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บทคัดยอ 

ปจจุบันมีการพัฒนาแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากเดิมที่เปนแนวคิด

การแกแคนทดแทน โดยการจับผูกระทําความผิดเขาสูกระบวนการเพื่อลงโทษใหสาสมกับความผิดที่

ไดกระทําข้ึน การลงโทษน้ันกระทําไดโดยการจํากัดเสรีภาพของผูกระทําความผิด ซึ่งกระบวนการ

ยุติธรรมมุงเนนไปที่การลงโทษตัวผูกระทําความผิด แตในปจจุบันเกิดแนวคิดที่ใหกระบวนการ

ยุติธรรมมุงเนนไปที่การเยียวยาความเสียหายโดยเปดโอกาสใหผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชนมีสวน

รวมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งคือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มักถูกนํามาใชกับความผิดเล็กๆนอยๆที่มีอัตราโทษ

จําคุกตํ่า ความผิดที่ยอมความได ความผิดที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน แตไมคอยเห็นวามี

การนํามาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวนใหญ 

ที่ใชกัน หากคูความตกลงกันไดสามารถถอนฟองคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ จึงไม

เหมาะสมหากจะนํามาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงเพราะสังคมจะเกิดการตอตานอยางรุนแรง

อีกทั้งคดีที่รายแรงสวนใหญไมสามารถยอมความได แตอยางไรตามหลักการสากลของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมไดจํากัดความผิดที่สามารถเขารวมได ดังน้ันความผิดที่รายแรงจึงสามารถเขา

กระบวนการได แตตองมีวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งปจจุบันมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา

ใชกับความผิดที่รายแรงแลวในหลายประเทศ 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงน้ัน ควรใช 

ในลักษณะของสวนเสริมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรม ผูกระทําความผิดในความผิดที่รายแรงตองถูกดําเนิน
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กระบวนการพิพากษาตัดสินลงโทษและรับโทษไปตามกระบวนการปกติ แตผูกระทําความผิดสามารถ

เขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทระหวางการพิจารณาคดีได และนํารายงานการเขารวม

กระบวนการมาประกอบการพิจารณาตัดสินลงโทษ  

ในประเทศไทยไดมีการนําแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในช้ัน

กอนการพิจารณา ระหวางการพิจารณา และชวงระหวางการรับโทษของผูกระทําความผิด แตไมได

นํามาใชในความผิดที่มีลักษณะรายแรง สวนใหญจะใชในรูปแบบการเบี่ยงเบนคดี อยางเชนในช้ันกอน

พิจารณา มีแนวคิดที่นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในช้ันการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน หรือในช้ันสั่งฟองของพนักงานอัยการ สวนในช้ันระหวางการพิจารณาคดีไดมีการนําแนวคิด

ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชกับความผิดอาญาที่ไมจํากัดอัตราโทษ คือกระบวนการ

สมานฉันทและสันติวิธี แมจะมีลักษณะคลายกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแตวัตถุประสงค

หลักมีความแตกตางกัน จึงไมใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่แทจริง สวนในช้ันระหวางการ

รับโทษของผูกระทําความผิดน้ัน พบวามีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับผูตองขัง 

แตมีเงื่อนไขจํากัดอยูแคผูตองขังที่ใกลไดรับการปลอยตัว  

ดังน้ัน ไทยควรพัฒนาแนวคิดของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยมี

กฎหมายที่บัญญัติใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรงได 

โดยใชในลักษณะคูขนานไปกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพื่อเสริมใหกระบวนการยุติธรรมมี

ความสมบูรณย่ิงข้ึน สวนรายละเอียดอื่นในทางปฏิบัติ สามารถกําหนดใหแตกตางกันไดตามความ

เหมาะสมเปนรายกรณี 

 

คําสําคัญ: กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท, ความผิด, รายแรง 
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 ABSTRACT 

 

The current concept status of the justice system in Thailand has been 

developed from retributive justice, bringing offenders to justice with appropriate 

penalties such as restricting freedom. From focusing on punishment of offenders, 

restorative justice (RJ) developed, concentrating instead on reparation, allowing 

victim, offender, and community to take part in the criminal justice system. 

Restorative justice is mostly used with less serious cases. In restorative 

program, cases in which the parties are willing, maybe withdrawn from the justice 

system. Serious cases, mostly non-compoundable offenses, are inappropriate for 

withdrawal, according to public opinion. RJ in serious crime may be used as a  

supplementary method proceeding parallel with the justice system. 

In Thailand RJ is used with less serious crime in pre-trail, pre-sentencing, 

and post-sentencing stages, although not for serious crime. In pre-trial stage, 

restorative justice is used by police interrogation and public prosecutor. During trial, 

the concept of RJ is used in criminal cases whether the cases are serious or non-

serious by the Peace and Reconciliation Center at criminal court called Peace and 

Reconciliation program. This program has some parts resemble to restorative justice 

principles but the main objective is different, so this program is not exactly RJ. In 

post-sentencing stage, prisoners can participate in restorative justice program but  
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there are conditions that prisoners must have good behavior or almost released 

prisoners, etc. 

To developing the use of RJ, a law would be useful, declaring the 

principle that serious crime may be dealt with in part by RJ, as an element in every 

stage of the criminal justice system. These principles should include how-to use RJ in 

serious crimes appropriately, and proceed with traditional justice system. Preparation, 

facilitators' qualification, and technically methods would vary on a case-by-case 

basis. 

 

Keywords: Restorative Justice, Serious crime, Felony, Violence. 

 



(5) 
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ประโยชนอยางย่ิงจากกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ทําใหเน้ือหาของวิทยานิพนธเลมน้ี 

ถูกตอง ครบถวนสมบูรณย่ิงข้ึน ขอขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ประธาน วัฒนวาณิชย  

ประธานกรรมการวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท กรรมการวิทยานิพนธ 

อาจารยสรวิศ ลิมปรังษี กรรมการวิทยานิพนธ ที่ใหความกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการและเมตตา
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การศึกษาในครั้งน้ี  ใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธเลมน้ีตลอดมาต้ังแตเริ่มแรกจนทําใหประสบ

ผลสํา เร็ จขอขอบพระคุณทานอยาง ย่ิง  และขอขอบพระคุณคณาจารยคณะนิ ติศาสตร 
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ขอกราบขอบพระคุณผูสนับสนุนสําคัญที่สุด คือ บิดาและมารดา ที่สนับสนุนการศึกษา

เลาเรียนในฐานะนักศึกษากฎหมายมาโดยตลอด  เปนกําลังใจอันสําคัญย่ิงที่ทําใหสามารถฟนฝา

อุปสรรคทั้งหลายจนประสบผลสําเร็จ และขอขอบพระคุณครอบครัวที่เขาใจ ใหกําลังใจและ

คําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ ขอขอบคุณ พี่นอง เพื่อนสนิท มิตรสหาย ที่ฟนฝาอุปสรรคมาดวยกัน 

แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นแกกัน ใหความรูและคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและให

กําลังใจกันตลอดมา ขอขอบคุณทุกทานที่ไมไดเอยนาม ที่มีสวนชวยทําใหการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี 

ประสบผลสําเร็จข้ึนมาตามความมุงหมาย 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ี หากมีคุณคาและประโยชนทางวิชาการขอมอบใหแกบิดา มารดา 

คณาจารย และทุกๆทานที่มีสวนชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี  หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมี

ขอผิดพลาดหรือบกพรองประการใด ผูเขียนกราบขออภัยและนอมรับไวเพื่อปรับปรุงแกไขใน

การศึกษาตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปจจุบันมีพัฒนาการมาจากกระบวนการยุติธรรมที่

มุงเนนการแกแคนทดแทนเปนกระบวนการยุติธรรมที่คํานึงถึงผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมมาก

ข้ึน ซึ่ งเปนกระบวนการที่ เปดโอกาสให คูกรณีทุกฝายที่ เกี่ยวของมามีสวนรวมในการแกไข 

ความเสียหายที่เกิดข้ึนรวมกัน เพื่อใหทุกฝายกลับคืนสูสภาพเดิมไดมากที่สุดเทาที่จะทําได   

การดําเนินคดีอาญามีจุดประสงคหลักคือการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษซึ่งการกระทําดังกลาว

เปนการลงโทษผูกระทําความผิดในลักษณะแกแคนทดแทน ผูกระทําความผิดตองไดรับผลการกระทํา

ที่ตนไดกอไว ซึ่งการกระทําดังกลาวไมไดทําใหปญหาหรือสาเหตุของปญหาที่แทจริงหมดไปแตอยางใด 

เพียงแตใหผูกระทําผิดไดรับความเจ็บปวดและผูเสียหายไดรูสึกสาสมใจเทาน้ัน นอกจากน้ัน 

การดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมในปจจุบันเปนไปอยางลาชา อีกทั้งปริมาณคดีที่เขาสูกระบวน 

การมีปริมาณมาก สงผลกระทบใหผูเสียหายตองใชระยะเวลายาวนานกวาจะไดรับการเยียวยา แตใน

ปจจุบันมีการนําเอากระบวนการยุติธรรมมาใช โดยคํานึงถึงการเยียวยาความเสียหายตอผูเสียหาย

และชุมชน ทั้งความเสียหายทางรางกาย ทรัพยสินรวมถึงทางดานจิตใจ โดยเปดโอกาสใหคูกรณีทุก

ฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการแกไขความเสียหายที่เกิดข้ึนรวมกัน ซึ่งไดแก ผูกระทําความผิด 

ผู เสียหาย และชุมชน ซึ่ งกระบวนการดังกลาวเรียกวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

(Restorative Justice)  

  ปจจุบันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวนใหญจะนํามาใชกับความผิดที่มี

ลักษณะเล็กนอย อยางเชน คดีที่สามารถยอมความได คดีอาญาที่เกิดจากความประมาท คดีความ

รุนแรงในครอบครัว คดีที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน โดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทควบคูกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งหากคูกรณีไมติดใจเอาความสามารถถอนฟอง 

ถอนคํารองทุกขและทําใหคดียุติลงไดตามที่คูความประสงค แตหากเปนความผิดที่มีลักษณะรายแรง

แลวคูความจะตกลงยอมความกันไมไดเพราะความผิดที่รายแรงหลายกรณีเปนความผิดที่ยอมความ

ไมได ดังน้ัน ศาลจึงตองมีการพิจารณาตัดสินลงโทษผูกระทําความผิดจะไมมีการนํากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช 
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 สวนใหญกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทถูกมองวาเปนกระบวนการที่ทําใหคดี

ยุติจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติหรือเปนการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 

ซึ่งแทจริงแลวกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการที่ดําเนินคูขนานไปกับกระบวนการ

ยุติธรรม เมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวหากคูความไมติดใจเอาความกันก็สามารถ

ยุติคดีโดยการถอนฟองคดีในกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ซึ่งมีผลทําใหคดีสิ้นสุดไป แตหาก

กฎหมายกําหนดใหเปนคดีถอนฟองหรือยอมความไมได คูความจะตกลงยอมความกันไมไดจึงตอง

ดําเนินกระบวนการยุติธรรมไปตามปกติ เพียงแตมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อเสริมให

กระบวนการยุติธรรมมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

ซึ่งปจจุบันบางประเทศไดมีการขยายฐานการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไป

ใชยังฐานความผิดที่มีลักษณะรายแรง ซึ่งความผิดที่รายแรงสวนใหญจะเปนความผิดที่กระทําตอชีวิต 

ความผิดที่เกี่ยวกับการทํารายรางกายที่แสดงออกถึงการใชความรุนแรงและมีผลใหไดรับบาดเจ็บแก

กายหรือจิตใจ หรือความผิดที่มีอัตราโทษหนักอยางคดีอาญาอุกฉกรรจที่มีโทษถึงประหารชีวิต หรือ

คดีที่มีโทษจําคุกสูงซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโทษจําคุกแตกตางกันไปซึ่งไมรวมถึงคดีลหุโทษ และ

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงตองสงผลกระทบตอความรูสึกของคนในสังคมสวนใหญ เชน คดีประเภท

สะเทือนขวัญ คดีที่สรางความรูสึกหวาดกลัวและโกรธแคนแกคนในสังคม ซึ่งคนในสังคมตองการให

ลงโทษผูกระทําผิดโดยการประหารชีวิต หรือการจําคุกเปนเวลานาน เพื่อใหรูสึกวาสังคมปลอดภัยจาก

ผูกระทําผิดเหลาน้ัน  จึงไดเกิดขอถกเถียงกันถึงความเหมาะสมในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง ซึ่งก็มีความเห็นที่หลากหลายไมวาจะเปนดานสนับสนุน

หรือคัดคาน แนวคิดที่สนับสนุนเห็นวาควรเยียวยาความเสียหายใหกับความผิดที่รายแรงดวย เพราะ

ความผิดที่รายแรงกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอคนและตอทรัพยสิน และควรฟนฟูตัวผูกระทํา

ความผิดใหกลับตัวเปนคนดีและใชชีวิตในสังคมตอไปได และทําความเขาใจกับคนในชุมชนใหให

โอกาสแกผูกระทําความผิดที่สํานึกผิด ทั้งน้ีมุงแกปญหาที่ตนเหตุโดยใชวิธีที่ใหทุกฝายมีสวนรวม 

มาปรับความเขาใจและใหอภัยแกกันโดยสมานฉันท โดยมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมโดยตองคํานึง 

ถึงความรูสึกของผูเสียหายและความสํานึกผิดของผูกระทําผิดอีกทั้งผูเขารวมตองเต็มใจ สวนแนวคิดที่

คัดคานน้ันมองถึงความรูสึกของผูเสียหายและสังคมเปนหลัก เพราะบางความผิดมีผลกระทบที่รุนแรง 

สรางความโกรธแคนและความโศกเศราเสียใจอยางย่ิงจึงไมอาจที่จะนําเขาสูกระบวนการได อีกทั้ง 

หากเขากระบวนการแลวมีการยุติคดีโดยการถอนฟอง ยอมความไป แลวผูกระทําความผิดไมไดรับ

โทษ ทําใหสังคมไมปลอดภัยและไมสาสมกับความผิดที่ผูกระทําผิดไดกอข้ึน 
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ในแตละประเทศที่ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงจะมีการพัฒนาในสวนของรายละเอียดวิธีการเพิ่มเติมไปจากหลักการของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่แตกตางกันไปตามที่กําหนดไวในแตละประเทศน้ันๆ เชน รายละเอียดในเรื่อง

การคัดเลือกคดีที่รายแรงที่สามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได วิธีการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศน้ันๆ โดยตองคํานึงถึงความรูสกึ

และความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคม   .      

 หากพิจารณาแนวความคิดในประเทศไทยเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

พบวามีการใชกับความผิดที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน และเมื่อเขาสูกระบวนการแลว  

จะมีโครงการมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ซึ่งหากเขารวมโครงการดังกลาวสามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขโครงการได ก็ไมตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติตอไป ซึ่งเปนการเบี่ยงเบนคดี

ออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติซึ่งผลของคดีเมื่อเขารวมโครงการจะออกมาในลกัษณะของการ

ยอมความ สั่งไมฟอง ถอนคํารองทุกข หรือถอนฟอง เปนตน แตหากเปนในความผิดที่ไมใชผูกระทํา

ความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน และเปนความผิดที่มีลักษณะรายแรงแลว ไมมีกฎหมายกําหนดไวดังคดี

ที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน แตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดที่มีลักษณะรายแรง

สวนใหญไมสามารถยอมความไดจะกําหนดโครงการมาตรการแทนการดําเนินคดีอาญาไมได เพราะ

หากผูกระทําความผิดไมไดรับการจะกระทบตอการรักษาความสงบเรียบรอยและกระทบตอความรูสกึ

ของคนในสังคมเปนอยางมาก ดังน้ัน การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง อาจไมเหมาะสมหากมีผลเปนการยอมความ ถอนฟอง หรือเบี่ยงเบนคดีออกไปจาก

กระบวนการยุติธรรมตามปกติเวนแตกฎหมายกําหนดใหความผิดน้ันยอมความไดและคูความประสงค

จะยอมความ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงควรใชคูขนานไปกับกระบวนการยุติธรรม  

พรอมกับการที่ศาลดําเนินการพิจารณาตัดสินลงโทษผูกระทําความผิดที่กระทําความผิดได   

                  การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะตองเปนกรณีที่มีผูเสียหายเขารวมเพื่อรับ

การเยียวยาความเสียหาย ผูเสียหายอาจเปนผูเสียหายโดยตรงหรือไมใชผูเสียหายโดยตรงอยางเชน

ครอบครัวของผูเสียหายที่เสียชีวิตไปจากการกระทําความผิด สวนผูกระทําความผิดตองรับสารภาพ

แลววาไดกระทําความผิดจริง ตองสํานึกผิดและประสงคจะรับผิดชอบ สามารถใชไดกับทุกข้ันตอนของ

กระบวนการยุติธรรมตามความเหมาะสม อีกทั้งคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถ

เขาสูกระบวนการไดไมวาความรายแรงจะมากหรือนอย ไมจํากัดวาตองใชเฉพาะกรณีที่เปนความผิด

เล็กๆนอยๆเทาน้ัน ทั้งน้ี ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของผูเขารวมกระบวนการและวิธีการเขารวม

ของกระบวนการ เพื่อมิใหผูเสียหายรูสึกตกเปนผูเสียหายอีกครั้ง การเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง
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สมานฉันทจึงเปดโอกาสใหผูเสียหายและชุมชนเขามามีสวนรวมในการเยียวยาเสียหายที่เกิดข้ึนและ

ความสัมพันธระหวางคูกรณี ชวยใหผูกระทําความผิดกลับตัวเปนคนดีไมกระทําความผิดซ้ําอีก  

ในไทยไดนําการสมานฉันทเขามามีสวนในกระบวนการยุติธรรม ในช้ันกอนการพิจารณา

เชน อยางในคดีที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน มีมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา

เปนทางเลือกอีกวิธีหน่ึงที่คูกรณีเลือกเขารวมได  แตไมใชดวยความสมัครใจแตเปนกรณีที่กฎหมาย

บังคับ เน่ืองจากมีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กกําหนดใหเด็กมีสิทธิไดรับการพิจารณาโดยวิธีการอื่น

นอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 

ในช้ันพิจารณาคดีมีการนําแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช  

ซึ่งมีการนํามาใชในช้ันสืบสวนสอบสวน ในช้ันสั่งฟองของพนักงานอัยการ หรือในช้ันระหวางการ

พิจารณา แตไมปรากฏวามีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง 

แตอยางไรก็ดีในป 2551 ศาลอาญากรุงเทพใตไดมีการพัฒนาแนวคิดที่จะใชกระบวนการเพื่อให

ความรูและเยียวยาผูเสียหายและทําใหผูกระทําผิดไดสํานึกผิด แกไขขอจํากัดของคดีที่จะเขาสู

กระบวนการของการไกลเกลี่ยคดีโดยใหใชกับคดีอาญาไดทุกประเภทคดีรวมถึงความผิดที่มีลักษณะ

รายแรง ซึ่งคือ "กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี" โดยไดออกระเบียบศาลอาญากรุงเทพใตวาดวย

แนวปฏิบัติในการสมานฉันทและสันติวิธี พ.ศ. 2551 เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบวาดวยแนวปฏิบัติใน

การไกลเกลี่ยขอพิพาทศาลอาญากรุงเทพใตกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีจึงสามารถใชกับคดีที่

รายแรงได โดยไดนํามาตรการที่สมควรมาใชเพื่อแกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําผิดและเยียวยา

ผูเสียหาย กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีมีสวนคลายคลึงกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ตรงที่มีการเยียวยาความเสียหายและสรางความสํานึกใหแกผูกระทําผิด แตก็มีความแตกตางอยู คือ 

วัตถุประสงคของกระบวนการสมานฉันทจะมุงไปที่การระงับขอพิพาทโดยสมานฉันทและสันติวิธี โดย

ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตางๆตามกฎหมายถึงข้ันตอนการดําเนินคดีในศาลต้ังแตเริ่มตนจนถึง

สิ้นสุด ผลดีผลเสียของการดําเนินคดีในศาล และการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการกระทํา

ของคูความอันมีตอสวนรวม โดยอธิบายใหจําเลยเขาใจถึงกระบวนการและใหความรวมมือที่เปน

ประโยชน กระบวนการดังกลาวจึงมุงไปยังการระงับขอพิพาท อีกนัยหน่ึงนําผูกระทําความยังไมรับ

สารภาพเขาสูกระบวนการเพื่อไกลเกลี่ยใหจําเลยรับสารภาพเพื่อลดระยะเวลาการพิจารณาคดี ซึ่งขัด

กับหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใหผูกระทําความผิดที่ยอมรับสารภาพวากระทํา

ความผิดจริง และประสงคจะเขาสูกระบวนการดวยความสมัครใจ  
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นอกจากน้ันประเภทคดีที่ที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและสันติวิธีก็ไม

ครอบคลุมทั้งหมด มีการกําหนดเงื่อนไขจํากัดเฉพาะคดีที่ไมเขาเงื่อนไขการไกลเกลี่ยและคดีที่ไมรับ

สารภาพเทาน้ันที่จะเขารวมกระบวนการ ดังน้ัน กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีจึงมุงเนนการลด

ระยะเวลาการพิจารณาใหเกิดความรวดเร็ว เปนการลดภาระของศาล จึงยังไมใชกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท แตเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหน่ึงที่มุงระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีเทาน้ัน 

ประเทศไทยมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในระหวางการรับโทษ

ของผูตองขัง แตจํากัดเฉพาะผูตองขังที่ใกลไดรับการปลอยตัวเทาน้ัน และยังปราศจากการจูงใจให

ผูตองขังที่ยังอยูในระหวางการรับโทษเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หากมีแนวทางที่

สามารถทําใหผูตองขังสมัครใจเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ยอมสงผลดีตอทั้งคูกรณี 

และกระบวนการราชทัณฑเอง 

ในประเทศไทยจึงยังไมมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง แตสามารถพัฒนาการแนวทางการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิด

ที่มีลักษณะรายแรงได โดยการศึกษาแนวทางจากหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่

เปนสากลและการใชจริงกับคดีรายแรงในตางประเทศซึ่งแตละประเทศมีวิธีปฏิบัติที่พัฒนามาจาก

หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันททําใหมีรายละเอียดแตกตางกัน ซึ่งควรมีวิธีการใชกระบวนการที่

เหมาะสมไมวาจะกอนการพิจารณาคดี ระหวางการพิจารณาคดี หรือหลังการพิจารณาคดี เพื่อเปน

แนวทางปรับใชกับประเทศไทยตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผดิ

ที่มีลักษณะรายแรง 

 2. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการ ข้ันตอน ในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงของตางประเทศ 

3. เพื่อศึกษากฎหมายไทยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง  

4. เพื่อศึกษาแนวทางการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงใหเหมาะสมกับประเทศไทย โดยวิเคราะหจากการใชจริงในตางประเทศ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ในความผิดที่มีลักษณะรายแรง แนวความคิดเห็นที่สนับสนุนและคัดคาน การใชกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทในตางประเทศ และศึกษาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงในประเทศไทยในช้ันกอนพิจารณาคดี ระหวางพิจารณาคดีและระหวางที่ผูกระทํา

ความผิดรับโทษพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมใหแกการใชในประเทศไทย  

 

1.4 สมมติฐาน 

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนํามาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง

ไดโดยมีกฎหมายตางประเทศนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใดที่ระบุ

ใหใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรง ดังน้ันหากมีแนวทางที่จะ

นํามาใชไดอาจกอใหเกิดผลดีใหเกิดความสมานฉันทในคดีรายแรงได 

 

1.5 วิธีการศึกษา 

 

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) คนควางจากเอกสารตางประเทศและเอกสาร

ภาษาไทย รวมถึงบทความ งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

ความผิดที่มีลักษณะรายแรง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรงในประเทศไทยตอไป 

 

1.6 ประโยชนการศึกษา 

 

1. ทราบถึงแนวความคิดทั่วไปของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท แนวคิดที่

สนับสนุนและคัดคานการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรง 

2. ทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ ขอดี ขอเสียในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ในความผิดที่มีลักษณะรายแรงในตางประเทศ 
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3. ทราบถึงการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงใน

ประเทศไทย 

4. ทราบถึงแนวทางการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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บทที่ 2 

บททั่วไปเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรง 

 

 เมื่อเกิดการกระทําความผิดข้ึนมาในสังคม ตองมีกระบวนการที่จัดการกับผูกระทํา

ความผิดซึ่งเรียกวาเปนกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกระบวนการยุติธรรมจะตองมีการลงโทษประกอบ 

อยูดวยเสมอ เพื่อเปนการทําโทษแกผูกระทําความผิดใหหลาบจํา ซึ่งแนวคิดน้ีเปนแนวคิดที่มีมาเปน

เวลานาน แตปจจุบันไดมีแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดข้ึน ซึ่งไมไดมุงเนน 

ในการนําเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ แตมุงเนนไปที่ความรับผิดชอบตอการกระทํา หรือการที่

ผูกระทําความผิดจะตองกระทําบางสิ่งทดแทนแกผูเสียหายในสิ่งที่ผูเสียหายสูญเสียไป อีกทั้งเปด

โอกาสใหผูเสียหาย ผูกระทําความผิด และตัวแทนของสังคมเขามามีสวนรวม จากแตเดิมน้ันผูเสียหาย

และสังคมจะไมคอยมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมเทาใดนัก มีแตเพียงการไดรับคาสินไหมทดแทน

เล็กนอย การมาเปนพยานในศาลเทาน้ัน แนวคิดน้ี จึงเปนการปรับสมดุลของทั้งผูเสียหาย ผูกระทํา

ความผิดใหมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน  นอกจากน้ันกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทยังเปนทางสายกลางระหวางการมุงใหใชโทษจําคุกแกผูกระทําความผิดที่มีผลกระทบตอ

การบริหารงานยุติธรรมทั้งระบบกับการใชวิธีการนอกระบบ และมีผลพลอยไดเปนทางออกสําหรับ

ปญหาคดีลนคุกไดอีกดวย  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชแกไขปญหาความขัดแยงไดในสังคม 

ทุกระดับ ไมวาจะเปนความขัดแยงระดับชาติ ระดับสถาบันทางสังคม สถานศึกษา สถานที่ทํางาน 

บางประเทศไดมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชกับระบบงานยุติธรรม ซึ่งมีวิธีการ 

ที่แตกตางกันไป แตหลักการสําคัญน้ันเหมือนกัน 

 

2.1 แนวคิดท่ัวไปของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

  

กระบวนการ ยุ ติธรรมเ ชิงสมาน ฉันท มีความเปนมายาวนาน โดย เริ่ มจ าก 

การสมานฉันทภายในชนกลุมเล็กๆจนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจนมีการตกผลึกเปนหลักการ

ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และหลักการดังกลาวถูกนําไปใชในนานาประเทศ ซึ่งแตละ

ประเทศไดพัฒนาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปตามแนวทางของประเทศตน ทําใหแต

ละประเทศมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่แตกตางกันไป 
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2.1.1 ความเปนมาและความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

       กระบวนการยุติธรรมโดยปกติมุงการแกแคนทดแทน (Retributive Justice) 

โดยมีรัฐเปนผูบังคับใชกฎหมายเพื่อใหคนปฏิบัติตามและตองรับผิดหากมีการฝาฝน ดังน้ัน หากมีการ

กระทําผิดรัฐจะตองมีการคนหาความจริงและลงโทษเปนการมุงการแกแคนทดแทนนําเอาตัว 

ผูกระทําผิดมาลงโทษโดยละเลยผูเสียหาย ทําใหผูเสียหายไมไดรับการเยียวยาตามสมควร ดังน้ันจึงได

มีการพัฒนาแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมโดยมีเปาหมายเพื่อการเยียวยาความเสียหาย 

แกผูเสียหาย ชุมชน ตลอดจนการแกไขปรับปรุงตัวผูกระทําผิดใหสามารถกลับคืนสูสังคมได ซึ่งคือ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) แนวคิดกระบวนการยุติธรรม 

เชิงสมานฉันทมีมาต้ังแตด้ังเดิม เปนมาตรการที่ใชเพื่อลดทอนความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแยง

ทางความคิดหรือพฤติกรรมในการอยูรวมกันของมนุษย ชาวฮินดูในอินเดียโบราณไดใชกระบวนการ

ยุติธรรมสมานฉันทเชนกันโดยกลาววาใครผูซึ่งชดใชเยียวยาแลวควรไดรับการใหอภัย 0

1 แนวคิด

ดังกลาวไมไดมองวาอาชญากรรมกอผลกระทบตอรัฐเพียงอยางเดียว แตอาชญากรรมยังไดสงผล

เสียหายตอทั้งผูเสียหาย ผูกระทําผิด ชุมชน รวมถึงภาครัฐที่จะตองเปนคนกลางที่คอยประสานงาน

ใหแกแตละฝาย ดังน้ัน ทุกๆฝายยอมตองมีสวนในการเกี่ยวของเพื่อเยียวยารักษาความเสียหาย 

ที่เกิดข้ึน  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีมานานแลวโดยถูกใช เปนวิธีการ

ประนีประนอมในหลายๆชนชาติ ซึ่งเรียกวาเปนความยุติธรรมชุมชน และก็มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ 

แตแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดเริ่มปรากฏในศตวรรษที่ 18 โดยเหย่ือ

อาชญากรรมมีบทบาทมากข้ึนแตเฉพาะเหย่ือที่มีเงินมากพอเทาน้ันจึงจะไดรับสิทธิน้ี นอกจากน้ัน 

ยังไดเริ่มมีการใหชดใชความเสียหายในรูปแบบการบริการสังคม แตแนวคิดเรื่องการแกแคนทดแทน 

มีอิทธิพลอยางมากในกระบวนการยุติธรรมจึงยังไมคอยไดใหความสําคัญกับเหย่ืออาชญากรรม

เทาที่ควร ผูที่ไดรับความเสียหายตองเปนผูขวนขวายดําเนินคดีเองโดยใชคาใชจายสวนตัว และไมมี

สวนรวมนอกจากการเปนพยานจนกลายเปนคนชายขอบของกระบวนการยุติธรรมทําใหความยุติธรรม

สูญเสียสมดุลไป   ตอมาในศตวรรษที่ 19 ไดมีการขยายแนวความคิดเรื่องการชวยเหลือเหย่ือ

อาชญากรรม ใหผูกระทําผิดชดใชความเสียหายแกผูเสียหาย และใหชุมชนเริ่มเขามามีสวนรวม 

เพื่อสนับสนุนเหย่ืออาชญากรรมโดยรัฐใหเงินสนับสนุน และในประเทศอังกฤษไดออกกฎหมาย

ชวยเหลือเยียวยาเหย่ืออาชญากรรมและคุมครองสิทธิของเหย่ืออาชญากรรมใหมีการชดใชคาเสียหาย 

1จุฑารัตน เอื้ออํานวย, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทการคืน อํานาจ แกเหย่ือ

อาชญากรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548), น.14. 
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โดยมีมาตรการชดใชคาเสียหายโดยใหจําเลยผอนคาเสียหาย และเริ่มมีการไกลเกลี่ยระหวางเหย่ือ 

และผูกระทําผิดเริ่มข้ึนในตอนปลายคริสตทศวรรษที่ 1960 โดยแนวคิดของนักวิชาการชาวยุโรป  

และตอมาไดมีการทดลองดําเนินการใชคดีแรกที่เมือง  คิชเชนเนอร มลรัฐออนทราริโอประเทศ

แคนาดา นักวิชาการจึงไดมีการศึกษาแนวคิดที่เปนทางเลือกใหมแกกระบวนการยุติธรรมเพิ่มเติมจาก

ทางเลือกหลัก จนไดเกิดเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทข้ึนมาเพื่อชวยรักษาสมดุลแก

กระบวนการยุติธรรมใหทุกฝายมีสวนรวม   

คําวา Restorative Justice เกิดข้ึนมาจากนักวิชาการชาวอเมริกาที่ช่ือวา 

Barnett ซึ่งไดอธิบายแนวคิดเชิงทดลองไกลเกลี่ยระหวางเหย่ือกับผูกระทําผิดในสหรัฐอเมริกา  

ซึ่งปจจุบันไดใชคําดังกลาวอยางแพรหลาย แลวเกิดการตกผลึกเปนหลักการของกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทข้ึนมา ซึ่งองคการสหประชาชาติไดมีการวางแนวทางหลักเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทที่เรียกวา หลักการพื้นฐานวาดวยการดําเนินโครงการกระบนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ในเรื่องทางอาญา (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes  

in Criminal Matters) ซึ่งนิยามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเอาไววา กระบวนการใดๆ ที่

ผูเสียหายและผูกระทําความผิดและบุคคลอื่นๆ หรือสมาชิกในสังคมที่ไดรับผลกระทบกระเทือนจาก

การกระทําความผิดทางอาญา ไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในการระงับขอพิพาทและแกไขปญหาที่

เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาโดยความชวยเหลือของผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 

ทั้งน้ี รวมถึงการเจรจา การไกลเกลี่ย การประชุมเพื่อระงับขอพิพาท ขอตกลงสมานฉันทอันเกิดจาการ

ตกลงตามกระบวนการสมานฉันท 1

2 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนมาตรการที่อาจใชควบคูกับกระบวนการ

ที่ดําเนินคดีของกระบวนการยุติธรรมตามปกติและเสริมใหผูกระทําความผิด ผูเสียหาย มีความเขาใจ

ซึ่งกันและกัน และหากบรรลุเปาหมายดังกลาวแลว โทษหรือการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาอาจไมจําเปนตองใชกับผูกระทําความผิด2

3 ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของหลักการพื้นฐาน

2มาดี ธรรมสัจจกูล, "โครงการวิจัยเรือ่ง "กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาล

ยุติธรรม (Restorative Justice Process in Court of Justice)," ในการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครัง้ที่ 9, จัดโดยสํานักงานกจิการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย

การประชุมอมิแพ็ค เมืองทองธานี, 2554 : น.529-568. 
3สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กระบวนการสราง

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 2553), น.39. 
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ของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทฯ ใน ขอ 6 ที่ไดกําหนดใหกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทสามารถปรับใชไดกับทุกชวงการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางอาญา  

ขอ 7 กําหนดวา วิธีการสมานฉันทอาจถูกนํามาใชไดก็ตอเมื่อมีพยานหลักฐาน

เพียงพอที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด และผูกระทําความผิดและผูเสียหายตองยินยอมเขารวม

กระบวนการสมานฉันทดวยความสมัครใจและปราศจากการบังคับ และผูใหความยินยอมสามารถถอน

ความยินยอมไดตลอดเวลา ขอตกลงที่เกิดจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทควรเกิดจากความ

สมัครใจทั้งสองฝายและควรมีเน้ือหาที่สมเหตุสมผลและไมเกินสมควร 

ขอ 11 กําหนดวา ในกรณีที่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมสามารถ

นํามาใชไดอยางเหมาะสมคดีน้ันจะถูกโอนไปยังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ซึ่งเจาหนาที่ที่

ทํางานในกระบวนการยุติธรรมควรจะสงเสริมผูกระทําความผิดใหมีความรับผิดชอบตอผูเสียหายและ

สังคมและสนับสนุนการกลับคืนสูสังคมของผูกระทําความผิดอยางไมมีปญหา 

นักวิชาการที่เปนผูบุกเบิกไดแก Howard Zehr เปนผูบุกเบิกกระบวนการ

ดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลาวเอาไววา ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมใชเปนเพียงแนวคิดทาง

วิชาการที่นําไปปฏิบัติใชไดเทาน้ันแตเปนการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนของกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลักที่มีจุดออนคือไมสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของและละเลย

ตัวผูเสียหายทําใหผูเสียหายไมรูสึกวาเขาไดรับความยุติธรรมแลว ไมสามารถทําใหเกิดความพอใจและ

ไมไดแกไขความรูสึกที่โศกเศรา โกรธแคน ความรูสึกเหลาน้ีจึงยังคงมีอยูตอไป 

การริเริ่มใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดจากการเปลี่ยนแนวคิดการ

มองอาชญากรรมโดยมองวาอาชญากรรมเปนการกระทําที่ละเมิดตอบุคคลและสัมพันธภาพบคุคลเปน

ลําดับแรกกอนที่จะเปนการ ฝาฝนกฎหมายเปนลําดับถัดมา 3

4 อาชญากรรมเปนสิ่งกอใหเกิดความ

สูญเสีย ทุกขทรมานแกผูเสียหายและญาติผูเสียหายและชุมชน เมื่อเกิดความเสียหายเหลาน้ีตองมี

กระบวนการเยียวยาความเสียหายเหลาน้ีซึ่งเปนหนาที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ตองมีสวนชวยใน

การเยียวยาซึ่งแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็มีเปาหมายเพื่อเยียวยาความเสยีหายที่

เกิดข้ึนน้ี และ Howard Zehr ไดยกยองวาเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกแทนการลงโทษ หรือ

เปนกระบวนการยุติธรรมเชิงชดใชเยียวยา  นอกจากการเยียวยาผูเสียหายแลวทางดานผูกระทําผิด

ตองไดรับการแกไขใหสามารถกลับคืนสูสังคมไดดวยโดยใหผูกระทําผิดตระหนักถึงความเสียหายที่เขา

ไดกอข้ึน และประสงคจะรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง โดยมีการชวยเหลือจากทางชุมชนดวย 

4เพิ่งอาง, น.31.  
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ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมมีนิยามที่กําหนดไวชัดเจน

แตอยางไรก็ดีไดมีผูที่ไดจํากัดความของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไว ตามความคิดของตนเอง

ดังน้ี4

5 

John Braithwaite ไดกลาวถึงกระบวนการดังกลาววา เปนการบรรเทาความ

เสียหายแกเหย่ืออาชญากรรมใหกลับสูสภาพดีดังเดิมทําใหเหย่ืออาชญากรรมเปนศูนยกลางของ

กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งใหสังคมและผูกระทําผิดเขามามีสวนรวมดวย เปาหมายหลักคือการ

เยียวยาความเสียหายแกเหย่ืออาชญากรรม ไมวาจะเปนการชดใชมูลคาทรัพยสินที่เสียหายและความ

เสียหายอื่นๆที่เกิดข้ึน รวมทั้งทางดานจิตใจทําใหผูเสียหายใหเปนปกติหรือชุมชนรูสึกปลอดภัย  

Marshell ไดกลาววา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการที่เปด

โอกาสใหทุกฝายที่มีสวนไดเสียในการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนไดมารวมกันเพื่อกระทําการแกปญหา

รวมกันวาจะจัดการอยางไรตอความผิดน้ันและสิ่งที่ควรจะจัดการตอไปในอนาคต 

Roach ใหนิยามวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมวาจะในรูปแบบของ

การประชุมกลุมครอบครัว โครงการเยียวยาเหย่ือผูกระทําผิดหรือการประชุมกลุมวงกลม หมายถึง 

วงจรรูปแบบของความยุติธรรมที่มีเจตนารวมกันในอันที่จะลดความเปนข้ันตอนความเปนแบบพิธีการ

และลําดับช้ัน และพยายามที่จะสมานฉันทความเสมอภาคที่ถูกกระทําจากอาชญากรรมและเพื่อนํา

องครวมไปสูประสบการณตรงทั้งของการกระทําผิด และการตกเปนเหย่ือ วงจรน้ีไมวาจะเปนรูปแบบ

ใดก็ตามเกี่ยวของกับสวัสดิการของเหย่ือและผูกระทําผิดการลงโทษอยางไมเปนทางการ และการมี

สวนรวมจากชุมชนอยางกวางขวาง 

นอกจากน้ันยังมีทฤษฎีทางสังคมวิทยาและอาชญาวิทยาที่อธิบายในเรื่อง

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได 

1. ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ นักมานุษยวิทยา Radcliffe-Brown ชาวอังกฤษ 5

6 ได

อธิบายถึงโครงสรางหนาที่ในสังคมวาสังคมประกอบดวยสวนตางๆหลายสวนที่มีความเกี่ยวของ

สัมพันธกัน โดยทุกๆสวนจะทําหนาที่ของตนเพื่อรักษาสังคมใหอยูรอด เมื่อเกิดอาชญากรรมเทากับ

เปนการละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม เกิดความเสียหายตอเหย่ือทําใหสังคมสูญเสียสมดุลและ

5Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, (Good Books 

Intercourse : PA, 2002), p.37. 
6จุฑารัตน เอื้ออํานวย, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.88-89.  
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เสียหาย6

7 จึงตองมีการเยียวยาสังคมโดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อปรับความสัมพันธ

ระหวางเหย่ือ ผูกระทําผิด ชุมชนใหความขัดแยงยุติลง มีการรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายโดย

ตัวผูเกี่ยวของโดยตรงน้ันเอง สวนรัฐจะลดบทบาทลง แสดงใหเห็นวาผูเสียหาย ผูกระทําผิด และ

ชุมชนเปนโครงสรางที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท แตก็ยัง

มีความแตกตางกันไปตามแตละรูปแบบวิธีการใช บางรูปแบบมีการใชคนกลางหรือหรือผูประสานงาน

ดวย  

2. ทฤษฎีการควบคุมและยับย้ังอาชญากรรม ศึกษาตัวอาชญากรวาทําไมจึงฝา

ฝนระเบียบปฏิบัติของสังคม ซึ่งจากทฤษฎีสรุปไดวาการกออาชญากรรมเกิดจากการที่ผูกระทําผิดได

ช่ังนํ้าหนักแลววาผลประโยชนที่ไดจากการกออาชญากรรมคุมกวาแมจะเสี่ยงตอการถูกจับ 

จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปความหมายในสวนสําคัญของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดวา กระบวนการที่จะเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได ตอง

ประกอบดวยความสัมพันธกันระหวางผูเสียหาย ผูกระทําผิด ชุมชนโดยที่ทุกฝายตองมีสวนรวมอยาง

แทจริง โดยมีเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมอํานวยความสะดวก โดยใหความสําคัญกับการอยู

อยางสันติ ความรัก ความเอื้ออาทรแกกัน และความมีเมตตากรุณาตอกัน และทุกฝายตองมีความ

เสมอภาคกัน7

8 เพื่อใหความเสียหายไดรับการเยียวยา และผูกระทําผิดตระหนักถึงความเสียหายและ

สํานึกผิดพรอมกับรับผิดชอบสิ่งที่เกิดจากการกระทําผิด และสรางความสมานฉันทระหวางผูเสียหาย

และผูกระทําผิดใหกลับคืนความสัมพันธที่ดีตอกัน บางกระบวนการจําเปนตองใชผูประสานงาน 

(Facilitator) หรือผูเจรจา อยางในการประนอมขอพิพาทจะตองมีผูไกลเกลี่ยเปนผูเจรจาของคูกรณี

เพื่อใหไดผลลัพธที่นาพอใจออกมา โดยอาจเปนตัวแทนคูกรณี หรือจัดการใหคูกรณีไดเจรจากันดวย

ตนเอง และผูประสานงานมีหนาที่คอยควบคุมคูกรณีไมใหหลงประเด็น อยางไรก็ตามผูประสานงานไม

จําตองรวมการเจรจาหรือนําการถกเถียง 

ในสวนของผูเสียหายเปนผูที่มีความสําคัญอยางย่ิงในกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทโดยผูเสียหายน้ัน อาจจะเปนแบบสวนตัวหรือแบบกลุมก็ได ผูเสียหายแบบกลุมก็อยางเชน

7เพิ่งอาง, น.66. 
8สุวัจฉรา เปยมญาติและอังคณา บุญสิทธ์ิ, การคุมครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท, ในเอกสารการประชุมระดับชาติวาดวยงานยุติธรรมครั้งที่ 4 "การพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน" วันที่ 4-5 กันยายน 2549 ณ ศูนยการประชุมอิมแพค 

เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี, น.2:3:1-18. 
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เสียหายตอทั้งชุมชนและผูเสียหาย เชน คดีขโมยของตามหางราน เสียหายตอทั้งหางและชุมชน ซึ่ง

ความเสียหายสวนใหญจะเปนความเสียหายทางกายภาพหรือเสียหายทางทรัพยสิน ซึ่งคนที่ไดรับ

ความเสียหายเหลาน้ี เรียกไดวาเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) หรือในกรณีผูที่ไดรับ

ผลกระทบตอจิตใจ หากมีผลกระทบมากพอก็อาจจะกลายเปนผูเสียหายตอสวนตัวไดเชนกัน 

2.1.2 หลักการและเปาหมายสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีเปาหมายมุงเนนไปที่การชดใชเยียวยา

ความเสียหายไมวาจะเปนความเสียหายทางทรัพยสิน ทางกาย เกียรติ ช่ือเสียงหรือแมแตทางจิตใจ

โดยตองอาศัยการเยียวยาความขัดแยงระหวางคูกรณี โดยใหผูเสียหาย ผูกระทําความผิด และชุมชน

เขามามีสวนรวมในกระบวนการดวย เน่ืองจากผูเสียหายไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดมาก

ที่สุดจึงควรจะเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุดใหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การเยียวยาสามารถ

ทําไดโดยจากผูกระทําผิดเปนผูเยียวยารักษาดวยตัวเองหรือการที่ตนไดระบายความรูสึกที่โศกเศรา 

โกรธแคนออกมาเปนการบําบัดทางจิตใจอีกวิธีหน่ึง อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหหลายฝายสามารถ

เขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม นอกจากจะมีผูเสียหาย ผูกระทําความผิด ชุมชนแลว ยัง

รวมถึงเจาพนักงาน ศาล สามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีอาจมีผู

ดําเนินความสะดวก ผูไกลเกลี่ยเปนคนกลางในการสมานฉันท  นอกจากการเยียวยาผูเสียหายแลวยัง

มีผลเพื่อแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูกระทําผิดอยางเชนการไมปฏิบัติตามระเบยีบสงัคมน้ันๆ

8

9 เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมุงการบําบัดฟนฟูมากกวาการแกแคนทดแทน จึงไมได

มุงคนหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ แตจะมุงเนนไปที่การแกไขตัวผูกระทําผิดใหกลับตัวเปนคนดีและไม

กระทําความผิดซ้ําอีก โดยมีการกําหนดเงื่อนไขใหผูกระทําผิดตองกระทําเพื่อประกันวาจะไมกระทํา

ความผิดซ้ําอีก และมุงหาหนทางในการใหผูกระทําความผิดสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมได 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตองมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับใชได

กับแตละความผิดอยางเหมาะสม เปนกระบวนการที่สามารถใชควบคูกับกระบวนการที่ดําเนินคดีของ

การดําเนินกระบวนการพิจารณาความอาญาปกติหรือเปนสวนเสริมความสัมพันธระหวางผูเสียหาย

และผูกระทําผิด สามารถสนองความตองการของผูเขารวมไดอยางเหมาะสม และสิ่งที่สําคัญใน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือความสมัครใจ 9

10ของผูเขารวมเพื่อใหไดขอตกลงที่ทั้งสองฝาย

9จุฑารัตน เอื้ออํานวย, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.47. 
10Ministry of Justice, Restorative Justice Standards for Sexual Offending 

Cases, (Wellington: The Ministry Justice, 2013), p.10. 
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พอใจ รวมถึงชุมชนก็สามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินกระบวนการได และตองคํานึงถึงความ

พรอมของผูเขารวมทั้งทางกายและจิตใจรวมทั้งความปลอดภัยดวย สวนทางดานผูประสานการ

ประชุมตองเปนผูที่มีความรู  มีทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ

และสามารถอธิบายเพื่อเตรียมความพรอมใหแก ทําใหผูเขารวมเขาใจถึงกระบวนการได ขอตกลงที่ได

จากการเขาสูกระบวนการตองเปนขอตกลงที่สามารถปฏิบัติไดจริงและเหมาะสม อีกทั้งตองมีการ

ติดตามผลหากไมปฏิบัติตามตองมีมาตรการจัดการที่เหมาะสม 

เปาหมายสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดแกการบรรลุ

เปาหมายดังน้ี 

1. เพื่อใหผูไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจหลัก 

โดยใหผูเสียหายมีสวนรวมในกระบวนการและใหไดผลเปนที่พอใจ สวนผูกระทําผิดตองสํานึกและ

รับผิดชอบตอการกระทําของตน 

2. เพื่อทํากระบวนการยุติธรรมใหเปนกระบวนการเยียวยามากข้ึนและพัฒนา

ไปสูอุดมคติที่ตองการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและกรอบความติดของกระบวนการ

ยุติธรรมใหมากข้ึน 

3. เพื่อลดการกระทําความผิดซ้ําในอนาคต 

2.1.3 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

2.1.3.1 การประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายกับผูกระทําผิด  

           (Victim -Offender Mediation)  

การประนอมขอพิพาทฯไดเริ่มใชในแคนาดาที่เมือง Elmira Ontario ใน

ป ค.ศ. 1974 จะมีผูดําเนินการประนอมขอพิพาทที่ไดรับการฝกฝนมาแลวเปนอยางดีเพื่อดําเนินการ

ใหผูเสียหายและผูกระทําผิดมีความเขาใจถึงความผิดที่เกิดข้ึน ความเดือนรอนเสียหายที่ผูเสียหาย

ไดรับ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาและเยียวยาความเสียหายรวมกับผูเสียหายและผูกระทําผิด การ

ประนอมขอพิพาทมีลักษณะคลายกับการไกลเกลี่ยคือ มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของ

ทั้งสองฝาย ใหทั้งสองฝายเขามาพบปะพูดคุยกันเพื่อใหผูเสียหายทราบถึงเหตุผลของการกระทํา

ความผิดสวนผูกระทําผิดก็จะไดมีโอกาสอธิบายและทราบถึงผลกระทบที่เกิดแกผูเสียหายเน่ืองจาก

การกระทําความผิดน้ัน แตการประนอมขอพิพาทมีความแตกตางกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยทั่วไป

เน่ืองจากการไกลเกลี่ยมีเปาหมายเพื่อบรรลุขอตกลงรวมกันโดยมีคนกลางเปนผูประสานงาน สวน

ใหญมักเปนการกําหนดเรื่องการชดใชคาเสียหายแตไมไดมีการเยียวยาความสัมพันธของคูกรณี แต

การประนอมขอพิพาทไดใหโอกาสผูเสียหายมีสวนรวมในการเจรจา อาจจะเขารวมเจรจากับผูกระทํา
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ผิด ผลของการเจรจาเพื่อชดใชความเสียหายแตอาจจะไมตองเต็มจํานวนก็ได แตอาจจะเพิ่มการ

ชดเชยทางดานอื่น 

วิธีการประนอมขอพิพาท (Victim - Offender Mediation) สามารถ

แยกยอยออกไปไดอีก เพราะมีความแตกตางกันในรายละเอียด ดังน้ี 

(1) การเจรจากันทางออม  

 การเจรจาทางออม (Indirect Mediation) เปนรูปแบบที่ไมใชการพบ

กันโดยตรง เน่ืองจากบางกรณีผูเสียหายและผูกระทําผิดประสงคจะเยียวยาความเสียหาย แตยังไม

พรอมที่จะเผชิญหนากันโดยตรง เพราะยังมีความกังวลอยู จึงมีวิธีการอยางอื่นเชนการใหผูกระทําผิด

แสดงความเสียใจหรือความรูสึกผานทางคนกลางหรือสงเปนจดหมายสวนตัวใหแกผูเสียหายในชวง

เริ่มแรก10

11 

(2) การเจรจากันโดยตรง  

การเจรจากันโดยตรง (Face to Face Mediation) เปนรูปแบบ

กระบวนการที่ใหผูเสียหายหรือญาติผูเสียหายและผูกระทําผิดมาเผชิญหนากันโดยตรง  

1. แบบ Victim/Offender Groups คือ การใหผูเสียหายหลายคนพบ

กับผูกระทําความผิดหลายคน เน่ืองจากผูเสียหายบางคนมีความรูสึกหวาดกลัวเกินกวาที่จะพบ

ผูกระทําความผิดดวยตนเองหรือบางกรณีก็ไมสามารถจับกุมผูกระทําความผิดได หรือผูกระทํา

ความผิดปฏิเสธการเขารวมทําใหผูเสียหายไมมีโอกาสพบผูกระทําความผิด ดังน้ันจึงมีการใหผูเสียหาย

เขาพบผูกระทําผิดที่กระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เชนกรณี Jason สามารถรูถึงผลกระทบจาก

ผูเสียหายที่ถูกปลนไดและผูเสียหายก็สามารถแสดงอารมณความรูสึกตอผูที่มาปลนได  

2. แบบ Surrogate Victim คือ การที่ผูเสียหายไมไดพบกับผูกระทํา

ความผิดโดยตรงแตจะพบกับผูกระทําผิดแบบเดียวกันแตไมใชเหตุการณเดียวกัน และมีการพบกันใน

ลักษณะเปนสวนตัวไมใชพบกันเปนกลุม 

 

11Jo - Anne Wemmers and Marisa Canuto, Victims' Experiences with, 

Expectations and Perceptions of Restorative Justice: A Critical Review of the 

Literature, (Department of Justice Canada: International Centre for Comparative 

Criminology, march 2002),  pp.15-37. 
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2.1.3.2 การประชุมกลุมครอบครัว  

การประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferencing) เปนอีก

หน่ึงรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชมากในประเทศนิวซีแลนดและไดขยายไปยัง

ออ ส เ ต ร เ ลี ย  ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ส ห ภา พ ยุ โ ร ป  แ ต เ ดิ ม น้ั น เ ป น ก า ร ใ ช ใ น ช น เ ผ า เ ม า รี  

วิธีการจะคลายกับการประนอมขอพิพาทแตจะใหชุมชนมามีสวนรวมในการเจรจาและประเทศ

นิวซีแลนดไดนํามาใชในคดีเด็กและเยาวชน ไดใชเพื่อเยียวยาเด็กและเยาวชนตลอดจนถึง 

การเบี่ยงเบนคดีเพื่อลดปริมาณคดีในศาล  

รูปแบบน้ีจะมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยมีผูดําเนินการประชุม

จะช้ีแจงข้ันตอนการประชุม สวนผูเสียหายจะพูดถึงสาเหตุการกระทําผิดจากน้ันจะพูดถึงเรื่องราวของ

ตนและแสดงความคิดเห็นรวมทั้งต้ังคําถามเกี่ยวกับความผิด และเปดโอกาสใหทุกฝายไดแสดง

ความรูสึก ความคิดเห็น และเมื่อแสดงแลว ผูประสานการประชุมจะนําสูเรื่องการชดใชความเสียหาย

และใหทุกๆฝายพูดคุยกันเพื่อหาขอสรุปที่ที่มีวัตถุประสงคเพื่อไมใหผูกระทําผิดไปกระทําความผิดซ้ํา

ในอนาคต มีการนําวิธีดังกลาวไปใชกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยให 

ผูกระทําผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชนสามารถกลับตัวเปนคนดี และตองเยียวยาผูเสียหายโดยการขอโทษ

จากใจจริงและพยายามเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน ชดใชคาเสียหายโดยเปนทรัพยสินหรือ 

งานบริการสาธารณะ หรือมาตรการอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับความยินยอมจากคูกรณีทุกฝาย 

  2.1.3.3 การเตือนแบบ Wagga Wagga  

รูปแบบการเตือนเริ่มใชในออสเตรเลียในทศวรรษ 1990  โดยเจาหนาที่

ตํารวจชุมชนใน New South Wales  ในประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law การเตือนเปน

อํานาจของเจาหนาที่ ตํารวจ โดยมีการใชการเตือนการตําหนิแตเปนการตําหนิที่ เกิดมาจาก 

ความเมตตาไมใชการประณามผูกระทําผิดมีเปาหมายเพื่อการใหผูกระทําผิดไมกระทําความผิดซ้ํา

ตอไป มีข้ันตอนการเจรจาและแสดงความคิดเห็นตามบทไมใชการเตือนตามอําเภอใจเพราะ 

อาจกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกันตอไป วิธีการดังกลาวไดแพรหลายไปยังสถานีตํารวจของ

ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกาในมลรัฐฟลาเดลเฟย และอังกฤษ 

  2.1.3.4 การลงโทษในท่ีประชุม (Circle sentencing) 

เดิมเปนกระบวนการที่ ใช ในชนเผาอะบอริจิน ที่ ใหผูกระทําผิด

รับผิดชอบตอความผิดที่ไดกระทําไป ในป ค.ศ. 1992 ในประเทศแคนาดา ศาล Yukon Territorial 

การลงโทษในที่ประชุมเปนสวนหน่ึงในการพิพากษาโดยมีวิธีการใหทั้งผูเสียหาย ผูกระทําผิด 

และชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการ เมื่อมีการสารภาพจากผูกระทําผิดแลวและยอมรับผิดชอบ 
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ตอการกระทํา การลงโทษในที่ประชุมจะดําเนินการโดยใชกับความผิดรายแรง และไมนํามาใช 

กับความผิดเล็กนอย เพราะตองใชเวลานานและมีผูเขารวมการประชุมเปนจํานวนมาก  

วิธีการน้ีจะจัดใหผูเขารวมประชุมน่ังเปนวงกลมและมีประธานหน่ึงคน 

ใหพนักงานอัยการและทนายแถลงเปดคดีสั้นๆ แลวผูที่เขารวมประชุมแตละคนจะไดกลาวถึงความผิด 

สาเหตุ ผลกระทบเพื่อหารือถึงการปองกันไมใหเกิดอาชญากรรมเชนน้ีอีก และการเยียวยา 

ความเสียหายแกผูเสียหาย การประชุมจะประชุมกันทั้งหมดสองครั้ง เพื่อใหมีการกําหนดความตกลง

