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นิติบัญญัติ ผู้เชี�ยวชาญกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มชุมชน ผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เจ้าหน้าที�

องค์กรภาคประชาสังคม และบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานที�ดำเนินการด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ในบริบทต่าง ๆ โดยสามารถนำไปใช้ในฐานะเอกสารอ้างอิงและเครื�องมือฝึกอบรมได้ คู่มือฉบับนี�ออกแบบมาเพื�อใช้ร่วมกับ 

หลักสูตรการอบรมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งเป็นเครื�องมือที�สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

พัฒนาขึ�นเพื�อเป็นแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการส่งมอบบริการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

คู่มือฉบับน้ีครอบคลุมสาระสำคัญ ดังต่อไปน้ี

วัตถุประสงค์หลักของคู่มือฉบับนี�คือ เพื�อนำเสนอภาพรวมเกี�ยวกับประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน

รูปแบบที�กระชับและชัดเจน ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบัติที�ดีทั�งในการออกแบบ และการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์

คู่มือฉบับนี�ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อาทิ มาตรฐานเพื�อการนำไปปฏิบัติ รูปแบบ

กระบวนการประเภทต่าง ๆ ปัญหาที�พบในการออกแบบและการดำเนินกระบวนการ พลวัตการดำเนินกระบวนการ การพัฒนา

กระบวนการและการดำเนินการ และการระดมทรัพยากรจากชุมชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการ

นำเสนอข้อมูลและตัวอย่างที�จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ บนฐานบริบททางสังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย

ที�มีความหลากหลาย

 
 

 



2  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

คู่มือฉบับนี้แบ่งเป็น 8 บท ดังนี้

บทที� � เป็นบทนำว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ และคุณูปการของกระบวนการ 

เนื�องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีนิยามหลากหลาย บทนี�จะได้อธิบายถึงนิยามของกระบวนการที�ใช้ในคู่มือฉบับนี�

บทที� � แนะนำ หลักการพื�นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญา (ต่อไปนี�จะ

เรียกว่า หลักการพื�นฐาน) ตลอดจนมาตรฐานระหว่างประเทศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ในบริบทเฉพาะ บทที� � จะเสนอตัวอย่างแนวทางต่าง ๆ ที�จัดทำขึ�นเพื�อกำกับการพัฒนา และดำเนินกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์

บทที� � เสนอภาพรวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประเภทต่างๆ ที�ใช้แพร่หลาย ได้แก่ การไกล่เกลี�ยระหว่างผู้กระทำ

ความผิดกับผู้เสียหาย การประชุมกลุ่มเพื�อระงับข้อพิพาท การประชุมล้อมวงพิจารณาข้อพิพาท และการประชุมกรรมการ

ยุติธรรมในชุมชน บทนี�จะครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับเวทียุติธรรมของชนพื�นเมืองและ

กระบวนการยุติธรรมตามจารีต รวมทั�งการประยุกต์ใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทความยุติธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน

บทที� � อธิบายถึงการดำเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งมิได้เป็นเพียงกระบวนการทางเลือกเท่านั�น 

แต่ยังเป็นส่วนเสริมสำหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในทุกขั�นตอนที�เกิดขึ�นในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กระบวนการ

ก่อนการพิจารณาคดีในฐานะที�เป็นการหันเหผู้กระทำความผิดจากการดำเนินคดี ชั�นการพิจารณาคดีและชั�นการตัดสินโทษ และใน

ขั�นตอนหลังการพิจารณาคดีในฐานะมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก หรือเป็นส่วนเสริมของการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวหรือ

เพิ�มเติมจากโทษจำคุก หรือเมื�อได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในฐานะส่วนหนึ�งของกระบวนการส่งคืนผู้กระทำความผิดสู่สังคม

บทที� � นำเสนอบทเรียนบางประการที�เกี�ยวข้องกับปัจจัยหลักที�ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ ซึ�งหนึ�งในปัจจัยสำคัญคือ การเข้าร่วมกระบวนการที�มีความปลอดภัยและความจริงใจของผู้เสียหาย

และผู้เข้าร่วมอื�น ๆ การส่งเสริมให้มีการส่งต่อที�เหมาะสมสำหรับคู่กรณีไปยังกระบวนการ และการสร้างความตระหนักถึง

ทางเลือกเชิงสมานฉันท์ การเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมให้เพียงพอและเหมาะสม การจัดกระบวนการอย่างเชี�ยวชาญและ

เหมาะสม การสนับสนุนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมเชิงบวกจากชุมชน

บทที� � นำเสนอข้อสงสัยเกี�ยวกับการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในอาชญากรรมร้ายแรง เนื�อหาส่วนนี�ให้

รายละเอียดถึงวิธีการแก้ปัญหาข้อกังวลเกี�ยวกับการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีที�เกี�ยวข้องกับอาชญกรรมร้ายแรง 

ได้แก่ ข้อกังวลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เสียหาย นอกจากนี� บทนี�จะได้ทบทวนคำถามการใช้แนวทาง

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในอาชญากรรมเฉพาะด้าน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงจากคู่ครอง ความรุนแรงต่อเด็ก 

ความรุนแรงทางเพศ และอาชญากรรมจากความเกลียดชัง 

บทที� � เสนอแนวทางเชิงยทุธศาสตรเ์พื�อพฒันาและดาํเนินกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยทบทวนประเด็นสาํคญั

ในการดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์หมี้ความยั�งยืนและมีประสทิธิผล ตลอดจนการยํ�าเนน้ความจาํเป็นที�ตอ้งตรา

กฎหมายหรือกฎระเบียบ และความจาํเป็นในการสรา้งภาวะผูน้าํภายในองคก์รเพื�อกาํหนดแผนงานและโครงสรา้งของ

กระบวนการ การไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์รยตุธิรรมทางอาญา การวิเคราะหเ์เเละระดมทรพัยากรจากชมุชน และการบรหิาร

จดุแข็งที�มีอยูภ่ายในชมุชนและกระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนการวางแผนและการตรวจสอบการดาํเนินกระบวนการ

บทที� � ยํ�าเนน้ความจาํเป็นในการกาํกบัดแูลกระบวนการ การตดิตามและการประเมินผล รวมทั�งอภิปรายความสาํคญัในการ

ประเมินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์การวดัผลกระทบ และการเผยแพรแ่นวปฏิบตัิที�ดี
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กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์(restorative justice programmes) ตั�งอยูบ่นฐานความเชื�อวา่ คูก่รณีหรอืผูที้�ไดร้บัผล

กระทบจากอาชญากรรมควรมีสว่นรว่มเชิงรุกในการเยียวยาความเสียหาย การบรรเทาความทกุขท์รมานที�เกิดขึ �น รวมทั�งมี

สว่นรว่มในการปอ้งกนัความเสียหายไมใ่หเ้กิดขึ �นซํ�า แนวทางความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทถื์อวา่เป็นทั�งเครื�องมือและวิธีการ

ที�จะสง่เสรมิขนัตธิรรมและสรา้งการมีสว่นรว่ม การเปิดเผยความจรงิ เป็นการสง่เสรมิและกระตุน้การแสดงออกโดยสนัตแิละแก้

ปัญหาความขดัแยง้ ตลอดจนชว่ยเสรมิสรา้งการเคารพความหลากหลาย และสง่เสรมิการปฏิบตัทีิ�มีความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้เป็นแนวทางใหม่ ทว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนาน ซึ�งสามารถสืบค้นย้อนกลับไปยังช่วง

ก่อนการพัฒนาระบบยุติธรรมเชิงอาญาสมัยใหม่ในสังคม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ปฏิบัติสืบเนื�องกันมาผ่าน

แนวทางของชนพื�นเมืองต่าง ๆ และจารีตประเพณีเพื�อแก้ไขปัญหาความยุติธรรมและความขัดแย้ง กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์สามารถปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมที�หลากหลายและความต้องการของชุมชนได้

ปัจจุบัน การจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมผ่านกลไกการเสวนา การมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการเผยแพร่

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กำลังได้รับการสนับสนุนเพิ�มมากยิ�งขึ�น�

รูปแบบความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทท์ั�งกระบวนการแบบใหม ่ๆ และกระบวนการที�มีอยูเ่ดมิเป็นเครื�องมือที�ชมุชนสามารถนาํไปใช้

ในการบรรเทาความเสียหายจากพฤตกิรรมอาชญากร กระบวนการประกอบดว้ยปัจเจกบคุคลซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงหรอืไดร้บั

ผลกระทบจากอาชญากรรม และในบางกรณีอาจใหส้มาชิกชมุชนมีสว่นรว่มไดด้ว้ย โดยสามารถปรบักระบวนการใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณที์�คูก่รณีสามารถเขา้รว่มโดยสมคัรใจ และแตล่ะฝ่ายมีโอกาสเขา้รว่มในการเจรจาหรอืหารอืเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

และขอ้ตกลงรว่มกนัดว้ยความปลอดภยั

แม้คู่มือฉบับนี�ให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญา แต่พึงระลึกว่ากระบวนการเชิงสมานฉันท์

ยังสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ�ในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงในบริบทและพื�นที�ที�หลากหลายนอกเหนือ

จากเรื�องทางอาญาอีกด้วย อาทิ ความขัดแย้งในครอบครัว โรงเรียน เพื�อนบ้าน การกีฬา สถานที�ทำงาน เรือนจำ รวมถึงในกรณี

การร้องเรียนเจ้าหน้าที�ตำรวจ  

1 Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal  Justice,  Doha  Declaration  on  inte grating crime prevention and criminal justice into 
the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and  international  levels, and  public  
participation, Doha, Qatar, 12–19 April 2015 (see A/CONF.222/L.6), ย่อหน้า. 10.

1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา



4  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

1.1    กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คืออะไร 
กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์คือ แนวทางที�เสนอทางเลอืกใหม ่ๆ สูค่วามยตุธิรรมแก่ผูก้ระทาํความผิด ผูเ้สยีหาย และชมุชน 

กระบวนการนี �สง่เสรมิการเขา้รว่มของผูเ้สียหายในการแกไ้ขสถานการณ ์อีกทั�งเปิดโอกาสใหผู้ที้�ยอมรบัผิดตอ่ความเสียหาย

ที�เกิดจากการกระทาํของตวัเองไดส้าํนึกและแสดงความรบัผิดชอบต่อผูเ้สียหาย กระบวนการนี �อยู่บนฐานที�ว่า พฤติกรรม

อาชญากรรมนั�นไมไ่ดเ้พียงแตเ่ป็นการละเมิดกฎหมายเทา่นั�น แตย่งัเป็นอนัตรายและสรา้งความเสยีหายแก่ผูเ้สยีหายและชมุชน

อีกดว้ย การทบทวนเอกสารแสดงใหเ้หน็ถงึนิยามกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�แตกตา่งกนัออกไปเนื�องจากคณุลกัษณะ

ที�หลากหลาย และพฒันาการของแนวทางยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทท์ั�วโลก นิยามบางประการใหน้ํ�าหนกัที�องคป์ระกอบการมี

สว่นรว่มของกระบวนการ การเผชิญหนา้ และการเขา้รว่มอยา่งแข็งขนัในกิจกรรมสานเสวนา  ขณะที�นิยามสว่นหนึ�งเนน้ยํ�าผลลพัธ์

เชิงสมานฉนัท ์เชน่ การเยียวยา การรกัษาและฟื�นฟเูหยื�ออาชญากรรม และการกลบัคืนสูส่งัคมของผูก้ระทาํความผิด ซึ�งนิยาม

สว่นใหญ่ตา่งเหน็พอ้งในองคป์ระกอบหลกัเหลา่นี �  

•    ใหค้วามสาํคญักบัอนัตรายและความเสียหายที�เกิดจากพฤตกิรรมอาชญากร

•    การมีสว่นรว่มโดยสมคัรใจจากผูที้�ไดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมมากที�สดุ ไดแ้ก่ ผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํความผิด ซึ�งใน

      บางกระบวนการหรอืการดาํเนินการนั�น ผูส้นบัสนนุหรอืสมาชิกครอบครวั สมาชิกของชมุชนที�มีสว่นไดส้ว่นเสีย และ

      ผูเ้ชี�ยวชาญจะเขา้รว่มในกระบวนการดว้ย 

•    การเตรยีมความพรอ้มคูก่รณีในการเขา้รว่มกระบวนการโดยผูป้ฏิบตังิานกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�ผา่นการ

      ฝึกอบรมมาแลว้

•    การเจรจาหรอืสานเสวนาระหวา่งคูก่รณีเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนัถงึสิ�งที�เกิดขึ �นและผลที�ตามมา รวมทั�งขอ้ตกลง

      วา่ดว้ยสิ�งที�จะตอ้งกระทาํ   

•    ผลลพัธข์องกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทแ์ตกต่างกนัออกไป อาจรวมถึงการแสดงออกถึงการสาํนึกผิดและ

      การยอมรบัผิดชอบของผูก้ระทาํความผิด  รวมทั�งการตกลงที�จะใหก้ารชดเชยเยียวยาผูเ้สียหายหรอืชมุชน  

•    การสนบัสนนุผูเ้สยีหายในการรกัษาและบาํบดัฟื�นฟ ูและการชว่ยใหผู้ก้ระทาํความผิดสามารถกลบัคืนสูส่งัคม และยตุิ

       การกระทาํที�จะสรา้งความเสียหายหรอือนัตรายซํ�าในอนาคต 

ผู้เสียหายจากอาชญากรรม

กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์จดุมุง่หมายใหผู้เ้สยีหายไดมี้สว่นรว่ม อยา่งไรก็ตาม แนวคดิเรื�อง “ผูเ้สยีหาย” 

ยงัเป็นประเดน็เรยีกรอ้งใหมี้การกาํหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร (operationalization) เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการนิยาม

กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการพื �นฐานเกี�ยวกบัการอาํนวยความยตุธิรรมแก่ผูที้�ไดร้บั

ความเสยีหายจากอาชญากรรมและการใชอ้าํนาจโดยมิชอบ ค.ศ. ���� (���� Declaration of Basic Principles 

of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power) นิยามวา่ ผูเ้สียหาย คือ “บคุคลหรอืกลุม่บคุคลซึ�งเป็น

ผูไ้ดร้บัความเสยีหายไมว่า่จะเป็นการบาดเจ็บทางรา่งกายหรอืจิตใจ ความทกุขท์รมานทางอารมณ ์ความสญูเสยีทาง

เศรษฐกิจหรอืสทิธิขั�นพื �นฐาน โดยเป็นผลมาจากการกระทาํความผิดทางอาญาภายในรฐัสมาชิก รวมถงึกฎหมาย

อื�น ๆ ที�หา้มการใชอ้าํนาจโดยมิชอบทางอาญา” a ปฏิญญานี�ยงันบัรวมครอบครวัปัจจบุนัหรอืผูที้�อยูใ่นความอปุการะ

ของผูเ้สยีหายและบคุคลที�ไดร้บัอนัตรายจากการใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายที�กาํลงัประสบเหตรุา้ยหรอืในการปอ้งกนั

การตกเป็นผูเ้สียหายภายใตนิ้ยามของ “ผูเ้สียหาย”
         a United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, General Assembly resolution 
40/34 of 29 November 1985, art. 1.

2 Economic and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, หน้า 1.

คำว่า “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ตามวัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี� ให้นิยามที�มีความหมายครอบคลุมตามที�ปรากฏใน 

หลักการพื�นฐาน ว่า “โครงการใด ๆ ซึ�งใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์และมุ่งผลสัมฤทธิ�ในทางสมานฉันท์”�



1.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  5

สาระสำคัญในนิยามนี�คือ กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ�งกำหนดชัดเจนว่า “กระบวนการใด ๆ ที�ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด 

และในกรณีจำเป็น ปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกชุมชนอื�น ๆ ที�ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ในการแก้ปัญหาที�เกิดจากอาชญากรรม ด้วยความช่วยเหลือจากผู้จัดกระบวนการ”� ซึ�งปัจเจกบุคคลที�เข้าร่วมในกระบวนการ

จะเรียกว่า “คู่กรณี” กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีหลายรูปแบบ ขึ�นอยู่กับเทคนิคและประเภทของการเสวนาหรือหารือ 

ตัวอย่างเช่น ในยุโรป ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกระบวนการในฐานะ “การไกล่เกลี�ย”� ซึ�งต่างจากการพิพากษาคดีตามกฎหมาย 

ส่วนในประเทศและมลรัฐอื�น ๆ อาจรู้จักกระบวนการภายใต้ชื�อ “การประชุมเพื�อยุติข้อพิพาท” “การสานเสวนา” “การพิจารณา

คดีแบบวงกลม” หรือ “การสร้างสันติภาพ”

ใน หลักการพื�นฐาน นั�น ผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ “ข้อตกลง”  ซึ�งเป็นผลมาจากกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ที�ตอบสนองความต้องการระดับปัจเจกและความต้องการส่วนรวม ตลอดจนความรับผิดชอบของทั�งคู่กรณี 

ทั�งยังทำให้ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้อีกครั�ง� ซึ�งมีข้อสันนิษฐานว่า ผลลัพธ์ของ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่งผลให้เกิดการเยียวยา การให้สินไหมทดแทนหรือการชดเชย ซึ�งผลลัพธ์ของกระบวน

การมีแตกต่างหลากหลาย

ผูป้ฏิบตังิานกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์เเนวโนม้เหน็พอ้งรว่มกนัวา่ การแกปั้ญหาอาชญากรรมใด ๆ ที�ใชก้ระบวนการ 

“เชิงสมานฉนัท”์ อยา่งแทจ้รงิ ไมไ่ดอ้ยูที่�การเจาะจงเลอืกการปฏิบตัหิรอืใชก้ระบวนการใดกระบวนการหนึ�งเทา่นั�น สิ�งสาํคญั

ยิ�งกวา่คือ การยดึมั�นคา่นิยมที�มีความครอบคลมุชดุหนึ�ง ซึ�งเป็นพื �นฐานรว่มกนัสาํหรบัทกุฝ่ายที�เขา้รว่มกระบวนการเพื�อแกไ้ข

อาชญากรรมเเละผลพวงจากอาชญากรรม8 ค่านิยมพื�นฐานชดุนี �ประกอบดว้ย ความจริง ความยตุิธรรม ความปลอดภยั

ดา้นรา่งกายและอารมณส์าํหรบัผูเ้ขา้รว่ม การมีสว่นรว่ม การเสรมิศกัยภาพผูเ้ขา้รว่ม การคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายและ

ผูก้ระทาํความผิด การชดเชยเยียวยา ความสมานฉนัท ์การเคารพและใหเ้กียรตติอ่ผูเ้ขา้รว่มทกุคน ความสมคัรใจ ตลอดจน

กระบวนการและผลลพัธที์�โปรง่ใส 

3 Economic and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, หน้า 2.
4 ดูได้จาก Council of Europe (2018), Recommendation CM/Rec(2018)8 concerning restorative justice in criminal matters.
5 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex, หน้า 3.
6 อาทิ 2005 United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human 
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005) ซึ่งแสดงถึงการชดเชย
รูปแบบต่าง ๆ และจำแนกพฤติการณ์การชดเชยต่าง ๆ ว่าเป็นการชดเชยเชิงสัญลักษณ์หรือการชดเชยด้วยวัตถุ
7 Doak, J., “Honing the Stone: Refining restorative justice as a vehicle for emotional redress”, Contemporary Justice Review, 14(4), หน้า 439–456.
8 

อาทิ Chapman, T. and Torzs, E. (eds.) (2018), Connecting People to Restore Just Relations: Practice guide on values and standards for restorative justice 
practices, Leuven: EuropeanForum for Restorative Justice: www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/efrj-values-and-standards-manual-to-print-
24pp.pdf.

1.2    วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 
 

 

ทั�งนี � สว่นใหญ่แลว้ จะมีการจาํแนกผลลพัธข์องกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทร์ะหวา่งทรพัยส์ิน (เช่น สินไหมทดแทน

ในรูปตวัเงิน) และรูปแบบการชดเชยเชิงสญัลกัษณ์6 การชดเชยเชิงสญัลกัษณอ์าจหมายรวมถึง การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

การขอโทษ และการขอโทษอยา่งเป็นทางการ การรบัรูข้องสาธารณะถงึความเสยีหายที�เกิดขึ �น ความพงึพอใจตอ่มาตรการปอ้งกนั 

การราํลึกเหตกุารณ ์การประกนัว่าจะไม่กระทาํผิดซํ�า และการทาํกิจกรรมบริการชุมชนหรือองคก์รการกุศลโดยสมคัรใจ 

ซึ�งสว่นใหญ่แลว้ ผลลพัธข์องกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทม์กัประกอบดว้ยการชดเชยทั�งสองรูปแบบ ผูก้ระทาํความผิด 

โดยเฉพาะกรณีผูก้ระทาํความผิดที�เป็นผูเ้ยาว ์ไมจ่าํเป็นจะตอ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนเป็นตวัเงินเสมอไป แตก่ารแสดงทา่ทีสาํนกึผิด 

อาทิ การขอโทษ การแสดงความรบัผิดชอบ การทาํกิจกรรมบรกิารชมุชน หรือการดาํเนินการเพื�อปอ้งกนัการกระทาํผิดซํ�า

จะเป็นบทบาทที�เป็นคณุตอ่ผูเ้สียหายหรอืชมุชน เนื�องจากเป็นการสรา้งความรูส้กึวา่ มีความยตุิธรรมเกิดขึ �น มีการเยียวยา

และการยตุทิางอารมณ์7 ในบางกรณี กระบวนการขา้งตน้สามารถทาํใหคู้ก่รณีทั�งสองฝ่ายปรองดองกนัไดใ้นทา้ยที�สดุ



6  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

9 General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, หน้า 7.
10 Bolitho, J. (2015), “Putting justice needs first: A case study of best practice in restorative justice”, Restorative Justice: An International Journal, 3(2), 
หน้า 256–281; Bolivar, D. (2019), Restoring Harm: a psychosocial approach to victims and restorative justice, Abingdon Oxon: Routledge; Hallam, M. (2014), 
Restoring the Balance: An Evaluation  of the Project conducted through interviews with victims, offenders and those making referrals to the service, London: 
Victim Support (Thames Valley Area).

ความรับผิดชอบ  ช่วยให้ผู้ที�สร้างความเสียหายได้สำนึกผิดและแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ตลอดจน
มีการชดใช้
 

คุณค่าท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

การชดเชย  มุ่งเน้นการสำนึกผิดและเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรมทั�งด้านร่างกาย อารมณ์ และ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของผู้ที�ได้รับผลกระทบ

จุดมุ่งหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีหลายด้านด้วยกัน ซึ�งล้วนประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี� 

(ก)    สนับสนุนผู้เสียหาย ให้พ้ืนท่ีในการส่งเสียง รับฟังเร่ืองราว ส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงถึงความต้องการและความปรารถนาของตน 
        ให้คำตอบแก่ผู้เสียหาย ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา และเสนอความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้ผู้เสียหาย

 

 

การเคารพ  ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมด้วยการเคารพศักดิ�ศรี ความเมตตา และรับฟังเสียงทุกเสียงเท่าเทียมกัน

ความสมัครใจ สร้างความมั�นใจว่าการเข้าร่วมกระบวนการของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และสมาชิกชุมชน
เป็นไปด้วยความสมัครใจ เข้าร่วมโดยเสรี มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วม  ส่งเสริมและสนบัสนนุการมีส่วนรว่มที�มีความหมายจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ รวมถึงผูเ้สียหาย 
ผูก้ระทาํความผิด เพื�อน ครอบครวั และชมุชนของทั�งสองฝ่าย

การเสริมศักยภาพ  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสื�อสารและแสดงมุมมองของตนได้ด้วยความเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
และมบีทบาทอย่างแข็งขันในการตัดสินใจถึงสิ�งที�ตัวเองต้องการในการเข้าร่วมกระบวนการ

ความปลอดภัย  ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยด้านร่างกาย อารมณ์ วัฒนธรรม 
จิตวิญญาณ และสุขภาวะ ทั�งนี� การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรสร้างอันตรายต่อ
ผู้เข้าร่วมไม่ว่าคนใดก็ตาม

การกลับตัว  ให้โอกาสผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดได้รับความเข้าใจ เยียวยา และเปลี�ยนแปลง รวมทั�งมี
ส่วนร่วมในการฟื�นฟูและการกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือการกลับมาเป็นสมาชิกในสังคม

ที�มา: Department of Justice Canada (����), Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters, Ottawa: Justice Canada.

ในช่วงประมาณสองทศวรรษที�ผ่านมา มีเสียงเรียกร้องให้ระบบยุติธรรมทางอาญาเปลี�ยนจุดเน้นไปที�ความต้องการและ

การพิทักษ์ผลประโยชน์แก่ผู้เสียหายโดยตรงมากขึ�น (เช่น ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล การเสริมศักยภาพผ่าน

การมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายแสดงออก การเอาใจใส่ การแก้ไขฟื�นฟูความรู้สึกว่าผู้เสียหายสามารถควบคุม

ชีวิตตนเอง และสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความปลอดภัยได้อีกครั�ง) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื�นฐานเพื�อความยุติธรรม

ของผู้เสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims 

of Crime and Abuse of Power) ระบุไว้ว่า “ควรใช้กลไกการระงับข้อพิพาทที�ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การไกล่เกลี�ย 

การอนุญาโตตุลาการ และแนวปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมตามจารีตประเพณีหรือแนวปฏิบัติพื�นเมืองตามความ 

เหมาะสมเพื�อสนับสนุนให้เกิดการประนีประนอมและการเยียวยาผู้เสียหาย”�  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มี

ความเหมาะสม เนื�องจากมีลักษณะพิเศษที�เอื�อในการตอบสนองความต้องการที�สำคัญที�สุดของผู้เสียหาย แนวทาง

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสนับสนุนกระบวนการ ซึ�งเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้เสียหาย และการเสนอ

สิ�งที�ผู้เสียหายคิดว่าเป็นคุณต่อตนเอง ผู้เสียหายสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการที�คุ้มครองและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วย

ความเป็นธรรมและให้ความเคารพเพื�อแสวงหาการแก้ไขและการชดเชย ผู้เสียหายที�เข้าร่วมกระบวนการจะต้องมีส่วนร่วม

ในการพิจารณาว่า ผลลัพธ์ที�ตัวเองต้องการจากกระบวนการคืออะไร เพื�อนำไปสู่การปิดฉากความเสียหายที�ได้รับ��



 

(ข) การเยียวยาความสัมพันธ์บางส่วนท่ีถูกทำลายเน่ืองจากอาชญากรรมโดยการสร้างฉันทามติว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร
 ให้ดีที่สุด

 คุณลักษณะสำคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ การตอบสนองต่อพฤติกรรมทางอาญาในขอบเขตที�

 กว้างกว่าตัวผู้กระทำความผิดและความผิด การสร้างสันติภาพ การระงับข้อพิพาท การฟื�นคืนความสัมพันธ์และ

 การสมานฉันท์ ถือว่าเป็นวิธีการปฐมภูมิเพื�อความยุติธรรมและเป็นแนวทางสนับสนุนผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

 ไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยสาธารณะแก่ชุมชนในวงกว้าง ซึ�งกระบวนการมีส่วนร่วมจะ

 ช่วยจำแนกสาเหตุที�เป็นรากเหง้าของอาชญากรรมและช่วยกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมอีกด้วย

(ค) ยืนหยัดค�านิยมที่ชุมชนเชื่อถือและประณามพฤติกรรมอาชญากร

 วตัถปุระสงคข์องกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทป์ระการหนึ�งคือ การประณามพฤติกรรมบางประการ อนัเป็น

 วตัถปุระสงคเ์ดียวกบัพื �นฐานกฎหมายอาญาที�ใชม้านานหลายศตวรรษ อยา่งไรก็ตาม วิธีการประณามพฤติกรรม

 อาชญากรนั�นไม่เหมือนกัน  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเ์ปิดโอกาสใหชุ้มชนยืดหยดัธาํรงค่านิยมทาง

 สงัคมในลกัษณะที�ยืดหยุน่มากขึ �น โดยมิไดพิ้จารณาเฉพาะกฎระเบียบที�มี แตพิ่จารณาพฤตกิารณก์ารกระทาํความผิด 

 สถานการณจ์ากฝ่ายผูเ้สียหาย และผูก้ระทาํความผิดในระดบัปัจเจกดว้ย ซึ�งการประณามจะประสบความสาํเรจ็

 ก็ต่อเมื�อใชก้ระบวนการเชิงบวกแทนที�จะมุ่งไปที�การประณามพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว กระบวนการยตุิธรรม

 เชิงสมานฉนัทย์งัถือวา่การประณามพฤตกิรรมดงักลา่วเป็นสว่นสาํคญั แตรู่ปแบบและวิธีการประณามในกระบวนการ

 ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทย์อ่มแตกตา่งกนัได้

(ง) สนับสนุนให�ทุกฝ�ายที่เกี่ยวข�องรับผิดชอบต�อการกระทําของตนโดยเฉพาะผู�กระทําความผิด

 กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทม์ุง่ใหผู้ก้ระทาํความผิดรบัผิดชอบตอ่พฤตกิรรมและผลที�ตามมา ซึ�งแตกตา่งจาก

 การดาํเนินคดีอาญาที�เนน้การกาํหนดโทษและการประเมินความผิดทางกฎหมาย กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์

 เปลี�ยนกระบวนทศันจ์ากการที�ผูก้ระทาํความผิดพงึรบัผิดชอบตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ �น ไปสูก่ารใหค้วามสาํคญักบัการ

 เยียวยาความเสยีหาย และหลกีเลี�ยงการก่อความเสยีหายซํ�าอีกในอนาคต กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์นบัสนนุ

 ใหท้กุฝ่ายที�มีสว่นเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดหรอืสถานการณที์�นาํไปสูก่ารกระทาํความผิด รบัผิดชอบตอ่บทบาท

 ที�ตนเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิด กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทก์าํหนดว่า เมื�อผูก้ระทาํความผิดแสดง

 ความรบัผิดชอบแลว้จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร โดยมิไดอ้าศยัการบงัคบัใชก้ฎเกณฑต์ามกฎหมายทั�วไปโดยอตัโนมตั ิ

 หากระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทท์าํหนา้ที�ไดเ้ตม็ที� จะทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดไมเ่พียงตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความเสยีหาย

 ที�เกิดขึ �นเทา่นั�น แตผู่ก้ระทาํความผิดจะเขา้สูก่ระบวนการเพื�อปลี�ยนแปลงดา้นการรูค้ดิและอารมณ ์ทั�งยงัตอ้งปรบัปรุง

