกิดสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และท�าให้จัดการกับปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 

Total 40
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ภาคผนวก 3   การพฒันาเอกสารประกอบการฝึกอบรม: ก�าหนดการการอบรม 
   เชงิปฏบิตักิารเพื่อพัฒนาหลักสูตรแนวทางการจัดท�าเอกสารประกอบการ 

   ฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน และกระบวนการหลังการอบรมเชิง 
   ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

   (อ้างในบทที่ 4)

ก.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรของประเทศมองโกเลีย

ที่มา: Training agenda developed for a June 2005 workshop in Ulaanbaatar, Mongolia(ก�าหนดการอบรมส�าหรับการอบรมเชิงปฏิบัต ิ

การเมื่อเดือนมิถุนายน 2548 ณ กรุงอูลันบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย), David McQuoid-Mason, 2005.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านจะต้อง

1. อธิบายความหมายของนักกฎหมายชุมชนได้

2. พัฒนาโครงร่างเนื้อหาส�าหรับจัดท�าเป็นคู่มือผู้เข้าร่วมอบรมนักกฎหมายชุมชนได้

3. พัฒนาโครงร่างเนื้อหาส�าหรับจัดท�าเป็นคู่มือวิทยากรผู้ฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนได้

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2548

09:00–09:15  กล่าวต้อนรับ

09:15–10:15  แนะน�าตัวและความคาดหวัง

10:15–10:30  พัก

10:30–11:30  บทบาทและหน้าที่ของนักกฎหมายชุมชน
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11:30–11:45  แนะน�าเรื่องการออกแบบคู่มือส�าหรับนักกฎหมายชุมชนในมองโกเลีย

11:45–12:00  การจัดท�าคู่มือส�าหรับนักกฎหมายชุมชนในมองโกเลีย

12:00–12:30  ความสัมพันธ์ระหว่างคู่มือผู้เข้าอบรมและคู่มือวิทยากร

12:30–14:00  รับประทานอาหารกลางวัน

14:00–14:30  ก�าหนดผู้เขียนในแต่ละหัวข้อ:

  หัวข้อที่ 1: นักกฎหมายชุมชนกับทักษะการบริหาร

  หัวข้อที่ 2: แนะน�ากฎหมายและระบบกฎหมาย (รวมถึงรัฐธรรมนูญ) ของมองโกเลีย

  หัวข้อที่ 3: กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ และการระงับข้อพิพาททางเลือก

  หัวข้อที่ 4: กฎหมายแพ่ง

  หัวข้อที่ 5: กฎหมายครอบครัว (และความรุนแรงในครอบครัว)

  หัวข้อที่ 6: กฎหมายอาญา

  หัวข้อที่ 7: กฎหมายปกครอง

  หัวข้อที่ 8: กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคม

  หัวข้อที่ 9: กฎหมายแรงงาน

  หัวข้อที่ 10: กฎหมายภาษี

  หัวข้อที่ 11: กฎหมายที่ดิน

  หัวข้อที่ 12:กฎหมายธุรกิจ

14:30–15:30  แต่ละกลุ่มเริ่มเตรียมโครงร่างสาระการเรียนรู้ของคู่มือผู้เข้าอบรมตามหัวข้อที่ได้รับ

15:30–15:45  พัก

15:45–17:00  กลุ่มย่อยเตรียมโครงร่างสาระการเรียนรู้ของคู่มือผู้เข้าอบรมตามหัวข้อที่ได้รับ (ต่อ)

17:00–17:15  ทบทวนและปิดการอบรมวันที่ 1

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2548

09:00–10:30  กลุ่มย่อยรายงานโครงร่างสาระการเรียนรู้ของคู่มือผู้เข้าอบรมตามหัวข้อที่ได้รับ ตามที่ได้เตรียมจากการอบรมเมื่อวาน

  ให้กลุ่มอื่นฟัง 

10:30–10:45  พัก
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10:45–11:30  กลุ่มย่อยแก้ไขโครงร่างสาระการเรียนรู้ของคู่มือผู้เข้าอบรมในหัวข้อของตนตามที่ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เสนอแนะ

11:30–12:30  กลุ่มย่อยเริ่มเขียนร่างเนื้อหา ตัวอย่างและกิจกรรมของคู่มือผู้เข้าอบรมตามหัวข้อที่ได้รับ

12:30–14:00  รับประทานอาหารกลางวัน

14:00–15:30  กลุ่มย่อยเขียนร่างเนื้อหา ตัวอย่างและกิจกรรมของคู่มือผู้เข้าอบรมตามหัวข้อที่ได้รับ(ต่อ)

15:30–15:45  พัก

15:45–17:00  กลุ่มย่อยเขียนร่างเนื้อหา ตัวอย่างและกิจกรรมของคู่มือผู้เข้าอบรมตามหัวข้อที่ได้รับ(ต่อ)

17:00–17:15  ทบทวนและปิดการอบรมวันที่ 2

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2548
09:00–10:30  กลุ่มย่อยรายงานการเขียนร่างเนื้อหา ตัวอย่างและกิจกรรมของคู่มือผู้เข้าอบรมตามหัวข้อที่ได้รับ ให้กลุ่มอื่นฟัง 

10:30–10:45  พัก

10:45–11:30  กลุ่มย่อยแก้ไขร่างเนื้อหา ตัวอย่างและกิจกรรมของคู่มือผู้เข้าอบรมในหัวข้อของตนตามที่ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เสนอแนะ

11:30–12:30  แนะน�าเรื่องการเขียนคู่มือวิทยากร

12:30–14:00  รับประทานอาหารกลางวัน

14:00–15:30  กลุ่มย่อยเขียนโครงร่างสาระการสอนและกิจกรรมของคู่มือวิทยากรตามหัวข้อที่ได้รับ

15:30–15:45  พัก

15:45–17:00  กลุ่มย่อยเขียนโครงร่างสาระการสอนและกิจกรรมของคู่มือวิทยากรตามหัวข้อที่ได้รับ(ต่อ)

17:00–17:15  ทบทวนและปิดการอบรมวันที่ 3

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2548
ช่วงเช้าท�ากิจกรรมตามอิสระ

กิจกรรมเลือกอิสระเรื่องวิธีสอนแบบปฏิมีสัมพันธ์2

09:00–09:30  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์

09:30–10:00  องค์ประกอบของบทเรียนที่ดี

10:00–10:30  แผนการสอน

2 กิจกรรมเลือกอิสระในหัวข้อวิธีสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเสริมทีมจัดท�าคู่มือภายหลัง



คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน   167

10:30–10:45  พัก

10:45–11:15  เกม: ความจำาเป็นและประเภทของกฎหมายในสังคมประชาธิปไตย

11:15–12:15  กลุ่ม 3 คน: การไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัว

12:15–12:30  อภิปรายทั่วไปเรื่องวิธีการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์

12:30–14:00  รับประทานอาหารกลางวัน

14:00–15:30  กลุ่มย่อยรายงานโครงร่างสาระการสอน และกิจกรรมของคู่มือวิทยากรตามหัวข้อที่ได้รับให้กลุ่มอื่นฟัง 

15:30–15:45  พัก

15:45–17:00  ทรัพยากร หลักเกณฑ์พื้นฐาน และกรอบเวลาในการจัดท�าคู่มือผู้เข้าอบรมนักกฎหมายชุมชนและคู่มือวิทยากร

17:00   ปิดการอบรม และกิจกรรมอ�าลา

จัดเตรียมหนังสือ บทความ ตัวบทกฎหมาย ให้แก่ผู้เข้าร่วม รวมทั้งผู้เข้าร่วมน�ามาเองด้วย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเขียนเนื้อหาของคู่มือ

จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้แต่ละกลุ่มใช้ในการเขียนและแก้ไขงาน

จัดเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่(Flip chart) และปากกาเขียน เครื่องฉายแผ่นใสและแผ่นใส รวมทั้งหมุดยึดกระดาษ ให้พร้อมใช้งานทั้งในห้อง

ประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยที่แยกออกมา

ข. แนวทางการจัดท�าคู่มือผู้เข้าอบรมนักกฎหมายชุมชนและคู่มือวิทยากร

ที่มา: เอกสารประกอบที่พัฒนาขึ้นส�าหรับนักเขียนชาวมองโกเลียและชาวมอนโดวาในโครงการนักกฎหมายชุมชนจาก
Guidelines for the Paralegal ManualWriting (Learner’s and Educator’s), David McQuoid-Mason, 2005.

เนื้อหา

เนื้อหาในคู่มือควรมีลักษณะดังต่อไปนี:้

• ใช้ค�าสั้นๆ และเข้าใจง่าย

• ใช้ประโยคสั้นๆ และเข้าใจง่าย

• ย่อหน้าสั้นๆ และเข้าใจง่าย

• ใน 1 ย่อหน้า เสนอประเด็นหรือความคิดหลักเพียง 1 ประเด็น เท่านั้น
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• ใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างเหมาะสม

• แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อและหัวข้อย่อย

• ใส่หมายเลขก�ากับหัวข้อและหัวข้อย่อย เช่น

1.1 ชื่อบท

1.1.1 ชื่อหัวข้อ

1.1.1.1 ชื่อหัวข้อย่อย ฯลฯ

• เนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายต้องเขียนให้เข้าใจได้ง่าย

รูปแบบและสไตล์การเขียน

คู่มือผู้เข้าอบรมและคู่มือวิทยากร:

• ควรใส่ผลที่คาดว่าจะได้รับไว้ต่อจากชื่อบท

คู่มือผู้เข้าอบรม - เนื้อหา:

• ควรใส่ผลที่คาดว่าจะได้รับไว้ต่อจากชื่อบท (ก่อนใส่ชื่อหัวข้อย่อย)

• อาจแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยคั่นเนื้อหาแต่ละส่วนด้วยแบบฝึกหรือขั้นตอนการปฏิบัติ

• ผู้เขียนต้องตัดสินใจเองว่าเมื่อใดจึงควรใส่กล่องข้อความที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหรือแบบฝึกไว้ด้วย