และมีการประเมินความประพฤติของผูกระทําผิดเพื่อนําสงใหแกศาลเพื่อใหศาลใชประกอบดุลพินิจ 

ในการลงโทษ 

 2.1.4 ประเภทความผิดท่ีมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช 

 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวนใหญจะถูกนํามาใชกับคดีประเภท

ดังตอไปน้ี 

1. ความผิดที่ผูกระทําผิดเปนเด็กหรือเยาวชน ตัวอยางเชนในประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชกับคดีที่ผูกระทํา

ความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน โดยมีกฎหมายบัญญัติเอาไวอยางเปนรูปธรรม สวนในประเทศไทยก็ไดมี

การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีเด็กและเยาวชนเชนเดียวกัน11

12 

2. ความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว มีการใชกระบวนการเพื่อเยียวยา

ความสัมพันธในครอบครัว โดยเนนการเยียวยาตัวผูเสียหายเปนหลัก มีการใชกระบวนการเพื่อกําหนด

แนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการเยียวยา โดยมีการปรับปรุงนิสัยตัวผูกระทําผิดไมใหกระทํา

ความผิดซ้ําอีก ในประเทศไทยไดมีการบัญญัติการนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเอาไว

ในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  

3. ความผิดอาญาตอสวนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได มีลักษณะไม

กระทบกระเทือนตอสาธารณะแตเปนเรื่องสวนตัวเมื่อยอมความกันแลวทําใหคดีเสร็จสิ้นไมตอง

ฟองรองกันตอไป ตัวอยางความผิด เชน ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ความผิดฐานยักยอกทรัพย ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย เปนคดีที่ยอมความกันได เมื่อเขารวม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถดําเนินไปจนทําใหคดียุติไปจากกระบวนการยุติธรรมได 

12เพลินตา ตันรังสรรค, " กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับการกระทําผิดของเด็ก

หรือเยาวชน, วารสารจุลนิติ, เลมที่ 3, ปที่ 7, น.54 (มิถุนายน 2553). 
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4. ขอพิพาททางแพงเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา เปนความผิดทั้งทางแพงและทาง

อาญา เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาแลวยังตองมีการชดใชคาเสียหายทางแพงดวย เมื่อคูความตกลง

ประนีประนอมยอมความกันโดยผานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ทั้งทางแพงและอาญาก็

สามารถที่จะทําใหคดีเปนอันยุติ 

5. ความผิดเล็กๆนอยๆอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะสั้น 

ซึ่งคดีอาญาประเภทน้ีมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และเปนคดีอาญาแผนดินซึ่ง

กฎหมายไมไดบัญญัติใหยอมความกันได แตคดีเหลาน้ี ศาล อัยการ เจาพนักงานตํารวจสามารถใช

ดุลพินิจใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได ทั้งน้ีเพื่อลดจํานวนคนที่เขาสูเรือนจํา  

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดกับคดีหลากหลาย

ประเภท แตคดีที่เปนที่นิยมน้ันจะเปนคดีที่มีลักษณะไมรายแรงอยางเชนคดีที่ยอมความกันได หรือ

เปนคดีที่มีผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน เปนตน แตไมคอยพบวามีการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับคดีที่มีลักษณะรายแรง 

เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวนใหญจะใชกับความผิดที่มี

ลักษณะเล็กๆนอยๆ เมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว หากดําเนินกระบวนการไปแลว

สามารถยุติคดีไดก็จะทําใหคดีสิ้นสุดไป ตัวอยางเชน กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่มีการเบี่ยงเบน

คดีไปจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ จนอาจทําใหเขาใจไดวาเมื่อเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทแลวจะตองมีการเบี่ยงเบนคดีออกไปจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติเทาน้ัน แตโดยหลัก

แลวกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะเปนกระบวนการที่ดําเนินควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติ ซึ่งหากทําใหคดียุติไดก็จะยุติไป แตบางกรณีก็ไมอาจทําใหคดียุติไดก็ตองเขาสูกระบวนการร

ยุติธรรมตามปกติตอไป 

ย่ิงในประเทศไทยไมไดมีการกลาวถึงการใชกระบวนการกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงเอาไวเลย มีเพียงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชกับความผิดเล็กๆนอยๆที่ผูกระทาํผดิ

เปนเด็กหรือเยาวชนและคดีความรุนแรงในครอบครัว 

 2.1.5 ความแตกตางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute Resolution หรือ ADR) 

คือ กระบวนการยุติธรรมที่ไมไดพิจารณาคดีตามรูปแบบกระบวนการยุติธรรมตามกระแสหลักหรือไม

ไดระงับขอพิพาทโดยศาลเปนหลัก ไมจําเปนตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ เพื่อมิให
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กระบวนการยุติธรรมเกิดความลาชา อีกทั้งเปนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหมุงเนนไปที่ตัว

คูความทั้งสองฝาย กระบวนการดังกลาวยังไดมีการวางแนวทางไวโดยสหประชาชาติในกฎบัตร

สหประชาชาติ ขอที่ 6 (Charter VI of the United Nations Charter) เพื่อเปนแนวทางสําหรับการ

แกไขขอพิพาทระหวางประเทศ12

13 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมีตัวอยาง เชน 

1. การไกลเกลี่ย (Mediation) หมายถึง การประสานงานจัดใหมีการเจรจา

ตอรองที่มีผูไกลเกลี่ย เขามาเปนตัวกลางในการดําเนินการ การไกลเกลี่ยน้ีมุงประสงคที่จะแกไขความ

ขัดแยง โดยใหคูความมาแสดงหาแนวทางแกไขที่ทั้งสองฝายยอมรับได โดยตัวกลางน้ีไมมีอํานาจใน

การตัดสินขอพิพาทโดยมีจุดประสงคเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความใหจากความสมัครใจของ

คูความทั้งสองฝาย 

2. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง การต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเขามา

ทําหนาที่ ในการพิจารณาช้ีขาดขอพิพาท ในประเ ด็นตามที่ คู กรณีตกลงกันไว ในสัญญา

อนุญาโตตุลาการ โดยเปดโอกาสใหคูกรณีมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการพิจารณาคดีรวมกัน 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอาจจะเกิดในชวงกอนหรือระหวางการพิจารณา

คดีก็ได เมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางเลือกแลวก็จะทําใหคดีน้ันระงับไปโดยไมจําเปนที่จะตอง

ผานกระบวนการยุติธรรมตามปกติอีก หรือ อีกนัยหน่ึงคือเปนการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติ (Diversion) หรือ ที่ เรียกกันวาเปนกระบวนการยุติธรรมคูขนาน ซึ่งเปน

กระบวนการที่ดําเนินการตอผูกระทําความผิดโดยไมใชวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา13

14 

สวนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนแนวคิดการใชกระบวนการยุติธรรม

โดยเนนแนวทางการแกไขฟนฟู โดยใหผูกระทําผิด เหย่ืออาชญากรรมและชุมชนเปนศูนยกลางของ

กระบวนการ ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการ ทั้งน้ีเพื่อแกไขความขัดแยงและเยียวยาความเสียหาย

ทั้งทางรางกาย ทรัพยสินและความสัมพันธระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด ซึ่งแตกตางจากแนวคิด

ของกระบวนการยุติธรรมตามปกติที่มุงการลงโทษผูกระทําผิด 

13V-Reformer, "รายงานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ทางเลือกของความยุติธรรม 

ตอน 1: หลักการและเหตุผล," สืบคนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559, http://v-reform.org/v-report/ 

alternative-dispute-resolution-1-principle/  
14กิตติพงษ กิตติยารักษ, ยุทธศาสตรการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554), น.53.  
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมมีการกําหนดรูปแบบที่ตายตัว ดังน้ันจึงมี

วิธีการใชไดหลายหลายรูปแบบ จึงมีการนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชคูขนาน

กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดหลาย

ข้ันตอนและหลายรูปแบบ เน่ืองจากเปนกระบวนการที่มีความยืดหยุนสามารถปรับไดใหเหมาะสม

ตามแตละคดี และสามารถใชในชวงเวลาใดก็ไดในการพิจารณาคดีไมวาจะกอนการพิจารณาคดี 

ระหวางการพิจารณาคดี หรือหลังการพิจารณาคดี 15 การเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทให

ผลได 2 รูปแบบ คือ 

1. เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวมีผลทําใหคดียุติออกจาก

กระบวนการยุติธรรมตามปกติ เมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวหากคูกรณีสามารถ

ตกลงกันยอมความกันได และถอนฟอง ก็ไมจําเปนตองมีการดําเนินกระบวนการยุติธรรมตามปกติอีก

ตอไป ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มีผลใหคดียุติน้ี มีลักษณะคลายกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกที่เปนการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ที่ใชวิธีการอื่นนอกเหนือจากกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา เพื่อเบี่ยงตัวความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ แตอยางไรก็ตาม

กระบวนการฯที่ใชแลวมีผลใหคดียุติมักจะใชกับเยาวชน คดีที่ผูกระทําผิดกระทําเปนคดีแรก หรือ

กระทําความผิดเล็กๆนอยๆ บางกรณีการเบี่ยงเบนคดีก็สามารถใชกับคดีที่รายแรงและผูกระทํา

ความผิดเปนผูใหญไดอีกดวย เชน ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกามีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทไปใชแลวทําใหคดีมีขอยุติสามารถใชในชวงเวลากอนการพิจารณาตัดสินคดี หรือหลังการ

รับสารภาพหรือในข้ันตอนของการลงโทษได 

2. เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวไมไดมีผลทําใหคดียุติจาก

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก แตจะใชควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติและผูกระทํา

ความผิดยังคงตองไดรับการตัดสินลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งเปนสวนเสริม 

(Supplementation) ของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ เชน ความผิดที่ไมสามารถยอมความกันได 

อยางเชน ความผิดที่มีลักษณะรายแรงที่มีการทํารายรางกาย  คูกรณีจึงไมสามารถตกลง 

ยุติกระบวนการโดยไมเอาความกันได คดีจะตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ แมคดีจะไม

สามารถยุติไดดังความผิดที่ยอมความได แตควรสงเสริมผูเสียหายและชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการ

ใหผูกระทําความผิดมีโอกาสรับผิดชอบตอผูเสียหายและสังคมและสนับสนุนการกลับคืนสูสังคมของ

ผูกระทําความผิด ซึ่งวิธีการน้ีสามารถใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงได เชน ใชในชวงเวลาหลัง 

15Lawrence W Sherman and Heather Strang, Restorative justice: The 

Evidence, (London: The Smith Institute, 2007), p.32. 
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การพิจารณาคดี เชน  ข้ันตอนของการคุมประพฤติ หรือ ใชเมื่อตองโทษจําคุกระยะยาวกอนจะมีการ

ปลอยตัวตองมีการเตรียมความพรอมกอนโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาชวย 

เปนตน 

ดัง น้ันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงที่สามารถนําไปปรับใชกับ

กระบวนการยุติธรรมได แมวาจะทําใหเกิดผลเปนการยุติคดีโดยไมตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติอีกหรือไมสามารถทําใหคดียุติไดแตก็มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมเปดโอกาสให

ผูเสียหาย สังคมเขามามีสวนรวม โดยสอดแทรกแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใน

กระบวนการยุติธรรมตามปกติ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนําไปใชไดในทุกๆ

ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม ไมวาจะเปนกอนการพิจารณา ระหวางการพิจารณาและหลังการ

พิพากษาตัดสินลงโทษ 

 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะ 

ท่ีมีลักษณะรายแรง  

 

2.2.1 ความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง 

 นิยามของคําวาอาชญากรรม (Crime) คือการกระทําที่กอความเสียหาย (Harm) 

และเปนความผิด (Wrongfulness)16 ที่รัฐกําหนดใหเปนความผิดและกําหนดโทษไวตามกฎหมาย 

สามารถถูกลงโทษได  ซึ่งความผิดน้ันอาจเปนไดทั้งความผิดที่เปนความผิดในตัวเองและความผิดที่รัฐ

กําหนด หากมองภาพรวมแลวคําวาอาชญากรรมอาจดูช่ัวราย แตมีบางกรณีแมจะเปนการกระทําผิด

กฎหมายแตก็เปนเพียงความผิดเล็กๆนอยๆ อาชญากรรมสามารถแบงออกไดอีกเปนหลายระดับความ

รุนแรง ซึ่งการแบงประเภทความรุนแรงน้ันอาจแบงไดโดยระวางโทษที่ไดรับ ย่ิงพฤติกรรมการกระทํา

ผิดรุนแรงมากการลงโทษย่ิงรุนแรงตาม เพราะการกําหนดยอมยึดตามความรุนแรงของอาชญากรรม  

 แตอยางไรก็ตามนิยามของคําวาอาชญากรรมก็แตกตางไปแตละประเทศ เพราะ

ในกฎหมายอาญาของแตละประเทศจะกําหนดนิยามตามความเหมาะสมของแตละประเทศน้ัน โทษที่

กําหนดน้ันอาจแตกตางกันไปตามแตละทองที่ บางที่อาจจะอาชญากรรมน้ันเปนความผิดที่มีความ

16United Nations Office on Drugs and Crime ,lnternational Classification of 

Crime for Statistical Purposes (ICCS), (Vienna : United Nation, 2015), p.10. 
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รายแรงแตบางที่อาจไมอยางเชนใน Organized Crime Convention, Article 2, Subparagraph 

(b) วา "การกระทําที่กอใหเกิดความผิดที่สามารถลงโทษไดโดยการทําใหปราศจากซึ่งเสรีภาพอยางตํ่า

คือสี่ปหรือโทษที่รุนแรงกวาน้ัน"16

17 เห็นไดวาความรายแรงดังกลาวถูกกําหนดระดับความรายแรงดวย

อัตราโทษคือตองจําคุกต้ังแตสี่ปข้ึนไป ไมไดนําเรื่องแรงจูงใจในการกระทําผิดมาเขารวมพิจารณาถึง

ความรายแรงของความผิดดวย ทั้งน้ีไดกําหนดนิยามความผิดรายแรงไวเพื่อสนธิสัญญา Organized 

Crime Convention เทาน้ัน แตหากเปนในรัฐภาคีอื่นก็สามารถปรับเกณฑใหเหมาะสมไปตามแตละ

รัฐได 

 หากเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law จะเรียกเรียกวา Felony 

Crime18 และทั่วไปแลวคําวา Felony ถือวาเปนอาชญากรรมประเภทที่มีความรายแรง ซึ่งความผิด

รายแรงสามารถถูกลงโทษโดยโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปหรือไดรับโทษประหารชีวิต เชน ขอหาฆา

คนตาย เปนตน หากมีโทษถึงข้ันประหารชีวิตอาจเรียกไดวาเปนคดีอาญาอุกฉกรรจ ซึ่งลักษณะของ

คดีอาญาอุกฉกรรจจะตองเปนความผิดที่กอใหเกิดความสะเทือนขวัญแกประชาชน มีบทลงโทษ

รุนแรงกวาการกระทําความผิดประเภทอื่นๆ เชน ความผิดฐานฆาผูอื่นซึ่งมีโทษประหารชีวิต เปนตน 

 ซึ่งในอเมริกาและอังกฤษไดเคยลงโทษความผิด Felony โดยโทษประหารและ

ริบทรัพย (Forfeiture of Property) ซึ่ง Felony ทุกๆอยางเปนคดีที่มีความรายแรง แตมีความกังวล

เกี่ยวกับสัดสวนเชนการลงโทษน้ันรุนแรงเกินไปไมไดสัดสวนกับอาชญากรรม ซึ่งตอมาในยุคสมัยใหม

ไดมีการออกกฎหมายที่ตองการใหการลงโทษรุนแรงนอยกวาเดิม ซึ่งอาจจะเปนโทษที่นํามาใชแทน

จําคุกที่ตองถูกขังในเรือนจํา หรือจะเปนการหยุดการกักขังช่ัวคราวหากจําเลยไมทําตามเงื่อนไขการ

17United Nations, "The Notion of Serious Crime in The United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime," Conference of The Parties to The 

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime 6th Session, Vienna, 

15-19 October, 2012.  
18Wikipedia, "Felony", Accessd November 3, 2015, https://en.wikipedia. 

org/wiki/Felony  
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คุมประพฤติ การจะวัดความรุนแรงของการกระทําความผิดน้ัน บางครั้งตองพิจารณาถึงความพยายาม

ในการกระทําความผิด18

19และดูถึงผลกระทบของอาชญากรรมตอผูเสียหายเฉพาะรายไปหรือตอสังคม 

 ในบางรัฐคดีที่รายแรง (Felony) ทั้งหมดหรือสวนใหญจะถูกจัดแบงประเภท

ตามลักษณะความรุนแรงและตามโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน ทั้งน้ีก็จะแตกตางกันไปตาม

กฎหมายของแตละรัฐ ตัวอยางความผิดที่รัฐสวนใหญถือวาเปน Felony เชน ฆาตกรรม ทําราย

รางกาย ฆาโดยไมเจตนา ทารุณสัตว วางเพลิง ลักทรัพย ฉอโกง กอกบฏ เปนตน  สังเกตเห็นไดวาการ

ที่มีคดีที่เปน Felony ไมจําเปนตองมีโทษถึงประหารชีวิตเสมอไป ซึ่งแตละประเทศก็จะมีการกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับความรายแรงที่แตกตางกันไปดังน้ี 

2.2.1.1 สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาไดนิยามความผิดที่เปนการกระทําความผิดทางอาญาวา

จะตองเปนความผิดที่กระทบตอสังคม ขัดตอศีลธรรม ควรไดรับการตําหนิจากสังคม ดังน้ัน 

สหรัฐอเมริกาจึงไดกําหนดการแบงแยกความผิดไวใน Model Penal Code ซึ่งสามารถแบงประเภท

ความผิดออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ความผิดรายแรง (Felony) ซึ่งความผิดประเภทน้ีจะมีความรายแรง

ระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก  

2. ความผิดลหุโทษ (Misdemeanors) เปนความผิดที่มีระดับความ

รุนแรงปานกลางถึงเบา โดยโทษน้ันจะเปนโทษระดับปานกลางถึงเบา อยางการกักกันในสถานที่อื่นที่

ไมใชเรือนจํา 

3. ความผิดเล็กนอย (Petty Misdemeanors) ความผิดน้ีจะเบากวาลหุ

โทษ การพิจารณาคดีประเภทน้ีไมตองพิจารณาโดยคณะลูกขุน เน่ืองจากตองการใหการพิจารณา

เปนไปโดยรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย อีกทั้งจําเลยก็ไมไดรับผลกระทบในทางที่เสียหายมากเกนิไป 

ความผิดอาญาที่ไดกลาวมาขางตนไมรวมความผิดประเภทที่เปนการ 

ฝาฝนขอบังคับหรือ Violation โดยความรับผิดจะมีลักษณะเปนความรับผิดโดยเครงครัด 

(Strict liability) ซึ่งลักษณะความผิดประเภทน้ีจะไมรุนแรงพอที่จะถูกประณามจากสังคม 

19James P. Lynch and Mona J. E. Danner, "Offense Seriousness Scaling: An 

Alternative to Scenario Methods," Journal of Quantitative Criminology 9, No. 3, 

pp.309–322 (December, 1993). 
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ความผิดอาญาที่รายแรงคือความผิดประเภท Felony ซึ่งในในประมวล

กฎหมายของอเมริกา U.S Code Title 18 Part II Chapter 227 Subchapter A § 3559 ไดแบง

ความผิดที่มีโทษจําคุกที่ออกเปนหลายระดับตามตัวอักษร (A Letter Grade) 20ดังน้ี 

(1) จําคุกตลอดชีวิต จัดในประเภท  Class A Felony21 

      (2) จําคุกย่ีสิบหาปหรือกวาน้ัน จัดเปน Class B Felony 

(3) จําคุกนอยกวาย่ีสิบหาปแตไมตํ่ากวาสิบป จัดเปน Class C Felony 

     (4) จําคุกนอยกวาสิบปแตไมตํ่ากวาหาป จัดเปน Class D Felony 

        (5) จําคุกนอยกวาหาปแตไมตํ่ากวาหน่ึงป จัดเปน Class E Felony 

     (6) จําคุกหน่ึงปหรือนอยกวาน้ันแตมากกวาหกเดือน จัดเปน Class A 

Misdemeanor 

     (7) จําคุกหกเดือนหรือนอยกวาน้ันแตมากกวาสามสิบวัน จัดเปน Class 

B Misdemeanor  

     (8) จําคุกสามสิบวันหรือนอยกวาน้ันแตมากกวาหาวัน จัดเปน Class C 

Misdemeanor 

     (9) หาวันหรือนอยกวาน้ัน หรือไมรับโทษจําคุก จัดเปน Infraction 

ในอเมริกาหากเปนอาชญากรรมที่มีโทษถึงประหารชีวิตหรือจําคุก

มากกวาหน่ึงปจะถูกจัดในความผิดประเภทความผิดรายแรง  แตทั้งน้ี มีความแตกตางกันตามแตละ

มลรัฐ รัฐสวนใหญและรัฐบาลกลางไดแบงอาชญากรรมที่มีโทษวาหากจําคุกเกิน 1 ป ก็ถือวาเปนคดีที่

รายแรงแลวหรือบางรัฐก็มองวาคดีที่รายแรงน้ันเพียงแคมีโทษจําคุกก็เพียงพอแลว สวนการกระทํา

ความผิดรายแรงจนถึง ข้ันไดรับโทษประหารชีวิตจะถูกจัดอยู ในประเภทโทษประหารชีวิต 

(Capital Crime) แตก็มีบางคดีที่รัฐสวนใหญจัดใหอยูในประเภทที่มีความรายแรงเหมือนกัน เชน  

ฆาตกรรม ขมขืน ปลน ลักพาตัว วางเพลิง ลักทรัพย เปนตน และความผิดรายแรงน้ีสามารถแบงเปน

20Cornell University Law School, "Sentencing Classification of Offenses,"  

Accessed November 4, 2015, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3559 
21"Report of the Council to the Membership of The American Law 

Institute On the Matter of the Death Penalty" (Annual Meeting, May 19, 2009). 
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ประเภทที่มีความรุนแรง (Violent) และไมมีความรุนแรง (Non Violent) ประเภทความผิดที่รุนแรง

ปกติจะตองมีการใชกําลังหรือมีการขมขูวาใชกําลังกระทําตอบุคคล บางประเทศไดแบงไดจัดให

ความผิดตอทรัพย เปนคดีที่รุนแรงไดหากกอให เกิดความเจ็บปวดทุกขทรมานทางจิตใจ 

(Psychological Trauma) ตอเจาของทรัพยเชนน้ีก็ถือเปนความผิดรายแรงแลว 

การแบงระดับความรายแรง (Seriousness) อาชญากรรมที่มีลักษณะ

รายแรงมาก จะมีอัตราโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปหรือประหารชีวิตอยางเชนความผิดฐานฆาคนตาย 

ในประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law ความผิดรายแรงเปนอาชญากรรมที่จะตองถูกลงโทษ

ประหารชีวิตหรือริบทรัพยสิน  ความผิดรายแรงจึงยังคงเปนอาชญากรรมที่มีลักษณะรายแรง แตตอง

คํานึงถึงสัดสวนใหเหมาะสมกับการกระทําผิดดวย ในบางรัฐอาชญากรรมที่รายแรงจะถูกจัดเปน

ลําดับข้ันตางๆตามระดับความรุนแรงและโทษที่ไดรับตามที่รับสารภาพมา การจัดประเภทจะถูก

กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งกฎหมายจะไดกําหนดโทษที่สูงที่สุดเอาไวในรูปแบบ Felony class เชน ใน

รัฐเวอรจิเนียไดแบงความผิดที่รายแรงออกเปนตัวเลขเชน รุนแรงนอยที่สุดจัดอยูใน Class 6 ซึ่งมี

อัตราโทษคือจําคุกหน่ึงถึงหาปในเรือนจํา ถึง 12 เดือนในเรือนจํา หากเปนความผิดที่รุนแรงมากที่สุด

จัดอยูใน Class 1 มีอัตราโทษคือจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต เชน ความผิดฐานฆาคนตาย เปน

ตน  ในนิวยอรกไดจัดประเภทความผิดโดยใชตัวอักษรและเลขโรมัน เชน หากรุนแรงนอยที่สุดจัดอยู

ใน Class E หากรายแรงมากข้ึนก็จะเปน Class D C B A-II A-I ตามลําดับ หรือในรัฐ 

Massachusetts ก็จะแบงแยกคดีรายแรงออกตามระยะเวลาที่ถูกจําคุก 

2.2.1.2 อังกฤษ 

คําวาความผิดทางอาญา (Crime) ในประเทศอังกฤษมีความหมายอยาง

กวาง มีการแบงประเภทความผิดทางอาญาโดยใชหลักเกณฑหลายรูปแบบ  

(1) การแบงตามความรายแรงของความผิด 

ในอดีตประเทศอังกฤษแบงความผิดทางอาญาโดยแบงออกเปน 3 

ประเภท คือ 1. ความผิดฐานเปนกบฏหรือความผิดที่กระทําตอเบื้องสูง (Treasons) 2. ความผิด

ประเภทรายแรง (Felonies) 3. ความผิดประเภทไมรายแรงคือ (Misdemeanors) 

ความผิดอาญาอุกฉกรรจ (Felony) มีการนิยามเอาไววาเปนความผิดที่

สามารถลงโทษประหารชีวิตได แตอยางไรก็ตามก็ไมใชวาความผิดที่มีโทษประหารชีวิตจะเปนความผดิ

ที่รายแรงเสมอไป  แตอยางไรก็ตามแนวความคิดของความผิดอาญาอุกฉกรรจ ก็ยังคงตองเกี่ยวของ

กับการลงโทษประหารชีวิต (Capital Punishment) ซึ่งยากที่จะแยกออกจากกัน  ตอมามีผูพิพากษา

เห็นวาโทษที่มี น้ันรุนแรงเกินไปจึงไดลดหยอนโทษให โดยยกเวนไมใชโทษประหารชีวิตกับ 
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พระ (Benefit of The Clergy) เพราะถือวาผูกระทําผิดสามารถอานพระคัมภีรได สมัยกอนผูกระทํา

ความผิดไมสามารถอานหนังสือไดเลยตองใหทองจําแลวมาอานใหศาลฟง หากไมสามารถอานไดก็จะ

ถูกลงโทษประหารชีวิต ตัวอยางความผิดที่รายแรง เชน ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา ความผิด

ฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา ความผิดฐานทําใหผูอื่นพิการแขนขา วางเพลิงเผาทรัพยผูอื่น ขมขืน

กระทําชําเรา  

แตตอมาในป ค.ศ. 1967 ไดมีแนวคิดวาการแบงดังกลาวไมชอบ จึงไดมี

การยกเลิกการแบงแบบดังกลาวแลวโดย The Criminal Law Act 1967 และจัดประเภทแบบใหม

เปนความผิดที่สามารถจับกุมไดโดยไมตองมีหมายจับ และความผิดที่จับกุมไดโดยตองมีหมายจับ  

(2) การแบงแยกความผิดตามความเลวรายของจิตใจ (Moral turpitude) 

สามารถแบงความผิดไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. การกระทําผิดที่เปนความผิดในตัวเอง  อยางเชนความผิดอาญา

อุกฉกรรจ (Felony) และการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

การกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรางกายและทรัพยสิน  

2. สําหรับการกระทําที่กฎหมายหาม (Mala Prohibita) เปนความผิด

ไดเพราะมีกฎหมายกําหนดเอาไว มิฉะน้ันจะไมเปนความผิด แตมักจะมีลักษณะที่เปนความผิดที่เปน

ภัยตอสังคมที่ตองมีการควบคุม 

(3) การแบงแยกประเภทความผิดตามกระบวนการดําเนินคดี  

1. Indictable Offence คือความผิดจะตองมีการไตสวนมูลฟองกอนที่

มีการเขาสูการพิจารณาในศาล  ตองเปนความผิดที่กระทําโดยผูใหญ ซึ่งความผิดดังกลาวจะมีอัตรา

โทษสูงและจะตองมีการไตสวนมูลฟองและกระทําการพิจารณาโดยศาลที่มีคณะลูกขุน (Crown 

Court) 22 ความผิด Indictable Offences ในประเทศอังกฤษ ไดถูกกําหนดไวในมาตรา 51(1)23  

22สุนัย มโนอุดม, ระบบกฎหมายอังกฤษ, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: โครงการตําราและ

เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559), น.177. 
23Crime and Disorder Act 1998, Section 51(1) Where an adult appears or 

is brought before a magistrates’ court (“the court”) charged with an offence triable 

only on indictment (“the indictable-only offence”), the court shall send him 

forthwith to the Crown Court for trial— 
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ใน Crime and Disorder Act 1998 ตัวอยางความผิดของ Indictable Offences ไดแก ฆาตกรรม 

ขมขืน ปลน ความผิดที่กระทําตอเบื้องสูง เปนตน แตบางความผิดเชนความผิดลักทรัพย หากศาลเห็น

วาไมรายแรงมาก อาจจะใหใชวิธีการพิจารณาโดยรวบรัด แตจะลงโทษจําคุกเกินกวา 6 เดือน หรือ

ปรับไมเกิน 1000 ปอนด ไมได23

24 

2. Summary Offence ความผิดที่พิจารณาโดยรวบรัด เปนความผิดที่

ไมรายแรง ในทางปฏิบัติจะไมเรียกความผิดน้ีวาเปนความผิดอาญาเพราะความผิดไมรายแรงขนาดที่

จะเปนความผิดอาญา (Crime) แตใชคําวาความผิด (Offence) และอัตราโทษจะนอยกวาความผิด

ประเภท Indictable Offence โดยวิธีการพิจารณาคดีประเภทน้ีจะตองเปนไปดวยรวบรัด ตาม The 

Criminal Law Act 1997 ที่ไดรวบรวมความผิดที่ไมตองมีคําฟองและพิจารณาใน Magistrate Court

โทษสวนมากของ Summary Offences สวนมากจะไมเกิน 3 เดือน 

2.2.1.3 แคนาดา 

ในแคนาดามีความผิดที่ไมตองผานคณะลูกขุนเรียกวา Summary 

Offences กับความผิดที่มีความรายแรง คือ Indictable Offences หรือเปนความผิดที่ตองการ

ดําเนินกระบวนการพิจารณาเต็มรูปแบบ ซึ่ง Indictable Offences จะใชกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงกวา Summary Offences และจําคุกยาวนานกวาและปรับมากกวา ซึ่งคดีที่มีความรุนแรง

สวนใหญจะเปน Indictable Offences  

ใน Criminal Code25 ของแคนาดา Section 78726 ไดกําหนด

กฎหมายที่จะเปน Summary Offences ไววาตองรับโทษจําคุกโดยโทษสูงสุดที่จะเปนไปไดคือ 18 

เดือนและปรับไดสูงสุดคือ $5,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(a) for that offence, and 

(b) for any either-way or summary offence with which he is charged 

which fulfils the requisite conditions (as set out in subsection (11) below). 
24บัญญัติ สุชีวะ, "การฟองคดีอาญาในศาลอังกฤษ," สืบคนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559, 

http://goo.gl/TlKnOH 
25Government of Canada, "Criminal Code,". Accessed November 4, 2015,  

Justice Laws Website, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/ 
26Canada Criminal Code, Section 787(1) Unless otherwise provided by 

law, everyone who is convicted of an offence punishable on summary conviction is 
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ในแคนาดา ไมมีการจํากัดวาจะถูกจับกุมเมื่อไหร ผูถูกกลาวหาอาจจะ

ถูกจับหลังจากพนระยะเวลา 20 ปแลว แตบางขอหาก็มีการกําหนดเวลาเอาไว เชนขอหากบฏ 

(Treason) มีกําจัดแค 3 ป และ Indictable Offense ดูตาม Section 495 (1) 2 6

27 Criminal Code 

ของแคนาดาไดกําหนดใหตํารวจสามารถจับโดยไมมีหมายไดหาก (a) ผูใดที่ไดกระทําความผิด 

Indictable Offences หรือผูใดโดยมีสิ่งที่ควรเช่ือไดวาจะกระทําความผิด เปนตน คดีประเภท 

Indictable Offences จะเปนคดีที่มีความรายแรงซึ่งผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับการไตสวนมูลฟอง

กอนเรียกวา Bench Jurys 

เมื่อถูกจับแลว ผูถูกจับในขอหา Indictable Offences จะตองปรากฏ

ตัวตอศาลหรืออาจใหทนายมาเปนตัวแทน  กระบวนการพิจารณาของความผิดประเภท Indictable 

Offences จะข้ึนอยูกับความรุนแรงของความผิดและวิธีการที่อัยการและผูกลาวหาไดเลือกใช 

ความผิดอีกประเภท Hybrid Offence เปนวิธีการที่ผูฟองคดีสามารถเลือกใชได โดยคํานึงถึงความ

รุนแรงของการกระทําและความเสียหายที่เกิดข้ึน และสามารถที่จะดําเนินคดีในรูปแบบอยาง 

Summary Offence หรือ Indictable Offence ก็ได27

28 

 

 

 

liable to a fine of not more than five thousand dollars or to a term of imprisonment 

not exceeding six months or to both. 
27Canada Criminal Code, Section 495(1) A peace officer may arrest 

without warrant 

   (a) a person who has committed an indictable offence or who, on 

reasonable grounds, he believes has committed or is about to commit an indictable 

offence; 
28Department of Justice, "Criminal Offences," acessed December 29, 2015, 

http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/court-tribunaux/offences-

infractions.html. 
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2.2.1.4 เยอรมัน 

   เยอรมันไดมีการแบงความผิดอาญาออกเปน 2 ประเภท28

29 ดังน้ี 

    1. ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ (Verbrechen) เปนความผิดที่มีระวาง

โทษจําคุกข้ันตํ่าต้ังแตหน่ึงปข้ึนไป ซึ่งเปนโทษลักษณะจํากัดเสรีภาพ  

     2. ความผิดอาญาโทษปานกลาง (Vergehen) ความผิดในข้ันน้ีจะมี

ระวางโทษจําคุกหรือปรับ 

      เยอรมันมองวาความผิดอาญาลหุโทษไมใชความผิดอาญาโดยแท แต

ความผิดลหุโทษก็ยังไดกอโทษใหแกสังคม แตก็ยังไมถึงข้ันที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต

จะเปนความผิดทางปกครองแทน 

2.2.1.5 ฝร่ังเศส  

ในประมวลกฎหมายอาญาของฝรั่งเศสไดแบงความผิดอาญาตามความ

หนักเบาของโทษ ไดดังน้ี 

     1. ความผิดอุกฉกรรจ (Les crimes) ตองมีระวางโทษ จําคุกตลอดชีวิต 

กักขังตลอดชีวิต จําคุกหรือกักขังสูงสุดไมเกิน 20 ป จําคุกหรือกักขังสูงสุดไมเกินย่ีสิบป จําคุกหรือ

กักขังสูงสุดไมเกินสิบหาปและระยะเวลาจําคุกหรือกักขังน้ันตองไมตํ่ากวาสิบป 

     2. ความผิดมัชฌิมโทษ (Les délits) ซึ่งจะมีโทษ คือ จําคุก ปรับ ปรับ

แบบระบบวัน บริการสังคม ริบทรัพยสินหรือจํากัดสิทธิ ฯลฯ 

     3. ความผิดลหุโทษ (Les contraventions) ซึ่งจะมีโทษปรับและโทษ

จํากัดสิทธิ  

 

 

 

 

29คณิต ณ นคร, "อัยการเยอรมันและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง" 

ในรวมบทความทางดานวิชาการของ คณิต ณ นคร รวบรวมโดย สหาย ทรัพยสุนทรกุลและคณะ 

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดพิมพอักษร, 2540), น.148 - 149. 
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2.2.1.6 ไทย 

ในประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดความผิดเอาไวดังน้ี 

(1) การแบงประเภทความผิดของไทย 

     1. ความผิดลหุโทษ คือความผิดที่มีกําหนดอัตราโทษไวคือจําคุกไมเกิน

หน่ึงเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เชนการเสพสุราจนเมาแลวประพฤติวุนวาย

ในสาธารณะ ทะเลาะวิวาทแตไมเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอกายและจิตใจ 

 2. ความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัว ในประมวลกฎหมาย

อาญาไดระบุเอาไววาการกระทําความผิดใดที่มีลักษณะเปนความผิดอันยอมความไดเชน มาตรา 281 

ไดบัญญัติวา การกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรกและมาตรา 278 น้ัน ถามิไดเกิดตอหนา

ธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแก

บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 285 เปนความผิดอันยอมความได ซึ่งความผิดตามมาตรา 276 คือ

ความผิดฐานผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอื่น

น้ันอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหผูอื่นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น เห็นไดวาลักษณะ

ของความผิดอันยอมความไดจะมีลักษณะเปนความผิดตอสวนตัว ไมกอความเสียหายแกสังคมโดยรวม 

ความผิดที่ยอมความไดเมื่อผูเสียหายถอนฟอง ถอนคํารองทุกข หรือยอมความคดีจะระงับไป ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 ไดกําหนดวาสิทธิการนําคดีอาญามาฟองยอม

ระงับไปดังตอไปน้ี ซึ่งในอนุมาตรา (2) ไดกําหนดใหความผิดตอสวนตัวระงับไปเมื่อไดถอนคํารองทุกข 

ถอนฟองหรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย  

 3. ความผิดอาญาแผนดิน เปนความผิดที่รัฐไดรับความเสียหายและไม

สามารถยอมความกันได ข้ันตอนของคดีอาญาแผนดินไดบัญญัติเอาไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา คือ ใหเจาพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนความผิดไดโดยผูเสียหายไมจําตองรองทุกข

กอน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อสอบสวนการกระทําความผิดแลวจะสงเรื่อง

ใหพนักงานอัยการฟองตอไป 

ในไทยไมไดมีกฎหมายที่บัญญัติเอาไวชัดเจนวาความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงคือความผิดใดบาง แตในประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดแนววิธีปฏิบัติตอความผิดที่มีอัตรา

โทษแตกตางกันเอาไว ซึ่งสามารถนํามาเปนเกณฑพิจารณาความผิดที่มีลักษณะรายแรงได ดังน้ี 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 176  ที่บัญญัติใหกรณี

ที่จําเลยใหการรับสารภาพตามฟองในช้ันพิจารณา ศาลสามารถพิพากษาสืบพยานหลักฐานตอไปได 
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แตถาเปนคดีที่กฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ่าไวจําคุกต้ังแตหาปข้ึนไป ศาลจะตองฟงพยานโจทก

จนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 และ 8830 ยกเวนไมใหใชบังคับแกการกระทําความผิด

อาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินวาหาปข้ึนไป  

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 5631 กําหนดในกรณีที่ผูกระทํา

ความผิดซึ่งมีโทษจําคุกหรือปรับ หากเปนโทษจําคุกจะลงโทษจําคุกไมเกินหาป และผูกระทําความผิด

น้ัน ไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน หรือเคยรับโทษจําคุกกรณีประมาท หรือลหุโทษหรือเปนโทษจําคุก

ไมเกินหกเดือน เคยรับโทษจําคุกมากอนแตพนโทษจําคุกมาแลวเกินกวาหาป ใหศาลพิจารณารอการ

กําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษ หากศาลไดคํานึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ 

สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของ สภาพความผิด 

หรือความรูสึกผิด และการพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดข้ึนของผูกระทําความผิดแลว โดยศาลจะให

โอกาสกลับตัว โดยกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติใหปฏิบัติตาม เชน การใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงาน  

ใหฝกหัดอาชีพ  ใหละเวนการคบหาสมาคมที่จะนําไปสูการกระทําความผิด  บําบัดรักษายาเสพติด 

เปนตน 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 109 ผูตองหาหรือ

จําเลยที่ถูกฟองในความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 10 ป ถามีคํารองขอใหปลอยตัวช่ัวคราว

ระหวางสอบสวนหรือระหวางการพิจารณาของศาลช้ัน ศาลจะตองถามพนักงานสอบสวน พนักงาน

อัยการหรือโจทกวาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถาม

เสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุน้ันไว 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 ในคดีมีอัตรา

โทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไป ผูที่ถูกปลอยตัวช่ัวคราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวย

หรือไมก็ได ในคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกันหรือมีประกันและ

หลักประกันดวยก็ได 

30พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 86 และ 88 
31ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559  
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มาตรา 176 ในช้ันพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟองศาลจะ

พิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพน้ัน

กฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ่าไวใหจําคุกต้ังแตหาปข้ึนไปหรือโทษสถานที่หนักกวาน้ัน ศาลตอง

ฟงพยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง 

นอกเหนือจากในตัวบทกฎหมายกฎหมายแลว ในทางปฏิบัติของทาง

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการกําหนดหมวดหมูความผิดอาญาเพื่อการจัดเก็บขอมูลฐานความผิด

คดีอาญาที่สําคัญ โดยแบงออกเปน 4กลุม  ไดแก31

32 

กลุ มที่  1 คดีความผิ ดเ กี่ ย วกับ ชี วิต ร า งกาย และ เพศ ได แก  

ฆาผูอื่น ทํารายผูอื่นถึงแกความตาย พยายามฆา ทํารายรางกาย ขมขืนกระทําชําเรา  

กลุมที่ 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย ไดแก ปลนทรัพย ชิงทรัพย          

ทั้งบาดเจ็บและไมบาดเจ็บ ว่ิงราวทรัพย ลักทรัพยที่เปน รถยนต รถจักรยานยนต  หรือทรัพยอื่นๆ

กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย ทําใหเสียทรัพย  รับของโจร ลักพาเรียกคาไถ วางเพลิง 

กลุมที่ 3 ฐานความผิดพิเศษตามพระราชบัญญัติ ไดแก พ.ร.บ.ปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย, พ.ร.บ.คุมครองเด็ก, พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ, พ.ร.บ.สิทธิบัตร, พ.ร.บ .

เครื่องหมายการคา, พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร, ความผิดเกี่ยวกับบัตร

อิเลคทรอนิคส, พ.ร.บ.ปาไม, พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ, พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ, พ.ร.บ.สงวนและ

คุมครองสัตวปา, พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม, พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต, พ.ร.บ.การขุดดิน

และถมดิน, พ.ร.บ.ศุลกากร, พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตรา 

กลุมที่ 4 คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย ไดแก  

1. ความผิดยาเสพติด ทั้งการผลิตนําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง

เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพยาเสพติด 

2. ความผิดเกี่ยวกับ อาวุธปนและวัตถุระเบิด ทั้งอาวุธปนสงคราม อาวุธ

ปนธรรมดา วัตถุระเบิด  

32สถานีตํารวจภูธรเมืองแพร, "หนังสือสั่งการปรับแบบการรายงานสถิติคดีอาญา กลุม"

สืบคนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559, http://www.muang.phrae.police.go.th/5g_58.html 
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3. ความผิดเกี่ยวกับ ทั้งการพนัน สลากกินรวบ ทายผลฟุตบอลออนไลน 

และการพนันอื่นๆ  

4. ความผิดเกี่ยวกับวัตถุ สื่อสิ่งพิมพลามกอนาจาร 

5. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเขาเมือง 

6. ความผิดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

7.  ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 

8.  ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ในทางปฏิบัติของทางสํานักงานตํารวจแหงชาติที่กําหนดหมวดหมู

ความผิดอาญาโดยแกไขจากเดิมที่มี 5 กลุม โดยจัดใหกลุมแรกเปนความผิดอาญาอุกฉกรรจและ

สะเทือนขวัญ ซึ่งมีคดีดังน้ี คดีฆาผูอื่น ปลนทรัพย  ชิงทรัพยทั้งไดรับบาดเจ็บและไมบาดเจ็บ วางเพลิง 

ลักพาตัวเรียกคาไถ แตปจจุบันไมมีการแบงเปนคดีอุกฉกรรจแลว แตขอเท็จจริงที่กําหนดใหคดีเปนคดี

อุกฉกรรจน้ันยังไมไดยกเลิกและยังคงอยูในกลุมคดีอื่นๆ การปฏิบัติยังคงเปนไปตามประมวล 

ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีเดิม 

กลาวโดยสรุป การแบงประเภทความผิดทางอาญาในแตละประเทศมี

ลักษณะแตกตางกันไป แตสวนที่เหมือนกันสวนใหญคือจะมีการแยกความผิดที่มีลักษณะรายแรงกับ

ความผิดเล็กๆนอยออกจากกัน ความผิดที่มีลักษณะรายแรงหลายประเทศจะเรียกวา Felony หรือ 

Indictable Offence ซึ่งถือไดวาเปนระดับที่รายแรง ซึ่งในความผิดที่รายแรงน้ันสามารถแบงออกได

เปนหลายระดับ โดยระดับของความผิดที่จะมีลักษณะรายแรงสามารถแบงโดยใชอัตราโทษจําคุกที่

แตกตางกัน เชน อยางนอยตองจําคุกหน่ึงปข้ึนไป จําคุกสี่ปข้ึนไป หรือไปจนถึงโทษประหารชีวิตซึ่งถือ

ไดวาเปนความผิดที่รายแรงที่สุด32

33 

ความผิดที่รายแรงที่ถูกแบงโดยอัตราโทษจําคุกในแตละประเทศน้ัน 

สวนใหญจะเปนความผิดในตัวมันเอง เปนความผิดที่เลวทรามหรือความผิดที่กระทบตอมาตรฐานทาง

ศีลธรรมของสังคม33

34 ตัวอยางความผิดไดแก กอการราย กอกบฏ วางเพลิง ฆาตกรรม ขมขืน ปลน ลัก

33Cornell Law School, Most Serious Crime, Accessed December 21, 2015, 

http://www.deathpenaltyworldwide.org/most-serious-crimes.cfm 
34Felonies, Find Law.com, Accessed Dec 12, 2015, http://criminal.findlaw. 

com/criminal-law-basics/felonies.html. 
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ทรัพย ลักพาตัว ความผิดฐานฆาคนตายไมทั้งเจตนาและไมเจตนา เปนตน เปนการกระทําที่ขัดตอ

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ตองเปนคดีที่มีผลกระทบตอสังคมและชุมชน กอใหเกิดอันตราย

อันตรายตอสังคม ทําใหผูกระทําความผิดถูกสังคมตําหนิ ถูกประณาม สมควรที่จะเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมเพื่อรับโทษประหารชีวิตหรือจองจํา ไมควรปลอยตัวออกมากลับคืนสังคมเพราะสังคมยังคงไม

ไววางใจและเช่ือวาผูกระทําผิดจะกลับมากออันตรายไดแกคนอื่นๆไดอีก  โทษของความผิด Felony 

มีไดหลายแบบ ไมวาจะเปนการปรับ การจําคุกหน่ึงปข้ึนไป หรือทั้งจําทั้งปรับ    

2.2.2 แนวความคิดเก่ียวกับการนาํกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชใน

ความผิดท่ีมลีักษณะรายแรง 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมักจะถูกจํากัดใหใชเฉพาะกับความผิด

เล็กๆนอยๆหรือความผิดที่ผูกระทําผิดเปนเด็กหรือผูเยาวเปนสวนใหญ แตสําหรับความผิดที่มลีกัษณะ

รายแรงยังไมมีการใชแพรหลายมากนัก เน่ืองจากแนวคิดของความผิดที่มีลักษณะรายแรงมีพื้นฐาน

มากจากการกระทําที่ขัดตอศีลธรรมอันดี กอความเสียหายมากและมักจะถูกมองวาเปนความผิดกอ

อันตรายตอสังคม สมควรไดรับการลงโทษและกีดกันผูกระทําความผิดออกจากสังคม สวนใหญแลวจึง

ใชกับคดีเล็กนอยหรือคดีที่ เกิดจากความประมาท เชนเมาแลวขับ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทชวยลดการกระทําความผิดซ้ําไดมากกกวาคดีที่เขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติ และยังเปนการลดคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมอีกดวย 

ในชวงหลายปที่ผานมามีการขยายการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไป

ใชกับคดีที่รายแรงข้ึนและคดีที่ผูกระทําความผิดเปนผูใหญเชนคดีปลน ลักทรัพย ทํารายรางกาย 3 4

35ใน

หลายๆประเทศ อีกทั้งยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงซึ่งสงผลดีมากกกวาเขากระบวนการยุติธรรมตามปกติ 

2.2.2.1 แนวคิดท่ีสนับสนุนการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

ความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง 

แตเดิมกระบวนการยุติธรรมไมไดเปดโอกาสใหผูเสียหายเขามามีสวนรวม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในความผิดที่มีลักษณะรายแรง จะเปนเพียงหนาที่ของรัฐเทาน้ันที่จะตองจับกุมตัว

ผูกระทําความผิดมาลงโทษ แตตอมาไดมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทซึ่งมีเปาหมาย

มุงในการเยียวยาความสัมพันธระหวางผูเสียหายผูกระทําผิด รวมทั้งชุมชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของ เปน

การกระตุนใหผูกระทําผิดรูสึกผิดและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอผูเสียหายและไมกระทําผิดซ้ํา

35Sherman and Strang, supra note 10, p.14. 
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อีก สวนทางดานผูเสียหายก็จะไดมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมมากข้ึนจะไดรับการเยียวยาทาง

ทรัพยสินและทางดานจิตใจ ดังน้ันกระบวนการน้ีจึงมีเปาหมายในการเยียวยาความเสียหายและ

ปองกันไมใหเกิดการกระทําความผิดซ้ํา  ฉะน้ันไมวาเปนความผิดใดก็ตามหากสามารถเยียวยาไดไมวา

ทางใดก็ควรใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมารวมดวย ไมวาคดีน้ันจะเปนความผิดที่เล็กนอย

หรือเปนความผิดที่รายแรงก็ตาม หากเปนคดีที่รายแรงก็สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาใชไดหากมีการใชอยางเหมาะสม 3 5

36 ไมจําเปนวาทุกคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทจะตองเปนการเบี่ยงเบนคดีเสมอไป แตการใชควรพิจารณาความเหมาะสมของคดีที่จะเขา

สูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

แตสวนใหญแลวกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทถูกนํามาใชกับคดีที่

ผูกระทําความผิดเปนเด็ก และความผิดสวนใหญที่นํากระบวนการมาใชก็เปนคดีเล็กๆนอย ซึ่งละเลย

ผูเสียหายในคดีที่รายแรง ทําใหผูเสียหายในคดีรายแรงยังคงขาดสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม 

ผูเสียหาย ญาติของผูเสียหายหรือสมาชิกในครอบครัวในคดีที่รุนแรงจึงประสงคที่จะมีสวนรวมใน

กระบวนการยุติธรรมมากข้ึน 37 ผูที่ตองการเขารวมกระบวนการุติธรรมเชิงสมานฉันทสวนใหญจึงไม

ไดมาจากคดีที่เล็กๆนอย หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย แตจะมาจากผูเสียหายในความผิดที่มีลักษณะ

รายแรง อีกทั้งในงานวิจัยของ Julie Gardner พบวาผูเสียหายในคดีเล็กๆนอยๆ ไมประสงคที่จะเขา

รวมของเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเน่ืองจากผูเสียหายเหลาน้ันยุงเกินไป และไมรูวาจะเขา

กระบวนการเพื่ออะไรเพราะความผิดเหลาน้ันเล็กนอยเกินไป ควรที่จะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ

มากกวา37

38 และพบวาการที่ผูเสียหายไมไปแจงความแกตํารวจเพราะวาความผิดน้ันไมใชเรื่องสําคัญ

และงานวิจัยของ Hoyle  พบวาที่ผูเสียหายไมเขาไปยุงเกี่ยวกับคดีเพราะประสงคที่จะลืมคดีตางๆ

เหลาน้ันไปเน่ืองจากคดีเหลาน้ันไมไดเปนคดีที่รายแรงแตอยางใด  ดังน้ันจึงสรุปไดวาผูเสียหายที่

ประสงคจะมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม หากเปนคดีเล็กๆนอยๆแลวมักจะไมคอยสนใจที่

จะมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม เชนเดียวกับที่ Gabrielle Maxwell และ Allison Morris 

36สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางแลว เชิงอรรถที่ 3,  

น.51. 
37Kelly Richards, "Taking Victims Seriously? The Role of Victims' Rights 

Movements in The Emergence of Restorative Justice," Current Issues in Criminal 

Justice 21, no.2, p.303 (November, 2009). 
38Julie Gardner, Victims and Criminal Justice, (South Australia: State Print, 

1990),  p.50. 
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กลาวไวในงานวิจัยเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferencing) ในนิวซีแลนด 

หากการประชุมจัดข้ึนในสถานที่ที่ไมสะดวกและเวลาไมสะดวก ผูเสียหายสวนใหญก็จะไมประสงคที่

จะเขารวมเพราะพวกเขายุงและไมสนใจ บางครั้งก็ไมประสงคที่จะลงโทษผูกระทําความผิดดวยซ้ํา 3 8

39 

และมีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวความคิดน้ีอีกคือ Roderick F.A. Hill ที่เห็นวาคดีที่เล็กๆนอยๆ

ผูเสียหายไมประสงคจะเขารวมเพราะพวกเขาคิดวาเปนเรื่องที่ตํารวจจะตองจัดการ 39

40 

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการตองการมีสวนรวมสวนใหญจะมาจาก

ผูเสียหายในคดีรายแรงแตหากเปนผูเสียหายในคดีเล็กๆนอยๆที่ใชกันในปจจุบันจะไมประสงคเขารวม 

ดังน้ันการสงเสริมการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตองคํานึงถึงความตองการเขารวมของ

ผูเสียหายดวย และเปนการใหโอกาสผูเสียหายเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมตามทีเ่รยีกรอง

ในปจจุบันไดมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงมากข้ึน

โดยมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่รายแรงหลาย

โครงการซึ่งไดผลตอบรับออกมาคอนขางเปนที่นาพอใจ ดังน้ี 

มีรายงานการวิจัยของ Tim Roberts  พบวามีการใชการประนอมขอ

พิพาท (VOM) กับคดีที่มีลักษณะรายแรงในชวงหลังการตัดสินคดี (Post - Stage) และพบวามีสวน

ชวยใหเขารวมโปรแกรมได 4 0

41  มีงานวิจัยของ Lawrence W Sherman กับ Heather Strang ในป 

200742 เกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศอังกฤษและตางประเทศ 

เปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ซึ่งเปรียบเทียบในเรื่องการลดการกระทําความผิดซ้ํา 

ใหความยุติธรรมมากกวาหรือไม โดยศึกษาทางดานดังตอไปน้ี การลดความเจ็บปวดความเครียดของ

เหย่ือการกระทําความผิด ความพึงพอใจแกผูเสียหายและผูกระทําผิด การลดการกออาชญากรรมอัน

เกิดจากการแกแคนผูกระทําผิด การลดคาใชจายเมื่อใชวิธีการเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรม

39 Gabrielle M. Maxwell and Allison Morris, Family Victim and Culture: 

Youth Justice in New Zealand, (Wellington: GP Print Ltd, 1993), p.79. 
40  Roderick F.A. Hill, "Restorative Justice and The Absent Victim: New 

Data from the Thames Valley," International Review of Victimology, 9, pp.277-278 

(2002). 
41 Tim Roberts, Evaluation of The Victim Offender Mediation Project 

Langley B.C. Final Report for Solicitor General Canada (Victoria,B.C., 1995), p.19. 
42 Sherman and Strang, supra note 10, p.8. 

                                            



38 

 

ตามปกติ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในงานวิจัยดังกลาวใชแบบการพบปะกันแบบเผชิญหนา  

(Face to Face) ประกอบดวยผูเสียหาย ผูกระทําผิด ครอบครัว ซึ่งไดผลการวิจัยออกมาดังน้ี 

1. ดานการกระทําความผิดซ้ํา จากงานวิจัยไดสรุปผลเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดซ้ําเปรียบเทียบระหวางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติ โดยไดทําการเปรียบเทียบในความผิดที่รายแรง พบวาสวนใหญแลวอัตราการกระทํา

ความผิดซ้ําของความผิดที่มีลักษณะรายแรงที่ไดเขากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทลดลงมากกวา

คดีที่ เขากระบวนการยุติธรรมตามปกติ เวนแตที่เ ดียวที่มีอัตราการกระทําความผิดซ้ําสูงกวา

กระบวนการยุติธรรมตามปกติคือ การใชกับกลุมอะบอริจินในออสเตรเลียแตก็เปนกรณีที่ยากที่จะเกดิ 

และนอกจากความผิดที่มีลักษณะรายแรงแลว ยังพบวาหากเปนความผิดตอคนเทียบกับความผิดตอ

ทรัพย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะใชกับคดีความผิดตอคนไดดีกวาความผิดตอทรัพย  

2. ดานผลตอผูเสียหาย พบวาเมื่อเขากระบวนการเผชิญหนาระหวางกัน 

ผูเสียหายจะไดรับผลดีตอสุขภาพจิตเพราะทําใหลดความเจ็บปวดความเครียดอันเกิดภายหลัง (Post-

Traumatic Stress Symptoms) 

นอกจากน้ี มีผลการวิจัยวาหากย่ิงเปนความผิดที่รุนแรงเทาใดย่ิงมี

ประสิทธิภาพมากเทาน้ัน 4 2

43 และในความที่ที่รุนแรงมีการกระทําความผิดซ้ําเกิดข้ึนนอยกวากรณีที่

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เชนตามทฤษฎีของ Milner44 ที่กลาววา จะมีผลแปรผันตามความเจ็บปวด 

ที่ผูเสียหายไดรับ ย่ิงเจ็บปวดมากโครงการย่ิงมีผลมากแตหากกีดกันการใชกระบวนการยุติธรรม 

43 Australian Institutute of Criminology , "Challenges Faced in The 

Implementation and Application of Restorative Justice in Australia", Accessed October 

21, 2015, http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/121-140/rpp127 

/07_challenges.html . 
44 Milner 2012, Restorative Justice and Adult Offending: 12 Years of Post- 

Sentence Practice,in Restorative Justice: Adults and Emerging Practice, edited by J. 