 ความสมัพนัธที์�ตนมีกบัชมุชนอีกดว้ย 

(จ) ระบุผลลัพธ์เพื่อมองไปข้างหน้าและเพื่อความสมานฉันท์
 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้ให้ความสำคัญที�การละเมิดกฎและการลงโทษตามกฎหมายที�ควรได้รับ 

 แต่มุ่งไปที�ผลกระทบจากการกระทำที�สร้างความเสียหายต่อผู้เสียหายและชุมชนเป็นหลัก ถึงแม้ว่ากระบวนการ

 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะการพึ�งพาโทษจำคุกมากเกินไป แต่กระบวนการไม่ได้มุ่งหมายไป

 ที�การยกเลิกการลงโทษทุกรูปแบบ (เช่น การปรับ การคุมประพฤติ หรือแม้แต่การจำคุก) กระบวนการมุ่งสร้างผลลัพธ์

 เพื�อความสมานฉันท์และมองการณ์ข้างหน้าเพื�อลดความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น ให้โอกาสผู้กระทำความผิดในการ

 ชดเชยอย่างมีความหมายและฟื�นฟูความสัมพันธ์ที�เสียหายจากการกระทำของตนเอง โดยสามารถใช้กระบวนการ

 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควบคู่ไปกับมาตรการรูปแบบอื�น ๆ (เช่น การรักษาด้วยยา การบำบัดสุขภาพจิต และการกำกับ

 ดูแลผู้กระทำความผิด)

 

 

1.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  7



(ฉ) การป�องกันการกระทําผิดซํ้าโดยการส�งเสร�มให�ผู�กระทําความผิดกลับตัวและเอื้ออํานวยการกลับคืนสู�ชุมชน

 กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์หค้วามสาํคญัตอ่ความเสยีหายที�ผูก้ระทาํความผิดก่อขึ �นเป็นหลกัโดยมิไดล้ะเลย

 พฤตกิรรมของผูก้ระทาํความผิดในอนาคต ทั�งผูเ้สยีหายและชมุชนคาดหวงัวา่การสาํนกึผิดจะนาํไปสูค่วามรบัผิดชอบ 

 ซึ�งไมเ่พียงแตเ่พื�อชดเชยความเสยีหายที�เกิดขึ �น แตย่งัเป็นการหลกีเลี�ยงการกระทาํที�ก่อความเสยีหายในอนาคตดว้ย 

 องคป์ระกอบสาํคญัในการทาํขอ้ตกลงในกระบวนการไกลเ่กลี�ยหรอืกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอื์�น ๆ เนน้คาํมั�นวา่ 

 ผูก้ระทาํความผิดจะปรบัพฤตกิรรมของตนในอนาคต กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์วตัถปุระสงคเ์พื�อใหผู้ก้ระทาํ

 ความผิดกลบัตวัหรอื “ปฏิรูปตวัเอง” อนัเป็นวตัถปุระสงคที์�มีความชอบธรรมและสาํคญั ดงันั�นกระบวนการยตุธิรรม

 เชิงสมานฉนัท ์จงึเป็นการปอ้งกนัการกระทาํผิดซํ�า การยืนยนัใหผู้ก้ระทาํความผิดเขา้ใจและยอมรบัผิดชอบผลจากการ

 กระทาํของตนเอง ยอ่มสื�อความหมายอยา่งชดัแจง้วา่ตอ้งการใหผู้ก้ระทาํความผิดเปลี�ยนพฤตกิรรมในอนาคต ซึ�งครอบครวั

 ของผูก้ระทาํความผิด ผูอื้�นในชมุชน ตลอดจนหนว่ยงานตามกฎหมายมีบทบาทสนบัสนนุกระบวนการกลบัตวันี �

 

8  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

1.3   คุณูปการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

แม้ว่าในปัจจุบัน การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างเป็นระบบยังมีข้อจำกัด แต่ผลการวิจัยชี�ว่า 

การใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ไม่ว่าในขั�นตอนใดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ตาม มีศักยภาพที�จะแก้ไขความขัดแย้ง

อย่างมีประสิทธิภาพในการทำให้ผู้กระทำความผิดรับผิดชอบต่อการกระทำของตน เเละชดเชยความต้องการของผู้เสียหายได้

ดีกว่าการใช้กระบวนการยุติธรรมมาตรฐานเพียงอย่างเดียว��

•  ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์ง่ผลดา้นบวกในการลดความถี�และความรุนแรงของการกระทาํความผิดซํ�าไดเ้ป็นอยา่งดี12

•  หากใชแ้นวทางยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นสว่นหนึ�งของกรอบการฟื�นฟพูฤตินิสยั มีแนวโนม้วา่ กระบวนการสามารถ

    ระงบัความตอ้งการก่ออาชญากรรมและลดการกระทาํความผิดซํ�าได้

•  กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �นเมื�อมีการเจาะจงเปา้หมายไปที�ผูก้ระทาํความผิดที�มี

    ความเสี�ยงสงูและกระทาํความผิดอาญารา้ยแรง 

•  การแกปั้ญหาที�ประสบความสาํเรจ็และผลลพัธจ์ากกระบวนการเชิงสมานฉนัทท์ั�งในการไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายและ

    ผูก้ระทาํความผิด รวมถงึการประชมุเพื�อระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูก้ระทาํความผิด สามารถเกิดขึ �นไดก้บัความผิดที�เกี�ยวขอ้ง

    กบัทรพัยส์นิและความรุนแรง ผูก้ระทาํความผิดที�เป็นผูใ้หญ่และผูเ้ยาว ์และสาํหรบัผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สยีหายทั�งที�

    รูจ้กักนัและที�เป็นคนแปลกหนา้ 

•  โดยเนื �อแทแ้ลว้ กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยไมมี่ขอ้จาํกดัดา้นฐานความผิด

ข้อค้นพบทั�วไปบางประการต่อไปนี�มาจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตั�งเเต่เริ�มแรกจนถึงปัจจุบัน

11 Strang, H. and Sherman, L.W. (2015), “The Morality of Evidence”, Restorative Justice, 3(1), หน้า 6–27; Miers, D. (2001), An International Review 

of Restorative Justice, London: Home Office, p. 85. See also: McCold, P. (2003), “A Survey of Assessment Research on Mediation and Conferencing”, 

in Walgrave, L. (ed.) Repositioning Restorative Justice, Devon (United Kingdom): Willan Publishing, หน้า 67–120.
12 Sherman, L., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. and Ariel, B. (2015), “Are Restorative Justice Confer- ences Effective in Reducing Repeat Offending?”, 

Journal of Quantitative Criminology, 31(1), หน้า 1–24; Umbreit, M.S., Coates, R.B. and Vos, B. (2008), “Victim-Offender Mediation: An evolving  evidence-based  

practice”,  in Sullivan, D. and Taft, L. (eds.), Handbook of Restorative Justice, Abingdon Oxon: Routledge, หน้า 52–62; Shapland, J., Robinson, G. and Sorsby, 

A. (2011), Restorative Justice in Practice: Evaluating what works for victims and offenders, Abingdon, Oxon: Routledge; Strang, H., Sherman, L.W., Mayo-Wilson, 

E., Woods, D. and Ariel, B. (2013), Restora- tive Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender 

Recidivism and Victim Satisfaction. A systematic review, Oslo: The Campbell Collaboration.



•  ผูเ้สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ระทาํความผิดจาํนวนมากยินดีเขา้ร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์

    จงึควรแจง้ใหคู้ก่รณีทราบวา่มีทางเลือกดงักลา่วดว้ย13

•  อตัราการเขา้รว่มกระบวนการของผูเ้สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ระทาํความผิดแตกตา่งกนัตามประเภทของฐาน

    ความผิด คณุลกัษณะกลไกการสง่ต่อ คณุลกัษณะเฉพาะของผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหายในฐานะปัจเจก และ

    ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้สียหายกบัผูก้ระทาํความผิด14

•  โดยทั�วไปแลว้ กลุม่ผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมและชมุชนมกัใหก้ารสนบัสนนุใหผู้ก้ระทาํความผิดชดเชยความเสยีหายและ

    สนบัสนนุแนวทางความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ซึ�งแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธิผลของกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นการ

    สง่เสรมิแนวทางสูค่วามยตุธิรรมที�สรา้งสรรค ์มีประสทิธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมากขึ �น15

•  ผูเ้สียหายจากอาชญากรรมหลายรายตอ้งการพบกับผูก้ระทาํความผิดดว้ยความปลอดภยั กระบวนการยุติธรรม

    เชิงสมานฉนัทส์ามารถบรรเทาผลกระทบทางอารมณจ์ากการตกเป็นเหยื�อและลดภาวะอาการป่วยทางจิตดว้ยเหตรุุนแรงได ้

    (post-traumatic stress disorder)16

•  ทั�งผูเ้สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ระทาํความผิดเหน็วา่ กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์ความเป็นธรรมและ

    เป็นที�พงึประสงคม์ากกวา่กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาที�ใชก้นัตามปกต ิงานวิจยัจาํนวนมากระบวุา่มีอตัราความพงึพอใจ

    ตอ่กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์จากทั�งผูเ้สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ระทาํความผิดอยูใ่นระดบัสงูมาก17

•  กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถเพิ�มการมีสว่นรว่มจากชมุชนและเอื �ออาํนวยใหส้มาชิกในชมุชนมีสว่นรว่ม

    รบัมือและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและความผิดปกตใินสงัคม

•  อาสาสมคัรยตุธิรรมสมานฉนัทใ์นชมุชนที�ผา่นการอบรมที�เหมาะสม มีศกัยภาพในการทาํหนา้ที�ผูจ้ดักระบวนการเชน่เดียว

    กบัผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา18

•  ประสทิธิผลของกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะเพิ�มสงูขึ �นเมื�อหนว่ยงานและกระบวนการทาํงานรว่มภายในกรอบ

    ความรว่มมือเดียวกนั

•  กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะมีเปา้หมายในการดาํเนินการใหล้ลุว่งตามกาํหนดเวลา 

•  กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทมี์ศกัยภาพในการลดตน้ทนุกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาและลดเวลาในการ

    ดาํเนินการในศาล รวมทั�งยกระดบัการสง่มอบบรกิาร

1.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  9

13 Van Camp, T. and Wemmers, J.-A. (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the Offer of Restorative Justice: 

The Importance of Information”, Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 58 (3), หน้า 415–442; Pelikan, C. (2010), “On the Efficacy of Victim-

offender Mediation in Cases of Partner- ship Violence in Austria, or Men Don’t Get Better but Women Get Stronger: Is it still true? Outcomes of an Empirical 

Study”, European Journal of Criminal Policy Research, 16 (1), หน้า 49–67.
14 Bolivar, D., Aertsen, I. and Vanfraechem, I. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice: An empirical study  of the needs, experiences and position 

of victims within restorative justice practices, Leuven: European Forum for Restora- tive Justice.
15 Paul, G.D. and Swan, E.C. (2018), “Receptivity to Restorative Justice: A survey of goal importance, process effectiveness, and support for victim-

offender conferencing”,   Conflict  Resolution

Quarterly,   36(2), หน้า 145–162.
16 Bolitho, J. (2017), “Inside the Restorative Justice Black Box: The role of memory reconsolidation in trans- forming the emotional impact of violent 

crime on victims”, International Review of Victimology, 23(3), หน้า 233–255; Sherman, L., et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice: 

the Jerry Lee program of randomized trials  of restorative justice conferences”, Journal of Experimental Criminology, 11(4), หน้า 501–540.
17 Shapland, et al. (2011), Restorative Justice in Practice; Ministry of Justice of New Zealand (2016), Restorative Justice Victim Satisfaction Survey: 

Research report, Wellington (New Zealand): Ministry of Justice; Van Camp, T. and Wemmers, J.-A. (2013), “Victim Satisfaction with Restorative Justice: 

More than procedural justice”, International Review of Victimology, 19(2), หน้า 117–143. See also: Bolivar, et al. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice; 

Hansen, T. and Umbreit, M. (2018), “Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice: The evidence”, Conflict Resolution Quarterly, 

36(2), หน้า 99–113.
18 Hipple, N. and McGarrell, E. (2008), “Comparing Police- and Civilian-run Family Group Conferences”, Policing: An International Journal of Police 

Strategies & Management, 31(4), หน้า 553–577.



ผลประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 

 

 

10  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีคุณูปการ ดังต่อไปนี�
•  สนบัสนนุใหผู้เ้สยีหายจากอาชญากรรมและผูก้ระทาํความผิดสามารถเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัใชใ้น
    วงกวา้งและใชเ้วลาไมน่าน
•  ผูเ้สยีหายมีโอกาสแสดงความคดิเหน็ มีการรบัฟังผูเ้สยีหาย ผูเ้สยีหายมีโอกาสทาํความเขา้ใจผูก้ระทาํความผิด
•  ใหค้าํตอบแก่ผูเ้สียหายและชมุชน รวมทั�งสทิธิที�จะทราบขอ้มลูและสทิธิในการเขา้ถงึความจรงิ
•  ผูเ้สียหายมีโอกาสไดร้บัการชดเชยทั�งดา้นทรพัยส์นิและการชดเชยเชิงสญัลกัษณ์
•  เอื �ออาํนวยใหผู้เ้สียหายฟื�นตวัและบรรเทาผลกระทบทางอารมณ ์และช่วยลดผลกระทบจากความกระทบ
    กระเทือนทางจิตใจจากอาชญากรรมตอ่ผูเ้สียหาย
•  เป็นทางเลอืกนอกเหนือจากการดาํเนินคดีอาญา
•  ลดความถี�และความรุนแรงจากการกระทาํผิดซํ�า โดยเฉพาะเมื�อใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็น
    สว่นหนึ�งของแนวทางฟื�นฟพูฤตนิิสยัในกรอบที�กวา้งขึ �น 
•  หลกีเลี�ยงการตีตราผูก้ระทาํความผิดและชว่ยใหผู้ก้ระทาํความผิดสามารถกลบัคืนสูช่มุชนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
•  ยกระดบัการมีสว่นรว่มจากสาธารณะและยกระดบัความเชื�อมั�นของประชาชนในกระบวนการยตุิธรรมทาง
    อาญาในชมุชน
•  ยกระดบัการมีสว่นรว่มของชมุชน
•  หนนุเสรมิความรเิริ�มในการปอ้งกนัอาชญากรรมในทอ้งถิ�นใหป้ระสทิธิภาพมากขึ �น
•  พฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งตาํรวจและชมุชนใหดี้ยิ�งขึ �น
•  ลดตน้ทนุและความลา่ชา้ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

1.4    มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

1.5    กรอบการดำเนินงานทางนิติบัญญัติ

ในปี ���� คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้รับรอง หลักการพื�นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญา เพื�อเสนอแนวทางแก่ประเทศสมาชิกในการพัฒนาและดำเนิน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หลักการพื�นฐาน เป็นเครื�องมือแรกที�องค์การสหประชาชาติพัฒนาเพื�อความยุติธรรมทางอาญา

เชิงสมานฉันท์ หลักการพื�นฐาน ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ�นเพื�อเป็นเอกสารที�มีสภาพบังคับใช้ทางกฎหมายหรือเป็นคำสั�ง แต่เป็น

การให้ข้อมูลและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกนำหลักการมาใช้ และกำหนดมาตรฐานของมาตรการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ภายใต้บริบทแนวปฏิบัติระดับชาติที�มีอยู่แล้ว โดยคำนึงถึงบริบททางกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในประเทศ�� 

หลักการพื�นฐาน เสนอแนวทางสำคัญด้านการใช้และการดำเนินการภายใต้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนการ

คุ้มครองขั�นพื�นฐาน เพื�อให้แน่ใจว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้กำหนดนโยบาย องค์กร ชุมชน และเจ้าหน้าที�ในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที�เกี�ยวข้อง จะใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื�อแก้ปัญหาอาชญากรรม

บทที� � และภาคผนวกจะอภิปรายถึง หลักการพื�นฐาน โดยในบทที� � จะเสนอมาตรฐานและบรรทัดฐานต่าง ๆ ขององค์การ

สหประชาชาติด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาโดยสรุป เพื�อเป็นภาพรวมการใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ในบริบทเฉพาะ 

หลกัการพื �นฐาน ยอ่หนา้ �� ยํ�าเตือนวา่ การดาํเนินการดา้นนิติบญัญตัิมีความจาํเป็นและสาํคญัตอ่การกาํหนดมาตรฐาน

และใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมายที�จาํเป็นบางประการสาํหรบัคูก่รณีในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยขึ �นอยูก่บั

บรบิทดา้นกฎหมาย 



1.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  11

20 Fellegi, B. (2003), Meeting the Challenges of Introducing Victim-Offender Mediation in Central and Eastern Europe, Leuven: European Forum for Victim-
Offender Mediation and Restorative Justice, หน้า 74–76; Wright, M. (2015), ‘Making it Happen or Letting it Happen’, Restorative Justice: An International 
Journal, 3(1), หน้า 119–128.
21 Laxminarayan, M. (2014), Accessibility and Initiation of Restorative Justice, Leuven: European Forum for Restor- ative Justice, หน้า 154.

สถานะทางกฎหมายและรากฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละ
พื�นที�ต่าง ๆ ทั�วโลก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจมีหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ หรืออาจมีหรือไม่มีสถานะทาง
กฎหมายอย่างเป็นทางการก็ได้  แม้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจไม่มีตัวบทกฎหมายรองรับ แต่มิได้เป็นอุปสรรค
ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แต่อย่างใด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จำนวนมากได้ก่อร่างและ
ดำเนินการจนสำเร็จโดยมิได้อาศัยการตรากฎหมายใหม่แต่อย่างใด 

ประเทศแอฟริกาใต้เป็นตัวอย่างกรณีการเริ�มดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยไม่มีตัวบทกฎหมายเฉพาะใด ๆ 
รองรับการมอบอำนาจให้ดำเนินกระบวนการ แม้ไม่มีการตรากฎหมายไว้ แต่อัยการสามารถใช้ดุลพินิจเพื�อหันเหคดีก่อน
เข้าสู่การฟ้องคดี องค์กรอัยการและองค์การพัฒนาเอกชนร่วมกำหนดกระบวนการต่าง ๆ ที�ใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กฎหมายว่าด้วยการพิพากษาลงโทษหรือการกำหนดอัตราโทษอนุญาตให้เลื�อนการพิจารณาคดี รอการลงโทษ หรือการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม ซึ�งล้วนเป็นการสร้างพื�นที�ที�จะเอื�ออำนวยให้เกิดการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

อย่างไรก็ตาม กรอบการดำเนินงานทางนิติบัญญัติเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและจำเป็นต่อการพัฒนาโครงการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หลักนิติธรรมหรือความชอบด้วยกฎหมายที�มีอยู่�� โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในกรณี
ที�ความริเริ�มหรือโครงการใหม่ ๆ ซึ�งมีเป้าหมายในการปฏิรูปวิธีการในระบบ การดำเนินการในเชิงโครงสร้างกับผู้กระทำความผิด
บางกลุ่ม (เช่น ผู้กระทำความผิดที�เป็นเยาวชน) ผู้กระทำความผิดบางประเภท (เช่น ความผิดฐานการคุ้มครองการประมง) 
หรือเพื�อเสนอแนะทางเลือกใหม่ ๆ ในการดำเนินการ (เช่น การหันเหคดี) ซึ�งล้วนอาศัยกรอบการดำเนินการทางกฎหมายใหม่ ๆ 
ตัวอย่างเช่น ในประเทศเม็กซิโก ได้ลงมติเห็นชอบระบบยุติธรรมอาญาสำหรับวัยรุ่นแห่งชาติ (Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) ซึ�งนำไปสู่การสร้างระบบยุติธรรมองค์รวมสำหรับวัยรุ่น และยังได้กำหนด
กรอบการทำงานที�ใช้ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะทางเลือกสู่การดำเนินการในระบบปกติ ในประเทศ
จอร์เจีย ประมวลกฎหมายยุติธรรมสำหรับผู้เยาว์ พ.ศ. ���� (Juvenile Justice Code ����) เสนอทางเลือกโดยให้ใช้
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะกลไกการหันเหคดีก่อนการตั�งข้อกล่าวหาสำหรับผู้กระทำความผิดที�ยังเป็นผู้เยาว์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีฐานทางกฎหมายที�มั�นคงและชัดเจนรองรับ ก็ยังไม่อาจรับประกันได้ว่า 
กระบวนการจะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ ซึ�งหากปราศจากการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ทั�งหมดแล้ว การดำเนินการอาจถูกเพิกเฉยได้  ซึ�งจะกล่าวถึงประเด็นนี�ในบทที� � โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์เพื�อสถาบันและ
การดำเนินการ

โดยทั�วไปแล้ว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ดำเนินการภายใต้กรอบบริบทความยุติธรรมทางอาญาที�กว้างกว่าหรือ
ดำเนินการควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี�กระบวนการต่าง ๆ จึงต้องอาศัยการต่อรองบทบาทเชิงสารบัญญัติในระบบหรือในฐานะ
ทางเลือกภายใต้ระบบยุติธรรมทางอาญารูปแบบปกติ มิฉะนั�น กระบวนการนี�มีความเสี�ยงที�จะกลายเป็นเพียงกระบวนการ
ชายขอบหรือไม่ได้ถูกนำมาใช้เท่าที�ควร ในขณะที�ยังไม่มีการบัญญัติในทางกฎหมายเป็นฐาน (statutory foundation) การบรรจุ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึ�งของการดำเนินการประจำที�มีอยู่ในระบบยุติธรรมทางอาญาอาจประสบความ
ยุ่งยาก การตรากฎหมายจะช่วยผลักดันให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงอาญาบ่อยครั�งขึ�น ทั�งยังประกันว่าจะมีการใช้
กระบวนการสมานฉันท์ตามที�คาดการณ์ไว้แน่นอนในฐานะที�มีการกำหนดความคุ้มครองทางกฎหมายที�จำเป็นในการใช้
กระบวนการในวงกว้าง ประเทศที�มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างแพร่หลาย เช่น นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 
เบลเยียม ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ล้วนตราตัวบทกฎหมายที�เข้มแข็งเพื�อให้ศาลและอัยการสามารถส่งต่อคดีไปยังกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวบทกฎหมายเพียงประการเดียวย่อมไม่อาจปรับปรุงความริเริ�ม ส่งเสริมการเข้าถึง 
และรับประกันความครอบคลุม และประกันประสิทธิภาพการดำเนินการได้�� คู่มือบทที� � จะทบทวนคำถามในการพัฒนากรอบ
การดำเนินการทางนิติบัญญัติที�เพียงพอ รวมทั�งแนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันและการดำเนินงาน



12   คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาททางเลือก 

a อารัมภบท, ECOSOC resolution 2002/12.

แนวคิดของการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

สามารถใช้ร่วมกันได้ เนื�องจากส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการทั�งสองมีวิธีการคล้ายกัน (การเจรจา การไกล่เกลี�ย 

สมานฉันท์) ซึ�งจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างกระบวนการทั�งสองมากนัก กระบวนทั�งสองให้ความสำคัญกับ

ความร่วมมือและการดำเนินการบนพื�นฐานฉันทามติมากกว่าการตัดสินชี�ขาดและการกล่าวหา อย่างไรก็ตาม

อาชญากรรมไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีเท่านั�น ดังนั�น จะต้องรับประกันความปลอดภัยในปริมณฑล

สาธารณะนอกเหนือไปจากการแก้ไขสถานการณ์ รวมทั�งการป้องกันการเกิดอาชญากรรมซำอีกด้วย

สัมพันธภาพกับกระบวนการยุติธรรมของชนพ้ืนเมืองและความยุติธรรมตามจารีตประเพณี 

องค์ประกอบของแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมดั�งเดิมตามจารีตประเพณีนิยม 

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญาเป็นผลมาจากการบูรณาการภูมิปัญญาพื�นเมือง

กับคุณลักษณะของกระบวนการที�เน้นการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับกฎหมายจารีตประเพณีส่วนใหญ่ ลักษณะร่วม

เช่นนี�จะช่วยขับเคลื�อนการสนับสนุนให้ใช้ระบบยุติธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ�งเป็นการเอื�ออำนวยสิทธิในการ

ตัดสินใจด้วยตนเองของชนพื�นเมือง  (indigenous self-determination) ด้วยa

ในการศกึษาการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิของกลุม่ชาตพินัธุน์ั�น กลไกผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นสิทธิของชนพื�นเมือง (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples) ยํ�าเนน้วา่ สิทธิทาง

วฒันธรรมของชนพื�นเมืองครอบคลมุถึงการยอมรบัและการปฏิบตัิตามระบบยุติธรรมของกลุ่มชนพื�นเมือง 

รวมทั�งการที�ศาลและกระบวนการทางกฎหมายยอมรบัจารตีประเพณี คา่นิยม และภาษาทอ้งถิ�นb  ระบบยตุธิรรม

สาํหรบัชนพื�นเมืองสะทอ้นวฒันธรรมและจารตีที�ผูค้นใหค้ณุคา่อยา่งชดัเจน บรรทดัฐานและกฎหมายตามจารตี

ประเพณีซึ�งกาํกบัดแูลความสมัพนัธ ์ไดร้บัการยอมรบัในฐานะที�มีความสาํคญัตอ่การสรา้งความสมัพนัธแ์ละชมุชน

ที�สมคัรสมานกลมเกลยีว  ในหลายกรณี ประชาชนเขา้ถงึกลไกความยตุธิรรมตามจารตีประเพณีไดม้ากกวา่ระบบ

ยตุธิรรมของรฐั เนื�องจากความสอดคลอ้งทางวฒันธรรมและสามารถนาํมาใชไ้ดท้นัที

ระบบยุติธรรมที�ไม่เป็นทางการโดยชุมชน (หรือบางครั�งเรียกว่า “ระบบยุติธรรมไม่เป็นทางการ”) มีหลายรูปแบบ 

แต่ละรูปแบบมีผลลัพธ์แตกต่างกันทั�งในแง่การเข้าถึงความยุติธรรม  ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 

จุดมุ่งหมายเบื�องต้นของกฎหมายจารีตประเพณี คือการประนีประนอมและการระงับข้อพิพาท รวมทั�งเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด และการธำรงความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบเหล่านี�มี

องค์ประกอบเฉพาะคือกระบวนการที�ไม่เป็นทางการและการปรึกษาหารือ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของกระบวนการ

มักจะเป็นการตัดสินชี�ขาดมากกว่าจะเป็นการไกล่เกลี�ย อีกทั�งบ่อยครั�งที�ไม่ได้มีการขอความยินยอมจากผู้กระทำความผิด

ในการเข้าร่วมกระบวนการ อย่างไรก็ตาม จารีตทางกฎหมายของชนพื�นเมืองประกอบด้วยหลักการและกระบวนการ

ซึ�งส่งเสริมการเยียวยา การสมานฉันท์ในชุมชน และการส่งผู้กระทำความผิดกลับคืนสู่สังคมc

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นมากกว่าการระงับความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ตามที�ได้ย้ำเน้นใน 

หลักการพื�นฐาน ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ “วิวัฒนาการของการแก้ปัญหาอาชญากรรมซึ�งให้

ความเคารพศักดิ�ศรีและความเสมอภาคของบุคคล การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมสังคมสันติสุขด้วยการ

เยียวยาผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และชุมชน”a กระบวนการนี�ดำเนินการตามคุณค่าหลักสำคัญหลายประการ 

และนำผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มาส่งเสียง อธิบายถึงความต้องการและระบุถึงความรับผิดชอบของ

ผู้กระทำความผิด และเพื�อแก้ปัญหาร่วมกันว่าจะชดเชยความเสียหายและป้องกันการเกิดอาชญากรรมซำได้

อย่างไร 



สัมพันธภาพกับกระบวนการยุติธรรมของชนพ้ืนเมืองและความยุติธรรมตามจารีตประเพณี (ต่อ) 
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กระบวนการยุติธรรมระยะเปล่ียนผ่านและกระบวนการยุติธรรมหลังความขัดแย้ง

แม้จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างไปจากแนวปฏิบัติที�มาจากระบบ

ยุติธรรมสำหรับชนพื�นเมืองและความยุติธรรมตามจารีตประเพณี ซึ�งความยุติธรรมตามจารีตประเพณีไม่ได้มี

แนวทางตามเป้าหมาย หลักการ และการคุ้มครองเช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เสมอไป

องค์การสหประชาชาตินิยามความยุติธรรมระยะเปลี�ยนผ่านว่า “กระบวนการและกลไกในสังคมที�พยายามคลี�คลาย

สถานการณ์ในอดีตที�เกิดจากการละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวาง เพื�อสร้างความยุติธรรมและความปรองดองได้

อย่างมีเหตุผล”a 

กลไกหรือมาตรการต่าง ๆ ที�สรา้งขึ �นเพื�อที�จะบรรลพุนัธกรณีเหล่านี � ไดแ้ก่ กลไกการแสวงหาความจริง เช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบและคน้หาความจรงิ กลไกตลุาการ (ระดบัประเทศ ระหวา่งประเทศ และแบบผสมผสาน) 

การเยียวยา การปฏิรูปเชิงสถาบนั และการตรวจสอบ ความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผา่นไดร้บัการพิจารณาวา่ใน

ฐานะวิถีทางในการจดัการกบัอาชญากรรมรา้ยแรงที�อยูน่อกกระบวนการยตุธิรรม ซึ�งกลไกบางประการใหน้ํ�าหนกั

ที�ความสมานฉนัทแ์ละการเยียวยา และกลไกอื�น ๆ อาศยัหลกัการความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์b

ตัวอย่างเช่น ประเทศเซียร์ราลีโอนใช้การนิรโทษกรรมแพร่หลายเพื�อชักชวนให้กลุ่มต่าง ๆ ที�สู้รบกันยุติการนองเลือด

และเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพ มีการจัดตั�งคณะกรรมการแสวงหาความจริงและสมานฉันท์ซึ�งมีภาระหน้าที�

ด้านการรับผิดและภาระรับผิดชอบของผู้กระทำความผิด

ทั�งนี� กระบวนการจำนวนมากมุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมนอกกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั�งที�เป็นกระบวน

การรายกรณีหรือใช้การนิรโทษกรรมเพื�อแลกเปลี�ยนกับการเปิดเผยข้อมูลทั�งหมด (แอฟริกาใต้) ผ่านอนุญาโต

ตุลาการ และการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้กระทำความผิดและผู้เสียหาย (ตูนิเซีย เนปาล และแกมเบีย) การลงโทษสถานเบา 

(โคลอมเบีย) และกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน (ติมอร์ตะวันออก) ในระดับหนึ�ง หลักการความยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการป้องกันการก่อความรุนแรงแบบการแก้แค้น

                a   Human Rights Council, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, ����.
                b   Human Rights Council, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, ����, p. ��.
                c  Chartrand, L. and Horn, K. (����), A Report on the Relationships between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions 
in Canada, Ottawa: Department of Justice Canada.
                d  Stevens, J. (����), Access to Justice in Sub-Saharan Africa: The role of traditional and informal justice systems, London: Penal 
Reform International.
                e  Marchetti, E., and Daly, K. (����), “Indigenous Courts and Justice Practices in Australia”, Trends andIssues in Criminal Justice, 
No. ���, Canberra: Australian Institute of Criminology. See also: Marchetti, E. (����), “Nothing Works? A Meta-Review of Indigenous 
Sentencing Court Evaluations”, Current Issues  in Criminal Justice, ��(�), pp. ���–���.