• หลักปฏิบัต:ิ ต้องไม่ใส่เนื้อหายาวเกินไป(1-2 หน้า) โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติและ/หรือแบบฝึกคั่น

• หากไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติ ในบางครั้งเราอาจจะคั่นเนื้อหาด้วยการเน้นประเด็นที่ส�าคัญ

• ทุกบทและหัวข้อต้องมีย่อหน้าหรือข้อความที่เกริ่นน�าเข้าสู่เนื้อหาหลัก

คู่มือผู้เข้าอบรม - แบบฝึก:

• ต้องแน่ใจว่าแบบฝึกที่มีอยู่สัมพันธ์กับผลที่คาดว่าจะได้รับ และใส่แบบฝึกไว้ตรงที่สัมพันธ์กับเนื้อหา (ไม่จ�าเป็นต้องมีแบบฝึกทุกหัวข้อ

ย่อยถ้าหากมันมากเกินความจ�าเป็น แบบฝึกมีความส�าคัญเมื่อมันสัมพันธ์กับผลที่คาดว่าจะได้รับเท่านั้น)

• ถ้าหากในแต่ละบทมีแบบฝึกมากกว่า 1 อัน แต่ละอันจ�าเป็นต้องมีหมายเลขและชื่อก�ากับไว้ด้วย

• คุณสามารถก�าหนดให้แบบฝึกใช้อธิบายเนื้อหาใน 1 หัวข้อย่อย/ 1 หัวข้อ หรือทั้งบทก็ได้ แต่ถ้าหากเนื้อหาในบทเป็นประเด็นที่ไม่ซับ

ซ้อนจนเกินไป และแบบฝึก 1 อัน(อาจมีหลายโครงเรื่อง) สามารถอธิบายประเด็นดังกล่าวได้ทั้งหมด ขอแนะน�าให้ใช้แบบฝึก 1 อันต่อ 

1 บทหรือต่อ 1 หัวข้อ ดีกว่าที่จะมีแบบฝึกย่อยในทุกหัวข้อหรือทุกหัวข้อย่อย (ผู้เขียนควรค�านึงถึงเรื่องเวลา และวิธีการที่ดีที่สุดในการ

ให้การศึกษาแก่นักกฎหมายชุมชนในแต่ละเรื่อง)
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คู่มือผู้เข้าอบรม – ขั้นตอนการปฏิบัต:ิ

• ขั้นตอนการปฏิบัติคือสิ่งที่บอกว่าเราจะกิจกรรมอย่างไร

• ขั้นตอนการปฏิบัติจะถูกบรรจุลงในคู่มือเฉพาะเมื่อมันมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา (ถ้าหากเนื้อหาเป็นการอธิบายประเด็นทางทฤษฎี ก็

ไม่มีความจ�าเป็นต้องเขียนขั้นตอนการปฏิบัติ)

• ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นส่วนที่อยู่ในคู่มือผู้เข้าอบรม ส่วนในคู่มือวิทยากรอาจไม่ต้องเขียนส่วน “ค�าตอบ” แต่อ้างอิงไปว่า “ดูค�าตอบจาก

ขั้นตอนการปฏิบัติ”ก็ได้

• ไม่มีหลักว่าจะต้องใส่ขั้นตอนการปฏิบัติไว้ที่ใด ผู้เขียนควรตัดสินใจเองว่าตรงไหนที่เหมาะสมเชื่อมโยงกันกับเนื้อหา เช่น หลังเนื้อหา 

ก่อนแบบฝึก หรือหลังแบบฝึก

คู่มือวิทยากร:

• การอธิบายแผนการสอน

- กระบวนการ – ควรจะอธิบายวิธีการท�าแบบฝึกที่อยู่ในคู่มือผู้เข้าร่วมอย่างละเอียด

- ช่วงเวลาที่ใช้ในการท�าแบบฝึกควรน�ามาสรุปในอีกช่องที่แยกต่างหาก

• ผูเ้ขยีนควรแน่ใจว่าได้อ้างองิถงึแบบฝึกในคูม่อืผูเ้ข้าร่วมอยูเ่สมอ(ในขัน้ตอนการร่างคูม่อืผูเ้ขยีนยงัไม่ควรกงัวลถงึการอ้างองิเลขหน้าทีถ่กู

ต้องเพียงแค่ใส่ชื่อบทและ/หรือชื่อหัวข้อที่เกี่ยวข้องไว้ก่อนก็ได้)

• แบบฝึก–ถ้าหากในคู่มือผู้เข้าอบรมมีการกล่าวถึงข้อเท็จจริงใดๆ แล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวซ�้าอีกในคู่มือวิทยากร (เช่น ส่วนที่เป็นเรื่อง

ทักษะของนักกฎหมายชุมชนชาวมองโกเลียและมอนโดวา)

• ถ้าหากบทเรยีนบางบทจ�าเป็นต้องใช้ทรพัยากรเป็นการเฉพาะ ผูเ้ขยีนสามารถเขยีนถงึทรพัยากรนัน้เป็นอกีหวัข้อหนึง่ เช่น ชือ่หวัข้อ “ทรพัยากร” 

ตัวอย่างทรัพยากร:

- “เอกสารส�าหรับอ่านประกอบ” – หนังสือหรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมเท่าที่จ�าเป็น

- อุปกรณ์ – เช่น กระดาษแผ่นใหญ่ ปากกาเคมี รูปถ่าย เป็นต้น

• ผู้เขียนอาจจะใส่ “ค�าถามทดสอบ” ลงในแบบฝึกบางอันก็ได้

• แผนการสอนควรจะมหีวัข้อทีเ่ป็น “ค�าตอบ” ส�าหรบัค�าถามในแบบฝึก ซึง่ค�าตอบดงักล่าวควรเป็นค�าตอบทีช่ดัเจน แต่ถ้าหากค�าตอบไม่

ชัดเจน (เช่น ถ้าประเด็นที่อภิปรายสามารถอธิบายได้หลายแนวทาง หรือประเด็นมีความคลุมเครือ) ผู้เขียนก็ควรระบุไว้ด้วยว่า อาจมี

ค�าตอบได้หลายค�าตอบ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้เขียนควรให้ค�าตอบที่แตกต่างกันไว้ บ่อยครั้งที่ค�าถามที่ให้ไว้ไม่ได้มีค�าตอบที่ถูกเพียงค�าตอบ

เดียว ซึ่งผู้เขียนอาจจะก�าหนดให้มีค�าถามประเภทนี้ และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม(นักกฎหมายชุมชนและผู้เข้าอบรมอื่นๆ) ได้คิด และควร

ให้ค�าตอบที่อยู่ในข่ายน่าจะเป็นได้ไว้ด้วย
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หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดรูปแบบทั่วไป:

• ผู้เขียนควรสร้างกล่องข้อความไว้รวมกับเนื้อหา ไม่ใช่แยกไว้ทางซ้ายมือ ทีมงานที่มีหน้าที่ออกแบบหรือที่ปรึกษาด้านการออกแบบสิ่ง

พิมพ์จะท�าการจัดรูปแบบของคู่มือทั้งเล่มในภายหลัง ก่อนน�าไปพิมพ์

• ผู้เขียนไม่ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นคอลัมน์

• เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ผู้เขียนควรใส่หมายเลขก�ากับแต่ละภาค(หัวเรื่อง) บท หัวข้อ และหัวข้อย่อย ให้ถูกต้อง

• ใช้การล้อมกรอบหรือสร้างกล่องข้อความส�าหรับ:

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบฝึก

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ข้อความที่ยกมาจากหนังสือกฎหมายโดยตรง

ค. ล�าดับขั้นตอนการพัฒนาคู่มือนักกฎหมายชุมชน

ที่มา: “Development of Paralegal Manual After 25 February-4 March 2006 Workshop (การพัฒนาคู่มือนักกฎหมายชุมชนส�าหรับหลัง

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2549),” บันทึกภายในส�าหรับ Open Society Justice Initiative, David McQuoid-

Mason, 2005.

1. ผู้เขียนจะต้องปรับแก้ไขเนื้อหาของคู่มือตามข้อเสนอแนะของนักกฎหมายชุมชนเดวิดและนาเดียให้ความเห็นต่อร่างเนื้อหาร่างที่ 2 นี้

2. นักกฎหมายชุมชนจะต้องน�าคู่มือกฎหมาย (คู่มือผู้เข้าอบรม) และคู่มือกระบวนการอบรม (คู่มือวิทยากร) ไปท�าการทดสอบภาค 

สนามเป็นเวลา 3 เดือน และให้ความเห็นในเรื่องต่อไปนี:้  

2.1 คู่มือกฎหมาย(แต่ละบท) เป็นประโยชน์เพียงใดในการให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป 

2.2 คู่มือกฎหมายและคู่มือกระบวนการอบรม (แต่ละบท) เป็นประโยชน์เพียงใดในการให้การศึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

    ทั่วไป - นักกฎหมายชุมชนต้องจัดการอบรมกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่รัฐ จ�านวน 3 ครั้ง ในช่วง 3 เดือนนี้

3. นักกฎหมายชุมชนจะต้องรายงานความเห็นในเรื่องประโยชน์ของคู่มือกฎหมายและคู่มือกระบวนการอบรม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อ
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การปรับแก้ในแต่ละบท ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างนักกฎหมายชุมชนกับผู้เขียนคู่มือ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – 

กรกฎาคม เป็นเวลา 2 วัน 

3.1 นักกฎหมายชุมชนจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท�าคู่มือกฎหมายและคู่มือกระบวนการอบรม ครั้งที่ 2 

เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจัดขึ้นตามความต้องการของพวกเขาเอง

4. ผู้เขียนจะต้องปรับแก้คู่มือตามที่มีการเสนอแนะจากการทดสอบภาคสนาม รวมทั้งจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2ทั้งนี้ ผู้

เขียนอาจท�าการปรับแก้ จนกระทั่งคู่มือเสร็จสมบูรณ์ในช่วงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจแก้คู่มือฉบับร่างเป็นการเฉพาะเป็น