Bolitho J. Bruce and G. Manson (Sydney: Institute of Criminology Press, 2012),  97, 

Quoted in  Kelly Richards, "Taking Victims Seriously? The Role of Victims' Rights 

Movements in The Emergence of Restorative Justice," Current Issues in Criminal 

Justice 21, no.2 (November, 2009). 
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เชิงสมานฉันทไมใหนํามาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงจะทําลายโอกาสที่จะสามารถปองกันไมให

กระทําความผิดเชนน้ันอีกนับพัน44

45  

แตก็มีบางคดีที่ยังตองมีการควบคุมเปนการเฉพาะอยางในคดีที่เกี่ยวกับ

เพศ  จากงานวิจัยของ Stubbs ไดยํ้าวาตองมีความระมัดระวังวาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูเสียหายและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการใชกระบวนการในเหมาะสมเปนสวนสําคัญเพื่อชวยใหการตกลงระหวางผูเสียหายและผูกระทํา

ผิดซึ่ งความสัมพันธของทั้งสองฝายได ดําเ นินไปอยางเปนธรรมชาติ กระบวนการยุติธรรม 

เชิงสมานฉันทกับความรุนแรงในครอบครัวอาจเปนปญหาเน่ืองจาก อิทธิพล (Power) คูกรณี 

มีไมเทากัน และทําใหเกิดขอจํากัดในทางเลือกของผูเสียหาย 

จากรายงานการวิจัยเรื่องการลวงละเมิดทางเพศ (Sexual Assault) 

 และความรุนแรงในครอบครัวเกี่ยวของกับผูกระทําผิดที่ เปนผู เยาว  ใน South Australia 

 โดย Kethleen Daly เปนหัวหนางานวิจัยรวมดวย Dannielle Wade ไดระบุรายละเอียดของ

กระบวนการและผลลัพธจาก  9 คดี45

46 จัดประเภทคดีไดเปนคดีความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกิดจากพี่นอง 

ความผิดเกี่ยวกับเพศอื่นๆ และความผิดทํารายรางกายระหวางบิดามารดากับบุตร โดยมีผูกระทํา

ความผิดเปนเด็ก ความผิดดังกลาวเปนความผิดที่มีลักษณะที่รายแรงขัดตอความสงบเรียบรอย 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน รายงานคดีเหลาน้ีไดมาจากรายงานของตํารวจและการสัมภาษณ

ผูเสียหายหรือตัวแทนผูเสียหาย ซึ่งคดีดังกลาวเปนคดีเกี่ยวกับเพศซึ่งผูเสียหายคอนขางจะออนไหว

งายและย่ิงเกิดข้ึนในครอบครัวดวยแลวย่ิงทําใหยากที่จะเปดเผยเรื่องราว เหตุการณดังกลาวสงผล

กระทบตอผูเสียหายทําใหขาดความเช่ือใจตอผูอื่น โกรธแคนคนในครอบครัวไมวาจะเปนพี่ชาย พอแม

หรือผูชายคนอื่นๆ ถูกรบกวนดวยเหตุการณเสมอๆ มีความคิดอยากฆาตัวตาย ทํารายตนเอง มีอาการ

ทางจิตเปนตน  

45 Sherman and Strang, supra note 10, p.21. 
46 Kathleen Daly, SAJJ-CJ South Australia Juvenile Justice and Criminal 

Jusitice Research on Conferencing and Sentencing Technical Report No.5  In-Depth 

Sturdy of Sexual Assault and Family Violence Cases,Part II, (December 2012), pp.21-

78. 
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ซึ่งผลลัพธน้ันออกมาในทางที่ดี อัตราการกระทําความผิดลดลง ผูกระทํา

ผิดจะเขารวมรับการบําบัดรักษาและหยุดย้ังวงจรการกระทําผิด และผูเสียหายกับสมาชิกในครอบครวั

คนอื่นๆก็จะกลาที่จะแจงความตอเจาพนักงานตํารวจมากข้ึน รวมถึงที่ผูเสียหายไดรูสึกวาพวกเขา

ไดรับพลังมากข้ึนจากการเขามีสวนรวมในโครงการ ซึ่งขอตกลงและกระบวนการใหความเปนธรรม 

แกผูกระทําผิดและผูกระทําผิดจะไดรับผิดชอบตอการกระทําของตน เมื่อไดเขารวมการประชุมกลุม

แลวทุกฝายจะเปดใจคุยกัน และรวมกันพูดคุยเพื่อหาขอตกลงรวมกัน โดยไดตกลงใหผูกระทําความผดิ 

ผูเสียหายกระทําการ ดังตอไปน้ี 

ขอตกลงในสวนของผูกระทําผิด จะใหผูกระทําผิดที่เปนผูเยาวดําเนินชีวิต

ตอไปตามปกติ แตอาจตองเขาตองเขารับคําปรึกษาเชนใหเขารับคําปรึกษาหน่ึงครั้งตอสัปดาห 

เปนระยะเวลา 12 เดือนหรือตามที่ผูใหคําปรึกษาเห็นสมควร เขารวมโครงการที่จัดอบรมโดยศาล  

มีการคุมประพฤติเปนระยะเวลาตามที่กําหนด นอกจากน้ันตองขอโทษผูเสียหาย อาจจะโดยตรง 

หรือโดยการเขียนจดหมายก็ได 

ขอตกลงในสวนของผูเสียหาย ตองไดรับการติดตอจากผูกระทําผิด 

แตหากเปนกรณีที่ผูเสียหายเปนเด็กอาจจะตองไดรับการติดตอจากผูกระทําผิดผานทางผูปกครอง 

เปนระยะเวลาตามที่กําหนดไว และไดรับคําขอโทษจากผูกระทําผิดพรอมกับรายงานความคืบหนา

ของตัวผูกระทําผิดเอง  

งานวิจัยของ Kathleen Daly และ Sarah Curtis-Fawley47 ไดศึกษา

เกี่ยวกับบทบาทของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตอความผิดเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ทางเพศ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชในคดีเกี่ยวกับเพศและเบี่ยงเบนคดีออกจาก

ศาลหรือใหคําแนะนําศาลกอนตัดสินคดี ซึ่งปจจุบันมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

กับคดีความผิดเกี่ ยวกับ เพศที่ผู กระทําผิด เปนผู เ ยาว  เฉพาะในประเทศนิวซีแลนดและ  

South Australia  โดยไดยกตัวอยางกรณีศึกษาของความผิดเกี่ยวกับเพศจากการวิจัยเชิงลึก 14 งาน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในครอบครัว ในชวงป 2001 คดีที่เกี่ยวกับ

ความผิดทางเพศที่เขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดจัดข้ึนใน South Australia  

โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว Family Conference ซึ่งในการประชุมประกอบดวย ผูกระทําผิด 

47 Daly and Curtis - Fawley, Restorative Justice for victims of Sexual 

Assualt, Gender and Crime ; Patterns of Victimization and Offending (2006), pp.231-

234. 
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ที่รับสารภาพ ผู เสียหายหรือตัวแทนผูเสียหาย ผูสนับสนุนคนอื่นๆ ผู เกี่ยวของคนอื่นๆ พรอม 

กับเจาหนาที่ตํารวจและผูประสานงาน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความผิดและกําหนดโทษ  

นอกจากน้ันไดมีการทํารายงานเกี่ยวกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ

จํานวน 387 คน ที่ผูกระทําผิดที่เปนผูเยาว ในระหวางป 1995 และ 2001 พบวาหากใหเขารวม

โครงการจะเปนผลดีตอผูเสียหายมากกวาเขากระบวนการทางศาล การประชุมใหประกันไดวา 

จะตองเกิดบางสิ่งเสมอ ผูเขียนไดระบุไววาผูกระทําผิดที่เขารวมโครงการจะสามารถขอโทษผูเสียหาย 

บริการสังคมและไดรับคําปรึกษาที่เหมาะสมกวาข้ึนศาล สิ่งที่สําคัญคือความตองการผูเขารวมจํานวน

มากมาจากผูเสียหายของความผิดที่รายแรง สวนความผิดตอสวนตัวมากกวาคดีความผิดเล็กๆนอยๆ 

หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย 4 7

48 มีอีกมุมมองหน่ึงรวมถึงงานวิจัยไดแสดงใหเห็นวา มีผู เสียหาย 

ของความผิดเล็กๆนอยๆหลายคนไมประสงคที่จะเกี่ยวของกับกระบวนการเพราะพวกเขายุงเกินไป

และปฏิบัติตอสิ่งน้ันเหมือนไมใชเรื่องสําคัญ   

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงพบวาบรรยากาศในการประชุมไมมีความรุนแรง ไมมีการทํารายรางกาย แตอาจจะมีอารมณ

รุนแรงบาง ซึ่งก็อาจเปนแคการขมขูแตก็มีนอย โดยทั่วไปแลวบรรยากาศในการประชุมไกลเกลี่ยกัน

โดยตรงจะคอนขางสงบ มีบางที่จะตึงเครียดแตก็สามารถควบคุมได จะมีบางครั้งที่ผูเขารวม 

อาจกอความวุนวายหรืออารมณไมได แตบางครั้งก็เบื่อหนาย หากเปนในความผิดที่รายแรงอารมณ 

จะมีสวนเขามาเกี่ยวของแนนอน เมื่อเขากระบวนการแลวตองมีการขอโทษ การขอโทษตอผูเสียหาย

เปนหน่ึงในภารกิจที่สําคัญของกระบวนการ เมื่อสถานการณการประชุมผอนคลาย ผูกระทําผิด 

จะไมรูสึกวาเพียงแคการขอโทษดวยคําพูดจะเปนการเพียงพอ เพราะเพียงแคการพูดวาขอโทษอาจจะ

นอยเกินไปสําหรับความผิดที่รายแรง ผูอํานวยความสะดวกในการประชุมอาจจะใหผูกระทําผิด 

ขอโทษคนอื่นๆในกลุมไมใชแคขอโทษโดยตรงตอผูเสียหายเทาน้ัน หรืออาจจะมีการขอโทษซ้ําโดย

อาจจะเขียนเปนจดหมาย ซึ่งในความผิดที่รายแรงการขอโทษตองเกิดจากการที่ผูกระทําผิดสํานึกผิด 

และจากขอโทษผานผูอื่นไมได ตองใหผูเสียหายรูสึกวาผูกระทําผิดประสงคจะรับผิดชอบกับความผิด 

ที่ไดกอข้ึนมา ดังน้ันทั้งความผิดที่รายแรงและความผิดที่เกิดจากผูใหญการขอโทษจะมีความซับซอน

และตองจับตองไดมากกวา  

 

48 Kelly Richards, Supra note 19, p.304. 
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมใชกระบวนการที่ตองเบี่ยงเบนคดี

หรือมีผลทําใหคดียุติออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติเสมอไป แตเปนกระบวนการยุติธรรม

คูขนานที่ดําเนินคูไปกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก หากไมสามารถยอมความ ถอนฟอง กันได ก็

ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักตอไป ซึ่งเสริมใหความยุติธรรมสมบูรณย่ิงข้ึน เน่ืองจากเปด

โอกาสใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดมีโอกาสสื่อสารกัน แตอยางไรก็ดี อาจนําผลการเขารวม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอาจจะมาประกอบการใชดุลพินิจของศาล สําหรับคาใชจายในการ

ดําเนินการน้ันไมนาจะมีคาใชจายมากไปกวาการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 48

49 

ตัวอยางการใชในคดีที่รายแรง ในสหราชอาณาจักรและในประเทศแถบ

ยุโรปอื่นๆ มีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีเล็กๆนอยๆ บางรัฐในอเมริกาได 

มีการขยายคดีที่สามารถเขาสูกระบวนการเชิงสมานฉันทไปใชกับคดีรายแรงอื่นๆ เชน ใน Texas 

Victims Services ที่ใชการประนอมขอพิพาททั้งทางตรงและทางออมในคดีที่เหย่ือถูกฆาตกรรม 

กับครอบครัวของเหย่ือ ที่รูสึกวาตัวเองยังไมปลอดภัย มีความรูสึกหวาดระแวง แมคดีจะจบลงไปแลว 

ไดมาสะสางปญหากับผูกระทําผิด ถามคําถามที่คางคาใจทําใหชวยบรรเทาความเจ็บปวด และปญหา

ที่ค่ังคางในใจได  

2.2.2.2 แนวความคิดท่ีคัดคานการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

ความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวนใหญจะใชในคดีที่มีลักษณะ

เล็กๆนอยๆ อยางเชน คดีที่มีผูเยาวเปนผูกระทําความผิดเพราะผูกระทําผิดที่เปนผูเยาวจะกระทํา

ความผิดที่ไมรุนแรงมากเหมือนอยางผูใหญกระทํา ในอดีตมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

ที่พัฒนามาเพื่อใชกับความผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยเฉพาะอยางเชนลักทรัพย เปนตน และมักจะใชวิธีการ

เบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม อยางเชน ใน Northern Territory ที่ใหเบี่ยงเบนคดี 

ที่ผูกระทําผิดกระทําความผิดเล็กนอยออกจากกระบวนการยุติธรรม  

แมปจจุบันจะมีทฤษฎีและงานวิจัยที่ ยืนยันวาการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีที่รายแรงก็ใหผลในทางบวกเชนกัน พบวาอัตราการกระทําผิดซ้ํานอยกวา

คดีที่เขาสูแคกระบวนการยุติธรรมตามปกติ อีกทั้งไดมีการขยายไปใชในความผิดอยางความผิด

เกี่ยวกับเพศ คดีความรุนแรงในครอบครัว คดีฆาตกรรม แตก็ไมมีหลักสากลที่สนับสนุนใหใช

49Roger Graef, Why Restorative Justive? Repairing The Harm Caused by 

Crime, (London: Calouste Gulbenkian Foundation), p.51. 
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่รายแรง 4 9

50  Clarke และ Davies ไดกลาววา

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเหมาะกับความผิดที่ไมรุนแรงมากหรือเหมาะกับความผิดที่ไมมี

ความรุนแรง 5 0

51 หรือบทความของ Pranis  ก็มองวาก็ไมสมควรใชวิธีการประนอมขอพิพาทกับคดี 

ที่มีความรุนแรงเชนกัน 5 1

52 นอกจากน้ันยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความตองการเขามีสวนรวม 

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใหผลขัดแยงกับแนวความเห็นสนับสนุนที่ไดกลาวมาแลว

ขางตนวาผูประสงคเขารวมสวนใหญเปนผูเสียหายในคดีรายแรง ซึ่งงานวิจัยแนวน้ีไดผลอีกดาน 

วาผู เสียหายที่ประสงคจะเขารวมในกระบวนการยุติธรรมน้ันก็เปนคดีเล็กๆนอยๆอยางเชน 

 คดีประเภท Misdemeanor ไดเชนกัน ซึ่งงานวิจัยน้ีสอบถามจากผูที่เขารวมกระบวนการแลว ซึ่งผูที่

เขารวมน้ันสวนใหญก็สมัครใจเขารวมอยูแลว จึงทําใหผลการวิจัยออกมาในทางที่ดี 

เหตุผลที่ไมสนับสนุนใหใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเน่ืองจาก

ผูเสียหายในคดีที่รายแรงยังคงมีความโกรธแคนอยู หากเขากระบวนการไปอาจไปแสดงทาทางโกรธ

แคนผูกระทําผิด อีกทั้งยังมองวาการใหอภัยในความผิดที่อันตรายเชน ในความผิดที่เกี่ยวกับความผิด

ในครอบครัว เปนการเพิกเฉยตอความตองการของสังคมที่ตองการความปลอดภัยจากอาชญากรรม 

การใหอภัยจึงมีความเสี่ยง ถาไมควบคุมผูกระทําผิดเหมือนกับอนุญาตใหทําผิดซ้ําอีก โดยเฉพาะเรื่อง

ความรุนแรงในครอบครัวก็จะเห็นไดมีการใหอภัยเพื่อรักษาความสัมพันธย่ิงทําใหตนเองตกเปนเหย่ือ 

ดังน้ันการใหอภัยจึงเปนปญหาในกรณีคดีที่มีลักษณะรายแรง มันงายเกินไปที่จะใหอภัยกับความผิดที่

กระทําตอผูอื่นเพราะอาจถูกมองวากลายเปนการไมเคารพตอเหย่ือ 52

53  

50 Kelly Richards, supra note 19, p.305. 
51 Clarke F and Davies I, "Victim Offender Mediation in Queensland," The 

Queensland Lawyer 14, no.5 (1994). Quoted in Kelly Richards, Taking Victims 

Seriously? The Role of Victims' Rights Movements in The Emergence of Restorative 

Justice (November, 2009), p.305. 
52 Pranis K, "The Practice and Efficacy of Restorative Justice,"  Journal of 

Religion & Spirituality in Social Work 23, no.1/2 (2004). Quoted in Kelly Richards, 

Taking Victims Seriously? The Role of Victims' Rights Movements in The Emergence of 

Restorative Justice (November, 2009), p.306. 
53 Ross London, Crime Punishment and Restorative Justice : A Framework 

for Restoring Trust (Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2014), p.123. 
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นอกจากน้ันยังมีความกังวลในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

กับความผิดที่มีลักษณะรายแรงวา 

1. เปนการทําใหความผิดที่มีลักษณะรายแรงที่กอใหเกิดความเสียหาย 

ความทุกขทรมานดูรุนแรงนอยลงและผลลัพธก็ไมรุนแรงเพียงพอไมสามารถทําใหสังคมรูสึกได 

วาผูกระทําผิดไดชดใชสิ่งที่ตนทําไดอยางสาสม 

2. การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวทําใหไดรับ 

การลดหยอนผอนโทษ ทําใหผูกระทําผิดไมสํานึกผิดอยางแทจริง แตประสงคจะเขารวมกระบวนการ

เพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษ 

3. กรณีที่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชในรูปแบบของ 

การเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ เปนทางเลือกที่น่ิมนวล (Soft Option) ไมไดให

ผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบเทาที่ควร  

4. เปนการทําใหผูเสียหายรูสึกตกเปนเหย่ืออาชญากรรมอีกครั้ง 

(Revictimization) โดยเฉพาะในคดีที่ผูเสียหายและผูกระทําผิดมีอํานาจไมเทาเทียมกัน (Power 

Imbalance)  

5. กระทําไดยากย่ิงในความผิดที่มีความรุนแรงมาก ผูเสียหายย่ิงมี 

ความโกรธแคนมากจนไมอาจทําใหเขารวมพบปะกันได หรือไมประสงคจะพบกับผูกระทําผิดเลย 

กลับตองการใหผูกระทําผิดรับโทษชดใชในสิ่งที่ไดกระทําลงไป 
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บทที่ 3 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง 

ในตางประเทศ 

 

3.1 แคนาดา 

 

แคนาดามีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยเริ่มพัฒนามาจากวัฒนธรรม

ของชาวพื้นเมือง ตอมาไดเริ่มมีโครงการเพื่อการเยียวยาเหย่ือและผูกระทําผิดเริ่มตนครั้งแรกที่เมือง 

Kitchener ในป 1974 และประสบความสําเร็จในเวลาตอมา โดยไดรับการสนับสนุนจากสภา

คริสตจักรเพื่อการแกไขฟนฟู ไดใหการสนับสนุนอยางดีจนกระทั่งสามารถจัดใหมีโครงการอืน่ๆเพิม่อกี

จํานวนมาก มีการริเริ่มโดยหนวยงานที่ไมใชหนวยงานของรัฐ แคนาดาไดมีโครงการเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหลายโครงการ ผูกระทําผิดที่เขารวมอาจเปนไดทั้งเด็กและผูใหญ 

และกระทําผิดที่นํามาใชน้ันอาจเปนคดีอาญาเล็กนอยหรือรุนแรง แตสวนใหญแลวจะถูกนํามาใชกับ

คดีที่ไมรุนแรง อยางเชน โครงการ  "Community Justice Forums" ที่ใชกับคดีอาญาที่ไมรุนแรงที่

เกิดจากการกระทําความผิดของเยาวชนโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว (Family Group 

Conferencing - FGC) 

ทางดานกฎหมาย ในแคนาดามีกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ไดแก The Criminal Code 1997 ในมาตรา 718 (2) (e) (f)  part XXII ที่ไดกําหนดเกี่ยวกับการ

ลงโทษอยางอื่นซึ่งไมใชโทษจําคุกเปนการรองรับแนวทางการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

โดยไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไวในเรื่องมาตรการทางเลือกเพื่อการ

เบี่ยงเบนคดี หากคดีน้ันเหมาะสมและผูที่จะตองเขารวมสมัครใจแลว ก็จะมีการสงคดีเขารวมโครงการ 

โดยมีผูที่รับผิดชอบดําเนินการคืออัยการสูงสุดและผูแทนที่ไดรับมอบหมาย แตหากผูเขารวมไมเต็มใจ

โครงการก็จะไมเกิดข้ึน  The Youth Offender Act 1985 และ The Youth Criminal Justice Act 

2003 ไดบัญญัติใหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนทางเลือกแทนกระบวนการยุติธรรมของ

ศาลในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนเยาวชน มีการกําหนดมาตรการใหผูเยาวรูสึกผิดและรับผิดชอบตอ

การกระทํา โดยจะมีอัยการสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูที่ไดรับการแตงต้ังจากเจาหนาทีข่องรฐั

เปนผูดําเนินการ ทั้งน้ีเยาวชนที่จะเขารวมกระบวนการตองกระทําดวยความสมัครใจ   
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ในแคนาดาแตละทองถ่ินจะมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแตกตางกัน 

บางชุมชนอาจไมไดนํามาใชในรูปแบบที่เปนทางการ  แตละรัฐสามารถกําหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติไดเอง แตละรัฐจึงมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชแตกตางกันไป  

ปจจุบันใน The Victims' Bill of Right ไดถูกแกไขเพิ่มเติมโดย The Restorative 

Justice Act 3rd Session, 40th Legislature Bill 60.1 ในป 2014 ของมลรัฐ Manitoba ออกตาม 

The Criminal Code มาตรา 717 และ The Youth Criminal Justice Act มาตรา 10 ไดแกไขโดย

เพิ่มเติมเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาไปในกฎหมายดังกลาวดวย 

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีรายแรงในประเทศแคนาดา 

ไดเริ่มใชในโครงการ Fraser Region Community Justice Initiatives Association (CJI) ที่ได

กอต้ังข้ึนใน Langley, British Columbia โครงการน้ีเปนการแกไขความขัดแยงในชุมชน โดยนํา

วิธีการเชิงสมานฉันทมาปรับใช  ซึ่งวิธีการจะเปนการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและ

ผูกระทําผิด (Victim offender mediation) โดยออกแบบใหคูกรณีมาพบกันเพื่อเยียวยาความ

เสียหายและหาขอยุติ  

โครงการที่สําคัญของ CJI มี Education for Peace building ซึ่งเปนโครงการที่นําเอา

วิธีการสมานฉันท (Restorative Action) มาใชในโรงเรียนโดยจะไมเนนวิธีการลงโทษ แตจะเปนใน

รูปแบบของการใหคําแนะนําถึงวิธีการที่เหมาะสมกับผูปกครองในการควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  

เปาหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมในโรงเรียน รวมถึงเด็กนักเรียน พอแม และผูสอนให

สามารถเปลี่ยนมุมมอง ในป 2005 มีการรวมมือกับโรงเรียน Langley School เปนที่แรกเพื่อเสาะหา

วิธีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชกับโรงเรียนในทองถ่ิน วิธีการที่นํามาใชจะ

แตกตางออกไปตามระดับช้ัน อยางในระดับช้ันมัธยม  จะมีการทํา Conversation Peace ใหนักเรียน 

พอแม และผูดําเนินงาน เตรียมพรอมสําหรับกรณีที่มีความขัดแยงเกิดข้ึน ถาเปนระดับประถม จะใช

วิธีการฝกและกระตุนครูเพื่อใหนําเทคนิคที่ไดไปปรับใชในหองเรียน โดย CJI ไดจัดทําคูมือ Talking 

1The Restorative Justice Act, 8(1)-8(4), Government Bill, Bill60, 40th 

Legislature Bill 60(2014):5. 
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Peace ไวเปนแนวทางในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและนาเคารพ 2โครงการมีการฝกฝน

ระยะสั้นๆหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบครึ่งวัน เต็มวัน หรือสองวัน แลวแตวาประสงคจะเลือก

รูปแบบใด ซึ่งแตละรูปแบบก็มีการฝกฝนที่แตกตางกัน ดังน้ี 

1. Essential of Group Facilitation (ครึ่งวัน) เปนการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการสํารวจวามีเรื่องใดที่พูดไมได ไมเขาใจ ฟงและสื่อสารและเพื่อการมีชีวิตอยูของคูกรณีประจําวัน 

2. การทํางานกับผูเสียหายจากอาชญากรรม (1 วัน) เพื่อสรางความมั่นใจและพัฒนา

ทักษะการทํางานรวมกับผู เสียหายผานกระบวนการสมานฉันท อีกทั้ งใหรับรู ถึงงานวิจัย 

การดูแลรักษาความเจ็บปวดใหม และปรับใชในเชิงปฏิบัติ ผานการนําเสนอ สัมภาษณผานวิดีโอหรือ 

การถกเถียงกันในกลุม เรียนรูวาจะบอกกลาวความตองการที่เกิดจากอาชญากรรมโดยตรงจาก

ผูเสียหาย 

3. การจัดการจับคดีซับซอน (2 วัน) เปนคดีที่มีความกระทบกระเทือนอารมณ การทํา

รายรางกาย หรือเปนประเด็นทางสังคม  จะมีการเตรียมการกอนการรวมพบปะ 

หากเปนกรณีคดีอาญาที่มีลักษณะรายแรง ทาง CJI มีโครงการที่ช่ือวา Victim 

Offender Mediation หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Victim offender mediation Program (VOMP) เปน

โครงการสําหรับคดีอาญาที่มีลักษณะรายแรง เชน การกระทําผิดทางเพศอยางรายแรง ขมขืนตอเน่ือง 

ฆาตกรรม การปลนโดยมีอาวุธเปนตน 

3.1.1 Victim Offender Mediation Program (VOMP) 

3.1.1.1 ความเปนมา 

การพัฒนาการของโครงการ VOMP ในการนํามาใชกันคดีที่รายแรงน้ัน 

เริ่มจากสหรัฐอเมริกา ในป 1983 นายอําเภอในเมือง Genesee County หรือ รัฐนิวยอรก ไดแนะนํา

การโครงการ Victim-Offender Reconciliation program (VORP) สําหรับความผิดที่มีลักษณะ

รุนแรง จนกระทั่งไดมี The Fraser Region Community Justice Initiatives Association 

(FRCJIA) เขามาพัฒนาและหาขอมูลเพื่อใหเกิดโครงการที่ใชในคดีรายแรงได โครงการแรกที่เริ่มตนคือ 

VORP จัดใน Stave Lake Correctional Center มีการนําผูเสียหายเปนกลุมผูหญิงจํานวน 6 คน 

และทั้งหมดเปนผูรอดชีวิตจากการลวงละเมิดทางเพศเมื่อตอนยังเปนเด็ก และอีก 3 คน จากการลวง

2Corrective Service Canada, "Fraser Region Community Justice Initiatives 

Association (CJI)," Accessed Oct 12, 2015,  http://www.csc-scc.gc.ca/restorative-

justice/003005-4103-eng.shtml. 
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ละเมิดทางเพศ และนําผูกระทําผิดจะเปนกลุมผูชายจํานวน 7 คนที่เคยทําความผิดอยางการรวม

ประเวณีกับผูที่มีความใกลชิดทางพันธุกรรมหรือความผิดลวงละเมิดเด็ก ทั้งสองกลุมจะเขาพบปะกัน

อาทิตยละครั้งเปนระยะเวลากวา 3 เดือน สวนกลุมที่ไมสามารถเขารวมไดก็มีอยางเชน กลุมที่ผูหญิง

ไมไดเปนผูเสียหายของผูกระทําผิด 

ตอมาในป 1989 FRCJIA ไดศึกษาในเรื่องความเปนไปไดที่จะนํา Victim 

- Offender Reconciliation ไปใชกับคดีที่รายแรง โดยทีมวิจัยไดสํารวจขอมูลจาก Lower 

Mainland B.C. หนวยงานของรัฐ โดยใชขอมูล 6 เดือนสุดทายของป 1988 ขอมูลน้ันเปนขอมูล

เกี่ยวกับอาชญากรรมที่กระทําความผิดรายแรง 55

3 มีผูถูกขังจํานวน 62 คนในเวลาน้ันและมี 31 คนที่ตก

ลงจะใหสัมภาษณ และมีผูเสียหายอีก 28 คนตกลงจะใหสัมภาษณดวย สวนใหญของสองกลุมตอบรับ

กับแนวความคิดที่จะนํา VOM มาใชในคดีของพวกเขา ผลออกมาไปในทางที่ดี  

แนวความคิดของ Victim Offender Reconciliation Program หรือ 

VORP เริ่มตนจากชาวแคนาดา โดยมีการนําผูเสียหายและผูกระทําผิด มาแลกเปลี่ยนขอมูลและ

ความรูสึกตอกัน  ทั้งน้ีเพื่อใหไดผลลัพธที่นาพอใจตอทั้งสองฝาย โครงการ VORP เปนโครงการที่ตอง

มีผูไกลเกลี่ยที่ไดรับการฝกอบรมแลว สวนใหญจะเปนอาสาสมัคร เปาหมายของโครงการ VORP มี

ดังน้ี  

1. ระบุไดวาอาชญากรรมใดที่ชุมชนสามารถที่จะรับมือได 

2. มีการฟนฟูผูกระทําผิดกลับสูสังคมและเสริมสรางความเขาใจกับ

ระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด 

3. ทําใหขอตกลงระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิดบรรลุผลไดงายข้ึน 

4. ชวยเหลือผูกระทําผิดในการชําระหน้ีโดยตรงแกสังคมและผูเสียหาย 

5. สมาชิกในชุมชนตองมีส วนร วมในการแกปญหาที่ จะนําเขาสู

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

นอกจากน้ันยังมุ งหมายใหผู เสียหายไดรับโอกาสในการเขารวม

กระบวนการเพื่อแกไขปญหา และเปนการเพิ่มโอกาสไดรับการเยียวยาและชดใชความเสียหาย 

นอกจากน้ันผูเสียหายสามารถที่จะหาขอมูลไดโดยตรงจากผูกระทําผิดเพื่อใหเกิดความรูสึกวาปญหา

3David L. Gustafson and Henk Smidstra, "Victim Offender Reconciliation in 

Serious Crime", Report prepared by Fraser Region Community Justice Initiatives 

Association ( May, 1989). 
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ไดยุติลง โดยวิธีที่สันติเปนผลใหความรูสึกเสียใจและโกรธลดลง สวนทางดานผูกระทําผิดจะได

ตระหนักถึงความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ เพื่อที่จะไดแกไขและรับผิดชอบตอการกระทําไดอยางตรง

ตามความตองการที่ตกลงกันอยางสมเหตุสมผล ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกิดข้ึนวาเกิดไดอยางไร

และเหตุผลที่กระทําผิด  ทางดานชุมชนน้ันไดขยายวิธีการทางเลือกอื่นในการจัดการกับคดีตางๆที่

ไมใชวิธีการทางศาล อีกทั้งคาใชจายและตนทุนจะลดลงอยางเชนใชจํานวนคนนอยกวากระบวนการ

ทางศาล อีกทั้งยนระยะเวลาการพิจารณาคดี นอกจากน้ันยังสงผลใหคนในชุมชนเขาใจและมีสวนรวม

ในกระบวนการยุติธรรม 5 6

4 และกระบวนการ (Process) ของ VORP จะดําเนินการโดยผูไกลเกลี่ยที่

ไดรับการฝกฝนมาแลว หรืออาจจะเปนอาสาสมัครก็ได และตองนําตัวผูเสียหายและผูกระทําผิดมาเขา

รวมโครงการและหาวิธีแกปญหาใหทั้งสองฝายพอใจ  

ในป 1994 ไดมีการพัฒนาโครงการ  Victim Offender 

Mediation/Dialogue Program (VOMP) เปนโครงการที่จัดต้ังข้ึนภายใตหนวยงานที่ไมแสวงหากําไร

ที่มีช่ือวา the Fraser Region Community Justice Initiatives Association (FRCJIA)  

ใน Langley  British Columbia ในเมือง Langley เปนเมืองที่มีลักษณะผสมผสานเกษตรกรรม  

การพาณิชยกรรม ใน Fraser Valley 45 กิโลเมตร ทางดานตะวันออกของ Vancouver 

ประกอบดวยจํานวนประชากร 60,000 คน ซึ่งรอบเมืองจะมีเรือนจํา 6 เรือนจํา อีกทั้งยังมี  

Regional Psychiatric ซึ่งเปนศูนยรับผูเขารวมโครงการอยางผูถูกคุมขังในชวงเริ่มตน สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของ VOMP ที่ตองการทําเปนโครงการระยะยาว (8 เดือน) สําหรับความผิดที่รายแรง

และความผิดทางเพศ57

5   

หนวยงาน FRCJIA กอต้ังเมื่อป 1981 โดยมี Mennonite church  

ในทองถ่ินเปนผูสนับสนุน และมีผูที่เปนผูจัดการโครงการและมีอาสาสมัครที่อาสาเปนเจาหนาที่ 

การไกลเกลี่ยในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยเล็กๆนอยที่พนักงานคุมประพฤติรองขอ จนในป 1984 

FRCJIA ไดรับเงินทุนสนับสนุน จากสํานักงานอัยการสูงสุดและไดจัดต้ังเปนองคกรไมแสงหาผลกําไร

ในป 1995 ตอมา FRCJIA ไดขยายโครงการ VORP ไปยังเมือง Surrey ที่อยูใกลเคียงในป 1988  

และไปยัง Burnaby-New Westminster ในป 1989 ซึ่งปจจุบันโครงการดังกลาวยังคงใชอยู  

จนกลายเปนโครงการที่เกาแกที่สุดที่ยังใชงานอยูในสหรัฐอเมริกาเหนือ ต้ังแตป 1991 เปนตนมา  

4Community Justice Initiatives Association, "Victim Offender 

Reconciliation," Accessed June 12,2015, http://www.cjibc.org/victim_reconciliation. 
5Tim Roberts, Evaluation of The Victim Offender Mediation Project 

Langley B.C. Final Report for Solicitor General Canada, (Victoria,B.C., 1995), p. 4. 
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นอกจากน้ันยังมีวิธีการ Victim Offender Communication ที่ถูก

นํามาใชในการเยียวยาผูเสียหายและผูกระทําผิด และยังมีวิธีการอยาง เขียนเปนจดหมาย การอาน

จดหมายของกลุมผูเสียหายแกกลุมผูกระทําผิด มีการพบกันเพื่อเจรจาและขอโทษ มีการพบกัน

ระหวางกลุมผูกระทําผิดเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล กลุมผูเสียหายจะใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ไดรับ

ใหแกผูกระทําผิด  

3.1.1.2 หลักการสําคัญ 

ปรัชญาเบื้องหลังโครงการ VOMP เปนการนําแนวคิด Restorative 

Justice มาใช ซึ่ง Dave Gustafson หัวหนาโครงการ VOMP ไดรับอิทธิพลมาจาก Howard Zehr 5 8

6 

จากหลักการ Restorative Justice ที่วา อาชญากรรมคือการทารุณตอคนและความสัมพันธ ไดสราง

ปญหาที่ตองไดรับการแกไขใหถูกตอง ความยุติธรรมมีสวนเกี่ยวของกับผูเสียหาย ผูกระทําผิด  

และชุมชน จึงตองรวมกันหาทางออกที่จะเยียวยารักษา ฟนฟูใหกลับสูสังคมและสรางความมั่นใจ  

สิ่งที่ตองแกไขใหถูกตองตองแกไขในสวนของความสัมพันธระหวางคนดวยกัน ไมใชมุงแตการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบที่มี หลักการของ VOMP  มีดังน้ี 

1. ความปลอดภัย (Safety) ในคดีความผิดที่รายแรง ผูเสียหายจะ

สูญเสียความปลอดภัยทั้งทางรางกายและทางจิตใจไปตลอดชีวิตหากไมจัดการกับมัน ในหลายๆคดี 

ผูกระทําผิดมักจะมีเหตุผลที่จะกลัวในเรื่องความปลอดภัย ย่ิงตอนที่เขากลับคืนสูสังคมที่ความผิดได

เกิดข้ึน 

2. การไดรับการปลดปลอย (Autonomy) ในการเยียวยารักษานอกจาก

จะใหมีการเยียวยาความเสียหายทางดานทรัพยสินแลว  ยังมีเปาหมายเพื่อใหผูเสียหายปลดปลอย

ความรูสึกที่คับของใจของตนเองและสามารถกาวขามผานอดีต สําหรับผูเสียหายหลายกรณีน้ันยังคง

รูสึกวาผูกระทําผิดยังคงมีอํานาจเหนือกวาตนเองไมวาจะรูหรือไมรูวาผูกระทําความผิดเปนใครก็ตาม 

ซึ่งสงผลเสียตอการดํารงชีวิตเปนอยางย่ิง ทางดานผูกระทําผิดที่สํานึกผิดแลวและไดรับการยกโทษ

หรือใหอภัยจากผูเสียหาย จะเปนกระตุนจิตสํานึกการควบคุมศีลธรรมของตัวผูกระทําความผิด 

3. กระบวนการในการเยียวยารักษาเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง

ผูเสียหายและผูกระทําผิด (Relatedness) แมวาจะเปนความรูสึกในดานที่ไมดี การรูถึงความสัมพันธ

น้ีจําเปนในการรวบรวมขอมูลใหไดมากพอเพื่อตัดสินใจวาในอนาคตความสัมพันธจะเปนในรูปแบบใด 

ความสัมพันธน้ันรวมถึงความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ อยางครอบครัวเล็ก (Family of Origin) จนถึง

6Ibid. 
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ครอบครัวใหญ (Extended Family) เพื่อน เพื่อนรวมงาน ความสัมพันธของผูกระทําผิดกับชุมชน

ใหญที่เกิดจากการกระทําความผิดอาจจะไมดีหรือดีน้ันจะตองถูกรับรู แตการปรับระดับความสัมพันธ

ทําไดไมงาย ข้ึนอยูกับความเคารพและความรับผิดชอบที่ผูกระทําผิดและผูเสียหายมีหรือความเอาใจ

ใสมากกวาตามหนาที่ มันเปนเรื่องเกี่ยวกับ ความรูสึกทางจิตใจ ความตองการที่ใหมีสันติเกิดข้ึนและ

ตองการความพรอมจากทั้งสองฝาย 

 

3.1.1.3 ลักษณะความผิดรายแรงท่ีสามารถเขารวมโครงการ 

โครงการ VOMP พัฒนามาจาก VORP ซึ่งในโครงการ VORP น้ัน

ลักษณะความผิดที่เขารวมโครงการ สวนใหญจะเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เล็กๆนอยๆ แตก็มีบางที่

เกี่ยวกับการทํารายรางกายทั่วไป ผูที่เขารวมโครงการมีทั้งเยาวชนและผูใหญ แตสวนใหญจะเปน

เยาวชน สวน VOMP ใชกับกรณีดังตอไปน้ี คดีเล็กๆนอยๆ อาจจะมีการบาดเจ็บเล็กนอยหรือไมมีการ

บาดเจ็บเลย หรือเกี่ยวกับสิ่งของมีคาเล็กนอยสูญหาย แตอยางไรก็ตามโครงการ VOMP จะแตกตาง

ออกไปคือจะรับคดีที่รุนแรงมากกวา เชนการกระทําผิดทางเพศอยางรายแรง ขมขืนตอเน่ือง 

ฆาตกรรม การปลนโดยมีอาวุธเปนตน59

7 อีกทั้งจะไมเกี่ยวของกับกระบวนการลงโทษ สวนใหญแลวจะ

เปนการใชในข้ันตอนที่ผูกระทําผิดรับโทษจําคุก 

3.1.1.4 เปาหมายของ VOMP 

มุงเนนไปที่การเยียวยามากกวาการฟนฟูใหกลับสูสังคม รูปแบบของ

โครงการมีเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและความเขาใจระหวางสองฝาย ซึ่งการแทรกแซงเปนได

หลากหลายทั้งการใหคําปรึกษา ชวยสนับสนุน วัตถุประสงคของโครงการ คือ 

1. ผลักดันใหผูเขารวมโครงการพูดถึงประเด็นและความกังวลเกี่ยวกับ

อาชญากรรมและผลของความผิดที่มีผลตอผูเสียหาย 

2. สรางกลุมที่มีกระบวนการที่สามารถนําไปสูมุมมองใหมๆและลด

ระดับความกังวลและสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย 

7Jo-Anne Wemmer and Marisa Canuto, Victims' Experiences with 

Expectations and Perceptions of Restorative Justice: A Critical Review of The 

literature, (International Centre for Comparative Criminology University de Montréal 

canada, 2002). 
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3. หาปญหาและขอกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ผูกระทําผิดถูกปลอยตัวกลับสู

สังคม และวิธีการที่ทําใหผูกระทําความผิดกลับไปใชชีวิตในสังคมได 

4. จัดใหมีผูดําเนินงานที่มีความเขาใจถึงความรูสึกของคูกรณีไดดี 

เพื่อใหเปนผูอํานวยความสะดวกในการสมานฉันท 

3.1.1.5 ชวงเวลาท่ีเขารวม VOMP 

โครงการมุ งไปยังผูที่ ถูกคุมขัง หรือ ชวงหลังการรับโทษ (post-

Incarceration Stage) โดยเริ่มตนที่ Lower Mainland of British Columbia รวมถึงผูเสียหายดวย 

เพื่อใหผูกระทําผิดและผูเสียหายจากการกระทําผิดอาญาน้ันไดรับการเยียวยาและปดประเด็นปญหา 

วิธีการก็จะเปนการพบปะซึ่งหนาโดยจะมี "ผูไกลเกลี่ย" ที่ทําหนาที่อํานวยความสะดวกและดูแลการ

สนทนาใหผอนคลายแตจะไมเขาแทรกแซงคูกรณี การดําเนินงานและกระบวนการเตรียมความพรอม

จะเปนในรูปแบบของการบําบัดตามธรรมชาติ นําขอมูลจากทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติปจจุบันถึง

การบําบัดผูกระทําผิดและเยียวยาความเจ็บปวดของผูเสียหาย นับแตมีโปรแกรม VOMP มาทั้ง

ผูเสียหายและผูกระทําผิดเขารวม ไดมีรายงานแสดงถึงการเยียวยาและการปรับปรุงพฤติกรรมโดย

นักวิจัย    Tim Robert ไดประเมินโครงการ VOMP  โดยไดรายงานวาไดผลในทางบวกที่ดีที่สุด

โปรแกรมหน่ึงจากโปรแกรมทั้งหลายที่เขาเคยพบมาในชีวิตทํางาน 30 ปของเขา60

8 

3.1.1.6 การคัดเลือกคดีเพ่ือเขารวม VOMP 

คดีที่สามารถเขารวมโครงการน้ัน เปนความผิดที่มีลักษณะรายแรงได 

แตไมสามารถรับคดีไดทุกคดีเขารวมโครงการ ตองมีการคัดเลือกโดยอาศัยหลักเกณฑ ดังน้ี 

(1) การประเมินความเหมาะสมของผูกระทําผิด 

การประเมินตัวผูกระทําผิด จะดูจากเอกสารที่เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด 

(File Review) เชนบันทึกการจับกุม บันทึกจากศาล เอกสารตรวจสอบสภาพจิตใจ คําแถลงการณ

ของผูเสียหาย เปนตน ซึ่งจะพิจารณาดวยวาผูกระทําผิดจะสามารถตอบคําถามที่ผูเสียหายจะถามได

หรือไม อีกทั้งยังประเมินผูกระทําผิดเปนแบบประเมินใหคะแนน (Offender Assessment Point 

Scale) อยางเชนกรณีมีผูกระทําผิดหลายคน ผูกระทําผิดคนแรกเปนคนที่พูดไมคอยเกงแตเปนคนที่มี

ความเสี่ยงในการกระทําความผิดซ้ําตํ่าก็จะมีโอกาสเขารวมโครงการมากกวาคนที่สื่อสารเกงแตมคีวาม

8Community Justice Initiatives Association, "Victim Offender Mediation," 

Accessed  June 14,2015, http://www.cjibc.org/victim_mediation. 
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เสี่ยงในการกระทําความผิดซ้ําสูง 61

9 นอกจากน้ันตองมีการประเมินผูกระทําผิดเพื่อพิจารณาวาผูกระทํา

ความผิดมีความเห็นอกเห็นใจผูเสียหายเพียงใด แลวนําผลการประเมินมาสรุปวาเหมาะสมที่เขาเขา

โครงการหรือไม การประเมินจะประเมินในเรื่องหลักๆดังน้ี 

1. มีความเคารพตอผูเสียหาย สํานึกผิดและมีความเขาใจถึงผลของการ

กระทําผิดที่เกิดข้ึนตอผูเสียหาย และความสามารถในการสื่อสารความเขาใจน้ันออกไปได อีกทั้งคําพูด

และอากัปกิริยาตองสอดคลองกัน ผูกระทําผิดบางคนก็พูดไมคอยเกงและการศึกษาตํ่า แตก็สามารถ

เขารวมโครงการและสื่อสารกับผูเสียหายได 

2. ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบตอการกระทําผิดและเต็มใจที่จะตกลงหรือ

กระทําการในเชิงสัญลักษณตางๆที่จะทําไดในสถานการณน้ัน เชน เขียนจดหมายสื่อสารกันเพื่อขอ

โทษผูเสียหาย 

 (2) การประเมินความเหมาะสมของตัวผูเสียหาย  

พิจารณาจากประวัติ (File Review) เชนเดียวกับผูกระทําผิดผานทาง

เอกสารของเจาหนาที่ตํารวจและคําแถลงการณของผูเสียหาย หากเปนกรณีที่ผูกระทําผิดเปนผูริเริ่ม 

และเจาหนาที่กังวลเกี่ยวกับอารมณที่ออนไหวของผูเสียหาย อาจตองไปติดตอกับบุคคลที่สามเพื่อมา

เปนตัวกลางสานสัมพันธ เชน ลูกขุน เจาหนาที่ผูชวยเหลือผูเสียหาย นักบําบัด ตํารวจ หรือผูชวย

เหลือสวนตัว ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหผูเสียหายรูสึกตกเปนผูเสียหายอีกครั้ง (Revictimization) 

เพราะการเขารวมกระบวนการอาจทําใหผูเสียหายรูสึกเครียดและหวาดกลัวการที่จะตองไปเกี่ยวของ

กับผูกระทําความผิด ดังน้ันจึงควรมีการติดตอผานคนกลาง (Intermediary Contact) แตกรณีที่ไมมี

คนกลาง ก็อาจจะเขียนเปนลายลักษณอักษรสงใหแกผูเสียหาย โดยใหขอมูลพรอมกับเชิญใหติดตอ

มายัง VOMP แตวิธีการน้ีมักจะไมคอยนํามาใชเทาใดนักเพราะจะทําใหเกิดปญหากระทบกับผูเสียหาย

และครองครัวของผูเสียหาย ทําใหเกิดความหวาดระแวงและเปนการบุกรุกการใชชีวิตของผูเสียหายที่

ไมรูถึงผลกระทบ จึงใชวิธีการดังกลาวอยางจํากัด 

การใหประเมินคะแนนผูเสียหาย (Victim Assessment Point Scale) 

เมื่อเจาหนาที่สัมภาษณผูเสียหายครั้งแรกจะประเมินถึงความเหมาะสมในการเขารวมโครงการ การ

สัมภาษณผูเสียหายน้ันสวนใหญจะเปนการพูดคุยอธิบายใหผูเสียหายเขาใจถึงกระบวนการ เจาหนาที่

ตองเขาพบกับผูเสียหายหลายๆครั้ง เพื่อใหผูเสียหายเขาใจวาการแสดงออกถึงความเจ็บปวด ความ

โกรธ ความทรมานและผลกระทบน้ันเหมาะสมกับทั้งพวกเขาและผูกระทําผิด และเจาหนาที่คํานึงถึง

9Ibid., p.32. 
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ความรูสึกอยากแกแคนที่อาจกออันตรายแกผูกระทําผิดดวย แตไมคอยมีการคัดออกดังเชนการคัด

ผูกระทําผิดออก 

เมื่อประเมินทางดานผูเสียหาย และผูกระทําความผิดแลว หากไมผาน

เกณฑการประเมินจะมีการคัดเลือกคดีออก สวนคดีที่เปนความผิดฐานฆาตกรรมจะถูกคัดออกมาก

ที่สุด สวนที่นอยที่สุดจะเปนความผิดเกี่ยวกับการปลนใชอาวุธ และหากเปนการริเริ่มโครงการโดย

ผูกระทําผิดริเริ่มมีอัตราในการถูกคัดออกสูงกวาผูเสียหายริเริ่ม คดีที่ผูกระทําผิดริเริ่มรอยละ 73 จะถูก

คัดออก สวนคดีที่ผูเสียหายริเริ่มมีเพียงรอยละ 50 ที่ถูกคัดออก 6 2

10 และทางดานความเต็มใจเขารวม

พบวาผูเสียหายมีอัตราความไมเต็มใจมากกวาผูกระทําผิด 

คดีที่ถูกคัดออกเหตุเพราะความเหมาะสมของผูกระทําผิดจะมีรอยละ 

20 สวนใหญจะเปนปญหาการไมสํานึกผิด ทัศนะคติไมดี ไมยอมรับผิด และไมไดรับการบําบัดเพียงพอ 

และที่นาเปนกังวลที่สุดคือคดีเกี่ยวกับความผิดลวงละเมิดทางเพศ ที่คูกรณีเคยมีความสัมพันธกันมา

กอนทําใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมของความรูสึกและทําใหผูเสียหายเปนอันตรายได เพราะไมอาจ

ควบคุมการพบกันระหวางคูกรณีไดดีพอ 

3.1.1.7 การเตรียมความพรอมกอนเขารวม VOMP 

หลังจากการคัดเลือกคดีที่เหมาะสมเขารวมกระบวนการไดแลว ก็จะ

เปนการเตรียมความพรอมกอนการพบกันตัวตอตัว (Face to Face) ระหวางคูกรณี โดยวิธีการเตรียม

ความพรอมโดยวิธีการการสื่อสารระหวางคูกรณีโดยตรง เปนกระบวนการเตรียมความพรอมที่เกิดข้ึน

ไดทั้งกอนและหลังการพบกันโดยตรง ทั้งน้ีการสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมเกิดข้ึนเมื่อทํา 

(Correspondence) เพื่อที่จะปกปองผูเสียหายไมใหรูสึกตกเปนผูเสียหายซ้ําสองหรือความสัมพันธที่

อาจแยลงของคูกรณี มีวิธีการดังน้ี 

1. Written Correspondence  สื่อสารผานทางลายลักษณอักษรแทน

การสนทนาโดยตรง 

2. Victim-Offender Video ใชกับที่ผูเสียหายมีความกังวลเกี่ยวกับ

ผูกระทําผิด จะมีการบันทึกวิดีโอโดยผูเสียหายถามคําถาม แลวผูกระทําผิดตองตอบคําถามที่ผูเสยีหาย

ไดถามผานวิดีโอหรือใชในกรณีที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรจะใชวิธีการน้ี 

3. Face to Face Meeting คือการจัดใหมีการสื่อสารกันโดยตรง  

10Ibid., p.37. 
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จากวิธีการดังกลาวขางตนพบวาวิธีการพบกันระหวางคูกรณีโดยตรง 

(Face to Face ) กับการพูดคุยผานทางวีดีโอ (Victim - Offender Videos) ใชมากที่สุด และคดี

สวนใหญที่ใชจะเปนคดีปลนมีอาวุธ และคดีหน่ึงๆอาจใชไดหลายรูปแบบ การพบกันระหวางคูกรณีจะ

มุงเนนไปที่ ขอเท็จจริง ความรูสึกและขอตกลง คูกรณีไดเลาเรื่องราว ถามคําถาม พูดคุยเกี่ยวกับ

ผลกระทบที่ตนประสบ ซึ่งพวกเขาตัดสินใจวาจะทําอยางไร อาจจะสรางขอตกลงเปนลายลักษณะ

อักษร เชน ใหชดใชคาเสียหาย ทํางานชดใชแกผูเสียหาย หรือใหมีขอตกลงไปบริการชุมชน การพบ

กันระหวางคูกรณีสวนมากจะมีเปาหมายดังตอไปน้ี 

1. การฟนฟูผูกระทําผิด ทั้งผูเสียหายและผูกระทําผิดเปนผูยกประเด็นน้ี

ข้ึนมา เพื่อใหผูเสียหายรูสึกสงบไดและสามารถที่จะประเมินอันตรายตอตนและครอบครัว และ

ผูกระทําผิดตองทําใหผูเสียหายมั่นใจวาจะไมทําใหผูเสียหายรูสึกเปนอันตรายอีก และใหผูกระทําผิดมี

โอกาสอธิบายการกระทําของตน และเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากเขาโครงการน้ี และเขาเขาใจ

ถึงผลเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ ใหผูเสียหายเปดใจดูความเปลี่ยนแปลงของผูกระทําผิด ใหผูเสียหาย

แสดงความรูสึก อีกทั้งยังแสดงออกไดวาใหอยูออกหางจากที่ใด ควรไปทํางานที่ใด และผูกระทําผิดตก

ลงวาจะไมทําอีก หากิจกรรมที่สรางสรรค แบงปนประสบการณ แบงปนรูปภาพของผูเสียหายและ

ผูกระทําผิด  เชนการใหดูภาพครอบครัวปจจุบัน ใหมีการสื่อสารเชนผานบทกลอน ใหแสดงความรัก

ตอเพื่อนมนุษยของผูกระทําผิดและตกลงใหคําสัญญาตอผูเสียหายวาจะไมกระทําผิดอีก 

2. ผูเสียหายไดแสดงความรูสึกหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนใหผูกระทําผิด

ทราบและเห็นดวยตนเองวาผูกระทําผิดไดรับรูแลว ทําใหผูกระทําผิดรูสึกวาตองรับผิดชอบตอผลแหง

ความผิดน้ัน ในคดีเล็กน้ันผูกระทําผิดก็จะแยกผลการกระทําออก อีกทั้งผูกระทําผิดจะไดมีโอกาสขอ

โทษผูเสียหาย 

3. การอธิบายถึงเหตุการณการกระทําผิดที่เกิดข้ึน เพื่อใหเขาใจการ

กระทําของผูกระทําผิดและสถานการณตางๆ แรงจูงใจและ ผูกระทําผิดจะไดรูสึกปลดปลอยจาก

ความรูสึกผิดที่ไดกอข้ึนมาจากการกระทําผิดหรือกระทําใหเกิดความรูสึกเจ็บปวดแกคนอื่นๆ อีกทั้ง

เพื่อใหขอมูลแกผูเสียหายเรื่องสาเหตุที่ตกเปนเย่ือการ เชน สุม ตกเปนเปาหมาย โดยแอบสะกดรอย

ตาม ผิดตัว เปนตน และตองมีการอธิบายรายละเอียดวาความผิดเกิดข้ึนยังไง ทําใหผูเสียหายได

ระมัดระวังตัวเพื่อไมใหตกเปนเหย่ืออีกครั้งในอนาคต 

อธิบายถึงภูมิหลังของผูกระทําผิด ใหผูกระทําผิดไดอธิบายใหผูเสียหาย

ไดเขาใจปจจัยที่ทําใหทําใหผูกระทําผิดกลายเปนแบบน้ี ใหมองผูกระทําผิดเปนคนมากข้ึนกวามองเปน

ปศาจราย เพื่อหาความคลายคลึงกันของทั้งผูเสียหายและผูกระทําผิด เพื่อหาจุดรวมที่เหมือนกัน ทํา

ใหสมานฉันทไดงายข้ึน แมจะไมใชเปาหมายหลักแตมันจะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผูกระทําผิดมี  
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4. เพื่อใหเกิดการขอโทษและการใหอภัย แตละคดีจะไมบังคับผูเสียหาย

ใหตองใหอภัย สวนผูกระทําผิดก็มีโอกาสขอโทษที่ไดกระทําความผิด เมื่อผูเสียหายไดรับรูวาผูกระทํา

ผิดสํานึกผิดอยางจริงใจก็สามารถใหอภัยและหมดเรื่องคางคาใจและทําใหผูเสียหายดําเนินชีวิตตอไป

ได 

5.  มีการตกลงในการชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย 

การเตรียมความพรอมแกผูไกลเกลี่ย เปนผูที่ไดรับการฝกอบรมมาแลว

มาชวยประสานงาน สวนมากจะเปนอาสาสมัครโครงการสวนใหญมักจะมีการใหอาสาสมัครที่อาสา

เปนผูไกลเกลี่ยเขารับการอบรม แตสําหรับ VOMP แลวมีการจางผูเช่ียวชาญมากกวารับผูอาสา และผู

ไกลเกลี่ยตองไมมีสวนเกี่ยวของกับลูกคาและตามหลักในเรื่องความขัดแยงกันของผลประโยชนซึ่งเปน

