
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรการบรหิารงานยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ท ี ่10 (ยธส.10) 

การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
วนัพฤหสับดทีี ่28 มนีาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. 

ณ หอ้งสมัมนา 1 วทิยาลยักจิการยตุธิรรม ส านกังานกจิการยตุธิรรม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์

ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค. ประธานที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล  

กระบวนการยตุธิรรมในมติขิองความเปลีย่นแปลง ณ วนันี ้

กฎหมายและผูใ้ช้

กฎหมายตอ้งเทา่ทนั                   
การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลย ี

ความรูล้กึ              
ในกฎหมายเฉพาะ    

ทีจ่ าเป็น 

ระบบเครอืขา่ย
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
รวบรวมขอ้มลู   
ดา้นกฎหมาย 

การพฒันาบคุลากร

ดา้นกฎหมาย       

ทัง้ในดา้นการตดิตอ่สือ่สาร 
การท านติกิรรม                

การกอ่อาชญากรรม ฯลฯ 

เชน่ กฎหมายพาณชิย์
อเิล็กทรอนกิส ์กฎหมาย

สิง่แวดลอ้ม กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายดา้นการ
สือ่สารและพลังงาน กฎหมาย

สวัสดกิารและสงัคม ฯลฯ 

เชน่ ต ารา หนังสอื บทความ 
แนวค าพพิากษา แบบของ
สญัญา ความเห็นทาง

กฎหมายทีเ่คยวนิจิฉัยมาแลว้
ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ ฯลฯ 

มุง่เนน้การท างานแบบทมีงาน      
และการบรูณาการศาสตรต์า่งๆ 

ใหส้อดคลอ้งกนั 

ทีม่า : https://siamrath.co.th/n/29314 

การบรหิารการเปลีย่นแปลงในมติทิฤษฎ ี 
เร ือ่งทีผู่บ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมตอ้งรู…้!! 

ทีม่า : https://www.gotoknow.org/posts/420874 

การปรบัตวัใหเ้ขา้ 
กบัสิง่แวดลอ้ม 

 แบบปฏกิริยิาโตต้อบ 

(Reactive) 
 แบบเตรยีมพรอ้ม 

(Proactive Change) 
 

 

 การเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม 

แนวคดิส าคญัของการบรหิารการเปลีย่นแปลง คอื นกับรหิารตอ้งตดัสนิใจระหวา่งการปรบัตวั    

ใหเ้ขา้กบัส ิง่แวดลอ้ม หรอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

หลกัการส าคญัของการจดัการการเปลีย่นแปลง 

3. การตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง 
สาเหตมุาจาก 

• ความคดิสว่นบคุคล   
• ขาดความเขา้ใจ และความมั่นใจ   
• ความไมแ่น่นอน  • การรับรู ้  
• มองเห็นจดุออ่น  • ความเฉื่อยชา   

 

2. การน านโยบายไปปฏบิตั ิ

1. การวางแผนและเตรยีมการ 
• การก าหนดระยะเวลา   
• การสรา้งการสนับสนุน   
• การสือ่สาร   
• การมสีว่นรว่ม   
• การจงูใจ   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีม่า : Baxter, D., Schoeman, M., & Goffin, K. 2011. Innovation in justice: New delivery models and better outcomes. [Online]. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/268393501_Innovation_in_justice_New_delivery_models_and_better_outcomes. 

นวตักรรมในกระบวนการยุต ิธรรม (Justice Innovation) หมายถึง การน าเอากระบวนการใหม่ (New 
processes) บรกิารใหม ่(New services) และรปูแบบธรุกจิใหม ่(New business models) มาใชใ้นกระบวนการยตุธิรรม 

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จของนวตักรรมกระบวนการยุตธิรรม (Innovation Success Factors) 

ภาวะผูน้ า 

(Leadership)

การสือ่สาร 

(Communication)

หลกัฐานอา้งองิ           

เพือ่การเรยีนรู ้

(Evidence base 
referred to learning)

การมสีว่นรว่ม             

ของผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

(User engagement)