ระยะเวลา 3-5 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นในทันทีหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักกฎหมายชุมชน ครั้งที่ 2หรือหากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้เขียนอาจ

จะต้องเสนอการปรับแก้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังการประชุมดังกล่าว

5. หลังจากที่ผู้เขียนท�าการปรับแก้เป็นครั้งสุดท้าย ต้นฉบับของคู่มือจะถูกส่งไปให้บรรณาธิการชาวมองโกเลียตรวจแก้ให้ผู้แปลท�าการ

แปล และส่งให้เดวิดกับนาเดียตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งอาจไม่จ�าเป็นถ้าหากทีมงานชาวมองโกเลียพอใจกับผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

นั้นแล้ว

6. เมื่อต้นฉบับได้รับการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ถ้าหากคู่มือกฎหมายต้องมีภาพประกอบ ทีมงามควรจะท�าการติดต่อนักวาดภาพ

ประกอบชาวมองโกเลียในทันที และจะเป็นผลดี หากนักวาดภาพประกอบจะแสดงตัวอย่างผลงานให้ผู้เขียนและบรรณาธิการดู เพื่อ

เลือกรูปแบบของภาพ/การ์ตูนที่เหมาะสม

7. เมื่อภาพประกอบ(ถ้ามี) เสร็จสมบูรณ์แล้ว คู่มือกฎหมายก็จะถูกน�าไปจัดรูปแบบการพิมพ์ ส่วนคู่มือกระบวนการอบรมไม่จ�าเป็นต้อง

มีภาพประกอบ แต่บางครั้งอาจจะมีภาพปก ซึ่งอาจจะเหมือนกับภาพปกคู่มือกฎหมาย ต่างกันที่ตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่พิมพ์เป็นชื่อ

หนังสือ ‘คู่มือกระบวนการอบรม’
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ภาคผนวก 4 :  ค�าถามส�าหรับถามความคิดเห็นจากนักกฎหมายชุมชนที่เข้ารับการอบรม
   (อ้างถึงในบทที่ 4)

ที่มา: โครงการเสริมศักยภาพชุมชนและความตระหนักทางกฎหมายเชื่อมข้ามพรมแดนในอุษาคเนย์

1. บทเรียนต่างๆ ในการอบรมมีความส�าคัญต่องานของคุณในฐานะนักกฎหมายชุมชนหรือไม่ เพราะเหตุใด

2. คุณคิดว่าบทเรียนเหล่านั้นมีความส�าคัญต่อชุมชนรากหญ้าหรือไม่ อย่างไร

3. หัวข้อเรื่องในการอบรมเกี่ยวข้องกับชุมชนของคุณหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้อง คุณมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับเนื้อหาให้น�าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่ง

ขึ้นหรือไม่

4. คุณคิดว่าแบบฝึกกระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมหรือไม่

5. คุณเข้าใจหัวข้อเรื่องดีเพียงใด กรุณาระบุให้ละเอียดเท่าที่จะท�าได้ และอธิบายเหตุผลประกอบ

6. วิธีการหรือแบบฝึกประเภทใดที่คุณพบว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด

7. คุณเข้าใจบทเรียนและแบบฝึกที่ให้ไว้ดีเพียงใด

• บทเรียนและแบบฝึกใดที่คุณสามารถเข้าใจได้มากที่สุด

• เพราะเหตุใด

• บทเรียนและแบบฝึกใดที่คุณสามารถเข้าใจได้น้อยที่สุด

• เพราะเหตุใด

8. วิธีการหรือแบบฝึกประเภทใดที่คุณพบว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด

9. บทเรียนใด ตรงส่วนไหน ที่คุณรู้สึกว่าต้องการการอธิบายให้ชัดเจนมากกว่านี้

10. คุณมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงแผนการสอนและแบบฝึกให้ดีขึ้น 

11. คุณคิดอย่างไรกับเอกสารประกอบการอบรม

12. คุณคิดว่าคุณจะสามารถน�าบทเรียนเหล่านี้ไปจัดการศึกษาให้กับชุมชนได้หรือไม่

13. กรุณาบอกสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดในการอบรมครั้งนี้มา 3 สิ่ง

14. กรุณาบอกสิ่งที่คุณชอบน้อยที่สุดในการอบรมครั้งนี้มา 3 สิ่ง

15. กรุณาสรุปถึงความส�าเร็จและล้มเหลวของเนื้อหาหลักสูตร และตามความเห็นของคุณ คุณจะปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร

16. มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
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ภาคผนวก 6 :  ตัวอย่างก�าหนดการอบรมนักกฎหมายชุมชนเบื้องต้น
   (อ้างถึงในบทที่ 5)

ที่มา: VivekMaru, internal memo, Timap for Justice, 2004.

การอบรมนักกฎหมายชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม เซียร์ราลีโอน (12-21 พฤษภาคม 2547)

วันพุธที่ 12พฤษภาคม 2547

• กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

• หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการอบรม: เคารพซึ่งกันและกัน ท�างานเป็นทีม ตรงต่อเวลา ท�างานและแบบทดสอบตามที่ก�าหนดให้

• บทบาทของนักกฎหมายชุมชน

• กฎหมายและที่มาของกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายระหว่างประเทศ)

• อ�านาจ 3 ฝ่าย: การตรวจสอบและถ่วงดุล

• รับประทานอาหารกลางวัน

• ประวัติศาสตร์โดยย่อของรัฐธรรมนูญแห่งเซียร์ราลีโอน

• ค�่า: งานเลี้ยงต้อนรับ ณ Palladio

งานที่มอบหมาย: อ่านรัฐธรรมนูญแห่งเซียร์ราลีโอน ค.ศ.1991 หมวดที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13พฤษภาคม 2547

• แบบทดสอบทบทวนความรู้

• กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ทนายยาดะ วิลเลี่ยมส์): รัฐธรรมนูญแห่งเซียร์ราลีโอน หมวดที่ 3 สิทธิและหน้าที่

• รับประทานอาหารกลางวัน

• ฝึกปฏิบัติและบทบาทสมมติเรื่องการไกล่เกลี่ย: ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย; การส่งเสริมให้เกิดการสร้างข้อตกลงในการไกล่เกลี่ย; เมื่อการ

ไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องส�าคัญ 
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วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2547
• แบบทดสอบทบทวนความรู้

• การไกล่เกลี่ย (ต่อ)

• สิทธิเด็ก: ระบบความยุติธรรมในกรณีเยาวชน

• รับประทานอาหารกลางวัน

• สิทธิสตรี

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2547
• การช่วยเหลอืผูต้กเป็นเหยือ่ความรนุแรงอนัเนือ่งมาจากเพศสภาพ (มาเรยี คาเมรา: อดตีเจ้าหน้าทีโ่ครงการป้องกนัการใช้ความรนุแรง

อันเนื่องมาจากเพศสภาพ องค์กรกาชาดสากล)

• รับประทานอาหารกลางวันและแข่งขันฟุตบอลที่ชายหาดลุมเลย์

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2547
• งาน/แบบทดสอบความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา

• รับประทานอาหารเช้า

• การสัมภาษณ์และบันทึกค�าบอกเล่า

• รับประทานอาหารกลางวัน

• กระทรวงสวสัดกิารสงัคม: แนะน�าโครงสร้างกระทรวง;นกักฎหมายชมุชนกบักระทรวงสวสัดกิารสงัคมควรประสานงานกนัอย่างไร (อลั

ฮาจี บันกูรา:รองปลัดกระทรวงสวัสดิการสังคม)

• บทบาทสมมติเรื่องการสัมภาษณ์และการบันทึกถ้อยค�า

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2547
• รับประทานอาหารเช้า

• การละเมดิ (ทนายซอนกต้ิา คอนเทห์):บทน�าเรือ่งการละเมดิ: การบกุรกุ การประมาทเลนิเล่อ การละเมดิทีเ่กดิจากสตัว์เลีย้ง (มคีวาม

ส�าคัญในระดับต�าบล)
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• รับประทานอาหารกลางวัน

• ศาลท้องถิ่น และกฎหมายจารีตประเพณี:ขอบเขตอ�านาจในทางกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมายจารีตประเพณี; สิทธิในการอุทธรณ์

จากศาลท้องถิ่น

• กรมต�ารวจ: โครงสร้างของกรมต�ารวจ; หน่วยงานก�ากบัดแูลการท�าความผดิทางวนิยัภายใน; นกักฎหมายชมุชนกบัต�ารวจควรประสาน

งานกันอย่างไร (คาเมรา: รองผู้บัญชาการต�ารวจ)

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2547
• งาน/แบบทดสอบความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา

• รับประทานอาหารเช้า

• กฎหมายครอบครัว: รู้จักกฎหมายครอบครัว; การแต่งงาน; การรับมรดก

• รับประทานอาหารกลางวัน

• สื่อ: การใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (เดวิด ทาม บาเยาะห:์ ศูนย์การศึกษาและเทคโนโลยีการใช้สื่อ)

• ของว่าง

• กฎหมายครอบครัว ภาค 2: การแต่งงาน; การหย่า; ค่าอุปการะเลี้ยงดู(ทนายโอเชียนนา โธมัส)

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2547

• งาน/แบบทดสอบความรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา

• รับประทานอาหารเช้า

• การเก็บบันทึกข้อมูล การจัดการประเมินความต้องการ การจัดประชุมชาวบ้าน

• รับประทานอาหารกลางวัน

• กฎหมายอาญา/กระบวนการทางอาญา (ทนายอีคู โรเบิร์ต)

• ของว่าง

• รัฐบาลท้องถิ่น: โครงสร้างใหม่ของรัฐบาลท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.รัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ทนาย เอ.เอ็ม.จัลเลาะห์)

งานที่มอบหมาย: เขียนจดหมายร้องเรียนปัญหาครูในชุมชนไม่ได้รับค่าตอบแทนถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่คุณเลือก (ใช้สถานการณ์ตามที่ท�า

บทบาทสมมติ)



176   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน  

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547

• ค�าถามส�าหรับการอบรมวันสุดท้าย

• รับประทานอาหารเช้า

• อาบู ไบรมา ประธานเวทีเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวสุนทรพจน์

• เงินสดย่อย; การตั้งส�านักงาน; การท�างานร่วมกับคณะกรรมการชุมชน

• ปัญหาด้านการจัดการ

• อันตรายในกระบวนการเข้าถึงความยุติธรรม (เกมทบทวนความรู้)

• กิจกรรมอ�าลา

• รับประทานอาหารกลางวัน
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ภาคผนวก 6:  ตัวอย่างจดหมายร้องเรียน
   (อ้างถึงในบทที่ 5)

ที่มา:หน่วยงานจัดการศึกษาและฝึกอบรม Black Sash กรุงโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

ส�านักงานให้ค�าปรึกษา......