เรื่องสําคัญพอๆกับทักษะของผูเช่ียวชาญ 63

11 

ผูเช่ียวชาญทีจะมาเปนผูไกลเกลี่ยตองมทีั้งประสบการณเชน Dave 

Gustafson, Sandi Bergen, Eric Gilman และ Christie Bowler เปนตน ผูเช่ียวชาญทั้งสามคนมี

คุณสมบัติคือ สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา ต้ังแตระดับปรญิญาตรีข้ึนไป และมีคุณสมบัติอื่นๆ คือ 

1. มีประวัติเกี่ยวกับการใหคําปรึกษามากอน 

2. เคยทํางานเกี่ยวกบัโครงการเกี่ยวกบังานปกครองมากอน  

3. มีประสบการณเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาท 

4. มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ความเขาใจเกี่ยวกบัปญหาความยากจน ความผิดปกติของสงัคม การเหยียดชนชาติและอาชญากรรม  

5. มีความเขาใจเกี่ยวกบัศาสนาหรือสิ่งอื่นๆเกี่ยวกบัจิตใจ 

ซึ่งผูเช่ียวชาญทั้งสามคนไดเคยทํางานให FRCJIA กอนที่จะมาพัฒนา

โครงการ VOMP  

มีการเปรียบเทียบเอาไววาผูเขารวมโครงการเปรียบเสมอืน "คนขับรถ" 

ทําใหสามารถกําหนดรปูแบบไดแตกตางตามความตองการของผูเขารวมโครงการ วิธีการอาจจะเปน

การพบปะกันตัวตอตัวหรืออาจจะเปนการใชการบันทกึวีดีโอ หากผูเขารวมไมตองการที่จะเขารวม

โครงการอีกตอไปก็สามารถทําได ผูเขารวมจะเปนผูกําหนดวาตนเองตองการอะไรแคไหน 

 

 

 

11Tim Roberts, supra note 5, p. 19. 
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3.1.2 Collaborative Justice Program (CJP) 

ในแคนาดามีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรง โดยมีโครงการที่ ช่ือวา Collaborative Justice Program ไดริเริ่มใชใน Ottawa 

Courthouse ที่ Ontario ประเทศแคนาดาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1998 โดยไดรับการสนับสนุนจาก 

Church Council on Justice and Corrections (CCJC) เปนองคกรการกุศลเพื่อประโยชน

สาธารณะโดยเฉพาะในสวนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งโปรแกรมดังกลาวถูกเสนอข้ึนมา

เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทซึ่งคือการเยียวยาความเสยีหาย 

โดยมุงเนนไปในคดีที่ผูถูกกลาวหาถูกต้ังขอหาที่รายแรงซึ่งน่ันก็คือคดีที่มีโทษจําคุก 64

12 ไมวาผูกระทําผิด

จะเปนเยาวชนหรือผูใหญ เน่ืองจาก CJP ไดเล็งเห็นวาคดีที่มีลักษณะรายแรงสงผลกระทบอยางมาก

ดังน้ันจึงควรใชการสมานฉันทเขามาเยียวยาความเสียหาย อีกทั้งยังมีสวนกระตุนใหผูกระทําผิด

รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน ทั้งผูเสียหายและผูกระทําผิดจะเขามามีสวนรวมในการหา

ทางออกอยางเหมาะสม รูปแบบของโครงการดังกลาวมีลักษณะเปน On - Site Service หรือ

โปรแกรมสวนเสริม และมีสวนในกระบวนการทางศาลและสํานวนคดี  

3.1.2.1 หลักการสําคัญและเปาหมายของ CJP 

คือการเยียวยาความเสียหายโดยใหผูเสียหาย ผูกระทําผิด และสมาชิกใน

ชุมชนรวมมือกันเยียวยาความเสียหาย โดย CJP จะมีนิยามหลัก 3 คําคือ การชวยเหลือกัน การ

รวมมือกัน (Accompaniment) และ การใหอํานาจ (Empowerment) กลไกสําคัญที่ทําใหเปาหมาย

บรรลุผลคือการสรางโอกาสการพบกับตัวตอตัวระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิดโดยมีชุมชน

สนับสนุนและมีสวนรวมกับสมาชิกในสังคม เชน อาสาสมัครจากสังคม ตํารวจ เจาพนักงานคุม

ประพฤติเปนตน และตองการแสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดกับคดี

รายแรงและผูเสียหายรูสึกวาไดรับความยุติธรรม และชุมชนไดมีสวนรวมที่สําคัญทําใหรูสึกไดถึงความ

12Funding Proposal,(1998).Quote in Tanya Rugge, James Bonta, and 

Suzanne Wallace-Capretta, Evaluation of the Collaborative Justice Project : A 

Restorative Justice Program for Serious crime 2005-02, (Public safety and Emergency 

preparedness, Canada), p.4. 
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ปลอดภัย ความรับผิดชอบ และไดรับการเยียวยารักษา อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทถูก

นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับคดีแตละคดี65

13 

3.1.2.2 ลักษณะความผิดท่ีเขาสู CJP 

เปนความผิดที่มีลักษณะรายแรง ซึ่งคดีที่รายแรงในนิยามของ CJP คือ

ความผิดที่มีโทษจําคุก ตัวอยางคดีรายแรง เชน ความผิดตอบุคคล ตอทรัพยสิน ตอการจราจร และ

ความผิดที่เปนความรุนแรงโดยพฤติการณเชนปลน ทํารายรางกาย ความผิดทางเพศ คดีที่จะเขา

โครงการ CJP ไดน้ัน มีเงื่อนไขอยู 3 ประการในการอนุมัติคดีเขาสู CJP ไดแก 

1. ตองเปนคดีที่รายแรง 

2. อยางนอยผูเสียหายหน่ึงคนตองประสงคที่จะรับความชวยเหลือ 

จาก CJP  

3. ผูกระทําผิดยอมรับผิดชอบ ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาจากการรับ

สารภาพและมีความพยายามเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของเขา 

 โปรแกรมดังกลาวอาจถูกยกข้ึนมาโดย ผูพิพากษา อัยการ 

Defense Counsel ตํารวจ และเจาพนักงานคุมประพฤติ หรือแมแตตัวผูกระทําผิดเอง 

3.1.2.3 ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการใช CJP 

ไมมีการกําหนดอยางเครงครัดวาจะถูกใชเมื่อใด แตสวนใหญจะใชในคดี

กอนการตัดสิน (Post Charge/Pre-Sentence Cases) กับคดีที่มีลักษณะรายแรง ซึ่งคดีที่มีลักษณะ

รายแรงน้ันถูกนิยามวาตองเปนผูกระทําความผิดที่ตองโทษจําคุก ระยะเวลาเขารวมโครงการ

โดยประมาณ 8 เดือน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทของ CJP มีลักษณะดําเนินคูขนานและรวม

ไปกับระบบปจจุบัน 6 6

14 คดีจะถูกถอนออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติช่ัวคราวและเขาสู

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและก็กลับเขาสูกระบวนการยุติธรรมปกติอีกครั้งเพื่อกําหนดโทษ 

13The Canadian Resource Centre for Victim of Crime, Restorative Justice in 

Canada: what victim should know, (march 2011), p.6. 
14Tanya Rugge, James Bonta, and Suzanne Wallace-Capretta, supra note 

12, p.4. 
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3.1.2.4 วิธีการของ CJP 

จะใหผูเสียหายและผูกระทําผิดเขารวมประชุมกับและผูเสียหายจะแจง

ความประสงคของตนใหแกผูกระทําความผิด และช้ีแจงใหผูกระทําความผิดรับรูถึงความเสียหายที่เกิด

จากการกระทําของเขา รูปแบบจะใชเปน VOM แบบเผชิญหนาโดยตรง (Face to Face) เพื่อให

ผูเสียหายอธิบายผลที่ไดรับการการกระทําผิดและใหผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบ และผูมีสวน

เกี่ยวของทุกๆคนในการสรางแผนเพื่อเยียวยาความเสียหาย ถาหากผูเสียหายหรือผูกระทําผิดไม

ประสงคจะเขารวมแบบเผชิญหนาโดยตรง แตประสงคจะไดรับความชวยเหลือเจาหนาที่ (Staff) ก็จะ

หาวิธีการทางออมเพื่อการเยียวยาแทน อยางเชนการใหเจรจาผานบุคคลที่สาม หรือ ผานทางลาย

ลักษณอักษร นอกจากน้ียังมีขอถกเถียงเกี่ยวกับการนําวิธีการพบปะซึ่งหนามาใช ซึ่ง CJP ก็ไมไดใชทุก

กรณี  

กอนที่จะมีการเขาพบปะกัน จะตองมีการเตรียมความพรอมโดยให

เจาหนาที่ของ CJP พบกับผูถูกกลาวหาเพื่อใหมั่นใจวาผูถูกกลาวหาน้ันพรอมที่จะรับผิดชอบตอ

ความผิดเต็มใจและ เจาหนาที่ก็จะติดตอกับผูเสียหายเพื่อเชิญเขารวมกระบวนการ เมื่อคดีไดรับการ

ตอบรับจาก CJP  ศาลก็จะเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปใหคดีเขากระบวนการ CPJ สิ่งที่ผูเสียหาย

ตองการที่สุดจากการเขาโครงการ คือไดรับขอมูลจากผูกระทําผิดเกี่ยวกับการกระทําความผิด รับฟง

ผูกระทําผิดอธิบายและผูเสียหายไดบอกถึงความเสียหายที่เกิดข้ึน ผูกระทําผิดก็ตองการขอโทษ และ

พยายามเยียวยาความเสียหาย และอธิบายการกระทําความผิด ดังน้ันการที่จะบรรลุผลความตองการ

ดังกลาว ก็ไมจําตองใชวิธีการเผชิญหนากัน นอกจากน้ันยังมีการชวยเหลือแบบกลุม (Advisory 

Circle)  ถูกรวมเปนสวนหน่ึงของโครงการ โดยจะมีการพบปะกันทุกเดือน มีผูเช่ียวชาญจาก

กระบวนการยุติธรรมตามปกติ ไมวาจะเปนอัยการ ตํารวจ ทนาย พยาน และผูมีสวนเกี่ยวขออื่นๆ

อยางนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติโดยมีผานมุมมองของคนเหลาน้ัน ผูใหคําปรึกษาจะทบทวนคดีและใหคําแนะนํา และให

ชุมชนมีสวนรวมในการหาทางออกที่สรางสรรค และเปนตัวประสานงานกับชุมชนโดยใหความรู

เกี่ยวกับ CJP โปรแกรม 

เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น CJP ก็จะทํารายงานเสนอตอศาล โดยจะ

กําหนดแผนการเยียวยารักษาหรือจะแครายงานวากระบวนการสิ้นสุดแลวก็ได ในกรณีที่ไมมีขอตกลง

จากการเขาโครงการ CJP และเขาสูกระบวนการพิจารณาตอไปโดยมีการนํารายงานจาก CJP มา

ประกอบดุลพินิจในการลงโทษ การลงโทษหลักๆจากการเขา CJP ไดแก การจําคุก (Custody) การ

ลงโทษอยางมีเงื่อนไข (Conditional Sentence)  ลดการลงโทษ (Suspended Sentence)  การคุม

ประพฤติ (Probation)  ปรับและใชคาสินไหมทดแทน (Fine/Restitution)  การบริการชุมชน  
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(Community service) แผนการหรือขอตกลงในการเยียวยารักษาไดแก กิจกรรมเชนการบริการ

สาธารณะ ชดใชความเสียหาย เขารับการบําบัด เขาโรงเรียน และ รักษาสถานภาพการจางงาน 

(Maintaining Employment) 

3.1.2.5 การประเมนิผลของ CJP 

CJP ไดทําการประเมินผลโครงการเพื่อศึกษาวา กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทสามารถใชกับคดีที่มีความรายแรงไดในข้ันตอนกอนการพิพากษาคดีไดหรือไม และการเขา

รวมกระบวนการดังกลาวทําใหบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดหรือไม 

ซึ่งงานวิจัยมุงใหเห็นถึงการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางแทจริงนอกเหนือจากทฤษฎี 

(Empirical Base) งานวิจัยดังกลาวไดสํารวจจากผูที่เขารวม CJP โดยเปรียบเทียบกับผูที่เขารวม

กระบวนการยุติธรรมปกติ (Traditional Justice System)  

1. ดานผูเสียหาย ในสวนของความตองการผูเสียหายที่เขารวม CJP 

พบวาสิ่งที่ผูเสียหายตองการที่สุดคือการไดรับขอมูลหรือการตอบคําถามมีมากถึงรอยละ 43.2   สวน

ที่เหลือจะเปนการบอกความตองการของตนแกผูกระทําผิด บอกถึงผลกระทบที่มีตอพวกเขา ตองการ

คําขอโทษและการสํานึกผิดจากผูกระทําผิด ไดรับการเยียวยาความเสียหาย เปนตน ซึ่งสวนใหญแลว

ผูเสียหายจะบรรลุถึงสิ่งที่ตนตองการ 67

15 ทางดานความวิตกกังวลระหวางกลุมผูเสียหายหรือผูกระทํา

ความผิดน้ีก็ไมไดแตกตางกัน  

2. ดานผูกระทําผิด สวนใหญผูกระทําผิดที่เขารวม CJP จะมีความ

รับผิดชอบและรูสึกสํานักผิดมากกวาอีกกลุมหน่ึง ศาลจะยอมรับหลักการสําคัญของขอตกลงในเวลา

พิจารณาตัดสินคดี แมวาสวนใหญแลวผูพิพากษาจะมีเพิ่มเติมสวนอื่นๆดวย แมวาสวนใหญแลว

ผูกระทําผิดที่ผานโครงการ CJP จะไดรับโทษจําคุก ก็ยังมีบางคนที่ไดรับการลงโทษอยางมีเงื่อนไข 

(Custodial Sentencing) นาจะเปนกรณีที่ใชตามที่ตกลงกันในโครงการเปนหลัก 

จากการเปรียบเทียบกับผูที่เขากระบวนการยุติธรรมตามปกติพบวา 

ความแตกตางหลักๆคือความพอใจระหวางสองกลุม  กลุมผูเขารวม CJP จะพึงพอใจมากกวาผูที่เขา

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบปกติ แตผูเสียหายใน CJP ก็ยังไดมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาแบบปกติอาจจะเปนในสวนของการรับสารภาพ และในสวนของการกําหนดโทษ 

ผลลัพธบงช้ีวาจากประสบการณเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสงผลตอความคิดเห็น

เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของเขา และกระบวนการยุติธรรมทางศาลก็ไมไดถูกตองและเปนธรรม

15Ibid., p.17.  
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กับพวกเขาเสมอไป ตางกับตอนเขารวม CJP ที่ทําใหพวกเขารูสึกไดรับความเปนธรรม และรูสึกวา

ผูกระทําผิดก็มีความรับผิดชอบ ทําใหพวกเขาไดรับความยุติธรรม ดานการกระทําความผิดซ้ํา พบวา

ผูกระทําผิดที่เขารวม CJP จะกระทําผิดซ้ํานอยกวาอีกกลุมหน่ึง  

นอกจากน้ันไดมีการสรุปผลออกมาเกี่ยวกับคดีที่มีลักษณะรายแรงที่

สัมพันธกับตัวผูกระทําผิดคือในเรื่อง ความเสี่ยงของผูกระทําผิด (Risk Level)  

ในการกระทําความผิดซ้ําพบวาสวนใหญของผูกระทําความผิดที่กระทํา

ความผิดที่รายแรงจะอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตํ่าที่จะกระทําความผิดซ้ํา 6 8

16 ดังน้ันจึงไมจําเปนที่วา

ผูกระทําความผิดรายแรงจะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่วาผูกระทําผิดของ CJP 

หลายคนตองโทษจําคุกสําหรับความผิดของเขา แตอยางไรก็ตามพบกวาการกระทําความผิดซ้ํามีอัตรา

ตํ่าน้ันจะอยูในกลุมของผูกระทําความผิดที่มีความเสี่ยงนอย(หรือความผิดที่รายแรง) ดังน้ัน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมีประสิทธิภาพตอผูกระทําความผิดที่มีความเสี่ยงตํ่ามากกวา69

17 

การประเมินความเสี่ยงของผูกระทําผิดสามารถทําไดโดยมีตัวบงช้ีหลายๆ

อยาง เชน ประวัติอาชญากรรม อายุ เพศ 70

18 ผลสรุปจากการประเมินพบวากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทประสบความสําเร็จในการใชกับคดีที่รายแรงในข้ันตอนกอนการพิจารณา และพบวามี

ผูเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีความพึงพอใจมากกวาผูที่เขารวมกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติ แตอยางไรก็ดีพบวาผูเสียหายบางคนก็ไมตองการเขารวมโปรแกรม  

ทางดานผูกระทําผิดพบวาสวนใหญของผูที่กระทําความผิดรายแรงมักจะ

กระทําความผิดเปนครั้งแรกและนอยกวาหน่ึงในสามของผูเสียหายรายงานวาไดรับบาดเจ็บหรือตาย

จากอาชญากรรม ดังน้ันเห็นไดวาการกระทําความผิดที่มีลักษณะรายแรง ชวงความรายแรงคอนขาง

กวางยังแบงออกไดอีกหลายระดับ ทั้งเปนระดับรายแรงพอควร และรายแรงมาก  ซึ่ง CJP ในชวงที่มี

คดีนอยๆ ก็รับคดีที่ไมไดรายแรงจริงๆ เขาโครงการเชนกัน 

 

16Ibid., p.15. 
17Ibid., p.42. 
18Grove & Meehl,(1996), Douglas, Cox, & Webster (1999). Quote in Tanya 

Rugge, James Bonta, and Suzanne Wallace-Capretta, Evaluation of the Collaborative 

Justice Project : A Restorative Justice Program for Serious crime 2005-02 (Public safety 

and Emergency preparedness Canada), p.39. 
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3.2 นิวซีแลนด 

  

ในนิวซีแลนดมีการผานกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

นิวซีแลนด คือกฎหมาย The Children, Young Persons and Their Families Act 1989 ซึ่งเปน

หลักการพื้นฐานและแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หลักการดังกลาวไดพัฒนามา

จากแนวความคิดในการชวยเหลือครอบครัวที่มีเด็กที่มีความเสี่ยงใหไดรับการดูแลและตอมาไดมีการ

ขยายไปยังผูกระทําความผิดที่เปนผูเยาว และในชวงป 1990 ไดมีการขยายการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปยังผูกระทําผิดที่ เปนผูใหญ แตยังไมมีการทําใหกระบวนน้ันใชกับ

กระบวนการยุติธรรมอยางเปนทางการ จนกระทั่งในป 2002 มีกฎหมาย The Sentencing Act 

2002 กฎหมาย Parole Act 2002 และ The Victims' Rights Act 200219 ไดมีการสนับสนุนการใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในข้ันตอนที่เหมาะสม โดยผลักดันใหมีการใชเพื่อในกระบวนการ

สอบสวนผูถูกกลาวหา อีกทั้งไดกลาวถึงข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชในนิวซีแลนดจะใชกับคดีอาญาเทาน้ันและมีการใชกับบางประเภทความผดิ

เทาน้ันคือจะไมรวมความผิดที่มีความรายแรงสูงสุดไว  

ระบบกฎหมายในนิวซีแลนด เหมือนกับของประเทศอังกฤษแตไดมีการพัฒนาโครงสราง

อื่นใหแตกตาง ในนิวซีแลนดมีกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญาคือ The Criminal Act 1961 และ The 

Summary Offences Act 1981 ซึ่งรวมคํานิยามความผิด ไมวาจะเปนความผิดทางอาญาที่มี

ลักษณะรายแรง หรือความผิดทางอาญาเล็กนอย หรือความผิดทางอาญาอื่นๆเชน ความผิดการจราจร 

การพกอาวุธ ซึ่งคดีทางอาญาตางๆเหลาน้ีสามารถเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได 

สวนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดมีกําหนดไวในกฎหมาย ดังตอไปน้ี 

The Sentencing Act 2002 ตองการใหศาลใชผลที่ไดจากการเขากระบวนการมารวม

ในการตัดสินลงโทษ ซึ่งสิ่งที่ศาลจะพิจารณาไดแก ขอตกลงที่เสนอมาซึ่งเปนขอตกลงระหวาง

ผูเสียหายและผูกระทําผิด วาผูเสียหายจะเยียวยาความผิด และความรูสึกหรือปฏิกิริยาของผูกระทํา

ผิดรวมถึงครอบครัวของผูกระทําผิด รวมถึงเรื่องการชดใชคาสินไหมทดแทนและการขอโทษตอ

ผูเสียหาย สิ่งเหลาน้ีจะถูกสงแกศาลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง โดยศาลจะพิจารณาหลาย

ปจจัยจากนิสัยผูกระทําผิด ครอบครัว ชุมชนและวัฒนธรรมเพื่อใหมีการฟนฟูผูกระทําผิดกลับสูสังคม 

19Ministry of Justice, Restorative Justice Best Practice in New Zealand, 

prepared by ministry of Justice of New Zealand, (Wellington,NZ: The Vogel center, 

2004), p. 11. 
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ในป 2014  ไดมีการสรางกระบวนการ Court - Referred อยางเปนทางการเปน

ข้ันตอนกอนที่จะมีการตัดสินลงโทษ (Pre - Sentence) ศาลตองระงับการดําเนินคดีหรือจําหนายคดี

ไวช่ัวคราว เพื่อเหตุผลดังตอไปน้ี  

1. ใหมีการพิจารณาวาความผิดน้ันเหมาะกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหรือไม

โดยพิจารณาจากความรายแรงของคดี ความเหมาะสมของผูเขารวม ความสมัครใจ แนวโนมที่จะ

ประสบผลสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพ 

2. ใหกระบวนการฯสามารถดําเนินไปไดเมื่อความผิดน้ันเหมาะสมที่จะเขารวม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท Parole Act 2002 พระราชบัญญัติน้ีเกี่ยวกับการพนโทษกอน

กําหนด โดยมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขามาเปนหลักเกณฑหน่ึงในการพิจารณา 

และแมจะเปนชวงจําคุกของผูกระทําผิด ผูเสียหายไดรับการสนับสนุนสิทธิที่ตนมีผานทางกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท และ Victims' Right Act 2002 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวใหสิทธิผูเสียหาย

ในการขอพบกับผูกระทําผิดเพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับความผิดที่เกิดข้ึน เมื่อมีการรองขอเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของเชน ทนายความ เจาพนักงานคดียุติธรรม (Judical Officers) เจาหนาที่ศาล อัยการ เจา

พนักงานคุมประพฤติ ตองมีการจัดใหมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสมัคร

ใจของผูเสียหาย แตก็ไมไดมีกฎหมายใดกําหนดคํานิยามของคําวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

ซึ่งเปนชองวางใหสามารถสรางแนวคิด วิธีการใหมๆเกี่ยวกับกระบวนการน้ีใหสอดคลองกับทองถ่ิน

น้ันๆ 

ในนิวซีแลนดเปนชาติแรกที่ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีที่มีความรายแรง

กับทั้งเยาวชนและผูใหญ72

20 เน่ืองจากรัฐมองวาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับคดีที่กอ

ความเสียหายอยางมากจะไดผลดีมีประสิทธิภาพที่สุด แตเดิมน้ันมีการกําหนดความผิดที่สามารถเขาสู

กระบวนการไดคือ หากเปนความผิดกรณีใชกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ กําหนดความผิดเกี่ยวกบั

ทรัพยตองมีโทษจําคุกสองปหรือมากกวา ถาเปนความผิดอื่นๆโทษจําคุกอยูระหวางสองถึงเจ็ดป แต

อยางไรก็ดีไดมีการยกเวนความผิดไวบางประเภทคือ ความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว แต

ในปจจุบันความผิดฐาน ปลน ฉอโกง ทํารายรางกาย ทํารายรางกายรุนแรง มีอาวุธและอื่นๆก็สามารถ

เขาสูกระบวนการไดแลว  

20Helen Bowen, James Boyack and Janet Calder - Watson, Recent 

Restorative Justice Developments in New Zealand/Aotearoa, ed. Jane Bolitho, 

Jasmine Bruce and Gail Mason (Sydney, Institute of Criminology, 2012). 
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3.2.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะรายแรงใน

นิวซีแลนด 

ในนิวซีแลนดเปนประเทศแรกที่ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีที่มี

ความรายแรงกับทั้งเยาวชนและผูใหญ เน่ืองจากรัฐมองวาการใชกระบวนการดังกลาวกับคดีทีก่อความ

เสียหายอยางมากจะไดผลดีมีประสิทธิภาพที่สุด แตเดิมน้ันมีการกําหนดความผิดที่สามารถเขาสู

กระบวนการไดคือ หากเปนความผิดกรณีใชกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ กําหนดความผิดเกี่ยวกบั

ทรัพยตองมีโทษจําคุกสองปหรือมากกวา ถาเปนความผิดอื่นๆโทษจําคุกอยูระหวางสองถึงเจ็ดป แต

อยางไรก็ดีไดมีการยกเวนความผิดไวบางประเภทคือ ความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว แต

ในปจจุบันความผิด ปลน ฉอโกง ทํารายรางกาย ทํารายรางกายรุนแรง มีอาวุธและอื่นๆก็สามารถเขา

สูกระบวนการไดแลว ระดับความผิดของคดีอาญาในประเทศนิวซีแลนด ออกเปน 4 ระดับ 73

21 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความรายแรงของความผิดและตัวอยางความผิดในนิวซีแลนด 

 

ระดับความผิด ความผิด ตัวอยางความผิด 

ระดับที่ 1 เปนความผิดที่มีโทษคือการ

เตือนอยางเปนทางการ 

Provincial Statute Offences ความผิด

เกี่ยวกับทรัพยเลก็นอย ความผิดไมปฏิบัติตาม

คําสั่ง(Disorderly Conduct Offences) เชน 

เตร็ดเตร (loitering)  จรจัด(Vagrancy) ทํารายที่

ไมเปนอันตรายแกกาย และ ทําใหเสียทรัพย 

ระดับที่ 2 

รวมความผิดทัง้ประมวล

กฎหมายอาญาเวนความผิด

ในระดับที่ 3 และระดับที่ 4 

 

ระดับที่ 3 

 ฉอโกง ลักทรพัยที่มจีํานวนเกิน $20000  ปลน 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทํารายรางกายรุนแรง 

ลักพาตัว ประมาท ขับรถทําใหถึงแกความตาย 

กักขังหนวงเหน่ียว ฆาโดยไมเจตนา

21Anthony Thomson , Restorative Justice in Nova Scotia, The Rural 

Experience: Pre-Implementation Report  (Atlantic Institute of Criminology Dalhousie 

University, 1999), p.7. 
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(Manslaugther) ความรุนแรงในครอบครัว ขับ

รถไมมีสติ คดีเกี่ยวกบัยาเสพติด คดีทารุณสัตว 

คดีอื่นๆที่เกี่ยวกบั Protection Orders และ 

Community Work 

 

ระดับที่ 4 
เปนความผิดรายแรงที่สุด ความผิดเกี่ยวกับเพศทีม่ีลักษณะอุกฉกรรจ

(Indictment) ฆาโดยเจตนา กอการราย 

 

3.2.2 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีรายแรงในประเทศนิวซีแลนด 

ศาลในประเทศนิวซีแลนดแบงออกเปนสองประเภท คือ The District Court 

และThe High Court ซึ่งมีอํานาจการรับพิจารณาคดีแตกตางกัน คดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทในนิวซีแลนดไดตองเปนคดีที่อยูในศาล The District Court ซึ่งคดีที่จะอยูใน District 

Court น้ัน พิจารณาไดจากความรายแรงของคดี ไดแกความเล็กนอยซึ่งกําหนดในระดับที่ 1-3 ตาม

ตารางที่ 3.1 ไมรวมถึงความรายแรงระดับ 4 ซึ่งเปนความรายแรง อยางฆาหรือกอการราย ดังน้ัน 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดกับความผิดระดับ 1 - 3 เทาน้ันแตจะไมรวมความผิดในระดับ 

4 เพราะความผิดระดับ 4 อยูใน The High Court  

คดีที่มีความผิดระดับที่ 1 และระดับที่ 2 จะข้ึนศาล District Court โดยไมมี

คณะลูกขุน สวนในคดีประเภทที่ 3 จําเลย สามารถเลือกไดวาจะไดรับการตัดสินโดยศาลหรือโดย

ลูกขุน แตหากเปนความผิดระดับที่ 4 คดีจะข้ึนสูศาล The High Court โดยมีการรับฟงทั้งศาลและ 

คณะลูกขุน74

22 ดังน้ันความผิดที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได คือความผิดประเภทที่ 1-3 

และจะตองเปนคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพแลว หากไมรับวาไดกระทําความผิดจริงจะไมสามารถ

เขาสูกระบวนการได 

22The ministry of justice, " Restorative justice facilitator accreditation and 

induction training: Getting started in training: self-study - module 4: The New Zealand 

criminal justice system and restorative justice," Accessed July 13, 2015, http://www. 

justice.govt.nz/policy/criminal-justice/restorative-justice/restorative-justice-

information-for-providers/restorative-justice-facilitator-induction-training-and-

accreditation. 
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3.2.2.1 ขั้นตอนการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดท่ีมี

ลักษณะรายแรง 

เน่ืองจากในนิวซีแลนดมีการแบงประเภทความผิดออกเปนหลายระดับ

ตามตารางที่ 3.1  ความผิดประเภทที่ 1-3 สามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได และ

ตองพิจารณาวาคดีตางๆเหลาน้ันไดดําเนินมาถึงชวงเวลาใดแลวในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งแบงออก

ไดเปนหลายชวงเวลาได ดังน้ี 

ชวงที่หน่ึง คือ ชวงสอบสวนซึ่งอยูในอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ 

ถาเปนการกระทําความผิดครั้งแรก เจาหนาที่ตํารวจในตําแหนง The Police Diversion Officer 

(PDO) สามารถสงตัวผูตองหาเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได หรือ Diversion Referral 

หากผูเสียหายประสงคและจะเขารวม วิธีการที่ใชเปนการ Conferences เพื่อหาขอตกลงอันเปนขอ

ยุติของคดี กระบวนการน้ีมีลักษณะเปนการเบี่ยงเบนคดีออกอาจกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ซึ่งคดี

ที่จะสามารถเบี่ยงเบนไดตองเปนความผิดที่ไมรายแรงและผูกระทําผิดไมมีประวัติการกออาชญากรรม

หรือมีแตเปนคดีเล็กนอย 

ชวงที่สอง คือ กอนการตัดสินวามีความผิด (Pre - Conviction)  

ชวงที่สาม คือ เขาสูกระบวนการพิจารณาและมีการรับสารภาพแลวแต

ยังไมตัดสินลงโทษ  เมื่อมีการรับสารภาพ ผูพิพากษาสามารถสงคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท เรียกวา Court Referral การสงไปทําใหตองมีการเลื่อนการพิจารณาตามปกติออกไป 

(Deferral หรือ Adjournment) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดในข้ันตอนน้ีมากที่สุด75

23 

ชวงที่สี่  คือ ตัดสินลงโทษแลว (Post - Sentence) มีการใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งอาจถูกรองขอโดยผูกระทําผิดหรือ

ผูเสียหายก็ได ซึ่งผูกระทําผิดที่จะเขารวมไดตองเปนผูที่พนโทษกอนกําหนดหรือเปนผูที่ตองการ

กลับคืนสูชุมชน  

23The ministry of justice, " Pre-sentence restorative justice court,"  

accessed July 18,2015, http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/restorative-

justice/restorative-justice-process-pre-sentence.  
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ในนิวซีแลนดมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชวงเวลาที่

หลากหลายแตที่มีมากที่สุดจะเปนการใชในชวงกอนการตัดสินลงโทษ (Pre - Sentence) ทั้งจากการ

ที่ศาลยกข้ึนใชหรือจากเจาพนักงานตํารวจยกข้ึนใช76

24 

จากที่ไดกลาววาความผิดที่สามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทไดตองเปนความผิดระดับ 1 - 3 ซึ่งความผิดแตละระดับจะเขาสูกระบวนการไดในชวงเวลา

ที่แตกตางกัน จึงพิจารณาทั้งระดับความผิดและชวงเวลาในกระบวนการยุติธรรม ไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความผิดและการเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 

ระดับความผิด การเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

ระดับที่ 1  ไมตองมีการเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพราะโทษสูงสุดคือ

การเตือนอยางเปนทางการ 

ระดับที่ 2 สามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดทั้ง 4 ชวง 

ระดับที่ 3 จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดตอเมื่อคดีเขาสูศาลแลว  

- กอนการตัดสินวามีความผิด 

- หลังการตัดสินลงโทษ 

ระดับที่ 4 ไมเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จะเขาสูศาลสูง 

 

3.2.2.2 รูปแบบใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะ

รายแรง 

(1) การประชุมกลุมครอบครัว ( Family Group Conferencing ) 

 วิธีการ Conferencing พัฒนามาจากการประชุมของ Whanau ที่ใชใน 

Tikanga ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพื่อแกไขปญหา ในการประชุมกลุมครอบครัวในนิวซีแลนด 

ผูกระทําความผิดที่เปนผูเยาวอายุไมเกิน 16 ป และครอบครัวจะถูกเชิญใหมาเขารวม ผูกระทําผิดก็

เชนเดียวกัน ผูเช่ียวชาญที่เขารวมรวมถึงเจาพนักงานตํารวจ และผูมีสวนเกี่ยวของคนอื่นๆ เชน ครู

ของผูกระทําผิด หรือ ผูชวยเหลือผูเยาวคนอื่นๆ กระบวนการน้ีไดมุงหมายไปที่การเยียวยารักษาความ

เสียหายและการปองกันการกระทําความผิดอื่นอีก การรวมประชุมไดมีการหาแนวทางที่เหมาะสมใน

24Ministry of Justice, Restorative justice standards for sexual offending 

case, (wellington: the ministry of Justice, 2013), p.8. 
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การเยียวยาความเสียหายและชวยเหลือผูกระทําผิดที่เปนผูเยาว สวนสําคัญของกระบวนการ คือ 

ผูกระทําผิดและครอบครัวของเขาไดรับคําปรึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม 

ในนิวซีแลนดไดมีการขยายการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไป

ยังคดีที่รายแรงระดับกลาง (Medium Serious) และคดีที่รายแรง (Serious Offending) ในคดีที่

เกี่ยวกับผูใหญดวยในป 2001 และเปนที่แรกของโลกที่ทํา 7 7

25 ความผิดที่สามารถเขากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดตองมีคุณสมบัติดังกลาว อยางความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่มีโทษสูงสุดคือจําคุก

สองปหรือมากกวา หรือความผิดอื่นๆที่มีโทษจํารุกระหวาง สองปถึงเจ็ดป อยางไรก็ตาม ไมใชวา

ความผิดที่มีอัตราโทษดังกลาวจะเขาสูกระบวนการได เสมอไป บางคดีถูกกําหนดยกเวนไว  

ปจจุบันความผิดปลน ลักทรัพย ฉอโกง ทํารายรางกาย วางเพลิง และขับรถทําใหผูอื่นบาดเจ็บหรือ

ตายก็สามารถเขาสูกระบวนการได การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหากเปนความผิดที่

เล็กนอย มากกวารอยละ 80 จะถูกเบี่ยงเบนออกจากศาล สวนอีกรอยละ 20 หรือเปนคดีที่รายแรงก็

จะใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัวแทนกระบวนการพิจารณาในศาลโดยจะนํารายงานไปจากการเขา

รวมเพื่อแนะนําแกศาล หาแผนการปรับปรุงตัวผูกระทําความผิดและเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสม

เสนอแกศาลหากศาลเห็นชอบก็จะเปนคําสั่งศาลสามเดือนใหทําตามแผน หากปฏิบัติตามเงื่อนไขใน

แผนไดทั้งหมด คดีก็จะถูกถอนออกไปเปนอันสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม 

(2) การประนอมขอพิพาท (Victim-Offender Mediation) 

การประนอมขอพิพาทเปนวิธีการหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทที่นิยมใชกัน ในความผิดที่มีลักษณะรายแรงก็สามารถใชวิธีการประนอมขอพิพาทได

เชนเดียวกันแตสวนใหญจะใชในข้ันตอนหลังจากการตัดสินลงโทษแลว (Post - Sentence) การใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชุมชนนอกเรือนจําน้ัน เหมาะกับคดีที่เยาวชนเปนผูกระทําผิด

และคดีเล็กๆนอยๆ แตไมใชสําหรับผูกระทําความผิดรายแรง 7 8

26 หากเปนคดีความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงและผูกระทําความผิดเปนผูใหญ สวนใหญจะดําเนินการพิจารณาคดีตามปกติในช้ันศาลและ

25Helen Bowen, James Boyack and Janet Calder Watson, "Recent 

Developments within Restorative Justice in Aotearoa/New Zealand." (Paper presented 

at the International Bar Association Conference South Africa, Durban, 5 may 2003). 
26Gerry Johnstone, "Restorative Justice in Prison: Methods, Approaches 

and Effectiveness," Document Presented European Committee on Crime Problems, 

Strasbourg, September, 29,  2014. 
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จะไมใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนทางเลือกหรือเปนการเบี่ยงเบนคดี ดังน้ันการใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรงจะใชเมื่อศาลไดพิจารณาและ

ลงโทษตัดสินเรียบรอยแลว และอยูชวงเวลาระหวางจําคุก  

แตหากเปนกรณีที่ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิด

รายแรงในชวงกอนการตัดสินลงโทษและไมใชในรูปแบบของการเบี่ยงเบนคดี หลังจากเขาสู

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวตองมีการสงรายงานกลับมายังศาลเพื่อใหศาลใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินลงโทษ สิ่งที่ผูพิพากษาตองช่ังนํ้าหนักกอนการลงโทษทั่วไปคือ โทษสูงสุดที่กําหนดตาม

กฎหมาย ประวัติอาชญากรรม สถานการณที่สามารถชวยลดหยอนได ปจจัยที่ทําใหโกรธ นํ้าหนัก

ความผิด ความผิดและความรับผิดชอบ ขอเสนอหรือขอตกลงอื่น และรายงานการเขากระบวนการ 

การพิจารณารายงานที่สงผลตอการลงโทษ รวมถึงคําแถลงการณของผูเสียหาย รายงานกอนการ

ลงโทษ รายงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท กําหนดการเยียวยารักษา ผลการประเมินทางจิต 

ผลการประเมินดานการแพทย 

3.2.2.3 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดท่ีมีลักษณะ

รายแรงท่ีตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 

แมจะมีการใหใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงได แตไมใชวาความผิดที่มีลักษณะรายแรงทุกความผิดจะเหมาะสมกับกระบวนการน้ี

เสมอไป เพราะบางความผิดก็มีผลกระทบตอจิตใจของผูเสียหายอยางรุนแรง การใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะตองใชดวยความระมัดระวังหากตองใหเกิดการเผชิญหนากันระหวาง

ผูเสียหายและผูกระทําผิดอาจจะทําใหแทนที่จะเปนการเยียวยากลับตองยํ่าแยลง ในนิวซีแลนดจึงมี

การจัดความผิดมีลักษณะรายแรงที่ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ คือคดีความผิดเกี่ยวกับเพศไมวา

จะเปนการอนาจาร ลวงละเมิด ขมขืนกระทําชําเราและคดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งคดีที่เกิดข้ึน

ระหวางสมาชิกในครอบครัวที่มีวัฒนธรรม ภูมิหลัง หรือสภาพเศรษฐกิจเดียวกัน หรือเปนเรื่องการใช

ความรุนแรงของคูสมรส (Intimate Partner Violence) การทํารายเด็กหรือการใชความรุนแรงอื่นๆ

เชนทํารายผูสูงอายุ ทํารายผูพิการในครอบครัว สวนใหญจะเปนความผิดที่ใชความรุนแรงทาง

กายภาพมากกวาจะเปนเรื่องความรุนแรงทางจิตใจหรือทุจริตทางการเงิน (Financial Abuse) ย่ิงใน

คดีการใชความรุนแรงกับคูสมรสก็จะเกิดการทํารายเด็กดวยถึงรอยละ 75 มีเด็กจํานวน 96,627 คน
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อายุไมเกิน 16 ป เปนเหย่ือของความรุนแรงในครอบครัว 7 9

27  ทั้งสองคดีน้ีเปนคดีที่มีลักษณะรายแรง

หรือไม ตองพิจารณาจากการกระทํา หากเปนความผิดที่กอความเสียหายตอรางกายเชนทําราย

รางกายกันในครอบครัวถึงข้ันบาดเจ็บ ขมขืนกระทําชําเรา การกระทําเหลาน้ีเปนคดีรายแรงที่แสดง

ใหเห็นถึงความรายแรงโดยสภาพและสงผลกระทบตอผูเสียหายอยางมาก ถือเปนหน่ึงในคดีรายแรง 

แตก็สามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได เน่ืองจากมีขอดีในการใชกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทกับคดีดังกลาว ดังน้ี 

1. ดานผูเสียหายที่มีสิทธิไดรับการชดใชจากผูกระทําความผิด ทั้งน้ี เพื่อ

เปนการปรับความสมดุลของอํานาจของผูเสียหายและผูกระทําผิด เพื่อใหผูเสียหายไดรูสึกวาไดรบัการ

เยียวยาอยางแทจริง กระบวนการจะตองเกิดจากความตองการของผูเสียหายเองมากกวาจะเกิดข้ึน

โดยครอบครัวหรือชุมชน แตไมไดหมายความวาผูอื่นจะไมมีสิทธิริเริ่มกระบวนการ กระบวนการจะ

ดําเนินไปตามความตองการของผูเสียหายสวนความตองการของผูกระทําผิดก็ไมไดถูกละเลย ยังคง

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ ระหวางกระบวนการหากมีความขัดแยงเกิดข้ึนมีแนวโนมที่จะยึดถือเอา

ความตองการของผูเสียหายมากกวา เชนวิธีการที่จะใชในการเขารวมประชุม เปนตน  

2.  กระบวนการตองการใหโอกาสคูกรณีไดรับความยุติธรรมและโอกาส

ในการไดรับการเยียวยาความเสียหายและลดการเกิดอันตราย โดยผูเสียหายและชุมชนสามารถพูดคุย

กับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับความเสียหายที่ตนไดรับ และไดรับการขอโทษจากผูกระทําความผิด 

อยางจริงใจ นอกจากน้ันทั้งสองฝายมีโอกาสตอรองเกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรมที่จะสามารถทาํ

ใหเกิดความสมานฉันท สําหรับผูกระทําผิดก็สามารถมีโอกาสเขาถึงการรักษาและความยุติธรรม 

ผูกระทําผิดมีโอกาสรับผิดชอบตอการกระทําที่ผิดพลาดและเยียวยาความเสียหายไดอยางเหมาะสม 

และจะไดปองกันมิใหกระทําผิดอีกในอนาคต80

28 

แมความผิดที่มีลักษณะรายแรงจะสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทไดและมีผล ดีดังที่ ไดกลาวไป แตความผิดที่มีลักษณะรายแรงก็ เปนความผิดที่

กระทบกระเทือนตอจิตใจผูเสียหาย อีกทั้งในบางกรณีเกิดความโกรธแคนอยางมากตองมีมาตรการ

พิเศษเพื่อใชกับความผิดเหลาน้ี โดยเหตุผลที่จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ดังน้ี  

 

27Ministry of Justice, Restorative justice standards for sexual offending 

case , supra note 24, p.5. 
28Ibid., p.20. 
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(1) กรณีความรุนแรงในครอบครัว 

1. พฤติกรรมของผูกระทําผิดที่ฝงรากลึก ความผิดที่เกิดข้ึนในครอบครัว

เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมเดิมๆที่ตองเจอเปนประจําทุกวัน ทําใหยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรม

ที่การกระทําความผิดซ้ําๆทุกวันจนติดเปนนิสัยกอใหเกิดเปน ความสัมพันธที่ทํารายกัน (Abusive 

Relationship) และยากที่จะทําใหผูกระทําความผิดหยุดการกระทําความรุนแรงน้ัน และสาเหตุหน่ึง

ของการกระทําความผิดคือเกิดจากความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน ดังน้ันจะทําใหการกระทําผิดหยุดได

ตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธในสวนน้ีใหเทาเทียมโดยตองทําใหผูเสียหายรูสึกวาตนเทาเทยีม

กับผูกระทําความผิด แตกอนหนาที่จะเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ ตองมีการเยียวยารักษาบาดแผล

ของผูเสียหายที่ไดรับมาอยางยาวนานน้ันเสียกอน 

2. ความรูสึกของผูเสียหายที่ไดรับการกระทบกระเทือนอยางแรง ทําให

ผูเสียหายมีทัศนะคติและความเช่ือวาตนเองเปนฝายเสียเปรียบและไมมีอํานาจตอรองกับผูกระทําผิด 

ซึ่งอาจสงผลกระทบกระเทือนตออารมณของผูเสียหายจนอาจเปนอันตรายตอผูเสียหายได และคิดวา

ไมสามารถแกไขเหตุการณได ผูกระทําความผิดมีอํานาจเหนือและกระทําผิดที่รุนแรงและซ้ําซาก

เหมือนเดิม ซึ่งหากเขากระบวนการแลวอาจจะทําใหกระบวนการไมมีประสิทธิภาพ  

(2) กรณีความผิดเก่ียวกับเพศ 

1. เน่ืองจากผูเสียหายเปนผูที่อาจไดรับการกระทบกระเทือนไดงาย รูสึก

อับอายที่จะตองเขารวมกระบวนการแลวตองมาระลึกถึงเหตุการณ และตองมาเผชิญหนากับผูกระทํา

ผิด อาจจะเปนการทําใหผูเสียหายรูสึกเจ็บปวดอีกครั้ง (Revictimization) จึงไมประสงคที่จะเขารวม

กระบวนการ 

2. สงผลตอการเปดเผยขอมูล ผูเสียหายอาจจะไมไดขอมูลที่เปนจริง

ทั้งหมดโดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปนสาเหตุใหเกิดความเสียหาย และอาจไมตองการที่

จะเขารวมกระบวนการเพราะไมอยากเผชิญหนากับผูกระทําผิด และรูสึกอับอายที่ตองเลาถึง

เหตุการณที่เกิดข้ึนอีกครั้งตอคนบุคคลอื่น 

สวนทางดานวิธีการที่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถชวย

เยียวยากรณีความผิดที่ตองมีวิธีการพิเศษ คือ 

1. คนในชุมชนมีสวนรวม อยางในนิวซีแลนดที่ใชกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทในคดีครอบครัวโดยใหคนในชุมชนหรือ Whanua เขามาชวยเหลือเพื่อหยุดย้ังการ

กระทําดังกลาว 
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2. บําบัดผูกระทําผิดโดยใหเขารวมโครงการที่เหมาะสม เน่ืองจาก

ผูกระทําผิดถูกบิดเบือนการรับรูความจริง ทําใหตัวผูกระทําผิดเช่ือมั่นผิดๆ ในพฤติกรรมที่พวกเขา

กระทํา หากไมเขารับการบําบัดรักษา หรือปรับโครงการใหเหมาะสมอาจจะกลายเปนวาผูกระทําผิด

จะคิดและโทษผูเสียหายวาเปนคนผิด และเปนผลเสียตอผูเสียหายตอไป และการออกแบบโปรแกรม

ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเขารวมโดยมีวิธีการเพิ่มเติมมาตรการตางไปจากกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทตามปกติคือ ทางดานกระบวนการตองมีผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถ

ทางดานคดีความรุนแรงเกี่ยวกับเพศเปนพิเศษ และสามารถแจงขอมูลใหแกผูเสียหายและผูกระทําผิด

ไดอยางดี  การปรับพฤติกรรมของผูเสียหายจาก Grooming Behaviors ใหทํากิจกรรมกับสังคมมาก

ข้ึน ระยะเวลาอาจจะนานกวาปกติเพราะตองเยียวยาผูเสียหาย ทางดานผูเสียหาย สามารถความคุม

กระบวนการไดวาตองการเกี่ยวของกับกระบวนการแคไหนอยางไร 

3. ตองมีการเตรียมความพรอม กอนจะมีกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทที่ใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง ตองมีการออกแบบกระบวนการใหเหมาะสม ตอง

อาศัยผูเช่ียวชาญและมีประสบการณเพื่อสรางความปลอดภัยตอผูเขารวม และกระบวนการจะกิน

ระยะเวลายาวนานกวาเดิม81

29 จะตองมีการดูแล สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงโครงการใหเหมาะสม 

เพื่อชวยเหลือผูเสียหายหรือผูรอดชีวิต อีกทั้งแกไขตัวผูกระทําผิด ครอบครัวและชุมชนจําเปนสําหรับ

ใหความชวยเหลือ สวนระยะเวลาจะขยายออกไปนานเทาใดข้ึนอยูกับความรายแรงผิดเกี่ยวกับเพศ 

ซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมในการเขารวมกระบวนการ ดังตอไปน้ี 

3.1 การเตรียมตัวผูเขารวม ข้ันตอนแรกตองพิจารณาตัวผูเขารวม 

(Screening Process) ทั้งตัวผูเสียหายและผูกระทําผิดวามีความปลอดภัย ความเหมาะสมเพียงพอ

หรือไมหากจะมีการจัดการประชุมทั้งน้ีเพื่อลดความเสี่ยงทางดานความปลอดภัย  คัดเลือกคดีโดย

พิจารณาถึงความปลอดภัยของผูเสียหายเปนสําคัญไมใชเพียงแคสมัครใจก็จัดไดเสมอ ตองพิจารณาถึง

ความสัมพันธระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิดดวย โดยพิจารณาวาหากเขารวมกระบวนการแลว 

จะทําใหผูเสียหายเกิดความรูสึกตกเปนผูเสียหายอีกครั้ง (Revictimization) ความรูสึกอยากแกแคน

ผูกระทําความผิดเมื่อไดเผชิญหนากัน และทําใหเกิดความรูสึกที่ไมเปนธรรมเน่ืองมาจากพฤติกรรม

ของคูกรณี เมื่อประเมินตัวผูเสียหายแลวจะไดวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากน้ันตองพิจารณาตัว

ผูกระทําผิดคือตองมีความเขาใจในเรื่องความคิดที่บิดเบี้ยว มองโลกในแงลบ (Cognitive 

Distortions) และความสามารถของผูกระทําผิดที่จะเขารวมประชุมกับผูเสียหายดวยความสุภาพ ตอง

สามารถยับย้ังอารมณของตนเองไดในสภาพแวดลอมที่กดดันเพราะตองเผชิญกับคูกรณี และมี

29Ibid., p.18. 
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ความเห็นอกเห็นใจตอผูเสียหายและสามารถแสดงออกถึงความรูสึกผิดของตนเองได และพิจารณาถึง

ความสามารถตัวผูกระทําผิดดังน้ีดวย คือ สามารถขอโทษอยางจริงใจ เขาใจถึงผลกระทบตอผูเสียหาย 

มีทัศนะคติและการแสดงออกไปในเชิงสํานึกผิดตอการกระทําของตนเอง และประสงคจะรับผิดชอบ

เยียวยาความเสียหาย ยินยอมเขารับการบําบัดกรณีมีอาการทางจิตหรือติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล 

นอกจากน้ันตองคํานึงถึงวาผูกระทําความผิดจะไมกออันตรายตอผูอื่น  

3.2 การเตรียมความพรอมทางดานขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยจะมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับความแตกตางของความรุนแรงของความผิดที่

เปนความรุนแรงทางเพศและความผิดระดับ (Degree) อื่นๆ ซึ่งอาจจะจัดกลุมประชุมเล็กๆเปนเพือ่หา

ความสัมพันธและสรางกลยุทธที่เหมาะสมกับวิธีการน้ันเพื่อใหการประชุมออกมาดี ผูเขารวมจะไดรับ

การสอบถามในระหวางดําเนินกระบวนการในชวงสําคัญเพื่อถกเถียงเกี่ยวกับความตองการ อาจจะ

เปนหลังจากการประชุมเพื่อใหตอบสนองตอความตองการและสรางทางเลือกอื่นๆในกระบวนการ 

4. ตองมีการควบคุมบรรยากาศในการประชุมใหผูเสียหายรูสึกปลอดภัย

โดยเฉพาะทางดานจิตใจของผูเสียหาย ตองมีผูสนับสนุน (Support Person) ของทั้งฝายผูเสียหาย

และผูกระทําผิด มีการกระตุนและสนับสนุนผูเสียหายเพื่อตอกรกับความเช่ือและพฤติกรรม ผูเสียหาย

มีสิทธิควบคุมกระบวนการและมีสิทธิคัดคาน (Veto) การเขารวมประชุมได ทั้งผูเสียหายและผูกระทํา

ผิดตองปฏิบัติตามกฎ มีสิทธิที่จะพูด แตตองรับฟงผูเขารวมคนอื่นๆ ทั้งน้ีการควบคุมดังกลาวจะถูก

ดําเนินโดยผูเช่ียวชาญที่มีทักษะในเรื่องการใหคําปรึกษาเพื่อการกระตุนผูเขารวม 

การขอโทษจากผูกระทําผิดตองเปนไปตามธรรมชาติของกระบวนการ 

หากการขอโทษเปนสวนหน่ึงของการประชุม ตองเนนการประชุมไปที่ความปลอดภัยของผูเสียหาย

และความรับผิดชอบของผูกระทําผิด ผูกระทําผิดไมจําเปนตองมุงไปที่การขอโทษหรือตองการการให

อภัย แตสวนน้ีเปนสวนเพิ่มเติมจากความตองการของผูเสียหาย การขอโทษจะตองประกอบไปดวย

การยอมรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดแกผูเสียหาย ผูกระทําผิดจะทําแถลงการณ 

(Statement) เพื่ออธิบายถึงแผนการที่จําเปนสําหรับการเริ่มตนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การขอโทษ

ตองมีผูเสียหายและผูเขารวมคนอื่นๆเปนพยานรวมถึงครอบครัวของผูกระทําผิดหรือคนในชุมชนและ

ผูสนับสนุนคนอื่น ทั้งน้ีเพื่อใหมั่นใจไดวาการขอโทษจะมีประสิทธิภาพและหยุดวงจรการกระทําผิด

และใหโอกาสแกผูกระทําผิดเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

5. ขอตกลงที่ไดตองสามารถบรรลุผล เฝาสังเกตและประนีประนอม 

(Mediate) เพราะหากขอตกลงไมบรรลุผลจะกลายเปนสรางความเสียหายมากข้ึนกวาเดิม ซึ่ง

ขอตกลงที่ตองการใหบรรลุผลก็ไมงายสําหรับผูกระทําผิดนัก ขอตกลงอาจจะทําไดยากในความเปน
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จริงและมีความกดดัน ดังน้ันจึงตองมีการทดสอบความเปนไปไดของขอตกลง ขอตกลงตองยุติธรรม 

เปนไปได ทําใหเปาหมายบรรลุผลได และนาเช่ือถือ และสามารถทําใหสําเร็จไดในระยะเวลาที่กําหนด

ไวอยางเหมาะสม ซึ่งสวนใหญจะกําหนดใหเวลาหกเดือนเปนเวลาที่มากที่สุดเมื่อมีขอตกลงจะถูก

นําไปรวมพิจารณากับการลงโทษผูกระทําผิด ศาลจะเปนผูพิจารณาวาสามารถทําไดหรือไม แมวา

ผูเสียหายจะไมยอมรับก็ตาม82

30 ผูดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมสามารถออกคําสั่งหรือ

กลไกที่จะใหผูกระทําผิดตองปฏิบัติตามขอตกลง แตจะมีการติดตาม (Monitoring) และรายงาน สวน

ขอตกลงหลายๆขอไมมีกฎหมายรองรับ ผูเสียหายจะตองแสดงใหชัดเจนวาตองการใหขอตกลงใด

สามารถบังคับใหมีผล (Enforceable) ไดบาง กระบวนการตองมีเปาหมายเหลาน้ีเปนสวนหน่ึง ไดแก 

มีการติดตอกับผูกระทําผิดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อมีการเริ่มการทําตามขอตกลง ติดตอกับ

ผูเสียหายและผูสนับสนุนของผูเสียหายเพื่อรายงานผลการปฏิบัติของผูกระทําผิด ใหชะลอการลงโทษ

ไปกอนจนกวาจะทําตามขอตกลงบรรลุผลหากทําได หากขอตกลงไมบรรลุผลจะมีการแจงทางเลือก

อื่นๆแกชุมชนใหรายงานแกตํารวจวาไมเปนไปตามที่ตกลง 

สวนทางดานผูเสียหาย ในการประชุมเริ่มแรกจะเนนไปที่ความเสียหาย

โดยตรงที่เกิดแกผูเสียหาย ซึ่งมีคนหลายๆคนไดรับผลกระทบดวย เชน คนที่ถูกจัดไวเพื่อชวยใหการ

กระทําความผิดสําเร็จ คนที่ถูกหักหลังหรือคนที่ไดรับผลกระทบตอเน่ืองจากผูเสียหาย คนเหลาน้ีเปน

ผูที่ไดรับผลกระทบทางออม อาจจะเขารวมการประชุมและกลาวถึงผลเสียหายที่ตนไดรับหาก

ผูเสียหายอนุญาต 

6. ข้ันตอนหลังการประชุม หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจะมีการ

กําหนดใหผูกระทําผิดเขารวมโครงการบําบัดและทําตามขอตกลงอื่นๆ สวนครอบครัวกับชุมชนจะมี

สวนชวยกําหนดวาผูเสียหายจะไดรับความชวยเหลืออยางไรจากสังคมบาง หลังจากการประชุมจบลง

จะมีการติดตอเพื่อสงขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิดใหกับผูเสียหาย  และตองมีการประเมินผลตอบรบัของ