การบรหิารจดัการทีด่ ี

(Good programme 

management)

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

(Stakeholders)

ก าหนดนยิามความส าเร็จ

(Defining success)

ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

(Understand each 

other)

 กระบวนการใหม ่(New processes) เชน่ กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉันท ์(Restorative Justice: RJ) 
 บรกิารใหม ่(New services) เชน่ หุน้สว่นขอ้มลูเหยือ่และพยาน (VIP, the Warwickshire Victim and Witness Information 

Partnership) 
 รูปแบบธุรกจิใหม่ (New business models) เช่น การช าระเงินแบบใหม่ตามผลแห่งการท าตามสัญญา (The new 

payment-by-results contracts for Doncaster prison) 

นกับรหิารตอ้งท าความรูจ้กักบัการ
เปลีย่นแปลง (Change) 

นกับรหิารตอ้งเป็นตวัแทนความ

เปลีย่นแปลง (Change Agent) 

นกับรหิารตอ้งสรา้ง 

การเปลีย่นแปลง  

(Change Intervention) 

คณุลกัษณะผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรม 
ในมติขิองการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ผูบ้รหิารกระตุน้ในเกดิการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งไร? 

การสรา้งวกิฤตการณ ์       
ยอ่ย ๆ 

ก าหนด
เป้าหมายใหส้งู

กวา่เดมิ 

เนน้ผลการ
ปฏบิตังิานโดย

สว่นรวม 

ใหบ้คุลากรรบัรู ้
ถงึผลการ

ด าเนนิงานของ
องคก์าร 

ใหพ้นกังาน
ตระหนกัถงึ
โอกาสทีจ่ะ
ไดร้บั

ทีม่า : https://www.gotoknow.org/posts/420874 

ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมปรบัตวัอยา่งไร? ใหเ้ขา้ถงึการเปลีย่นแปลง 

ทีม่า : https://www.sanook.com/campus/1388293/ 

มคีวามทนัสมยั นา่ไวว้างใจ มทีกัษะดา้นการสือ่สาร 

มคีวามคดิกา้วหนา้ มคีวามเขา้ใจบรบิทสงัคม 

มคีวามรูด้า้นการผลติยุคไทยแลนด ์4.0 ตระหนกัถงึปญัหาของสงัคม 

นวตักรรมกระบวนการยตุธิรรม เครือ่งมอืรองรบัการเปลีย่นแปลง 



 

 

 

 

 

 

การคดิตา่งของกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์(How is restorative thinking different?) 

ความคดิตามแบบแผน : 
Conventional Thinking : 

การคดิตามกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์: 
Restorative Thinking : 

มุง่ไปทีก่ารแบง่กฎ 

Focused on the rules broken 

มุง่ไปทีอ่นัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ 

Focused on the people harmed 

ใชก้ารลงโทษเป็นเกณฑ/์แกปั้ญหา 

Accountability equals punishment 

การแกปั้ญหาคอืการเยยีวยาความเสยีหาย 

Accountability means repairing the harm 

สนใจสิง่ทีผ่า่นมาแลว้ (อดตี) 
Focus on Past 

สนใจสิง่ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ (อนาคต) 
Focus on Future 

มุง่ไปทีต่วัผูก้ระท าผดิ (อาชญากร) 

Focused on offender 

มุง่ไปทีส่งัคมโดยรอบ 

Focused on community 

มองทีเ่ฉพาะอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ 

Offender defined by their crime 

มองภาพรวมในการกอ่อาชญากรรม 

Offender seen holistically 

กระบวนการยตุธิรรมมุง่หาการกระท าผดิ/บรสิทุธิ ์

Justice is focused on establishment of guilt/innocence 

กระบวนการยตุธิรรมมุง่หาการรับผดิชอบ  
ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด 