(ที่อยู่ส�าหรับติดต่อทางไปรษณีย์)

(เบอร์โทรศัพท์)

(วัน/เดือน/ปี)

(บางส�านักงานจะใส่หมายเลขอ้างอิงของส�านักงาน)

ผู้จัดการ(ใส่ชื่อบุคคลที่ต้องอ่านจดหมายนี้)

บริษัท เท็กซ์ สโตรส์ จ�ากัด

ตู้ ปณ.1053(ใส่ที่อยู่ที่จดหมายต้องส่งไปถึง ดังนั้น ต้องใส่ที่อยู่นี้ในส�าเนาจดหมายด้วย)

เคปทาวน์
8000

เรียน ....................

เรื่อง การลาออกของ นางสาวเจอร์ดา ฟอร์ทูน

(ใส่สิ่งที่เป็นเรื่องหลักของจดหมายนี้ ซึ่งมักจะเป็นชื่อของลูกความและประเภทปัญหา)

(เกริ่นน�า)

เราส่งจดหมายถึงท่านในนามของนางสาวเจอร์ดา ฟอร์ทูน ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากท่านให้เป็นผู้ตรวจสอบสินค้าสาขามาวเบรย์ ตั้งแต่วันที่ 20 

กุมภาพันธ์พ.ศ. 2539 จนถึงวันที่ 30 เมษายนพ.ศ.2545นางสาวเจอร์ดาได้ลาออกหลังจากได้ส่งหนังสือแจ้งล่วงตามที่ก�าหนดให้แก่ท่านแล้ว 

เธอได้รับค่าจ้าง 410 แรนด์/สัปดาห์ เลขประจ�าตัวในการท�างานของเธอคือ 315 เลขประจ�าตัวประชาชนคือ xxxx

(ให้ข้อมูลที่เป็นการระบุความมีตัวตนของลูกความ)
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(ปัญหาคืออะไร – บรรยายรายละเอียด)

นางสาวเจอร์ดาให้ข้อมูลว่า เมื่อเธอได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายนั้น เธอไม่ได้รับเงินชดเชยวันหยุดที่บริษัทค้างเธออยู่ เธอลาหยุดครั้งสุดท้าย

เมื่อเดือนกันยายน 2544

(กฎหมายบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างไร และประยุกต์ใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น)

ข้อก�าหนดว่าด้วยการก�าหนดค่าจ้างในกจิการค้าและการจดัจ�าหน่ายเชงิพาณชิย์ พนกังานอาจได้รบัเงนิชดเชยวนัหยดุทีค่�านวณตามสตูรต่อไปนี:้

(ใส่สูตร และการค�านวณ)

ดังนั้น นางสาวฟอร์ทูนยังไม่ได้รับเงินชดเชยวันหยุดตามสัดส่วนของวันหยุดของระยะเวลา 7 เดือน

(สิ่งที่บุคคลที่คุณเขียนจดหมายถึงต้องท�าคืออะไร)

นางสาวฟอร์ทูนเรียกร้องให้ ท่านส่งค่าชดเชยวันหยุดที่บริษัทที่ค้างเธออยู่มาตามที่อยู่บนหัวจดหมายภายใน 14 วัน หลังจากได้รับจดหมาย

ฉบับนี้ กรุณาติดต่อมาที่ส�านักงานของเราถ้าหากคุณต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ต่อ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

(ลายเซ็นของคุณ)

(ชื่อคุณ)

ที่ปรึกษา
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ภาคผนวก 7 :  วิธีการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
   (อ้างถึงในบทที่ 5)

ทีม่า: ดดัแปลงจาก Amnesty International, First Steps: A Manual for Starting Human Rights Education (London: Amnesty Interna-

tional—International Secretariat, 1997), อ่านได้ที:่ www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=1&erc_doc_id=511&category_

id=6&category_type=3&group และ Flowers, N., The Human Rights Education Handbook (Minneapolis: University of Minnesota 

Human Rights Resource Center, 2000), อ่านได้ที่: http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hrhandbook/part4a.html

วิธีการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์จะสามารถใช้วิธีและเทคนิคต่างๆ ได้หลากหลายในการเลือกวิธีที่จะใช้นั้น ผู้สอน

จะต้องตระหนักว่าบางวิธีอาจจะมีความไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรมกับคนบางกลุ่ม (เช่นเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวกันเรื่องภาพประกอบ) หรือ

อาจจะต้องใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยหรือที่หาไม่ได้ประกอบ (เช่นการเข้าถึงอินเตอร์เนทหรือการใช้ห้องสมุด) ต่อไปนี้เป็นค�านิยามต่างๆ

ที่มักใช้กันในวิธีการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์รายละเอียดเรื่องการพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีวิธีการเหล่านี้หรือวิธีการอื่นๆหาอ่านได้

จากที่มาเดิมของข้อมูลดังที่ระบุไว้ข้างต้น

การอภิปรายแลกเปลี่ยนในทั้งชั้นเรียน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเป็นวิธีที่ดีที่ท�าให้ทั้งวิทยากรกระบวนการและผู้เรียนได้ค้นพบทัศนคติของตนเองต่อประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ

ในการสอนประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน เพราะนอกจากความรูเ้รือ่งข้อเทจ็จรงิแล้วผูเ้ข้ารบัการอบรมยงัจะต้องศกึษา

และวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ด้วยตนเอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนยังเป็นโอกาสในการฝึกการฟัง พูดโต้ตอบ และทักษะการเข้ากลุ่มต่างๆ ซึ่ง

ล้วนส�าคญัต่อการเคารพสทิธขิองผูอ้ืน่ ในการสร้างให้เกดิการอภปิรายแลกเปลีย่นแบบเปิด จะต้องมคีวามเชือ่ใจและความเคารพซึง่กนัและกนั

อยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้

การตั้งค�าถาม
วิทยากรกระบวนการทุกคนใช้วิธีการตั้งค�าถามในระหว่างการอบรมอยู่แล้ว แต่ค�าถามอะไรล่ะบ่อยครั้งที่จะเป็นค�าถามว่า “ฉันเพิ่งพูดอะไรไป

นะ” หรอืค�าถามปลายปิดทีม่คี�าตอบทีถ่กูอยูเ่พยีงค�าตอบเดยีวและถกูถามเพือ่ทดสอบความรู ้ในการศกึษาเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความยตุธิรรม ส�าคญั
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ยิ่งที่จะต้องใช้ค�าถามปลายเปิดที่ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์

ตัวอย่างของค�าถามปลายเปิดมีดังต่อไปนี้

• ค�าถามเชิงตั้งสมมติฐาน: “คุณจะท�า/คิดอย่างไรหาก...” ค�าถามเช่นนี้ช่วยให้ผู้เรียนจินตนาการถึงสถานการณ์และกระตุ้นความคิด

• การคาดการณ์: “เราจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร”

• สนับสนุน: “นี่น่าสนใจนะ แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไป” ค�าถามเช่นนี้ช่วยดึงเอาประสบการณ์และความเห็นของผู้เรียนออกมา

• ถามหาความคดิเหน็: “คณุคดิหรอืรูส้กึอย่างไรเกีย่วกบั...” ค�าถามนีบ้อกผูเ้ข้าร่วมว่าความเหน็ของพวกเขานัน้ส�าคญัและน่าสนใจส�าหรบั

คุณ

• แหย่: “ท�าไมคุณถึงคิดเช่นนั้น” หากถามในลักษณะไม่คุกคาม ค�าถามแบบนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างลึกซึ้งและให้เหตุผลรองรับ/

วิเคราะห์ความเห็นของตนเอง

• ขยายความ/สรปุ: “คณุคดิว่า...ใช่หรอืไม่” สรปุสิง่ทีผู่เ้ข้าร่วมพดูและตรวจสอบว่าคณุเข้าใจถกูหรอืไม่ การถามเช่นนีจ้ะช่วยให้ผูเ้รยีนคน

อื่นได้คิดว่าตนเห็นด้วยกับสิ่งที่ก�าลังคุยกันอยู่หรือไม่

• หาความเห็นพ้อง: “พวกเราส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า....หรือไม่” ค�าถามนี้จะกระตุ้นการแลกเปลี่ยนหรืออาจจะใช้ในตอนท้ายก็ได้ โดยถาม

ว่า “เราเข้าใจส่วนนั้นดีหรือยัง” เป็นการเห็นพ้องกันก่อนที่จะก้าวสู่หัวข้อใหม่

การจับคู่และการแบ่งกลุ่มย่อย
การแบ่งชัน้เรยีนออกเป็นคูห่รอืเป็นกลุม่ท�าให้ผูเ้รยีนมโีอกาสในการพดูคยุแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ได้มากกว่า การจบัคูแ่ละการแบ่งกลุม่ย่อยจะมี

ประโยชน์ในการแลกเปลีย่นความคดิหลากหลายอย่างรวดเรว็ หรอืช่วยให้กลุม่ได้คดิเรือ่งแนวคดินามธรรมจากประสบการณ์ของตนเองตวัอย่าง

เช่นหากคณุก�าลงัศกึษาเรือ่งสทิธใินชวีติคณุกอ็าจจะให้เวลาคูห่รอืกลุม่ละห้านาทใีนการตดัสนิใจว่า “การฆ่าคนอืน่นัน้ถกูต้องหรอืไม่” ก่อนทีจ่ะ