การบําบัด และรวมถึง สิ่งที่ผูเสียหายรองขอในการประชุมครั้งที่สองหลังจากการบําบัดผูกระทําผิด

สิ้นสุดลง ซึ่งสวนน้ีจําเปนในการสรางความสัมพันธระหวางผูเสียหายกับผูกระทําผิดและเปนการให

โอกาสใหผลที่ไดออกมาชัดเจนข้ึน ในข้ันตอนน้ีผูกระทําผิดจะรูสึกรับผิดชอบมากข้ึนตอความผิดและ

เขาถึงผลลัพธมากข้ึน  

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงในครอบครัวกับความผิดเกี่ยวกับเพศอาจจะไมเหมาะสมในการเขาสูกระบวนการเสมอไป

30Ibid., p.29. 
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เน่ืองจากปจจัยตางๆที่กลาวไปขางตน อาจทําใหมีผลกระทบตอความรูสึกและความคิดของผูเสียหาย 

ผูกระทําผิดอาจครอบงําผูเสียหายและกระทําความผิดอีกและรุนแรงข้ึน แตหากผูเสียหายและ

ผูกระทําผิดประสงคจะเขารวมผูดําเนินการตองเตรียมความพรอมโดยตองหาผูดําเนินการที่มีความ

ทักษะและเพื่อสามารถใหคําแนะนําในคดีเหลาน้ีไดอยางเหมาะสม 

 

3.3 ออสเตรเลีย 

 

แรกเริ่มไดมีการใชโครงการกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับผูกระทําความผิดที่เปน

ผูเยาวเพื่อเปนการใหโอกาสแกเยาวชนอีกครั้งและสวนใหญจะใชกับความผิดเล็กๆนอยๆ ตอมาจึงถูก

ขยายไปยังผูกระทําผิดที่เปนผูใหญและคดีที่รายแรงข้ึน 8 3

31  ปจจุบันออสเตรเลียไดมีโครงการจํานวน

มากอีกทั้งโครงการตางๆไดมีการประเมินถึงผลกระทบของโครงการดังกลาวตอผูกระทําผิดที่เปน

ผูใหญ ไดผลออกมาวาโครงการกอประโยชนแกผูกระทําผิดและผูเสียหายไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน

เรื่องความพึงพอใจ ลดการกระทําผิด และการชวยเหลือเยียวยาผูเสียหาย 

ในออสเตรเลียมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท แตกตางกันตามแตละทองที่ 

(Jurisdiction) อยางเชน การเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ใชกับผูกระทําผิดเปนเยาวชน ซึ่งการ

เบี่ยงเบนตามแตละที่จะแตกตางกัน อีกทั้งยังมีเปาหมายที่แตกตางกัน  

วิธีการที่ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทของออสเตรเลียก็มีหลายประเภท คือ 

การประชุม (Conferencing) การประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด (Victim - 

Offender Mediation) และการประชุมกลุมแบบลอมวง (Circle Sentencing) ซึ่งแตละวิธีการไดถูก

นําไปใชแตกตางกันตามแตละรัฐ เชนในรัฐ New South Wales ไดใชวิธีการทุกวิธีที่ไดกลาวไป แตรัฐ 

Victoria ใชแควิธีการประชุม (Conferencing) เทาน้ัน ซึ่งรายละเอียดจะกลาวตอไป วิธีการดังกลาวมี

เกณฑการใชแตกตางกัน ตัวอยางเชน Conferencing มีทั้งใชกับผูเยาว (Youth Conferencing) หรือ

ผูใหญ (Adult Conferencing) หรือ ความผิดที่เขารวมกระบวนการก็แตกตางกันไป อยางการใชกับ

คดีที่รายแรงก็ไมไดใชกับทุกรัฐแตใชในบางรัฐเทาน้ัน และคดีที่มีลักษณะรายแรงมักจะถูกนําไปใชผาน

31Australian Institute of Criminology, Challenges faced in the 

implementation and application of restorative justice," Accessed Aug 2, 2015, 

http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/121-

140/rpp127/07_challenges.html. 
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ทางวิธีการ VOM มากที่สุด รองมาก็เปนการประชุมกลุมของผูเยาว สุดแลวแตกฎหมายแตละรัฐจะ

กําหนด ซึ่งจะไดศึกษากันตอไป 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีรายแรงของแตละมลรัฐในประเทศ

ออสเตรเลียมีรูปแบบและหลักเกณฑที่ตางกัน ไมวาจะเปนวิธีการประชุมกลุม (Conferencing) หรือ 

การประนอมขอพิพาทฯ (Victim-Offender Mediation) หรือ วิธีการลอมวงประชุม (Circle 

Sentencing) แตละรัฐที่ใชจะกําหนดประเภทคดีที่สามารถเขารวมโครงการไดแตกตางกัน คดีที่

ตองหามมิใหเขารวมก็แตกตางกันซึ่งจะศึกษาความแตกตางของแตละรัฐไดดังน้ี 

3.3.1 South Australia 

 ใน South Australia มีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับคดีที่

รายแรงทั้งวิธีการประชุมกลุม Conferencing และการประนอมขอพิพาทฯ VOM แตจะไมใชวิธี 

Circle Sentencing  

3.2.1.1 การประชุมกลุมครอบครัว 

วิธีการ Conferencing ไดมีกฎหมายใหอํานาจไวคือ The Young 

Offenders Act ในป 1993 และไดริเริ่มกระบวนการประชุมของผูเยาว (Youth Conferencing) ใน

ป 1994 และไดใชกับคดีที่มีลักษณะรายแรงมากข้ึน สวนทางดานผูเขารวมโครงการสวนใหญจะเปน

ผูเยาวคืออายุต้ังแต 10 ปถึงตํ่ากวา 18 ป 8 4

32 นอกจากน้ันก็มีกฎหมาย Criminal Law Sentencing 

Act 1988 จะใชกับคดีที่ผูเขารวมอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป ลักษณะการเขารวมประชุมจะเปนการ

ประชุมของผูใหญ (Adult Conferencing)  วิธีการ Conferencing แบงออกเปน Conferencing 

ของผูเยาวและของผูใหญ ซึ่งจะมีความแตกตางกันดังน้ี คือ  

 1. การประชุมของผูใหญ ใชหลังการรับสารภาพเทาน้ันและไมใช

ทางเลือกอื่นนอกจากการลงโทษ85

33 และใชกับจําเลยชาวอะบอริจินที่อาศัยอยูในพื้นที่ หรือมีครอบครัว

ในพื้นที่และตองรับสารภาพแลว สวนชวงเวลาที่กําหนดไวคือเขาประชุมกอนการกําหนดโทษ 

32Australia Institute of Criminology, "South Australia Juvenile Justice (SAJJ) 

Project on Conferencing," Accessed July 23,2015, http://www.aic.gov.au/criminal_ 

justice_system/rjustice/sajj.html.  
33Jacqueline Joudo Larsen, "South Australia," under "Restorative justice in 

Australia criminal justice system," Accessed Aug 5, 2015, http://www.aic.gov.au/media 

_library/publications/rpp/rpp127.pdf. 
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ผูเขารวมประชุมนอกจากผูเสียหาย ผูกระทําผิด ยังมีตํารวจ อัยการ รวมทั้งผูสนับสนุนและมีสมาชิก

ชาวอะบอริจินในทองถ่ินและการประชุมน้ีก็ไมใชทางเลือกอื่นตางหากจากการลงโทษปกติเสียทีเดียว

86

34 

 2. การประชุมของเยาวชน Youth Conferencing ใน South 

Australia มีการใชอยางแพรหลายคดีเขารวมกระบวนการ 1400 - 1600 คดีตอป เปนคดีผูเยาวรอย

ละ 18 และใน South Australia ไมไดเลือกความผิดเหมือนที่อื่นๆ การเขารวมประชุมใน South 

Australia ไดนําโมเดลจาก New Zealand มาใช87

35 ผูเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวน

ใหญเปนผูเยาว Young people (YPs) หรือ ผูกระทําผิด ผูเยาวที่เขารวมโครงการตองเขาใจถึง

กฎหมายที่เกี่ยวของและรวมถึงเขาใจเรื่องการประชุม และสามารถที่จะยุติการประชุมหรือไมเห็นดวย

กับขอตกลง 

1. หลักการและวัตถุประสงค การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ในคดีรายแรงมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมและผูกระทําผิดตระหนักถึงความ

เสียหายที่ผูเสียหายตองการใหรู เปนการกระตุนความสํานึกผิดและการเยียวยารักษา สนับสนุนใหผู

พิพากษาใชขอมูลที่ไดไปเปนสวนในการตัดสินคดี สวนใหญวัตถุประสงคน้ีถูกตอบสนอง 

2. ลักษณะความผิด ใน South Australia ไมไดหามคดีใดอยาง

เฉพาะเจาะจง อาจมีทั้งความผิดเล็กๆนอยๆไปจนถึงความผิดที่รายแรง แตถาเปนกรณีที่ผูกระทํา

ความผิดยอมรับวาไดทําความผิดเล็กนอยสวนใหญจะไมถูกนําเขาสูโครงการเวนแตไดรับอนุญาตจาก

เจาหนาที่ตํารวจ  

คดีที่ใชกับผูใหญกับเด็กมีวิธีการที่เหมือนกันแตสําหรับผูกระทําผดิทีเ่ปน

ผูใหญแตจะครอบคลุมประเภทความผิดมากกวาของเยาวชน แตก็มีความผิดบางกรณีที่ไมนําเขาสู

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท อยางเชนโครงการไมสามารถสูอิทธิพลของชุมชนได ไมสามารถ

ทําใหคนในชุมชนพอใจได อยางไรก็ตามผูมีสวนเกี่ยวของก็ใหความสนับสนุนอยางดี และยังใชตอเน่ือง

เรื่อยมาใน Port Lincoln และชุมชนไวใจมากข้ึน โครงการไดผสมผสานการลงโทษของทองถ่ินกับการ

ประชุมของผูใหญ จนทําใหโครงการเปลี่ยนรูปแบบเปนโครงการถาวรและอยูในอํานาจของศาล

ปกครองต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 201036 

34Ibid. 
35Ibid,. supra note 32. 
36Ibid. 
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3. กระบวนการประชุม (Conference process) ใน South Australia 

จะใชวิธีการอยาง Victim-Offender Mediation และ Conferencing เปนข้ันตอนที่สอง สวน

ข้ันตอนแรกจะเปนการเตือนจากเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งการเตือนก็จะมีหลายระดับเตือนแลวปลอยเชน

จราจร หรือถาจริงจังข้ึนมาก็เปนในรูปแบบทางการกับความผิดที่มีความสําคัญอยางความผิดไมมี

ผูเสียหาย89

37 

 ในการประชุมผูเสียหายและผูกระทําผิดที่รับสารภาพ เขามารวมพูดคุย

เกี่ยวกับความผิด ผลกระทบและการลงโทษที่เหมาะสมซึ่งเปนรูปแบบของการตกลงก็ได การไดเขา

พูดคุยจะเปนการกระตุนความรูสึกสํานึกผิดของผูกระทําผิด ทําใหผูกระทําผิดไดขอโทษออกมาจากใจ

จริงและตองการที่จะเยียวยาความเสียหาย ผูเช่ียวชาญและผูเขารวมการประชุมจะไดรับการปฏิบัติ

อยางเทาเทียมและไดรับการเคารพ มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเหมาะสมของโทษหรือขอตกลงโดยที่

ทุกฝายมีสิทธิที่จะบอกวาผูกระทําผิดควรทําอะไร 90

38 ผูเช่ียวชาญจะมีสวนในโครงการนอยกวาผูเขารวม

คนอื่นๆ สวนเจาหนาที่ตํารวจจะเปนผูตรวจสอบขอตกลงวาไมมากเกินไป ผลของการประชุม ผูเยาว

จะลงนามในขอตกลงในเอกสารที่จะเปนผลสรุปของการประชุม มีการอธิบายเรื่องที่ผูกระทําผิด

จะตองทําภายในกําหนด และจะตองทําตามขอตกลงน้ันใหสําเร็จ เชน การเขียนจดหมายขอโทษ 

ทํางานชดใชแกผูเสียหายและผูอื่น หรือใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งทั้งหมดน้ีคือการเยียวยาความเสียหาย

แกผูเสียหาย ผูเสียหายจะรูสึกไดรับการเยียวยา และทําใหเกิดการกระทําความผิดซ้ําลดนอยลง 

นอกจากน้ันยังพบวาการประชุมชวยลดความกลัวและความโกรธของผูเสียหายได 91

39 

โครงการ SAJJ หรือ South Australia Juvenile Justice ก็เปนอีก

หน่ึงโครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน South Australia  และ

ประเมินผลออกมา ซึ่งการประเมินจะประเมินจากคดีที่หลากหลาย ไมวาจะเกี่ยวกับผูเยาวหรือผูใหญ 

คดีรายแรงและคดีที่ไมรายแรง จากการประเมินมีเรื่องที่นาสนใจคือเรื่องผูเสียหายจําเปนหรือไมที่

จะตองเขารวมประชุม ซึ่งจากคดีตางๆสวนใหญจะมีผูเสียหายแตบางสวนจะเปนตัวแทนผูเสียหาย  

37Kathleen Daly, "Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and 

Practice." Revision paper presented to Cambridge Seminar on Restorative Justice, 

Cambridge and Toronto, 2000-2001. 
38Ibid., p.8. 
39Ibid., p.13. 
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ชวงเวลาในการใช หากเปนผูกระทําความผิดที่เปนผูเยาว จะใชการ

ประชุมกลุม (Conferencing) ในชวงการสอบสวนและระหวางพิจารณา แตอยูในชวงกอนการตัดสิน 

(Pre - Sentence) สวนผูใหญจะใชในระหวางการพิจารณาแตกอนการตัดสินคดี  

3.3.2 New South Wales 

3.3.2.1 การประชุมกลุมครอบครัว 

วิธีการดังกลาวถูกนําไปใชในโครงการ 2 โครงการ ไดแก โครงการ 

Youth Justice Conferences ซึ่งเปนโครงการที่ใชกับเยาวชน จัดต้ังภายใตอํานาจของกฎหมาย 

Youth Offenders Act 1997 ซึ่งใชกับผูมีอายุต้ังแต 10 ปถึงไมเกิน 18 ป หากเปนโครงการของ

ผูใหญเดิมจะมีโครงการช่ือ The Community Conferencing for young Adult จัดต้ังเมื่อ 

กันยายน 2005 สําหรับผูกระทําผิด ที่มีอายุระหวาง 18 ถึง 24 ป ใน Liverpool Local Court และ

ใน The Tweed Heads Local Court Circuit ตอมาไดมีการพัฒนาไปใชไมจํากัดอายุมีช่ือโครงการ

วา Forum Sentencing ตามกฎหมาย Criminal Procedure Legislation 2010 NSW (Part 7) 

บังคับกับผูเสียหายอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป 92

40 

ลักษณะความผิดสําหรับการประชุมกลุม (Conferencing) รัฐ NSW ได

กําหนดหามความผิดที่รายแรงไววาถาเปนความผิดที่ผูเขารวมการประชุมเปนผูเยาวอายุ 10 ปถึงตํ่า

กวา 18 ปจะยกเวนความผิดความผิดลวงละเมิดทางเพศ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดที่

ทําใหถึงตายและความที่มีความรุนแรง แตหากเปนการประชุมสําหรับผูใหญอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไปจะ

ยกเวนความผิดไดแกฆาตกรรมไมวาจะไตรตรองไวกอนหรือไม และที่มีลักษณะรายแรง ความผิด

เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการสะกดรอยตาม การขมขู ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พกอาวุธ ซึ่งใน 

New South Wales น้ีไมไดบังคับวาผูเสียหายตองเขาอยูดวยในการประชุม แสดงวาการประชุม

สามารถดําเนินไปไดแมไมมีผูเสียหาย หากเปนคดีของเยาวชนจะใชในช้ันสอบสวนคดีของตํารวจและ

ช้ันศาลซึ่งอยูในชวงกอนการตัดสินคดี แตถาเปนคดีของผูใหญจะใชแคในช้ันศาลกอนการตัดสิน

ลงโทษ 

 3.3.2.2 การประนอมขอพิพาท 

นอกจากวิธีการ Conferencing แลว รัฐ New South Wales ก็

มีการใชวิธีการ Victim-Offender Mediation มีโครงการช่ือวา Victim-Offender Conferencing 

(Restorative Justice Unit)  มีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทวิธีการ VOM มาใชใน

40Jacqueline Joudo Larsen, supra note 33, p.7. 
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ข้ันตอนหลังการตัดสินลงโทษ (Post - Sentence)  ผานทาง Restorative Justice Unit  ภายใต 

Corrective Services NSW41 ซึ่งหนวยดังกลาวไดมุงเนนไปที่การระบุความประสงคของผูเสียหาย

ผานโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเยียวยารักษาบาดแผลจากการกระทําความผิดรายแรง กระบวนการ

ประชุมกลุมน้ันมีผูเกี่ยวของสองคนหลักๆคือ ผูเสียหายและผูกระทําผิดและมีผูดําเนินการทีไ่ดผานการ

อบรมมาแลวและก็มีบุคคลอื่นๆของแตละฝายที่ เขามารวมซึ่งรวมถึงผูเช่ียวชาญหรือเจาหนาที่ 

ขอตกลงสําคัญในการเตรียมความพรอมคือตองมีการสัญญาตอผูเขารวมทั้งสองฝงกอนการประชุมจะ

เริ่มตนข้ึนและความสามารถของผูกระทําความผิดในการรับผิดชอบตอความเสียหาย สิ่งเหลาน้ีเปน

สวนสําคัญในการพิจารณาวากระบวนการจะมีตอไปหรือไม ความปลอดภัยตอจิตใจและอารมณของ

ผูเขารวมก็เปนสิ่งที่สําคัญที่ควรจะคํานึงถึงเพื่อพิจารณาวากระบวนการเหมาะสมที่จะดําเนินตอไป

หรือไม 

วิธีการประนอมขอพิพาทฯ (Victim-Offender Mediation) 

ไมไดกําหนดยกเวนความผิดที่รายแรงเอาไว แตอยางไรก็ตามตองมีผูเสียหายที่ระบุตัวได ผูกระทํา

ความผิดที่กอความผิดที่รายแรงหรือถูกจับในกรณีคาประเวณีเด็ก ภาพลามกอนาจารเด็ก แอบติดตาม

หรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปนหรือความรุนแรงในครอบครัว ก็เขามาในโปรแกรมได สวนผูที่เริ่ม

กระบวนการ อาจจะเปนผูเสียหายหรือผูกระทําผิดก็ได ยกเวนผูกระทําความผิดคดีลวงละเมิดทางเพศ 

สวนข้ันตอนที่ใช คือ หลังการตัดสินลงโทษแลว  

3.3.3 Queensland 

3.3.3.1 การประชุมกลุมครอบครัว 

วิธีการ Conferencing ใน Queensland สําหรับเยาวชนน้ันมีโครงการ

มีช่ือวา the Juvenile Justice Act 1992  การ Conferencing จะใชไดทั้งรูปแบบของการเบี่ยงเบน

คดีซึ่งใชในข้ันกอนการตัดสินคดี โดยตํารวจจะใหยุติกระบวนการทางศาลแลวสงตัวเด็กเขาไปรวม

โครงการหรือศาลจะเปนผูเบี่ยงเบนเลือกวิธีการกอนการโทษก็ได สวนอีกรูปแบบหน่ึงเปนการลงโทษ

ทางเลือก หากมีผูกระทําผิดเปนชนพื้นเมืองตองมีการถามผูอาวุโสและเคารพชนพื้นเมืองเหลาน้ัน 

และกระบวนการสามารถกระทําไดแมไมมีผูเสียหายในคดีเขารวม ไมไดมีการกําหนดความผิดที่ยกเวน

เอาไวในวิธีการน้ี ดังน้ันความผิดใดก็สามารถเขาสูกระบวนการได สําหรับผูใหญจะมีโครงการช่ือวา 

Justice Mediation Program ต้ังข้ึนตามกฎหมาย Dispute Resolution Centre Act 1990 

โครงการน้ีเปดสําหรับผูกระทําผิดที่ เปนผูใหญหรืออายุต้ังแต 17 ปข้ึนไป ที่ไมเคยมีประวัติ

41Ibid. 
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อาชญากรรมมากอน ซึ่งอาจจะใชกับความผิดเล็กๆนอยๆ หรือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย หรือความผิด

ทํารายรางกายเล็กนอย การเจรจาไกลเกลี่ยอาจจะใชสําหรับความผิดที่มีลักษณะรายแรงกวาเดิมได 

หากเปนประโยชนกับผูเสียหายหรือ Complainant โครงการสวนใหญจะมีลักษณะเปนการเบี่ยงเบน

คดีคือกอนตัดสินคดีและเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ และจะเขารวมโครงการใน

ข้ันตอนใดของกระบวนการยุติธรรมก็ได 

3.3.3.2 การประนอมขอพิพาท  

มีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท VOM ในโครงการที่ช่ือวา 

Post - Sentence Justice Mediation ออกตามกฎหมาย Dispute Resolution Centre Act 

1990 ใชกับผูใหญหรือผูที่มีอายุ 17 ปข้ึนไป ในข้ันตอนหลังการตัดสินลงโทษ โดยที่ผูเสียหายเปนผู

ริเริ่ม ครอบครัวของผูเสียหายตองแสดงความประสงคที่จะเขารวมหรือจะเปนผูกระทําผิดก็ได ซึ่ง

ผูเสียหายน้ันอาจเปนผูเสียหายในคดีที่เกี่ยวกับความผิดรายแรงได อยางเชนการฆาตกรรม ซึ่งการ

แสดงความประสงคดังกลาวเกิดข้ึนในเวลาใดก็ไดภายหลังจากการตัดสินลงโทษ การเจรจาไกลเกลี่ย

ดังกลาวเปนกรณีที่จัดการและกระทําโดยเจาหนาที่ Justice Mediation Program ทั่วไปแลว

ผูกระทําความผิดจะอยูในเรือนจํา แตกรณีดังกลาวก็ไมเกิดข้ึนมากนัก 

3.3.4 Western Australia 

3.3.4.1 การประชุมกลุมครอบครัว 

ผูกระทําความผิดจะถูกนําตัวสูกระบวนการ A Juvenile Justice 

Team (JJT) ซึ่ง JJT ต้ังอยูบนพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีลักษณะเปนการ

เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ Court Conferencing เปนอีกทางเลือก

หน่ึงใน Western Australia ซึ่งคลายคลึงกับการประชุมกลุมครอบครัว (Family Group 

Conference) แตจะใชในคดีที่รายแรงมากกวา หรือผูกระทําความผิดซ้ําๆ ซึ่งจะไมอยูในขอบขายของ

กระบวนการอันแรก สิ่งที่สําคัญของกระบวนการคือตองมีตัวผูเสียหายและผูกระทําผิดจะตองยอมรับ

ผิดหรือมีความผิดแนนอนแลว กระบวนการก็ไมตางกับ Family Group Conferencing  

หากการประชุมประสบความสําเร็จจะไมมีการลงโทษอื่นนอกจากการตกลง แตถาการประชุมลมเหลว

ก็จะสงตัวกลับมายังศาล 
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3.3.4.2 การประนอมขอพิพาท 

มีโครงการช่ือวา Reparative Mediation  ออกตามกฎหมาย

Sentencing Act 1995 สําหรับผูใหญ และ the Young Offenders Act 1994 สําหรับเยาวชน 

ข้ันตอนที่ใชจะเปนข้ัน Post Conviction และกอนการตัดสินลงโทษ ซึ่งกฎหมายน้ีไดระบุถึงความผิด

เอาไวดังน้ีคือเปนความผิดใดก็ไดที่มีตัวผูเสียหาย แตยกเวนความผิด การปลน การทํารายรางกาย การ

ลักทรัพย ทําใหเสียทรัพยหรือฉอโกง แตในกรณีความผิดฐานฆาตกรรม ความผิดทางเพศ ลักพาตัว 

การทําใหปราศจากซึ่งเสรีภาพ หรือความรุนแรงในครอบครัวจะเปนขอยกเวน กระบวนการดังกลาว

จะเกิดข้ึนเมื่อผูกระทําผิดถูกตัดสินวามีความผิดและอยูในชวงกอนการรับโทษ เมื่อเขากระบวนการ

ดังกลาวแลวศาลจึงจะนํารายงานที่ไดจากกระบวนการดังกลาวไปรวมการตัดสินพิจารณาการลงโทษ 

การเขารวมกระบวนการน้ัน คูกรณีทั้งสองฝงตกลงเขารวมการเจรจาไกลเกลี่ย และตองมีการพูดคุย

เกี่ยวกับผลกระทบจากการกระทําความผิด เพื่อใหบรรลุขอตกลงรวมกันระหวางสองฝายในการ

เยียวยาความเสียหายไดน้ัน ผลลัพธที่ไดน้ันผูกระทําความผิดตองสํานึกผิด มีการขอโทษ พรอมทั้ง

อธิบายการกระทําผิดที่ผูกระทําไดทําลงไป และชดใชคาเสียหาย หรืออื่นๆ 

อีกวิธีหน่ึงคือ Victim - Offender Dialogue เปนโครงการที่อยูใน

ข้ันตอนหลังการตัดสินลงโทษ ซึ่งจะเกิดข้ึนไดเมื่อผูเสียหายรองขอใหมีการพบปะแบบเผชิญหนากัน 

(Face to Face) กับผูกระทําผิด โดยมีผูชวยเหลือในการประชุมที่มีประสบการณในการไกลเกลี่ย

เจรจาซึ่งอาจเปนเจาหนาที่ที่มีประสบการณ  วัตถุประสงคของโครงการน้ีเพื่อเยียวยาความเจ็บปวด

จากการกระทําความผิดแตไมรวมถึงเยียวยาทางการเงิน อีกทั้ง ความผิดที่สามารถเขาสูกระบวนการ

ไมไดเขารวมไดทุกกรณีทั้งน้ีเพื่อปองกันไมใหผูเสียหายเกิดความรูสึกเจ็บปวดมากกวาเดิม ดังน้ัน

ความผิดที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมหรือความผิดตอเพศก็ไมอาจเขารวมได 

3.3.5 Northern Territory 

3.3.5.1 การประชุมกลุมครอบครัว 

ใน Northern Territory มีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

รูปแบบการประชุมสําหรับผูกระทําผิดที่เปนผูเยาวอายุต้ังแต 10 ถึงไมเกิน 18 ป ออกตามกฎหมาย 

The Youth Justice Act 2005 ซึ่งอาจเกิดในข้ันตอนกอนจับกุมหรือกอนพิจารณาคดี การประชุมมี

ผูเขารวมที่เกี่ยวของกับสมาชิกในครอบครัวและคนที่มีความสําคัญกับผูเยาว อยางเชนคุณครู หรือผู

อาวุโสในชุมชน กระบวนการสามารถปรับไดตามความตองการของผูเขารวมมีความยืดหยุนมาก สวน

ใหญมีลักษณะเปนการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ผลจากการเขารวม
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โครงการ มีการประเมินผลออกมาพบวามีการกระทําความผิดซ้ํานอยลง 9 4

42 แตอยางไรก็ตามลักษณะ

ความผิดไดกําหนดความผิดที่ยกเวนไมใหเขารวมกระบวนการเอาไวไดแก ฆา พยายามฆา ฆาโดย

ไตรตรองไวกอน กอการราย ขมขูฆา และความผิดรายแรงอื่นๆเชนปลน ความผิดลวงละเมิดทางเพศ 

หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยและยาเสพติด 

3.3.5.2 การประนอมขอพิพาท 

มีกฎหมายที่ช่ือวา The Community Justice Centre Act (NT) 

คูกรณีทุกฝายตองเต็มใจเขารวมและผูกระทําผิดจะไมไดรับการลดโทษ ความผิดรวมถึงการฆาโดย

ไตรตรองหรือไมไตรตรองดวย โดยมีตนแบบจาก Ponki Mediation Program ที่เริ่มตนใชในป 2008 

ที่ Tiwi Islands และมีผูอาวุโสในชุมชนเปนผูมีบทบาทจัดการ โปรแกรมจะกระตุนความรับผิดชอบ

และความเขาใจของผูกระทําผิดถึงผลกระทบจากการกระทําของเขาและเปนข้ันตอนแรกที่จะเริ่มการ

เยียวยาความเสียหายและไดรับการยอมรับจากชุมชนอีกครั้งหน่ึง  ลักษณะความผิดสวนใหญความผิด

ทั่วไปเขารวมโครงการได แตยกเวนความที่ที่รายแรงมากๆอยางเชนฆาตกรรมไมวาไตรตรองไวกอน

หรือไม  

3.3.6 Tasmania  

3.3.6.1 การประชุมกลุมครอบครัว 

มีโครงการช่ือวา Community Conference จัดต้ังตามกฎหมาย 

Youth Justice Act 1997 ใชสําหรับเยาวชนที่มีอายุต้ังแต 10 ป ถึงไมเกิน 18 ป ความผิดที่ยกเวน 

จะเปนความผิดที่มีลักษณะรายแรง อยาง ฆา พยายามฆา กอนการราย ขมขูฆา และความผิดที่มี

ความรุนแรงอื่นๆอยางเชนปลน ความผิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย

บางอยางและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กระบวนการน้ีใชไดทั้งข้ันตอนในช้ันสอบสวนและช้ันศาล 

เปนทางเลือกการลงโทษ (Sentencing Options) 

3.3.6.2 การประนอมขอพิพาท 

มี 2 โครงการคือ Victim - Offender Mediation และ Court - Order 

Mediation ทั้งสองโครงการใชไดกับทั้งเด็กและผูใหญ แตก็มีความแตกตางคือโครงการ VOM จะใช

ชวงหลังการตัดสินลงโทษ (Post-Sentence) สวน Court-Ordered Mediation จะใชกับชวงกอน

การตัดสินลงโทษ (Pre-Sentence) โครงการไดเริ่มข้ึนในป 2001 ซึ่งมีหนวยงานสําหรับผูกระทําผิด

42Ibid,. p.14. 
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ทั้งที่เปนเด็กและผูใหญ และความผิดยกเวนความผิดอาญาอุกฉกรรจ (Indictable Offences) เชน 

การเริ่มตนน้ันจะเริ่มจากการรองขอของคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง อยางไรก็ตามจะเกิดข้ึนเฉพาะในชวง

กอนการปลอยตัวจากเรือนจําเทาน้ัน ผลลัพธที่ไดน้ันคือการขอโทษจากผูกระทําผิด และการอธิบาย

เหตุผลการกระทําผิดน้ัน อยางไรก็ตาม Victims Supports Services จะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการ

ชดใชคาเสียหาย ทั้งน้ีทั้งน้ัน VOM ก็ไมไดเกิดข้ึนบอยนัก นอกจากน้ันยังมีโปรแกรมอื่น ตามแนวทาง

ของ The Sentencing Act 1997 ที่เสนอการเจรจาไกลเกลี่ยในช้ันกอนการตัดสินลงโทษ (Pre - 

Sentence Stage) หากผูเสียหายตกลงเขารวมแลวและผูกระทําผิดถูกตัดสินวาผิดแลว ในรายงาน

การเจรจาไกลเกลี่ยจะอธิบายวาผูกระทําผิดมีความคิดเห็นอยางไรตอผูเสียหายและตอผลกระทบที่

ผูเสียหายไดรับจากการกระทําผิด มีการรายงานถึงขอตกลงในการเยียวยาจากการประชุม ศาลก็จะ

ตัดสินโดยนําขอมูลที่ไดจากรายงานมาประกอบการพิจารณา  

3.3.7 Australia Capital Territory  

มีขอมูลเฉพาะในสวนของ Conferencing มีโครงการ Restorative Justice 

Unit จัดต้ังตามกฎหมาย Crimes (Restorative Justice ) Act 2004 มีการแบงเปน 2 สวน สวนแรก

เปนสวนที่มีการใชปฏิบัติในปจจุบันเกี่ยวกับผูเยาวที่กระทําผิดอายุระหวาง 10 ถึง 17 ป ในความผิด

เล็กๆนอยๆตอผูเสียหาย 

ลักษณะความผิด กรณีที่เปนการเบี่ยงเบนคดีจะใชกับความผิดเล็กๆนอยๆ ถา

เปนความผิดที่รายแรงจะใชเฉพาะหลังจากกระบวนการไดเริ่มตนและผูกระทําผิดรับสารภาพหรือถูก

ตัดสินวามีความผิด ซึ่งเปนการใชเพื่อใหเหมาะสมสําหรับความผิดที่รายแรงที่ตองการการจัดการให

เหมาะสมในกระบวนการยุติธรรม ในขณะที่สามารถทําใหผูเสียหายผูกระทําผิดและผูสนับสนุนคน

อื่นๆมีโอกาสที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการกระทําความผิดผานกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท ความผิดที่ยกเวนไมนํามาเขารวมในโครงการสวนใหญจะเปนความผิดที่มีลักษณะรายแรง 

ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี  

1. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่มีลักษณะรายแรง คือ ตองมีโทษจําคุกมากกวา 14 ป 

2. ความผิดตอบุคคลที่มีลักษณะรายแรง คือ ตองมีโทษจําคุกมากกวา 10 ป 

3. ความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด 

4. ความผิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศ 

สวนที่สอง มีการขยายแบบของการใชกระบวนการไปถึงผูกระทําความผิดที่เปน

ผูใหญ และรวมถึงความผิดที่มีลักษณะรายแรงไมวาผูกระทําความผิดจะเปนเปนเยาวชนหรือเปน
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ผูใหญ มีการวางแนวทางการทํางานสําหรับคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีความผิดลวงละเมิด

ทางเพศซึ่งกําลังอยูระหวางการพัฒนา หากเมื่อใดพัฒนาสมบูรณแลวจะสามารถใชกับทั้งเยาวชนและ

ผูใหญสําหรับทุกประเภทความผิด ซึ่งกระบวนการจะดําเนินการไปในรูปแบบคูขนานกับกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติโดยใหเปนในรูปแบบของการเบี่ยงเบนคดี กระบวนการดําเนินโครงการจะแตกตาง

จากรัฐอื่นๆตรงที่หากไมมีผูเสียหายหรือตัวแทนผูเสียหายจะไมสามารถดําเนินการประชุมตอไปได 

สามารถเขารวมโครงการไดต้ังแตการจับกุมจนถึงหลังการตัดสินลงโทษ 

3.3.8 Victoria 

The Youth Justice Group Conferencing Program เริ่มตนในป 1995 

จัดต้ังตามกฎหมาย the Children and Young Persons Act 1989 ซึ่งปจจุบันมีช่ือวา The 

Children Youth and Families Act 2005 โครงการประชุมน้ีไดรับการสนับสนุนจาก The 

Department of Human Services และ NGO อยางเชน Anglicare ผูเยาวที่ข้ึนศาลเยาวชน ที่มี

อายุต้ังแต 10 ปถึง 18 ปในขณะที่กระทําความผิดสามารถเขารวมโครงการได ซึ่งผูเขารวมตองรับ

สารภาพหรือถูกตัดสินวามีความผิด ลักษณะของความผิดที่ไดรับการยกเวนคือคดีที่รายแรงอยาง ฆา 

ลวงละเมิดทางเพศ หรือคดีที่มีความรุนแรงอยางอื่น 

เมื่อกระบวนการเริ่มตนการลงโทษจะถูกระงับไวกอนใหผูเขารวมไดเขารวม

โครงการ หากการเขารวมประชุมลมเหลวหรือไมมีผูเขารวมตองรายงานตอศาล ศาลจะใชประโยชน

จากการที่เยาวชนเขารวมกระบวนการจากรายงานกอนการตัดสินลงโทษและรายงานจากกลุมการ

ประชุมเขามารวมในดุลพินิจตัดสินคดี ตอมาในป 2008 มีโครงการ The Young Adult Restorative 

Justice Group Conferencing Program เปนโครงการสําหรับผูใหญที่ยังมีอายุไมมาก คืออายุ

ระหวาง 18 ถึง 25 ป ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญ 5 ประการคือ 

1. เพื่อทําใหผูเสียหายพอใจในกระบวนการยุติธรรม 

2. เพื่อเสนอหนทางการเขารวมพบปะที่ดีกับทุกฝายมากกวาเดิม 

3. ทําใหผูกระทําผิดตระหนักถึงผลของการกระทําและตองการที่จะเยียวยาความ

เสียหาย 

4. เสนอการเยียวยาฟนฟูและกลับคืนสูสังคมของผูใหญอายุนอย 

5. เพื่อใหสังคมมีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน 

ประเทศออสเตรเลียมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในทุกพื้นที่ 

หลักการพื้นฐานยึดตามวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ตองการความ

สมานฉันทใหเกิดข้ึน ใหผูเสียหาย ผูกระทําผิดและสังคมมารวมกระบวนการเพื่อหาทางเยียวยาความ
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เสียหายรวมกัน สวนใหญกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะใชกับเด็กสวนผูใหญเพิ่งขยายมาใชใน

ระยะเวลาไมนาน ทางดานประเภทความผิดที่สามารถเขากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวน

ใหญจะเปนคดีเล็กๆนอยๆเปนพื้นฐาน แตความผิดที่รายแรงก็ไดมีการนํามาใชแลวในหลายๆทองที่ 

หรือบางครั้งก็ยกเวนเปนบางประเภทความผิดไว การยกเวนของแตละมลรัฐน้ันแตกตางกันไป 

ความผิดที่ยกเวนจึงข้ึนอยูกับกฎหมายวาไดใหอํานาจหรือไม ซึ่งสวนใหญความผิดที่หามหลักน้ันก็จะ

คลายคลึงกัน สรุปไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.3 ความผิดท่ียกเวนไมนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สําหรับวิธีการ 

Conferencing 

 

ความผิดที่ยกเวนไมนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

สําหรับวิธีการประชุม Conferencing 

 ผูเขารวมเปนผูเยาว 

 

ผูเขารวมเปนผูใหญ 

 

หมายเหตุ 

South 

Australia  

ระบุความผิดที่เล็กๆนอยๆวา

ตองกลาวอางข้ึนโดยตํารวจ 

อยางไรก็ตามไมมีความผิดที่

หามไวโดยเฉพาะ 

ไมระบ ุ ผูเยาวชวงอายุต้ังแต 

10 แตไมเกิน 18 ป 

สวนผูใหญอายุ 18 

ปข้ึนไป 

New South  

Wales 

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

- ความผิดที่ทําใหถึงตาย 

- ความผิดที่มีความรุนแรง 

- ฆา ฆาโดยไตรตรอง

ไวกอน พยายามฆา 

- ความผิดที่มีลักษณะ

รุนแรงมาก 

- ความผิดเกี่ยวกับ

เพศ 

- ความผิดสะกดรอย 

- ความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด 

- ความผิดเกี่ยวกับ

อาวุธ 

ผูเยาวชวงอายุต้ังแต 

10 แตไมเกิน 18 ป 

สวนผูใหญอายุ 18 

ปข้ึนไป 

Queensland ไมระบ ุ ไมระบ ุ  
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Western 

Australia 

- ฆาตกรรม 

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

- วางเพลิง 

- ขัดขวางกระบวนการ

ยุติธรรม 

 ไมมีกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท

สําหรับผูใหญ 

ผูเยาวมีชวงอายุ

ต้ังแต 10 ถึง 18 ป 

Northern 

Australia 

- ฆา พยายามฆา 

- กอการราย 

- ขูจะฆา 

- ความผิดอื่นๆที่แสดงออกถึง

ความรุนแรง เชน ปลน 

- ความผิดเกี่ยวกับทรัพยบาง

ประเภท 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

- ไมใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท

กับคดีของผูใหญ 

ผูเยาวมีชวงอายุ

ต้ังแต 10 ถึง 18 ป 

Tasmania - ฆา พยายามฆา ฆาโดย

ไตรตรองไวกอน 

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

- ปลนโดยมีอาวุธ 

- พกอาวุธที่อันตราย 

- ไมใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท

กับคดีของผูใหญ 

ผูเยาวมีชวงอายุ

ต้ังแต 10 ถึง 18 ป 

Australia 

Capital 

Territory 

- ถาเปนความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย ตองมีโทษจําคุกเกิน 

14 ป 

- ถาเปนความผิดเกี่ยวกับ

บุคคลตองมีโทษจําคุกเกิน 10 

ป 

- ความผิดเกี่ยวกับความ

รุนแรงในครอบครัว 

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

 ผูเยาวมีชวงอายุ

ต้ังแต 10 ถึง 17 ป 
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Victoria ไมระบุในกฎหมายแตในทาง

ปฏิบัติยกเวน ดังน้ี 

- ฆาตกรรม 

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

- ความผิดที่มีการใชความ

รุนแรง 

ไมระบ ุ มีกฎหมายสองฉบับ

95

43 

- ฉบับแรกกําหนด

ชวงอายุผูเยาวต้ังแต 

10 แตไมเกิน 18 ป 

และผูใหญชวงตน

ชวงอายุต้ังแต 10 

ถึง 20 ป  

- ฉบับที่สองกําหนด

ชวงอายุผูเยาวต้ังแต 

10 ถึง ไมเกิน 17 ป 

และผูใหญอายุ 17 

ปข้ึนไป 

 

 

 สรุป จากตารางขางตน เห็นไดวาสวนใหญไดกําหนดยกเวนความผิดที่มีลักษณะที่

รายแรงที่ไมนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบการ Conferencing เอาไวแทบทุก

รัฐ รัฐทุกรัฐที่มีการยกเวนความผิดเอาไวจะตองมีความผิดที่มีลักษณะรายแรงอันเปนความผิดตอ

บุคคล เชน ฆาตกรรม ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดที่มีการใชความรุนแรง หากเปนความผิด

เกี่ยวกับทรัพยจะมีบางรัฐเทาน้ันที่ยกเวน เชนใน Northern Australia และในรัฐ Australia Capital 

Territory นอกจากน้ันมีความผิดอื่นๆ ที่บางรัฐก็ยกเวนบางรัฐก็ไมยกเวน เชน ความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการจราจรเปนตน รัฐที่ไมมีการยกเวนความผิดเลยก็มี South Australia 

ในรัฐ Australia Capital Territory ไดกําหนดยกเวนไวเปนในรูปแบบอัตราโทษ โดยพิจารณากอนวา

เปนความผิดฐานที่เกี่ยวกับอะไร ถาเปนความผิดที่เกี่ยวกับบุคคลอัตราโทษที่กําหนดยกเวนคือมีโทษ

จําคุกมากกวา 10 ป หากเปนความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยความผิดที่ยกเวนคือตองมีโทษจําคุกมากกวา 

14 ป โทษจําคุกดังกลาวเปนเกณฑแบงลักษณะคดีที่มีความรายแรง หากโทษเกินกวา 10 หรือ 14 ป

43ตางกันตรงที่รปูแบบฉบับแรกมโีครงการช่ือวา Youth Justice Conferencing สวน

ฉบับทสีองมีโครงการช่ือวา Youth Justice Group Conferencing ซึ่งปจจุบันไดใชตามกฎหมาย

ฉบับแรก 
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แลวแตกรณี โทษดังกลาวแสดงวาความผิดน้ันมีลักษณะรายแรง จึงตองหามไมใหเขากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ความสัมพันธของอายุผูกระทําผิดกับการเขารวม กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทโดยวิธีการแบบ Conferencing มีการกําหนดชวงอายุของผูที่เขารวมแตกตางกัน มีทั้ง

กระบวนการสําหรับเยาวชนซึ่งมีอายุต้ังแต 10 ถึง 17 หรือ 18 ปแลวแตรัฐ และกระบวนการสําหรับ

ผูใหญ ซึ่งแตละรัฐจะมีการใชที่แตกตางกัน แตสังเกตไดวาสวนใหญจะเปนกระบวนการสําหรับเด็ก

มากกวาผูใหญ 

 วิธีการอีกวิธีหน่ึงคือการประนอมขอพิพาทฯ (Victim - Offender Mediation หรือ 

VOM) เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากเชนกัน ซึ่งวิธีการ VOM ก็มีเกณฑการแบงความผิดและเกณฑ

การยกเวนความผิดเชนเดียวกัน แตเกณฑการแบงและการยกเวนน้ันไดแตกตางกันไปตามแตละรัฐ 

อีกทั้งความผิดที่ยกเวนก็แตกตางไปจากวิธีการ Conferencing สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.4 ความผิดท่ียกเวนไมนํามาใชกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทของวิธีการแบบ 

Victim-Offender Mediation 

 

ความผิดที่ยกเวนไมนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

สําหรับวิธีการประนอมขอพิพาทฯ (Victim - Offender Mediation) 

 ผูเขารวมเปนผูเยาว 

 

ผูเขารวมเปนผูใหญ 

 

หมายเหตุ 

South Australia  - -  

New South  

Wales 

 ไมมีความผิดที่ยกเวน แต

ความผิดตองมีตัวผูเสียหาย 

ผูกระทําผิดที่เขา

รวมกระบวนการ 

ไดตองเปนผูใหญ

ที่ไดรับการตัดสิน

ลงโทษแลว 

Queensland ไมใช ไมมีความผิดที่ยกเวน ผูกระทําผิดที่เขา

รวมตองเปน

ผูใหญอายุต้ังแต 

17 ปข้ึนไป 

Western 

Australia 

- ฆาตกรรม 

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

กระบวนการใช

กับทั้งผูเยาวและ
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- ลักพาตัว 

- ความรุนแรงในครอบครัว 

- ทําใหปราศจากเสรีภาพ 

  

ผูใหญ 

Northern 

Territory 

- ไมมีการยกเวนความผิด แตถาเปนความผิดที่รายแรง

มากๆจะยกเวนเชน ฆาตกรรม 

- ถาเปนอีกกฎหมายจะยกเวนเฉพาะคดีความผิด

อาญาอุกฉกรรจ 

ใชไดกับทั้งผูเยาว

และผูใหญ 

Tasmania - ไมมีการระบุไวในกฎหมาย แตสวนใหญจะยกเวน

ความผิดอาญาอุกฉกรรจ 

ใชไดกับทั้งผูเยาว

และผูใหญ 

 

จากขอมูลของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวยวิธีการประนอมขอ

พิพาท พบวาสวนใหญจะไมมีการยกเวนความผิดเอาไวมากเทาวิธีการ Conferencing เวนแต

ความผิดรายแรงอยางการฆา ความผิดเกี่ยวกับเพศจะถูกยกเวนมากที่สุด  การใช VOM สวนมากจะ

ใชข้ันตอนหลังจากการตัดสินลงโทษแลว (Post-Sentence) เวนแตรัฐ Tasmania มีโครงการ Court-

Ordered Mediation ที่มีการใชในข้ันกอนการลงโทษและไมมีกฎหมายกําหนดยกเวนความผิดเวนแต

ความผิดอุกฉกรรจ  และในรัฐ Western Australia โครงการ Reparation Mediation ที่มีกําหนดให

ใชในชวงหลังการรับสารภาพแตกอนการตัดสินลงโทษ 

ผูที่สามารถริเริ่มการเขารวมกระบวนการข้ึนมาไดน้ัน ก็กําหนดแตกตางกันไป

ตามแตละมลรัฐ แตสวนใหญแลวไมวาจะเปนผูเสียหายหรือผูกระทําผิดก็สามารถขอเขารวมโครงการ

ได แตบางครั้งก็ยกเวนไวเชน ผูกระทําผิดความผิดเกี่ยวกับเพศไมอาจขอเขารวมได สวนทางดานผูมี

สวนเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมไมวาจะเปน ทนาย ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ บางรัฐก็อนุญาต

ใหเปนผูขอเขารวมได 

เมื่อเปรียบเทียบ VOM และ Conferencing พบวาความแตกตางในเรื่องของ

กระบวนการทั้งวิธีการ Conferencing และ VOM ทั้งสองวิธีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทมีจุดมุงหมายเหมือนกันคือมุงเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําผิดไมวา

จําเปนขอตกลงหรือการเขารับการบําบัด สวนความแตกตางวิธีการ Conferencing จะถูกจัดข้ึนโดยมี

ผูที่เกี่ยวของหลายฝาย ชวงเวลาที่จัดกระบวนการข้ึนในชวงเวลาที่แตกตางกัน และดําเนินการโดย

ตํารวจ ศาลหรือหนวยงานความยุติธรรมเยาวชน ( Juvenile Justice Agencies) และบางรัฐสามารถ

ดําเนินวิธีการ Conferencing ไปโดยไมมีผูเสียหายเขารวม แตถาเปน VOM จะเนนไปที่คูกรณีคือ 
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ผูเสียหายและผูกระทําผิด โดยมีคนกลางเขามาทําหนาที่ไกลเกลี่ย และตองมีผูเสียหายอยูในการไกล

เกลี่ยเสมอ แตไมวาจะวิธีการใดยอมตองคํานึงถึงความสมัครใจของคูกรณีและความสํานึกผิดของ

ผูกระทําผิด 
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บทที่ 4  

วิเคราะหการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงและแนวทางในประเทศไทย 

 

4.1 ขอบเขตของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง 

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือกระบวนการที่มองวาปญหาอาชญากรรมน้ันไมใช

เรื่องที่กระทําตอรัฐหรือกระทบตอความสงบเรียบรอยของรัฐเทาน้ัน แตเปนเรื่องที่กระทบตอ

ความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูกระทําผิด ผูเสียหาย และชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายควรเขามา

มีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหาทั้งระบบ เพื่อเยียวยา ฟนฟูความเสียหายและปรับปรุงตัว

ผูกระทําผิด การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชไดหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนการ

ประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด (Victim-Offender Mediation) การประชุม

กลุมครอบครัว (Family Group Conferences) เปนตน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปน

แนวคิดที่มุงเนนการแกไขฟนฟู ตางจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติที่มุงการแกแคน

ทดแทน   

ปจจุบันมีการนําแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชในกระบวนการ

ยุติธรรม  สวนใหญกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะถูกนําไปใชกับความผิดที่มีลักษณะ

เล็กๆนอยๆที่มีอัตราโทษตํ่า ความผิดที่ยอมความได   ความผิดเกี่ ยวกับเด็กและเยาวชน  

เมื่อเขาสูกระบวนการแลวหากคูความตกลงไมติดใจเอาความกัน สามารถถอนฟอง ถอนคํารองทุกข 

จึงทําใหคดีเสร็จสิ้นไป ศาลจะจําหนายคดีออกไปโดยไมดําเนินคดีน้ันอีก ปจจุบันมีการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่เหลาน้ีมากข้ึน โดยมีความประสงคใหมีการเบี่ยงเบนคดีและให

คดีเสร็จสิ้นไปในกระบวนการยุติธรรมที่ไมใชกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เน่ืองจากภาระคดีใน

ปจจุบันที่มากข้ึน จึงตองหาวิธีการในการลดปริมาณคดีออกจากศาลโดยการใชกระบวนการยุติธรรม

อื่นที่สามารถทําใหคดียุติได คดีที่มีลักษณะเล็กๆนอยๆ มีดังตอไปน้ี 

1. ความผิดอาญาที่ไมรุนแรงมาก โดยพิจารณาจากอัตราโทษความรายแรงของความผิด

ทางอาญามีการแบงประเภทความผิดออกเปนหลายรูปแบบแตกตางกัน ในตางประเทศมีการกําหนด

ระดับความผิดไวชัดเจน เชน ในสหรัฐอเมริกามีการแบงเปนประเภทความผิดเล็กนอย (Petty 

Misdemeanors) ความผิดลหุโทษ (Misdemeanors) ความผิดรายแรง (Felony) ซึ่งความผิด
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รายแรงน้ันก็จะมีการแบงความรายแรงอีกหลายระดับเรียงตามอัตราโทษ ซึ่งความผิดที่รายแรงน้ีจะมี

โทษต้ังแตปานกลาง คือจําคุกนอยกวาหาปแตไมตํ่ากวาหน่ึงป และโทษข้ันสูงคือจําคุกตลอดชีวิต  

2. ความผิดอาญาตอสวนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได ซึ่งจะมีลักษณะไม

กระทบกระเทือนตอสาธารณะแตเปนเรื่องสวนตัวเมื่อยอมความกันแลวทําใหคดีเสร็จสิ้นไมตอง

ฟองรองกันตอไป ตัวอยางความผิด เชน ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ความผิดฐานยักยอกทรัพย ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย เปนตน 

3. ความผิดที่ผูกระทําผิดกระทําโดยประมาท ผูกระทําผิดไมไดมีเจตนาที่จะกระทําผิด 

ขาดความช่ัวรายในการกระทํา ผูกระทําผิดจึงไมใชผูที่เลวรายที่สมควรไดรับโทษจําคุก  

4. ความผิดที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน มีแนวคิดที่วาเด็กหรือเยาวชนเปนผู

ที่ยังไมมีวุฒิภาวะมากพอ อีกทั้งอายุยังนอยมีโอกาสแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได สามารถเขาสู

กระบวนการเพื่อปรับปรุงตัวผูกระทําความผิดไดงายกวาผูใหญ ตัวอยางเชนในประเทศออสเตรเลีย

และนิวซีแลนดไดมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชกับคดีที่ผูกระทําความผิดเปน

เด็กหรือเยาวชน โดยมีกฎหมายบัญญัติเอาไวอยางเปนรูปธรรม สวนในประเทศไทยก็ไดมีการนํา

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีเด็กและเยาวชนเชนเดียวกัน 

5. ความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ไดมีพยายามใชกระบวนการเพื่อเยียวยา

ความสัมพันธในครอบครัว โดยเนนการเยียวยาตัวผูเสียหายเปนหลัก มีการใชกระบวนการเพื่อกําหนด

แนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการเยียวยา โดยมีการปรับปรุงนิสัยตัวผูกระทําผิดไมใหกระทํา

ความผิดซ้ําอีก ในประเทศไทยไดมีการบัญญัติการนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเอาไว

ในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

6. ขอพิพาททางแพงเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาซึ่งเปนความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา 

เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาแลวยังตองมีการชดใชคาเสียหายทางแพงดวย เมื่อคูความตกลง

ประนีประนอมยอมความกันทั้งทางแพงและอาญาก็สามารถที่จะทําใหคดีเปนอันยุติ 

7. ความผิดเล็กๆนอยๆอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะสั้น ซึ่งคดีอาญาประเภทน้ีมี

โทษจําคุกไมเกิน 3 ป และเปนคดีอาญาแผนดินซึ่งกฎหมายไมไดบัญญัติใหยอมความกันได แตคดี

เหลาน้ี ศาล อัยการ เจาพนักงานตํารวจสามารถใชดุลพินิจใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทได ทั้งน้ีเพื่อลดจํานวนคนที่เขาสูเรือนจํา 

ความผิดขางตนที่ไดกลาวมา เมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว สามารถ

ทําใหคดียุติลงได หากคูกรณียอมความกันจะมีการถอนฟอง ถอนคํารองทุกข ซึ่งทําใหคดียุติจาก

กระบวนการยุติธรรมตามปกติ มีขอสังเกตไดวาหากใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มีผลเปน
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การเบี่ยงเบนคดีสวนใหญจะใชกับความผิดที่ไมรายแรง หรือเปนความผิดที่มีเหตุผลที่สมควรที่จะ

หลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมตามปกติ คือ ผูกระทําผิดไมไดมีเจตนาช่ัวรายที่จะกระทําผิดจนสมควร

ตองรับโทษจําคุก เชนในกรณีกระทําความผิดโดยประมาท มีการใหโอกาสแกผูกระทําความผิดแสดง

ความรับผิดชอบในรูปแบบอื่นโดยไมตองชดใชดวยจําคุกในเรือนจํา หรือกรณีที่ ผูกระทําความผิดเปน

เด็กหรือเยาวชนเน่ืองจากยังเปนบุคคลมีวุฒิภาวะตํ่า ไมสามารถยับย้ังช่ังใจตนเองได จึงควรใหโอกาส

กลับตัว ดังน้ันจึงมีมาตรการแทนการลงใชกับเด็กหรือเยาวชน ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

เปนวิธีการหน่ึงที่ใหโอกาสแกเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดใหปรับปรุงแกไขตัวเองโดยไมตองมี

ประวัติอาชญากรรมติดตัวต้ังแตเด็ก แตจะไมรวมถึงความผิดที่มีลักษณะรายแรง ทั้งน้ีสอดคลองกับ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็ก ขอ 40 ที่ใหปฏิบัติตอเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด โดยตอง

สงเสริมใหกลับคืนสูสังคม รวมทั้งคดีที่เล็กๆนอยๆ ที่ไมสรางความเสียหายที่รายแรง ก็สามารถใช

มาตรการเบี่ยงเบนคดีได 

 สวนใหญแลวในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยจะใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทกับความผิดที่เล็กๆนอยๆ ในช้ันกอนฟองและระหวางพิจารณา ซึ่งเมื่อเขารวมกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวสามารถทําใหคดียุติลงไดโดยเปนการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติ ทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนวาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว

จะตองสิ้นสุดดวยการยอมความและผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ ดังน้ันกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทจึงมักจะถูกนํามาใชกับแคบางฐานความผิดและมองวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ไมเอื้อตอกรณีการกระทําความผิดในคดีที่เปนความผิดรายแรง แตแทจริงแลวกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทเปนกระบวนการที่สามารถดําเนินการคูขนานไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติตาม

หลักพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันททางอาญา (Basic Principles on The Use of 

Restorative Justice) ซึ่งหากเปนกรณีที่คูกรณียอมความกันและไมประสงคใหมีการฟองก็สามารถ

ยุติคดีได แตในกรณีที่เปนความผิดที่มีลักษณะรายแรง สังคมประสงคใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ

และไมควรที่จะมีการประนีประนอมยอมความกันเพราะทําใหกฎหมายไมศักด์ิสิทธ์ิ ควรที่จะใหเขาสู

กระบวนการยุติธรรมตามปกติรับการลงโทษตอไป ดังน้ัน หากเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทแลวคงไมเหมาะสมที่จะใหมีการยุติคดีและเบี่ยงเบนคดีออกไปจากกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติ 

แตก็มีแนวคิดหลากหลายที่เห็นวาสามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับ

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงได เน่ืองจากความผิดที่มีลักษณะรายแรงก็กอความเสียหาย ควรจะไดรับ

การเยียวยาความสัมพันธเชนเดียวกับความผิดเล็กๆนอยๆ  ดังน้ัน จึงเกิดขอถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขต
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การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทวาสามารถใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงไดหรือไม 

เพียงใด 

การจะทราบวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงไดหรือไม ตองพิจารณาแนวคิดการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง   ในตางประเทศไดมีแนวความคิดในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับ

ความผิดที่มีลักษณะรายแรง มีหลายๆความเห็นใหการสนับสนุนแนวคิดดังกลาว ตอนน้ีไดมีบาง

ประเทศไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงแลวบาง โดยมี

แนวคิดที่วากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีแนวความคิดวาการอาชญากรรมคือกระทําที่ละเมิด

กฎสังคมสรางความเสียหายตอรัฐแตก็ยังสรางความเสียหายตอผูเสียหายดวย ดังน้ันเมื่อเกิดความ

เสียหายตอรัฐ รัฐก็จะนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษเพื่อเปนการขมขูและยับย้ังไมใหเปนเย่ียงอยางใน

การกระทําผิด และกักขังเพื่อไมใหผูกระทําผิดออกไปกระทําความผิดซ้ําไดอีก แตความเสียหายตอตัว

ผูเสียหายไมไดรับการเยียวยา  

แตปจจุบันจึงมีแนวความคิดวาอาชญากรรมก็สงผลกระทบตอตัวผูเสียหายเองและชุมชน

ก็ไดรับผลดวยเชนกัน ควรจะมีมาตรการที่ทําใหผูเสียหายและชุมชนไดรับการเยียวยา จึงไดเกิด

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทข้ึนมาเทากับวาอาชญากรรมใดๆก็ตาม หากกอความเสียหาย

นอกจากจะเปนการทําผิดตอรัฐแลว ยังเปนการผิดตอผูเสียหายคนอื่นๆ นอกจากจะไดรับโทษตามที่

กฎหมายกําหนดแลวควรจะคุมครองตัวผูเสียหายและชุมชนดวย อีกทั้งผูเสียหายและชุมชนควรมีสวน

รวมในการหาวิธีการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวดวย ไมใชใหรัฐผูกขาดการลงโทษแตเพียงผูเดียว ซึ่ง

วิธีการเยียวยาความเสียหายที่ ชุมชนและผู เสียหายรวมกันคิดข้ึนมาน้ันอาจจะเปนวิธีการที่

นอกเหนือไปจากการเยียวยาความเสียหายโดยชดใชคาเสียหาย อยางเชนการใหทํางานบริการ

สาธารณะ เขารวมโครงการปรับพฤติกรรม ขอขมาผูเสียหาย เปนตน ข้ึนอยูกับบริบทของสังคมน้ันๆ 

อีกทั้งยังชวยกระตุนจิตสํานึกของผูกระทําผิดใหทราบถึงผลการกระทําที่ไดกระทําตอผูเสียหายทําให

สํานึกผิดกับการกระทําของตนดวย  

หลักการดังกลาวของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแสดงให เห็นวาเมื่อ

อาชญากรรมข้ึนและกอความเสียหาย ตองมีการเยียวยาแกไขความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยเปดโอกาส

ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการหาวิธีการแกไขปญหา ดังน้ันเมื่อเกิดการกระทําความผิดข้ึนไมวาจะ

เปนความผิดเล็กๆนอยๆ หรือความผิดที่รายแรง เมื่อเกิดความเสียหายแลวยอมควรที่จะตองไดรบัการ

เยียวยาความเสียหาย ย่ิงในคดีที่มีความรายแรงมากกอความเสียหายมากย่ิงตองการการเยียวยารักษา

ที่มากตามไปดวย ดังน้ันหากนําหลักการในการเยียวยาความเสียหายของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาปรับใชกับคดีที่มีความรายแรงก็สามารถทําได  
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แนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวคิดที่สามารถนํามาปรับใชได

ตามความเหมาะสม หากประสงคจะเยียวยาความเสียหายและความสัมพันธของคูกรณีสามารถ

คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมได  เพียงแตตองมีการใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดรวมถึงชุมชนเขา

มามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมเปนสําคัญ โดยหลักแลวกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ

การดําเนินกระบวนการควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและเสริมใหผูกระทําผิด 

ผูเสียหายมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ตามที่กําหนดไวในหลักพื้นฐานของการใชกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันททางอาญา  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สามารถสงผลตอคดีในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา ดังน้ี 

1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่นําไปใชกับกระบวนการยุติธรรมแลวบรรลุผล 

จึงไมมีความจําเปนตองใชโทษหรือการดําเนินคดีทางอาญากับผูกระทําความผิดอีก ซึ่งการใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในลักษณะน้ีเปนที่นิยมใชกันอยางมากไมวาจะเปนในช้ันกอนการ

พิจารณาทั้งในการไกลเกลี่ยช้ันการสอบสวน หรือช้ันสั่งฟองของพนักงานอัยการที่กําหนดใหเขาแผน

ฟนฟู คดีเด็กและเยาวชนหรือคดีเล็กๆนอยๆที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งผลของการใชวิธีการดัง

กลาวคือ กระบวนการยุติลงไดหากคูความประสงคจะไมเอาความกับ มีการถอนคําฟองออกจาก

กระบวนการยุติธรรม ดวยเหตุน้ี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จึงมักจะถูกนํามาปนกับ

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่มีลักษณะเปนการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ที่มีเปาหมายคือการ

เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ไมจําตองใหศาลพิจารณาตัดสิน ดังน้ันในกรณี

น้ีผูกระทําความผิดอาจไมตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อรับการพิจารณาพิพากษาจากศาล ดังน้ัน

จึงไมตองไดรับโทษตัดสิน แตอาจตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่ไดรับมาจากการเขารวมกระบวนการ  

2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดําเนินควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 

ไมอาจทําใหมีผลเปนการยุติคดีไดแมการเขารวมกระบวนการจะบรรลุผล เชน กรณีความผิดรายแรงที่

ไมสามารถยอมความได กรณีน้ีจะใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของสวนเสริมของ

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก คือเปดโอกาสใหผูเสียหาย ผูกระทําความผิดมีสวนรวม สงเสริมให

ผูกระทําความผิดสํานัก และรับผิดชอบตอการกระทําของตน รูปแบบน้ีไมมีการใชอยางรูปธรรมและ

แพรหลายเทารูปแบบที่ใหคดียุติ เน่ืองจากผลของการเขากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

รูปแบบน้ีไมอาจยุติคดีลงได แตจะดําเนินควบคูกับกระบวนการยุติธรรมไป หมายถึงการใหดําเนินคดี

กับผูกระทําความผิดไปตามปกติ แตจะสอดแทรกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาไปดวย และ

ดํา เ นินการควบคู กั นไป ดัง น้ันผู ก ร ะทํ าผิ ดมี โอกาส ได รับการพิ จารณาพิพากษา  และ 

ไดรับคําพิพากษาลงโทษไดจะตองรับโทษจําคุกไดแตก็สามารถเขารวมการสมานฉันทได 
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วิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบสวนเสริมของกระบวนการ

ยุติธรรมสามารถใชไดหลายรูปแบบ เชน วิธีการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด 

(VOM) มีการกําหนดเงื่อนไขใหผูกระทําผิดปฏิบัติเพื่อการเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายและ

ชุมชน เชน กําหนดใหทํางานบริการสาธารณะ เปนตน ไมวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะมี

ผลทําใหคดียุติลงโดยไมจําตองลงโทษทางอาญา หรือ กรณีที่ ยังคงตองรับโทษทางอาญา มี

วัตถุประสงคเดียวกันคือ เยียวยาความเสียหายและความสัมพันธระหวางคูกรณี แตสวนที่แตกตางกัน

คือผลลัพธของกระบวนการที่การใชในรูปแบบของสวนเสริมของกระบวนการยุติธรรมจะไมมีการ

เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ดังน้ัน หากนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทที่ใชในลักษณะเปนสวนเสริมของกระบวนการยุติธรรมตามปกติมาปรับใชกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงได ยอมเปนการเปดโอกาสใหความผิดที่มีลักษณะรายแรงไดเขารวมการสมานฉันทได

เชนเดียวกับความผิดที่มีลักษณะเล็กๆนอยๆ 

แตเน่ืองจากธรรมชาติของความผิดที่มีลักษณะรายแรงน้ันจะสงผลกระทบตอสังคมอยาง

มาก คดีที่รายแรงมากย่ิงกอใหเกิดความหวาดกลัวและความโกรธแคนของคนในสังคม ซึ่งสวนใหญ

แลวก็ปรารถนาใหเกิดการลงโทษผูกระทําผิด เพื่อเปนการแกแคนในสิ่งที่ผูกระทําผิดไดกระทํา อีกทั้ง

เปนการสรางความรูสึกปลอดภัยใหแกคนในสังคมที่ไมตองการอยูรวมกับคนที่อันตรายจึงไมสามารถ

ปฏิเสธความตองการของคนในสังคมได การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงตองคํานึงถึง

บริบทในสังคมและความเหมาะสมดวย หากสังคมไมยอมรับก็ไมสามารถที่จะสมานฉันทได หากเปน

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการเบี่ยงเบนคดีโดยใหยุติการดําเนินคดีใน

กระบวนการยุติธรรมตามปกติและไมตองรับโทษน้ัน หากพิจารณาจากสภาพสังคมตามความเปนจริง 

แลวเปนฝนความรูสึกของสังคมที่ตองการใหลงโทษ ยอมเปนการยากที่จะสมานฉันทกันแลวทําให

ผูกระทําความผิดกลับคืนสูสังคมอยางไมมีปญหาได เมื่อไมสามารถสมานฉันทกันไดก็เทากับวาไมอาจ

ทําใหสังคมไดรูสึกวาปลอดภัยกลับกลายเปนการทํารายสังคมมากข้ึนไปอีก ไมใชการเยียวยาแกไขจึง

ไมอาจทําใหวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทบรรลุผลได แมผูเสียหายโดยตรงใน

คดีน้ันจะยินยอมก็ตาม การเบี่ยงเบนคดีก็ไมไดทําใหสังคมรูสึกปลอดภัยข้ึนและไมอาจยินยอมให

ผูกระทําผิดลอยนวลตอไปได ในกรณีน้ีรัฐยังควรตองมีสวนทําใหสังคมรูสึกปลอดภัย และมีบทบาทใน

การยับย้ัง ขมขูไมใหเกิดความผิดในลักษณะเชนน้ีอีก หากเปนกรณีที่รายแรงเชนน้ีก็ควรที่จะคงไวซึ่ง

กระบวนการยุติธรรมตามปกติ แตอยางไรก็ตามก็ควรหาแนวทางการเยียวยาแกไขความเสียหายไป

ดวย มิใชเพียงแตปลอยใหผูกระทําผิดรับโทษแลวจะยุติกระบวนการทั้งหมด ดังน้ัน ควรใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบสวนเสริมของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ  
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หลายๆประเทศไดมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงและประสบผลสําเร็จเปนอยางดีไมวาจะเปนในออสเตรเลีย แคนาดา หรือนิวซีแลนด 

แทจริงแลวกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีวัตถุประสงคหลักคือเยียวยาความเสียหายแก

ผูเสียหายและชุมชนเปนหลัก วิธีการน้ันสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ตามความพึงพอใจ

ของผูเสียหาย ไมจําเปนจะตองจํากัดรูปแบบใหเปนการเบี่ยงเบนคดีเทาน้ัน ดังน้ันควรเปดโอกาสให

ผูเสียหายและชุมชนในความผิดที่มีลักษณะรายแรงเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและเยียวยา

ความเสียหาย และมีผลงานวิจัยที่พบวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเมื่อใชกับกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีรายแรง ผลปรากฏวามีประสิทธิภาพอยางดี ดังน้ัน คดีไมวาความผิดจะ

รายแรงหรือไมรายแรงก็ตามก็สามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได หากมีการนํา

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชใหเหมาะสม 

แมตามหลักการแลวจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทรูปแบบสวนเสริมมาใชกับ

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงได แตความรายแรงที่แบงตามอัตราโทษน้ันถาใชเปนเกณฑในการ

คัดเลือกความเหมาะสมของคดีที่สมควรเขากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางเดียวยอมทําได

ยาก เพราะอาจะไมเหมาะสมที่จะเขารวมกระบวนการไดทุกกรณี จะตองพิจารณาถึงปจจัยเหมาะสม

อยางอื่นประกอบดวย เน่ืองจากคดีที่เหมาะสมที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตอง

พิจารณาจากหลายปจจัย เชน ความพรอมของตัวผูเสียหายและผูกระทําผิด ความสํานึกผิดและพรอม

ที่จะรับผิดชอบของผูกระทําความผิด ความโกรธแคนของคนในสังคม รวมถึงสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจ

ในการกระทําความผิดที่แตกตางกันยอมเปนปจจัยที่มีผลตอการคัดเลือกคดีเหมาะสมในการเขารวม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท อยางกรณีฆาคนตาย อาจจะมีสาเหตุไดหลากหลาย เชน ฆาดวย

ความคึกคะนอง ประสงคเอาทรัพยเพื่อเลี้ยงชีพ หรือบางกรณีก็เปนเรื่องความแคนสวนตัวหรือกระทํา

ไปดวยความจําเปน แตละสาเหตุมีผลตอความยากงายของกระบวนการ    

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงน้ันสามารถแบงความรายแรงไดเปนหลายระดับ รายแรง

มากอาจกอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจไมใชแคตอตัวผูเสียหายแตตอสังคม ทําใหเกิดความโกรธแคน 

สังคมสวนใหญจึงประสงคใหลงโทษผูกระทําความผิด ใหเกิดความรูสึกสาสมแกความผิดที่ผูกระทําผดิ

ไดกระทําลงไป ไมประสงคที่จะมาสมานฉันทแตตองการใหไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติ ในกรณีเชนน้ีจึงมีความขัดแยงกันระหวางแนวคิดใหมในการแกไขฟนฟูความเสียหายโดย

การสมานฉันท กับแนวคิดการแกแคนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติเน่ืองจากความ

ตองการในสังคมไมไดตรงกับแนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเสมอไป และเน่ืองดวย

หลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตองอาศัยสังคมมีสวนรวมดวย บริบททางสังคมจึงมี

สวนสําคัญอยางย่ิงตอการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 



99 

 

นอกจากน้ัน มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดยังมีผลตอการกระทําความผิดซ้ํา เชน 

กรณีนาย ก. โดนนาย ข. กลั่นแกลง ทํารายจิตใจมาเปนเวลานานหลายป จนทนไมไหวพลั้งมือฆานาย 

ข.ตาย เมื่อนาย ข. ตายมูลเหตุในการกระทําความผิดก็ไมมี นาย ก. ตองไปรับโทษตามคําพิพากษา

ตัดสินของศาล ซึ่งโทษในไทยฐานฆาคนสูงสุดคือประหารชีวิต หากนาย ก. ไมไดเปนคนที่ช่ัวรายโดน

สันดานแลวสํานึกผิด ก็ควรใหโอกาสนาย ก. เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและรับโทษ

ควบคูกันไป อยางนอยใหนาย ก. ไดมีโอกาสปรับความเขาใจกับครอบครัวของนาย ข. ขอขมา

ครอบครัวนาย ข. ใหอภัยซึ่งกัน แตหากไมมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง เทากับปดกันการทําความเขาใจระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด และทําให

ผูกระทําความผิดกลับไปใชชีวิตในสังคมไดยาก แตบางกรณีเปนผูกระทําความผิดที่กอความผิด

รายแรงซ้ําๆจนติดเปนนิสัย อาจจะไมเหมาะสมตอการใหเขารวมกระบวนการ ทั้งน้ีตองพิจารณา

ความเหมาะสมเปนรายคดีไป 

  

4.2 วิเคราะหการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะรายแรงใน

ประเทศไทย 

 

4.2.1 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะรายแรงใน

ชั้นกอนพิจารณาคดี 

 4.2.1.1  การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะ

รายแรงในชั้นสอบสวน 

เมื่อเกิดการกระทําความผิดอาญา หากเปนคดีที่รายแรงคือจําคุกต้ังแต

หาปข้ึนไปจนถึงคดีที่มีโทษประหารชีวิต ตามประมวลกฎหมายไทยถือวาเปนคดีอาญาแผนดิน จะตอง

ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยตองมีการสอบสวน รวบรวม

พยานหลักฐาน96

1และดําเนินการอื่นตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดเอาไว

เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด  และเพื่อจะเอาผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ ซึ่งผูมีอํานาจ

1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําไดเพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อนั

เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและเพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบรสิทุธ์ิ

ของผูตองหา 
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สอบสวน คือ พนักงานสอบสวน97

2 ไมวาจะเปนการควบคุมตัวผูตองหาหรือการนําตัวผูตองหาไปย่ืนคํา

รองขอใหศาลออกหมายขังไวระหวางการสอบสวน มีการวินิจฉัยคํารองใหปลอยช่ัวคราว เปนตน 

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงตามที่ไดสรุปความหมายขางตนมาน้ัน เปนอันผิดอันยอมความไมไดหรือ

เปนความผิดอาญาแผนดิน จึงอยูในอํานาจของพนักงานสอบสวน98

3 ซึ่งสามารถทําการสอบสวนไดเอง

โดยไมจําเปนตองมีผูเสียหายมารองทุกข    

ในช้ันพนักงานสอบสวนมีแนวคิดในการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทแตสวนใหญที่นํามาใชน้ันเปนการใชกับความผิดอันยอมความได โดยวิธีการน้ันจะใชการ

ไกลเกลี่ย ปจจุบันไดมีรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในช้ันสอบสวน พ.ศ.... เพื่อให

เกิดความชัดเจนในกระบวนการการไกลเกลี่ยในช้ันสอบสวน และไดกําหนดความผิดที่จะสามารถทํา

การไกลเกลี่ยเอาไวในมาตรา 5 ดังน้ี  

1. ความผิดอันยอมความได 

2. ความผิดลหุโทษ  

3. คดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ยกเวนการกระทําความผิด

ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ต.ช. 

4. คดีความผิดที่มีโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป ตามรายการที่ระบุไว

ทายพระราชบัญญัติน้ี 

และในมาตรา 64  ไดกําหนดขอหามมิใหใชบังคับเอาไวเชน หามกรณีที่

ผูตองหาไดรับคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือ คดีที่ผูตองหาที่รองขออยูระหวางรอการกําหนดโทษ 

รอการลงโทษ หรือกรณีที่สอบสวนเสร็จสิ้นและสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการแลว 

2ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(6)  เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมี

อํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน 
3กรณีความผิดอันยอมความได การรองทุกขของผูเสียหายถือเปนเงื่อนไขในการทําการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวน กลาวคือ ในคดีความผิดอันยอมความไดหากผูเสียหายไมมารองทุกข 

พนักงานสอบสวนจะไมมีอํานาจสอบสวน  
4รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยในช้ันสอบสวน พ.ศ.... มาตรา 6  (1) หามมิใหใชกับคดีที่

ผูตองหาเปนผูรองขอและผูตองหาน้ันไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดกระทํา

ผิดใดๆ อีกในระหวางที่ยังรับโทษอยูภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือลหุโทษ 
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การไกลเกลี่ยในช้ันสอบสวนจะมีเฉพาะคดีที่มีลักษณะเล็กๆนอยๆ หรือ

คดีประมาทที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม เน่ืองจากกรณีน้ีเปนการไกลเกลี่ยใน

ลักษณะที่เบี่ยงเบนคดี (Diversion) ตามที่มาตรา 15 วรรคสอง 1 0 0

5กําหนดใหสิทธิการนําคดีอาญามา

ฟองระงับไป นอกจากน้ันยังมีการใหอํานาจฝายปกครองในการไกล เกลี่ยขอพิพาทตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 เพิ่มมาตรา 61/36 ซึ่งเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย แตใชเฉพาะกรณี

ความผิดอันยอมความไดและไมใชความผิดเกี่ยวกับเพศ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในช้ันกอนพิจารณาคดีที่ไดกลาว

มาแลวขางตนพบวาจะใชในรูปแบบของการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม เพราะฉะน้ัน

จึงมีลักษณะคดีที่ไมรายแรง อัตราโทษตํ่า หรือเปนความผิดอันยอมความได เทาน้ัน หากเปนความผิด

ที่มีลักษณะรายแรงไมปรากฏวามีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในช้ันสอบสวน แตจะ

ดําเนินกระบวนการยุติธรรมไปตามปกติ  

   (2) คดีที่ผูตองหาที่รองขออยูระหวางรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ เวนแต

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (3) คดีที่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้น

และสงสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการแลว 

   (4) คดีที่ ก.ต.ช. ประกาศกําหนดหามมิใหไกลเกลี่ย 
5รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยในช้ันสอบสวน พ.ศ.... มาตรา 6  (1) มาตรา 15 เมื่อไดมี

การปฏิบัติตามขอตกลงเงื่อนไขการไกลเกลี่ยครบถวนแลวใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่

รับมอบหมายในเรื่องดังกลาวแจงผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ยให

พนักงานสอบสวนทราบเพื่อดําเนินการตอไปและรายงานตอ ก.ต.ช ทราบ 

 ในกรณีดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลวใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองระงับไป เวน

แตกระบวนการไกลเกลี่ยจะกระทําโดยฉอฉลหรือขอตกลงเงื่อนไขน้ันเปนการละเมิดตอบทบัญญัติ

เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือผูเสียหายสามารถแสดงตอศาลวาไมมีการปฏิบัติตาม

ขอตกลงเงื่อนไขจริง 
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินมาตรา 61/3 บรรดาความผิดที่มีโทษ

ทางอาญาที่เกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเปนความผิดอันยอมความได และมิใชเปนความผิดเกี่ยวกับ

เพศ ถาผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอมหรือแสดงความจํานงใหนายอําเภอน้ันหรือปลัดอําเภอที่

นายอําเภอดังกลาวมอบหมายเปนผูไกลเกลี่ยและปฏิบัติตามคําไกลเกลี่ยดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปน

อันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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แตอยางไรก็ดีมีบางกรณีที่สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาปรับใชกับคดีที่มีลักษณะรายแรงได คือ มาตรการการดําเนินคดีอาญาในคดีเด็กและ

เยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553  

4.2.1.2 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะ

รายแรงในชั้นของพนักงานอัยการ 

เมื่อเกิดการกระทําความผิดอาญาอันยอมความไมได หรือผูเสียหายไม

ยอมความกัน เมื่อไดดําเนินการตามข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนเรียบรอยแลวจะสงสํานวนไปยัง

พนักงานอัยการใหอัยการมีดุลพินิจในการสั่งฟองคดีหรือไมสั่งฟองคดี อัยการจะใชดุลพินิจช่ังนํ้าหนัก

และพิจารณาพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนที่พนักงานสอบสวนไดสงมาใหวาพยานหลักฐานน้ัน

สามารถรับฟงไดหรือไม นอกจากน้ันพนักงานอัยการยังมีอํานาจดังตอไปน้ีคือ 

กรณีคดีไมมีมูล พนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจไมสั่งฟองหรือไมสั่ง

ฟองก็ได ในกรณีที่สั่งฟองซึ่งเปนการใชดุลพินิจในการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลัก102

7เมื่อสั่งไมฟองคดีอาญาที่ไมมีมูล สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การสั่งไมฟองคดีอาญาโดยมีเงื่อนไขหรือการระงับฟอง กรณีดัง

กลาวคือการที่สั่งไมฟองเน่ืองหาไมมีเหตุผลวาผูตองหาไมไดกระทําผิดหรือมีเหตุที่ทําใหสิทธิในการ

ฟองคดีอาญาระงับไป  เน่ืองจากพนักงานอัยการเห็นวาไมควรจะลงโทษผูกระทําความผิดในคดีน้ันๆ 

2. การสั่งไมฟองคดีอาญาโดยมีเงื่อนไข หรือการชะลอฟอง คือการที่

พนักงานอัยการไมฟองคดีแตจะชะลอการฟองเอาไว โดยมีการกําหนดใหผูตองหาปฏิบัติตามเงื่อนไข 

เชน การเขารับการแกไขฟนฟู ใหมีการแกไขฟนฟูตามที่ตกลงไวกับพนักงานอัยการ เชนการเขา

ฝกอบรม บําบัดปญหาติดยาเสพติด บําบัดการติดสุรา เมื่อบรรลุตามแผนแกไขฟนฟูแลวพนักงาน

อัยการจะสั่งไมฟองคดี หรือการชะลอฟองเพื่อใหมีการชดใชความเสียหาย เชนชดใชคาเสียหายแก

ผูเสียหาย การบริจาคเงิน ทํางานบริการสาธารณะ เปนตน 

ประเภทคดีที่เขาสูการชะลอการฟองในประเทศไดน้ันไดมีการกําหนด

ขอบเขตไวเพียงแคเปนคดีที่กระทําความผิดโดยประมาท หรือการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนการ

7ลลิตา ปนุตติกร, "กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในช้ันกอนฟองศึกษาในช้ันการ

สั่งคดีของพนักงานอัยการ,"(วิทยานิพนธมหาบันฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2555), 

น. 92. 
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กระทําความผิดเพราะมีกฎหมายหามไวและตองมีอัตราโทษจําคุกกําหนดไวไมเกินสามปหรือหาป 

เพราะเปนคดีที่ใหดุลพินิจอัยการในการชะลองการฟองและสั่งไมฟองได เห็นไดวาการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสวนน้ีเปนการใชในลักษณะของการเบี่ยงเบนคดี ขอบเขตของคดีที่เขาสูการ

ชะลอการฟองจึงมีลักษณะเปนคดีเล็กๆนอยๆ ไมใชคดีที่รายแรง 

ในช้ันพนักงานอัยการมีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททาง

คดีอาญา ดวยการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีอันเปนความผิดตอสวนตัวและ

คดีที่ไมใชความผิดตอสวนตัว  

คดีที่เปนความผิดตอสวนตัวน้ันจะตองไมปรากฏวาการกระทําความผิด

ของผูตองหาในคดีน้ันเปนผูประกอบอาชญากรรมเปนอาชีพ หรือเปนผูกระทําความผิดติดนิสัยและ

ตองไมเปนคดีที่มีขอเท็จจริงเปนที่แนชัดแลววาพนักงานอัยการจะตองมีคําสั่งยุติการดําเนินคดีเพราะ

เหตุอื่น 

สวนในคดีความผิดที่ไมใชความผิดตอสวนตัวไดมีกําหนดระเบียบ

สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในช้ันพนักงานอัยการพ.ศ. 

2555 ขอ 238 วาหากผูเสียหายและผูตองหามีความประสงคจะใหไกลเกลี่ย ก็สามารถไกลเกลี่ยได

   4.2.1.3 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะ

รายแรงในชั้นดําเนินคดีแกเด็กและเยาวชน 

ประเทศไทยมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดี

เด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม ใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ 40 ที่วา เด็กซึ่งถูก

กลาวหาวากระทําผิดกฎหมายควรไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย การลงโทษจําคุกเด็กควรจะใช

แตเฉพาะกรณีความผิดอุกฉกรรจ104

9 เมื่อเห็นเหมาะสมและเปนที่พึงปรารถนาใหกําหนดมาตรการที่จะ

ใชกับเด็กที่ถูกกลาวหาวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา โดยไมตองอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งน้ีโดย

8ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพาทคดีอาญาใน

ช้ันพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555 ขอ 23 ในสํานวนคดีอาญาที่ไมใชความผิดตอสวนตัวหรือในสํานวน

คดีอาญาที่มีความผิดตอสวนตัวและไมใชความผิดตอสวนตัวรวมกัน ถาผูเสียหายและผูตองหามีความ

ประสงคจะใหไกลเกลี่ย เพื่อบรรเทาความเสียหายและเปนประโยชนในการพิจารณาคดีของศาล 

สํานักงานอัยการตามขอ 8 ที่ไดรับสํานวนคดีอาญา อาจพิจารณาแจงใหดําเนินการไกลเกลี่ยได 
9The United Nations Convention on The Right of The Child Article 40  

Children who are accused of breaking the law should receive legal help. Prison 

sentences for children should only be used for the most serious offence. 
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มีเงื่อนไขวาสิทธิมนุษยชนและการคุมครองตามกฎหมายจะไดรับการเคารพอยางเต็มที่ มีการใชแผน

ฟนฟูโดยนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาวางแผนการดําเนินการ โดยใหมีการจัดทํา

แผนแกไขบําบัดฟนฟูที่มีความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งฝายผูกระทําผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชน ฝาย

ผูเสียหาย และชุมชน อีกทั้งยังจัดใหมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือหนวยงานราชการอื่นๆที่

เกี่ยวของเขารวมดวย  

วัตถุประสงคของกรใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชกับคดีที่

ผูกระทําผิดเปนเด็กหรือเยาวชนเพื่อที่จะใหผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนสํานึกผิดและแกไขตัว

ผูกระทําความผิด โดยจะเนนการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนตามหลักการคุมครองสวัสดิภาพเด็กแทน
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10 หากเปนกรณีกอนการฟองคดีจะใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชตาม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 86 และ 88 กําหนดใหมีมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา 

อยางไรก็ตามการสั่งไมฟองคดีของพนักงานอัยการตามมาตรา 88 

 มีเงื่อนไขดังน้ี 

1. มีพฤติการณวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตอง

ฟอง และยินยอมที่จะอยูภายใตการควบคุมของสถานพินิจ ซึ่งตองพิจารณาจาก อายุ ประวัติ ความ

ประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ตลอดจนสิ่งแวดลอม

เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณแหงคดี 

2. การกระทําความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามกฎหมายกําหนด

ไวใหจําคุกไมเกินหาป 

ในความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทโดยใหเด็กหรือเยาวชนผูกระทําความผิดเขารับการแกไขบําบัดฟนฟู เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหาย ใหทําบริการสาธารณะ หาก

เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนแกไขฟนฟูได ผูอํานวยการสถานพินิจตองแจงความเห็นไปยังพนักงาน

อัยการ ถาพนักงานอัยการเห็นชอบวาไมควรฟอง คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการถือเปนที่สุด หาก

อัยการเห็นชอบใหมีอํานาจสั่งไมฟองคดีได ซึ่งเปนการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) เมื่อใชในลักษณะน้ีจงึ

ใชไดกับความผิดที่มีลักษณะเปนความผิดเล็กๆนอยๆเทาน้ันหรืออัตราโทษจําคุกสูงสุดไมเกินหาป 

10 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กระบวนการสรางความ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 2553), น. 141. 
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หากเกินจากน้ีอาจจะเปนความผิดที่มีลักษณะรุนแรง และกระทบความรูสึกทั้งตอผูเสียหายและสังคม

เกินกวาที่จะยอมรับได 

4.2.1.4 เปรียบเทียบการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมี

ลักษณะรายแรงในชั้นกอนการพิจารณาในตางประเทศ 

ประเทศไทยไดนําแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา

ปรับใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง โดยพยายามใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดมาพบปะพดูคุย

ไกลเกลี่ยกัน แตอยางไรก็ตามการไกลเกลี่ยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการเบี่ยงเบนคดีออกจาก

กระบวนการยุติธรรมเทาน้ัน ในช้ันการสอบสวนและในช้ันของพนักงานอัยการที่จะสั่งฟองน้ันแมจะมี

การไกลเกลี่ยผลจากการไกลเกลี่ยไมไดตอบสนองตอวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทเพราะมุงไปที่การเบี่ยงเบนคดี โดยประสงคใหคดียุติไดโดยไมไดเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

เวนแต ในกรณีความผิดที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กและเยาวชนมีกระบวนการที่พยายามสรางความ

สมานฉันทและเยียวยาแกไขความเสียหาย  

โดยหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนํามาใช

กับทุกชวงเวลาในกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากเปนกระบวนการที่ดําเนินคูขนานกับกระบวนการ

ยุติธรรมเพื่อทําใหกระบวนการยุติธรรมมีความสมบูรณย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตามหากนํามาใชในข้ันตอน

กอนการพิจารณาคดี หากเปนคดีเล็กๆนอยๆ หรือ ความผิดที่ยอมความได เมื่อเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว หากคูความไมตองการเอาผิดก็สามารถถอนคํารองทุกข ไมตองฟองเปน

คดี ดังน้ัน จึงไมสามารถที่จะนํามาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงเพราะไมสามารถยินยอมแลวไม

ฟองคดีได เชน ความผิดฐานทํารายรางกายเปนความผิดที่ยอมความไมได แตทั้งน้ี หากเปนความผิด

รายแรงที่กฎหมายกําหนดยอมความได และคูความที่เขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไม

ติดใจเอาความ ก็สามารถถอนฟองได เชน ความผิดฐานขมขืน    

หลายๆประเทศไดมีการพัฒนาการนําแนวคิดการนํากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง แตเน่ืองจากคดีรายแรงที่นานาประเทศ

นํามาใชไมคอยปรากฏวามีการใชในชวงเวลากอนการฟองคดี แตจะตองมีการสอบสวนคดีและสั่งฟอง

คดีเสียกอนจึงจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได  

 4.2.2 วิเคราะหการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมี

ลักษณะรายแรงในชั้นระหวางการพิจารณาคดี 

 เมื่อความผิดอาญาที่มีลักษณะรายแรงไดสอบสวนและสั่งฟองแลว จะเขาสู

กระบวนการของศาล หากเปนคดีอาญาแลวศาลจะตองประทับรับฟองโจทก และผูตองหาจะมี
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สถานะเปนจําเลยและถูกควบคุมตัวในอํานาจของศาล แตก็สามารถย่ืนคํารองขอปลอยตัวช่ัวคราวโดย

ใชหลักประกันไดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชในช้ันระหวางพิจารณาในประเทศไทยมีการ

ใช ดังน้ี 

4.2.2.1 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีลักษณะ

รายแรงในชั้นไกลเกลี่ยขอพิพาท 

กรณีความผิดเปนความผิดที่กอความเสียหาย และความเสียหายน้ันเกิด

มาจากการกระทําความผิดอาญา และพนักงานอัยการย่ืนขอคืนหรือใชราคาทรัพยแทนผูเสียหายตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา 43 ในความผิดฐานลักทรัพย ว่ิงราวทรัพย ชิงทรัพย 

กรรโชก ฉอโกง ยักยอกและรับของโจร แตหากเปนกรณีนอกเหนือจากน้ี หากเกิดความเสียหายตอ

ชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงและทรัพย ผูเสียหายสามารถย่ืนขอกอนศาลสืบพยานเพื่อเรียก

คาเสียหายในทางแพง ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 44/1 ซึ่งตาม

ระเบียบศาลอาญาวาดวย แนวปฏิบัติในการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา พ.ศ. 2549 ได

กําหนดเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาททางอาญาและทางแพง เพื่อใหผูตองหาและผูเสียหายได 

ตกลงในทางแพงกอนที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีอาญา โดยมีวิธีการดังตอไปน้ี 

1. เมื่อศาลสั่งรับคําฟองแลว จะมีการนัดพรอมผูเสียหายและจําเลยเพื่อ
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2. ในวันนัดไตสวนมูลฟอง ศาลไกลเกลี่ยคูความในเบื้องตนและมีคําสั่ง

ใหนําคดีเขาสูกระบวนการประนอมขอพิพาท 

3. การดําเนินกระบวนการพิจารณาในวันนัดพรอมเพื่อประนอม 

ขอพิพาทใหดําเนินการ ดังน้ี 

3.1 กรณีคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกเมื่อถึงวันนัดพรอมประนอม

ขอพิพาทใหดําเนินการเกี่ยวกับคํารองเรียกคาสินไหมทดแทนตาม มาตรา 44/1 กรณีที่จําเลยยังไมได

รับสําเนาเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหศาลมอบอํานาจคํารองดังกลาวแกจําเลย โดยศาลจะตอง

สอบถามคําใหการของจําเลยในคดีสวนแพง และเริ่มการไกลเกลี่ยผูเสียหายกับจําเลยเบื้องตน  

หากตกลงกันไดเฉพาะคดีสวนแพง โดยผูเสียหายไดถอนคํารองเรียกคาสินไหมทดแทน ก็ใหจําหนาย

11ระเบียบศาลอาญาวาดวย แนวปฏิบัติในการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา 

พ.ศ. 2549  
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คดีสวนแพงออกจากสารบบความ แตถาประสงคจะใหศาลมีคําพิพากษาตามยอม ก็ใหทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความใหศาลพิพากษา หากตกลงกันไดทั้งในสวนของคดีอาญาและคดีแพง  

3.2. กรณีความผิดอาญาที่ยอมความกันได  ผูเสียหายจะถอนคํารอง

ทุกขและศาลจะสั่งจําหนายคดีทั้งหมดออกจากสารบบความ แตถาผูเสียหายประสงคจะใหศาลมีคํา

พิพากษาตามยอมในสวนคดีแพง ก็ใหศาลพิพากษาตามยอมในสวนแพง 

3.3. กรณีความผิดอาญายอมความไมได เมื่อจําเลยใหการรับ

สารภาพก็ใหศาลมีคําพิพากษาคดีอาญาสวนคดีแพงถาผูเสียหายไมไดถอนคํารองเรียกคาสินไหม

ทดแทนเพราะประสงคใหศาลมีคําพิพากษาตามยอมก็ใหศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความ 

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในช้ันพิจารณาตามระเบียบของศาลอาญามีการ

นําแนวคิดขอพิพาทในการไกลเกลี่ยโดยใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดมีสวนรวม แตมีเปาหมาย

เพื่อตกลงกันในเรื่องคาเสียหายในทางแพงเปนหลัก ยังไมตรงตามเปาหมายหลักของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ตองการใหมีการเยียวยาสรางจิตสํานึกแกผูกระทําผิดใหสํานึกผิดและให

รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน อีกทั้งยังใหมีครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม   

4.2.2.2  การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะ

รายแรงในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชน  

ประเทศไทยไดมีการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับ

ความผิดที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กและเยาวชน โดยมีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กําหนดวิธีการเอาไวโดยใหใชรูปแบบของการประชุม

กลุมเยียวยาในคดีอาญา (Healing Conference) คือกระบวนการจัดการใหผูเสียหายและจําเลยไดมี

โอกาส พบปะ พูดคุยแสดงความรูสึก เจรจาตกลงแกไขปญหาเพื่อบรรเทาความเสียหายหรืออันตราย

ที่เกิดจากการกระทําของตนเพื่อใหทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดของจําเลยไดรับ
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12ใหกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนมีการกระทําความผิดใหมาก

ที่สุด อีกทั้งเพื่อใหผูเสียหายจําเลยชุมชนและผูที่เกี่ยวของซึ่งอาจเปนบุคคลในสหวิชาชีพมีสวนรวมใน

การเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการเยียวยาแกไขผูเสียหายและจําเลย ทั้งเกิดสัมพันธภาพที่ดี

สงผลใหทุกฝายอยูรวมกันไดอยางปกติสุข โดยมีรูปแบบที่ใชในออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน แคนาดา 

มีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 

12อางแลว เชิงอรรถที่ 12, น.143. 
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1. จําเลยตองยอมรับวาไดกระทําความผิดตามฟอง และพรอมที่จะ

รับผิดชอบตอการกระทําน้ันและการยอมรับน้ันจะตองไมมีขอโตแยงใดๆ อีกไมวาในขอเท็จจริงและ

ขอกฎหมาย ไมปรากฏวาจะเลยเคยกระทําความผิดมากอนเวนแตเคยกระทําความผิดอันเปนความผดิ

เล็กๆนอยๆ ซึ่งไมสงผลเสียหายรายแรงตอผูเสียหาย นอกจากน้ันจําเลยตองมีความเหมาะสมและ

พรอมที่จะเขารวมการประชุม เชนจะไมเปนผูบกพรองทางจิตประสาท ไมเปนผูมีความกาวราวรุนแรง 

คือสามารถเผชิญหนากับผูเสียหายได อีกทั้งตองคํานึงถึงความรูสึกของสังคมเชน คดีขมขืนมีผลตอ

ความรูสึกของสังคมและคนที่เกี่ยวของมากเกินไป ไมอาจยอมรับได เชนน้ีแลวก็ไมมีความเหมาะสมที่

จะใหเขารวมกระบวนการ 

2. เมื่อมีการนําคดีเขาสูกระบวนการพิจารณา จะตองมีการชะลอการ

พิจารณาพิพากษา แลวจะมีการต้ังสํานวนสําหรับการประชุมกลุมเยียวยาและเสนอประธาน

คณะกรรมการดําเนินการประชุมกลุมเยียวยาเพื่อพิจารณามอบหมายหนาที่ และรวบรวมขอมูลของ

ทั้งผูเสียหายและจําเลยรวมถึงครอบครัวผูเกี่ยวของ จากน้ันจะมีการเริ่มการประชุมเพื่อเยียวยา

ประกอบไปดวย  4 ฝาย ไดแก  

ฝายที่หน่ึง  จําเลยและบิดา มารดาหรือผูปกครอง 

ฝายที่สอง  ผูเสียหายและบิดามารดาหรือผูปกครอง 

ฝายที่สาม  ชุมชนหรือบุคคลหรือกลุมที่มีความเกี่ยวพันกับจําเลย

หรือผูเสียหาย เชน เพื่อน ครู พยาน ตํารวจ ที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน 

ฝายที่สี่ บุคคลในกลุมวิชาชีพ เชน นักจิตวิทยา จิตแพทย หรือนัก

สังคมสงเคราะห 

ผูเขารวมจะตองมีความเขาใจในกระบวนการ เจตนารมณ สิทธิหนาที่ใน

การประชุม และจะตองสมัครใจเขารวมประชุมและสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได เปาหมายที่ให

ผูเสียหายและผูกระทําผิดเขารวมกระบวนที่ดําเนินการประชุมตองดําเนินการใตหลักการดังน้ี คือ 

1. ใหจําเลยแสดงความรูสึกสํานึกผิดและรับผิดชอบการกระทําที่กอ

ความเสียหายแกผูเสียหาย 

2. ใหจําเลยและผูเกี่ยวของทุกฝายเกิดความรูสึกเห็นใจในความรูสกึและ

เขาใจสิ่งที่เกิดข้ึนแกผูเสียหาย โดยเปดโอกาสใหผูเสียหายไดแสดงความรูสึก 

3. ใหผูเขารวมทุกฝายแสวงหาแนวทางแกไขเยียวยาผูเสียหาย 
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คดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเปนคดีที่ใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทซึ่งสวนใหญจะใชในลักษณะของการเบี่ยงเบนคดี ซึ่งสามารถใชไดในช้ันกอนพิจารณาหรือ

ระหวางพิจารณา หากเปนในช้ันกอนการพิจารณาคดีสามารถเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติไดโดยไมฟองคดี  

ในประเทศไทยมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดี

เยาวชนและคดีครอบครัว ซึ่งความผิดน้ัน ศาลไทยไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติเอาไววา ไมใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดฐานฆาคนโดยเจตนา และความผิดเกี่ยวกับเพศ  

เวนแตองคคณะจะเห็นสมควร 108

13 เมื่อเห็นสมควรในกรณีใดก็สั่งไมฟองคดีดังกลาวได แตอยางไรก็ตาม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่ผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชนในช้ันพิจารณา

คดี โดยมีมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา มีเจตนารมณเพื่อเบี่ยงเบนคดีของเด็กหรือเยาวชน

ที่สํานึกในการกระทําออกไปจากกระบวนการพิจารณาของศาลโดยเร็วแลวใชวิธีการจัดทําแผนแกไข

บําบัดฟนฟูซึ่งเกิดข้ึนจากมติรวมกันของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย แตมีเงื่อนไขจํากัดอัตราโทษ วาตองมี

อัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 20 ป ตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งถือวาเปนอัตราโทษที่สูงมาก เปนความผิดที่

รายแรงแตสามารถใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาได หากปฏิบัติไดตามแผนแกไขฟนฟูก็

จะไมดําเนินการพิจารณาคดีตอไป ซึ่งเปนขอยกเวนจากหลักการทั่วไปของความผิดที่ไมสามารถยอม

ความได เน่ืองจากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ ไดใหเปนขอยกเวนไว ซึ่งสอดคลองกับหลักการของ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ  

ขอ 37  "เด็กซึ่งกระทําผิดกฎหมายไมควรถูกดําเนินคดีอยางโหดราย 

เด็กไมควรที่จะถูกคุมขังในเรือนจํารวมกับผูใหญ และควรที่จะไดสิทธิติดตอกับครอบครัวตลอดเวลา"  

ขอ 40 "เด็กซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดกฎหมายควรไดรับความ

ชวยเหลือทางกฎหมาย การลงโทษจําคุกเด็กควรจะใชเฉพาะที่เปนกรณีความผิดอุกฉกรรจ" 

นอกจากน้ันจําเลยยังกําหนดเงื่อนไขวาตองไมเคยไดรับโทษจําคุก เวน

แตกระทําโดยประมาทและความผิดลหุโทษ และตองสํานึกในการกระทําของตน คือตองตระหนักวา

การกระทําของตนกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เสียใจในการกระทําความผิด และพรอมที่จะ

ปรับปรุงแกไข ทั้งน้ีไมจําเปนตองรับสารภาพวากระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา 

13เพิ่งอาง, น. 193.  
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ทั้งน้ี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชกับคดีเด็กและเยาวชน 

เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีมาตรการอื่นแทนการเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไมไดยึดตามความ

สมัครใจของคูกรณี อีกทั้ง แมเด็กหรือเยาวชนไมรับสารภาพก็สามารถเขารวมโครงการได และยัง

กําหนดวาผูที่เขารวมน้ันไมจําเปนตองรับสารภาพก็ได ซึ่งไมตรงตามหลักพื้นฐานของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเทาใดนักฯ แตถือวาไทยไดมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีการเยียวยา

ความเสียหายตอผูเสียหายแลว 

มีแนวความเห็นในทางวิชาการเอาไววาควรกําหนดอัตราโทษสําหรับคดี

ที่รายแรงจะนํามาใชกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  เน่ืองจากหากไมกําหนดแลวศาลไทย

อาจจะนํามาใชกับคดีรายแรง เมื่อใชกับคดีรายแรงแลวทําใหเกิดความขัดแยงกับความรูสึกของคนใน

สังคมที่เห็นควรวาควรลงโทษผูกระทําผิด แตคดีบางประเภทที่มีอัตราโทษรายแรงก็สามารถทําได เชน 

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือคดีที่มีพฤติการณที่สามารถเขาสูกระบวนการ หรือเปนคดีทีล่ดโทษ

ได  

4.2.2.3 กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี  

ประเทศไทยไดมีการศึกษาแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท และไดมีการนํามาใชในคดีเด็กและเยาวชนในรูปแบบของการเบี่ยงเบนคดี และไดมีการ

พยายามพัฒนาแนวคิดที่จะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีอาญาทั่วไปรวมทั้ง

คดีอาญาที่มีลักษณะรายแรง โดยพัฒนาเปนรูปแบบของกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี โดยมี

รากฐานมาจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท Restorative Justice คือการมุงฟนฟูหรือทําให

กลับสูสภาพเดิม  แตสําหรับกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีแลวแมจะมีเปาหมายที่สอดคลองกับ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท แตแนวคิดหลักของกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีคือการ

พยายามแกไขปญหาการดําเนินคดีอาญาความผิดตอแผนดิน ที่มีกระบวนการพิจารณาอยางเครงครัด

ในการพิสูจนความผิดของจําเลยซึ่งทําใหการดําเนินคดีมีความยุงยากซับซอนและใชเวลานาน และ

แกไขปญหากรณีที่คดีที่มีความรายแรงไมสามารถเขาสูการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายกับ

ผูกระทําความผิด (Victim - Offender Mediation) เพื่อใหคดียุติลงได เพราะการเขาสูกระบวนการ

แลวมีผลใหคดียุติลงไดน้ันตองใชกับคดีที่เล็กๆนอย คดีความผิดอันยอมความได คดีที่ผูกระทําผิดเปน

เยาวชน หากจะใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกกับคดีที่รายแรงตองมีการพัฒนาเปนรูปแบบใหมคือ 

กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีที่ไดจัดต้ังข้ึนตามระเบียบศาลอาญากรุงเทพใตวาดวยแนวปฏิบัติ

ในการสมานฉันทและสันติวิธี พ.ศ. 2551 โดยไดจัดต้ังศูนยสมานฉันทและสันติวิธีข้ึนในป พ.ศ. 2551  

แยกตางหากจากการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถใชวิธีการสมานฉันทไดกับ



111 

 

ทุกประเภทคดี ปจจุบันศาลยุติธรรมสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 3 และภาค 4 ไดมีการ

จัดต้ังศูนยสมานฉันทและสันติวิธีข้ึนในทุกศาลแลวโดยอาศัยศาลอาญากรุงเทพใตเปนแบบอยาง  

(1) วัตถุประสงคของกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี 

เริ่มจากแนวนโยบายของการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาที่

ดําเนินงานโดยคํานึงถึงสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะไดรับ โดยตองการใหประชาชนไดรับความ

ยุติธรรมโดยเสมอภาค รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม 

1. กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา

เรื่องของผูเสียหายและจําเลยที่ไมรูถึงสิทธิหนาที่ จึงจัดใหมีการใหความรูถึงสิทธิหนาที่ ข้ันตอนในการ

ดําเนินคดีต้ังแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุด อธิบายถึงขอดีขอเสียใหจําเลยเขาใจและตัดสินใจไดวาควรจะให

การอยางไรจึงเปนประโยชนแกจําเลยและการพิจารณาของศาล และสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบใหแกจําเลย หากจําเลยมีจิตสํานึกในการกระทําแลวก็พรอมที่จะเยียวยาความเสียหายที่

เกิดข้ึนตอไป โดยในกระบวนการจะมีผูพิพากษาหรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหความรูและตอบขอสงสัย

ของประชาชนโดยตรง ใหยอมรับการกระทําความผิดของตนและรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ทําใหขอพิพาทระงับลงและเสร็จไปจากศาล  

2. ตามนโยบายของงานบริหารศาลยุติธรรมที่มุงเนนใหประชาชนไดรับ

ความเสมอภาค รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม จึงไดมีการวางแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถชวย

ยนระยะเวลาการพิจารณาใหเสร็จอยางรวดเร็วและเปนธรรมคือการใชกระบวนการสมานฉันทและ

สันติวิธีเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกทางหน่ึงเพื่อชวยเรงรัดการพิจารณาคดีที่คางในศาลใหเสรจ็

ไปอยางรวดเร็วและเปนธรรม เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตามคํากลาวที่วาความยุติธรรมที่ลาชาคือการ

ปฏิเสธความยุติธรรม 

(2) ประเภทคดีเขาสูกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี 

ประเภทคดีที่เขาสูกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีตามระเบียบ

ระเบียบศาลอาญากรุงเทพใตวาดวยแนวปฏิบัติในการสมานฉันทและสันติวิธี พ.ศ. 2551 ไดกําหนดไว

ในขอ 8 ดังน้ี 

1. คดีอาญาทุกประเภท เวนแตคดีอาญาที่อยูในหลักเกณฑการไกลเกลี่ย

ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทศาลอาญากรุงเทพใต  

2. คดีที่ผูประนอมไกลเกลี่ยไมสําเร็จ และคูความมีความประสงคขอใหผู

พิพากษาประจําศูนยสมานฉันทและสันติวิธีดําเนินการตอไป โดยใหอยูในดุลพินิจของผูพิพากษา

ประจําศูนยวาจะดําเนินการตอไปหรือไม เวนแตคูความมีพฤติการณในการประวิงคดี 

3. คดีที่ศาลเห็นสมควร 
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ในขอ 8 (2) ไดกําหนดคดีที่ไมนําเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวิธี ไดแก 

คดีอาญาที่อยูในหลักเกณฑของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลอาญากรุงเทพใต ซึ่งตามระเบียบศาล

อาญากรุงเทพใตวาดวยแนวปฏิบัติในการไกลเกลี่ยและประนีประนอมขอพิพาท พ.ศ. 2549 ขอ 14 

ไดกําหนดประเภทคดีอาญาที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย คือ  

1. คดีที่ราษฎรฟองกันเอง 

2. คดีความผิดตอสวนตัว 

3. คดีที่ผูเสียหายรองขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 44/1 

4. คดีที่มีความเกี่ยวพันทางญาติ 

5. คดีความผิดที่กระทําโดยประมาท 

6. คดีที่ศาลเห็นสมควร 

(3) ขั้นตอนการเขาสูกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี 

การนําคดีเขาสูกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีตามระเบียบ 

ศาลอาญากรุงเทพใต 

1. กรณีการเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวิธี ในชวงเวลากอนฟองคดี

หรือในช้ันฝากขัง 

1.1 การประชาสัมพันธแนะนําศูนยสมานฉันทและสันติวิธีใหผูตองหา

และผูทีเกี่ยวของทราบถึงกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี และใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการ

ดําเนินคดีในศาลยุติธรรม โดยวิธีการแจกแผนพับ ประชาสัมพันธ 

1.2 ผูเสียหายหรือผูตองหาย่ืนคํารองขอแสดงความประสงคตอศาล

ใหนําคดีของตนเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวิธีไดต้ังแตช้ันฝากขัง 

2. การเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวิธีหลังจากฟองคดีแลวหรือในวันนัด

สอบคําใหการครั้งแรก  

เมื่อโจทกนําตัวจําเลยมาย่ืนฟองตอศาลแลว และในช้ันสอบคําใหการ

จําเลยใหการปฏิเสธ หากคดีอยูในหลักเกณฑที่สามารถไกลเกลี่ยไดก็จะนําเขาสูศูนยการไกลเกลีย่และ

ประนอมขอพิพาทประจําศาลอาญากรุงเทพใต แตถาเปนคดีที่ไมอยูในหลักเกณฑไกลเกลี่ยไดก็จะ

นําเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวิธีเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

3. การเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวิธีในระหวางพิจารณา  
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คดีที่อยูในระหวางการพิจารณาหรือสืบพยานโจทกหรือจําเลย คู

ความสามารถรองขอใหสงสํานวนคดีเขาสูกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีได หากอธิบดีหรือรอง

อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใตเห็นสมควรอนุญาตก็ใหนําคดีเขาสูศูนยสมานฉันทไดเพื่อ

ดําเนินการตอไป 

 (4) การดําเนินกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี 

กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีเมื่อจําเลยเขาสูศูนยสมานฉันทและ

สันติวิธีแลว จะมีการเริ่มตนจากการอานอธิบายฟองใหจําเลยฟง โดยมีรายละเอียดที่ตองอธิบายดังน้ี 

1. อธิบายขอเท็จจริงตามฟองและบทกฎหมายลงโทษ สิทธิหนาทีของ

จําเลย โจทก ผูเสียหาย 

2. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินคดีในช้ันศาล ทั้งเรื่องข้ันตอน

การดําเนินคดีของศาลต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ผลดี ผลเสีย ในการดําเนินคดีโดยอธิบายวา

หากกระทําผิดจริงรับสารภาพแลวจะเปนอยางไร กรณีไมไดกระทําผิดแลวปฏิเสธจะเปนอยางไร และ

พูดถึงประโยชนที่ไดรับกรณีใหการรับสารภาพกรณีที่กระทําผิดจริง และกรณีที่ปฏิเสธจะเปนอยางไร  

3. อธิบายเรื่องการใหการตอสูคดีหรือปฏิเสธ หมายถึง จําเลยมิไดกระทํา

ความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด หรือจําเลยมิไดกระทําตามฟองโจทกทั้งหมดหรือ

บางสวน หรือมีเหตุที่จําเลยจะไมตองรับโทษอื่นซึ่งอาจจะเปนเรื่องปองกัน จําเปน บันดาลโทสะ หรือ

เหตุอื่นๆตามที่กฎหมายไดกําหนดไว 

4. สรางจิตสํานึกใหแกจําเลย เพื่อใหจําเลยสํานึกและรูสึกรับผิดชอบตอ

การกระทําผิด ทั้งตอผูเสียหายและสังคม ซึ่งหากผิดจริงจําเลยจะไดสารภาพและยอมไดรับการอภัย

และเปนประโยชนแกการพิจารณา และจะไดหาหนทางการเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายและ

สังคมตอไป 

5. ใหคูความสามารถสอบถามปญหาขอของใจจากผูเช่ียวชาญได 

6. เมื่อมีการรับสารภาพแลว ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาจําเลยสํานึกผิดและได

พยายามแกไขบรรเทาความเสียหาย ใหผูทรงคุณวุฒิเสนอมาตรการที่สมควรเพื่อนํามาใชเพื่อแกไข

ฟนฟูพฤติกรรมของจําเลยหรือเพื่อคุมครองผูเสียหายหรือสังคมตอศาลดวย เชน การรอการกําหนด