ประเทศในทวีปแอฟริกาหลายประเทศนั�น กฎหมายจารีตประเพณีช่วยหนุนเสริมและเติมเต็มข้อจำกัดด้านศักยภาพ

หรือช่วยยกระดับศักยภาพของระบบยุติธรรม ตัวอย่างเช่น ในประเทศยูกันดา ศาลสภาของท้องถิ�นได้รับการจัด

ตั�งตามกฎหมายและมีอำนาจในการกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยา เช่น ค่าชดเชย การชดใช้ การสมานฉันท์

หรือการขอโทษ รวมทั�งมาตรการเชิงบังคับต่าง ๆd

ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ชนพื�นเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการลงโทษเป็นระยะเวลาหนึ�ง 

ชนพื�นเมือง องค์กร ผู้สูงวัย ครอบครัวและสมาชิกกลุ่มเครือญาติจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในกระบวนการ

ลงโทษและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี�ยวกับผู้กระทำความผิด ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

รวมทั�งความพร้อมของผู้กระทำความผิดที�จะเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมแก่เจ้าหน้าที� ด้วยพัฒนาการเหล่านี� 

กระบวนการของศาลจึงมีความสอดคล้องในทางวัฒนธรรมยิ�งขึ�นกว่าเดิม และยังเสริมสร้างให้ความไว้วางใจ

ระหว่างชุมชนชนพื�นเมือง และเจ้าหน้าที�ตุลาการให้เติบโตยิ�งขึ�นe



14   คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

กระบวนการยุติธรรมระยะเปล่ียนผ่านและกระบวนการยุติธรรมหลังความขัดแย้ง (ต่อ)

�. กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์นบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูก้ระทาํความผิด ผูเ้สยีหายและคูก่รณีอื�น ๆ 

    โดยมีจดุมุง่หมายเพื�อแกไ้ข ชดเชย และฟื�นฟผูลพวงจากอาชญากรรม บรรเทาความทกุขท์รมานที�เกิดขึ �นและ

    ป้องกนัไมใ่หอ้าชญากรรมเกิดขึ �นซํ�าในอนาคต 

�. กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทป์ระกอบดว้ยกระบวนการซึ�งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด บคุคลอื�นหรอื

    สมาชิกชมุชนที�ไดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมมีสว่นรว่มเชิงรุกตามความเหมาะสมในการแกปั้ญหาผลพวง

    ที�เกิดขึ �นจากอาชญากรรมรว่มกนั โดยมีผูจ้ดักระบวนการเป็นผูน้าํกระบวนการ

  

3. แผนงานยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์ปิดโอกาสใหผู้ที้�ยอมรบัผิดชอบตอ่ความเสยีหายจากกระทาํของตวัเองไดร้บัผิด

    และแสดงความรบัผิดชอบตอ่ผูเ้สียหาย รวมทั�งชดเชยเยียวยาผูเ้สียหาย 

�. เปา้หมายหลกัของแผนงานยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ไดแ้ก่

         •  สนบัสนนุใหผู้เ้สียหายไดส้ื�อสาร เรียกรอ้ง และสรา้งพื �นที�ปลอดภยัใหผู้เ้สียหายมีส่วนรว่มและระบุ

             ความตอ้งการของตน

         •  ฟื�นฟรูะเบียบแบบแผนและสนัตสิขุของชมุชน บรูณะและเยียวยาความสมัพนัธที์�ถกูทาํลายลงของชมุชน

         •  ประณามพฤตกิรรมอาชญากรรม

         •  กระตุน้และส่งเสริมคู่กรณีใหแ้สดงความรบัผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูก้ระทาํความผิด

         •  วิเคราะหผ์ลที�จะไดร้บัจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

         •  ปอ้งกนัการกระทาํผิดซ้าํโดยสง่เสรมิใหผู้ก้ระทาํความผิดรายบคุคลกลบัตวั และเอื �ออาํนวยใหผู้ก้ระทาํ

            ความผิดกลบัคืนสู่สงัคม

นอกจากนี� กระบวนการและแผนงานยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทย์งัใชใ้นการเอื �ออาํนวยการคืนกลบัสูส่งัคมของทหาร

หนว่ยรบและทหารเดก็ ตวัอยา่งเชน่ ในประเทศเซียรร์าลโีอนและในทางตอนเหนือของประเทศยกูนัดา กระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทค์ ํ�าจนุหลกัการรบัผิดชอบตอ่ทหารเดก็ การฟื�นฟเูดก็ขั�นสงู การเยียวยาชมุชน และการเอื �อ

อาํนวยการสง่คืนเด็กกลบัสูค่รอบครวั หมู่บา้น และชีวิตพลเรอืนปกติ  แนวทางนี �มีความยืดหยุ่นเพียงพอเมื�อ

พิจารณาถงึความซบัซอ้นของสถานะความเป็นทหารเดก็ควบคูไ่ปกบัภาวะตอ่เนื�องจากการเป็นทั�งผูเ้สยีหายและ

ผูก้ระทาํความผิด อีกทั�งยงัยอมรบัถึงความสาํคญัที�จะตอ้งมีการรบัผิดชอบไปพรอ้มกบัการดาํเนินการสรา้ง

ความสมานฉนัท ์การฟื�นฟ ูและการสง่คืนกลบัสูส่งัคมc ซึ�งในระดบัอื�นนั�น หลกัการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทย์งักระตุน้

และสง่เสรมิแนวทางเชิงนวตักรรมเพื�อปอ้งกนัลทัธินิยมความรุนแรงอีกดว้ยd

            a The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: Report of the Secretary- General, (S/����/���), p. �.
            b United Nations OHCHR (����), Rule-of-law Tools for Post-conflict St ates: Truth Commissions, New York/ Geneva: ����; 

United Nations OHCHR (����), Rule-of-law Tools for Post-conflict States: Reparation, New York/ Geneva: ����. See also: Rosenblatt, 

F.F. and Weitekamp, E. (����), “Restorative justice around the world and in cases of mass victimisation”, in Peacock, R. (ed.), Victimology 

in Africa. (�rd edn), Pretoria: Van Schaik Publishers, pp. ���–���.
               c Salome, J. (����), “Children Accountability and Justice: Advancing restorative justice for child soldiers and child pirates”,  

Allons-y, �, p. ��.
               d Gavrielides, T. (����), Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative learn- ings from 

seven countries,London: The IARS International Institute

สรุปสาระสำคัญ
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�. แผนงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีคุณูปการหลายประการ ได้แก่

 •  สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในวงกว้าง 

 •  สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาทที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

 •  ผู้เสียหายได้รับการชดเชยและชดใช้อย่างเหมาะสมมากยิ�งขึ�น

 • ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับการบำบัดฟื�นฟู

 •  มีความเป็นไปได้มากขึ�นว่า ผู้กระทำความผิดจะสามารถยุติการก่ออาชญากรรมซ้ำ

 •  ผู้กระทำความผิดมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมมากขึ�น

 •  ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเชื�อมั�นในระบบยุติธรรมเพิ�มมากขึ�น

 •  ส่งผลกระทบด้านบวกต่อระบบยุติธรรมทางอาญา

�. ในปี ���� องค์การสหประชาชาติมีมติรับรอง หลักการพื�นฐานว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

    ในเรื�องทางอาญา (Basic  Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters) 

    เพื�อชี�แนะและกระตุ้นรัฐสมาชิกให้มีมติยอมรับและจัดทำมาตรการระบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้เป็นมาตรฐาน

    ภายใต้บริบทกฎหมายของแต่ละประเทศ

�. แม้ว่ากรอบการดำเนินงานทางกฎหมายของประเทศไม่ได้เป็นจุดเริ�มต้นในการจัดตั�งระบบยุติธรรมเชิง

    สมานฉันท์เสมอไป แต่กรอบการดำเนินงานเหล่านั�นเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรม

    เชิงสมานฉันท์และสร้างความชอบธรรมทางกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)
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หลักการพื�นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญา ให้แนวทางการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทุกขั�นตอนของระบบยุติธรรมทางอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้รัฐภาคีทราบและ

สนับสนุนการนำมาใช้เพื�อกำหนดมาตรฐานของมาตรการด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทของระบบกฎหมายใน

ประเทศของตนโดยมิได้มีลักษณะเป็นการบังคับหรือกำหนดไว้ตายตัว แต่ หลักการพื�นฐาน เสนอรูปแบบมาตรการคุ้มครองต่าง ๆ 

เป็นฐานเพื�อประกันความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดที�มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

โดยสนับสนุนให้รัฐภาคีกำหนดแนวทางและมาตรฐานของตนเอง และมีอำนาจตรากฎหมายเพื�อกำกับการใช้ความยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญา

เนื�อหาหลักของ หลักการพื�นฐาน เป็นการกำหนดปัจจัยสำหรับการใช้มาตรการเชิงสมานฉันท์และมาตรการที�รัฐภาคีควรนำ

มาใช้เพื�อรับประกันว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะได้รับการคุ้มครองจากกลไกกฎหมายที�เหมาะสม 

โดยเฉพาะเนื�อหาหมวดที� � และ � พยายามกำหนดรูปแบบความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�เหมาะสมตามลำดับ (เช่น เมื�อมี

หลักฐานซึ�งพิสูจน์ได้และเพียงพอต่อการกล่าวหาผู้กระทำความผิดเพื�อที�จะสามารถดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

เมื�อผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายยินยอมเท่านั�น) และลักษณะมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที�ควรตราไว้

ตามที�กลา่วไวก่้อนหนา้นี � หลกัการพื �นฐาน ไมไ่ดก้าํหนดนิยามคาํวา่ “ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท”์ แตไ่ดก้าํหนดคาํวา่ “กระบวนการ

ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท”์ “วิธีการเชิงสมานฉนัท”์ และ “ผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท”์ แทน “กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท”์22 

หมายถึงกระบวนใด ๆ ที�ใชวิ้ธีการเชิงสมานฉันทแ์ละพยายามที�จะบรรลุผลลพัธเ์ชิงสมานฉันท ์“กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท”์23 ซึ�งอาจรวมถึงการไกล่เกลี�ย การประนีประนอม การประชุม และการพิจารณาคดีแบบวงกลม ซึ�งเป็น

กระบวนการที�ผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิด และบคุคลหรือชมุชนที�ไดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมตามความเหมาะสม

เขา้ร่วมดว้ยกันอย่างแข็งขันในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดจากอาชญากรรมโดยไดร้บัความช่วยเหลือจากผูจ้ัดกระบวนการ 

“ผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท”์24 หมายถงึการบรรลขุอ้ตกลงอนัเป็นผลมาจากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์เชน่ การเยียวยา

การชดใช ้และการบริการชมุชน โดยมีจดุมุ่งหมายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของปัจเจกและส่วนรวม ความรบัผิดชอบ

ของคู่กรณี และการกลบัคืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด 

2.1   คำนิยามเฉพาะสำหรับการใช้คู่มือฉบับน้ี

 

2. ภาพรวมมาตรฐาน บรรทัดฐาน
 และหลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 
 

22 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex, หน้า 1.
23 เพ่ิงอ้าง., หน้า 2.
24 เพ่ิงอ้าง., หน้า 3.



2.2   สิทธิของคู่กรณี 

คูก่รณีในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์ดแ้ก่ ผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํความผิด และบคุคลอื�น ๆ หรอืสมาชิกในชมุชนที�ไดร้บั

ผลกระทบจากอาชญากรรมอาจเขา้รว่มในกระบวนการนี �25

หลกัการพื �นฐาน มีขอ้เสนอแนะในการคุม้ครองเบื �องตน้เพื�อปกปอ้งสิทธิของคู่กรณี และรบัประกนัว่า กระบวนการมีความ

เป็นธรรมตอ่ผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหาย (ยอ่หนา้ ��) ดงัตอ่ไปนี�

สทิธิในการพบและปรกึษากบัทนายความ  ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดควรมีสทิธิปรกึษากบัทนายความดา้นกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์และในกรณีที�จาํเป็น คูก่รณียอ่มมีสทิธิไดร้บับรกิารแปลภาษาและ/หรอืลา่มแปลภาษา

ความยนิยอมจากฝ่ายผูก้ระทาํความผดิและผูเ้สยีหาย  ควรใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์ฉพาะกบัผูเ้สยีหาย

และผูก้ระทาํความผิดที�ยืนยนัเขา้สู่กระบวนการโดยอิสระปราศจากการบงัคบั คู่กรณีทั�งสองตอ้งสามารถเพิกถอน

ความยินยอมระหวา่งการดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์ดต้ลอดเวลา (ยอ่หนา้ �)

กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทใ์ชใ้นกรณทีี�มหีลกัฐานเพยีงพอ  กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทค์วรใชเ้ฉพาะใน

กรณีที�มีหลกัฐานเพียงพอตอ่การตั�งขอ้กลา่วหาตอ่ผูก้ระทาํความผิด (ยอ่หนา้ �) ปกตแิลว้ ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด

ควรตกลงขอ้เทจ็จรงิพื �นฐานแหง่คดี เพื�อเป็นพื �นฐานสาํหรบัการมีสว่นรว่มในกระบวนการ (ยอ่หนา้ �)

การมสีว่นร่วมของผูก้ระทาํความผดิไมใ่ชห่ลกัฐานวา่กระทาํความผดิ  การมีสว่นรว่มของผูก้ระทาํความผิดในกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์มค่วรใชเ้ป็นหลกัฐานวา่ ผูก้ระทาํความผิดยอมรบัวา่กระทาํผิดในการดาํเนินคดีทางกฎหมาย

ภายหลงั (ยอ่หนา้ �)

ขอ้ตกลงพงึเป็นไปดว้ยความสมคัรใจและสมเหตสุมผล การบรรลขุอ้ตกลงที�เกิดจากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ควรดาํเนินการโดยสมคัรใจ และควรมีผลผกูพนัที�สมเหตสุมผลและเหมาะสม (ยอ่หนา้ �)

2.3   การคุ้มครองทางกฎหมายและนโยบาย

 

หลกัการพื �นฐาน  ยงัมีขอ้เสนอแนะใหส้รา้งความคุม้ครองในเชิงกระบวนการสาํคญั ไมว่า่จะเป็นในกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอื

นโยบาย ดงันี � (โปรดด ูยอ่หนา้ �� ถงึ ��)

2.  ภาพรวมมาตรฐาน บรรทัดฐาน และหลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  17

25 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex, หน้า 4.
26 หลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเร่ืองทางอาญา  ใช้คำว่า "ผู้เยาว์" 

สทิธิเดก็26 ในการไดร้บัความช่วยเหลอืจากพอ่แม่หรือผูป้กครอง  เด็กควรมีสิทธิไดร้บัความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรอื

ผูป้กครองของตน

สทิธิในการรบัทราบขอ้มูลอย่างครบถว้น  ก่อนตกลงรว่มกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์คู่กรณีควรไดร้บัขอ้มลู

ดา้นสทิธิตา่ง ๆ ลกัษณะกระบวนการ และผลที�อาจเกิดขึ �นจากการตดัสนิใจเขา้รว่มกระบวนการจนครบถว้น

สทิธิในการปฏเิสธการเขา้ร่วม  ทั�งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดไมค่วรถกูบีบบงัคบัหรอืถกูชกัจงูโดยวิธีการที�ไมเ่ป็นธรรม 

ใหเ้ขา้รว่มในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์หรอืยอมรบัผลลพัธจ์ากกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์คูก่รณี

ตอ้งใหค้วามยินยอมเขา้รว่มกระบวนการ ในกรณีที�มีเดก็เกี�ยวขอ้ง เดก็ควรไดร้บัคาํแนะนาํและความช่วยเหลือพิเศษ

ก่อนใหค้วามยินยอมเขา้รว่มกระบวนการ



18  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

การรกัษาความลบัระหวา่งกระบวนการพจิารณาคดเีชงิสมานฉนัท ์การหารอืตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นในกระบวนการยตุิธรรม

เชิงสมานฉันทน์อกเหนือจากส่วนที�ดาํเนินการอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ ควรดาํเนินการเป็นความลบัและไม่ควร

เปิดเผยภายหลงั ยกเวน้คูก่รณีทาํขอ้ตกลงไวใ้หเ้ปิดเผยได ้หรอืตามที�กฎหมายภายในประเทศกาํหนด (ย่อหนา้ ��) 

ตราสารสิทธิมนษุยชนอื�น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (มาตรา ��) ยงัมีจดุมุ่งหมายเพื�อปกปอ้ง

ความเป็นสว่นตวัของเดก็และการรกัษาความลบัในกระบวนการพิจารณาคดีที�เกี�ยวขอ้งกบัเดก็

การกาํกบัการใชผ้ลลพัธ์จากกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์“ควรกาํกบัใหน้าํหรอืใชผ้ลลพัธจ์ากขอ้ตกลงภายใต้

กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์วใ้นการตดัสนิหรอืการพิพากษาคดีในระบบศาลตามความเหมาะสม” (ยอ่หนา้ ��) 

เมื�อมีผลลพัธจ์ากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ควรใหผ้ลลพัธด์งักลา่วมีสถานะเดียวกบัคาํสั�งศาลประเภทอื�น ๆ 

ดว้ย ดงันั�น ในระบบสว่นใหญ่ ผูก้ระทาํความผิดหรอืโจทกก็์สามารถอทุธรณผ์ลลพัธไ์ด ้เชน่เดียวกบัการอทุธรณใ์นระบบ

ยตุธิรรมปกต ิควรหา้มมิใหใ้ชผ้ลลพัธที์�ไดร้บัจากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทม์าฟอ้งคดีในกรณีที�เป็นขอ้เทจ็จรงิ

เดียวกนั

• ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการพื �นฐานเพื�อความยตุธิรรมของผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมและการใชอ้าํนาจในทางที�ผดิ 

   (พ.ศ. ����)27 ปฏิญญาสนบัสนนุใหใ้ชก้ลไกไมเ่ป็นทางการเพื�อระงบัขอ้พิพาท ไดแ้ก่ การไกลเ่กลี�ย อนญุาโตตลุาการ 

   และระบบยตุิธรรมตามจารีตประเพณีหรือแนวปฏิบตัิของชนพื�นเมืองตามความเหมาะสม เพื�อเอื �ออาํนวยใหเ้กิด

   การประนีประนอมและเยียวยาผูเ้สยีหาย (มาตรา �) ทั�งนี � ปฏิญญายงัสนบัสนนุใหช้ดเชยความเสยีหายแก่ผูเ้สยีหาย 

   ครอบครวั หรอืผูอ้ยูใ่นความอปุการะตามความเหมาะสม (มาตรา �)

• หลกัการพื �นฐานและแนวปฏบิตัเิบื �องตน้วา่ดว้ยสทิธิในการไดร้บัการเยยีวยาและการชดเชยแก่ผูเ้สยีหายจากการละเมดิ

   กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศและการละเมดิกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศอยา่งรา้ยแรง (พ.ศ. ����)28 

   กาํหนดเกณฑโ์ดยละเอียดเฉพาะดา้นพนัธกรณีที�รฐัพึงเยียวยาและชดเชยต่อการละเมิดกฎหมายสิทธิมนษุยชน

   ระหวา่งประเทศอยา่งรา้ยแรง และการละเมิดกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศอยา่งรา้ยแรง 

หากไมส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงได ้“การที�คูก่รณีไมส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงแมเ้พียงประการเดียว ยอ่มไมส่ามารถนาํเหตนีุ �

มาใชเ้ป็นโทษตอ่ผูก้ระทาํความผิดในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาภายหลงั” (ยอ่หนา้ ��)

การไมเ่พิ�มการลงโทษหากไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลง เมื�อไมส่ามารถดาํเนินการตามที�ตกลงกนัไวใ้นกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์(เวน้แตก่รณีที�ศาลมีคาํสั�งหรอืพิพากษา) “หากมีการดาํเนินคดีอาญาภายหลงั ไมค่วรใชเ้หตทีุ�

ไมส่ามารถปฏิบตัติามขอ้ตกลงมาเพิ�มโทษใหรุ้นแรงขึ �น” (ยอ่หนา้ ��)

ความปลอดภยัสาํหรบัคูก่รณี เมื�อมีการสง่ตอ่คดีหรอืการดาํเนินการตามกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทต์อ้งคาํนงึถงึ

ความปลอดภยัของคูก่รณีเป็นสาํคญั (ยอ่หนา้ ��) พงึพิจารณาความไมเ่สมอภาคที�นาํไปสูอ่าํนาจที�ไมส่มดลุ ตลอดจน

ความแตกตา่งดา้นวฒันธรรมระหวา่งคูก่รณีรว่มดว้ยในการสง่ตอ่คดีไปสูก่ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละในขณะ

ดาํเนินกระบวนการ (ย่อหนา้ �)

2.4   มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ

 

ตราสารระหวา่งประเทศหลายฉบบั ไดแ้ก่ สนธิสญัญา มาตรฐาน และบรรทดัฐานขององคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปอ้งกนั

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญากล่าวถึงการใชค้วามยุติธรรมเชิงสมานฉันทใ์นบริบทเฉพาะ ซึ�งควรพิจารณา

ประเดน็ตา่ง ๆ ควบคูก่บัการใช ้หลกัการพื �นฐาน 

27 General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, annex.
28 General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005, annex.



• ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าแหง่องคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยมาตรการที�มใิชก่ารคมุขงั (ขอ้กาํหนดโตเกยีว พ.ศ. ����)29 

   ขอ้กาํหนดโตเกียวไมไ่ดก้ลา่วถงึความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นการเฉพาะ แตส่นบัสนนุใหใ้ชม้าตรการที�อิงชมุชน

   หลายประการ ในที�นี �อาจรวมโครงการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์ขอ้กาํหนดโตเกียวระบุว่า การพิจารณาคดี 

   “พงึคาํนงึถงึการบาํบดัแกไ้ขผูก้ระทาํความผิด การคุม้ครองสงัคม และประโยชนข์องผูเ้สยีหาย ซึ�งศาลควรที�จะสอบถาม

   ความคิดเห็นของผูเ้สียหายตามสมควรดว้ย” (ขอ้กาํหนด �.�) ผูก้ระทาํความผิดควรไดร้บัโอกาสในการเสรมิสรา้ง

   ความเชื�อมโยงกบัชมุชนและการเอื �ออาํนวยใหผู้ก้ระทาํความผิดกลบัคืนสูส่งัคมอีกครั�ง (ขอ้กาํหนด  ��.�) ซึ�งมกัเป็นไปได้

   ดว้ยกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

2.  ภาพรวมมาตรฐาน บรรทัดฐาน และหลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  19

• ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าแหง่องคก์ารสหประชาชาตใินการปฏบิตัติอ่ผูค้มุขงั (ขอ้กาํหนดเนลสนั แมนเดลา พ.ศ. ����)30 

   ขอ้กาํหนดเนลสนั แมนเดลา สนบัสนนุให ้“ผูบ้รหิารราชทณัฑค์วรอยา่งยิ�งที�จะใชป้ระโยชนใ์หม้ากสดุเทา่ที�เป็นไปได้

   จากกลไกปอ้งกนัความขดัแยง้ การไกลเ่กลี�ย หรอืกลไกทางเลอืกเพื�อคลี�คลายขอ้พิพาทใด ๆ ทั�งนี �เพื�อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิด

   การละเมิดทางวินยัหรอืการที�ตอ้งมาแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายหลงัจากเกิดขึ �นแลว้” (ขอ้กาํหนด �� (�)) 

• ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าแหง่องคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัหญงิและมาตรการที�มใิชก่ารคมุขงั

   สาํหรบัผูก้ระทาํความผดิหญงิ (ขอ้กาํหนดกรุงเทพ พ.ศ. ����)31 ขอ้กาํหนดกรุงเทพยํ�าวา่กระบวนการก่อนและหลงัปลอ่ย

   จาํเป็นสาํหรบัผูต้อ้งขงั กระบวนการดงักลา่วตอ้งคาํนงึถงึความตอ้งการเฉพาะสาํหรบัผูต้อ้งขงัหญิง ตลอดจนการให้

   ความชว่ยเหลอืเพื�อใหผู้ต้อ้งขงัหญิงสามารถกลบัคืนสูส่งัคม (ขอ้กาํหนด �� ถงึ ��) กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

   มกัมีบทบาทเอื �ออาํนวยใหผู้ก้ระทาํความผิดหญิงกลบัเขา้สูส่งัคมอีกครั�ง

• อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็32 อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ตระหนกัวา่ เดก็ทกุคนที�ถกูกลา่วหา ตั�งขอ้กลา่วหา หรอืถกูถือวา่ฝ่าฝืน

   กฎหมายอาญาจะตอ้งไดร้บัการปฏิบตัใินลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิความสาํนกึในศกัดิ�ศรแีละคณุคา่ของเดก็ 

   ซึ�งจะเสรมิความเคารพของเดก็ตอ่สทิธิมนษุยชนและเสรภีาพขั�นพื �นฐานของผูอื้�นโดยคาํนงึถงึอายขุองเดก็และความปรารถนา

   ที�จะสง่เสรมิการกลบัคืนสูส่งัคม ตลอดจนการมีบทบาทเชิงสรา้งสรรคข์องเดก็ในสงัคม (มาตรา �� (�)) นอกจากนี�ยงั

   ตระหนกัวา่เด็กย่อมมีสิทธิจะไดร้บัฟังและมีสว่นรว่มในการตดัสินใจที�มีผลกระทบตอ่ตนเอง (มาตรา �� (�)) และ

   ในการกระทาํใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเดก็พงึคาํนงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของเดก็เป็นขอ้พิจารณาเบื �องตน้ (มาตรา � (�)) 

   อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็สนบัสนนุใหใ้ชม้าตรการทางเลือกโดยไมต่อ้งใชว้ิธีพิจารณาคดี ภายใตเ้งื�อนไขการเคารพ

   สทิธิมนษุยชนและการคุม้ครองทางกฎหมายอยา่งเตม็ที� (มาตรา �� (�)(ข)) กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์งึมี

   ความเหมาะสมเป็นพิเศษเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์า้งตน้ นอกจากนี� อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ยงักาํหนดใหมี้มาตรการ

   เพื�อการคุม้ครองการฟื�นฟรูา่งกายและจิตใจ และการกลบัคืนสูส่งัคมแก่ผูเ้สียหายเดก็ (มาตรา ��) ดว้ย

• ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าแห่งองคก์ารสหประชาชาตวิ่าดว้ยการบริหารงานยตุธิรรมเกี�ยวกบัคดเีดก็และเยาวชน 

   (ขอ้กาํหนดปักกิ�ง, พ.ศ. ����)33 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บญัญตัติามอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ที�กลา่วถงึขา้งตน้ ขอ้กาํหนด

   ปักกิ�งกาํหนดวา่ เพื�อความสะดวกในการใชด้ลุพินิจกบัคดีของเดก็และเยาวชน ควรจดัใหมี้โครงการตา่ง ๆ ในชมุชน 

   เชน่ การสอดสอ่งและใหค้าํแนะนาํเป็นครั�งคราว การชดใชค้วามเสยีหายและการเยียวยาใหแ้ก่ผูเ้สยีหาย (กฎขอ้ ��.�) 

   กฎปักกิ�งเสนอแนะวา่ กระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัเยาวชน “ตอ้งเอื �อตอ่ประโยชนส์งูสดุสาํหรบัเดก็และเยาวชน และจะตอ้ง

   ดาํเนินการในบรรยากาศแหง่ความเขา้ใจ ซึ�งจะทาํใหเ้ยาวชนมีสว่นรว่มและแสดงความคดิเหน็ของตนไดโ้ดยอิสระ” 

   (กฎขอ้ ��.�) กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์งึเหมาะสมอยา่งยิ�งในการอาํนวยการมีสว่นรว่มและทาํใหแ้นใ่จวา่

   กระบวนการนี �จะใชห้ลกัการประโยชนส์งูสดุสาํหรบัเดก็นาํทาง

29 General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990, annex.
30 General Assembly resolution 70/175 of 17 December 2015, annex.
31 General Assembly resolution 65/229 of 21 December 2010, annex.
32 General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.
33 General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, annex.