ให้กลับมาอภิปรายแลกเปลี่ยนต่อในกลุ่มใหญ่

การระดมสมอง
การระดมสมองส่งเสริมความสร้างสรรค์และท�าให้เกิดความคิดมากมายได้อย่างรวดเร็ว วิธีการนี้อาจจะใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องตอบ

ค�าถามแนะน�าประเด็นใหม่สร้างความสนใจและส�ารวจความรู้และทัศนคติก็ได้กิจกรรมการระดมสมองส่วนใหญ่ท�าดังต่อไปนี้

1. แนะน�าค�าถาม ปัญหา หรือหัวข้อ ทั้งโดยวาจาและโดยการเขียนลงกระดาษแผ่นใหญ่ๆ

2. เชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมตอบด้วยแนวคิดและข้อเสนอแนะให้มากที่สุดที่จะท�าได้ โดยให้ตอบด้วยค�าๆ เดียว หรือวลีสั้นๆ เท่านั้น สนับสนุนให้

ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องจัดล�าดับว่าใครพูดก่อนหลัง
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3. อธิบายว่าห้ามผู้ใดตอบหรือแสดงความเห็นซ�้ากัน

4. บันทึกทุกค�าตอบลงกระดาษแผ่นใหญ่ ส่วนใหญ่แล้วค�าตอบที่สร้างสรรค์หรือกล้าหาญจะเป็นค�าตอบที่มีประโยชน์และน่าสนใจที่สุด

5. หลังจากนั้น จัดล�าดับ วิเคราะห์ หรือใช้รายการค�าตอบมาจุดการแลกเปลี่ยนความเห็นหรือการแก้ไขปัญหา

กิจกรรมบทบาทสมมติ

บทบาทสมมตคิอืการให้ผูเ้รยีนมาแสดงละครส่วนใหญ่โดยไม่มบีทเขยีนไว้ก่อนกจิกรรมนีมุ้ง่ท�าให้สถานการณ์หรอืเหตกุารณ์ทีน่กัเรยีนไม่คุน้เคย

ปรากฏเป็นภาพชัดขึ้นมา กิจกรรมบทบาทสมมติจะช่วยพัฒนาความเข้าใจสถานการณ์และหนุนเสริมให้เกิดความเห็นใจผู้ที่อยู่ในสถานการณ์

นัน้ตวัอย่างเช่นในการเล่นบทบาทสมมตเิกีย่วกบัการปล้นผูเ้รยีนทีไ่ด้รบับทเป็นเหยือ่กจ็ะเข้าใจว่าการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมนัน้รูส้กึอย่างไร

การจ�าลองสถานการณ์
ในกจิกรรมนีผู้เ้ข้ารบัการอบรมจะถกูสมมตใิห้อยูใ่นสถานการณ์จ�าลองกจิกรรมนีค้ล้ายๆกบับทบาทสมมตแิต่มกัจะใช้เวลานานกว่ามบีททีล่ะเอยีด

กว่า และเป็นแบบปลายปิดมากกว่าเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ให้ได้ ในการท�าสถานการณ์จ�าลองผู้เข้าร่วมจะไม่ได้สมมติว่าตนเอง

เป็นคนอื่นแต่เล่นบทบาทเป็นตัวเองในสถานการณ์สมมติ

กจิกรรมบทบาทสมมตอิาจจะใช้คนกลุม่ใหญ่เล่นและใช้เวลาหลายชัว่โมงวทิยากรกระบวนการจงึต้องเตรยีมตวัล่วงหน้าอย่างดแีละจะต้องคอย

ใส่ใจตลอดระยะเวลาท�ากิจกรรมเพื่อดูให้ทุกคนเข้าใจว่ากิจกรรมเป็นอย่างไร ผู้เข้าร่วมควรจะคุ้นเคยกับประเด็นในสถานการณ์อยู่แล้ว โดยมี

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไว้ในกระดาษที่ผู้อบรมแจกให้ตอนเริ่มกิจกรรม ผู้เข้าร่วมบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจกับบางสถานการณ์ที่

ก�าหนด บางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เข้าใจบทบาททั้งของตนเองและของคนอื่น

จะเป็นจะต้องมีการสรุปกิจกรรมอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ตนประสบในกิจกรรมกับสถานการณ์จริง

กรณีศึกษา
วิทยากรผู้อบรมอาจจะแจกกรณีศึกษาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้มีการวิเคราะห์วิพากษ์ฝึกแก้ไขปัญหาและทักษะการ

วางแผนรวมถึงการร่วมมือกันท�างานและการท�างานเป็นทีมกรณีศึกษาอาจจะใช้เพื่อจุดประเด็นการถกเถียง (เช่นแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย

ให้แสดงจุดยืนที่ก�าหนดในประเด็นนั้นๆ) และเปรียบเทียบ (เช่นเปรียบเทียบการวิเคราะห์หลากหลายแนวทางหรือการแก้ไขปัญหาในกรณี

ศึกษานั้น)
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1. อาจเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันและเป็นกรณีจากประเทศอื่นหรือพื้นที่อื่นก็ได้

2. อาจจะสร้างกรณสีมมตขิึน้มาเพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นถงึประเดน็เฉพาะหรอืหวัข้อการอบรมเฉพาะกไ็ด้ สถานการณ์สมมตจิะช่วยในการ

กล่าวถงึประเดน็ทีม่คีวามอ่อนไหวในพืน้ทีโ่ดยไม่ท�าให้นกึถงึกรณคีล้ายคลงึทีอ่าจเกดิขึน้กบับางคน บางองค์กร บางกลุม่ หรอืบางภมูภิาคอยู่

3. กรณีจากการลงพื้นที่จะสามารถช่วยเน้นประเด็นท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และสามารถพัฒนาขึ้นได้จากการสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชน

การโต้วาทีและการเจรจา
การโต้วาทีจะช่วยท�าให้เห็นจุดยืนต่างๆในประเด็นที่มีความขัดแย้งชัดเจนขึ้น ส่วนใหญ่การโต้วาทีจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มและให้วางแผนและ

น�าเสนอข้อถกเถียงแต่ละด้านของประเด็นนั้นโดยอาจไม่ได้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมก็ได้การโต้วาทีจะช่วยพัฒนาตรรกะความเข้าใจ

ในประเด็นและทักษะการฟังและการพูด ถ้าจะให้ดีแล้วในการโต้วาทีควรจะให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านจุดยืนที่

เสนอหรือได้พูดคุยกันถึงจุดยืนนั้นๆ

1. การโต้วาทีแบบเป็นทางการ: หลายการอบรมใช้เทคนิคการโต้วาทีแบบทางการ โดยให้มีการเสนอญัตติ การเตรียมจุดยืน ถ้อยแถลง ค�า

โต้ และการสรุป จากนั้นก็มีการลงคะแนนโดยผู้ฟัง

2. การโต้วาทแีบบไม่เป็นทางการ: การโต้วาทแีบบไม่เป็นทางการอาจท�าได้หลายรปูแบบ บางครัง้เป็นการขอให้ผูเ้ข้าร่วมเลอืกจดุยนืในประเดน็

หนึ่งๆ แล้วให้อธิบายจุดยืนของตน คุณอาจจะแบ่งผู้เข้าร่วมเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้แสดงจุดยืนด้านหนึ่งในประเด็น

หนึ่งๆ ทั้งสองกลุ่มเตรียมข้อความเห็นของตนเองโดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มกล่าวถึงประเด็นคนละประเด็นในเรื่องนั้น ทั้งสองฝ่าย

ผลัดกันเสนอข้อความเห็นของตนโดยให้ทุกคนได้พูด หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นส่วนตัวในประเด็นนั้นๆ โดยอาจะเลือกว่า 

“ไม่สามารถตัดสินใจได้” ก็ได้

3. การเจรจาอย่างเป็นทางการ: กจิกรรมบทบาทสมมตใินกระบวนการเจรจาช่วยท�าให้จดุยนืทีข่ดัแย้งกนัมคีวามชดัเจนขึน้ กจิกรรมนีอ้าจจะ

จ�าลองสถานการณ์ว่าอยูใ่นการเจรจาการประชมุสดุยอดระหว่างประเทศ หรอืข้อพพิาทด้านแรงงานระหว่างคนงานกบัผูบ้รหิารบรษิทั หรอื

เป็นความขัดแย้งภายในครอบครัวก็ได้ การเจรจาแตกต่างจากการโต้วาทีตรงที่ผลของการเจรจาคือการได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายสามารถ

ยอมรบัได้โดยไม่มฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่เป็น “ฝ่ายชนะ” ทกัษะการเจรจานัน้ส�าคญัยิง่ต่อการแก้ไขความขดัแย้งและการสร้างความเหน็พ้องต้องกนั

4. การฟังอย่างลกึซึง้: กจิกรรมนีแ้บ่งผูเ้ข้าร่วมเป็นคูห่รอืกลุม่ย่อยกลุม่ละสีค่น คนแรกแสดงความเหน็สนบัสนนุประเดน็ คนทีส่องฟังและจาก

นัน้กส็รปุหรอืกล่าวทวนเหตผุลของคนแรก จากนัน้คนทีส่องกแ็สดงความเหน็ทีข่ดัแย้งกนั คนแรก (หรอืคนทีส่ามในกรณทีีแ่บ่งเป็นกลุม่สี่

คน)ก็ฟังและสรุปความเห็นของคนที่สอง และท�าแบบนี้เรื่อยไปจนแต่ละคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นอย่างน้อยสองความเห็น
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การแสดงจุดยืน
กิจกรรมนี้ปรับมาจากการโต้วาทีโดยให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงจุดยืนข้างใดข้างหนึ่งในประเด็นหนึ่งๆ กิจกรรมนี้จะต้องใช้พื้นที่กว้างพอให้ผู้