โทษ รอการลงโทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือการลงโทษสถานเบา ทั้งน้ีอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นๆ

ใหจําเลยไดดวยเชน ใหรายงานตัวตอเจาพนักงาน การทํางานบริการสังคม การประกอบอาชีพเพื่อหา

รายไดมาชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย การหามมิใหประกอบกิจกรรมบางอยางที่เสี่ยงตอการ

ไปกระทําความผิดซ้ําอีก   
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(5) การสิ้นสุดกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี 

ตามระเบียบศาลอาญากรุงเทพใตวาดวยแนวปฏิบัติในการไกลเกลี่ยและ

ประนีประนอมขอพิพาท พ.ศ. 2549 ขอที่ 20  ไดกําหนดเอาไวดังน้ี  

1. จําเลยใหการรับสารภาพและศาลมีคําพิพากษา 

2. อธิบดีหรือรองอธิบดีไดมีคําสั่งใหสงสํานวนคืนเพื่อพิจารณาพิพากษา

ตอไป 

3. ผูพิพากษาหรือผูทรงคุณวุฒิการสมานฉันทเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไม

อาจยุติลงไดดวย กระบวนการดังกลาว หรือกระบวรการสมานฉันทไมเปนประโยชนแกคดีตอไป 

4. คูความฝายใดฝายหน่ึงถอนตัว 

5. คูความสามารถระงับขอพิพาทดวยวิธีอื่น 

(6) เปรียบเทียบกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีกับกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

กระบวนการสมานฉันทและสันติ วิ ธีมีแนวคิดที่ มีสวนคลายกับ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เปดโอกาสใหผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชนมาพบปะกันเพื่อ

ชดใชความเสียหาย และสรางสํานึกแกผูกระทําผิด และมีการหาแนวทางการกําหนดโทษใหเหมาะสม

แกผูกระทําผิด โดยนํารายงานจากกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีมาประกอบการตัดสินลงโทษ 

และมีการกําหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายเชนการจายคาเสียหาย การบริการสังคม ทํางาน

ทดแทนคาเสียหาย  กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ซึ่งการนํา

คดีเขาสูกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีตองไดรับความสมัครใจจากคูความ หากฝายใดไมประสงค

จะเขารวมหรือถอนตัวก็สามารถทําได เชนเดียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

สวนความแตกตางกันระหวางกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีกับ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ วัตถุประสงคหลักจะตางกัน กระบวนการสมานฉันทและสันติ

วิธีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดการระงับขอพิพาทโดยสมานฉันท ยนระยะเวลาในการพิจารณาคดี

โดยนําจําเลยที่ยังไมรับสารภาพเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวิธี แลวอธิบายใหเขาใจกระบวนการ

และข้ันตอนการดําเนินคดี ใหความรูแกจําเลยเกี่ยวกับ ผลดีผลเสีย เมื่อจําเลยสารภาพแลว
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กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีก็เปนอันระงับ 109

14เปนการลดข้ันตอนและเวลาในการสืบพยาน เมื่อ

ระงับแลวก็จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ตางจากกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ไมไดมุง

ระงับขอพิพาทหรือยนระยะเวลาโดยการเกลี้ยกลอมใหจําเลยรับสารภาพ ในการดําเนินคดีแตมุงการ

สมานฉันทเยียวยาความเสียหายและความสัมพันธระหวางคูกรณีและชุมชน แมจะไมไดระงับขอ

พิพาทก็ตาม 

คดีที่เขาสูกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีมีเงื่อนไขคือตามระเบียบ

ขอ 8 ที่กําหนดคดีที่สามารถเขาสูกระบวนการไดคือ  คดีอาญาทุกประเภทเวนแตคดีอาญาที่อยูใน

หลักเกณฑการไกลเกลี่ยของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทศาลอาญากรุงเทพใต คดีที่ผูประนอมไกลเกลี่ยไม

สําเร็จ และคูความมีความประสงคขอใหผูพิพากษาประจําศูนยสมานฉันทและสันติวิธีดําเนินการตอไป 

โดยใหอยูในดุลพินิจของผูพิพากษาประจําศูนยวาจะดําเนินการตอไปหรือไม เวนแตคูความมี

พฤติการณในการประวิงคดี และคดีที่ศาลเห็นสมควร ถึงแมจะมีการใชไดกับคดีที่รายแรงไดก็จริงแตมี

เงื่อนไขกําหนดเอาไวไมครอบคลุมทุกคดี แตกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดกับทุก

คดีไมวาจะเปนความผิดเล็กนอยหรือความผิดที่รายแรง  

   เห็นไดวาในประเทศไทยยังไมไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาใชอยางแพรหลาย ที่เห็นใชอยางเปนรูปธรรมคือในกฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดในมาตรา 86 ใหใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนคูขนานกับกระบวนการยุติธรรม โดยใชในรูปแบบของการ

ประชุมกลุมครอบครัว แตก็ไมไดเกิดข้ึนโดยความสมัครใจของคูกรณีอยางแทจริงแตเปนสิ่งที่กฎหมาย

กําหนด สวนในความผิดที่มีลักษณะรายแรงยังไมมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช มี

เพียงการนําแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชเปนกระบวนการสมานฉันทและ

สันติวิธี ซึ่งยังไมตรงกับเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเทาใดนัก 

   ดังน้ัน กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีใชไดกับคดีทุกประเภท

คดีรวมทั้งความผิดที่มีลักษณะรายแรง และมีบางสวนที่คลายกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

คือการใหผูเสียหาย ผูกระทําผิด และชุมชนเขามามีสวนรวม มีการสรางสํานึกใหแกผูกระทําผิดรวมทัง้

กําหนดมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนนอกเหนือไปจากการจําคุก โดยใหผูกระทําผิด

มีสวนในการเยียวยาความเสียหายน้ันดวย แตก็มีความแตกตางคือวัตถุประสงคของกระบวนการ

สมานฉันทและสันติวิธีเนนการระงับขอพิพาทโดยสมานฉันท คือมุงลดระยะเวลาข้ันตอนการ

14ระเบียบศาลอาญากรุงเทพใตวาดวยแนวปฏิบัติในการไกลเกลี่ยและประนีประนอมขอ

พิพาท พ.ศ. 2549 ขอที่ 20   
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ดําเนินคดีทําใหคดีเสร็จไปอยางรวดเร็ว วิธีการคือการอธิบายคูความเขาใจถึงกระบวนการ และเมื่อ

ผูกระทําผิดรับสารภาพแลวก็ถือวากระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีสิ้นสุดลงเปนการประสงคให

ผูกระทําผิดรับสารภาพแลวคดีจะเสร็จสิ้นออกไปจากกระบวนการ แตกตางจากกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทที่ตองใหผูกระทําผิดรับสารภาพกอนจึงจะใชเขาสูกระบวนการได กระบวนการ

สมานฉันทและสันติวิธีจึงไมถือเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

   ประเทศไทยจึงยังไมมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่

สามารถใชไดกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงโดยเฉพาะ แตสามารถที่จะศึกษาแนวทางการใชใน

ตางประเทศและปรับใหเหมาะสมกับประเทศไทยได 

4.2.2.4 เปรียบเทียบการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมี

ลักษณะรายแรงในชั้นพิจารณาในตางประเทศ  

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงในช้ันพิจารณามีความแตกตางกับไทยเน่ืองจากในไทยจะไมมีการนํามาใชกับคดีรายแรงจะมี

แคคดีเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเทาน้ัน แตในตางประเทศที่ไดทําการศึกษามาแลวมีหลายๆประเทศก็มี

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแตประเทศที่นํามาใชกับคดีรายแรงอยางชัดเจนจะมีใน

แคนาดา นิวซีแลนด  

 ในแคนาดามีการใชกับโครงการ Collaborative Justice Project 

(CJP) เปนโครงการที่ใชหลักการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่แทจริงมาใชกับความผิดที่

มีลักษณะรายแรง โดยจะนํามาใชในข้ันตอนกอนการตัดสินคดีหรือคือชวงระหวางการพิจารณาคดี  

(Post Charge/Pre-Sentence Cases)  ซึ่ง CJP ไดกําหนดเงื่อนไขคดีที่จะอนุมัติเขาสูกระบวนการ

ไดดังน้ี  

1. ตองเปนคดีที่รายแรง ซึ่ง CJP กําหนดหลักเกณฑเอาไวกวางๆ คือคดี

ที่มีโทษจําคุกข้ึนไป หมายความวาไมวาจะเปนคดีรายแรงมากนอยก็สามารถเขาสูกระบวนการได

เชนกัน เชนคดีลักทรัพย ไปจนถึงคดีฆาคนตาย 

2. ผูเสียหายอยางนอยหน่ึงคนประสงคจะไดรับความชวยเหลือจาก CJP 

3. ผูกระทําผิดยอมรับผิดชอบ ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาจากการรับ

สารภาพและมีความพยายามเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิด 

เมื่อเขาสูกระบวนการ CJP แลวคดีจะถูกถอนออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติช่ัวคราว เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นก็จะกลับสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติเพื่อ
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กําหนดโทษ โดยจะมีรายงานเสนอตอศาลไปประกอบการตัดสินลงโทษ ซึ่งอาจจะกําหนดเงื่อนไข 

ดังน้ี 

- อัตราโทษจําคุก 

- การลงโทษอยางมีเงื่อนไข 

- การใหทํางานบริการชุมชน เชน การทํางานชดใชความเสียหาย 

- การใหเขาบําบัดรักษา 

- ศาลสั่งใหรักษาสภาพการจางงานใหผูกระทําผิด 

ในนิวซีแลนดมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับทั้งเด็กและ

ผูใหญอีกทั้งยังมีการใชกับคดีที่รายแรงและไมรายแรง แตอยางไรก็ดีในนิวซีแลนดไดแบงประเภท

ความผิดออกเปน 4 ระดับ1 1 0

15 ซึ่งระดับหน่ึงคือระดับที่รายแรงนอยที่สุดไปจนถึงระดับสี่ คือรายแรง

มากที่สุด แตละระดับจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดแตกตางกันไปแตละชวงเวลา ซึ่ง

ชวงระหวางที่สามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในนิวซีแลนด มีดังน้ีคือ 

1. การสอบสวนซึ่งอยูในอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ  

2. Pre - Conviction (กอนการตัดสินลงโทษ) 

3. เขาสูศาลแลวและมีการรับสารภาพแตยังไมตัดสินลงโทษ 

4. ตัดสินลงโทษแลว (Post - Sentence) 

คดีที่มีระดับความรายแรงแตกตางกันก็จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทในชวงเวลาที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม อีกทั้งรูปแบบการใชก็จะแตกตางกัน

อยางเชนหากเปนคดีที่มีคามรายแรงไมมากอยางคดีในระดับสองสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทในชวงเวลาใดก็ได และสามารถใชรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

รูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอันมีผลเปนการเบี่ยงเบนคดีได แตอยางไรก็ดีหากเปนคดีใน

ระดับสี่คือรายแรงมากที่สุด เชนคดีฆาโดยเจตนา กอการราย จะไมใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทเน่ืองจากเปนคดีที่ตองข้ึนสูศาลสูง The High Court ซึ่งศาลสูงจะไมมีการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

สวนวิธีการที่ใชในนิวซีแลนดในระหวางการพิจารณาน้ันจะใชเปนวิธีการ

ประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferencing) หากเปนคดีเยาวชนและความผิดไมรายแรง

15ดูตารางที่ 3.2 
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มากก็จะใชวิธีการเบี่ยงเบนคดีออกไป แตหากเปนคดีที่รายแรงข้ึนก็จะใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทไดดังน้ี 

1. วิธีการประชุมกลุมครอบครัวแทนกระบวนการพิจารณาในศาลโดย

จะนํารายงานไปจากการเขารวมเพื่อแนะนําแกศาล หาแผนที่เหมาะสมเสนอแกศาล และหากศาล

เห็นชอบก็จะสั่งเปนคําสั่งใหปฏิบัติตามแผน เมื่อปฏิบัติตามแผนแลว คดีก็จะถูกถอนออกไปซึ่งวิธีการ

ดังกลาวก็เปนการแบงเบาภาระจากศาลอีกวิธีการหน่ึง 

2. เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวสงรายงานกลับมายัง

ศาลเพื่อใหศาลใชประกอบการพิจารณาตัดสินลงโทษสิ่งที่ผูพิพากษาตองช่ังนํ้าหนักกอนการลงโทษ 

ซึ่งจะตองคํานึงถึงหลายๆสิ่งดังตอไปน้ี คือ โทษสูงสุดที่กฎหมายกําหนด ประวัติอาชญากรรม 

สถานการณที่สามารถชวยลดหยอน ปจจัยที่ทําใหโกรธ นําหนักความผิด ความสํานึกผิดและความ

รับผิดชอบ รายงานกระบวนพิจารณา และอื่นๆ 

แมจะมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง แตมีความผิดบางประเภทที่จะตองมีวิธีการที่พิเศษกวาปกติมาใช คือความผิด

เกี่ยวกับเพศ และความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว เน่ืองจากความผิดเกี่ยวกับเพศ

กระทบกระเทือนความรูสึกของตัวผูเสียหาย รวมถึงครอบครัวผูเสียหายเปนอยางย่ิง สวนคดีความ

รุนแรงในครอบครัวจะมีลักษณะที่ผูเสียหายและผูกระทําผิดอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน ทําให

ความรูสึกที่ถูกกระทําผิดซ้ําๆมานานยากตอการแกไข และเสี่ยงที่จะกลับไปกระทําความผิดซ้ํา อีกทั้ง

ผูเสียหายยังไมสามารถแสดงความรูสึกของตนเองออกมาไดหากเผชิญหนากับผูกระทําความผิด 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงในตางประเทศน้ัน มีความแตกตางกับไทย หากเปนความผิดที่รายแรงจะใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติไมไดใชวิธีการเบี่ยงเบนคดีออกไป 

ดังน้ันคดีเมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเสร็จแลวจะตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติเพื่อรับโทษดวย โดยศาลจะนํารายงานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาประกอบ

ดุลพินิจในการตัดสินและกําหนดโทษ แลวผูกระทําผิดจะตองรับโทษตามที่ศาลไดตัดสินและตอง

กระทําตามเงื่อนไขที่ศาล 

นอกจากน้ันตางประเทศจะดําเนินการเปนรายคดีไป อยางในแคนาดา

จะมีการต้ังโครงการ CJP โดยเฉพาะเพื่อสมานฉันทคดีรายแรงโดยตรง โดยจะมีวิธีการและข้ันตอนที่

แตกตางจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ แตอยางไรก็ตามไดมีการประสานงานกับทางกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติ คือจะมีการสงรายงานการเขากระบวนการเพื่อใหศาลใชประกอบดุลพินิจการตัดสนิ 



119 

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง

ไดน้ันตองคํานึงถึงหลายสิ่ง ดังน้ี 

1. ความรายแรงของความผิด ซึ่งความผิดสามารถแบงออกเปนหลาย

ระดับตามความรายแรงของความผิด ดังน้ัน เมื่อความผิดแตกตางกันกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทที่ใชก็จะแตกตางกันออกไป เชน ตามที่นิวซีแลนดไดแบงประเภทความผิดออกเปน 4 

ระดับ ระดับที่รายแรงนอยสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดต้ังแตในช้ันสอบสวน

จนถึงหลังพิจารณา แตหากเปนความผิดที่รายแรงมากอยางคดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ อาจจะเขาสู

กระบวนการไดในชวงระหวางที่ผูกระทําความผิดไดรับโทษแลวเทาน้ัน 

2. ความสมัครใจและความพรอมของผูเสียหายและผูกระทําความผิด 

ความสมัครใจเปนหลักการพื้นฐานอยูแลวในการเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท แตตอง

คํานึงถึงความพรอมดวย เชน สภาวะจิตใจ ความสามารถในการรับมือในการเผชิญกับความกดดัน 

ความรูสึกของผูเสียหายและผูกระทําผิด เพราะในบางกรณีแมจะสมัครใจเขารวมแตผูเสียหายยังรูสึก

โกรธแคนผูกระทําความผิดอยูมาก หากเขารวมแลวอาจเกิดอันตรายแกผูกระทําความผิดได หรือกรณี

ที่ผูกระทําความผิดสมัครใจเขารวมแตไมไดรูสึกนึกนึกผิดหรืออยากจะรับผิดชอบตอผูเสียหายอยาง

แทจริง จึงไมเหมาะสมที่จะใหเขารวมกระบวนการ การประเมินความเหมาะของผูเขารวมควรทําโดย

ผูมีความเช่ียวชาญ  เชน นักจิตวิทยา เปนตน 

สังเกตไดวาในตางประเทศจะมีการนําหลักการกระบวนการยุติธรรม

สมานฉันทมาพัฒนาเพิ่มเติม ใหเหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศน้ันๆ  กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในแตละประเทศจึงมีความแตกตางกัน อยางแคนาดาไดเพิ่มเติมการประเมิน

ความเหมาะสมของผูเขารวม วาพรอมที่จะมีการเขารวมหรือไมเน่ืองจากเปนความผิดที่รายแรงเปน

เงื่อนไขในการเขารวมกระบวนการ 

4.2.3 การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง

ระหวางการรับโทษ 

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงเปนความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกต้ังแตไมกี่ปไป

จนถึงตลอดชีวิต และรวมถึงความผิดที่มีโทษประหารชีวิต เมื่อศาลตัดสินวาผูกระทําความผิดกระทํา

ความผิดจริงแลว จะตองมีการลงโทษแกผูกระทําความผิด ซึ่งเปนหนาที่ของกรมราชทัณฑ 

(Correction) ที่มีอํานาจในการลงโทษ ซึ่งจะมีเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑคือ 

เจาพนักงานเรือนจําซึ่งเปน 2 ประเภท ไดแก เจาพนักงานอํานวยการกลาง และเจาพนักงานประจํา

เรือนจํา เจาพนักงานอํานวยการกลาง  
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กระบวนการลงโทษน้ันสามารถลงโทษไดหลากหลายวิธีซึ่งไมจําเปนตองใช

เรือนจํา แตในความผิดที่มีลักษณะรายแรงสวนใหญโทษคือการจําคุกผูกระทําผิดไปจนถึงข้ันประหาร

ชีวิต จึงเปนไปไดยากที่จะใชวิธีอื่นนอกเหนือไปจากการจําคุกหรือประหารชีวิต แตอยางไรก็ตาม เมื่อ

ผูกระทําความผิดไดรับโทษแลวไปสักระยะหน่ึง จะมีการใชมาตรการอื่นๆเขามาปฏิบัติตอผูกระทํา

ความผิด เชน การลดโทษ การพักโทษ เปนตน111

16  

การใชมาตรการอื่นๆแทนการลงโทษน้ัน สามารถนําแนวคิดกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชรวมกันได เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวคิดที่

เนนการเยียวยาความเสียหายและการแกไขปรับปรุงตัวผูกระทําความผิด ซึ่งรูปแบบการใชมีความ

ยืดหยุนสามารถนําไปใชไดในหลายๆข้ันตอน ทั้งกอนการพิจารณา ระหวางการพิจารณา หรือใน

ระหวางการรับโทษ ลักษณะของแตละกระบวนการจะมีความคลายคลึงกันคือใหผูกระทําผิด 

ผูเสียหายและชุมชน รวมหาทางแกไขและเยียวยาความเสียหาย โดยแตละฝายสามารถแสดง

ความรูสึกของตนเองออกมาผูเสียหายสามารถถามคําถามที่เปนขอของใจ ผูกระทําผิดมีโอกาสแสดง

ความสํานึกผิดตอผูเสียหายและขอขมา พรอมทั้งเยียวยาการความเสียหายตอผูเสียหายและชุมชน  

อยางไรก็ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตองอาศัยความสมัครใจจาก

ผูเขารวมทุกฝาย หากฝายใดฝายหน่ึงไมประสงคก็ไมสามารถเกิดกระบวนการดังกลาวข้ึนได แตการ

จะใหแตละฝายเขารวมกระบวนการยอมตองอาศัยแรงจูงใจ ผูเสียหายไดประโยชนทางดานการ

เยียวยาความเสียหายทั้งทางดานทรัพยสินรวมทั้งทางดานจิตใจ แตทางดานผูกระทําความผิดหากเปน

คดีที่เล็กๆนอยๆบางกรณีก็สามารถที่จะใชวิธีการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม เทากบัวา

ผูกระทําความผิดก็ไมตองรับโทษในเรือนจํา ผูกระทําความผิดจึงไดรับประโยชนในสวนน้ีและทําให

ประสงคที่จะเขารวมกระบวนการ แตหากเปนในระหวางการรับโทษอาจทําใหผูกระทําความผิดบาง

คนรูสึกวาไมไดประโยชนจากการเขารวมกระบวนการและไมประสงคเขารวม ดังน้ันตองมีวิธีการจูงใจ

ใหผูกระทําความผิดเขารวมกระบวนการ เชน 

1. ลดระยะเวลาตองโทษ เมื่อเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว 

จะมีการสงรายงานไปยังศาลใหศาลพิจารณาเปลี่ยนแปลงโทษที่ถูกกําหนดโดยปรับลดโทษให

ระยะเวลาการรับโทษสั้นลง ซึ่งผูพิจารณาจะเปนตุลาการ ซึ่งประเทศที่ใชระบบน้ีจะเปนประเทศในฝง

ซีวิลลอว ที่มีแนวคิดวาฝายตุลาการเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดโทษดังน้ันเมื่อผูกระทําผิดม ี

16สิทธิกร ศักด์ิแสง, "ปญหาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับการระงับขอ

พิพาทคดีอาญาในข้ันตอนกอนฟองคดี," สืบคนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559), https:// www. 

facebook.com/permalink.php?story_ fbid=497359310358572&id=473834066044430  
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว หากจะตองเปลี่ยนแปลงโทษก็ควรเปนเรื่องของฝายตุลาการที่ควรทํา

หนาที่ในสวนน้ี112

17 

2.  การพักโทษ คือการปลอยตัวนักโทษออกสูสังคมกอนกําหนด หากนักโทษ

ไดรับโทษจําคุกมาระยะเวลาหน่ึงตามที่กฎหมายไดกําหนดและประพฤติตัวดี จะไดรับการพิจารณาให

พักโทษ 

ซึ่งทั้งสองวิธีการสามารถสอดแทรกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปน

เงื่อนไขหน่ึงกอนที่นักโทษจะไดรับการผอนปรนการลงโทษดังกลาว หรือจะใหเปนเงื่อนไขการคุม

ประพฤติในกรณีที่นักโทษไดรับการพักโทษ 

หากมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาผสานเขากับข้ันตอน

ระหวางการรับโทษ ยอมทําใหเกิดประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม นอกจากไดลดการลดปริมาณ

นักโทษในเรือนจํา ใหโอกาสแกผูกระทําความผิดที่กลับตัวกลับใจเปนคนดี ยังทําใหเกิดความ

สมานฉันทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด 

นอกจากน้ัน การใชกระบวนการสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง

ชวงเวลารับโทษจะบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ ความโกรธแคนของผูเสียหาย เน่ืองจาก

ผูกระทําความผิดรับโทษมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว ผูเสียหายอาจมีความพรอมมากกวาการใช

กระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชวงกอนการพิจารณาหรือระหว างการพิจารณา  

อีกทั้งผูเสียหายเปนผูมีสวนสําคัญในการทําใหผูกระทําผิดรูสึกสํานึกผิดอยางแทจริง แตอยางไรก็ตาม

ผูเสียหายบางสวนอาจจะไมอยากรื้อฟนความรูสึกข้ึนมาอีก 

ในประเทศไทยไดมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับผูกระทํา

ความผิดที่อยูในระหวางรับโทษ ดังน้ี 

4.2.3.1 เวทีสมานฉันทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิดในประเทศไทย 

ในประเทศไทยทางราชทัณฑไดนําแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาใช โดยจัดเวทีสมานฉันทข้ึนเพื่อใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดมีโอกาสเผชิญหนากนั

โดยตรง เมื่อผูกระทําความผิดไดรับการพิพากษาตัดสิน ศาลจะกําหนดโทษใหผูกระทําความผิด ซึ่ง

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงจะมีอัตราโทษจําคุกไปจนถึงประหารชีวิต และกระบวนการจะเสร็จสิ้น

จากศาลแลวเขาสูกระบวนการราชทัณฑ ทางราชทัณฑจึงจัดใหมีกิจกรรมราชทัณฑเชิงสมานฉันทเพื่อ

17พรเลิศ ศักด์ิสงวนมนูญ, "อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ," วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555, น.38. 
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สมานฉันทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิดโดยมีการจัดเวทีสมานฉันทระหวางผูกระทํา

ความผิดและผูเสียหาย โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. มีการเตรียมการโดยดําเนินงานและประชุมความเห็น ใหคณะทํางาน

กําหนดแนวทางและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ เมื่อไดแนวทางแลวจะมีการคัดเลือกและเตรียม

ความพรอมใหแกผูกระทําความผิด ซึ่งการคัดเลือกผูกระทําความผิด สามารถคัดเลือกไดหลาย

รูปแบบตามแตละเรือนจํากําหนดเกณฑ เชน 

1.1 จัดใหมีการอบรมใหความรูแกผูตองขัง ทําใหผูตองขังสํานึกใน

ความผิด ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบตอผูเสียหาย ซึ่งผูที่ผานการอบรมและพรอมกลับตัว

และยินดีถายทอดความรูสึกของตนเองจะไดรับการคัดเลือกเขารวมเวทีสมานฉันท  

1.2 กําหนดเงื่อนไขการคัดเลือกวา ตองเหลือโทษจําคุกไมเกิน 1 ป  

มีความสมัครใจ มีความประพฤติ เรียบรอย กลาแสดงออก มีความสํานึกผิดและประสงคจะชดใชแก

ผูเสียหาย 

2. ประชาสัมพันธใหผูเสียหายสมัครเขารวมโครงการราชทัณฑเชิง

สมานฉันท  โดยมีคณะทํางานประสานงานกับผูเสียหายและครอบครัว ซึ่งสามารถแบงผูเสียหาย

ออกเปนหลายกลุม  

กลุมที่ 1 ผูเสียหายที่ยินดีใหอภัย ยอมรับการชดใช ขอโทษจากผูกระทํา

ความผิดและพรอมเผชิญหนา ซึ่งรวมกรณีที่เปนความผิดที่มีลักษณะรายแรง เชน ฆา พยายามฆา ทํา

รายรางกาย ขมขืน เปนตน 

กลุมที่ 2 ผูเสียหายยินดีใหอภัยผูกระทําความผิด แตไมพรอมที่จะ

เผชิญหนา จํานวน 2 ราย ความผิดในกลุมน้ี เชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดที่ผูเสียหายเปนเด็ก

และเยาวชนไมประสงคเปดเผยตัวตนตอสาธารณชน เปนตน 

กลุมที่ 3 ไดแกกรณีที่ผูกระทําผิดสํานึกผิดและอยากชดใช แตผูเสียหาย

ปฏิเสธการเขารวมโครงการ 

3. การเตรียมความพรอมแกผูเสียหาย จะมีคณะทํางานลงพื้นที่เพื่อ

สรางความเขาใจแกผูเสียหายและครอบครัว ใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทที่ประสงคจะเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายและสรางสํานึกใหแกผูกระทําความผิดและ

ใหโอกาสผูกระทําความผิดไดแสดงโอกาสชดเชยความผิดที่ไดกระทําลงไป โดยจะใหผูเสียหายระบาย

ความรูสึกและลดความระแวง ความบาดหมางในใจ ผูเสียหายบางคนที่สมัครใจก็สามารถถายทอด 
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ประสบการณ ความรูสึกและมุมมองของผูเสียหายแกผูกระทําผิด ใหผูกระทําผิดรับรูถึงผลกระทบ 

ความเดือดรอน ความเสียหายทีเกิดข้ึน เชน ผูเสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จากมูลนิธิเพื่อน

หญิง ทําใหผูกระทําผิดเกิดสํานึก ความรูสึกผิด และชวยใหมีความอยากปรับปรุงแกไขตนใหกลับตัว

เปนคนดี 

4. การจัดเวทีสมานฉันทข้ึน เมื่อมีการเตรียมความพรอมใหแกผูเสียหาย

แลว จะจัดเวทีสมานฉันทโดยจะมีข้ันตอนเพื่อลดความบาดหมาง อาจเปนพิธีกรรมทางศาสนา เชน

      - การผูกเสี่ยว เปนวิธีการผูกขอมือ เพื่อสรางความปรองดอง ซึ่งอาจจะมี

เฉพาะทองถ่ิน  ซึ่งมีการจัดข้ึนที่เรือนจํากลางอุบลราชธานี 

- การขอขมาตอผูเสียหายหรือครอบครัวผูเสียหาย โดยมีสมาชิก

ครอบครัวของทั้งผูเสียหายและผูกระทําความผิดเปนสักขีพยาน  

- พิธีสาบานตนเปนพลเมืองดีของผูตองขัง  

นอกจากจะมีพิธีกรรมแลวยังมีกิจกรรมอื่นๆที่แสดงออกถึงการเยียวยา

ความเสียหายตอผูเสียหาย เชน มอบทุนชวยเหลือครอบครัวผูเสียหาย 

ทางดานชุมชนก็สามารถเขามามีสวนรวม โดยทางราชทัณฑไดให

ผูกระทําผิดบอกเลาเหตุการณที่ตนกระทําผิดเพื่อเปนการเตือนสติแกสังคมตระหนักถึงผลรายอันเกิด

จากการกระทําความผิด เชน ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีไดจัดใหมีโครงการเผยแพร

ประสบการณแกเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาตางๆ นักโทษในโครงการน้ีจะเปนผูกระทําความผิด

ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือเปนผูคารายยอย 

กฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑของไทยไมไดมีกําหนดการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในช้ันระหวางการรับโทษไว มีแตการนํามาใชเปนแนวปฏิบัติแตกตางกันไป

ตามแตละเรือนจํา เงื่อนไขและวิธีการจึงแตกตางกันไปตามความเหมาะสมในแตละทองที่ เชน 

เรือนจําบางแหงกําหนดเงื่อนไขวา ผูกระทําความผิดที่จะเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

จะตองมีโทษจําคุกเหลือไมเกิน 1 ป เปนตน ซึ่งผูกระทําผิดใกลจะไดรับการปลอยตัวแลว จึงควรมี

มาตรการเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการปลอยตัวผูกระทําความผิดกลับคืนสูสังคม

ภายนอก แตอยางไรก็ตาม เงื่อนไขที่กําหนดเอาไวใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสวน

ใหญจะพิจารณาจากโทษของผูกระทําความผิด โดยคัดเลือกผูกระทําความผิดที่ใกลถูกปลอยตัวแลว 

หากเปนกรณีที่ผูกระทําความผิดยังเหลือโทษจําคุกอีกหลายปก็ไมสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทได ซึ่งผูกระทําความผิดดังกลาวสามารถเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได

เชนกัน หากพิจารณาความเหมาะสมเปนรายบุคคลแลวผูกระทําความผิดบางคนอาจรูสึกสํานึกผิด
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และพรอมที่จะเยียวยาความเสียหายเชนกัน จึงควรเปดโอกาสใหผูกระทําความผิดดังกลาวไดแสดง

ความรูสึกผิดและความรับผิดชอบตอผูเสียหายดวย แมผูกระทําความผิดคนดังกลาวมีโทษจําคุก

เหลืออยูอีกหลายป แตเมื่อแสดงความสํานึกผิดและไดเยียวยาความเสียหายแลวควรมีมาตรการที่

บรรเทาโทษใหแกผูกระทําความผิดดังกลาวดวย เพื่อเปนแรงจูงใจและสงเสริมการสรางสํานึกแก

ผูกระทําความผิด 

การเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทน้ันผูกระทําความผิดที่

อยูระหวางจําคุก หากเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะตองมีการเผชิญหนากับผูเสียหาย 

ทั้งน้ีเพื่อเยียวยาผูเสียหายโดยการ และสรางจิตสํานึกใหผูกระทําความผิดไมใหกลับไปกระทาํความผดิ

ซ้ําอีก แตการเยียวยาผูเสียหายในระหวางที่ผูกระทําความผิดอยูในเรือนจําน้ัน อาจกระทําไดในดาน

การเยียวยาความเสียหายทางดานจิตใจ แตสวนความเสียหายที่เปนตัวเงินอาจกระทําไมได เวนแต

กรณีที่มีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว อาจใหครอบครวั

ผูกระทําความผิดชวยเยียวยาผูเสียหายโดยการชดใชเปนตัวเงินแทนผูกระทําความผิด ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

การตกลงระหวางคูกรณี วาตองการใหเยียวยาในรูปแบบใด 

4.2.3.2 การพักการลงโทษและการลดโทษ 

การพักการลงโทษ หมายถึง การปลอยนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับโทษใน

เรือนจําออกไปกอนที่จะครบกําหนดตามที่ศาลไดพิพากษา โดยจะมีเงื่อนไขหากเปนนักโทษประพฤติ

ตนดีอยูในเกณฑที่วางไวจะไดรับการปลอยตัวเร็วข้ึนและนักโทษที่ไดรับการปลอยตัวก็จะตองปฏิบัติ

ตนตามเงื่อนไขการคุมประพฤติที่ไดวางไวอยางเครงครัดแตไมเกินกําหนดโทษที่เหลือ 1 1 3

18 แตถาผูที่

ไดรับการปลอยตัวประพฤติผิดเงื่อนไขจะตองถูกเพิกถอนการพักโทษและควบคุมตัวมาใหรับโทษสวน

ที่ยังเหลือตอไปใหครบกําหนดโดยไมตองมาพิจารณารับโทษกันใหม อีกทั้งยังเปนการทดลองปลอย

ผูตองขังเพื่อพิสูจนวาจะสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดมากเพียงใด114

19 

ในประเทศไทยไดมาการใชการพักการลงโทษเน่ืองจากระบบราชทัณฑ

ของไทยยังมีปญหาในเรื่องเรือนจําไมมีพอกับจํานวนนักโทษ จึงมีการหามาตรการตางๆเพื่อระบาย

นักโทษ ดังเชนในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ที่กําหนดการพักโทษ ลดโทษเอาไว ไดมีการ

กําหนดเงื่อนไขการพักโทษ คือตองไดรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของโทษตามหมายศาล หรือ

กรณีที่รับโทษจําคุกตลอดชีวิตตองรับโทษมาแลวไมตํ่ากวาสิบปและเมื่อไดรับการพิจารณาพกัโทษแลว

18วิสั ย  พฤกษะ วัน ,  คํ าอ ธิบายพระ ร าชบัญ ญั ติ ร าชทัณฑ ,  พิมพ ค รั้ ง ที่  2 

(กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยอักษร, 2544), น.199. 
19อํานาจในการพจิารณาพกัโทษ, อางแลว เชิงอรรถที่ 20. 
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ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับการพักโทษเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป แตไมเกินกําหนดโทษ

ที่เหลืออยู 

นอกจากการพักโทษแลวยังมีกรณีอภัยโทษในวันสําคัญตางๆ ตามที่

กําหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งประเทศไทยทําการลดโทษนักโทษบอยครั้ง 

ทําใหทายที่สุดแลวจากความผิดที่รายแรงที่ตองโทษจําคุกเปนระยะเวลายาวนานลดระยะเวลาเหลือ

โทษจําคุกเพียงไมกี่ป อีกทั้ง การพักโทษหรือลดโทษไมปรากฏวามีผูเสียหายมีสวนในกระบวนการ

ดังกลาว ทั้งๆที่เปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกรณีที่ผูกระทําผิดไดรับการลดโทษ หรืออภัยโทษ 

ดังน้ัน จึงควรมีกระบวนการสรางความสมานฉันทระหวางผูเสียหาย ผูกระทําความผิดและชุมชน

กอนที่จะมีการปลอยตัวผูกระทําความผิดออกสูสังคมภายนอกเพื่อใชชีวิตตามปกติ โดยสอดแทรก

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเขาไปในกระบวนการลดโทษหรือพักโทษ เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวย

สรางความสํานึกของผูกระทําความผิด และเปนกระบวนการที่ชวยพิจารณาวานักโทษสมควรไดรับ

การผอนปรนโทษหรือไม 

การลงโทษโดยวิธีการจําคุกและประหารชีวิตเปนการลงโทษโดยการ

จํากัดเสรีภาพของผูกระทําความผิด เพื่อใหสังคมรูสึกถึงความปลอดภัยและใหผูกระทําความผิดไดรับ

การตอบแทนอยางสาสม เปนแนวคิดการแกแคนทดแทน  แตถาเปนแนวคิดการแกไขฟนฟูจะตอง

เปดโอกาสใหผูกระทําผิดปรับปรุงแกไขตนเองดวย ไมวาผูกระทําความผิดน้ันจะอยูในระหวางการรับ

โทษแลวก็ตาม ซึ่งการพักโทษก็เปนวิธีการหน่ึงที่สามารถตอบสนองแนวคิดของกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทได เพราะตองมีการเตรียมใหผูกระทําความผิดเขาสูสังคม โดยมีเงื่อนไขใหผูกระทํา

ความผิดตองทําตามซึ่งถือไดวาเปนการปรับปรุงแกไขตนเองไปในตัว การกําหนดเงื่อนไขใหผูกระทํา

ความผิดปฏิบัติน้ันตองมีกระบวนการสอดสองดูแลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อคอยเฝาติดตามผลและ

ชวยเหลือผูกระทําความผิดอยางใกลชิด การพักโทษจึงมีสวนสอดคลองกับแนวคิดของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมเพื่อเยียวยาความเสียหาย และผูกระทําผิดจะ

ไดแสดงความรับผิดชอบและความรูสึกผิดตอผูเสียหาย พรอมทั้งหาวิธีการเยียวยาความเสียหายที

เกิดข้ึนตอทั้งผูเสียหายและชุมชน และเปนการเยียวยาความสัมพันธของทั้งสามฝาย  

วิธีการพักโทษในแตละประเทศมีความแตกตางกันตามกฎหมายที่

กําหนด ซึ่งทุกๆประเทศจะมีเงื่อนไขในการคัดเลือกผูที่สมควรที่จะไดรับการพักโทษ โดยมีเงื่อนไข

เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักโทษ ดังน้ี 

1. ระยะเวลาที่ไดรับโทษ มีการกําหนดเอาไวชัดเจนในกฎหมายวาตอง

ไดรับโทษมาแลวอยางนอยเทาใดแลวจึงจะไดรับการพิจารณาพักโทษได 
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2. การพิจารณาพักโทษ จะตองใชดุลพินิจของผูพิจารณาพักโทษ โดย

คํานึงถึงความประพฤติของผูกระทําผิดในระยะเวลาที่รับโทษ ดังน้ี 

 2.1 พิจารณาจากประวัติของผูตองขัง ในหลายดานไมวาจะเปน

ดาน อาชีพ การศึกษา ประวัติทางครอบครัว ประวัติอาชญากรรม  

 2.2 วามีความประพฤติดี มีความพรอมที่จะกลับสูสังคม โดย

พิจารณาความประพฤติในระหวางที่ตองขัง การศึกษาอบรมที่ไดรับใหมในระหวางตองโทษ รวมถึง

เมื่อปลอยไปแลวสามารถใชชีวิตอยูไดหรือไม มีอาชีพรองรับหรือไม 

3. เงื่อนไขในการพักการลงโทษ เปนสิ่งสําคัญที่จะตองกําหนดใหกับ

ผูตองขังที่ไดรับการพักโทษ เพื่อไมใหผูกระทําความผิดยอนกลับไปกระทําความผิดอีก โดยเจาหนาที่

จะไดตองตามพฤติกรรมของผูที่ไดรับการพักโทษตลอดเวลา ซึ่งเงื่อนไขมีดังน้ี  

3.1 เงื่อนไขที่เปนขอหาม เชน หามเสพของมึนเมาอยางเด็ดขาด 

หามยายที่อยู หามกระทําผิดกฎหมาย หามออกนอกพื้นที่ที่กําหนด หามออกจากที่พักอาศัยเวลา

กลางคืน เปนตน 

3.2 เงื่อนไขที่เปนขอบังคับ เชน ตองเขียนรายงานเปนลายลักษณ

อักษรเสนอตอเจาพนักงานพักการลงโทษโดยตรงตามกําหนด ตองไปโบสถหรือวัดเปนประจํา ตอง

เก็บสะสมเงินรายไดไวสวนหน่ึง เปนตน 

การพักการลงโทษในไทยไมมีกระบวนการที่ใหผูเสียหายหรือชุมชนเขา

มามีสวนรวม ซึ่งผูเสียหายและชุมชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการพักโทษจึงควรมีโอกาสไดรับรูวา

ผูกระทําความผิดกําลังจะไดออกมาใชชีวิตตามปกติกอนกําหนด แตอาจสรางความระแวงใหกับ

ผูเสียหายและชุมชนวาผูกระทําความผิดอาจจะกลับมาทําความผิดและกออันตรายแกชุมชนอีก ดังน้ัน 

จึงควรสรางความสมานฉันทระหวางผูกระทําความผิด ผูเสียหายและชุมชนกอนทําการพักการลงโทษ

ใหแกผูกระทําความผิด 

วิธีการในการสรางความสมานฉันทใหแกคูกรณีก็สามารถทําเหมือน

ข้ันตอนอื่นๆ เชนการจัดใหมีการเผชิญหนาแสดงความรูสึกใหอีกฝายรับรู ซึ่งมีผลดีทั้งตอตัวผูเสียหาย

คือจะไดแสดงความรูสึกตนเองใหผูกระทําความผิดรับทราบ ไดเลาผลกระทบที่เกิดข้ึนแกตัวผูเสียหาย 

นอกจากน้ันยังมีสวนชวยใหผูกระทําความผิดสํานึกผิดและประสงคจะแกไขปรับปรุงตนเอง และแสดง

ความรับผิดชอบตอผูเสียหายจากใจจริง และเปนการปรับทัศนคติใหผูเสียหายและชุมชนไมหวาดกลัว

ตอผูกระทําความผิด พรอมใหโอกาสผูกระทําผิดกลับตัวกลับใจและใชชีวิตในสังคมตอไปได 
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การใหผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชนมีโอกาสไดเขากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนตัวช้ีวัดอีกอยางหน่ึงวาผูกระทําความผิดพรอมที่จะกลับสูสังคมภายนอก

หรือไม บางครั้งผูเสียหายอาจจะยังไมพรอมหรือผูกระทําผิดอาจจะยังไมปรับปรุงตัว จึงควรมี

ระยะเวลาในการปรับความรูสึกของคนทั้งสองฝาย โดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปน

เครื่องมือ เพื่อลดความบาดหมางและทําใหการพักการลงโทษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในช้ันระหวางการรับโทษของ

ผูกระทําความผิดจึงเปนอีกสวนหน่ึงที่สําคัญ ย่ิงในความผิดที่มีลักษณะรายแรง เพราะผูกระทํา

ความผิดไดรับโทษใหสมแกความผิดที่กระทําข้ึนไปแลว อีกทั้งระยะเวลานับต้ังแตเกิดเหตุจนถึง

ผูกระทําความผิดรับโทษไปบางสวนก็เปนเวลานาน บรรเทาความโกรธแคนของผูเสียหายและชุมชน 

จึงทําใหสังคมและชุมชนเปดใจเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดมากข้ึน อีกทั้งเปนการ

สนองวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดเปนอยางดี  

ในประเทศไทยไดมีการพักการลงโทษ ลดโทษแกผูกระทําผิดตลอดอยู

แลว แตขาดการพัฒนาตัวผูกระทําผิดใหรูสึกสํานึกในการกระทําและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขตนเอง 

จึงทําใหเกิดปญหาการกระทําความผิดซ้ําอยูบอยครั้ง  อีกทั้งกฎหมายไมไดบัญญัติอยางชัดเจนในเรือ่ง

การปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําผิด ย่ิงในสวนของการพักการลงโทษมีการกําหนดหลักเกณฑไวคราวๆ 

สวนวิธีการรายละเอียดจะถูกกําหนดไวในแนวปฏิบัติ และไมมีการสงเสริมใหผูเสียหายและผูกระทํา

ความผิดเผชิญหนากัน จะมีก็เพียงแตการถามความคิดเห็นของผูเสียหายเทาน้ันวาเห็นดวยหรือไมกับ

การปลอยตัวผูกระทําผิด ถายังไมพรอมหรือไมยอมรับก็อาจจะยังไมปลอยตัวหรือใหผูกระทําผิดยาย

ถ่ินที่อยูใหไกลจากผูเสียหาย 1 1 5

20 อาจมีบางที่ใหผูกระทําความผิดกับผูเสียหายมาเขากระบวนการ

สมานฉันทกันแตก็ไมนิยมวิธีการน้ี  

จึงควรมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ไปสอดแทรกอยูในกระบวนการการพิจารณาการพักการลงโทษหรือการลดโทษ โดยกําหนดไวเปน

แนวทางกวางๆไวในกฎหมายราชทัณฑวา กรณีที่มีการพิจารณาการพักการลงโทษ หรือลงโทษแก

ผูกระทําความผิด ควรจัดใหมีกระบวนการการสมานฉันทระหวางผูกระทําผิด ผูเสียหายและชุมชน

ดวยวิธีการที่เหมาะสม สวนในเรื่องรายละเอียดน้ันอาจจะแตกตางกันไป เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและ

เหมาะสมตามแตละกรณี 

การจัดใหมีกระบวนการสมานฉันทรวมกระยอมเปนผลดีตอทุกฝาย 

ทั้งตัวผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชนเอง อัตราการกระทําความผิดซ้ําจะลดลงเน่ืองจากไดบุคคลที่

20เพิ่งอาง , น.144. 
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ปรับปรุงแกไขตนเองแลวกลับคืนสูสังคม และเปนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

4.3 การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชกับความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง 

 

4.3.1 ความรายแรงของความผิด 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยหลักแลวสามารถนํามาใชกับความผิด

ตางๆไดไมวาความผิดน้ันจะมีอัตราโทษเทาใด ซึ่งในตางประเทศมีการนํามาใชกับความผิดอาญาที่

รายแรง กอความเสียหายมาก และมีอัตราโทษสูง  แตในประเทศไทยไมไดมีการกําหนดความผิด

เอาไวอยางชัดเจนวาคดีใดเปนคดีรายแรง แตในกฎหมายไทยมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติสําหรับ

ความผิดที่มีโทษสูง อยางเชน   

สวนในประเทศไทยแบงประเภทความผิดออกเปนความผิดยอมความได 

ความผิดอาญาแผนดิน แตมิไดกําหนดวาคดีใดเปนคดีรายแรงหรือเปนคดีที่มีโทษอุกฉกรรจอยางที่

ตางประเทศกําหนดเอาไว แตในกฎหมายไดมีบัญญัติถึงเกณฑความแตกตางของวิธีปฏิบัติตอความผิด

ที่มีอัตราโทษตางกัน เชน  

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 8621 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการสั่งไมฟองคดีที่ผูกระทําความผิดเปนเด็ก

หรือเยาวชน แตมีขอยกเวนในมาตรา 86 หามไมใหใชบังคับแกการกระทําความผิดอาญาที่มีอัตรา

โทษอยางสูงตามกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินวาหาปข้ึนไป  

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 5622 กําหนดในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งมี

โทษจําคุกหรือปรับ หากเปนโทษจําคุกจะลงโทษจําคุกไมเกินหาป และผูกระทําความผิดน้ัน ไมเคย

ไดรับโทษจําคุกมากอน หรือเคยรับโทษจําคุกกรณีประมาท หรือลหุโทษหรือเปนโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน เคยรับโทษจําคุกมากอนแตพนโทษจําคุกมาแลวเกินกวาหาป ใหศาลพิจารณารอการกําหนด

โทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษ หากศาลไดคํานึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา 

21 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 86 และ 88 
22  มาตรา 56 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559  
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การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของ สภาพความผิด หรือการรูสึก

ผิด และการพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดข้ึนของผูกระทําความผิดแลว โดยศาลจะใหโอกาสกลับตัว 

โดยกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติใหปฏิบัติตาม เชน การใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงาน  ใหฝกหัด

อาชีพ  ใหละเวนการคบหาสมาคมที่จะนําไปสูการกระทําความผิด  บําบัดรักษายาเสพติด เปนตน 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลายมาตราที่กําหนดวิธีปฏิบัติ

ของความผิดที่มีอัตราโทษสูงไวตางหากจากความผิดที่มีอัตราโทษตํ่า เชน 

มาตรา 109 ผูตองหาหรือจําเลยที่ถูกฟองในความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูง

เกิน 10 ป ถามีคํารองขอใหปลอยตัวช่ัวคราวระหวางสอบสวนหรือระหวางการพิจารณาของศาลช้ัน 

ศาลจะตองถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทกวาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไม

อาจถามไดโดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุน้ันไว 

มาตรา 110 ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไป ผูที่ถูกปลอยตัว

ช่ัวคราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได ในคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมี

ประกันเลย หรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได 

มาตรา 176 ในช้ันพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟองศาลจะ

พิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพน้ัน

กฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ่าไวใหจําคุกต้ังแตหาปข้ึนไปหรือโทษสถานที่หนักกวาน้ัน ศาลตอง

ฟงพยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง 

มาตราดังกลาวขางตนเปนตัวอยางของการแบงแยกความผิดที่มีอัตราโทษสูง

ออกจากความผิดที่มีอัตราโทษตํ่า วิธีการปฏิบัติจะแตกตางกันอยางในเรื่องการปลอยตัวช่ัวคราวหาก

เปนกรณีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไปจะปลอยตัวไดก็ตอเมื่อมีประกัน แตถาความผิด

อัตราโทษน้ันอาจจะไมตองมีประกันก็สามารถปลอยตัวได  

แมจะไมไดมีการแบงประเภทความผิดเอาไวชัดเจนแตเมื่อพิจารณาจากวิธี

ปฏิบัติตอความผิดที่มีอัตราโทษตางกัน ก็พออนุมานไดวาความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกต้ังแตหาปข้ึนไป

เปนความผิดที่มีอัตราโทษหนัก ตองมีวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมจากความผิดอัตราโทษตํ่า เปนความผิดที่

ขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคม 

มาตราดังกลาวไดกําหนดวิธีปฏิบัติตอความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกต้ังแต 5 ปข้ึน

ไปใหเขมขนกวาคดีที่มีอัตราโทษตํ่ากวาหาป นอกจากมาตราที่ยกตัวอยางมายังมีมาตราอื่นๆที่กําหนด

วิธีการปฏิบัติที่แตกตางกันเชนน้ี แตอัตราโทษจําคุกอาจเปน 10 ป เกินกวา 5 ปข้ึนไปตามที่แตละ

กฎหมายบัญญัติ เชนในมาตรา 109 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ที่บัญญัติวา ใน
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กรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองหาหรือถูกฟองในความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 10 ป ถามีคํา

รองขอใหปลอยตัวช่ัวคราว ในระหวางการสอบสวนหรือระหวางการพิจารณาคดีของศาลช้ันตน ศาล

จะตองถามหาพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะคัดคาน ประการใดหรือไม ถาไม

อาจถามไดโดยมีเหตุอันสมควรศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุน้ันไว 

หากพิจารณาในประมวลกฎหมายอาญา ความผิดที่รายแรงตองกอใหเกิดความ

เสียหาย ไมวาความเสียหายน้ันจะเกิดกับทรัพยสิน รางกาย หรือจิตใจก็ตาม จะตองมีโทษจําคุก เชน 

มาตรา 224 ถาการกระทําความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย กระทําใหเกิดระเบิด 

เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

มาตร 295 ผูใดทํารายผูอื่น จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของ

ผูอื่นน้ัน ผูน้ันกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่

พันบาท 

มาตรา 297 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกทําราย

รับอันตายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสิบป 

มาตรา 310 ทวิ ผูใดหนวงเหน่ียวหรือกักขังผูอื่น หรือกระทําดวยประการใดให

ผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย และใหผูอื่นน้ันกระทําการใดใหแกผูกระทําหรือบุคคลอื่น ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

สังเกตไดวา ความผิดที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย มีอัตราโทษจําคุกที่

สามารถแบงแยกออกไดเปนหลายระดับ ต้ังแตไมกี่เดือนจนถึงประหารชีวิต ซึ่งความผิดน้ันอาจกอ

ความเสียหายเล็กนอยเชน ทรัพยสินเสียหาย  แตความผิดที่มีอัตราโทษสูงอยางโทษประหารชีวิต 

ความเสียหายที่เกิดข้ึนก็จะมาก เชน มีคนเสียชีวิต หากเปนความผิดที่รายแรงไมมาก กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็เกิดข้ึนไดงาย แตหากเปนความผิดที่รายแรงมากกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทก็เกิดข้ึนไดยาก เน่ืองจากผูเสียหายไมสมัครใจเขารวม และสังคมที่มีความโกรธแคน

ผูกระทําความผิด 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงในลักษณะโดยใชควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ แตเน่ืองดวยเปนความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง ทําใหบางคดีไมอาจที่จะดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปจนยุติคดี

เหมือนกับความผิดเล็กๆนอยๆที่สมานฉันทและยอมความกัน เพราะสังคมอาจไมยอมรับ และดวย

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงในบางกรณีเปนความผิดที่สะเทือนขวัญ อาจสรางความหวาดกลัวแกคน

ในสังคม และคนขัดกับความรูสึกของคนในสังคมที่ประสงคใหรับโทษ แตหากเปนกรณีความผิด
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รายแรงแตมีกฎหมายกําหนดใหยอมความกันไดและคูกรณีประสงคจะยอมความก็สามารถทําใหคดี

ยุติลงได เชนในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281 ที่บัญญัติวา การกระทําความผิดตามมาตรา 276 

วรรคแรก และมาตรา 278 น้ัน ถามิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตราย

สาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแกบุคคลดังระบุไวในมาตรา 285 เปนความผิดอัน

ยอมความได 

ดังน้ัน การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงได ควรใชควบคูกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติแตไมจําตองใหมีผลเปนการยุติคดี แต

อยางไรก็ตาม การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงควรพิจารณา

ถึงปจจัยความเหมาะสมอื่นๆประกอบดวย 

4.3.2 ผูเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มี วัตถุประสงคในการเยียวยาความ

เสียหายโดยใหผู เสียหาย ผูกระทําความผิดและชุมชนเขามามีสวนรวม ดังน้ัน การจะเขาสู

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดจะตองมีความเสียหายเกิดข้ึนและตองมีผูที่ไดรับความเสียหาย 

ผูเสียหายอาจเปนผูเสียหายโดยตรงคือผูที่ไดรับความเสียหายที่เกิดจากการ

กระทําของผูกระทําความผิดที่กระทําตอทรัพยสิน รางกาย หรือจิตใจของตัวผูเสียหายเอง หรือเปน

ผูเสียหายที่ไมใชผูเสียหายโดยตรง เชน ครอบครัวของผูเสียหายที่ถูกผูกระทําความผิดฆาตาย ซึ่ง

ความเสียหายที่เกิดข้ึน มีไดทั้งความเสียหายที่สามารถชดใชเปนตัวเงินได เชน ทรัพยสินที่เสียหาย คา

รักษาพยาบาล และความเสียหายที่ไมสามารถชดใชเปนตัวเงินได เชนความรูสึกของผูเสียหาย เพราะ

บางกรณีความเสียหายที่เกิดข้ึนมีความรายแรง เชน ทําใหรางกายผูเสียหายพิการ กอใหเกิดความ

ทุกขทรมานทางจิตใจ ดังน้ัน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมีสวนชวยในการเยียวยาความ

เสียหายทางดานจิตใจโดยใหผูเสียหายไดแสดงความรูสึกตอผูกระทําความผิด ถามคําถามที่คางคาใจ

กับผูกระทําความผิด รับการขอขมาจากผูกระทําความผิด  สวนความเสียหายที่สามารถชดใชเปนตัว

เงินได อาจกําหนดใหมีการเยียวยาความเสียหายในสวนน้ี เชน ใหผูกระทําความผิดดูแลผูเสียหายโดย

การสงเงินใหเปนรายเดือน แตบางกรณีผูกระทําความผิดตองโทษจําคุกไมมีรายได อาจใหครอบครัว

ของผูกระทําความผิดชวยดูแลผูเสียหายแทนได ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีความยืดหยุน

สามารถกําหนดกระบวนการใหมีรูปแบบตามความตองการของผูเสียหายและกําหนดเงื่อนไขให

ผูกระทําความผิดกระทําตามไดตามความเหมาะสม  

ทางดานผูกระทําความผิด ตองเปนผูที่สมัครใจเขารวมดวยเชนกัน แตอยางไรก็

ตามผูกระทําความผิดที่จะเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่รายแรงไดน้ัน ตอง
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เปนผูกระทําความผิดที่รับสารภาพแลววาไดกระทําความผิดจริงตามฟอง เน่ืองจากการจะเขารวม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดตองเปนผูที่มีความสํานึกในการกระทําความผิด หากไมรับ

สารภาพผิดก็เทากับไมยอมรับวาไดกระทําความผิดจริง ทั้งน้ีการรับสารภาพตองอยูในชวงกอนการ

ตัดสินคดี แตหากเปนชวงที่อยูในระหวางการรับโทษแลว ผูกระทําความผิดตองยอมรับวาตนได

กระทําความผิดจริงแกผูเสียหาย ทั้งน้ี ผูกระทําความผิดตองประสงคที่จะเขารวมกระบวนการฯเพื่อ