20  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

• ยทุธศาสตรต์น้แบบและมาตรการในทางปฏบิตัวิา่ดว้ยการขจดัความรุนแรงตอ่เดก็ในดา้นการปอ้งกนัอาชญากรรม

   และความยตุธิรรมทางอาญา (พ.ศ.����)35 ยทุธศาสตรต์น้แบบฯ แนะนาํให ้“จดัใหมี้ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย” 

   และขอ้มลูทางกฎหมายแก่เดก็ที�เขา้รว่มในกลไกการระงบัขอ้พิพาททางเลอืกและกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์

   (ยอ่หนา้ �(�)) ดว้ยตระหนกัถงึคณุประโยชนจ์ากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยเฉพาะที�เป็นทางเลอืกในการ

   ดาํเนินคดีอาญา ยทุธศาสตรต์น้แบบฯ จงึแนะนาํใหใ้ชแ้นวทางการหนัเหเดก็ออกจากการตั�งขอ้กลา่วหาหรอืดาํเนินคดี

   ในกระบวนการยตุิธรรมหลกั และใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทส์าํหรบัเด็กเป็นมาตรการทางเลือกในการ

   พิจารณาคดี (ยอ่หนา้ ��) ยทุธศาสตรต์น้แบบฯ ตระหนกัวา่ความรุนแรงตอ่เดก็มีความรา้ยแรงโดยธรรมชาต ิอีกทั�ง

   ความรุนแรงตอ่รา่งกายและจิตใจที�เกิดขึ �นกบัเดก็ยอ่มสง่ผลเสยีหายรา้ยแรงตอ่เดก็ ดงันั�นจงึเรยีกรอ้งใหใ้ชร้ะบบยตุธิรรม

   ไม่เป็นทางการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผิดที�ใชค้วามรุนแรงต่อเด็ก ยทุธศาสตรต์น้แบบฯ สนบัสนนุใหร้ฐัภาคี

   สรา้งความมั�นใจวา่กลไกดงักลา่ว “ทาํใหเ้กิดการประณามและยบัยั�งความรุนแรงตอ่เดก็ ผูก้ระทาํความรุนแรงตอ่เดก็

   จะตอ้งรบัผิดตอ่การกระทาํรุนแรงนั�น ตลอดจนจดัใหมี้ผูเ้สยีหายที�เป็นเดก็ไดร้บัการเยียวยา การสนบัสนนุ และการชดเชย” 

   (ยอ่หนา้ ��) 

• หลกัการและแนวปฏบิตัแิหง่องคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืทางกฎหมายในระบบยตุธิรรมทางอาญา 

   (พ.ศ. ����)36 หลกัการและแนวปฏิบตัฯิ นิยาม “ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย” ใหห้มายรวมถงึกระบวนการยตุธิรรมเชิง

   สมานฉนัทใ์นฐานะเป็นบรกิารประเภทหนึ�งที�ควรจดัใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผิด ผูเ้สยีหาย และพยาน โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย

   ในกรณีที�ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นบคุคลที�ชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ดห้รอืในกรณีที�สอดคลอ้งกบัประโยชนแ์หง่ความยตุธิรรม (ยอ่หนา้ �)

ขอ้เสนอแนะที� R (99) 19 วา่ดว้ยการไกลเ่กลี�ยในเรื�องทางอาญา ของสหภาพยโุรปไดร้บัการรบัรองในปี ���� (พ.ศ. ����) 

เพื�อใชใ้นการกาํหนดแนวทางสาํหรบัพฒันาโครงการไกล่เกลี�ย ต่อมาในปี ���� (พ.ศ. ����) มีการจดัทาํ ขอ้เสนอแนะที� 

CM/Rec(2018)8 ว่าดว้ยความยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ในเรื�องทางอาญา37 โดยบูรณาการความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับ

ความยตุิธรรมเชิงสมานฉันทใ์หมี้หลกัการครอบคลมุกวา่ขอ้เสนอแนะที�จดัทาํในปี ����

คาํสั�งวา่ดว้ยสทิธิของผูเ้สยีหาย (พ.ศ. ����) ของสหภาพยโุรปยงักลา่วถงึความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยกาํหนดมาตรฐานขั�นตํ่า

วา่ดว้ยสทิธิการใหค้วามชว่ยเหลอืและการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมในสหภาพยโุรป คาํสั�งนี �เป็นเครื�องมือที�มีผลผกูพนั

ตามกฎหมาย และเนน้ความสาํคญัของการคุม้ครองเพื�อปกปอ้งผลประโยชนแ์ละสทิธิของผูเ้สยีหายในกระบวนการยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัท ์คาํสั�งวา่ดว้ยสทิธิของผูเ้สยีหายยงักาํหนดสทิธิของผูเ้สยีหายทั�งดา้นการรบัทราบขอ้มลูและการรบับรกิารดา้น

ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทต์า่ง ๆ ที�จดับรกิารตั�งแตผู่เ้สียหายเริ�มตดิตอ่เจา้พนกังานในครั�งแรก คาํสั�งยงัระบวุา่บรกิารดา้น

กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทค์วรคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความตอ้งการของผูเ้สยีหายเป็นสาํคญั และฟื�นฟคูวามเสยีหาย

ที�เกิดแก่ผูเ้สียหาย ตลอดจนหลีกเลี�ยงมิใหเ้กิดความเสียหายซํ้าอีก

นอกเหนือจากมาตรฐานสากลขา้งตน้แลว้ ยงัมีการพฒันากลไกและเครื�องมือระดบัภมิูภาคหลายประการเพื�อสง่เสรมิและ

เป็นแนวทางในการใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

• ขอ้แนะนาํของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน (ขอ้แนะนาํแหง่กรุงรยิาด พ.ศ. ����)34

   ขอ้แนะนาํขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการปอ้งกนัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชน เสนอแนะวา่ มาตรการ

   ปอ้งกนัอาชญากรรมของเดก็และเยาวชน อาจรวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืและการสนบัสนนุเพื�อแกไ้ขสภาวะที�ทาํ

   ใหเ้กิดความไมม่ั�นคงหรอืความขดัแยง้ (ยอ่หนา้ ��)

 

34 General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990, annex.
35 General Assembly resolution 69/194 of 18 December 2014, annex.
36 General Assembly resolution 67/187 of 20 December 2012, annex.
37 ข้อเสนอแนะ CM/Rec (2018) 8 ของคณะกรรมการรัฐมนตรีประเทศสมาชิกว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเร่ืองทางอาญา (Recommendation CM/Rec(2018)8 of 
the Committeea of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters).



คณะกรรมการขจดัการเลือกปฏิบตัติอ่สตรมีีขอ้เสนอแนะวา่ ควรควบคมุการใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือก รวมถงึ

การไกลเ่กลี�ยและการประนีประนอมอยา่งเครง่ครดั และอนญุาตใหใ้ชเ้ฉพาะเมื�อคณะทาํงานผูเ้ชี�ยวชาญประเมินและรบัรอง

แลว้วา่ ผูเ้สยีหายหรอืผูร้อดชีวิตใหค้วามยินยอมเขา้รว่มกระบวนการอยา่งสมคัรใจ ไดร้บัขอ้มลูที�เพียงพอ และผา่นการประเมิน

ดชันีบง่ชี �ถงึความเสี�ยงเพิ�มเตมิตอ่ผูเ้สยีหายหรอืผูผ้า่นพน้ความรุงแรง หรอืสมาชิกในครอบครวั คณะกรรมการกลา่วเพิ�มเตมิวา่

ขั�นตอนเหลา่นี � “ควรเสรมิพลงัแก่ผูเ้สยีหายหรอืผูผ้า่นพน้ความรุงแรง และดาํเนินการโดยผูเ้ชี�ยวชาญซึ�งผา่นการฝึกอบรมเป็นพิเศษ 

เพื�อทาํความเขา้ใจและดาํเนินการตอ่คดีความรุนแรงทางเพศตอ่สตรไีดอ้ยา่งเหมาะสม เพื�อใหม้ั�นใจวา่จะมีการคุม้ครองสทิธิสตรี

และเดก็ที�เพียงพอ อีกทั�งการดาํเนินการใด ๆ จะไมเ่ป็นการเหมารวมหรอืทาํใหส้ตรตีกเป็นเหยื�อซํ�า กระบวนการระงบัขอ้พิพาท

ทางเลอืกไมพ่งึเป็นอปุสรรคตอ่การเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมอยา่งเป็นทางการของสตร”ี42 (General Recommendation 35, 

para. 32 (b))

ประการสดุทา้ย การใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นบรบิทความรุนแรงตอ่สตร ีคณะกรรมการขจดัการเลือกปฏิบตัิ

ต่อสตรีแนะนาํใหใ้ชม้าตรการเพื�อแจง้ใหส้ตรีทราบถึงสิทธิในการไกลเ่กลี�ย การประนีประนอม การอนญุาโตตลุาการ และ

การระงบัขอ้พิพาทรว่มกนั พรอ้มกบัประกนัวา่ขั�นตอนเหลา่นี �มิไดกี้ดกนัสตรมิีใหเ้ขา้ถงึการพิจารณาคดีหรอืการเยียวยาอื�นใด

ตามกฎหมายในโอกาสอื�น ๆ และไม่ทาํใหเ้กิดการละเมิดสิทธิในอนาคต38 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยงัแนะนาํว่ากรณี

ความรุนแรงตอ่สตร ีรวมถงึความรุนแรงภายในครอบครวัไมมี่ ขอ้บงัคบั ใหส้ง่ตอ่ไปยงัขั�นตอนการระงบัขอ้พิพาททางเลอืกใด ๆ 

(General Recommendation 33, para. 58 (c))39 ภายหลงัคณะกรรมการชี �แจงวา่ ขอ้เสนอแนะดงักลา่วเป็นไปเพื�อใหแ้นใ่จวา่

ไม่มีการส่งต่อคดีความรุนแรงทางเพศต่อสตรีเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือกในฐานะกระบวนการภาคบงัคบั 

เชน่ การไกลเ่กลี�ยและการประนีประนอม40 จดุยืนคลา้ยกนันี �ปรากฏในขอ้เสนอแนะของคณะกรรมาธิการสถานะสตรเีชน่กนั 

อาทิ เสนอแนะใหร้ฐัภาคีดาํเนินมาตรการทางกฎหมายและ/หรอืมาตรการอื�น ๆ ที�จาํเป็นเพื�อหา้มมิใหมี้การใชก้ระบวนการ

ระงบัขอ้พิพาททางเลอืกในฐานะมาตรการภาคบงัคบั และหา้มมิใหบ้งัคบัใหเ้ขา้สูก่ระบวนการทางเลอืก อาทิ การบงัคบัไกลเ่กลี�ย

และการประนีประนอมที�เกี�ยวขอ้งกบัคดีความรุนแรงตอ่สตรแีละเดก็ผูห้ญิงทกุรูปแบบ อนสุญัญาสภายโุรปวา่ดว้ยการปอ้งกนั

และปราบปรามความรุนแรงตอ่ผูห้ญิงและความรุนแรงภายในครอบครวั (อนสุญัญาอิสตนับลู) ก็หา้มไมใ่หใ้ชก้ระบวนการระงบั

ขอ้พิพาททางเลือกภาคบงัคบั รวมถงึหา้มบงัคบัไกลเ่กลี�ยและประนีประนอมเชน่กนั41 

 

38 คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ข้อเสนอแนะท่ัวไปท่ี 33 ว่าด้วยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับสตรี CEDAW/C/GC/33, 2015, ย่อหน้า 58 (ก) และ (ข). ). 
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women; General recommendation No.33 on women’s access to justice. CEDAW/C/GC/33, 
2015, หน้า 58 (a) and (b)).
39 คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ข้อเสนอแนะทั่วไปที่ 33 ว่าด้วยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับสตรี CEDAW/C/GC/33, 2015, ย่อหน้า 58 (ค). 
(Committee on the Elimination of  Discrimination  against Women;  Genreral recommendation No.33  on  women’s access to justice. CEDAW/C/GC/33, 
2015, หน้า 58 (c)).  
40 คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ข้อเสนอแนะทั่วไปข้อ 35 ว่าด้วยความรุนแรงทางเพศต่อสตรี แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะนำทั่วไปฉบับที่ 19 (2017) ย่อหน้า 32 
(ข). (Committee on the Elimination of Discriminationagainst Women; General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating 
general recommendation No.19 (2017), หน้า 32 (b)).
41 สภายุโรป (2011), สนธิสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงภายในครอบครัว), สภายุโรป รวมอนุสัญญา – ที่ 210,ข้อ 48 
(1). (Council of Europe (2011), Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Council of 
Europe Treaty Series – No.210, article 48 (1)).
42 คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ข้อเสนอแนะทั่วไป ที่ 35 ว่าด้วยความรุนแรงทางเพศต่อสตรี แก้ไขปรับปรุงคำแนะนำทั่วไปฉบับที่ 19 (2017) ย่อหน้า 32 (ข). 
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women; General recommendation No. 35 on gender- based violence against women, updating 
general recommendation No.19 (2017), หน้า 32 (b)).

2.  ภาพรวมมาตรฐาน บรรทัดฐาน และหลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์์  21



(ก) เงื�อนไขการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

(ข) การจดัการคดีตามกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

(ค) คณุสมบตั ิการอบรม และการประเมินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

(ง) การบรหิารจดัการกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

(จ) มาตรฐานความสามารถและเกณฑใ์นการปฏิบตัิงานเพื�อกาํกบัการดาํเนินงานเชิงสมานฉนัท์

ในบางประเทศ กฎหมายวา่ดว้ยกระบวนการไกลเ่กลี�ยกาํหนดใหมี้การจดัตั�งคณะกรรมการจรยิธรรม เพื�อทาํหนา้ที�สองประการ

คือการจดัเตรยีมขั�นตอนรอ้งเรยีนสาํหรบัผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิด และผูอื้�นที�เขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์

อีกดา้นนั�น คือการกาํหนดหลกัจรยิธรรมและแนวทางปฏิบตัสิาํหรบัผูป้ฏิบตัิงานความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ขอ้เสนอแนะ CM/Rec(2018)8 ว่าดว้ยความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ในเรื�องทางอาญา ของสภายโุรป ชี �ใหเ้ห็นว่ารฐัภาคี

อาจตอ้งการ “สรา้งพื �นฐานทางกฎหมายที�ชดัเจน โดยหน่วยงานตลุาการสามารถสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการความยตุิธรรม

เชิงสมานฉันทไ์ด ้หรือในกรณีที�ใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทใ์นลกัษณะที�ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อ

การฟอ้งคดีหรอืการพิจารณาความในศาล” (กฎขอ้ ��) ขอ้เสนอแนะสนบัสนนุใหพ้ฒันานโยบายตา่ง ๆ เมื�อใชค้วามยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัทใ์นการกระบวนพิจารณาความอาญา นโยบายควรกาํหนดขั�นตอนการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการความยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัทแ์ละการจดัการคดีตามกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์(กฎขอ้ ��)

คาํถามที�เกิดขึ �นเสมอ นั�นคือ จะตอ้งมีการบญัญตัิกฎหมายในการใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทห์รอืไม่ ซึ�งในกรณี

สว่นใหญ่นั�น แตล่ะประเทศจะตอ้งเป็นผูต้อบคาํถามนี�โดยพิจารณาถงึระบบที�ใชใ้นปัจจบุนั กฎหมายที�มีอยู ่ตลอดจนลกัษณะ

ของกระบวนการความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�ดาํเนินการในประเทศ ซึ�งจะอภิปรายตอ่ไปในบทที� �

หลกัการพื �นฐาน เสนอแนะใหร้ฐัภาคีพิจารณากาํหนดแนวปฏิบตัแิละเกณฑม์าตรฐาน โดยอาศยัอาํนาจนิตบิญัญตัใินกรณีที�จาํเป็น

เพื�อกาํกบัการใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์รฐัภาคีควรพิจารณากาํหนด (ยอ่หนา้ ��) แนวทางและมาตรฐานดงักลา่ว

ควรเคารพ หลกัการพื �นฐาน ที�กาํหนดไวแ้ละควรครอบคลมุประเดน็ตา่ง ๆ อาทิ

22  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

2.5   แนวทางและมาตรฐานระดับประเทศ

สรุปสาระสำคัญ

�.  วตัถุประสงคข์อง หลกัการพื �นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์

    ในเรื�องทางอาญา คือการใหข้อ้มลูและสนบัสนนุใหร้ฐัภาคีใชแ้ละกาํหนดมาตรฐานของมาตรการกระบวนการ

     ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นบรบิทของระบบกฎหมายแหง่รฐัของตน

�. ผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดที�เขา้รว่มในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทจ์ะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง

    สทิธิตา่ง ๆ ดงันี �

     •   สทิธิของผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดในการปรกึษาทนายความเกี�ยวกบักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

     •   สทิธิของเดก็ในการเขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากพอ่แมห่รอืผูป้กครอง

     •   สทิธิของคูก่รณีฝ่ายตา่ง ๆ  ที�จะไดร้บัขอ้มลูครบถว้นไมว่า่จะในดา้นสทิธิของตน ลกัษณะกระบวนการยตุธิรรม

          เชิงสมานฉนัท ์และผลที�อาจเกิดขึ �นจากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

     •   สิทธิที�จะไม่เขา้รว่มกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์การเขา้รว่มตอ้งไดร้บัความยินยอมโดยสมคัรใจ

          จากผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด  และทั�งสองฝ่ายจะตอ้งไดร้บัขอ้มลูเพียงพอ  ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํ

          ความผิดไม่ควรถกูบีบบงัคบัหรือถกูชกัจงูโดยวิธีการอนัไม่เป็นธรรมใหเ้ขา้รว่มในกระบวนการยตุิธรรม

          เชิงสมานฉนัท ์หรอืยอมรบัผลลพัธจ์ากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์



2.  ภาพรวมมาตรฐาน บรรทัดฐาน และหลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์์  23

�. มาตรการคุม้ครองเชิงกระบวนการที�สาํคญัอื�น ๆ ที�ควรมี ไดแ้ก่ 

     • การเขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทข์องผูก้ระทาํความผิดไมส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานวา่กระทาํ

        ความผิดในการดาํเนินคดีภายหลงั

     • ขอ้ตกลงที�เกิดจากกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทต์อ้งมาจากความสมคัรใจและควรมีภาระผกูพนั

        ที�สมเหตสุมผลและไดส้ดัสว่นตอ่ความผิดเทา่นั�น

     • ตอ้งคุม้ครองการรกัษาความลบัในการดาํเนินการ

     • ความลม้เหลวในการบรรลขุอ้ตกลงของกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์มส่ามารถนาํมาใชใ้นกระบวนการ

        ยตุธิรรมทางอาญากบัผูก้ระทาํความผิดในภายหลงัได้

4. มาตรฐานและบรรทดัฐานวา่ดว้ยการปอ้งกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญาขององคก์ารสหประชาชาติ

    หลายประการกล่าวถึงการใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทใ์นบริบทเฉพาะซึ�งควรพิจารณารว่มกบั 

   หลกัการพื �นฐานขององคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทใ์นเรื�องทางอาญา  

�. ในกรณีจาํเป็น ประเทศสมาชิกควรกาํหนดแนวทางและมาตรฐานโดยมีอาํนาจนิติบญัญตัิรองรบัเพื�อกาํกบั

    การดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)
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ในบทนี�จะกลา่วถงึความหลากหลายของกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์วิธีดาํเนินการ คณุลกัษณะรว่ม คณุลกัษณะเฉพาะ

แบบตา่ง ๆ และการประยกุต์ใชใ้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และบทนี�จะนาํเสนอกระบวนการหลกัสามประการ ไดแ้ก่ 

การไกลเ่กลี�ย การประชมุคดีเชิงสมานฉนัท ์และการประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลม ซึ�งลว้นเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันากระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทด์า้นการปอ้งกนัอาชญากรรม และความยตุธิรรมเชิงอาญา นอกจากนี� บทนี�ยงัจะทบทวนกระบวนการ

กึ�งสมานฉนัท ์(Quasi-restorative processes) ไดแ้ก่ การประชมุกลุม่ชมุชน (Community panel) และการทาํหนา้ที�เป็นตวัแทน

แก่ผูเ้สยีหาย (Victim surrogate programme) สดุทา้ย บทนี�มีการตั�งขอ้สงัเกตถงึการใชแ้ละการประยกุตใ์ชแ้นวทางยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัทใ์นการบรหิารสถาบนับงัคบัใชก้ฎหมาย ทณัฑสถาน และสถาบนัยตุธิรรมเชิงอาญาอื�น ๆ 

ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์คือแนวทางแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมที�มีความยืดหยุน่ ซึ�งสามารถนาํไปใชใ้นระบบยตุธิรรมทาง

อาญาที�มีอยู ่เชน่ กฎหมายของชนพื�นเมืองและกฎหมายจารตีประเพณี43 หรอืใชใ้นฐานะเป็นสว่นหนนุเสรมิไดเ้ชน่กนั ซึ�งเหน็ไดว้า่ 

มีการใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอ์ยา่งแพรห่ลาย ซึ�งการดาํเนินการใหค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์สถานะในเชิงสถาบนั

ในระบบยตุธิรรมนั�นตอ้งอาศยัชอ่งทางและแนวทางที�หลากหลาย จงึยงัไมมี่ขอ้สรุปดา้นพฒันาการของกระบวนการในขณะนี�44 

ความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถใชร้ว่มกบักระบวนการยตุิธรรมทางอาญาไดห้ลายแบบหรอืสามารถใชโ้ดยเป็นอิสระ

แยกจากกนั45 กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์าํนวนมากไดร้บัการพฒันาเพื�อใหเ้ป็นทางเลอืกของการดาํเนินกระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาโดยเสนอแนวทางที�หลากหลายในการเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม รวมทั�งเปิดโอกาสใหผู้เ้สยีหายและชมุชน

ไดเ้ขา้มามีสว่นรว่ม ทั�งนี � การดาํเนินกระบวนการหลงัการพิจารณาของศาล (Post-sentencing) รูปแบบตา่ง ๆ ซึ�งบางครั�งอาจ

เป็นการจาํคกุนั�นสามารถชว่ยแกไ้ขฟื�นฟผููก้ระทาํความผิดอยา่งมีประสทิธิภาพ46 หากแนวทางความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์

ในชมุชนที�ชว่ยรบัผูต้อ้งขงักลบัคืนสูช่มุชน (ลงหลกัปักฐานในชมุชน) นั�นสามารถพิสจูน์ไดเ้ชน่กนัถงึประสทิธิภาพในการสนบัสนนุ

การกลบัคืนสูส่งัคมของผูก้ระทาํความผิด และชว่ยเสรมิสรา้งสายสมัพนัธก์บัชมุชนอีกดว้ย47

 

3.1   การใช้แนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเร่ืองทางอาญารูปแบบต่าง ๆ 

3. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และวิธีการดำเนินการ

  

43 Basic Principles, Preamble, ECOSOC resolution 2002/12. See annex to this handbook.
44 Aertsen, I., Daems, T. and Robert, L. (2013), Institutionalizing Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing.
45 Gavrielides, T. (2007), Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the discrepancy, Helsinki: HEUNI.
46 Walker, L. (2009), “Modified Restorative Circles: A reintegration group planning process that promotes desistance”, Contemporary Justice Review, 
12(4), หน้า 419–431; Rossi, C. (2012), “Le modele quebecois des rencontres detenus-victimes”, Les Cahiers de la Justice, Dalloz, 2012(2), หน้า 107–126; 
Crocker, D. (2015), “Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison”, Criminal Justice Policy Review, 26 (1), หน้า 45–64; Olliver, R. (2017), 
Restorative Justice and Prison: A report for governors, London: Restorative Justice Council.
47 UNODC (2018), Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders, New York: United Nations.



กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�มีอยูใ่นปัจจบุนัมีความแตกตา่งกนัออกไปเมื�อพิจารณาถงึแบบแผน เปา้หมายที�กาํหนดไว ้

ลกัษณะการเชื�อมโยงกบักระบวนการยตุธิรรมที�เป็นทางการ วิธีการออกแบบ และการดาํเนินการ รวมทั�งการสง่เสรมิการเขา้รว่ม

ของคูก่รณี นอกจากนี� ระดบัการเขา้รว่มของผูป้ฏิบตังิานยตุธิรรมทางอาญาในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทย์งัมีความแตกตา่ง

กนัออกไปในแตล่ะกระบวนการ ตวัอยา่งเชน่ ผูป้ฏิบตังิานยตุธิรรมจะมีบทบาทจาํกดัในกระบวนการพิจารณาคดีแบบวงกลม

ในกรณีที�มีการดาํเนินการตามกฎหมายเสรจ็สิ �นแลว้ (เชน่ อยัการอา่นขอ้กลา่วหา ผูพิ้พากษามีคาํสั�ง อยัการเสนอตอ่ศาลในกรณี

ความผิดอาญาอกุฉกรรจ)์ ซึ�งในสว่นใหญ่นั�น เจา้หนา้ที�จะเขา้รว่มการพิจารณาคดีแบบวงกลมและใหค้วามเห็นเมื�อถงึเวลา 

สว่นในการประชมุคดีเชิงสมานฉนัทน์ั�น ในบางประเทศ (เชน่ ไอรแ์ลนดเ์หนือ) จะอนญุาตใหท้นายความเขา้รว่มในกระบวนการดว้ย 

แตไ่มใ่ชก่ารเขา้รว่มในฐานะตวัแทนหรอืเพื�อปกปอ้งบคุคลใดบคุคลหนึ�งโดยเฉพาะ หากแตเ่ขา้รว่มเพื�อรบัประกนัวา่ สทิธิของ

บคุคลจะไดร้บัความคุม้ครอง 

หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานของรฐัหรือองคก์รพฒันาเอกชนอาจเป็นผูบ้ริหารหรือกาํกบัดแูลกระบวนการยตุิธรรมเชิง
สมานฉนัท ์ซึ�งโครงการอาจตั�งอยู่ในชมุชน ในหน่วยงานตาํรวจหรืออยัการ เช่น ในศาล หน่วยงานคมุประพฤติ หน่วยงาน
ยตุิธรรมสาํหรบัเยาวชนหรือทณัฑสถาน การดาํเนินกระบวนการสมานฉันทอ์าจผนวกรวมอยู่ในภาระงานของเจา้หนา้ที�
ระบบยตุธิรรม (เชน่ เจา้หนา้ที�คมุประพฤต ิเจา้หนา้ที�ตาํรวจ ผูพิ้พากษา) หรอืผูจ้ดักระบวนการมืออาชีพที�ทาํงานเตม็เวลาหรอื
อาสาสมคัรที�ผา่นการอบรมมาแลว้

แมก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์หลากหลายประเภท แตก่ระบวนการที�ใชก้นัแพรห่ลายกวา่ประเภทอื�น ไดแ้ก่ (ก) การไกลเ่กลี�ย

ระหวา่งผูเ้สยีหายกบัผูก้ระทาํความผิด (การไกลเ่กลี�ยขอ้พิพาท) (ข) การประชมุคดีเชิงสมานฉนัท ์และ (ค) การประชมุพิจารณาคดี

แบบวงกลม

การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายกบัผูก้ระทาํความผิด (Victim-Offender Mediation - VOM) (หรอืที�เรยีกวา่ กระบวนการสมานฉนัท์

ระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด หรอืกระบวนการสานเสวนาระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด ซึ�งในยโุรปเรยีกวา่ 

การไกลเ่กลี�ยทางอาญา (penal mediation)) เป็นหนึ�งในกระบวนการแรก ๆ ของความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์และเป็นกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�ใชก้นัทั�วไปตามที�ปรากฏในรายงานของประเทศตา่ง ๆ48 ทั�งยงัเป็นกระบวนการทั�งทางตรงและทางออ้ม

ที�ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดสามารถเขา้รว่มเพื�อหารอืถงึอาชญากรรมและผลกระทบที�ไดร้บั โดยบคุคลที�สามที�มีความ

เป็นกลางและผา่นการอบรมมาแลว้เป็นผูจ้ดักระบวนการ ซึ�งอาจเป็นการประชมุแบบเผชิญหนา้กนัจรงิ (face-to-face meeting) 

หรอืดว้ยวิธีการทางออ้มอื�น ๆ อยา่งนอ้ยที�สดุ กระบวนการนี �ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้กิดการสานเสวนาระหวา่งผูก้ระทาํความผิดและ

ผูเ้สยีหายทั�งทางตรงและทางออ้ม49

3.2   กระบวนหลกัประเภทตางๆ

การไกลเกลีย่ระหวางผูเสยีหายกับผูกระทาํความผิด

การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดออกแบบขึ �นเพื�อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้สยีหายจากอาชญากรรม 

ขณะเดียวกนั เป็นการรบัประกนัว่า ผูก้ระทาํความผิดจะมีความสาํนึกผิดและแสดงความรบัผิดชอบต่อการกระทาํผิดนั�น 

กระบวนการนี �สามารถดาํเนินการไดโ้ดยหนว่ยงานรฐัหรอืองคก์รพฒันาเอกชน โดยเจา้หนา้ที�ตาํรวจ อยัการ ศาล ทนายความ

ฝั�งจาํเลยหรอืเจา้หนา้ที�คมุประพฤตสิามารถดาํเนินการสง่ตอ่คดีมายงักระบวนการได ้หรอืบางกรณี ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด

อาจรอ้งขอเพื�อเขา้สูก่ระบวนการดว้ยตวัเอง  

48 UNODC (2017), A summary of comments received on the use and application of the Basic Principles on the Use  of Restorative Justice Programmes in 
Criminal Matters: www.unodc. org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_ Sessions/CCPCJ_26/E_CN15_2017_CRP1_e_V1703590.pdf.
49 Bolivar D. (2015), “The local practice of restorative justice: are victims sufficiently involved?”, in Vanfraechem, I., Bolivar, D. and Aertsen. I. (eds.), Victims 
and Restorative Justice, Abingdon, Oxon: Routledge, หน้า 203–238. See also: Umbreit, M.S., Coates, R.B. and Vos, B. (2007), “Restorative Justice Dialogue: 
A multi dimensional, evidence- based practice theory”, Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, 10(1), หน้า 23–41.
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26  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายกบัผูก้ระทาํความผิดสามารถดาํเนินการไดท้ั�งในระยะก่อนตั�งขอ้กลา่วหา ก่อนการพิจารณาและ

ตดัสินคดี หลงัการวินิจฉยัของศาล กระบวนการนี �อาศยัการมีสว่นรว่มโดยสมคัรใจทั�งจากผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด 

และกระบวนการนี �สามารถดาํเนินการก่อนการพิจารณาของศาล (pre-sentencing process) เพื�อนาํไปสูข่อ้เสนอแนะในการ

พิจารณาและตดัสนิลงโทษ เมื�อมีการไกลเ่กลี�ยก่อนการพิจารณาของศาล ผลลพัธข์องการไกลเ่กลี�ยจะถกูนาํสง่กลบัไปใหอ้ยัการ

หรอืศาลพิจารณา นอกจากนี� ยงัสามารถใชก้ระบวนการไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายกบัผูก้ระทาํความผิดไดใ้นระหวา่งการจองจาํ

ผูก้ระทาํความผิด และสามารถใชเ้ป็นสว่นหนึ�งของกระบวนการแกไ้ขฟื�นฟผููก้ระทาํความผิดแมใ้นกรณีที�ผูก้ระทาํความผิด

ถกูตดัสนิตอ้งโทษเป็นระยะเวลานานก็ตาม

การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สียหายกบัผูก้ระทาํความผิดสามารถตอบสนองวตัถปุระสงคข์องกระบวนการได ้หากผูเ้สียหายและ

ผูก้ระทาํความผิดสามารถเผชิญหนา้ สะทอ้นหรอืแสดงความรูส้กึตอ่กนัและกนัโดยตรง และพฒันาความเขา้ใจตอ่สถานการณ ์

และสาเหตทีุ�ก่อใหเ้กิดอาชญากรรมนั�นใหม่50 การไกลเ่กลี�ยสามารถบรรลขุอ้ตกลงที�จะชว่ยใหคู้ก่รณีสามารถปิดฉากสถานการณ์

ลงไดด้ว้ยความชว่ยเหลือจากผูจ้ดักระบวนการที�ผา่นการอบรมมาแลว้

ในการดาํเนินการนั�น ผูจ้ดักระบวนการจะพบกบัคูก่รณีทั�งสองก่อนการประชมุที�มีการเผชิญหนา้ เพื�อชว่ยใหท้ั�งสองฝ่ายไดเ้ตรยีมตวั 

ซึ�งการเตรยีมความพรอ้มนั�นเป็นการรบัประกนัวา่ ผูเ้สยีหายจะไมถ่กูทาํใหเ้ป็นเหยื�อซํ�าจากการเผชิญหนา้กบัผูก้ระทาํความผิด 