เข้ารบัการอบรมยนืขึน้และเข้าแถวหน้ากระดาน หากมทีีจ่�ากดัหรอืหากวทิยากรกระบวนการเหน็ว่าส่วนจะแบ่งให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมท�ากจิกรรม

นี้ทีละกลุ่มเล็กๆ ก็อาจจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมคนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมยืนดูอยู่ข้างๆ

ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนี้ให้ท�าความตกลงกับผู้เข้าร่วมก่อนว่าพวกเขาจะต้องเคารพความเห็นของคนอื่น ทุกคนควรจะสุภาพต่อกันแม้ว่าจะเห็น

ต่างกันก็ตาม

เตรียมป้ายที่เขียนว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เอาไว้และวางป้ายไว้ที่ปลายแถวคนละด้านในห้อง หลังจากนั้นให้ผู้เข้า

ร่วมแสดงความเห็นต่อประเด็นที่ยกขึ้นมาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย(เลือกประเด็นที่มีความขัดแย้ง) แล้วให้พวกเขาไปยืนตรงระยะความเห็น

ด้วย/ไม่เห็นด้วยของตนในแถวคนที่ยืนอยู่ปลายแถวแสดงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนคนที่ยืนอยู่ระหว่างแถวก็เลือกว่าจะยืนอยู่

ที่ระยะใดที่ตรงกับความเห็นของตน

จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมอธิบายว่าท�าไมตนจึงเลือกไปยืนอยู่จุดนั้นๆ ผู้รับการอบรมอาจจะใช้ความรู้หรือความรู้สึกใดๆ ก็ได้มาอธิบายจุดยืนของตน 

หลังจากที่มีการแสดงความเห็นสามหรือสี่คนที่มาจากคนละจุดในเส้นความคิดเห็นแล้ว ก็ถามว่ามีใครอยากจะย้ายที่ยืนหรือไม่ ให้เตือนผู้เข้า

อบรมเสมอว่าให้ฟังอย่างตั้งใจและไม่พูดขัดคนอื่น ท�ากิจกรรมนี้ไปจนคุณเห็นว่าได้มีการแสดงความเห็นจากทุกมุมมองหรือเกือบครบทุกมุม

มองแล้ว โดยต้องไม่ให้มีใครครอบง�าการแลกเปลี่ยนความเห็น

การลงพื้นที่
บางครัง้ผูเ้ข้ารบัการอบรมกต้็องการพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัในการเรยีนรูโ้ดยแยกตวัออกจากโลกภายนอก แต่บางครัง้การเรยีนรูก้ไ็ด้รบัการเสรมิโดย

การไปพบผูค้นและสถานทีใ่หม่ๆทีม่กัไม่เป็นทีรู่จ้กัในชมุชนของตนการไปลงพืน้ทีอ่าจจะจดัไปพืน้ทีท่ีม่ปีระเดน็ด้านสทิธมินษุยชน (เช่นเรอืนจ�า

โรงพยาบาลชายแดนประเทศ) หรือสถานที่ที่คนท�างานเพื่อยุติการละเมิดหรือช่วยเหลือเหยื่อ (องค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานรัฐบาลที่พักพิง

ของคนไร้บ้านหรอืผูห้ญงิทีถ่กูท�าร้ายธนาคารอาหารหรอืธนาคารเสือ้ผ้าส�าหรบัคนยากไร้) คณุต้องเตรยีมความพร้อมผูเ้ข้าร่วมก่อนการลงพืน้ที่ 

(เช่นการเตรยีมค�าถามเบือ้งต้นและประเดน็การหาข้อมลูให้ข้อมลูพืน้ฐานมอบหมายงานให้ท�าการสงัเกตการณ์ระหว่างลงพืน้ที)่ และเตรยีมให้

ผู้รับการอบรมมีช่องทางการสะท้อนประสบการณ์ของตน (เช่นการเขียนบทความการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย) 

และให้มีการปฏิบัติการ
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การสัมภาษณ์
ในการสอนเกีย่วกบัความยตุธิรรมและเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายเราอาจจะศกึษาเอาจากตวับทกฎหมายได้ส่วนตวัอย่างรปูธรรมเกีย่วกบัปฏบิตัิ

การด้านสิทธินั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้จากภายในชุมชนของเราเอง การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ดีในการน�าเอาชุมชนโดยรวมมาสู่ห้องการ

เรยีนรูแ้ละโยงเอาการศกึษาสทิธมินษุยชนเข้ากบัชวีติจรงิ อกีทัง้ยงัพฒันาทกัษะของผูเ้ขยีนในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัคนหลากหลายรปูแบบอกีด้วย

การวาดภาพ
อาจจะใช้การวาดภาพเพือ่พฒันาทกัษะในการสงัเกตและความร่วมมอืจนิตนาการความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจผูค้นในภาพหรอืเพือ่ท�าความรูจ้กัคน

อื่นๆในกลุ่มก็ได้ การวาดภาพมีประโยชน์ในการส�ารวจศึกษาเรื่องความยุติธรรมเพราะสามารถท�าผลงานของกลุ่มไปแสดงเพื่อสื่อเรื่องคุณค่า

ด้านสิทธิมนุษยชนกับคนอื่นๆได้

หนังสือพิมพ์
สื่อมีความส�าคัญอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสังคมประชาธิปไตย ทว่าบางครั้งเราก็พบว่าการรายงานข่าวนั้นใช้ภาพตายตัวหรือ

อคติ การหาและวิเคราะห์อคติในหนังสือพิมพ์จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเห็นอคติเหล่านั้นในชีวิตประจ�าวันและสามารถต่อต้านอคติ

เช่นนั้นได้ กิจกรรมเช่นนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะในการสื่อสารของผู้รับการอบรมอีกด้วย
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ภาคผนวก8:  ตัวอย่างแบบทดสอบในการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน
   อ้างถึงในบทที่ 5)

ที่มา: วิเวก มารู, บันทึกช่วยจ�าภายใน, Timap for Justice, 2004.

ตัวอย่าง: แบบทดสอบทวนความรู้ในระหว่างการอบรม

แบบทดสอบทวนความรู้ที่ 1 
1. เติมค�าลงในตารางต่อไปนี้:  

อาญา: ค�านิยาม ผลที่เกิดขึ้น มาตรฐานเรื่องการพิสูจน ์

แพ่ง: ค�านิยาม ผลที่เกิดขึ้น มาตรฐานเรื่องการพิสูจน์

2. นิยามการละเมิดในฐานะการกระท�าหนึ่ง

3. ศาลท้องถิ่นมีอ�านาจในคดีอาญาหรือไม่ ถ้ามี มีเหนืออาชญากรรมประเภทใด จงระบุคดีแพ่งสามกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้อ�านาจศาลท้องถิ่น

4. ระยะเวลาที่ถูกกักขังสูงสุดของผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาก่อนที่จะถูกตั้งข้อกล่าวหาคือเท่าใด

5. ระบุและอธิบายขั้นตอนการไกล่เกลี่ยหกขั้นตอน

แบบทดสอบทวนความรู้ที่ 2
1. คนขับรถชนโดยประมาท ท�าให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ถือว่าได้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นหรือไม่ ถ้ามีถือว่ามี เป็นอาชญากรรมอะไร ได้

มีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีเป็นการละเมิดอะไร

2. จงนิยามค�าว่าmensrea (เจตนา) mensreaเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพิสูจน์การละเมิดหรือไม่เป็นสิ่งจ�าเป็นในการพิสูจน์การก่ออาชญากรรมห

รือไม่จงอธิบาย

3. หากกฎหมายจารีตประเพณีละเมิดรัฐธรรมนูญจะสามารถด�าเนินการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้าง

4. หากลูกความถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจละเมิด คุณจะต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดของต�ารวจ จะสามารถฟ้องร้องกรณีเดียวกันนี้ในศาลท้อง

ถิ่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
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แบบทดสอบทวนความรู้ที่ 3
1. จงระบุวิธีที่นักกฎหมายชุมชนจะสามารถช่วยบุคคลได้มาหนึ่งวิธี และวิธีที่นักกฎหมายชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความยุติธรรมในระดับ

ชุมชนมาหนึ่งวิธี

2. สมมติว่ามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน�้าในชุมชน คุณในฐานะนักกฎหมายชุมชนจะสามารถท�าอะไรได้บ้าง

3. หากวิธีปฏิบัติตามจารีตประเพณีละเมิดรัฐธรรมนูญจะสามารถด�าเนินการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้าง

4. ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�านาจอะไรเหนือฝ่ายบริหารบ้าง

แบบทดสอบทวนความรู้ที่ 4
1. คุณไกล่เลี่ยข้อพิพาทระหว่างสามฝ่าย 

ก) ควรจะมีคนลงนามในข้อตกลงกี่คน 

ข) หลังจากมีการท�าข้อตกลงและลงนามในข้อตกลงการไกล่เกลี่ยแล้วยังมีขั้นตอนอะไรที่คุณต้องท�าอีก

2. ก) ในเซียร์ราลีโอน บุคคลอายุขั้นต�่าเท่าใดที่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีการละเมิดทางเพศ 

ข) จงนิยามความรับผิดชอบทางอาญา

3. เดก็ชายอาย ุ16 ปีคนนงึถกูขงัอยูใ่นห้องขงัทัว่ไปหนึง่คนืเพราะเขาก่อความไม่สงบในทีส่าธารณะ การกระท�าเช่นนีเ้ป็นการละเมดิกฎหมาย

อย่างไรบ้าง

4. ขั้นตอนห้าขั้นในการช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพ (gender-base violence) คืออะไร

5. ก) จงระบุการกระท�าสี่ประการที่คุณสามารถท�าเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพ 

ข) จงนิยามความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพ

6. เด็กหญิงอายุ15 ปี ยินยอมมีเพศสัมพันธุ์กับเด็กชายอายุ 15 ป ี

ก) เป็นอาชญากรรมตามกฎหมายภายในประเทศหรือไม ่

ข) หากเป็น เป็นอาชญากรรมใด 

ค) เป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่

แบบทดสอบทวนความรู้ที่ 5
1. ก) อะไรคือความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 