พบปะกับผูเสียหาย แสดงความรูสึกผิดและความรับผิดชอบ พรอมทั้งขอโทษแกตัวผูเสียหาย 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จะเริ่มข้ึนไดตอเมื่อผูเขารวมสมัครใจทุก

ฝาย ผูเสียหายที่สมัครใจเขารวม หากเปนกรณีที่เปนความผิดที่มีลักษณะรายแรงมาก ซึ่งสงผล

กระทบรุนแรงตออารมณความรูสึกของผูเสียหายอาจยากที่ผูเสียหายจะสมัครใจเขารวมในชวง

ระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณา แตเมื่อเวลาผานไปอาจทําใหผูเสียหายเปลี่ยนใจและสมัครใจ

เขารวมภายหลังได  

แตอยางไรก็ตาม การจะเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิด

ที่รายแรงจะตองคํานึงถึงความรูสึกของคูกรณีเปนหลัก บางกรณีเกิดความเสียหายที่รายแรงผูเสียหาย

อาจโกรธแคนผูกระทําความผิดอยู แตประสงคจะเขารวมกระบวนการแตไมใชเพื่อการสมานฉันทแต

ประสงคแกแคนผูกระทําความผิด ตอวาผูกระทําความผิด จึงไมเหมาะสมที่จะใหเขารวมกระบวนการ 

ดังน้ันจึงควรมีการประเมินผูเขารวมกระบวนการกอนใหมีกระบวนการจริง 

4.3.3  วิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

4.3.3.1 วิธีการ Victim Offender Mediation 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการไกลเกลี่ย

เหย่ือและผูกระทําผิด (VOM) เปนรูปแบบที่ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งหลักการการจะเปนการให

ผูเสียหายและผูกระทําความผิดมาเผชิญหนากัน โดยจะมีคนกลางเปนผูประสานงานคอยควบคุมให

สองฝายพูดคุยกันโดยมีการจัดเวทีที่สรางบรรยากาศที่ปลอดภัยทําใหผูเสียหายและผูกระทําผิดเปดใจ 

4.3.3.2 วิธีการ Family Group Conferencing 

วิธีการน้ีใชอยางแพรหลายในนิวซีแลนด โดยวิธีการจะใหผูเสียหาย 

ผูกระทําความผิดและสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อของทั้งสองฝายเขามารวมประชุม โดยมีเจาหนาที่

ในกระบวนการยุติธรรมหรือตํารวจเปนผูดําเนินการ วิธีการน้ีใหครอบครัวมีสวนรวมพูดคุยแสดง

ความรูสึกเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากอาชญากรรม โดยสรางสํานึกใหผูกระทําความผิดและให

ผูกระทําความผิดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําที่เกิดข้ึน 
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สองวิธีการน้ีเปนการใชโดยแพรหลายในกระบวนการยุติธรรมในช้ันกอน

การพิจารณา ระหวางการพิจารณา และในช้ันรับโทษ ซึ่งปรากฏตัวอยางแพรหลายทั้งในไทยและ

ตางประเทศ แตอยางไรก็ดีหลายๆประเทศที่มีการใชรูปแบบดังกลาวสวนใหญแลวจะเปนการใชกับ

ความผิดที่เล็กๆนอยๆ 

หากเปนความผิดที่รายแรง อาจกระทบกระเทือนตอความรูสึกของ

ผูเสียหายและชุมชนมากกวาคดีที่เล็กๆนอยๆ ดังน้ันการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะตอง

ใชอยางระมัดระวัง และมีมาตรการที่คํานึงถึงความรูสึกของผูที่เกี่ยวของ 

4.3.4 ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิด

ท่ีมีลักษณะรายแรง 

จากหลักพื้นฐานของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันททางอาญา ขอ 6 

ไดกําหนดใหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถปรับใชไดกับทุกชวงดําเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีทางอาญา ดังน้ัน จึงสามารถใชใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดทั้ง กอนการ

พิจารณา ระหวางการพิจารณา และชวงหลังการพิจารณา แตในความผิดที่มีลักษณะรายแรง เน่ือง

ดวยความผิดเปนความผิดอาญาที่รุนแรงมีผลกระทบตอความรูสึกของผูเสียหายและคนในสังคมเปน

อยางมาก สรางความรูสึกโกรธแคนแกคนในสังคม และมองวาผูกระทําความผิดที่รายแรงควรไดรับ

การลงโทษ ดังน้ัน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงตองดําเนินควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติ โดยไมมีผลเปนการยุติคดีเหมือนความผิดเล็กๆนอยๆ แตจะเขาสูกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติ โดยนํารายงานการเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาประกอบการใชดุลพินิจใน

การกําหนดโทษ  

ชวงเวลาที่ปรากฏวามีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงสวนใหญดําเนินกระบวนการในชวงระหวางการพิจารณาคดี โดยใชในลักษณะที่ไมมี

ผลเปนการยุติคดีแตดําเนินควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ หากคูกรณีประสงคที่จะ

ดําเนินคดี ก็ใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบรอยแลว 

จะตองนํารายงานผลการเขารวมกระบวนการฯสงใหแกศาลเพื่อประกอบดุลพินิจในการตัดสินคดี 

ชวงหลังการพิจารณา เปนชวงที่ที่นักโทษไดรับโทษ ซึ่งจะคัดเลือกนักโทษที่

สมัครใจและมีความเหมาะสมในการเขารวม สวนผูเสียหายก็สามารถสมัครใจเขารวม วิธีการที่ใช

ทั่วไปจะเปน Victim Offender Mediation ซึ่งเปนวิธีการที่เนนไปที่ตัวผูเสียหายและผูกระทํา

ความผิด เหตุที่นิยมใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงในชวง

ระหวางการรับโทษ เน่ืองจาก 
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1. ระยะเวลาผานไปนานนับต้ังแตเกิดเหตุแลว ทําใหความโกรธแคน เศราโศก

เสียใจของผูเสียหายทุเลาลง มีความพรอมที่จะเผชิญหนากับผูกระทําความผิดมากข้ึน  

2. ผูกระทําความผิดไดรับโทษชดใชความผิดที่ตนกระทํามาแลวเปนระยะเวลา

หน่ึง 

แมจะพบวามีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงในชวงที่ผูกระทําความผิดรับโทษเปนสวนใหญ แตในชวงกอนการพิจารณาและระหวางการ

พิจารณาก็มีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงไดเชนเดียวกัน 

แตกระบวนการและข้ันตอนจะตองคํานึงถึงความรูสึกของผูเสียหายเปนสําคัญ ในชวงระหวาง

พิจารณาคดีผูเสียหายในความผิดที่รายแรงบางกรณีอาจประสงคเขารวมกระบวนการซึ่งสามารถเขา

รวมไดหากผูเสียหายพรอมจะเผชิญหนากับผูกระทําความผิด แตหากเปนคดีที่รายแรงมาก เชน คดีฆา

คนตาย ผูเสียหายอาจยังไมพรอมที่จะเผชิญกับผูกระทําความผิดแตอาจพรอมภายหลังที่ศาลไดตัดสิน

ลงโทษผูกระทําความผิดแลว 

4.3.5 การประเมินความเหมาะสมของผูเขารวมกระบวนการ 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรง แตอยางไรก็ตามความผิดที่มีลักษณะรายแรงยอมสงผลกระทบตอความรูสึกของผูเสียหาย

และสังคม และกอใหเกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยและความเช่ือมั่นวาผูกระทําความผิด

ประสงคจะเขารวมกระบวนการดวยความสํานึกผิดและประสงคจะรับผิดชอบอยางแทจริง บางกรณี

ผูกระทําความผิดอาจกอความผิดที่รุนแรงมาก สงผลกระทบตอความรูสึกของคูกรณีมากอาจไม

เหมาะสมใหมาเผชิญหนากับ หรือบางกรณีที่ผูกระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําๆจนเปนนิสัย ซึ่งไม

เหมาะตอการเขารวมกระบวนการฯ ดังน้ัน ความผิดที่มีลักษณะรายแรงจึงไมไดเหมาะสมกับการเขา

รวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเสมอไป ตองพิจารณาจากปจจัยอื่นๆประกอบ อยางเชนการ

ประเมินตัวผูเสียหายและผูกระทําความผิด เพื่อประเมินความพรอมของคูกรณีกอนการเขารวม

กระบวนการ คัดกรองคูกรณีที่เขารวมใหมีความเหมาะสม และชวยใหกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมีประสิทธิภาพ 

การประเมินความเหมาะสมเปนหลักการที่พบในแคนาดา ซึ่งแคนาดามีการ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพิ่มเติมไปจากหลักการ การประเมินความเหมาะสมของ

ผูเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรง เปนอีกหลักการที่ถูก

นํามาเปนเงื่อนไขในการเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ซึ่งประเทศอื่นๆ อาจไมมี

หลักการประเมินความเหมาะสมดังกลาวก็ได 
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การประเมินความเหมาะสมของผูเขารวมตองมีการประเมิน ดังตอไปน้ี 

4.3.5.1 การประเมินตัวผูกระทําผิด  

โดยพิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด (File Review) เชน 

บันทึกการจับกุม บันทึกจากศาล เอกสารตรวจสอบสภาพจิตใจ คําแถลงการณของผูเสียหาย เปนตน 

โดยประเมินผูกระทําผิดแบบลําดับคะแนน (Offender Assessment Point Scale) ซึ่งจะประเมินใน

เรื่องหลักๆ ดังน้ี 

1. ตองมีความสํานึกผิดและมีความเขาใจถึงผลของการกระทําผิดที่

เกิดข้ึนตอผูเสียหาย 

2. ตองเต็มใจที่จะรับผิดชอบตอการกระทําผิด  

3. สามารถสื่อสารกับผูเสียหายไดอยางเหมาะสม 

4.3.3.2 การประเมินตัวผูเสียหาย  

ความสมัครใจของผูเสียหายเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาการเขารวม

กระบวนการ ย่ิงในความผิดที่มีลักษณะรายแรงที่สงผลกระทบตอความรูสึกของผูเสียหายยอมทําให

ผูเสียหายไมประสงคที่จะเผชิญหนากับผูกระทําความผิด แตอยางไรก็ตามบางคดีผูเสียหายประสงค

จะเขารวมการสมานฉันทแตผูเสียหายบางคนมีอารมณออนไหวไมสามารถเผชิญกับสถานการณที่

กดดัน  ดังน้ันจึงควรมีการประเมินความพรอมของตัวผูเสียหายกอนเขารวมกระบวนการฯ  

การประเมินตัวผูเสียหายน้ันอาจพิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติ

ผูเสียหาย เชน เอกสารของเจาหนาที่ตํารวจ คําแถลงการณของผูเสียหาย หากเปนกรณีที่ผูกระทําผิด

เปนผูประสงคจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เจาหนาตองคํานึงถึงความพรอมทางดาน

อารมณของผูเสียหายดวยเน่ืองจากเปนความผิดที่รายแรงสงทําใหผูเสียหายออนไหวงาย ดังน้ันอาจ

ตองไปติดตอกับตัวกลาง เชน ลูกขุน เจาหนาที่ผูชวยเหลือผูเสียหาย นักบําบัด ตํารวจ หรือผูชวย

เหลือสวนตัวใหเขาพูดคุยกับผูเสียหาย ประเมินความพรอม ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหผูเสียหาย

รูสึกตกเปนผูเสียหายอีกครั้ง (Revictimization) เพราะการเขารวมกระบวนการอาจทําใหผูเสียหาย

รูสึกเครียดและหวาดกลัวการที่จะตองไปเกี่ยวของกับผูกระทําความผิด ถาไมมีตัวกลางก็อาจจะใช

วิธีการเขียนเปนลายลักษณอักษรสงใหแกผูเสียหาย ใหขอมูลพรอมกับเชิญใหเขารวม แตหาก

ผูเสียหายยังไมยินยอมกระบวนการก็จะไมเกิดข้ึน 

การประเมินผูเสียหายโดยวิธีการใหคะแนน (Victim Assessment 

Point Scale) เมื่อเจาหนาที่สัมภาษณผูเสียหายครั้งแรกจะประเมินถึงความเหมาะสมในการเขารวม
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โครงการ การสัมภาษณผู เสียหายน้ันสวนใหญจะเปนการพูดคุยอธิบายใหผู เสียหายเขาใจถึง

กระบวนการ แตไมคอยมีการคัดออกเหมือนกับผูกระทําผิด เจาหนาที่ตองเขาพบกับผูเสียหายหลายๆ

ครั้ง เพื่อใหผูเสียหายเขาใจวาการแสดงออกถึงความเจ็บปวด ความโกรธ ความทรมานและผลกระทบ

น้ันเหมาะสมกับทั้งพวกเขาและผูกระทําผิด และเจาหนาที่คํานึงถึงความรูสึกอยากแกแคนที่อาจกอ

อันตรายแกผูกระทําผิดดวย  

4.3.6 การเตรียมความพรอมกอนการเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

ความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง 

4.3.6.1 เตรียมความพรอมของผูเสียหายและผูกระทําความผิด 

หลังจากการคัดเลือกคดีที่สามารถเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทไดแลว จะตองมีการเตรียมความพรอมกอนที่จะใหคูกรณีเผชิญหนากัน เพื่อปกปอง

ผูเสียหายไมใหรูสึกตกเปนผูเสียหายซ้ําสอง โดยการเตรียมความพรอมน้ันคือการใหผูเสียหายและ

ผูกระทําความผิดสื่อสารกัน  

1. Written Correspondence  สื่อสารผานทางลายลักษณอักษรแทน

การสนทนาโดยตรง 

2. Victim-Offender Video  ใชกับที่ผูเสียหายมีความกังวลเกี่ยวกับ

ผูกระทําผิด จะมีการบันทึกวิดีโอโดยผูเสียหายถามคําถาม แลวผูกระทําผิดตองตอบคําถามที่

ผูเสียหายไดถามผานวิดีโอหรือใชในกรณีที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรจะใช  

3. Face to Face Meeting คือการจัดใหมีการสื่อสารกันโดยตรง 

4.3.6.2 เตรียมความพรอมของผูไกลเกลี่ย 

ผูไกลเกลี่ยสามารถเปนอาสาสมัครที่อาสาเขามารับการฝกอบรมวิธีการ

ไกลเกลี่ยก็ได แตในหลายๆประเทศมักจะใหผูเช่ียวชาญเปนผูไกลเกลี่ย และผูเช่ียวชาญตองมี

คุณสมบัติ ดังน้ี 

   1. เปนผูที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวมาชวยประสานงาน  

   2. ผูไกลเกลี่ยตองไมมีสวนเกี่ยวของกับผูเขารวมกระบวนการ 

   3. เปนผูมีประสบการณ 

3.1 มีประวัติเกี่ยวกับการใหคําปรึกษามากอน 

3.2 เคยทํางานเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับงานปกครองมากอน  



137 

 

3.3 มีประสบการณเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาท 

3.4 มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความยากจน ความผิดปกติของสังคม การเหยียดชนชาติและอาชญากรรม  

   4. มีความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาหรือสิ่งอื่นๆเกี่ยวกับจิตใจ 

4.3.7 รูปแบบการใชและวิธีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดท่ี

มีลักษณะรายแรง 

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่นํามาใชกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง สามารถนําวิธี Victim Offender Mediation มาใชไดหรือจะใชวิธี Family Group 

Conferencing ก็ได ซึ่งทั้งสองวิธีมีหลักการสําคัญคือการเยียวยาความเสียหายและความสัมพันธ

ระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด จึงจําเปนที่จะตองใหทั้งสองฝายรวมพูดคุยปรับความเขาใจ

กัน โดยวิธีที่เหมาะสมกับผูเสียหายและผูกระทําความผิดตามแตกรณี  

การเผชิญหนากันโดยตรง (Face to Face) ซึ่งการเผชิญหนากันโดยตรงระหวาง

ผูเสียหายและผูกระทําผิดสามารถทําไดหลายรูปแบบ แตเน่ืองจากความผิดที่มีลักษณะรายแรงสงผล

กระทบตอความรูสึกของผูเสียหาย การจะใหผูเสียหายเผชิญหนาโดยตรงกับผูกระทําผิดเปนไปไดยาก 

เพราะผูเสียหายยังโกรธแคน โศกเศราเสียใจอยู หรือในบางกรณีแมผูเสียหายและผูกระทาํผดิจะสมคัร

ใจยินยอมเขาพบผูกระทําผิดแลว แตเมื่ออยูในกระบวนการที่ตองเผชิญหนากันจริงอาจทําให

ผูเสียหายหรือผูกระทําความผิดรูสึกเครียด กดดันจนไมอาจดําเนินกระบวนการตอไปได ผูเสียหายจึง

สามารถรองขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ใหใชวิธีการทางออมในแทนการเผชิญหนาโดยตรง 

วิธีการสื่อสารกันโดยออมสามารถกระทําไดโดยวิธีการ ดังตอไปน้ี 

1. สื่อสารผานทางลายลักษณอักษร 

2. สื่อสารผานทาง Video Conference 

วิธีการดังกลาว จะหลีกเลี่ยงไมใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดเผชิญหนากัน

โดยตรง เปนการบรรเทาสถานการณทีตึงเครียด ซึ่งสามารถใชวิธีการดังกลาวไดทั้งในช้ันเตรียมความ

พรอมหรือในช้ันไกลเกลี่ย หรือในบางกรณีก็ใชในช้ันเตรียมความพรอมใหผูเสียหายและผูกระทําผิด

รูสึกคุนเคยตอกัน ลดความกังวลและความเครียด กอนจะมาเผชิญหนากันโดยตรง 

สวนกรณีพิเศษ เชน ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงใน

ครอบครัว ความผิดในลักษณะน้ีมีผลกระทบตอจิตใจของผูเสียหายมากกวาคดีอื่น เน่ืองจากความผิด

ที่ถูกกระทําซ้ําๆ อยางความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ผูเสียหายอาจโดยทํารายรางกาย
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มาเปนระยะเวลานาน และทําใหเกิดสถานะความสัมพันธระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิดไมเทา

เทียมกัน หากสมานฉันทแลวกลับไปสูสภาพสังคมเดิมๆ จึงงายตอการเกิดการกระทําความผิดซ้ํา หรือ

หากเปนความผิดที่เกี่ยวกับเพศ ผูเสียหายอาจรูสึกหวาดกลัวตอผูกระทําความผิดมาก และไมพรอมที่

จะเขารวมการสมานฉันท หากเปนกรณีน้ีจึงตองมีมาตรการพิเศษนอกเหนือไปจากการสมานฉันท

ตามปกติเพื่อระมัดระวังความรูสึกของผูเสียหาย ดังน้ี 

1. คํานึงถึงตัวผูเสียหายเปนหลัก กระบวนการจะตองเกิดจากความตองการของ

ผูเสียหายเองมากกวาจะเกิดข้ึนโดยครอบครัวหรือชุมชน แตไมไดหมายความวาผูอื่นจะไมมีสิทธิริเริ่ม

กระบวนการ แตมีแนวโนมที่จะยึดถือเอาความตองการของผูเสียหายมากกวา อยางเชน วิธีการที่จะ

ใชในการเขารวมประชุมผูเสียหายอาจไมประสงคเผชิญหนากับผูกระทําความผิดโดยตรง แตอาจขอ

รูปแบบเปนการพบปะผานทางวีดีโอ เปนตน  

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู เสียหายและผูกระทําความผิดกอนเขารวม

กระบวนการสมานฉันท เน่ืองจากการกระทําความผิดอยูในสภาพแวดลอมเดิมๆที่ตองเจอเปนประจํา

ทุกวัน กอใหเกิดความสัมพันธที่ทํารายกัน (abusive relationship) อยางเชน ความผิดที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรงในครอบครัว ผูกระทําผิดกระทําจนติดเปนนิสัย สวนผูเสียหายก็ยอมที่จะตกอยูในสภาพ

ดังกลาว เปนความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันดังน้ันจะทําใหการกระทําผิดหยุดไดตองเปลี่ยนแปลง

รูปแบบความสัมพันธในสวนน้ีใหเทาเทียมโดยตองทําใหผูเสียหายรูสึกวาตนเทาเทียม โดยตองเยียวยา

รักษาผูเสียหายและผูกระทําผิดโดยโดยแพทยผูเช่ียวชาญ  

3. จัดใหมีนักจิตวิทยา แพทย และคนกลางผูมีประสบการณรวมอยูดวยใน

กระบวนการสมานฉันท เพื่อควบคุมบรรยากาศในการประชุมใหผูเสียหายรูสึกปลอดภัยโดยเฉพาะ

ทางดานจิตใจของผูเสียหาย  

4. ตองมีผูสนับสนุน (support person) ทั้งของฝายผูเสียหายและผูกระทํา

ความผิดอาจเปนญาติพี่นอง คนสนิทเขารวมกระบวนการเพื่อรักษาบรรยากาศไมใหกดดันและรูสึก

โดดเด่ียว และเปนกําลังใจใหตลอดกระบวนการ 

5. การเตรียมตัวผูเขารวม ข้ันตอนแรกตองพิจารณาตัวผูเขารวม (Screening 

Process) ทั้งตัวผูเสียหายและผูกระทําผิดวามีความปลอดภัย ความเหมาะสมเพียงพอหรือไม 

คัดเลือกคดีโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของผูเสียหายเปนสําคัญไมใชเพียงแคสมัครใจก็จัดไดเสมอ 

โดยพิจารณาวาหากเขารวมกระบวนการแลวจะทําใหผูเสียหายเกิดความรูสึกตกเปนผูเสียหายอีกครั้ง 

(Revictimization) และความสามารถของผูกระทําผิดที่จะเขารวมประชุมกับผูเสียหายดวยความ

สุภาพ ตองสามารถยับย้ังอารมณของตนเองไดในสภาพแวดลอมเชนน้ันและมีความเห็นอกเห็นใจตอ
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ผูเสียหายและสามารถแสดงออกถึงความรูสึกผิดของตนเองได และพิจารณาถึงความสามารถตัว

ผูกระทําผิดดังน้ีดวย คือ สามารถขอโทษอยางจริงใจ เขาใจถึงผลกระทบตอผูเสียหาย มีทัศนะคติและ

การแสดงออกไปในเชิงสํานึกผิดตอการกระทําของตนเอง และประสงคจะรับผิดชอบเยียวยาความ

เสียหาย ยินยอมเขารับการบําบัดกรณีมีอาการทางจิตหรือติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล นอกจากน้ัน

ตองคํานึงถึงวาผูกระทําความผิดจะไมกออันตรายตอผูอื่น และดูประวัติวาเคยพยายามเขารวม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหรือไม 

6. การขอขมาจากผูกระทําผิดไมใชเพียงแคการขอโทษหรือตองการการใหอภัย

เทาน้ัน แตสวนน้ีอาจเพิ่มเติมจากความตองการของผูเสียหาย การขอโทษจะตองประกอบไปดวยการ

ยอมรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดแกผู เสียหาย ผูกระทําผิดจะทําแถลงการณ 

(Statement) เพื่ออธิบายถึงแผนการที่จําเปนสําหรับการเริ่มตนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใหมั่นใจ

ไดวาการขอโทษจะมีประสิทธิภาพและผูกระทําผิดจะไมกระทําความผิดซ้ํา 

7. ขอตกลงที่ไดตองสามารถบรรลุผล เพราะหากขอตกลงไมบรรลุผลจะกลาง

เปนสรางความเสียหายมากข้ึนกวาเดิม ตองมีการทดสอบความเปนไปไดของขอตกลงควรเปนสิ่ง

บรรลุผลได มีความนาเช่ือถือ และสามารถทําใหสําเร็จไดในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเหมาะสม  

8. มีการติดตามผล (Monitoring) และรายงาน มีการติดตอกับผูกระทําผิดและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อมีการเริ่มการทําตามขอตกลง ติดตอกับผูเสียหายและผูสนับสนุนของ

ผูเสียหายเพื่อรายงานผลการปฏิบัติของผูกระทําผิด ใหชะลอการลงโทษไปกอนจนกวาจะทําตาม

ขอตกลงบรรลุผลหากทําได หากขอตกลงไมบรรลุผลจะมีการแจงทางเลือกอื่นๆแกชุมชนใหรายงาน

แกตํารวจวาไมเปนไปตามที่ตกลง นอกจากน้ันหลังจากการประชุมจบลงจะตองมีการติดตอเพื่อสง

ขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิดใหกับผูเสียหาย  และตองมีการประเมินผลตอบรับของการบําบัด และ

รวมถึง สิ่งที่ผูเสียหายรองขอในการประชุมครั้งที่สองหลังจากการบําบัดผูกระทําผิดสิ้นสุดลง  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 

จากแนวคิดกระบวนการยุติธรรมรูปแบบใหมที่มุงการเยียวยารักษาความเสียหาย

มากกวาการลงโทษ จึงเกิดเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทข้ึนมา และมีการนํากระบวนการ

ดังกลาวเขาไปใชในกระบวนการยุติธรรมรูปแบบตางๆ แตสวนใหญแลวประเภทคดีที่นิยมนํา

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชจะเปนความผิดที่มีลักษณะไมรายแรง คือมีอัตราโทษจําคุก

ไมสูงมาก โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ถูกนํามาใชน้ันเปนกระบวนการในรูปแบบของการ

เบี่ยงเบนคดี โดยผูเสียหายและผูกระทําความผิดสามารถตกลงยอมความกันไดและถอนฟองหรือถอน

คํารองทุกข จึงทําใหคดียุติลง ซึ่งหากเปนความผิดที่รายแรงแลวใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

แลวมีผลทําใหคดียุติไปโดยผูกระทําความผิดไมไดรับโทษไมสามารถทําไดเน่ืองจากคดีที่รายแรงสวน

ใหญเปนคดีที่ยอมความไมได คูความจึงไมอาจตกลงถอนฟองคดีเองได  แตอยางไรก็ตาม มีความผิดที่

มีลักษณะรายแรงที่สามารถตกลงยอมความกันได เชนความผิดฐานขมขืน หากคูความสมัครใจยอม

ความก็สามารถทําใหคดีสิ้นสุดลงไดเชนกัน  

ปจจุบันมีแนวคิดที่จะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง ซึ่งมีความเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีเปาหมายในการเยียวยาความ

เสียหายระหวางผูเสียหาย ผูกระทําความผิด และชุมชน ไมวาทางทรัพยสินหรือทางดานจิตใจ ดังน้ัน

เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมาแลวเหตุใดจึงเยียวยาเฉพาะความผิดเล็กนอยแตความผิดที่รายแรงกลับ

ไมไดรับการเยียวยารักษา ดังน้ันจึงควรใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงไดดวย อีกทั้งไดมีงานวิจัยที่ไดใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรง พบวาสามารถลดการกระทําความผิดซ้ําได ซึ่งสงผลดีตอสังคม 

แตอยางไรก็ตาม ไดมีแนวคิดเห็นที่คัดคานการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงโดยเห็นวา รูปแบบการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มีอยูใน

ปจจุบันเปนการยุติคดีโดยผูกระทําความผิดไมไดรับการพิพากษาลงโทษ จึงไมเหมาะสมกับความผิดที่

รายแรง เพราะสังคมมีความโกรธแคนตัวผูกระทําความผิดอยูจึงไมอาจยอมรับผูกระทําความผิดใหเขา

มาใชชีวิตอยูในสังคมเพราะรูสึกไมปลอดภัย และ ควรที่จะใหผูกระทําความผิดรับโทษอยางสมสม อีก

ทั้งความผิดที่มีลักษณะรายแรงไดสรางความรูสึกเจ็บปวดใหผูเสียหายและชุมชนอยางมาก หากใหเขา
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รวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวใหมาเผชิญหนากัน อาจทําใหผูเสียหายรูสึกเจ็บปวดอีก

ครั้ง 

ซึ่งความผิดที่มีลักษณะรายแรงสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดหาก

มีการใชดวยวิธีการที่เหมาะสม คือ ความผิดที่มีลักษณะรายแรงเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทแลวแตไมไดทําใหคดียุติไปอยางคดีเล็กนอย ผูกระทําความผิดยังคงไดรับการตัดสินลงโทษ

จากศาล ซึ่งวิธีการน้ีคือการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคูขนานไปกับกระบวนการ

ยุติธรรมตามปกติ ซึ่งเปนสวนเติมเต็มใหกระบวนการยุติธรรมมีความสมบูรณย่ิงข้ึนเน่ืองจากใหโอกาส

ผูเสียหายเขามามีสวนรวม ใหผูกระทําความผิดมีโอกาสพบปะผูเสียหาย และขอขมากัน ดังน้ันจึงไม

นามีขอกังวลดังที่แนวความเห็นที่คัดคานไดแสดงไววาผูกระทําความผิดจะไดใชชีวิตในสังคมอยางปกติ

สุขโดยไมไดรับโทษ อีกทั้ง หากมีการเขารวมกระบวนการจริงตองมีการเตรียมการกอนที่จะให

ผูเสียหายและผูกระทําความผิดเผชิญหนากัน โดยดําเนินกระบวนการโดยคํานึงถึงความรูสึกของ

ผูเสียหายเปนสําคัญ 

ในตางประเทศมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรง อยางในแคนดามีโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงโดยเฉพาะ ซึ่งใหผลไปในทางที่ดี ผูกระทําความผิดมีจิตสํานึกและสามารถลดอัตราการกระทํา

ความผิดซ้ําได ซึ่งแตประเทศที่ใชจะมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมแตกตางกันไป  

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงจะสามารถ

ใชไดหรือไมน้ัน ตองพิจารณาหลายปจจัย ดังน้ี 

1. ความผิดที่ เหมาะสมกับการใชในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จาก

วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่กําหนดใหใชกระบวนการเพื่อการเยียวยาความ

เสียหาย ดังน้ันหากมีความผิดใดที่กอใหเกิดความเสียหายยอมสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทเพื่อเยียวยาความเสียหายได ซึ่งปจจุบันนานาประเทศไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาใชความผิดที่มีลักษณะเล็กๆนอยๆ คือ ความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกอความเสียหายไม

มาก สวนความผิดที่รายแรงน้ันก็สามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได ซึ่งความผิดที่

รายแรงในแตละประเทศกําหนดไวแตกตางกัน แตหลายประเทศยึดเอาอัตราโทษเปนตัวกําหนดความ

รายแรง ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามแตละประเทศน้ันๆ สวนในไทยไมมีกฎหมายกําหนดนิยาม

ของความผิดรายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจเอาไว แตมีกฎหมายหลายมาตราที่กําหนดแนว

ปฏิบัติในกรณีที่ความผิดมีอัตราโทษจําคุกสูงแตกตางไปจากกรณีที่มีอัตราโทษจําคุกตํ่า เชน ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 ในเรื่องการปลอยตัวช่ัวคราว กําหนดใหกรณีที่
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มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 5 ป ตองมีหลักประกัน แตกตางกับความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกตํ่ากวา 

10 ป ที่อาจมีหลักประกันหรือไมมีก็ได เปนตน และประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดอัตราโทษ

สําหรับความผิดที่กอความเสียหายตอรางกายหรือชีวิต ซึ่งอัตราโทษจะมีต้ังแตโทษจําคุกตํ่าๆ เชน 5 ป 

ไปจนถึงโทษข้ันสูง คือ การประหารชีวิต ดังน้ันแมจะไมมีกฎหมายบัญญัติเอาไวชัดเจนวาความผิดใด

เปนความผิดที่มีลักษณะรายแรง แตหากพิจารณาจากตัวบทมาตราตางๆ จะเห็นวาความผิดที่รายแรง

มีหลายระดับ ความผิดที่รายแรงไมมากอาจะกอความเสียหายไมมาก เชน เกิดความเสียหายแก

ทรัพยสิน หรือบาดเจ็บเล็กนอย ความผิดน้ีสามารถเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดงาย 

แตกรณีที่เปนความผิดที่กอความเสียหายมาก เชน มีคนบาดเจ็บสาหัส ยอมสงผลตอความรูสึกของ

ผูเสียหายและสังคมรุนแรงกวาความผิดที่รายแรงไมมาก การเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทก็ยากข้ึน เพราะจะตองมีการเผชิญหนาระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิดและ

ผูเสียหายอาจไมพรอมที่จะเผชิญหนา แตอยางไรก็ตาม โดยหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทแมสามารถใชกับความผิดไดทุกประเภทไมวาจะเปนความผิดเล็กๆนอยๆ หรือ ความผิดที่

รายแรงไดทุกระดับ แตไมใชวาความผิดทุกความผิดจะเขาสูกระบวนการได เน่ืองจากกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะเกิดข้ึนไดก็แตเมื่อมีความสมัครใจเขารวมของคูกรณี ความเหมาะสมของ

ผูเขารวมวามีความพรอมที่จะเผชิญหนาคูกรณีหรือยัง หากยังไมพรอมตองมีการเตรียมความพรอม

เสียกอน และตองมีการจัดในชวงเวลาที่เหมาะสม  

 การทราบความหมายของความผิดที่มีลักษณะรายแรงทําใหสามารถพิจารณาการใช

กระบวนการที่เหมาะสมกับความผิดน้ันๆได หากเปนความผิดเล็กๆนอยๆเมื่อเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทคูกรณีสามารถตกลงไมติดใจเอาความกันไดและถอนฟองทําใหคดียุติลง 

 แตหากเปนความผิดที่มีลักษณะรายแรงคงไมเหมาะสมที่จะใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

แลวมีการยุติคดีโดยที่ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ แตควรจัดใหมีการใชกระบวนการที่เหมาะสม 

2. ความผิดที่เกิดข้ึนตองมีผูเสียหาย ซึ่งอาจเปนผูเสียหายโดยตรง คือ ไดรับผลกระทบ

จากการกระทําความผิดโดยตรง เชน ทรัพยสินของตนเสียหาย ไดรับบาดเจ็บ  หรืออาจเปนผูเสียหาย

ที่ไมใชผูเสียหายโดยตรง คือ ครอบครัวของผูเสียหาย ในบางกรณีที่ผูเสียหายเสียชีวิต อาจเปน

ครอบครัวของผูเสียหายที่เขารวมกระบวนการ ความเสียหายอาจเปนความเสียหายที่สามารถชดใช

เปนตัวเงินไดหรือเปนความเสียหายที่ไมอาจชดใชเปนตัวเงินได 

3. ผูกระทําความผิดตองรับสารภาพ เน่ืองดวยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปน

กระบวนการที่ประสงคเยียวยาความเสียหาย โดยผูกระทําความผิดตองสํานึกผิดและประสงคจะ

รับผิดชอบตอผูกระทําความผิด ซึ่งผูกระทําความผิดจะสํานึกผิดไดน้ัน ตองเปนผูที่กระทําความผิดจริง
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และตองการแกไขการกระทําของตน หากมีการพิจารณาตัดสินแลว ผูกระทําความผิดตองยอมรับวา

ตนไดกระทําความผิดจริงเชนกัน จึงจะเขารวมกระบวนการได 

 4. รูปแบบการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เหมาะสมกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง เน่ืองจากความผิดที่มีลักษณะรายแรงมีความรายแรงหลายระดับ อาจมีอัตราโทษ

จําคุกต้ังแตหาปข้ึนไป จนถึงโทษประหารชีวิต ซึ่งแตละระดับความรุนแรงกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทที่นํามาใชก็มีลักษณะที่แตกตางกันไป   

แตสิ่งที่สําคัญคือการใชน้ัน หากเปนความผิดทีมีลักษณะรายแรงไมอาจเขาสู

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลวตกลงยอมความ ถอนฟองกันเอง หรือชดใชคาเสียหายแลวคดี

ยุติเหมือนที่ความผิดเล็กๆนอยๆได เน่ืองจากมีกฎหมายกําหนดหามมิใหยอมความกัน เวนแต บาง

ความผิดที่มีลักษณะรายแรงแตกฎหมายกําหนดใหยอมความกันได คูความก็สามารถตกลงยอมความ

และถอนฟอง ทําใหคดียุติลงไดเชนกัน ซึ่งกรณีที่กฎหมายกําหนดใหยอมความไดน้ันมีสวนนอย   

  อีกทั้ง กรณีที่ เปนความผิดที่รายแรงสังคมไมอาจยอมรับใหผูกระทําความผิด

ลอยนวลอยูในสังคมตอไปโดยไมตองรับโทษ ดังน้ันรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่

จะสามารถนํามาใชกับความผิดที่รายแรงได ตองเปนรูปแบบที่เปนคูขนานไปกับกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติแตไมมีผลเปนการยุติคดี เปนกระบวนการที่เสริมกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ซึ่ง

หมายความวาผูกระทําความผิดจะตองไดรับการพิจารณาพิพากษาลงโทษไปตามกระบวนการปกติแต

มีการแทรกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไวในข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 

3. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรง จากหลักการพื้นฐานวาดวยการดําเนินโครงการกระบนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน

เรื่องทางอาญา (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in 

Criminal Matters) ขอ 6 ที่ไดกําหนดใหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถปรับใชไดกับทุก

ชวงการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางอาญา  แตสวนใหญประเทศที่มีการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงจะใชในชวงเวลาระหวางพิจารณาคดี กับชวงที่

ผูกระทําความผิดอยูระหวางรับโทษแลว เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวความผิดไดเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมแลว เปนประกันไดวาผูกระทําความผิดที่รายแรง หากเปนผูกระทําความผิดจริงตองไดรับการ

ลงโทษ แตสามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคูขนานไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 

ระหวางที่ดําเนินการพิจารณาคดีน้ันหากคูความประสงคที่จะเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทก็สามารถเขารวมได เมื่อเสร็จสิ้นจากกระบวนการจะดําเนินการพิจารณาคดีตอโดยศาลจะ

นํารายงานการเขากระบวนการมาประกอบดุลพินิจในการตัดสินลงโทษ 
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 ในชวงระหวางการพิจารณาคดีของไทย มีการนําแนวคิดของกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทมาปรับใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงโดยพยายามใหผูเสียหายและชุมชนเขามามี

สวนรวม อยางเชน กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธี ที่เปดโอกาสใหมีการเขารวมพบปะกัน โดย

ผูเสียหายเขามามีสวนรวม และมีผูพิพากษาทําหนาที่เปนตัวกลางไกลเกลี่ย ไมวาความผิดน้ันจะเปน

ความผิดที่รายแรงเพียงใด แตอยางไรก็ตาม แมจะมีการพยายามสรางกระบวนการที่ใหผูเสียหาย 

ผูกระทําความผิดเขามามีสวนรวม พบปะกัน แตวัตถุประสงคของกระบวนการยังคงมีความแตกตาง

กัน เพราะกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีคือกระบวนการที่ไกลเกลี่ยใหจําเลยรับสารภาพโดยเร็ว

เพื่อลดข้ันตอนในการพิจารณา ดังน้ัน ผูที่จะเขารวมโครงการจะมีเฉพาะกรณีของจําเลยที่ยังไมไดให

การรับสารภาพ สวนผูที่รับสารภาพแลวศาลจะพิจารณาตัดสินลงโทษโดยไมผานกระบวนการดังกลาว 

ดังน้ัน ในไทยจึงยังไมมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง

ในชวงระหวางการพิจารณาคดี แมแตคดีที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทําความผิดก็จํากัดอัตราโทษ

เอาไว ไมเกิน 5 ป หรือไมเกิน 20 ปแลวแตกรณี 

ในชวงเวลาที่ผูกระทําความผิดรับโทษจําคุกแลวเปนอีกชวงเวลาที่ไดรับความนิยม

เน่ืองจากผูกระทําความผิดไดรับโทษแลว ในหลายประเทศก็มีการจัดกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทในชวงเวลาน้ีเชนเดียวกัน เน่ืองจากเปนชวงที่ผูกระทําความผิดรายแรงไดรับการตัดสิน

ลงโทษใหสาสมกับความผิดแลว ในไทยก็มีการจัดเวทีสมานฉันทระหวางผูเสียหายและผูกระทํา

ความผิดเชนกัน โดยรับสมัครจากผูที่สมัครใจเขารวม และตองเปนนักโทษที่มีความประพฤติดีหรอืใกล

ไดรับการปลอยตัวแลว ซึ่งไมไดใหโอกาสนักโทษที่เพิ่งเขาเรือนจํา แมนักโทษจะประสงคที่จะทําการ

สมานฉันทก็ไมมีโอกาสให อีกทั้ง การสมานฉันทในบางกรณีที่นักโทษอยูในระหวางการรับโทษใน

เรือนจําน้ัน ไมมีเหตุจูงใจใหนักโทษประสงคเขารวม เน่ืองจากนักโทษรับโทษจําคุกแลว แมจะไปทํา

การสมานฉันทก็ไมไดรับอะไรเปลี่ยนแปลงข้ึนมา จึงทําใหการสมานฉันทในข้ันตอนดังกลาวไมประสบ

ผลสําเร็จ ดังน้ันจึงควรมีปจจัยกระตุนใหนักโทษประสงคเขารวมกระบวนการ เชน ใหสิทธิไดรับการ

พิจารณาลดโทษ  ไดรับการพักการลงโทษ เปนตน  ซึ่งสงผลดีตอกระบวนการราชทัณฑของไทยเอง 

ที่นอกจากจะไดสรางสํานึกใหผูกระทําความผิดแลวจะไดแกปญหานักโทษลนเรือนจําโดยการระบาย

นักโทษออกนอกเรือนจําเพราะปจจุบันในไทยเองไดมีการระบายนักโทษออกจากเรือนจําหลากหลาย

วิธีอยูแลว เชนการอภัยโทษ แตยังไมมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปสอดแทรกใหกับ

นักโทษเหลาน้ัน  

การพิจารณาลดโทษ หรือการพักการลงโทษ สามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทเปนเงื่อนไขหน่ึงกอนจะใหลดโทษหรือพักโทษได ซึ่งในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

เองสามารถกําหนดเงื่อนไข วิธีการปฏิบัติใหผูกระทําความผิดปฏิบัติไดอยูแลว โดยเปดโอกาสให
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ผูเสียหายและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดเงื่อนไขใหผูกระทําความผิดปฏิบัติ เชน ใหผูกระทํา

ความผิดดูแลผูเสียหายโดยการชดใชเงินแกผูเสียหายเปนรายเดือน แตผูกระทําความผิดที่ถูกจําคุกอยู

ในเรือนจําอาจไมสามารถเยียวยาได แตอาจตกลงกันใหครอบครัวของผูกระทําความผิดชวยชดใชเงิน

แกผูเสียหายได ทั้งน้ีอยูที่การตกลงกําหนดเงื่อนไขระหวางคูกรณี 

4. วิธีการการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เหมาะสม เน่ืองจากความผิดแตละ

ความผิดมีรายละเอียดแตกตางกัน วิธีการที่ใชจึงควรปรับใหเหมาะสมกับแตละกรณี ซึ่งกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีความพิเศษตรงที่สามารถยืดหยุนได ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเปนไปตามความ

เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของคูกรณีได 

ในบางกรณีความผิดที่มีลักษณะรายแรง มีผลกระทบตออารมณ ความรูสึก ของ

ผูเสียหายอยางมาก ดังน้ันตองมีมาตรการที่เขมขนกวาความผิดเล็กๆนอยๆ โดยมุงรักษาความรูสึก

ของผูเสียหายไมใหรูสึกตกเปนเหย่ืออีกครั้ง ซึ่งวิธีการมีดังน้ี 

4.1 การประเมินผูเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

      ประเมินผูเสียหายและผูกระทําความผิด  ตองคํานึงถึงอารมณ ความรูสึก ความ

พรอมที่จะเผชิญหนากับผูกระทําความผิด สวนทางดานผูกระทําความผิดตองประสงคที่จะเขารวมโดย

สมัครใจมีความสํานึกผิดและพรอมที่จะรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดกระทําไป ซึ่งอาจพิจารณาไดจากสาเหตุที่

ผูกระทําผิดไดทํา เพราะความผิดที่มีลักษณะรายแรงบางกรณีก็เกิดจากเหตุสวนตัว เชน โดนขมเหง

รังแกแลวจึงฆาผูที่มาขมเหงน้ัน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหผูกระทําความผิดกระทําน้ันจบสิ้นแลวและไมมีความ

ประสงคจะฆาหรือทํารายผูใดอีก ความเสี่ยงในการกระทําความผิดซ้ําก็ตํ่า สามารถเผชิญหนากับ

ครอบครัวผูเสียหายได  

4.2 การเตรียมความพรอม  

      เตรียมตัวผูไกลเกลี่ย ควรคัดเลือกผูไกลเกลี่ยที่มีประสบการณทางดานการไกล

เกลี่ยและเปนผูที่มีความเขาใจคูกรณีทุกฝาย  

      การเตรียมตัวผูเสียหายและผูกระทําความผิดโดยอาจจะใหพูดคุยกันผานทาง

จดหมายเปนลายลักษณอักษรกอนที่จะมาเผชิญหนากันจริง 

4.3 วิธีการที่เหมาะสม ในบางกรณีผูเสียหายประสงคจะสมานฉันทแตไมประสงคที่

จะเผชิญหนากับผูกระทําความผิดโดยตรง ดังน้ันจึงหาวิธีการใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดพบกัน

ได เชน การใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดพูดคุยผานวิธีการทางออม เชน ผานทาง Video 

Conference เปนตน  
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4.4 ขอตกลงที่เหมาะสม ในการเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

ผูเสียหาย ผูกระทําความผิดและชุมชนสามารถมาพบปะกันเพื่อตกลงหาวิธีการเยียวยา ซึ่งอาจกําหนด

ขอตกลงใหผูกระทําความผิดปฏิบัติตาม หรือใหครอบครัวของผูกระทําความผิดเขามามีสวนรวมใน

การเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหาย แตขอตกลงดังกลาวตองทําไดจริง เหมาะสม และผูปฏิบัติตอง

สมัครใจปฏิบัติตาม 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีเปาหมายเพื่อการเยียวยาความเสียหาย โดยให

ผูเสียหาย ผูกระทําความผิดและชุมชนมีสวนรวม ซึ่งไมมีขอจํากัดวาสามารถใชไดกับความผิดที่

เล็กๆนอยๆเทาน้ัน ดังน้ัน ความผิดไมวาจะรายแรงหรือไมก็สามารถเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทได 

เน่ืองจากในไทยมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดเล็กๆนอยๆอยู

บางแลว แตยังไมมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรง ดังน้ัน 

จึงควรกําหนดใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะรายแรงดวย 

โดยอาจกําหนดไวในกฎหมายใหมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงได โดยในกฎหมายใหมีการกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในความผิดที่มีลักษณะรายแรงรวมถึงเงื่อนไขที่สําคัญในการเขารวม

กระบวนการ สวนรายละเอียดเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหกําหนดในแนว

ปฏิบัติซึ่งอาจมีความแตกตางกันไดตามความเหมาะสม 

5.2.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

1. กําหนดใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดกับความผิดไมวามี

อัตราโทษตํ่าหรือสูง แตมีเงื่อนไขสําคัญดังน้ี  

1.1 คูกรณีตองสมัครใจเขารวม 

1.2 เปนความผิดที่มีผูเสียหาย 

1.3 ผูกระทําความผิดตองรับสารภาพ 

2. กําหนดใหใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มีลักษณะ

รายแรงไดโดยใหดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ คือ ใหเขาสูกระบวนการ
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันทได แตเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลว จะตองนํารายงานกระบวนการสงศาลเพื่อ

ประกอบการพิจารณาพิพากษาลงโทษ เวนแตความผิดรายแรงที่กฎหมายกําหนดใหยอมความได  

 

 

 3. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชในชวงเวลาใดก็ได ทั้งกอนการ

พิจารณา ระหวางการพิจารณา หลังการพิจารณา แตสําหรับความผิดที่มีลักษณะรายแรงควร

กําหนดใหดําเนินการในชวงระหวางการพิจารณาคดีและชวงที่ในระหวางการพิจารณาของศาล และ

เมื่อดําเนินกระบวนการเสร็จสิ้นใหนํารายงานกระบวนการเขาสูศาล ใหศาลนําไปประกอบดุลพินิจใน

การตัดสินลงโทษ   

4. การดําเนินกระบวนการตองคํานึงถึงความรูสึกของผูเสียหายเปนสําคัญ 

5.2.2 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในระหวาง

การรับโทษ โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี  

1. ความผิดที่จะเขาสูกระบวนการตองเปนความผิดที่มีผูเสียหาย 

2. กําหนดใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในระหวางที่ผูตองขัง

ถูกคุมขัง โดยใหผูตองขังทุกคนมีโอกาสเขารวม ไมจํากัดวาจะตองเปนผูตองขังที่ใกลไดรับการปลอย

ตัว ในระหวางที่ผูกระทําความผิดรับโทษ หากประสงคจะดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ใหเสนอเรื่องตอเจาหนาที่ราชทัณฑได โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

2.1 คูกรณีตองสมัครใจเขารวม  

2.2 ผูกระทําความผิดตองยอมรับวาตนไดกระทําผิดจริง สํานึกผิดและ

ประสงคจะแสดงความรับผิด 

นอกจากน้ัน ควรใหมีการนํารายงานผลการเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท ไปประกอบการพิจารณาลดโทษ หรือ พักการลงโทษ แกผูตองขังที่เขารวมกระบวนการ 

การกําหนดใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่มี

ลักษณะรายแรงในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ควรกําหนดเปนหลักเกณฑโดยกวางดังที่ไดกลาวไป

ขางตน  

นอกจากหลักเกณฑขางตนที่ควรกําหนดเอาไวในกฎหมายแลว ยังมีรายละเอียด

ที่ควรคํานึงถึงเมื่อมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดที่รายแรง ดังตอไปน้ี 

1. มีการประเมินความพรอมของผูเสียหายและผูกระทําความผิดในการเขารวม

กระบวนการ โดยประเมินจากผูเช่ียวชาญ หรือ นักจิตวิทยา 
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2. การเตรียมความพรอม การเตรียมความพรอมของผูไกลเกลี่ย เชน กําหนด

คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยใหเหมาะสม และการเตรียมความพรอมของคูกรณีกอนมีการเผชิญหนา โดย

กําหนดวิธีการเชนการใหพูดคุยผานทางลายลักษณอักษร 

3. คุณสมบัติของผูทําหนาที่เปนคนกลาง และตองไมกระทําการที่เปนการ

แทรกแซงคูกรณี 

4. วิธีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิดที่มลีักษณะ

รายแรง โดยวิธีการพบปะกันระหวางคูกรณีใหมหีลายรูปแบบ ควรเลือกใชรูปแบบใหเหมาะสมกบัคดี

น้ันๆ 

5. ขอตกลงทีเ่กิดจากการตกลงกันของคูกรณีตองเหมาะสมและปฏิบัติได 

รายละเอียดขางตนสามารถกําหนดใหแตกตางกันได เน่ืองจากกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการที่มีความยืดหยุนสามารถปรับใชใหเหมาะสมกับเปนรายคดี

ดังน้ัน จึงไมอาจกําหนดเปนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่ชัดเจนได แตอยางไรก็ตามอาจกําหนดไวเปน

แนวทางในการปฏิบัติ แตไมมีลักษณะเปนกฎหมายบังคับ  
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ภาคผนวก ก 

Basic principles on the use of restorative justice programmes  

in criminal matters 

 

Preamble 
Recalling that there has been, worldwide, a significant growth of restorative 

justice initiatives, 

Recognizing that those initiatives often draw upon traditional and indigenous 

forms of justice which view crime as fundamentally harmful to people,  

Emphasizing that restorative justice is an evolving response to crime that 

respects the dignity and equality of each person, builds understanding, and 

promotes social harmony through the healing of victims, offenders and communities,  

Stressing that this approach enables those affected by crime to share openly 

their feelings and experiences, and aims at addressing their needs, 

Aware that this approach provides an opportunity for victims to obtain 

reparation, feel safer and seek closure; allows offenders to gain insight into the 

causes and effects of their behavior and to take responsibility in a meaningful way; 

and enables communities to understand the underlying causes of crime, to promote 

community wellbeing and to prevent crime, 

Noting that restorative justice gives rise to a range of measures that are 

flexible in their adaptation to established criminal justice systems and that 

complement those systems, taking into account legal, social and cultural 

circumstances, 

Recognizing that the use of restorative justice does not prejudice the right of 

States to prosecute alleged offenders, 

 

I. Use of terms 

1. “Restorative justice programme” means any programme that uses 

restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes. 
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2. “Restorative process” means any process in which the victim and the 

offender, and, where appropriate, any other individuals or community members 

affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising 

from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may 

include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles. 

3. “Restorative outcome” means an agreement reached as a result of a 

restorative process. Restorative outcomes include responses and programmes such 

as reparation, restitution and community service, aimed at meeting the individual 

and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the 

reintegration of the victim and the offender. 

4. “Parties” means the victim, the offender and any other individuals or 

community members affected by a crime who may be involved in a restorative 

process. 

5. “Facilitator” means a person whose role is to facilitate, in a fair and 

impartial manner, the participation of the parties in a restorative process. 

 

II. Use of restorative justice programmes 

6. Restorative justice programmes may be used at any stage of the criminal 

justice system, subject to national law. 

7. Restorative processes should be used only where there is sufficient 

evidence to charge the offender and with the free and voluntary consent of the 

victim and the offender. The victim and the offender should be able to withdraw 

such consent at any time during the process. Agreements should be arrived at 

voluntarily and should contain only reasonable and proportionate obligations. 

8. The victim and the offender should normally agree on the basic facts of a 

case as the basis for their participation in a restorative process. Participation of the 

offender shall not be used as evidence of admission of guilt in subsequent legal 

proceedings. 
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9. Disparities leading to power imbalances, as well as cultural differences 

among the parties, should be taken into consideration in referring a case to, and in 

conducting, a restorative process. 

10. The safety of the parties shall be considered in referring any case to, and 

in conducting, a restorative process. 

11. Where restorative processes are not suitable or possible, the case should 

be referred to the criminal justice authorities and a decision should be taken as to 

how to proceed without delay. In such cases, criminal justice officials should 

endeavor to encourage the offender to take responsibility vis-à-vis the victim and 

affected communities, and support the reintegration of the victim and the offender 

into the community. 

 

III. Operation of restorative justice programmes 

12. Member States should consider establishing guidelines and standards, 

with legislative authority when necessary, that govern the use of restorative justice 

programmes. Such guidelines and standards should respect the basic principles set 

forth in the present instrument and should address, inter alia: 

(a) The conditions for the referral of cases to restorative justice  

  programmes; 

(b) The handling of cases following a restorative process; 

(c) The qualifications, training and assessment of facilitators; 

(d) The administration of restorative justice programmes; 

(e) Standards of competence and rules of conduct governing the  

  operation of restorative justice programmes. 

13. Fundamental procedural safeguards guaranteeing fairness to the offender 

and the victim should be applied to restorative justice programmes and in particular 

to restorative processes: 

(a) Subject to national law, the victim and the offender should have the 

  right to consult with legal counsel concerning the restorative process 

  and, where necessary, to translation and/or interpretation. Minors  
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  should, in addition, have the right to the assistance of a parent or  

  guardian; 

(b) Before agreeing to participate in restorative processes, the parties  

  should be fully informed of their rights, the nature of the process and 

  the possible consequences of their decision; 

(c) Neither the victim nor the offender should be coerced, or induced by 

  unfair means, to participate in restorative processes or to accept  

  restorative outcomes. 

14. Discussions in restorative processes that are not conducted in public 

should be confidential, and should not be disclosed subsequently, except with the 

agreement of the parties or as required by national law. 

15. The results of agreements arising out of restorative justice programmes 

should, where appropriate, be judicially supervised or incorporated into judicial 

decisions or judgements. Where that occurs, the outcome should have the same 

status as any other judicial decision or judgement and should preclude prosecution 

in respect of the same facts. 

16. Where no agreement is reached among the parties, the case should be 

referred back to the established criminal justice process and a decision as to how to 

proceed should be taken without delay. Failure to reach an agreement alone shall 

not be used in subsequent criminal justice proceedings. 

17. Failure to implement an agreement made in the course of a restorative 

process should be referred back to the restorative programme or, where required by 

national law, to the established criminal justice process and a decision as to how to 

proceed should be taken without delay. Failure to implement an agreement, other 

than a judicial decision or judgement, should not be used as justification for a more 

severe sentence in subsequent criminal justice proceedings. 

18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, with due 

respect to the dignity of the parties. In that capacity, facilitators should ensure that 

the parties act with respect towards each other and enable the parties to find a 

relevant solution among themselves. 
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19. Facilitators shall possess a good understanding of local cultures and 

communities and, where appropriate, receive initial training before taking up 

facilitation duties. 

IV. Continuing development of restorative justice programmes 

20. Member States should consider the formulation of national strategies and 

policies aimed at the development of restorative justice and at the promotion of a 

culture favourable to the use of restorative justice among law enforcement, judicial 

and social authorities, as well as local communities. 

21. There should be regular consultation between criminal justice authorities 

and administrators of restorative justice programmes to develop a common 

understanding and enhance the effectiveness of restorative processes and outcomes, 

to increase the extent to which restorative programmes are used, and to explore 

ways in which restorative approaches might be incorporated into criminal justice 

practices. 

22. Member States, in cooperation with civil society where appropriate, 

should promote research on and evaluation of restorative justice programmes to 

assess the extent to which they result in restorative outcomes, serve as a 

complement or alternative to the criminal justice process and provide positive 

outcomes for all parties. Restorative justice processes may need to undergo change 

in concrete form over time. Member States should therefore encourage regular 

evaluation and modification of such programmes. The results of research and 

evaluation should guide further policy and programme development. 

 

V. Saving clause 

23. Nothing in these basic principles shall affect any rights of an offender or a 

victim which are established in national law or applicable international law. 
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