และเพื�อรบัประกนัวา่ ผูก้ระทาํความผิดยอมรบัถงึความรบัผิดชอบตอ่การกระทาํและมีความจรงิใจที�จะพบกบัผูเ้สยีหาย เมื�อการ

พบปะและสื�อสารกนัโดยตรงระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดเกิดขึ �น เป็นเรื�องปกตทีิ�คูก่รณีตา่งมีเพื�อนหรอืผูส้นบัสนนุ

มาดว้ย อยา่งไรก็ตาม ผูต้ดิตามไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้รว่มการสนทนาเสมอไป และถงึแมที้�สดุแลว้ แมก้ารพบปะกนัจรงิจะมีคณุคา่

และคณุปูการ แตก่ารตดิตอ่โดยตรงระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดจะไมส่ามารถทาํไดท้กุกรณีหรอืไมไ่ดเ้ป็นที�ตอ้งการ

ของผูเ้สยีหายเสมอไป ในกรณีนี � จะใชก้ระบวนการไกลเ่กลี�ยทางออ้มโดยผูจ้ดักระบวนการจะพบกบัคูก่รณีทั�งสองฝ่ายคนละเวลา

อยา่งตอ่เนื�องเพื�อสง่ผา่นขอ้ความ (เชน่ เสยีงหรอืวีดทิศันที์�บนัทกึไว)้ ซึ�งนิยมใชก้นัแพรห่ลาย 

ขอ้กาํหนดพื�นฐานสี�ประการซึ�งจะตอ้งดาํเนินการใหส้าํเรจ็ลลุว่งก่อนการไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด มีดงัตอ่ไปนี�

• ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งยอมรบั (หรอือยา่งนอ้ยตอ้งไมป่ฏิเสธ) ความรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที�เกิดขึ �น

• ทั�งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดเหน็พอ้งตรงกนัตอ่ขอ้เทจ็จรงิเบื �องตน้ของคดี ซึ�งเป็นจดุเริ�มตน้ในการเขา้รว่มการไกลเ่กลี�ย  

• ทั�งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการและยินดีเขา้รว่ม

• ทั�งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งพิจารณาถงึความปลอดภยัในการเขา้รว่มกระบวนการ 

สว่นใหญ่แลว้ ในการไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายกบัผูก้ระทาํความผิดนั�น คูก่รณีจะถกูสง่ไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ เพื�อรบัความ

ชว่ยเหลอืหรอืการสนบัสนนุตามตอ้งการ ผูเ้สยีหายจะไดร้บัขอ้มลูมากที�สดุเพื�อชว่ยในการตดัสนิใจ ซึ�งผูเ้สยีหายสามารถรอ้งขอ

ขอ้มลูเกี�ยวกับอาชญากรรมและสามารถแจง้กับผูก้ระทาํความผิดว่า ตนไดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมอย่างไรบา้ง 

ผูไ้กลเ่กลี�ยหนึ�งหรอืสองคนจะใหค้วามชว่ยเหลอืคูก่รณีในการบรรลขุอ้ตกลงที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของทั�งสองฝ่าย 

และแกปั้ญหาความขดัแยง้หรอืระงบัขอ้พิพาท กระบวนการไกลเ่กลี�ยอาจนาํไปสูก่ารเยียวยาหรอืการชดเชยความสญูเสยีของ

ผูเ้สยีหายรูปแบบตา่ง ๆ ในกรณีที�กระบวนการไกลเ่กลี�ยเกิดขึ �นก่อนการพิจารณาคดี ขอ้ตกลงจากกระบวนการระหวา่งผูก้ระทาํ

ความผิดและผูเ้สียหายจะนาํไปสูศ่าล และอาจผนวกอยูใ่นการพิจารณาคดีหรอืในเงื�อนไขของคาํสั�งคมุประพฤต ิ

50 Bouffard, J., Cooper, M. and Bergseth, K., 2017, “The effectiveness of various restorative justice interventions on recidivism outcomes among juvenile 
offenders”, Youth Violence and Juvenile Justice, 15(4), หน้า 465–480.
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การไกลเกลีย่ระหวางผูเสยีหายและผูกระทําความผิดในฐานะการหนัเหคดกีอนการตัง้ขอกลาวหา – ประเทศ
ออสเตร�ย

ในประเทศออสเตรยี การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดจะผนวกรวมอยูใ่นประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ���) ในฐานะที�เป็นสว่นหนึ�งของ “แนวทางการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหา” 

(Rücktritt von der Verfolgung หรือการถอนฟ้อง) ในฐานะที�การไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระทาํ

ความผิดเป็นสว่นหนึ�งของมาตรการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหา กระบวนการนี �จงึสามารถใชก้บัความผิด

ตอ้งระวางโทษจาํคกุนอ้ยกวา่หา้ปี และการกระทาํผิดนั�นไมไ่ดถ้งึแก่ความตาย

การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดสามารถใชไ้ดก้บักระบวนการยตุธิรรมทางอาญาไดใ้นทกุขั�นตอน 

แตส่ว่นใหญ่แลว้ กระบวนนี�จะดาํเนินการในขั�นแรก ๆ ของกระบวนการยตุธิรรม พนกังานอยัการมีดลุยพินิจในการ

สง่ตอ่คดีไปยงัการไกลเ่กลี�ย และอาจทาํการสอบสวนเพื�อใหแ้นใ่จวา่คดีนั�นเป็นไปตามเกณฑ ์ทั�งนี �ผูพิ้พากษาสามารถ

สง่ตอ่คดีไดเ้ชน่กนั ซึ�งประมาณรอ้ยละ �� ของคดีที�สง่ตอ่ไปยงัการไกลเ่กลี�ยในออสเตรยีดาํเนินการโดยพนกังาน

อยัการ อยา่งไรก็ตาม ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดไมมี่สทิธิยื�นขอเขา้กระบวนการไกลเ่กลี�ย

ในกรณีที�พนกังานอยัการและผูพิ้พากษาตดัสนิใจสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการไกลเ่กลี�ย สมาคมบรกิารคมุประพฤติ

และงานสงัคมสงเคราะห ์(Association for Probation Service and Social Work (Neustart)) ซึ�งเป็นองคก์รอิสระ 

และไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงยตุธิรรมจะเป็นผูด้าํเนินการ องคก์รมีเจา้หนา้ที� �� คนประจาํ

ทั�วประเทศ ผูไ้กลเ่กลี�ยของ Neustart คือนกัสงคมสงเคราะห ์ทนายความ หรอืนกัจิตวิทยาซึ�งผ่านการอบรม 

ไดร้บัการฝึกปฏิบตัโิดยเฉพาะและมีคณุวฒิุวิชาชีพประกอบ โดยผูไ้กลเ่กลี�ยจะตดิตอ่หรอืพบกบัผูก้ระทาํความผิด

หรอืผูเ้สยีหายซึ�งสว่นใหญ่แลว้จะดาํเนินการผา่นการไกลเ่กลี�ยแบบพบปะกนัโดยตรง (direct face-to-face mediation) 

เพื�อที�จะมีขอ้ยตุหิรอืการสมานฉนัทโ์ดยไมต่อ้งมีการพิจารณาคดีหรอืการพิพากษาลงโทษ ผลลพัธข์องการไกลเ่กลี�ย

อาจเป็นการชดเชยทางการเงินสาํหรบัความเสยีหายนั�น ๆ โดยจะมีการบนัทกึขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรและ

ลงนามโดยคูก่รณีทั�งสองฝ่าย ผูไ้กลเ่กลี�ยจะเป็นผูร้บัผิดชอบกระบวนการทั�งหมด รวมทั�งจดัทาํรายงานสรุปใหก้บั

พนกังานอยัการ

ในการใชก้ระบวนการไกลเ่กลี�ยนั�น ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้ง (ก) แสดงออกถงึความพรอ้มที�จะรบัผิดชอบตอ่พฤตกิรรม

ของตวัเอง (ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งยอมรบัความผิด) (ข) ชดเชยความเสยีหายที�เป็นผลจากการกระทาํ และ (ค) แสดงออก

ถงึความพรอ้มที�จะยตุพิฤตกิรรมนั�นในอนาคต เนื�องจากสามารถใชก้ารไกลเ่กลี�ยในคดีที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรง

ในคูค่รองได ้จงึจะตอ้งมีขอ้บงัคบัพิเศษเพื�อรบัประกนัวา่ จะไมใ่ชก้ระบวนการไกลเ่กลี�ยในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิด

ตาํหนิหรอืกลา่วโทษผูเ้สยีหาย สบประมาทหรอืปฏิเสธการกระทาํผิดนั�น ในกรณีที�คดีนั�นผูก้ระทาํความผิดมีประวตัิ

ความรุนแรงหรอืมีปประเดน็ความไมเ่ทา่เทียมทางอาํนาจรว่มดว้ย หรอืในกรณีที�ผูเ้สียหายยงัไมมี่ความมั�นคง

ทางอารมณ ์เมื�อปัจจยัเสี�ยงเหลา่นี �ปรากฏในรายงานของพนกังานอยัการ จะตอ้งมีการประชมุกบัคูก่รณีเป็นการสว่นตวั

แยกออกไป และมีการใชเ้ครื�องมือประเมินความเสี�ยงเพื�อประเมินวา่กรณีหรอืคดีนี �เหมาะสมสาํหรบักระบวนการ

ไกลเ่กลี�ยหรอืไม่

สว่นใหญ่แลว้ ความสาํเรจ็ของกระบวนการไกลเ่กลี�ยจะนาํไปสูก่ารผอ่นปรนหรอืเพิกถอนการดาํเนินคดีอาญา

และการตดัสินลงโทษ ตลอดจนเพิกถอนประวตัิอาชญากรรม ในปี ���� พบวา่ กระบวนการไกลเ่กลี�ยสาํเรจ็

ลลุ่วงถึงรอ้ยละ ��.� และจากการศึกษาต่างพบว่า ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการรอ้ยละ �� ไม่กระทาํความผิดซํ�า

หลงัจากที�พวกเขาดาํเนินการชดเชยนอกศาล (out-of-court compensations) เสรจ็สิ �นa

a Hofinger, V. and Neumann, A. (����), Legalbiografien von Neustart Klienten, Vienna: Institut fur Rechts und Kriminalsoziologie.
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การเข้าถึงบริการไกล่เกล่ีย - ประเทศนอร์เวย์

การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด (Restorative conferences)

หนวยไกลเกลี่ยชุมชน (VILLAGE MEDIATION UNITS) – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในประเทศนอรเ์วย ์พระราชบญัญตับิรกิารไกลเ่กลี�ยของเทศบาล ปี ���� (Municipal Mediation Service Act 1991) 

ไดจ้ดัตั�งบรกิารไกลเ่กลี�ยแหง่ชาต ิซึ�งสามารถรบัคดีจากหนว่ยงานยตุธิรรมไดท้กุแหง่ โดยมีผูไ้กลเ่กลี�ยประจาํการ 

ณ หนว่ยบรกิารไกลเ่กลี�ยระดบัภมิูภาค �� แหง่ หลายรอ้ยคน การไกลเ่กลี�ยสามารถทาํไดใ้นทกุขั�นตอนของกระบวนการ

ยตุธิรรม ซึ�งรวมถงึคาํสั�งคมุประพฤต ิการลงโทษจาํคกุ ตลอดจนคดีแพง่ หนว่ยงานอยัการสามารถสง่ตอ่หรอืโอนคดี

ไปยงับรกิารการไกลเ่กลี�ยและสมานฉนัท ์(Mediation and Reconciliation Service) เพื�อทาํการไกลเ่กลี�ยตอ่ไป

กระบวนการไกล่เกล่ียระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดในช้ันหลังการพิจารณาของศาล – ประเทศแคนาดา

บรกิารแกไ้ขฟื�นฟผููก้ระทาํความผิดแห่งแคนาดา (Correctional Service of Canada - CSC) เป็นหน่วยงาน

ของรฐับาลกลางซึ�งทาํหนา้ที�บรหิารจดัการการตดัสนิลงโทษจาํคกุตั�งแตส่องปีขึ �นไป โดยดาํเนินการไกลเ่กลี�ย

ผา่นโครงการโอกาสสมานฉนัท ์(Restorative Opportunities Programme - ROP) โครงการ ROP จะใหบ้รกิาร

แก่ผูเ้สียหาย (หรอืตวัแทนของผูเ้สียหาย) ที�ลงทะเบียน รวมทั�งผูเ้สียหายที�ไดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรม

แต่ไม่ไดล้งทะเบียน ส่วนผูก้ระทาํความผิดไม่สามารถรอ้งขอใหมี้กระบวนการไกล่เกลี�ยได ้อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ที�ราชทณัฑซ์ึ�งสนบัสนนุใหผู้ก้ระทาํความผิดเขา้รว่มกระบวนการอาจสง่ต่อผูก้ระทาํความผิดที�สนใจ 

และตอ้งการรบัผิดชอบการกระทาํของตวัเองไปยงัโครงการ ROP เมื�อมีการสง่ตอ่หรอืโอนคดี เจา้หนา้ที� ROP 

และผูไ้กลเ่กลี�ยจะประเมินความเหมาะสมและแรงจงูใจของผูก้ระทาํความผิด โครงการ ROP จะดาํเนินการ

ในชั�นหลงัการพิจารณาคดีของศาล โดยดาํเนินการเป็นความลบั มีผูเ้ชี�ยวชาญการไกลเ่กลี�ยเป็นผูด้าํเนินการ 

สว่นใหญ่แลว้ การไกลเ่กลี�ยเป็นการเผชิญหนา้กนัระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด แตวิ่ธีการทางออ้ม 

เช่น การเขียนจดหมาย การสง่ขอ้ความผ่านวีดิทศันห์รอืการถ่ายทอดขอ้ความระหวา่งผูก้ระทาํความผิดและ

ผูเ้สียหายผ่านผูไ้กลเ่กลี�ยก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนั 

การประชมุคดีเชิงสมานฉนัทร์ะหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด (Restorative Conferences) เชน่ การประชมุกลุม่ชมุชน 

(Community Conferences) และการประชมุกลุม่ครอบครวั (Family Group Conferences) แตกตา่งไปจากการไกลเ่กลี�ยระหวา่ง

ผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดในแงที่�วา่ การประชมุคดีเชิงสมานฉนัทมี์บคุคลอื�นเขา้รว่มดว้ยนอกเหนือจากผูเ้สียหายและ

ผูก้ระทาํความผิด ในการประชมุคดีเชิงสมานฉนัทน์ั�น ผูไ้กลเ่กลี�ยในที�ประชมุซึ�งเป็นบคุคลที�สามและมีความเป็นกลางอาจนาํ

บคุคลอื�นที�ไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํความผิด เชน่ ครอบครวั เพื�อน ตวัแทนชมุชน เจา้หนา้ที�ตาํรวจ และผูเ้ชี�ยวชาญเขา้รว่มประชมุ

ดว้ยขึ �นอยูก่บัรูปแบบการประชมุ ในหลายกรณี จะมีผูจ้ดักระบวนการมากกวา่หนึ�งคนเพื�อใหเ้กิดความสมดลุของเพศสภาพหรอื

สทิธิประโยชนข์องกลุม่เพศทางเลอืก (LGBQT) และเพื�อคาํนงึถงึขอ้จาํกดัที�เกิดจากความบกพรอ่งทางรา่งกายหรอืเพื�อใหส้อดคลอ้ง

ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจดัตั�งหนว่ยไกลเ่กลี�ยชมุชน (Village mediation units) เพื�อเป็นกลไก

ระงบัขอ้พิพาทและเพื�อสง่เสรมิการประนีประนอม โดยหนว่ยไกลเ่กลี�ยทาํหนา้ที�เป็นกลไกระงบัขอ้พิพาทระดบัชมุชน 

ที�มา Lao People’s Democratic Republic, Ministry of Justice, Justice Minister Decree on Establishment and Movement of 

Village Mediation Unit, No. ���/MoJ, Vientiane, �� October ����.



การประชุมกลุ�มครอบครัว (Family Group Conferences - FGC)

ในการประชมุกลุม่ครอบครวัแตล่ะครั�งจะมีผูป้ระสานการประชมุหรอืกระบวนการเป็นผูด้าํเนินกระบวนการ เนื�องจากวตัถปุระสงค์

ของการประชมุกลุม่ครอบครวัมีความครอบคลมุกวา่การไกลเ่กลี�ยทั�วไป จะมีการนาํครอบครวัและญาตมิิตรทั�งของผูเ้สยีหาย

และผูก้ระทาํความผิด หรอืบางครั�งอาจมีสมาชิกชมุชนเขา้รว่มในกระบวนการที�มีการดาํเนินการดว้ยความเชี�ยวชาญนี�ดว้ย 

การประชมุกลุม่ครอบครวัมีเปา้หมายเพื�อวิเคราะหห์รอืระบคุวามตอ้งการในขั�นสดุทา้ยของคูก่รณี โดยใหน้ํ�าหนกัที�ผลกระทบ

ของอาชญากรรมและการรว่มกนัแสวงหาแนวทางที�เหมาะสมในการปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดพฤตกิรรมนั�นซํ้าอีกครั�ง อาณตัขิองกระบวนการ

นี �คือการเอื �ออาํนวยใหผู้ก้ระทาํความผิดไดเ้ผชิญกบัผลกระทบของอาชญากรรม จดัทาํแผนการชดใชเ้ยียวยา และในกรณีรา้ยแรง 

(ตวัอยา่งเชน่ ในรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด)์ จะมีการกาํหนดความจาํเป็นในการสอดสอ่งดแูลผูถ้กูคมุประพฤตอิยา่งเขม้งวด

และเครง่ครดั หรอืการคมุขงั ในประเทศออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิานั�น เจา้หนา้ที�ตาํรวจจะทาํหนา้ที�ในฐานะผูค้ดักรองเบื �องตน้

ในการสง่ตอ่คดีมาสูก่ารประชมุกลุม่ครอบครวั ขณะที�ในประเทศแอฟรกิาใตผู้ที้�ทาํหนา้ที�คดักรองคืออยัการ

ประเทศต่าง ๆ ใชก้ารประชมุกลุ่มครอบครวัเพื�อแกปั้ญหาอาชญากรรมในวยัรุน่เป็นการเฉพาะ ไดแ้ก่ ประเทศนิวซีแลนด ์

แคนาดา และไอรแ์ลนดเ์หนือ ตวัอยา่งเชน่ ในไอรแ์ลนดเ์หนือ จะใชก้ารประชมุเยาวชน (youth conference) เพื�อสรา้งสมดลุระหวา่ง

ความตอ้งการกบัสทิธิประโยชนข์องผูเ้สยีหายและเยาวชนผูร้บัผิดชอบความเสยีหายนั�น กระบวนการนี �ยงัใหค้วามสาํคญักบั

การมีสว่นรว่มของสมาชิกชมุชนในการสนบัสนนุและใหค้วามชว่ยเหลอืทั�งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด ศาลจะใหก้ารรบัรอง

แผนและผลลพัธที์�พฒันาขึ �นจากการประชมุกลุม่ครอบครวัโดยมีขอ้กาํหนดและเงื�อนไขตา่งกนัออกไป ผูเ้ขา้รว่มการประชมุ

กลุม่ครอบครวัจะไดร้บัเตรยีมความพรอ้มในการเขา้รว่มกระบวนการ ซึ�งประสบการณแ์ละบทบาทของผูป้ระสานงานมีความ

สาํคญัอยา่งยิ�งตอ่ผูเ้ขา้รว่มและกระบวนการ52

ในสหราชอาณาจกัรนั�น สว่นใหญ่แลว้ จะใชก้ารประชมุกลุม่ครอบครวัในฐานะกระบวนการตดัสนิใจในคดีที�เป็นการคุม้ครองเดก็ 

ซึ�งในกรณีเหลา่นี � นกัสงคมสงเคราะหจ์ากแผนกเด็กและครอบครวัของบรกิารทางสงัคมจะเป็นผูส้ง่ตอ่คดี การประชมุกลุม่

ครอบครวัประกอบดว้ยสมาชิกครอบครวัของเดก็และครอบครวัขยายของเดก็ดว้ย ผูจ้ดักระบวนการจะอธิบายถงึกระบวนการ

และประเดน็ปัญหาที�ตอ้งแกไ้ข จากนั�นครอบครวัจะรว่มกนัหาทางแกปั้ญหา หากบรกิารทางสงัคมสงเคราะหย์อมรบัคาํแนะนาํ

หรอืขอ้เสนอแนะ ครอบครวัจะไดร้บัการสนบัสนนุใหด้าํเนินการนั�น 

3.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และวิธีการดำเนินการ  29

52 Campbell, C., et al. (2005), Evaluation of the Northern Ireland Youth Conference Service, Northern Ireland Office, Research and Statistical Series: 
Report No. 12. See also: Doak, J. and O’Mahony, D. (2011), “In Search of Legiti- macy: Restorative conferencing in Northern Ireland”, Legal Studies, 
31(2), หน้า 305–325.
51 Zinsstag, E., Teunkens, M. and Pali, B.  (2011), Conferencing: A way forward for restorative justice in Europe, Brussels: European Forum for 
Restorative Justice. See also: Zinsstag, E. and Vanfraechem, I. (2012), “Conferencing – A developing practice of restorative justice”, in Zinsstag, E. and 
Vanfraechem, I. (eds.), Conferencing and Restorative Justice – International Practices and Perspectives, Oxford: Oxford University Press, หน้า 11–32.

กบัการไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด การประชมุคดีเชิงสมานฉนัทม์ุง่หมายที�จะทาํใหผู้ก้ระทาํความผิด

ยอมรบัถงึผลกระทบของการกระทาํของตนที�ไมไ่ดส้รา้งความเสียหายแก่ผูเ้สียหายหรอืครอบครวัเทา่นั�น แตย่งัสง่ผลกระทบ

ตอ่ครอบครวัและญาติมิตรของผูก้ระทาํความผิดเอง ตลอดจนช่วยเปิดโอกาสใหมี้การฟื�นฟคูวามสมัพนัธเ์หลา่นั�น51

สว่นใหญ่แลว้ การประชมุกลุม่ครอบครวั (FGC) มกัใชเ้พื�อหนัเหคดีจากการตั�งขอ้กลา่วหาหรอืฟอ้งรอ้งคดีเดก็ในระบบยตุธิรรม

ทางอาญาที�เป็นทางการ ในประเทศนิวซีแลนด ์กฎหมายระดบัประเทศใหก้ารรบัรองการประชมุกลุม่ครอบครวั โดยมีการใช้

การประชมุกลุม่ครอบครวัในกระบวนการยตุธิรรมเยาวชนตั�งแต ่���� ซึ�งทาํใหก้ารประชมุกลุม่ครอบครวัมีสถานะเชิงสถาบนัใน

ระบบยตุธิรรมเมื�อเปรยีบเทียบกบัแนวทางอื�น ๆ ในชว่งเวลานั�น ปัจจบุนั การประชมุกลุม่ครอบครวัไดร้บัความนิยมแพรห่ลาย

โดยการประยกุตใ์ชใ้นฐานะที�เป็นแนวทางหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาหรอืฟอ้งรอ้งคดีซึ�งเจา้หนา้ที�ตาํรวจเป็นผูด้าํเนินการ 

มีการใชแ้นวทางนี �ในประเทศแคนาดา สาธารณรฐัเช็ก ไอรแ์ลนด ์เลโซโท แอฟรกิาใต ้ รฐัเซาทอ์อสเตรเลยี และสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้



30  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ในการประชมุกลุม่ครอบครวัแหง่หนึ�ง ซึ�งประกอบดว้ยผูก้ระทาํความผิด แมแ่ละตาของผูก้ระทาํความผิด ผูเ้สยีหายและ

เจา้หนา้ที�ตาํรวจทอ้งถิ�น (ผูก้ระทาํการจบักมุ) ผูป้ระสานงานยตุธิรรมเยาวชน พลเมืองสบิคนจากโรงเรยีนในทอ้งถิ�น 

รวมทั�งผูเ้สยีหายและคนอื�น ๆ อีกสองสามคน หลงัจากที�แมแ่ละตาของเขา ผูเ้สยีหาย และเจา้หนา้ที�ตาํรวจไดพ้ดูคยุ

เกี�ยวกบัความผิดและผลกระทบที�เกิดขึ �น ทางผูป้ระสานงานยตุธิรรมไดส้อบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิจากสมาชิกของกลุม่

ประชมุและผูก้ระทาํความผิดวา่ ควรดาํเนินการอยา่งไรเพื�อชดเชยผูเ้สยีหายซึ�งในที�นี �ไดแ้ก่ครูจากอาชญากรรมของเขา 

โดยผูเ้สยีหายไดร้บับาดเจ็บและแวน่ตาเสยีหายจากการวิวาทกบัผูก้ระทาํความผิด หลงัจากผา่นระยะเวลาการประชมุ

ที�ยาวนานนบัชั�วโมง ในชว่งเวลาครึ�งชั�วโมงที�เหลอื กลุม่ผูเ้ขา้รว่มประชมุใหค้วามเหน็วา่ การเยียวยาผูเ้สยีหายควร

ครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลและแวน่ตาใหมข่องครู รวมถงึการทาํงานบรกิารสงัคมในโรงเรยีน

ตวัอยา่งเชน่ โครงการคณุคา่สถาบนัครอบครวัเมืองลดีส ์(Leeds Family Valued) เป็นโครงการของสภาเมืองลสีด ์(Leeds City Council) 

ซึ�งสง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารประชมุกลุม่ครอบครวัมากยิ�งขึ �น โดยเฉพาะครอบครวัที�ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครวั 

จากการประเมินโครงการพบวา่ ครอบครวัตา่ง ๆ เหน็ประโยชนข์องการประชมุกลุม่ครอบครวัในการสนบัสนนุพวกเขา การประเมิน

ยงัพบดว้ยวา่ วิธีการแนะนาํการประชมุกลุม่ครอบครวัใหก้บัครอบครวันั�นเป็นหวัใจสาํคญั และผูป้ระสานงานควรเป็นผูแ้นะนาํ

กระบวนการนี �53

เนื�องจากการประชมุสมานฉันทมี์ผูเ้กี�ยวขอ้งเขา้รว่มในวงกวา้ง ทั�งผูที้�อยู่ในตาํแหน่งที�จะตอ้งทาํงานหรือใหก้ารสนบัสนนุ

ผูก้ระทาํความผิด กระบวนการประชมุจงึมีประสทิธิภาพ เป็นการเฉพาะในฐานะแนวทางที�สามารถรบัประกนัไดว้า่ ผูก้ระทาํ

ความผิดจะปฏิบตัติามขอ้ตกลงที�เหน็พอ้งรว่มกนั ซึ�งในทางปฏิบตันิั�น สว่นใหญ่แลว้ ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการคนอื�น ๆ จะมีบทบาท

ตอ่เนื�องในการตดิตามพฤตกิรรมของผูก้ระทาํความผิด ซึ�งจะชว่ยรบัประกนัวา่ ผูก้ระทาํความผิดจะปฏิบตัติามกระบวนการฟื�นฟู

แกไ้ขพฤตินิสยั และดาํเนินการชดเชยเยียวยาตามที�เขาตกลงไว ้

กรณศีกึษา การประชมุกลุมครอบครวัa

การประชุมชุมชน (Community Conferences)

การประชมุชมุชนจะถกูใชใ้นฐานะ “มาตรการทางเลอืก” ซึ�งสามารถหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาหรอืฟอ้งรอ้งผูก้ระทาํความผิด

ในระบบยตุธิรรมเชิงอาญาได ้สว่นใหญ่แลว้ กลุม่ชมุชนหรอืหนว่ยงานเป็นผูจ้ดักระบวนการและอาจไดร้บังบประมาณสนบัสนนุ

จากรฐับาลหรอืไมก็่ได ้การประชมุจะนาํผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูก้ระทาํความผิด ผูเ้สียหาย รวมทั�งสมาชิกคนอื�น ๆ ของชมุชนซึ�งมี

สว่นไดส้ว่นเสยี (เชน่ ครูในโรงเรยีนของผูก้ระทาํความผิดหรอืนายจา้ง) มาเขา้รว่มกระบวนการ หนว่ยงานหรอืกลุม่ชมุชนซึ�งรบั

ผูก้ระทาํความผิดเขา้สูก่ระบวนการจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการตดิตามวา่ ผูก้ระทาํความผิดปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ไดต้กลงไวห้รอืไม ่

โดยอาจดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยตรงจากเจา้หนา้ที�บงัคบัใชก้ฎหมายหรอืเจา้หนา้ที�ยตุธิรรมหรอืไมก็่ได้
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เยาวชนคนหนึ�งบกุรุกเขา้ไปในบา้นของครอบครวัผูส้งูอาย ุเยาวชนคนนี�ตอ้งการเงินเพื�อนาํไปซื �อยาเสพติด 

ขณะที�เยาวชนพยายามที�จะหลบหนี ชายสงูอายพุยายามที�จะยบัยั�งขดัขืนจนไดร้บับาดเจ็บ ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ชมุชนประกอบดว้ยสามีภรรยาผูส้งูอาย ุลกูชายของพวกเขาและเพื�อนบา้น เยาวชนผูก้ระทาํความผิด พอ่และ

ป้าของเขา เจา้หนา้ที�ตาํรวจทอ้งถิ�น และผูอ้ภิบาลหรืออธิการโบสถ์

ชายสงูอายบุอกกบัเด็กหนุ่มวา่ เขาโกรธเพียงใดที�บา้นของเขา ซึ�งเขาเพียรทาํงานหนกัมาตลอดชีวิตถกูบกุรุก

และถกูทาํลายจนตวัเขาเองไดร้บับาดเจ็บสาหสั ภรรยาของชายชรากลา่ววา่ จากเหตกุารณนี์� เธอตอ้งเขา้นอน

ดว้ยความหวาดผวาและเธออยากจะทิ �งบา้นหลงันี �ไปเพื�อยา้ยไปอยูใ่นที�ที�ปลอดภยักวา่นี �

เยาวชนแสดงใหเ้หน็วา่ เขาสาํนกึผิดและไมไ่ดพ้ยายามที�จะแกต้วัหรอืแกต้า่งใหก้บัพฤตกิรรมของตวัเองแตอ่ยา่งใด 

ซึ�งในระหวา่งการประชมุนั�น เขาเลา่วา่ แม่ของเขาเสียชีวิตประมาณหนึ�งปีที�ผ่านมา และเขาใชย้าเสพติดเพื�อ

เยียวยาความรูส้กึสญูเสยี การประชมุชมุชนจงึลงความเหน็วา่ เยาวชนควรทาํงานอาสาสมคัรใหก้บัอธิการโบสถ ์

โดยอธิการจะเป็นผูด้แูล นอกจากนี� เขาจะตอ้งเขา้พบที�ปรกึษาเพื�อบาํบดัความรูส้กึสญูเสยี รวมทั�งจะตอ้งเขา้รบั

การบาํบดัการใชย้าเสพติด ตลอดจนเขา้รว่มกิจกรรมกบัชมรมเยาวชนทอ้งถิ�นภายใตก้ารดแูลของนกัสงัคม

สงเคราะหใ์นชว่งเวลาหนึ�งปี ซึ�งผูพิ้พากษาศาลเยาวชนเหน็ชอบกบัแผนการนี �

กรณีศึกษา การประชุมเยาวชนในไอร์แลนด์เหนือ
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โครงการสนัตภิาพชุมชน – ประเทศแอฟร�กาใต

• พวกเราชว่ยสรา้งสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัและมั�นคงในชมุชนของเรา

• พวกเราเคารพรฐัธรรมนญูแอฟรกิาใต้

• พวกเราทาํงานภายใตก้รอบกฎหมาย

• พวกเราไมเ่ขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งในกรณีพิพาท

• พวกเราทาํงานในชมุชนในฐานะกลุม่ความรว่มมือ ไมไ่ดท้าํงานในฐานะปัจเจกบคุคล

• พวกเราปฏิบตัติามขั�นตอนการดาํเนินงานซึ�งสามารถเปิดเผยไดต้อ่ชมุชน

• พวกเราไมน่าํการทาํงานหรอืผูค้นที�เกี�ยวขอ้งไปพดูลบัหลงันอกเหนือจากเวลางาน

• พวกเรามีความมุง่มั�นในการดาํเนินการ

• เปา้หมายของพวกเราคือการเยียวยา ไมใ่ชก่ารทาํรา้ย

กวา่สบิปีแลว้ที�โครงการสนัตภิาพชมุชนไดส้รา้งธรรมาภิบาลชมุชนชดุตน้แบบซึ�งสามารถนาํไปปรบัใชก้บัโครงการ

อื�นได ้ศนูยก์ลางของโครงการอยูที่�กิจกรรมของเครอืขา่ย “คณะกรรมการสนัตภิาพ” ในพื �นที� ��� แหง่ทั�วแอฟรกิาใต ้

ในการดาํเนินกิจกรรมสง่เสรมิและสรา้งสนัตภิาพนั�น คณะกรรมการสนัตภิาพกลายเป็นทรพัยากรที�มีคณุคา่ในชมุชน

ที�พวกเขาทาํงานดว้ย วตัถปุระสงคข์องโครงการสนัตภิาพชมุชนคือการสง่เสรมิความมั�นคงของมนษุย ์คณุคา่ของ

องคค์วามรูท้อ้งถิ�น การปลกูฝังและสรา้งทนุทางสงัคม และการสรา้งพนัธมิตรที�มีประสทิธิภาพ

นา่เสยีดายวา่ คณะกรรมการสนัตภิาพไมไ่ดจ้ดักิจกรรมมากนกัในปัจจบุนัดว้ยเหตผุลทางการเมือง แมว้า่จะมี

กิจกรรมตน้แบบพรอ้มใชง้านอยูแ่ลว้ก็ตาม สมาชิกคณะกรรมการสนัตภิาพใชแ้นวทางตอ่ไปนี�ในการดาํเนินงาน

ที�มา Community Peace Programme, Institute of Criminology, Faculty of Law, University of Cape Town:

www.ideaswork.org/aboutcommunitypeace.html.