ข) อะไรคือความแตกต่างระหว่างการละเมิดกับสัญญา
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2. หากลูกความถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจละเมิด คุณจะต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดของต�ารวจ 

3. ก) ลูกความจะสามารถฟ้องร้องกรณีเดียวกันนี้ในศาลในพื้นที่ได้หรือไม่  

ข) เพราะเหตุใด

4. มีคนท�าลายรั้วของลูกความ 

ก) มีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไม ่

ข) ถ้ามี เป็นการละเมิดอย่างไร 

ค) มีอาชญากรรมเกิดขึ้นหรือไม ่

ง) นักกฎหมายชุมชนควรจะใช้การไกล่เกลี่ยในกรณีนี้หรือไม่

แบบทดสอบทวนความรู้ที่ 6
1. คุณจะสามารถด�าเนินขั้นตอนใดได้บ้างเพื่อน�าประเด็นปัญหาของชุมชนเข้าสู่สภาท้องถิ่น จงระบุมาสี่ขั้นตอน

2. องค์ประกอบของการฆาตกรรมมีอะไรบ้าง

3. mensrea (เจตนา) คอือะไร mensrea เป็นสิง่จ�าเป็นในการพสิจูน์การละเมดิหรอืไม่เป็นสิง่จ�าเป็นในการพสิจูน์การก่ออาชญากรรมหรอืไม่

4. การประเมินความต้องการของชุมชนจะต้องด�าเนินขั้นตอนหกขั้นตอนอะไรบ้าง

5. คนขับรถที่เมาคนหนึ่งขับรถเกิดอุบัติเหตุไปทับคนเดินเท้าจนเสียชีวิต ถือว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามี เป็นอาชญากรรมอะไร มี

การละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามี เป็นการละเมิดอะไร คนขับรถคนนั้นจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างไรบ้าง
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ภาคผนวก 9:  คู่มือการฝึกอบรมที่ค�านึงถึงประเด็นเพศสภาพส�าหรับนักกฎหมายชุมชน 
   (อ้างถึงในบทที่ 5)

ที่มา: Tan, M.C., Ed.. Basic Paralegal Training Module: A Paralegal Trainer’s Handbook (Manila: Paralegal Training Services 

Center,1996).

ข้อควรระวังในการจัดฝึกอบรม
ศูนย์บริการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชน ประเทศฟิลิปปินส์
ให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมใน:

ก. การใช้ภาษา

• หลีกเลี่ยงการใช้ค�าที่เหมารวมว่าเป็นเพศชายหมด (เช่น ค�าว่า man ในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียนคนโดยรวมทั่วไป)

• ไม่เล่นมุกข�าขันที่มีนัยทางการเหยียดเพศ

ข. การยกตัวอย่าง อธิบายและอ้างอิงต่างๆ

• พยายามหาตัวอย่างหรือค�าอธิบายที่กล่าวถึงเพศสภาพต่างๆ อย่างสมดุลย์กัน

• เมื่อใช้ข้อมูลทางสถิติ ก็ต้องจ�าแนกตัวเลขตามเพศสภาพให้ชัดเจน

ค. กระบวนการฝึกอบรม

• พึงระมัดระวังในประเด็นที่ละเอียดอ่อนในทางเพศสภาพ

• เลือกใช้วิธีการฝึกอบรมที่ผู้เข้าร่วมทั้งหญิงและชายรู้สึกสะดวกใจที่จะร่วมท�า

• ใช้วิธีแบ่งกลุ่มย่อยให้บางกลุ่มเป็นผู้หญิงล้วนหากเห็นว่าจะช่วยให้พวกเธอจะได้กล้าพูดแสดงออก

• พึงสังเกตระดับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และพยายามสนับสนุนให้พวกเธอได้แสดงความคิดเห็น

ง. ในการฝึกอบรม ต้องมีการแจกแบบสอบถามความต้องการในการอบรม

• มีค�าถามที่ระบุถึงความต้องการของทั้งชายและหญิง

จ. ระบุอุปสรรคปัญหาของผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้หญิงเป็นการเฉพาะ

• จัดการฝึกอบรมให้เป็นมิตรกับเด็ก (จัดให้มีบริการดูแลลูกๆในระหว่างการฝึกอบรม)

• จัดตารางเวลาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่อื่นๆ ของผู้หญิง
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ภาคผนวก 10:  แบบฟอร์มส่งตัวลูกความ 
   (อ้างถึงในบทที่ 6)

ที่มา: ศูนย์กฎหมายชุมชนและการพัฒนาชนบท ประเทศแอฟริกาใต้

แบบฟอร์มส่งต่อคดี

หัวจดหมาย

ถึง: ___________________ 

 ___________________

วันที่: ___________________

เรียน คุณ.......       เลขที่หนังสือ: _________

เรื่อง: ชื่อลูกความ: ____________

ลักษณะปัญหา: ____________ 

ด้วยปัญหาที่ระบุถึงข้างต้น เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณ ___________ ในเรื่องนี้ได้

เราได้ท�าการสอบสวนเรื่องราวของคุณ ______________ และมีความประสงค์อยากให้หน่วยงานของท่านพิจารณาด�าเนินการ

เราได้ขอให้คุณ ____________ น�าเอกสารดังต่อไปนี้มาให้ท่านด้วย:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

เราขอแสดงความขอบคุณท่านล่วงหน้าส�าหรับความช่วยเหลือในเรื่องนี้ หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามมาได้

ขอแสดงความนับถือ
ชื่อและต�าแหน่งของผู้เขียน
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ภาคผนวก 11:  แบบบันทึกการรับลูกความใหม่และรหัส
   (อ้างถึงในบทที่ 7)

ที่มา: โครงการ Timapเพื่อความยุติธรรม

ก. แบบรับลูกความใหม่/แบบบันทึกคดี

ชื่อนักกฎหมายชุมชน:____________________________________ วนัทีส่มัภาษณ์: _____________________________________________

ชือ่ลกูความ: _____________________________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู:่ ___________________________________________________________________________________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์: _______________________________________ สถานภาพสมรส: ___________________________________________

อายุ: ___________________________________________________ เพศ: ______________________________________________________

อาชีพ: _________________________________________________ เผ่า: ______________________________________________________

ศาสนา: _________________________________________________ มีค�าให้การแนบหรือไม่: ______________________________________

สรปุประเดน็: ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

ข้อมลูทีไ่ด้รบั/ แผนปฏบิตักิาร/ การปฏบิตัทิีไ่ด้ท�าไป: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

วนัและสถานทีท่ีต่ดิตามคดคีรัง้แรก: _______________________________________________________________________________________

ข้อค้นพบ:______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
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การประชุม/พัฒนาการของคดีเพิ่มเติม (ต่อด้านหลัง)

วันที่ บันทึก

ข. รายการรหัสคดีใหม ่(ตัวอย่าง)

1) ส�านักงานที่รับเรื่อง

01 ฟรีทาวน์

02 แมกบูรากา

03 เยเล

04 โบ

05 กอนดามา

06 ทิกอนโก

07 บัมเปห์

08 คาเนีย

2) คดีบุคคลหรือปัญหาระดับชุมชน

01 ปัญหาระดับบุคคล

02 ปัญหาระดับชุมชน

3) คดีนี้มาถึงนักกฎหมายชุมชนได้อย่างไร

01 ลูกความมาแจ้งคดีที่ส�านักงาน

02 ลูกความไปแจ้งคดีที่คลินิกเคลื่อนที่

03 หัวหน้าเผ่าส่งต่อมา

04 สมาชิก COBส่งต่อมา

05 นักกฎหมายชุมชนในพื้นที่สังเกตเห็น 

06 ส�านักงานนักกฎหมายชุมชนอื่นส่งต่อมา

07 อดีตลูกความแนะน�ามา

08 องค์กรหรือสถาบันอื่นส่งต่อมา

88 อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4) ประเภทคดีType of Case

ปัญหาครอบครัว

01 การละทิ้งบุตร/ การละเลยบุตร

02 การละเลยหญิงตั้งครรภ์/ภรรยา 
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03 การแต่งงานในวัยเด็ก/การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

04 การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว

05 ปัญหาการสมรส/สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร

การละเมิดโดยรัฐบาลรวมถึงตำารวจ

10 การละเมิดโดยต�ารวจ

11 การกักขังอย่างผิดกฎหมาย

12 การคอร์รัปชั่นโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

การละเมิดโดยเจ้าหน้าที่เผ่า

20 ความไม่ยุติธรรมในศาลท้องถิ่น

21 การละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของเผ่า

22 การคอร์รัปชั่นโดยเจ้าหน้าที่ของเผ่า

ความรุนแรงส่วนบุคคล

30 การท�าร้าย

31 ความรุนแรงภายในครอบครัว

32 การละเมิดทางเพศ

33 การดื้อแพ่ง/การม็อบ

34 ความขัดแย้งของกลุ่ม

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

40 การจ้างงาน

41 การไม่จ่ายค่าแรง

42 การละเมิดสัญญา

43 หนี้

44 บ้าน

45 ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน/ทรัพย์สิน

46 การลักขโมย/การเบียดบังทรัพย์

โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม/ การพัฒนา

50 การศึกษา

51 การหมิ่นประมาท

52 สุขภาพ

53 ถนน

54 น�้า

55 การพัฒนาการเกษตร

56 เหมืองแร่

88 อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ค. รหัสคดีที่แก้ไขได้แล้ว

1) เครื่องมือที่ใช้

01 ให้ข้อมูล

02 ช่วยเหลือเรื่องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่

03 การไกล่เกลี่ย

04 การผลักดัน

05 จัดปฏิบัติการรวมหมู่

06 จัดการศึกษาให้ชุมชน/การสานเสวนา

2) การมีส่วนร่วมของผู้อ�านวยการและCOB

01 ปรึกษาผู้อ�านวยการ 

02 ฟ้องร้อง

03 ผู้อ�านวยการร่วมในการผลักดัน

04 ปรึกษา COB 

05 COB ร่วมในการไกล่เกลี่ย

06 COB ร่วมในการผลักดัน

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับกลุ่มจารีตประเพณี

01 หัวหน้าสูงสุดของเผ่า
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02 หัวหน้าอื่นๆ