Justice is focused on needs and responsibilities of all involved 

พฤตกิรรมทัง้หมดถูกกระตุน้โดยการลงโทษ 
และการใหร้างวลั 

All behavior is motivated by punishments and rewards 

พฤตกิรรมทัง้หมดถูกกระตุน้โดยความตอ้งการ 
พืน้ฐานของมนุษย ์

All behavior is motivated by basic universal human needs 

พฤตกิรรมทีท่า้ทายแสดงออกมาเพือ่การหลบหลกี  
หรอืหลกีหนี 

Challenging behavior is used to get things or escape/avoid 

things  

เบือ้งหลงัพฤตกิรรมทา้ทายตา่งๆ มาจากปัญหาทีค่วรไดรั้บการ
แกไ้ข หรอืการอบรม 

Behind most challenging behavior is : a problem to be 

solved and skills to be trained. 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาจากเจตจ านงในวยัเด็ก 

Behavior is a matter of the child’s will 

พฤตกิรรมเป็นเรือ่งของทักษะ ความช านาญ 

Behavior is a matter of skills 

สนใจในสิง่ทีเ่ป็น 
Focused on “What” people are 

สนใจวา่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
Focused on “How” people are 

ใหบ้คุคลภายนอกเขา้มาจัดการ (ศาล ต ารวจ) 

Outside interventions (court, police)  

ใหช้มุชนเขา้มาจัดการ (ประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบ) 

Community interventions (people most affected by harm) 

มุง่ไปทีก่ารควบคมุ/การบงัคับ 

Focus on control/compliance 

มุง่ไปทีก่ารเชือ่มโยง/ผลกระทบ/ความช านาญ 

Focus on connection/influence/skills 

สนใจเรือ่งพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ 
Focused on behavior 

มุง่ไปทีก่ารแกปั้ญหา 
Focused on problem-solving 

การมอี านาจทีอ่ยูเ่หนอื/ภายใต ้

Power over/under 

การมอี านาจทีไ่ปดว้ยกนั 

Power-with 

ใชก้ฎเกณฑใ์นการตดัสนิ 

Based on moral judgments 

ใชค้ณุคา่ในการตดัสนิ 

Based on values judgments 

การกระตุน้จากภายนอก 
External motivation 

การกระตุน้จากภายใน 
Internal motivation 

 ทีม่า: Joe Brummer.(2016). How is restorative thinking different?.  

กระบวนการยตุธิรรม ปรบัตวัอยา่งไร? ใหพ้รอ้มรบัความเปลีย่นแปลง” 

รปูแบบกระบวนการยตุธิรรม       
ในปจัจบุนั 

1.ระบบกลา่วหา 

2.ระบบไตส่วน 
3.ระบบสนันษิฐานวา่จ าเลยกระท าผดิ  
   ไวก้อ่น 

รปูแบบกระบวนการยตุธิรรมในอนาคต 

1.การไกลเ่กลีย่ 

2.กระบวนการยตุธิรรมเชงิฟ้ืนฟ ู
3.กระบวนการยตุธิรรม 
   เชงิสมานฉนัท ์
4.การชะลอการฟ้อง 

5.การปรบัปรงุแกไ้ขผูก้ระท าผดิ 

   โดยไมค่วบคมุตวั 

6.การระงบัขอ้พพิาทโดยกฎหมาย 

   นอกศาล 

7.สนัตวิธิที ีห่ลากหลาย 

กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์: รปูธรรมของการรบัการเปลีย่นแปลง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LawGeex สตารท์อพัจากอสิราเอล กอ่ตัง้ในปี 2014 เป็นสตารท์อพัทีส่รา้ง  

กรณีศกึษา : China 5.0 การใชก้ฎหมายในจนียคุใหม ่

จนีก าลงักา้วเขา้สูเ่ทคโนโลย ี5.0 คอื ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI)             
ตอบโจทยท์ ัง้ดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิ จะเปลีย่นโฉมหนา้ประเทศจนีไปอยา่งมาก 

o ใหค้วามส าคญักบักฎหมายในฐานะเป็นกลไกขบัเคลือ่นยุทธศาสตรต์่างๆ เห็นไดจ้ากการใช้วล ี“ปกครอง             
โดยกฎหมาย” “ขบัเคลือ่นดว้ยกฎหมาย”  

o “กฎหมาย” ในความเขา้ใจของตะวนัตก คอื “Rule of law” มคี าส าคญัคอื “of” หมายถงึ “การปกครองทีถู่ก
จ ากดัโดยกรอบของกฎหมาย” 

o “กฎหมาย” ของจนี คอื “Rule by law” หมายถงึ “การปกครองดว้ยกลไกกฎหมาย” โดยกฎหมายต่างๆ               
ทีอ่อกมาน ัน้ ถกูก าหนดขึน้เพือ่ตอบสนองยุทธศาสตรก์ารบรหิารประเทศ 