การประชมุแบบวงกลมและชนพ�น้เมืองในประเทศแคนาดา

วงกลมแสดงถงึหลกัการสาํคญัในโลกทศันแ์ละระบบความเชื�อของชนพื�นเมือง ไดแ้ก่ ความเชื�อมโยงซึ�งกนัและกนั 

ความเสมอภาค และความตอ่เนื�อง ตามคาํสอนดั�งเดมินั�น แบบแผนของชีวิตตามฤดกูาล การเกิดใหม ่การเคลื�อนยา้ย

ของสตัวแ์ละมนษุยที์�เป็นไปอยา่งตอ่เนื�องเหมือนวงกลมที�ไมมี่จดุเริ�มตน้และจดุสิ �นสดุ วงกลมหมายถงึการนบัรว่ม

ทกุคน (inclusiveness) และไมมี่ลาํดบัชั�น การประชมุแบบวงกลมเป็นสญัลกัษณข์องบรูณภาพและความเสมอภาค 

การประชมุแบบวงกลมจะตอ้งเคารพและรบัฟังมมุมองของผูเ้ขา้รว่มทกุคน ความเหน็ใด ๆ  จะตอ้งตอบสนองตอ่คาํถาม

หรอืปัญหาโดยตรง ไมใ่ชค่วามเหน็ที�บคุคลหนึ�งเอย่ขึ �นเทา่นั�น ในการประชมุแบบวงกลม วตัถชิุ �นหนึ�ง เชน่ ไมเ้ทา้ 

กอ้นหินหรอืขนนกสามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการจดักระบวนการได ้ผูที้�ถือ “ไมเ้ทา้พดูได”้ เทา่นั�นที�มีสทิธิ�พดู ไมเ้ทา้

จะถกูสง่ไปรอบวงอยา่งเป็นระบบเพื�อใหท้กุคนมีโอกาสไดพ้ดูและมีสว่นรว่ม กระบวนการประชมุแบบวงกลมไดร้บั

การรบัรองและนาํมาใชใ้นระบบยตุธิรรมรว่มสมยั และยงัใหก้รอบการดาํเนินงานเพื�อประยกุต์ใชใ้นระบบยตุธิรรมของ

ชนพื�นเมือง ทั�งนี � การประชมุแบบวงกลมเพื�อความยตุธิรรมมีหลายรูปแบบดว้ยกนั 

กระบวนการประชมุแบบวงกลมเพื�อระงบัขอ้พิพาทเปิดโอกาสใหบ้คุคลที�มีความประสงคไ์ดแ้กปั้ญหาความขดัแยง้

ในสภาพแวดลอ้มเพื�อการเยียวยา (healing environment) กระบวนการนี �ชว่ยใหผู้ค้นสามารถระงบัขอ้พิพาทก่อนที�

จะลกุลามเป็นอาชญากรรม หรอืเพื�อปอ้งกนัความขดัแยง้ที�จะเกิดขึ �นในชมุชน  กระบวนการนี �สามารถดาํเนินการ

ในรูปแบบที�มีเฉพาะคูก่รณีเขา้รว่มประชมุเทา่นั�น หรอืในรูปแบบการประชมุแบบกลุม่ก็ได ้

กระบวนการประชมุแบบวงกลมเพื�อแกปั้ญหาในระยะแรกออกแบบใหใ้ชก้บัผูก้ระทาํความผิดซึ�งอยูใ่นขั�นก่อนการ

ตั�งขอ้กลา่วหาและหลงัการตั�งขอ้กลา่วหาในการดาํเนินคดีอาญา กระบวนการนี �อาศยัความเหน็และขอ้มลูจากชมุชน 

และผูเ้สยีหายมารา่งขอ้เสนอแนะ ซึ�งจะนาํไปสูก่ระบวนการเยียวยาสาํหรบัผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํความผิด และชมุชน 

การประชุมแบบวงกลมเพื�อแก้ปัญหาในระยะแรก (Early Intervention Circles)

การประชุมแบบวงกลมเพื�อระงบัข้อพพิาท (Conflict Resolution Circles)

32  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ชนพื�นเมืองมีประเพณีการใช้การประชุมแบบวงกลมเพื�อการตัดสินใจ การเฉลิมฉลองทางจิตวิญญาณ การเยียวยา การแบ่งปัน

และการสอน การประชุมแบบวงกลมได้รับการรับรองและนำมาใช้ในระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ�งการประชุมแบบวงกลม

สามารถใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี และยังสามารถนำมาใช้ภายในชุมชนท้องถิ�นเพื�อแก้ปัญหาข้อกังวลเกี�ยวกับอาชญากรรม

หรือพฤติกรรมต่อต้านสังคมของสมาชิกชุน รวมทั�งแก้ปัญหาการร้องเรียนของชุมชนต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือ

หน่วยงานราชทัณฑ์ ซึ�งการสานเสวนาร่วมกันในชุมชนสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงบวกได้ การประชุมแบบวงกลมยังสามารถ

นำมาใช้ในโรงเรียนเพื�อแก้ปัญหาการกระทำความผิดของผู้เยาว์และการระงับข้อพิพาท ทั�งยังสามารถนำมาใช้ในคดีความ

ขัดแย้งระหว่างชุมชนหรืออาชญากรรมที�เกิดจากความเกลียดชัง (Hate crime) ได้อีกด้วย�� นอกจากนี� การประชุมแบบวงกลม

ยังสามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ลดความรุนแรงภายในทัณฑสถานและในสถานกักกัน�� อีกทั�งกระบวนการนี�

ยังสามารถนำมาใช้สนับสนุนการคืนกลับสู่ชุมชนของผู้ต้องขังหรือการคืนกลับสู่โรงเรียนของเยาวชนเมื�อพ้นโทษต้องขัง 

การประชุมแบบวงกลม (Circles)

54 Chapman, T. and Kremmel, K. (2018), “Community in Conflict in Intercultural Contexts and How Restora- tive Justice Can Respond”, in Pali, B. and 
Aertsen, I. (eds.), Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. Abingdon, Oxon: Routledge, หน้า 144–163.
55 Butler, M. and Maruna, S. (2016), “Rethinking Prison Disciplinary Processes: A potential future for restora- tive justice”, Victims and Offenders, 11(1), 
หน้า 126–148; Nowotny, J. J. and Carara, M. (2018), “The use of restorative practices to reduce prison gang violence: Lessons on transforming cultures 
of violence”, Conflict Resolution Quarterly, 36(2), หน้า 131–144.



การประชุมแบบวงกลมและชนพ�น้เมืองในประเทศแคนาดา (ตอ)

การประชมุที�มีพลงัและมีบทบาทสาํคญัคือ การประชมุแบบวงกลมเพื�อการเยียวยา กระบวนการนี �ใชก้บัผูที้�กาํลงั

เผชิญวิกฤตหิรอืผูที้�กาํลงัรูส้กึวา่ตอ้งการการสนบัสนนุในชว่งเวลาของการฟื�นฟ ูผูเ้ขา้รว่มกระบวนการอาจเป็น

ผูเ้สยีหายจากอาชญากรรม ผูก้ระทาํความผิดที�อยูใ่นขั�นตอนก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาหรอืที�อยูร่ะหวา่งการคมุขงั 

กระบวนการนี �นาํโดยผูจ้ดักระบวนการ (Circle keeper) และมีผูเ้ขา้รว่มหลากหลายขึ �นอยูก่บัวา่ ผูเ้สยีหายหรอื

ผูก้ระทาํความผิดรูส้กึวา่ มีใครบา้งที�อยากใหเ้ขา้มาอยูใ่นกระบวนการนี � ซึ�งอาจจะเป็นครอบครวั ญาตมิิตร ผูด้แูล 

ผูเ้สยีหายหรอืผูด้แูลผูเ้สยีหาย กระบวนการนี �สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหรอืปัญหาอื�น ๆ ที�บคุคลนั�นตอ้งการจะหารอื 

ซึ�งผูเ้ขา้รว่มสามารถบอกเลา่และใหปั้ญหาของตวัเองไดร้บัการรบัฟังในบรรยากาศที�มีเมตตาจิต และในสภาพแวดลอ้ม

ที�เกื �อหนนุกนัและกนัตามที�บคุคลตอ้งการเพื�อเริ�มตน้กระบวนการเยียวยา ซึ�งการแลกเปลี�ยนกนัภายในกลุม่

ชว่ยใหท้กุคนสามารถแบง่เบาภาระและความรูส้กึหนกัหนว่งของบคุคลที�ตอ้งการเยียวยาได ้กระบวนการนี �ชว่ย

เสรมิสรา้งสายสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกในกลุม่ใหแ้นน่แฟน้ยิ�งขึ �น

การประชุมแบบวงกลมเพื�อการเยยีวยา (Healing Circles)

การประชมุพจิารณาคดแีบบวงกลม (Sentencing Circles)

ถงึแมจ้ะมีการดาํเนินคดีทางอาญาแลว้ก็ตาม หากขอ้มลูและความเหน็จากชมุชนในการประชมุพิจารณาแบบวงกลมมีความสาํคญั

ไม่ยิ�งหย่อนไปกว่ากนั การประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลมอาจดาํเนินการภายในหรือนอกศาล และอาจมีผูพิ้พากษาและ

ทนายความเขา้รว่มหรอืไมเ่ขา้รว่มก็ได ้ทั�งนี � การพิพากษาลงโทษไมไ่ดข้ึ �นอยูก่บัคาํแนะนาํจากการประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลม 

แตก่ระบวนการจะเป็นแหลง่ขอ้มลูที�มีคณุคา่อย่างยิ�งสาํหรบัศาลในการพิจารณาตดัสินคดี เพื�อใหก้ารประชมุพิจารณาคดี

แบบวงกลมมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �นนั�น การปฏิบตัิตามขอ้ตกลงซึ�งกาํหนดรายละเอียดก่อนกระบวนการ และการรายงาน

ผลลพัธจ์ากกระบวนการตอ่ศาลมีความสาํคญัอยา่งยิ�ง57 และจะตอ้งมีการคุม้ครองและดแูลเพื�อรบัประกนัวา่ กระบวนการนี �

ไมไ่ดก้ลายเป็นพื �นที�ที�ผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมตกเป็นเหยื�อซํ�าอีกครั�ง58 ทั�งนี � การสรา้งความเชื�อมั�นวา่ ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ

โดยเฉพาะผูที้�สง่เสยีงแทนชมุชนจะสามารถสะทอ้นถงึคณุคา่ที�กระบวนการตอ้งการมีความสาํคญัอยา่งยิ�ง59 โดยสามารถปรบั

ประยกุตข์อ้ตกลงในการดาํเนินการที�มีอยูใ่หเ้ขา้กบับรบิททอ้งถิ�นเพื�อดาํเนินกระบวนการนี �กบัชมุชนได ้

56 ดูเพ่ิมเติมได้ท่ี: Fellegi, B. and Szego, D. (2013), Handbook for Facilitating Peacemaking Circles: www.euforumrj.org/ sites/default/files/2019-11/peacemaking_
circle_handbook.pdf.
57 Rudin, J. (2019), Indigenous People and the Criminal Justice System: A practitioner handbook, Toronto: Emond, หน้า 233.
58 Royal Commission on Aboriginal Peoples มีความกังวลต่อการตกเป็นเหย่ือซ้ำ Canada, Royal Commission  on Aboriginal Peoples (1996), Bridging the Cultural 
Divide: A Report on Aboriginal People and Criminal Justice in Canada, Ottawa; Supply and Services Canada, หน้า 269.
59 Rudin, J. (2019), Indigenous People and the Criminal Justice System, หน้า 218.

Reprinted with permission: macKinnon, j. (����), Bringing Balance to the Scales of Justice, charlottetown:

mcpei indigenous justice program, หน้า. ��–��: mcpei.ca/wp-content/uploads/����/��/Bringing-

Balance-to-the- scales-of-justice-resource-guide.pdf.

ขั�นตอนที� � ตดัสนิวา่ คดีหรอืกรณีนั�นเหมาะสมสาํหรบักระบวนการประชมุแบบวงกลมหรอืไม่

ขั�นตอนที� � เตรยีมความพรอ้มใหคู้ก่รณีซึ�งจะเขา้รว่มในกระบวนการ 

ขั�นตอนที� � แสวงหาขอ้ตกลงรว่มกนัจากการกระชมุแบบวงกลม

ขั�นตอนที� � ดาํเนินการตดิตามและสรา้งความเชื�อมั�นวา่ ผูก้ระทาํความผิดจะปฏิบตัติามขอ้ตกลง

ในบางกรณี อาจมีการประชมุแบบวงกลมหลายวง ซึ�งเริ�มจากผูก้ระทาํความผิดและผูด้แูล จากนั�นจะมีวงประชมุลกัษณะเดียวกนันี �

สาํหรบัผูเ้สยีหายและผูด้แูล สดุทา้ย การประชมุแบบวงกลมขั�นตอ่ไปจะจดัขึ �นเพื�อใหคู้ก่รณีทกุคนมาเขา้รว่มพรอ้มกนั56

ขั�นตอนสาํคญัสี�ประการของกระบวนการประชมุแบบวงกลม

3.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และวิธีการดำเนินการ  33



การประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลมเป็นแนวทางที�สามารถนาํหลกัการความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทม์าปรบัใชภ้ายในกรอบการ
ดาํเนินงานแบบองคร์วม ซึ�งบคุลากรในระบบยตุธิรรมจะมีอาํนาจและหนา้ที�รว่มกบัสมาชิกชมุชน กระบวนการนี �ยงัใหท้างเลอืก
ที�หลากหลายในการเยียวยาและลงโทษ60 ทั�งยงัใหแ้นวทางแกปั้ญหาที�มีความยืดหยุน่ และสามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์
ของผูก้ระทาํความผิดแต่ละคน รวมทั�งเงื�อนไขของคดีและศกัยภาพของชมุชนอีกดว้ย การประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลม
ออกแบบเพื�อยกระดบัสาํนกึรว่มของชมุชน และเพื�อเสรมิพลงัผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํความผิด และสมาชิกชมุชนผา่นกระบวนการ
เยียวยาและแกปั้ญหา เปา้หมายหลกัของกระบวนการคือการเยียวยาผูที้�ไดร้บัผลกระทบทกุคน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูเ้สยีหาย 
และยงัเอื �อใหเ้กิดการบาํบดัแกไ้ข และการส่งผูก้ระทาํความผิดกลบัคืนสู่สงัคม โดยฟื�นฟูความสมัพนัธท์างสงัคมระหว่าง
ผูก้ระทาํความผิดและสมาชิกชมุชน

ในบางกรณี การประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลมไมไ่ดมี้ชมุชนเขา้รว่มในวงกวา้ง จะมีเพียงผูเ้สยีหายและผูด้แูล ผูก้ระทาํความผิด 
ครอบครวัและผูด้แูล ทนายความ และผูพิ้พากษา (ผูอ้าวโุสหรอืผูรู้ข้องชมุชน) เทา่นั�น “ผูเ้ขา้รว่มประกอบดว้ยผูที้�รูจ้กัผูก้ระทาํ
ความผิดและมีความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบับรกิารที�ตอ้งการ และไมจ่าํเป็นที�ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งพดูแทนชมุชน” 61

ในประเทศแคนาดา การประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลมจะใชก้บัผูก้ระทาํความผิดที�เป็นผูใ้หญ่และผูเ้ยาว ์และใชก้บัฐานความผิด
หลากหลาย กระบวนการนี �ใชท้ั�งในพื �นที�ชนบทและเมือง ส่วนใหญ่แลว้ การประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลมประกอบดว้ย
กระบวนการขั�นตา่ง ๆ ดงันี � (�) ผูก้ระทาํความผิดยื�นความจาํนงเขา้รว่มกระบวนการประชมุแบบวงกลม (�) จดัประชมุแบบวงกลม
เพื�อการเยียวยาสาํหรบัผูเ้สยีหาย (�) จดัประชมุแบบวงกลมเพื�อการเยียวยาสาํหรบัผูก้ระทาํความผิด (�) จดัการประชมุพิจารณา
คดีแบบวงกลมเพื�อพฒันาขอ้ตกลงรว่มวา่ดว้ยแผนการลงโทษ และ (�) จดัประชมุตดิตามแบบวงกลมเพื�อตดิตามความกา้วหนา้
ของผูก้ระทาํความผิด ซึ�งแผนการลงโทษจะประกอบดว้ยพนัธะรบัผิดชอบซึ�งมาจากระบบยตุธิรรม ชมุชน และสมาชิกครอบครวั 
รวมทั�งจากผูก้ระทาํความผิดเอง กระบวนการนี �ประกอบดว้ยการตดิตามวา่ ผูก้ระทาํความผิดปฏิบตัติามขอ้ตกลงที�ใหไ้วแ้ละ
ขอ้ตกลงรว่มกนัหรอืไม ่และเพื�อใหค้วามชว่ยเหลือและสนบัสนนุผูก้ระทาํความผิดหลงัจากมีการพิพากษาคดีแลว้ 

ในประเทศเมก็ซโิก ภายใตก้ฎหมายแหง่ชาตวิา่ดว้ยกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาสาํหรบัวยัรุน่ (National Law on the Integral 
System of Criminal Justice for Adolescent (2016)) นั�น “การประชมุแบบวงกลมเชิงสมานฉนัท”์ เป็นหนึ�งในสามมาตรการ
ที�เรียกว่า “กระบวนการสมานฉันท”์ ซึ�งใชก้บัเด็กอายรุะหว่าง �� ถึง �� ปีภายในระบบยตุิธรรมสาํหรบัเด็กและเยาวชน 
ซึ�งเด็กจะตอ้งยอมรบัความรบัผิดชอบก่อนเป็นอนัดบัแรก เจา้หนา้ที�จากระบบยตุิธรรมสาํหรบัเด็กและเยาวชน เด็กซึ�งเป็น
ผูร้บัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ �น และสมาชิกชุมชนที�ไดร้บัผลกระทบลว้นสามารถเขา้ร่วมในการประชุมแบบวงกลม
เชิงสมานฉนัทไ์ด ้ขอ้ตกลงที�เป็นผลมาจากกระบวนการนี �ประกอบดว้ยการชดเชย แผนการเยียวยา หรอืขอ้เสนอแนะเพื�อกาํหนด
เงื�อนไขใหป้ฏิบตัริะหวา่งการพกัรอหรอืการะงบัการพิจารณาคดีในศาล 

นอกเหนือจากการประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลมแลว้ ความยตุิธรรมเชิงสมานฉันทย์งัแสวงหาพื �นที�ในศาลพิจารณาคดี
ชนพื�นเมือง (indigenous sentencing courts) อีกดว้ย ศาลประเภทนี�มีอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด ์
ในประเทศออสเตรเลยีนั�น ศาลพิจารณาคดีชนพื�นเมืองจะตดัสนิคดีที�ผูก้ระทาํความผิดคดีความรุนแรงในครอบครวัหรอืความรุนแรง
ในคูค่รองเป็นชนพื�นเมือง โดยผูเ้สยีหายและสมาชิกชมุชนสามารถเขา้รว่มในกระบวนการตดัสนิลงโทษได ้กระบวนการจะนาํ
ไปสูก่ารวางแผนลงโทษหรอื “แผนการเยียวยา” ซึ�งจะนบัเป็นสว่นหนึ�งของการลงโทษในระบบที�เป็นทางการ ทั�งนี � กระบวนการ
ของศาลพิจารณาคดีชนพื�นเมืองมกัประสบความสาํเรจ็ในเปา้หมายที�ชมุชนวางไว ้และในบางกรณี สามารถฟื�นฟแูละยกระดบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งชมุชนและระบบยตุธิรรมไดอี้กดว้ย เนื�องจากมีกระบวนการที�สอดคลอ้งกบับรบิทวฒันธรรม มีการยกระดบั
การสื�อสาร และสรา้งการมีสว่นรว่มของชมุชนมากยิ�งขึ �น62

60 ดูตัวอย่างได้ที่ Larsen, J. J. (2014), Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System, Canberra: Australian Institute of Criminology.
61 Rudin, J. (2019), Indigenous People and the Criminal Justice System, หน้า 230.
62 Chapman, T. and Kremmel, K. (2018), “Community in Conflict in Intercultural Contexts and how Restora- tive Justice can Respond”; Marchetti, E. (2015),
“An Australian Indigenous-Focused Justice Response to Intimate Partner Violence: Offenders’ Perceptions of the Sentencing Process”, British Journal 
of Criminology, 55 (1), หน้า 86–106; Marchetti (2017), “Nothing Works? A Meta-Review of Indigenous Sentencing Court Evaluations”; Marchetti, E. and Daly,
K. (2017), “Indigenous Partner Violence, Indigenous Sentencing Courts, and Pathways to Desistance”, Violence Against Women, 23(12),หน้า 1513–1535; 
Morgan, A. and Louis, E. (2010), Evaluation of the Queensland Murri Court: Final Report, Canberra: Australian Institute of Criminology.
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ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์าํหรบัเดก็และเยาวชนเป็นองคป์ระกอบหลกัของระบบยตุธิรรมเดก็และเยาวชน

ที�มีประสทิธิภาพ เป็นธรรม และเป็นมิตรตอ่เดก็ กระบวนการเชิงสมานฉนัทไ์ดร้บัการพฒันาเป็นสว่นหนึ�งของ

ระบบยตุธิรรมเยาวชนหรอืดาํเนินการภายนอกระบบยตุธิรรม เชน่ ดาํเนินการในโรงเรยีนหรอืชมุชน กระบวนการ

เหลา่นี �แกปั้ญหาความผิดลหโุทษและความขดัแยง้ในเชิงการอบรมปลกูฝัง และใชวิ้ธีการแบบกา้วหนา้โดยไมตี่ตรา

เยาวชนดว้ยการหลบหลีก (shunning) หรอืดาํเนินคดีอาญา ในหลายประเทศนั�น กระบวนการดงักลา่วเสนอ

โอกาสในการสรา้งชมุชนที�สามารถดแูลเยาวชนที�ทาํผิดกฎหมายโดยเฉพาะ และยงัเปิดโอกาสในการสง่เสรมิ

มาตรการหลากหลายเพื�อใหเ้ป็นทางเลือกทดแทนการลงโทษเยาวชนดว้ยการคมุขงั นอกจากนี� กระบวนการ

เชิงสมานฉนัทย์งัเปิดโอกาสใหค้รอบครวัผูก้ระทาํความผิดไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการแกปั้ญหาa

หากพิจารณามมุมองดา้นการศกึษาและพฒันาการ จะเหน็คณุปูการของแนวทางความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ตอ่เด็กที�ชดัเจน ซึ�งการดาํเนินการดว้ยความเคารพสิทธิของเด็กจะช่วยสง่เสรมิความรบัผิดชอบของเด็ก และ

การส่งคืนเด็กที�กระทาํความผิดคืนสู่สงัคมดว้ยกระบวนการที�เป็นความสมคัรใจและไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อเด็ก 

ซึ�งการเขา้สูก่ระบวนการดว้ยตวัเองมีคณุคา่ในเชิงการศกึษาอยา่งยิ�ง

ในช่วง �� ปีที�ผ่านมานี� การใชค้วามยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นบรบิทความยตุิธรรมเยาวชนขยายตวัมากขึ �น

อยา่งไมเ่คยปรากฏมาก่อน กระบวนการเหลา่นี �เป็นทางเลอืกหนึ�งในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาหรอืสว่นหนึ�ง

ของโครงการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาและการฟอ้งรองf ซึ�งปรากฏการณเ์หลา่นี �สะทอ้นวา่ มีการเปลี�ยน

กระบวนทศันว์า่ดว้ยความยตุธิรรมเดก็และเยาวชนโดยใหค้วามสาํคญัที�พฒันาการของเดก็ สทิธิของเดก็ และ

การคุม้ครองทางกฎหมายเพิ�มมากยิ�งขึ �น นา่เสยีดายวา่ ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทย์งัคงมีสถานะเป็นกระบวน

ชายขอบในระบบยตุธิรรมเดก็และเยาวชน ทั�งที�ในหลายกรณีนั�น ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทค์วรเป็นหวัใจหลกั

ของระบบและควรเป็นกระบวนการที�ควรเลือกใชม้ากกวา่วิธีอื�น ๆg

การใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นกรณีที�เกี�ยวขอ้งกบัเดก็สามารถดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบh ในบางประเทศ 

ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทก์ลายเป็นวิธีการที�ใชก้นัเป็นปกตกิบัผูก้ระทาํความผิดที�เป็นผูเ้ยาวห์รอืก่ออาชญากรรม

เลก็นอ้ยi รฐัเซาทอ์อสเตรเลยีใชก้ารประชมุคดีเชิงสมานฉนัทม์าตั�งแตท่ศวรรษที� ���� และยงัใชใ้นคดีอาญาที�มีโทษ

สงูกวา่คดีลหโุทษเลก็นอ้ยหากเยาวชนไมเ่คยกระทาํความผิดมาก่อนหรอืเป็นผูเ้ยาวj์ บางประเทศมีการใชก้ฎหมาย

อนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิเดก็ (Convention on the Rights of the Child - CRC) ขอ้ �� (�) กาํหนดใหร้ฐัภาคี 

“หาทางสง่เสรมิใหมี้การตรากฎหมายกาํหนดกระบวนวิธีพิจารณา จดัตั�งหน่วยงานและสถาบนั ซึ�งจะใชเ้ป็น

การเฉพาะกบัเด็กที�ถกูกลา่วหา ตั�งขอ้กลา่วหา หรอืไดร้บัการพิจารณาวา่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา”b ในปี ���� 

คณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธิของเดก็ไดใ้หแ้นวทางเฉพาะวา่ดว้ยสทิธิของเดก็ในการเขา้ถงึความยตุธิรรมสาํหรบัผูเ้ยาว ์

โดยใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเตมิแก่รฐัภาคีในการใชม้าตรการทางเลอืก เชน่ การหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาหรอื

ฟอ้งรอ้ง และความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์“เพื�อแกปั้ญหาเดก็ที�ทาํผิดกฎหมายดว้ยกระบวนการที�มีประสทิธิภาพ 

ซึ�งไมใ่ชเ่ฉพาะประโยชนส์งูสดุสาํหรบัเดก็เทา่นั�น แตก่ระบวนการยงัเป็นประโยชนต์อ่สงัคมโดยรวมทั�งระยะสั�น

และระยะยาว”c คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิของเด็กสรุปวา่ จากหลกัการคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของเด็กเป็น

อนัดบัแรกนั�น “วตัถปุระสงคด์ั�งเดิมของระบบยตุิธรรมทางอาญาในการดาํเนินการกบัเด็กที�กระทาํความผิด 

เช่น การปราบปรามหรือการลงโทษ ควรเปลี�ยนเป็นการฟื�นฟแูละความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท”์d ในปี ���� 

คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิของเด็กยงัเสนอแนะเพิ�มเติมวา่ รฐัภาคีควรใชป้ระโยชนจ์าก “ประสบการณก์ารใช้

และดาํเนินมาตรการที�มิใช่การคมุขงั รวมทั�งการใชม้าตรการดา้นความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท”์ และดาํเนิน