03 ศาลท้องถิ่น

04 ต�ารวจตามระบบจารีต

ระดับทางการ

10 ต�ารวจ

11 ศาลทางการ

12 เจ้าหน้าที่กฎหมายจารีตประเพณี

13 ผู้ดูแลศาลท้องถิ่น

14 กระทรวงสวัสดิการ

15 กระทรวงที่ดิน

16 กระทรวงศึกษา

17 กระทรวงแรงงาน

18 กระทรวงที่ดิน

19 กระทรวงการเกษตร

20 กระทรวงการทางและการขนส่ง

4) คดีได้รับการแก้ไขเป็นที่พอใจของลูกความหรือไม่

01 ใช่

02 ไม่ใช่

5) ผลที่เกิดขึ้น

01 การไกล่เกลี่ย

02 การชดเชย/การจ่ายเงิน

03 การปล่อยตัวจากการกักขัง

04 ต�ารวจรับไปด�าเนินการ

05 เจ้าหน้าที่ตามจารีตประเพณีมีการด�าเนินการ

06 เจ้าหน้าที่รัฐทางการมีการด�าเนินการ

07 ชุมชนมีการด�าเนินการ

08 ครอบครัวมีการด�าเนินการ

5ก) ในกรณีที่มีการจ่ายเงินชดเชยเป็นประเภทใด

01 ค่าบ�ารุงรักษา

02 ค่ารักษาพยาบาล

03 ค่าแรงค้างจ่าย

04 การปฏิบัติตามสัญญาเฉพาะ

05 การจ่ายเงินค่าสินค้าที่จัดให้หรือการบริการที่ท�าให้

88 การชดเชยอื่นๆ (โปรดระบุ)

6) ส่งแบบประเมินลูกความแล้วหรือยัง

01 ใช่

02 ไม่ใช่
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ภาคผนวก 12:  คู่มือการจดบันทึกกิจกรรมรายวันและการเขียนรายงานประจ�าเดือน 
   (อ้างถึงในบทที่ 7)

ที่มา: VivekMaru, “Notes on Supervision,” internal memo, Timap for Justice, 2007

บันทึกกิจกรรมรายวัน

ในการจดบันทึกกิจกรรมรายวัน คุณจะต้องมีสมุดที่มีแสดงตารางดังต่อไปนี้:

วันที่ เวลา ชื่อคดี หมายเลขคดี สิ่งที่ได้ด�าเนินการไป

ข้อมูลนี้ควรถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในแฟ้มส�าหรับแต่ละคดี

บันทึกกิจกรรมรายวันสามารถใช้บันทึกกิจกรมอื่นๆ ของนักกฎหมายชุมชนได้ด้วย เช่น การไปเข้าร่วมประชุมหรือการไต่สวนคดีความต่างๆ 

ในศาล

รายงานประจ�าเดือน
รายงานประจ�าเดือนของคุณควรต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงงานต่างๆ ที่คุณได้ท�ามาในเดือนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความส�าเร็จหรือปัญหาท้าทายที่
คุณประสบ รายงานประจ�าเดือนควรมีองค์ประกอบสามส่วนดังนี้

1. ประเด็นส�าคัญของคดีความที่ให้การช่วยเหลือ เลือกกรณีที่น่าสนใจที่คุณท�างานในช่วงเดือนที่ผ่านมาและอธิบายประเด็น การด�าเนินการ 

และผลที่ได้รับ คุณอาจเลือกคดีที่เป็นประเด็นความอยุติธรรมที่ร้ายแรง หรือที่ท�าให้คุณเกิดค�าถามที่อยากถามกับเรา หรือที่ก่อให้เกิดผล

ที่น่าภาคภูมิใจหรือน่าผิดหวัง หรือมีลักษณะผิดปกติในทางหนึ่งทางใด คุณไม่จ�าเป็นต้องรอให้คดีนั้นๆ จบสิ้นไปเสียก่อนจึงจะกล่าวถึงใน
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รายงาน คุณสามารถหารือถกเถียงในคดีต่างๆ ที่ก�าลังด�าเนินการในรายงานได้

2. กิจกรรมที่น่าสนใจ บรรยายงานอื่นๆ ที่คุณท�าในช่วงเดือนนั้นๆ เช่น การเข้าหาชุมชน การให้การศึกษาชุมชน การท�างานสนับสนุนใน

ประเด็นของชุมชน การติดตามกระบวนการศาล เป็นต้น ส่วนนี้คือการอธิบายความพยายามของคุณในการแก้ปัญหาระดับชุมชน

3. ค�าถามและข้อแนะน�าส�าหรับผู้ประสานงาน นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ตั้งค�าถามกับเราหรือให้ค�าแนะน�าแก่เราเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเดือนที่ผ่านมา



196   คู่มือปฏิบัตินักกฎหมายชุมชน  

ภาคผนวก 13:  แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกความ
   (อ้างถึงในบทที่ 7)

ที่มา: โครงการ Timapเพื่อความยุติธรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกความ

หมายเลขดคี:  ___________________  ชื่อลูกความ: ________________________________________ วันที่: ____________________

คดีได้รับการแก้ไขเป็นที่พึงพอใจของคุณหรือไม่กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง: ใช่ ไม่ใช่

หากคุณประสบปัญหาแบบเดิมอีกครั้งคุณจะกลับมาที่ส�านักงานของเราหรือไม่กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง: ไม่ อาจจะ กลับมา

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจของคุณต่อบริการของเราโดยเรียงคะแนน 1 หมายถึงไม่พอใจอย่างยิ่ง ไปจนถึง 5 พอใจอย่างยิ่ง

1 2 3  4  5

หากคุณมีความเห็นเพิ่มเติมใดๆกรุณาเขียนลงด้านหลังของกระดาษแผ่นนี้

ลายมือชื่อของลูกความ
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Paralegals can be a powerful tool of justice, helping to resolve disputes and empower indi-
vidual clients and whole communities. Living and working in the communities they serve, 
community-based paralegals use their knowledge of the formal justice system, alternative 
means of resolution such as mediation, and community education practices to help the poor 
and marginalized address their justice problems.

Less expensive than lawyers and able to work faster than the formal legal process, commu-
nity-based paralegals are especially effective in transitional, post-conflict, and developing 
countries. In Sierra Leone, for example—where there are only 10 judges and about 100 law-
yers to meet the justice needs of over three million people—paralegals help resolve land dis-
putes, negotiate divorce settlements, and hold government officials accountable. Perhaps 
more importantly, community-based paralegals can educate whole communities about their 
rights, increasing citizens’ agency and helping them demand more from their governments.

This how-to guide provides information on all aspects of establishing and operating a com-
munity-based paralegal program, from assessing a community’s needs to training paralegals 
and resolving justice problems. The book includes case studies, training curricula, client 
intake forms, and other materials drawn from paralegal programs in Cambodia, Hungary, 
the Philippines, Sierra Leone, and elsewhere. Community-based Paralegals: A Practitioner’s 
Guide should be useful for anyone who wants to start a new paralegals program, improve an 
existing one, or learn more about paralegals and the legal empowerment of the poor.

O P E N   S O C I E T Y   J U S T I C E   I N I T I A T I V E

นักกฎหมายชุมชนสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อความยุติธรรมได้ ในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ 

และสร้างเสริมศักยภาพแก่ลูกความและชุมชนโดยรวม นักกฎหมายชุมชนซึ่งใช้ชีวิตและท�างานอยู่ในชุมชน ใช้ความรู้

เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม วิธีการทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เช่น การไกล่เกลี่ย และการให้การศึกษาแก่

ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนชายขอบในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายของพวกเขา

นกักฎหมายชมุชนท�างานได้อย่างมปีระสทิธผิลในประเทศทีอ่ยูใ่นระยะเปลีย่นผ่าน หลงัความขดัแย้ง และก�าลงัพฒันา โดย

ใช้ค่าจ่ายน้อยกว่าทนายและสามารถท�างานได้รวดเรว็กว่ากระบวนการทางกฎหมายปกต ิอย่างเช่น ในประเทศเซยีร์ราลี

โอน ทีม่ผีูพ้พิากษาเพยีง 10 คนและทนายความประมาณ 100 คนเท่านัน้ส�าหรบัดแูลปัญหาด้านกฎหมายให้กบัประชากร

จ�านวนกว่าสามล้านคน นักกฎหมายชุมชนได้ท�าการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน เจรจาข้อตกลงในการ 

หย่าร้าง และตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ส�าคัญคือ นักกฎหมายชุมชนสามารถให้การศึกษาแก่ทั้งชุมชน 

เกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา กระตุ้นส�านึกและความตื่นตัว และช่วยให้พวกเขาเรียกร้องจากรัฐบาลได้

คู่มือฉบับนี้รวบรวมข้อมูลในทุกแง่มุมเรื่องการก่อตั้งและด�าเนินงานโครงการนักกฎหมายชุมชน ตั้งแต่การประเมิน

ความต้องการของชุมชนไปจนถึงการฝึกอบรมนักกฎหมายชุมชนและการแก้ปัญหาความยุติธรรม มีตัวอย่างกรณีศึกษา 

หลักสูตรฝึกอบรม แบบฟอร์มส�าหรับลูกความ และเอกสารต่างๆ ที่ดึงมาจากโครงการนักกฎหมายชุมชนในประเทศ

กัมพูชา ฮังการี ฟิลิปปินส์ เซียราลีโอนและที่อื่นๆ นักกฎหมายชุมชน: คู่มือปฏิบัติ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงค์

จะเริม่โครงการนกักฎหมายชมุชน พฒันาปรบัปรงุโครงการ หรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบันกักฎหมายชมุชนและการสร้าง

เสริมศักยภาพทางกฎหมายให้กับคนยากจน