สจี ิน้ผงิใหค้วามส าคญักบักฎหมายมาก จงึเลอืกแกไ้ขรฐัธรรมนญู และการแกไ้ข

รฐัธรรมนญูก็ไมไ่ดม้นียัยะส าคญัแคเ่พือ่ใหส้จี ิน้ผงิเป็นผูน้ าไปตลอดเทา่น ัน้ 

การแกไ้ขรฐัธรรมนูญของสจี ิน้ผงิในมติกิฎหมาย 

ทีม่า: http://www.csc.ias.chula.ac.th/2018/09/21/สรุปการบรรยาย-เ/ 

กรณีศกึษา : AI ทนายความ ภยัคกุคามกระบวนการยตุธิรรม ณ วนันี ้

LawGeex สตารท์อพัจากอสิราเอล กอ่ต ัง้ในปี 2014 เป็นสตารท์อพัทีส่รา้งซอฟตแ์วรข์ ึน้มา       
ส ัง่การให ้AI ศกึษาตวับท สญัญา และขอ้ตกลงทางกฎหมาย รวมถงึภาษาของนกักฎหมาย        

ทีไ่มค่อ่ยไดใ้ชใ้นชวีติประจ าวนั 

การน าซอฟตแ์วร ์AI ตวันีไ้ปทดสอบกบันกักฎหมายและทนายความจากมหาวทิยาลยัช ัน้น าอยา่ง Duke 
University และ Stanford University จ านวน 20 คน เพือ่ศกึษาสญัญาปกปิดความลบั (Non-

disclosure agreement หรอื NDA) จ านวน 5 ฉบบั  

ผลปรากฏวา่ 

ทีม่า: https://brandinside.asia/lawgeek-startup-ai-lawyer/ 

ความถกูตอ้งแมน่ย า : 

นกักฎหมายไดค้ะแนน 85% 

หุน่ยนต ์AI 
ไดค้ะแนน 94%

ระยะเวลา :

นกักฎหมายใชเ้วลาเฉลีย่   
92 นาท ี

หุน่ยนต ์AI 
ใชเ้วลา 26 วนิาที

หุน่ยนตย์งัพจิารณากฎหมาย
ไดไ้วกวา่มนษุยถ์งึ 200 เทา่

นกักฎหมายยงัไมต่กงาน เพราะหุน่ยนตต์อ้งการ “ฝึก” อกีเยอะ 

AI ตวันีย้งัตอ้งพฒันาอกีมาก เพราะยงัมขีอ้จ ากดัอกีหลายประการ เชน่ ถา้ขอ้มูล
ไมค่รบ หุน่ยนตจ์ะไมส่ามารถประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง “สิง่เหลา่นีเ้ป็นขอ้จ ากดั

ของซอฟตแ์วรอ์ยูแ่ลว้” 
 

เป้าหมายของ LawGeex ไมใ่ชก่ารท าใหน้กักฎหมายตกงาน แตเ่ป็นความตอ้งการ
สรา้งหุน่ยนต ์AI ขึน้มาเพือ่ทดแทนงานบางสว่นทีน่า่เบือ่ ซ า้ซาก และจ าเจ เป็นตน้
วา่ ตวับทกฎหมายเดมิๆ ทีต่อ้งมาน ัง่พจิารณาซ า้ๆ งานลกัษณะนีใ้หหุ้น่ยนตท์ า      

จะไวกวา่ และถูกตอ้งแมน่ย ามากกวา่ 