มาตรการเหลา่นั�นโดยปรบัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและประเพณีของตนe



a Hamilton, C. and Yarrow, E. (����), “Preventing and addressing youth offending: Restorative justice and  amily focused programming”, 
in Kury, H., Redo, S. and Shea, S. (eds.), Women and Children as Victims and Offend- ers, Zurich: Springer, หน้า ���–���.
b Convention on the Rights of the Child, �� November ����, United Nations Treaty Series, vol. ����, หน้า �.
c Committee on the Rights of the Child (����), General Comment No. �� (����) on children’s rights in juvenile justice, CRC/C/GC/��, 
หน้า � และ ��.
d Idem, para ��; also Committee on the Rights of the Child (����), General comment No. �� (����) on the right of the child to have his 
or her best interests taken as a primary consideration (art. �, หน้า �), CRC/C/GC/��, หน้า ��.
e Committee on the Rights of the Child (����), General Comment No. �� (����) on children’s rights in juvenile justice, CRC/C/GC/��, หน้า ��.
f Dunkel, F., Horsfield, P. and Parosanu, A. (eds.) (����), Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices 
in Europe: Snapshots from �� EU Member States, Brussels: International Juvenile Justice Observatory.
g Cregut, F. (����), The Restorative Approach to Juvenile Justice, Lausanne: Terre des Hommes, หน้า ��.
h Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence against Children (����), Promoting Restorative Justice or Children, 
New York: United Nations.
i Bazemore, G. and McLeod, C. (����), “Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social Control”, in Weitekamp, E.G.M., 
and Kerner, H.-J. (eds.), Restorative Justice: Theoretical foundations, London: Routledge, หน้า ���–���.
j Hayes, H. and Daly, K. (����), “Conferencing and Re-offending in Queensland”, The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 
��(�), หน้า ���–���.
k International Juvenile Justice Observatory (����), Implementing Restorative Justice with Children: Practical guide, Brussels: JJO: 
www.oijj.org/sites/default/files/implementing_practical_guide_eng.pdf.
l Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children (����), Promot- ing Restorative Justice for 
Children, New York: United Nations.
m For further information on restorative justice with children and youth, see Chapman, T., Anderson, M. and Gellin, M. (����), Protecting 
Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European model of restor- ative justice with children and young people, 
Brussels: International Juvenile Justice Observatory.
n Strang, H. et al. (����), Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims.
o
 

Livingstone, N., Macdonald, G. and Carr, N. (����), Restorative justice conferencing for reducing recidivism in young offenders (aged � to ��), 
The Cochrane Library, Issue �, Art. No. CD������.
p Wilson, D.B., Olaghere, A. and Kimbrell, C.S. (����), “Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juve- nile Justice: A Meta-Analysis. 
Department of Criminology”, Law and Society, George Mason University, หน้า ��.
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ยุติธรรมเด็กและเยาวชนเพื�อใชค้วามยุติธรรมเชิงสมานฉันทใ์นการดาํเนินการทางกฎหมายขั�นตอนต่าง ๆ 

(ตั�งแตก่่อนการพิจารณาคดีไปจนถงึการกลบัคืนสูส่งัคม) และมีการใชก้ระบวนการรูปแบบตา่ง ๆ (การประชมุคดี

เชิงสมานฉนัท ์การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายกบัผูก้ระทาํความผิด เป็นตน้) ซึ�งกระบวนการเหลา่นี �มีการดาํเนินการ

แพรห่ลายทั�วประเทศ

กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะที�สามารถรบัประกนัความปลอดภยัของเดก็ 

เคารพสิทธิ และสอดคลอ้งกบัหลกัการคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของเด็กเป็นอนัดบัแรกk ซึ�งการดาํเนินการให้

ฝ่ายตลุาการทบทวนกระบวนการและผลลพัธข์องวิธีการเชิงสมานฉนัทจ์ะช่วยสรา้งความเชื�อมั�นวา่ จะมีการ

เคารพสทิธิของเดก็ และการดาํเนินกระบวนการนั�นเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายl   อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตันิั�น 

กลไกการกาํกบัดแูลมีความสาํคญัยิ�งกวา่แนวปฏิบตัทีิ�ใชเ้ป็นบรรทดัฐานm

ปัจจบุนั การเก็บรวบรวมหลกัฐานเกี�ยวกบัประสทิธิภาพของความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์าํหรบัเยาวชนยงัคง

ไมมี่ความคืบหนา้มากนกั การทบทวนผลกระทบของการประชมุคดีเชิงสมานฉนัทต์อ่การกระทาํความผิดซํ�าใน

กลุม่ผูก้ระทาํความผิด และความพงึพอใจของผูเ้สียหายพบวา่ กระบวนการนี �มีประสทิธิภาพ แมว้า่ผลกระทบ

ยงัไมม่ากนกัก็ตามn อยา่งไรก็ดี จากการทบทวนกลุม่ควบคมุแบบสุม่ทั�งหมดสี�กลุม่ไมพ่บความแตกตา่งระหวา่งผูที้�

เขา้รว่มการประชมุเชิงสมานฉนัทแ์ละผูที้�เขา้สูก่ระบวนการของศาลตามปกตใินแงอ่ตัราการกระทาํความผิดซํ�า

หลงักระบวนการ ซึ�งอาจสรุปไดว้า่ หลกัฐานที�มีอยูไ่มมี่คณุภาพเพียงพอที�จะพิจารณาวา่ กระบวนการเหลา่นี �

มีประสทิธิภาพo การทบทวนขอ้มลูสถิตขิองงานวิจยัที�เปรยีบเทียบผูเ้ขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

กบัผูเ้ขา้รว่มกระบวนการยตุิธรรมตามปกติสรุปวา่ “ความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทมี์ประโยชน ์แตป่ระโยชนต์อ่

เยาวชนในดา้นการลดพฤตกิรรมการกระทาํความผิดซํ�าในอนาคต และผลลพัธที์�เยาวชนจะไมก่ระทาํความผิดอื�น ๆ 

อีกยงัไมแ่นช่ดันกั”p

กระบวนการเชิงสมานฉันท์กับเด็กและเยาวชน (ต่อ)



การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน
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องคป์ระกอบดา้นการศกึษา การพฒันา และความสมัพนัธข์องความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทท์าํใหก้ระบวนการ

มีความเหมาะสมเป็นพิเศษในการดาํเนินการในบรบิทการศกึษา ซึ�งสามารถดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ในสถานที�ที�เด็ก ๆ ใชเ้วลาสว่นใหญ่ไปกบัช่วงปีแห่งพฒันาการ กระบวนการเชิงสมานฉนัทอ์าจเป็นสว่นหนึ�ง

ของยทุธศาสตรป์อ้งกนัอาชญากรรม ซึ�งความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นโรงเรยีนจะเปิดโอกาสในการแกปั้ญหา

การกระทาํความผิดเลก็นอ้ยในบรบิทโรงเรยีนตั�งแตร่ะยะแรกเพื�อลดความเสี�ยงในการกระทาํความผิดในอนาคต

ระบบคุม้ครองเยาวชนเฟลมมิช (youth protection system) จะใชก้ารประชมุคดีกลุม่เชิงสมานฉนัทใ์นการแก้

ปัญหาการกระทาํความผิดที�เป็นประเดน็รา้ยแรงในโรงเรยีน แนวทางเชิงสรา้งสรรคนี์ �ไดร้บัการยอมรบัวา่สามารถ

แกปั้ญหาไดท้นัทว่งที และการดาํเนินการเชิงสมานฉนัทส์ามารถจดัการกบัความผิดรุนแรงควบคูไ่ปกบัการขจดั

สภาพแวดลอ้มที�เป็นพิษตอ่นกัเรยีน ครู และเจา้หนา้ที�ของโรงเรยีน 

แรงจงูใจอีกประการหนึ�งสาํหรบัยทุธศาสตรเ์ชิงรุกนี �คือ เพื�อไมใ่หโ้รงเรยีนมีการตีตราหรอืมีมาตรการกีดกนันกัเรยีน

ที�กระทาํความผิด ซึ�งอาจนาํไปสูค่วามเสี�ยงสาํหรบันกัเรยีนเหลา่นั�นหรอืโอกาสในการตกเป็นเหยื�อซํ�าอีกครั�ง

ของนกัเรยีนคนอื�น ๆf

ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์คณุคา่เมื�อพิจารณาถงึศกัยภาพในการสอนกระบวนการแกปั้ญหาที�มีประสทิธิภาพ 

ขณะเดียวกนัชว่ยยกระดบัความปลอดภยัและความรูส้กึเป็นสว่นหนึ�งของโรงเรยีนa อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ 

ขอ้ �� (�) ระบวุา่ รฐัภาคีจะตอ้ง “ดาํเนินมาตรการที�เหมาะสมที�จะประกนัวา่ระเบียบวินยัของโรงเรยีนไดก้าํหนดขึ �น 

ในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัศกัดิ�ศรแีหง่ความเป็นมนษุยข์องเดก็และสอดคลอ้งกบัอนสุญัญานี�”

การใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นโรงเรยีนกาํลงัไดร้บัความนิยมแพรห่ลายb ซึ�งสว่นใหญ่แลว้เป็นผลมาจาก

ความกังวลต่อผลกระทบจากมาตรการลงโทษรุนแรงต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องเด็กc ในทางปฏิบตัิ 

นกัเรยีนสว่นใหญ่ตอ้งการกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�เป็นธรรมมากกวา่มาตรการควบคมุระเบียบวินยั

ประเภทอื�น ๆ ที�มีการตีตราและลงโทษระดบัตา่ง ๆ

การดาํเนินการที�ใชห้ลกัการเชิงสมานฉนัทซ์ึ�งเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นโรงเรยีน

จาํนวนมากนั�น ใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ดงัตอ่ไปนี�

นอกจากนี� โรงเรยีนยงัสามารถใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์พื�อปอ้งกนัการกลั�นแกลง้รงัแก การขม่ขู ่

และการคกุคาม ตลอดจนใชใ้นการสอนทกัษะการแกปั้ญหาที�มีประสทิธิภาพใหแ้ก่นกัเรยีน ในบางกรณี จะใช้

กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นการแกปั้ญหาความผิดทางอาญาไม่รา้ยแรงที�เกิดขึ �นในพื �นที�โรงเรียน 

(เชน่ การทะเลาะวิวาท การกลั�นแกลง้ทางรา่งกาย การลกัขโมยเลก็นอ้ย การทาํลายทรพัยส์นิในโรงเรยีน การรดีไถเงิน 

การกลั�นแกลง้ครู) เพื�อหลกีเลี�ยงการบงัคบัใชก้ฎหมายและการใชก้ระบวนการยตุธิรรมทางอาญาอีกทางหนึ�งดว้ย

แนวทางดงักลา่วสอดคลอ้งกบัความพยายามที�จะทาํใหโ้รงเรยีนเปลี�ยนแนวคดิจากการมุง่นํ�าหนกัไปที�การจดัการ

พฤตกิรรมไปสูก่ารสรา้งสภาพแวดลอ้มที�เอื �ออาทรและฟื�นฟคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งกนัe

• แกปั้ญหาความสมัพนัธที์�เสียหายหรอืถกูทาํลายมากกวา่การแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการละเมิดกฎ

• สรา้งแนวทางและวิธีใหม ่ๆ ใหส้มาชิกชมุชนโรงเรยีนสามารถพดูคยุและสนทนาซึ�งกนัและกนั เพื�อใหผู้ที้�ถกูทาํรา้ย 

   ผูก้ระทาํ และสมาชิกคนอื�น ๆ ในโรงเรยีนสามารถพฒันาแนวทางแกปั้ญหาที�มีประสทิธิภาพและมีความหมาย

• สง่เสรมิชมุชนที�เคารพและเอื �ออาทรซึ�งกนัและกนัd



ศาลเพื่อนมิตรเยาวชนเชมาวา (CHEMAWA YOUTH PEER COURT)

3.3    กระบวนการยุติธรรมก่ึงสมานฉันท์ (Quasi-Restorative Justice Process)
 

ในการใชแ้นวทางความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งองคป์ระกอบดา้นการมีสว่นรว่มนั�น อาจไม่จาํเป็นตอ้งมี

ผูเ้สยีหายเขา้รว่มกระบวนการดว้ยเสมอไป ซึ�งแนวทางนี �ไดด้าํเนินการมาแลว้หลายปี ซึ�งสามารถอธิบายโดยสรุปไดด้งัตอ่ไปนี�

38  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

สาํนกังานอยัการสหรฐัอเมรกิา รฐัโอเรกอนจดัโครงการอบรมศาลเพื�อนมิตรโดยใชวิ้ธีการเชิงปฏิสมัพนัธส์าํหรบั

นกัเรียนมธัยมปลาย �� คน จาก “โครงการเยาวชน ศาลเพื�อนมิตรเยาวชน” ของโรงเรียนเชมาวาอินเดียน 

ศาลเพื�อนมิตรเยาวชนเชเมวาถกูออกแบบขึ �นเพื�อหนัเหเดก็ผูถ้กูกลา่วหาวา่กระทาํความผิดครั�งแรกออกจากการ

พิจารณาคดีในศาลเดก็และเยาวชนไปสูก่ระบวนการศาลเพื�อนมิตรซึ�งดาํเนินการในสภาพแวดลอ้มที�สอดคลอ้ง

กบัวฒันธรรมทอ้งถิ�น และใชห้ลกัการความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทที์�หยั�งรากอยูใ่นระบบ และแนวปฏิบตัิดา้น

ความยตุธิรรมของชนพื�นเมืองในพื �นที� 

เยาวชนที�ทาํหนา้ที�ในศาลเพื�อนมิตรเป็นตวัแทนชมุชนที�ไดร้บัความเสยีหายจากการกระทาํความผิดทางอาญา

ของสมาชิก เมื�อเดก็ยื�นตอ่ศาลเพื�อนมิตรถงึการแกปั้ญหาอาชญากรรมลหโุทษที�เขาเป็นผูก้ระทาํ ศาลเพื�อนมิตร

จะจดัทาํขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาที�เหมาะสมสาํหรบัผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดสง่ไปยงัผูพิ้พากษา 

“ขอ้ตกลงความรบัผิดชอบตอ่ความเสียหาย” ที�ตกลงกนันั�นจะพยายามฟื�นฟผููเ้สียหายและความสมัพนัธใ์น

ชมุชน ตลอดจนนาํเด็กกลบัสู่ชมุชนโรงเรียน เด็กผูก้ระทาํความผิดที�ผ่านการพิจารณาคดีในศาลเพื�อนมิตร

จะตอ้งทาํหนา้ที�ในศาลเพื�อนมิตรเพื�อจดัทาํขอ้เสนอแนะและและขอ้ตกลงของเดก็ที�กระทาํความผิดคนอื�น ๆ ดว้ย 

เพื�อเป็นการแสดงความรบัผิดชอบ ซึ�งการแสดงความรบัผิดชอบจะแตกตา่งกนัไปขึ �นอยูก่บับรบิทและสถานการณ์

ของกรณี โดยอาจจะเป็น การชดเชย การทาํงานบริการชมุชน การเขียนจดหมายขอโทษ การขอโทษบคุคล 
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การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน (ต่อ)



เวทีหรอืคณะกรรมการยตุิธรรมชมุชนจะใชเ้ป็นมาตรการในการดาํเนินการกบัเยาวชนหรอืผูก้ระทาํความผิดลหโุทษที�อยูใ่น

ความรบัผิดชอบโดยตรงของกลุม่ตวัแทนชมุชนที�ผา่นการอบรมเพื�อทาํหนา้ที�ดงักลา่ว63 สว่นใหญ่แลว้ จะใชก้ระบวนการเหลา่นี �

ในฐานะกลไกการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาหรอืฟอ้งรอ้งเพื�อใหโ้อกาสผูก้ระทาํความผิดซึ�งยอมรบัผิดชอบตอ่อาชญากรรม

ของตนไดแ้สดงความรบัผิดชอบและแกปั้ญหาความเสียหาย ตลอดจนตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้สียหายและชมุชน 

กระบวนการนี �มีจดุมุง่หมายเพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ชิงสมานฉนัทจ์ากการมีสว่นรว่มอยา่งแขง็ขนัของชมุชนในการตดัสนิใจ คณะกรรมการ

ยตุธิรรมชมุชนจะพฒันาขอ้เสนอในการแกปั้ญหาจากการหารอืกบัผูเ้สยีหายจนกระทั�งที�ประชมุบรรลขุอ้ตกลงวา่ ผูก้ระทาํความผิด

จะดาํเนินการอย่างไรภายในช่วงเวลาที�กาํหนด ต่อจากนั�น ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งบนัทกึความคืบหนา้ของตวัเองในการ

ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง หลงัจากพน้ระยะเวลาที�กาํหนดไว ้คณะกรรมการจะสง่รายงานการปฏิบตัิตามมาตรการลงโทษตามที�

ตกลงกนัไวต้อ่ศาล

การประชมุแบบวงกลมเพื�อสนบัสนนุใหเ้กิดความรบัผิดชอบ (COSA) ใชก้นัในหลายประเทศในการดาํเนินการสง่คืนผูก้ระทาํ

ความผิดกลบัคืนสูส่งัคม และในการจดัการความเสี�ยงดา้นพฤตนิิสยั รวมทั�งความผิดทางเพศ64 กระบวนการนี �ประกอบดว้ย

กลุม่อาสาสมคัรที�จะติดตอ่ผูก้ระทาํความผิดเป็นประจาํทกุวนัในฐานะที�ปรกึษาผูใ้หค้วามช่วยเหลือผูก้ระทาํความผิด และ

เตือนใหผู้ก้ระทาํความผิดตระหนกัถงึความรบัผิดชอบในการหลีกเสี�ยงความเสี�ยงใด ๆ ที�จะก่ออนัตรายตอ่ผูอื้�น65 แนวทางนี �

สามารถปรบัใชก้บัผูก้ระทาํความผิดประเภทอื�น ๆ ไดเ้ช่นกนั66 โดยทั�วไปแลว้ การประชมุแบบวงกลมสามารถพิสจูนไ์ดว้่า 

เป็นแนวทางที�มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการสรา้งความสมัพนัธ ์รกัษาสนัติสขุ และจดัการกบับาดแผลทางใจ 

(โดยเฉพาะการประชมุแบบวงกลมเพื�อการเยียวยา) รวมทั�งเพื�อแกปั้ญหา

เวทีและคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน (Community Panels and Boards)

การประชุมแบบวงกลมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบ (Circles of Support and Accountability - COSA)

ในทางปฏิบตัินั�น ในบางกรณี กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะตอ้งดาํเนินการกบัอาชญากรรมที�ไม่มีผูเ้สียหาย หรือ

ความผิดที�ไมไ่ดส้รา้งความเสยีหายหรอืความสญูเสยีโดยตรงตอ่บคุคล (เชน่ ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิสาธารณะ การครอบครอง

สารเสพตดิหรอืสารควบคมุ) นอกจากนี�ยงัมีสถานการณที์�ผูเ้สยีหายไมรู่ต้วัวา่ตวัเองเป็นผูเ้สยีหายหรอืผูเ้สยีหายไมป่รากฏตวั 

หรอืผูเ้สยีหายอยูใ่นประเทศอื�น (เชน่ ผูเ้สยีหายจากการหลอกลวงผา่นอินเตอรเ์น็ต) และสดุทา้ย บางกรณีนั�น ผูเ้สยีหายไมไ่ด้

เป็นปัจเจกบคุคลแตเ่ป็นนิตบิคุคล ซึ�งกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทค์น้พบแนวทางตา่ง ๆ ในการ “ดาํเนินการ” กบัแนวคดิ

วา่ดว้ยผูเ้สยีหายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกระบวนการ ตวัอยา่งเชน่ ใชต้วัแทนผูเ้สยีหาย ใชน้กัแสดงที�ไดร้บัคา่ตอบแทน 

ผูแ้ทนที�เป็นทางการขององคก์รหรอืสถาบนัของรฐั

กระบวนการใช้ตัวแทนแทนผู้เสียหาย (Victim Surrogate Programmes)

63 ตัวอย่างเช่น Vermont Reparative Probation Program of the Vermont Department of Corrections. Sinkinson, H.D. (1998), “A Case Study of Restorative Justice:
The Vermont Reparative Probation Program”, in Walgrave, L. (ed.), Restorative Justice for Juveniles: Potentialities, Risks and Problems, Leuven: 
Leuven University Press.
64 Brown, R.E. and Dandurand, Y. (2007), ‘Successful Strategies that Contribute to Safer  Communities’,  in Maio, S. (ed.), Selected Papers on Successful 
Crime Reduction and Prevention Strategies in the Urban Context, Riyadh (Saudi Arabia): Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), หน้า 77–88.
65 Thompson, D. (2016), “From Exclusion to Inclusion: The role of circles of support and accountability”, Prison Service Journal, No. 228, หน้า 35–40.
66 Chapman, T. and Murray, D. (2015), “Restorative Justice, Social Capital and Desistance from Offending”, Revista de Asistent Social, anul XIV, nr. 4, หน้า 47–60.
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ในกรณีที�ผูเ้สยีหายไมป่ระสงคห์รอืไมส่ามารถเขา้รว่มกระบวนการสมานฉนัท์โดยตรงดว้ยเหตผุลตา่ง ๆ อาจออกแบบกระบวนการ

เพื�อใหต้วัแทนของผูเ้สียหายสามารถเขา้รว่มกระบวนการในฐานะตวัแทนของผูเ้สียหายหรือแทนที�ผูเ้สียหาย ในบางกรณี 

ผูเ้สยีหายจะมีโอกาสเลอืกตวัแทนที�จะทาํหนา้ที�แทนเพื�อสะทอ้นความตอ้งการของตน เพื�อนาํเสนอมมุมองและความตอ้งการ

ของผูเ้สียหายใหก้บักระบวนการเชิงสมานฉนัท์



40  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

“หลกัการและแนวทางเชิงสมานฉนัทอ์าจนาํมาใชใ้นระบบยตุธิรรมทางอาญาไดเ้ชน่กนั แตจ่ะอยูน่อกวิธีพิจารณาความอาญา

ปกต ิตวัอยา่งเชน่ สามารถนาํไปใชก้รณีความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนและเจา้หนา้ที�ตาํรวจ ระหวา่งผูต้อ้งขงัและเจา้หนา้ที�

ราชทณัฑ ์ระหวา่งผูต้อ้งขงัดว้ยกนั หรอืระหวา่งเจา้หนา้ที�คมุประพฤตแิละผูก้ระทาํความผิดภายใตก้ารคมุประพฤต ินอกจากนี� 

ยงัสามารถนาํไปใชใ้นกรณีความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ที�ในหนว่ยงานศาลหรอืหนว่ยงานความยตุธิรรมทางอาญาไดอี้กดว้ย”67

การใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทวิ์ธีหนึ�งที�ยงัไมเ่ป็นที�สนใจมากนกัคือ การใชก้ระบวนการเพื�อจดัการความขุน่ขอ้งหมองใจ 

ความขดัแยง้ และการประพฤตมิิชอบในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในภารกิจรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

และในทณัฑสถาน อยา่งไรก็ตาม การใชก้ารไกลเ่กลี�ย และความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นบรบิทที�กลา่วมานี�เตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง 

มีการใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นการแกปั้ญหาการรอ้งเรยีนเจา้หนา้ที�ตาํรวจจากพลเมือง ซึ�งเกิดประโยชนท์ั�งตอ่เจา้หนา้ที�

ตาํรวจ ประชาชนผูร้อ้งเรยีน ความโปรง่ใสและความพรอ้มรบัผิดของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชมุชน

67 Council of Europe’s Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters, 

Rule 60.

ในกรณีอื�น ๆ ผูก้ระทาํความผิดอาจพบกบัผูเ้สียหายจากอาชญากรรมที�คลา้ยคลงึกนั โดยที�ผูเ้สียหายที�ไดพ้บเป็นผูอื้�นที�ไม่

เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สียหายในคดี วิธีนี �ทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดไดร้บัขอ้มลูลกึซึ �งขึ �นวา่ ความเสียหายที�ผูก้ระทาํความผิดก่อสง่ผล

อยา่งไรตอ่ผูเ้สยีหายและเพื�อประมวลผลประสบการณข์องตนรว่มกบัผูก้ระทาํความผิดรายอื�น โครงการประเภทที�สองนี �มกัใช้

ในเรอืนจาํหรอืใชใ้นฐานะสว่นหนึ�งของโครงการการฟื�นฟพูฤตนิิสยั อาทิ โครงการตน้มะเดื�อซกิามอร ์(Sycamore Tree) ซึ�งใช้

แนวคดิครสิตศ์าสนาเป็นศนูยก์ลาง โครงการนี �ไดร้บัการพฒันาจาก Prison Fellowship International ซึ�งเป็นตวัอยา่งโครงการ

ประเภทดงักล่าวที�เป็นที�รูจ้กัแพรห่ลาย  กลุ่มอื�น ๆ ที�มิใช่องคก์รศาสนาหรือองคก์รจากฐานความเชื�อมีโครงการลกัษณะ

คลา้ยคลงึกนัในที�อื�นดว้ยเชน่กนั

ขอ้เสนอแนะของสภายโุรป ที� CM/Rec (2018) 8 จากคณะกรรมการรฐัมนตรขีองรฐัภาคีวา่ดว้ยความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ในเรื�องทางอาญายอมรบัวา่

3.4    การประยุกต์ใช้แนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

a Parker, P. (����), “Restorative Justice in Prison: A contradiction in terms or a challenge and a reality?”, Prison Service Journal, No. ���, หน้า. ��–��.

โครงการตน้มะเดื�อซกิามอรเ์ป็นโครงการรบัฟังมมุมองของผูเ้สียหาย มีระยะเวลาดาํเนินโครงการ �-� สปัดาห ์

โดยจะใชก้ระบวนการนี �ในทณัฑสถานในประเทศตา่ง ๆ ทั�วโลก โครงการเปิดโอกาสใหผู้ก้ระทาํความผิดไดพ้บกบั

ผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมที�มีลกัษณะคลา้ยกนัเพื�อรบัฟังประสบการณแ์ละเขา้ใจถงึผลกระทบของอาชญากรรม

บนพื�นฐานของหลกัการความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์กระบวนการประกอบดว้ยการนาํเสนอโดยมีผูจ้ดักระบวนการ

ใหค้วามชว่ยเหลอื และการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ยอ่ยซึ�งมีการสงัเกตซึ�งกนัและกนั รวมทั�งการใหผู้เ้ขา้รว่มแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์a นอกจากนี�กระบวนการยงัมีประชมุแบบตวัตอ่ตวัระหวา่งผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สยีหายที�เป็น

ตวัแทนผูไ้ดร้บัผลกระทบ เพื�อกระตุน้ใหเ้กิดความเขา้ใจผลกระทบจากอาชญากรรมไดล้กึซึ �งยิ�งขึ �น และเปิดโอกาส

ใหมี้บทสนทนาเกี�ยวกบัความรบัผิดชอบ การฟื�นฟ ูการชดเชย และการเยียวยา

โครงการต้นมะเด่ือซิกามอร์ - กระบวนการรับฟังมุมมองของผู้เสียหาย (SYCAMORE TREE PROJECT – 
VICTIM AWARENESS PROGRAMME)



ประสิทธิภาพของการรอ้งเรยีน รวมทั�งช่วยสรา้งความเชื�อมั�นตอ่การบงัคบัใชก้ฎหมายและสถาบนัยตุิธรรม68 อยา่งไรก็ตาม 

การไกลเ่กลี�ยกรณีตาํรวจประพฤติมิชอบมีความทา้ทายบางประการ และอาจไมเ่หมาะสมที�จะใชก้บักรณีการรอ้งเรยีนจาก

ประชาชนทกุรูปแบบ69 เนื�องจากเจา้หนา้ที�ตาํรวจและหนว่ยงานตาํรวจอาจมีสว่นไดเ้สยีในกระบวนการดงักลา่ว กระบวนการ

ที�เป็นอิสระและเป็นกลางจึงเป็นกญุแจสาํคญัต่อความน่าเชื�อถือและประสิทธิผลของกระบวนการ ทั�งนี � ผูจ้ดักระบวนการ 

และผูไ้กลเ่กลี�ยจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมเฉพาะมาก่อน

ความสาํเรจ็ของการไกลเ่กลี�ย และความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นการดาํเนินการกบัการประพฤติมิชอบของตาํรวจหรอืการ

รอ้งเรียนสาธารณะกรณีต่าง ๆ ต่อเจา้หนา้ที�ตาํรวจมีตวัอย่างใหเ้ห็นจาํนวนมาก ตวัอย่างเช่น หน่วยงานความซื�อตรงของ

ภาครฐัของสาํนกังานตาํรวจนิวออรล์ีน (New Orleans Police Department’s Public Integrity Bureau) ใชก้ระบวนการ

เชิงสมานฉนัท์ในการปรบัปรุงความสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้หนา้ที�ตาํรวจและสมาชิกชมุชนในฐานะมาตรการทางเลอืกแทนกระบวนการ

ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนแบบเดิม การไกลเ่กลี�ยชว่ยใหป้ระชาชนสามารถสง่เสียงของตวัเอง รบัฟังความตอ้งการของผูอื้�น และ

ตกลงที�จะแกปั้ญหารว่มกนั บางรฐัในประเทศออสเตรเลยีพฒันาการไกลเ่กลี�ยและกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นฐานะ

มาตรการทางเลือก ซึ�งในหลายกรณีมีประสิทธิภาพและมีค่าใชจ้่ายนอ้ยกว่าในการแกปั้ญหาการรอ้งเรียนจากประชาชน 

(เชน่ รฐันิวเซาทเ์วลส ์รฐันอรท์เทิรน์เทอร์รทิอรี�)70 สว่นใหญ่แลว้ สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิหรอืสถาบนัอิสระอื�น ๆ ที�รบัผิดชอบ

ในการรบัเรื�องรอ้งทกุขแ์ละตอบขอ้รอ้งทกุขเ์กี�ยวกบัตาํรวจจะเป็นผูด้าํเนินการและบรหิารกระบวนการเชิงสมานฉนัท ์ซึ�งใน

บางกรณี จะใชก้ารไกลเ่กลี�ยเพื�อแกปั้ญหาขอ้รอ้งทกุขจ์ากเจา้หนา้ที�ตาํรวจตอ่เจา้หนา้ที�อื�น ๆ ดว้ยเชน่กนั

เชน่เดียวกนั ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถใชใ้นทณัฑสถานเพื�อแกปั้ญหาระหวา่งผูต้อ้งขงั หรอืระหวา่งผูต้อ้งขงัและผูค้มุ71 

การใชค้วามยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทภ์ายในระบบทณัฑสถานจะช่วยสรา้งสภาพแวดลอ้มที�สง่เสรมิความสมัพนัธท์างสงัคม 

บม่เพาะความรบัผิดชอบและความเคารพตอ่กนั ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าแหง่องคก์ารสหประชาชาตใินการปฏิบตัติอ่ผูต้อ้งขงั 

(กฎเนลสนั แมนเดลา) สนบัสนนุใหห้น่วยงานบรหิารราชทณัฑใ์ชก้ลไกการแกปั้ญหาทางเลือกในการปอ้งกนัความขดัแยง้ 

การไกลเ่กลี�ย และการระงบัขอ้พิพาทเพื�อปอ้งกนัการกระทาํความผิดทางวินยั และเพื�อแกไ้ขขอ้ขดัแยง้72 ขอ้เสนอแนะสภายโุรป 

ที� R (2006) 2 วา่ดว้ยกฎทณัฑสถานยโุรป (European  Prison Rules) ยํ�าเนน้ถงึความสาํคญัของการฟื�นฟแูละการไกลเ่กลี�ย

เพื�อระงบัขอ้พิพาทระหวา่งนกัโทษ73 รวมทั�งในการแกปั้ญหาการรอ้งทกุขแ์ละคาํรอ้งขอจากนกัโทษอีกดว้ย74

ในบางกรณี ผูต้อ้งขงัที�ผ่านการฝึกอบรมอาจทาํหนา้ที�เป็นผูจ้ดักระบวนการเชิงสมานฉันท ์การไกล่เกลี�ยที�ผูต้อ้งขงัเป็น

ผูด้าํเนินการสามารถชว่ยลดความรุนแรงในทณัฑสถาน และยงัสอนทกัษะชีวิตพื �นฐานใหผู้ต้อ้งขงัอีกดว้ย75  ซึ�งในกรณีอื�น ๆ 

68 Walker, S., Archbold, C. and Herbst, L. (2002), Mediating Citizen Complaints Against Police Officers: A guide for police and community leaders, U.S. 
Department of Justice, Office of Community Oriented Police Services, Wash- ington, DC: Government Printing Office.
69 Young, S. (2017), “Mediating Civil Rights Cases Against Police Officers”, SideBar, Spring 2017, หน้า 13–15.
70 Porter, L. and Prenzler, T. (2012), Police Integrity Management in Australia: Global Lessons for Combating Police Misconduct, New York: CRC Press; 
Prenzler, T. (2009), Police Corruption: Preventing Misconduct and Maintaining Integrity, New York: CRC Press.
71 Gaboury, M.T. and Ruth-Heffelbower, D. (2010), “Innovations in Correctional Settings”, in Dusich, J.P.J. and Schellenberg, J. (eds.), The Promise of 
Restorative Justice, London: Lynne Reinner, หน้า 13–36; Butler and Maruna (2016), “Rethinking Prison Disciplinary Processes”.
72 General Assembly resolution 70/175 of 17 December 2015, annex.
73 Council of Europe (2006), Recommendation No. R(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States concerning the European Prison Rules, 
11 January 2006, Strasbourg, Rule 56.2.
74 Ibid., Rule 70.2.
75 Kaufer, L., Noll, D.E. and Mayer, J. (2014), “Prisoner Facilitated Mediation Bringing Peace to Prisons and Communities”, Cardozo Journal of Conflict 
Resolution, 16, หน้า 187–192.
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76 Restorative Justice Council (2016), Restorative Justice in Custodial Settings, London: RJC.
77 Szego, D. and Fellegi, B. (2012), “The Face Behind the Fence: Conflict management within the prison and beyond”, in Barabas, T., Fellegi, B. and Windt, 
S. (eds.), Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons, Budapest: P-T Muhely, หน้า 89–150.

42  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

จะใชผู้ไ้กลเ่กลี�ยที�ผา่นการฝึกอบรมทาํหนา้ที�ดงักลา่ว76 โครงการนาํรอ่งในประเทศฮงัการใีชก้ารประชมุยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในทณัฑสถาน (ใชก้บัความผิดฐานทาํรา้ยรา่งกายหรอืการคกุคามที�ไมร่า้ยแรง) ในฐานะมาตรการ

ทางเลอืกในการควบคมุระเบียบวินยั ในเกือบทกุกรณี จะใชก้ารประชมุเชิงสมานฉนัทที์�นาํบคุคลที�เกี�ยวขอ้งมาเขา้รว่มใหม้ากที�สดุ

เทา่ที�จะเป็นไปได ้โดยสนบัสนนุใหผู้เ้กี�ยวขอ้งตา่ง ๆ (ผูต้อ้งขงั เจา้หนา้ที�การศกึษาในระบบราชทณัฑ ์สมาชิกที�ไดร้บัผลกระทบ) 

หารอืถงึสาเหตแุละผลกระทบที�ตามมาจากความขดัแยง้ รวมทั�งขอ้เสนอแนะวา่ บคุคลจะตอ้งรบัผิดชอบอยา่งไรบา้ง ตลอดจน

รว่มกนัแกปั้ญหาเพื�อแกไ้ขอนัตรายที�เกิดขึ �น77

�. ความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นแนวทางที�มีความยืดหยุ่นในการแกปั้ญหาอาชญากรรมซึ�งสามารถใชใ้น

    ระบบยตุธิรรมทางอาญาหรอืใชใ้นฐานะเป็นสว่นหนนุเสรมิ และสามารถใชไ้ดใ้นทกุขั�นตอนของกระบวนการ

    ยตุิธรรมทางอาญา ความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถนาํมาใชร้ว่มกบักระบวนการยตุิธรรมทางอาญา

    หรอืสามารถใชโ้ดยเป็นอิสระแยกจากกนัไดใ้นหลายระดบั

�. ในการประชมุคดีเชิงสมานฉนัทน์ั�น บคุคลอื�น ๆ ที�ไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํความผิด เช่น ครอบครวั 

    เพื�อน ตวัแทนชุมชน เจา้หนา้ที�ตาํรวจหรือผูเ้ชี�ยวชาญจะเขา้ร่วมกระบวนการซึ�งขึ �นอยู่กับแนวทางของ

    กระบวนการนั�น การประชมุจะดาํเนินการโดยผูจ้ดักระบวนการซึ�งเป็นบคุคลที�สามที�มีความเป็นกลาง

�. มีการปรบัประยกุตก์ระบวนการประชมุพิจารณาคดีแบบวงกลมใหเ้ขา้กบัระบบยตุธิรรมทางอาญาสมยัใหม ่

    กระบวนการนี �สามารถใชไ้ดใ้นกระบวนการกาํหนดโทษ และสามารถใชภ้ายในชมุชนทอ้งถิ�นเพื�อแกปั้ญหา

    ความกงัวลเกี�ยวกบัอาชญากรรมหรอืพฤติกรรมตอ่ตา้นสงัคม หรอืในการแกปั้ญหาการรอ้งทกุขข์องชมุชน

    ต่อหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานราชทณัฑ ์ซึ�งกระบวนการนี �สามารถสรา้งผลลพัธที์�เป็นการ

    แกปั้ญหาเชิงบวกได้

�. กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทมี์สามรูปแบบหลกั ไดแ้ก่ การไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํ

    ความผิด การประชมุคดีเชิงสมานฉนัท ์และการประชมุพิจารณาแบบวงกลม

�. การประชมุคดีเชิงสมานฉนัท ์เชน่ การประชมุกลุม่ชมุชน และการประชมุกลุม่ครอบครวัมีความแตกตา่งไป

    จากกระบวนการไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด เนื�องจากมีบคุคลหลายฝ่ายเขา้รว่มนอก

    เหนือจากผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด 

�. กระบวนการไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดเป็นกระบวนการที�ผูเ้สียหายและผูก้ระทาํ

    ความผิดไดร้ว่มกนัหารอืถงึอาชญากรรมและผลกระทบจากอาชญากรรมดงักลา่ว โดยผูจ้ดักระบวนการเป็น

    บคุคลที�สามที�มีความเป็นกลาง และไดร้บัการฝึกอบรมเพื�อทาํหนา้ที�นี � โดยกระบวนการอาจจะเป็นแบบ

    เผชิญหนา้กนัหรอืเป็นวิธีการโดยออ้มแบบไมพ่บกนัก็ได ้
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�. ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์าํหรบัเดก็และเยาวชนเป็นหวัใจสาํคญัของระบบยตุธิรรมเดก็และเยาวชนที�มี

    ประสทิธิภาพ เป็นธรรม และเป็นมิตรตอ่เดก็ การใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นบรบิทความยตุธิรรมเยาวชน

    ไดร้บัความนิยมแพรห่ลายอยา่งที�ไมเ่คยปรากฏมาก่อน ทั�งในฐานะที�เป็นกระบวนการทางเลอืกหรอืในฐานะ

    สว่นหนึ�งของการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาหรอืฟอ้งรอ้งคดี กระบวนการนี �เป็นแนวทางการแกปั้ญหา

    ที�กา้วหนา้และมีคณุคา่เชิงการอบรมปลกูฝังในการแกปั้ญหาการกระทาํความผิด และแกปั้ญหาความขดัแยง้

    โดยไมตี่ตราเยาวชนดว้ยการหลบหลีกหรอืดาํเนินการทางกฎหมาย กระบวนการดงักลา่วเปิดโอกาสในการ

    สรา้งชมุชนแหง่ความเอื �ออาทรตอ่เยาวชนที�กระทาํผิดกฎหมาย

�. การดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะตอ้งมีแนวทางที�สามารถรบัประกนัความปลอดภยัของเดก็ 

    เคารพสทิธิของเดก็ และยืนหยดัในหลกัการการคาํนงึถงึผลประโยชนข์องเดก็เป็นอนัดบัแรก

9. แนวทางความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถใชไ้ดท้ั�งภายในและภายนอกระบบยตุธิรรมทางอาญา และสามารถ

    ใชค้วามยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ในการแกปั้ญหาขอ้รอ้งเรยีนบางประเภทตอ่เจา้หนา้ที�ตาํรวจ และสามารถ

    ใชก้ารไกลเ่กลี�ยในทณัฑสถานเพื�อแกปั้ญหาระหวา่งผูต้อ้งขงัหรอืระหวา่งผูต้อ้งขงัและผูค้มุไดเ้ชน่เดียวกนั
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ได้ในทุกขั�นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  แม้ในบางกรณีจะต้องแก้ไข

กฎหมายที�มีอยู่ก็ตาม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเริ�มใช้ให้สำเร็จลุล่วงได้ตั�งแต่ (ก) ชั�นก่อนการพิจารณาคดี

ในฐานะที�เป็นการหันเหคดีจากการฟ้องคดี  (ข) ชั�นการพิจารณาคดี และ (ค) ชั�นหลังการพิจารณาคดี เพื�อเป็นทางเลือกแทน

การจำคุก เป็นส่วนหนึ�งของการลงโทษหรือใช้นอกเหนือจากโทษจำคุก ระหว่างถูกจำคุก หรือเมื�อได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถาน

แล้ว ซึ�งเจ้าหน้าที�สามารถใช้อำนาจดุลพินิจและส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ในทุกขั�นตอน (ดูรายละเอียด

เพิ�มเติมในแผนผังที� �)

แผนผังที� �. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และระบบยุติธรรมทางอาญา 

4. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในช้ันต่าง ๆ ของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา

 
 
 

 

 
  

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 

 
  

ส่งต่อคดีอย่าง
ไม่เป็นทางการ

หน่วยงานที�ดูแล
การปล่อยตัว
นักโทษก่อน
กำหนดแบบ

มีเงื�อนไขควบคุม
ความประพฤติ 

(parole)

การส่งต่อใน
ชั�นคุมประพฤติ
หรือราชทัณฑ์

การส่งต่อ
ในชั�นศาล

การส่งต่อไปยัง
ชั�นการฟ้องคดี

ตำรวจส่งต่อคดี 
หรือดำเนินคดี

การจำคุกหรือ
การปรับพฤติกรรม

การกลับคืนสู่
สังคมหลัง

พ้นโทษจำคุก

หลังรับโทษ 
ก่อนกลับคืนสู่สังคม

หลังการตัดสิน
บทลงโทษ

หลังการตั�ง
ข้อกล่าวหา 

ก่อนการตัดสิน
ว่ากระทำผิด

ก่อนการตั�ง
ข้อกล่าวหา

คดียังไม่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา



4.1   การหันเหคดีก่อนการตั้งข้อกล่าวหา

โดยทั�วไปแล้ว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะใช้ในชั�นก่อนการตั�งข้อกล่าวหาหรือชั�นหลังการตั�งข้อกล่าวหา และชั�นก่อน

การตัดสินว่ากระทำความผิด โดยใช้เป็นทางเลือกหรือส่วนเสริมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ�งกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ทุกประเภทสามารถใช้ได้ในขั�นเหล่านี�ในเกือบทุกกรณี เป้าหมายหลักในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ 

เพื�อรับมืออาชญากรรมโดยลดการตีตราให้น้อยลง เพิ�มการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลให้มากยิ�งขึ�น ซึ�งกระบวนการเหล่านี�

มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับความผิดเล็กน้อย กรณีเด็กและเยาวชนกระทำผิด หรือกรณีผู้กระทำความผิดครั�งแรก ทั�งนี� ผู้เสียหาย

อาจไม่มีส่วนเกี�ยวข้องโดยตรงในชั�นนี� เนื�องจากความผิดบางคดีไม่มีผู้เสียหายโดยตรงหรือไม่มีผู้เสียหายเป็นรายบุคคล หรือไม่ได้

ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้เสียหาย กระบวนการบางอย่างได้ดำเนินการมาแล้วยาวนานและสามารถแสดงผลลัพธ์ในการลด

การกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้กระทำความผิดครั�งแรก ผู้กระทำความผิดที�ไม่ร้ายแรงหรือคดีความผิดลหุโทษได้

ในบางกรณี เจ้าหน้าที�ตำรวจจะได้รับการฝึกอบรมเพื�อจัดการประชุมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งสิ�งจำเป็นในกรณีดังกล่าวคือ ความสำนึกผิด

ของผู้กระทำความผิดและความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมของผู้เสียหายและผู้มีส่วนเกี�ยวข้องอื�น ๆ กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์สามารถเป็นองค์ประกอบร่วมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรวมและในยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ

เรียบร้อยระดับชุมชน อีกทั�งสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชนได้อีกด้วย�� ซึ�งในหลายประเทศนั�น จำนวน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยมีเจ้าหน้าที�ตำรวจเป็นผู้นำกระบวนการเพิ�มสูงขึ�นอย่างรวดเร็ว และเจ้าหน้าที�ตำรวจให้การ

สนับสนุนกระบวนการเพิ�มขึ�นด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที�ตำรวจบางนายเริ�มตระหนักและยอมรับแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ในฐานะเครื�องมือรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเชิงบวก แม้ว่าบางกรณีเป็นการเพิ�มภาระงานให้เจ้าหน้าที�ก็ตาม��

ความท้าทายหลักของกระบวนการเชิงสมานฉันท์ในชั�นการตั�งข้อกล่าวหาหรือชั�นก่อนการตัดสินลงโทษที�มักจะเกิดขึ�นนอกเหนือ

จากปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแล้วคือ คดีจำนวนหนึ�งไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

และบางครั�งการสนับสนุนจากสาธารณะอาจยังไม่เพียงพอ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ในชั�นพิจารณาคดีและการตัดสินลงโทษ โดยบูรณาการรูปแบบการพิจารณา

ตัดสินลงโทษแบบวงกลมกับแนวทางอื�น ๆ ในกระบวนการตัดสินลงโทษที�เป็นทางการ หรือรูปแบบศาลตามจารีตพื�นเมืองซึ�ง

ใช้หลักการเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการพิจารณาคดีที�เป็นทางการ ศาลในระบบยุติธรรมของหลายประเทศ

สามารถเลื�อนการพิจารณาคดี หรือชะลอการกำหนดโทษเพื�อส่งต่อผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดย

ชุมชน และนำผลลัพธ์จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปประกอบการการตัดสินโทษขั�นสุดท้าย ในบางกรณี ศาลอาจ

กำกับและพิจารณาให้รอการลงโทษตามคำพิพากษา��

แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึ�งของการหันเหคดี แต่กระบวนการไม่ได้มีความเหมาะสมกับคดีการกระทำ

ความผิดร้ายแรงบางกรณี อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อจำกัดเดียวกันนี�ในชั�นหลังการพิจารณาคดี ซึ�งในบางกรณี 

กระบวนการทั�งในทัณฑสถานหรือกิจกรรมในชุมชนอาจใช้ร่วมกับคำสั�งคุมประพฤติ ถึงแม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 

4.2   ขั้นตอนการพิจารณาคดีในชั้นศาลและการตัดสินลงโทษ

 

4.3   หลังการกำหนดโทษ
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ในชั�นหลังพิจารณาคดีมุ่งเน้นไปที�การฟื�นฟูและความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำความผิด แต่ก็มีหลักฐานชัดเจนว่า 

กระบวนการเหล่านี�ยังสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบทางอารมณ์จากอาชญากรรมแก่ผู้เสียหายได้เช่นกัน��

นอกจากกระบวนการคืนกลับสู่สังคมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนซึ�งผู้กระทำความผิดถูกพิพากษาลงโทษจากศาลหรือเข้าร่วม

กระบวนการเชิงสมานฉันท์ขณะอยู่ในช่วงคุมประพฤติหรือได้รับการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บนแล้วนั�น ในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา

มีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถานขึ�นหลายโครงการ (ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการสำหรับผู้กระทำ

ความผิดที�เป็นผู้ใหญ่)  การใช้กระบวนการสมานฉันท์ในทัณฑสถานอาจเป็นช่วงเวลาที�เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้กระทำ

ความผิดและช่วยให้พวกเขาก้าวไปถึงจุดที�พร้อมเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ

กระบวนการไกล่เกลี�ยต่าง ๆ ซึ�งเริ�มดำเนินการในขณะผู้กระทำความผิดถูกควบคุมตัวสามารถช่วยผู้กระทำความผิดให้กลับ

มามีพื�นที�ในสังคมได้ บางครั�ง กระบวนการนี�เรียกว่า “กระบวนการคืนสู่สังคมเชิงสมานฉันท์” ซึ�งการใช้แนวปฏิบัติเชิงสมานฉันท์

ในกระบวนการส่งคืนกลับสู่สังคมได้รับความสนใจเพิ�มขึ�น โดยเฉพาะการจัดกระบวนการให้ผู้รับโทษจำคุกคืนสู่ชุมชน�� 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบททัณฑสถานอาจมีผู้เสียหายเข้าร่วม และยังสามารถใช้กระบวนการนี�เพื�อช่วยให้

ผู้กระทำความผิดได้ฟื�นฟูความสัมพันธ์กับครอบครัวและเตรียมความพร้อมเพื�อกลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วย��

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถานมีรูปแบบแตกต่างกัน�� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถาน

ถูกวิพากษ์เนื�องจากใช้หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เชิงสถาบันในกรอบที�คับแคบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีการพัฒนาแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�นและกระบวนการจำนวนมากเชื�อมโยงการทำงานฟื�นฟูพฤตินิสัยในกรอบที�กว้างขึ�น��  ซึ�งส่วนใหญ่แล้ว 

มีความเห็นพ้องว่า จะต้องมีการบูรณาการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถาณกับกระบวนการฟื�นฟูพฤตินิสัยที�มีอยู่ 

แทนที�จะดำเนินกระบวนการแยกออกไปต่างหาก  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายใต้บริบททัณฑสถานเผชิญความท้าทายบางประการในการดำเนินการ ได้แก่ ปัญหาการ

เข้าถึงทัณฑสถานและตัวนักโทษ ความล่าช้าและการหยุดชะงักระหว่างรอการย้ายนักโทษ ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ที�กำหนด

โดยมาตรการด้านความปลอดภัยซึ�งส่งผลต่อกระบวนการ เช่น ผู้เสียหายไม่สามารถเข้าถึงทัณฑสถานได้ตามกำหนด หรือ

การปฏิเสธไม่ให้ผู้เสียหายเข้าไปในทัณฑสถานอันเป็นผลมาจากการประเมินความเสี�ยง รวมทั�งปัญหาการสนับสนุนจากบุคลากร

ในทัณฑสถานเอง ซึ�งการทำความเข้าใจข้อจำกัดในการเข้าร่วมของผู้เสียหายและการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบจำเป็นอย่างยิ�ง 

นอกจากนี� ในบางกรณี โครงการในทัณฑสถานที�มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางมีความเสี�ยงที�จะถูกต่อต้านหรือถูกยกเลิก

หากเกี�ยวข้องกับการตัดสินปล่อยตัวแบบมีเงื�อนไข เนื�องจากอาจเป็นการเสริมสร้างทัศนคติฉวยโอกาสแก่ผู้ต้องขัง แทนที�

เป็นการสร้างความเชื�อมั�นว่า ผู้ต้องขังพัฒนาสำนึกความรับผิดชอบด้วยความจริงใจและเป็นการเสริมแรงจูงใจให้ละเว้น

การก่ออาชญากรรมในอนาคต�� ซึ�งความท้าทายเหล่านี�สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำงานร่วมกับผู้บริหารทัณฑสถานระดับอาวุโส

เพื�อระดมการสนับสนุน รวมทั�งการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที�และนักโทษ และการฝึกอบรมกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่ “ผู้นำ” ซึ�งเป็นเจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ เมื�อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หยั�งรากมั�นคงใน
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46  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



วัฒนธรรมของทัณฑสถานแล้ว เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์และนักโทษจะมีความความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ในแง่มุมที�กว้างขึ�นกว่าเดิม

4.4   บทบาทผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญาในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

หน่วยงานยุติธรรมทางอาญาและผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญาสามารถใช้หลักการและแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เชิงรุก

เพื�อสร้างวัฒนธรรมเชิงสมานฉันท์ภายในองค์กร ทั�งนี� หน่วยงานตุลาการและหน่วยงานยุติธรรมทางอาญามีบทบาทสำคัญ

อย่างยิ�งในการส่งเสริมบทบาทของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

“แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องส่งมอบโดย

อัตโนมัติ แต่หน่วยงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หน่วยงานศาลยุติธรรม หน่วยงานยุติธรรมทางอาญา และหน่วยงาน

สาธารณะอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องจะต้องทำงานร่วมกันในระดับพื�นที� เพื�อส่งเสริมและประสานการใช้และการพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขอบเขตการทำงานของหน่วยงาน”��

•   การทำหน้าที�ในฐานะต้นทางการส่งต่อสู่กระบวนการเชิงสมานฉันท์

•   อธิบายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่ผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และผู้เข้าร่วมอื�น ๆ

•   มีส่วนร่วมกับบุคคลอื�น ๆ ในกระบวนการชุมชน
•   ทำหน้าที�จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
•   เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและการประชุมเชิงสมานฉันท์
•   ใช้แนวทางเชิงสมานฉันท์เพื�อแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งทั�วไปที�มิใช่อาชญากรรม
•   มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเชิงสมานฉันท์และการรายงานการละเมิดข้อตกลง

ตัวอย่างเช่น มีการเสนอว่า หน่วยงานยุติธรรมทางอาญาสามารถแต่งตั�งเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและ

ประสานการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของหน่วยงานและภายในหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ซึ�งเจ้าหน้าที�ยังสามารถ

ปฏิบัติหน้าที�ในการติดต่อและประสานงานองค์กรและชุมชนในการพัฒนาและใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้อีกด้วย��

บทบาทของเจ้าหน้าที�ตำรวจในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญขึ�นอยู่กับประเภทของกิจกรรม

ที�เลือกใช้ เจ้าหน้าที�อาจไม่มีบทบาทใด ๆ ในบางกระบวนการ  แต่บางกระบวนการเปิดพื�นที�ให้เจ้าหน้าที�ตำรวจมีส่วนร่วมเต็มที� 

เช่น เจ้าหน้าที�ตำรวจทำหน้าที�เป็นผู้ไกล่เกลี�ยหรือเป็นผู้จัดการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ หรืออาจสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมสามารถบรรลุ

การตัดสินใจและฉันทามติที�สอดคล้องกับมุมมองของชุมชน เช่น ปรากฏหลักฐานว่าการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ที�ดำเนินการโดย

เจ้าหน้าที�ตำรวจที�ผ่านการอบรมพิเศษสามารถบรรลุถึงผลลัพธ์ที�ต้องการของทั�งผู้เสียหายจากอาชญากรรมและผู้กระทำความผิด��

ทั�งนี� จะต้องมีการกำกับดูแลบทบาทของเจ้าหน้าที�ตำรวจเพื�อรับประกันถึงความสมดุลและข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที�ตาม

กฎหมายของเจ้าหน้าที�จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สิ�งสำคัญอีกประการหนึ�งที�ต้องพึงตระหนักคือ 

แต่ละท้องที�ให้อำนาจเจ้าหน้าที�ตำรวจในการใช้ดุลพินิจแตกต่างกัน ในบางพื�นที�นั�น เจ้าหน้าที�ตำรวจมีอำนาจใช้ดุลพินิจมากกว่า

ท้องที�อื�น ขึ�นอยู่กับกฎหมายของรัฐหรือมลรัฐนั�น ๆ

บทบาทของเจ้าหน้าที�ตำรวจในกระบวนการเชิงสมานฉันท์ ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

87 Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters, กฎข้อ 62.
88 เพ่ิงอ้าง., กฎข้อ 63.
89 Sherman, et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice”.
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การบัญญัติกฎหมายจะช่วยกำหนดกรอบการดำเนินงาน ซึ�งเจ้าหน้าที�ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย

เชิงสมานฉันท์ที�ครอบคลุมมากยิ�งขึ�น�� เช่น ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาสำหรับเยาวชน 

(Youth Criminal Justice Act) ส่งเสริมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที�ตำรวจในฐานะหน่วยงานแรกที�จะส่งต่อเยาวชนไปสู่

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และในกระบวนการที�ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ ซึ�งเป็นการหวนคืนสู่บทบาทดั�งเดิมของ

เจ้าหน้าที�ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ในบางท้องที� เจ้าหน้าที�ตำรวจจะได้รับการฝึกอบรมให้จัดการประชุมเชิงสมานฉันท์ซึ�งประกอบด้วยผู้กระทำความผิดและผู้เสียหาย 

ครอบครัวของคู่กรณีทั�งสอง ผู้สนับสนุน รวมทั�งผู้ที�อาศัยในชุมชน�� จากการประเมินผลโครงการประชุมเชิงสมานฉันท์ที�ดำเนินการ

โดยเจ้าหน้าที�ตำรวจในเมืองนอร์ทัมเบรีย สหราชอาณาจักร ผู้เสียหายระบุว่า กระบวนการประชุมเชิงสมานฉันท์ช่วยให้พวกเขา

รู้สึกปลอดภัยมากขึ�นและสร้างความรู้สึกว่า พวกเขาสามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดได้ รูปแบบการประชุมเชิงสมานฉันท์มีจุดเด่น

ที�เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดได้บอกเล่ามุมมองของตนเอง มีพื�นที�หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอันเนื�องมาจาก

การกระทำความผิด คู่กรณีที�เข้าร่วมกระบวนการนี�ประเมินว่า กระบวนการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์มีความยุติธรรมมากกว่า

การไปขึ�นศาล��

งานวิจยัแสดงใหเ้หน็วา่ การประชมุเชิงสมานฉนัทที์�เจา้หนา้ที�ตาํรวจเป็นผูด้าํเนินการสามารถชว่ยบรรเทาความรูส้กึเจ็บปวด

อนัเป็นผลกระทบทางอารมณแ์ละจิตใจจากอาชญากรรมของผูเ้สียหายได้93 เช่น ในกรุงลอนดอน การประเมินผลโครงการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอ์ยา่งเป็นระบบชี�ใหเ้หน็วา่ การประชมุเชิงสมานฉนัทโ์ดยการเผชิญหนา้ระหวา่งผูเ้สยีหายจากการลกัทรพัย์

และจี �ชิงทรพัยก์บัผูก้ระทาํความผิดซึ�งดาํเนินการโดยเจา้หนา้ที�ตาํรวจสามารถบรรเทาผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจที�

ผูเ้สียหายจากอาชญากรรมไดร้บั94 การประชมุเชิงสมานฉนัทด์าํเนินการโดยเจา้หนา้ที�ตาํรวจซึ�งผ่านการฝึกฝนพิเศษและ

ปฏิบตัหินา้ที�ไกลเ่กลี�ยในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์ตม็เวลา โดยเสนอเป็นทางเลอืกเพิ�มเตมิจากกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญาโดยปกตใิหแ้ก่คูก่รณี ซึ�งผลลพัธห์ลงัการเขา้รว่มกระบวนการระบวุา่ จาํนวนผูป่้วยที�มีบาดแผลทางจิตใจหลงัเผชิญ

เหตกุารณรุ์นแรง (รวมทั�งผูป่้วยดว้ยอาการภาวะป่วยทางจิตดว้ยเหตรุุนแรง - PTSD) ที�เขา้รกัษาในคลินิกในกลุ่มผูเ้ขา้สู่

กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทล์ดลงรอ้ยละ �� เมื�อเทียบกบักลุม่ควบคมุ ซึ�งผูเ้ขียนเสนอวา่ กระบวนการฟื�นตวัตามปกติ

จะเกิดขึ �นกบักลุม่ควบคมุอยูแ่ลว้ แตก่ารประชมุเชิงสมานฉนัทส์ามารถ “ยกระดบั” การประมวลความรูค้ดิ (cognitive processing) 

และเรง่กระบวนการฟื�นตวัตามธรรมชาตใิหเ้รว็ยิ�งขึ �น95

การใช้แนวปฏิบัติเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที�ตำรวจ (การรักษาความสงบเรียบร้อยเชิงสมานฉันท์) แสดงให้เห็นถึงขั�นตอนใน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและการปฏิรูปตำรวจ�� ซึ�งเมื�อใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานการณ์ที�

เหมาะสมจะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที�ตำรวจและชุมชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในการเข้าร่วมกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั�น เจ้าหน้าที�ตำรวจได้พัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับชนกลุ่มน้อยซึ�งตำรวจต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รวมทั�ง

ผู้ที�เจ้าหน้าที�จะต้องดูแลและให้การคุ้มครอง กระบวนการมีส่วนร่วมแบบใหม่นี�สามารถสร้างเสริมความรับผิดชอบโดยตรงของ

เจ้าหน้าที�ตำรวจที�พึงมีต่อชุมชน โดยเจ้าหน้าที�ตำรวจสามารถใช้หลักการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการพัฒนาพันธมิตร

ความร่วมมือกับชุมชน ซึ�งจะนำไปสู่การเพิ�มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ

ความไม่สงบในสังคม

90 Hines, D. and Bazemore, G. (2003), “Restorative Policing, Conferencing and Community”, Police Practice and Research: An International Journal, 4(4), 
หน้า 411–427.
91 Alarid, L.F. and Montemayor, C.D. (2012), “Implementing  Restorative  Justice  in  Police  Departments”,  Police Practice and Research: An International 
Journal, 13(5), หน้า 450–463; Angel, C.M., Sherman, L.W., Strang, H., Ariel, B., Bennett, S., Inkpen, N., Keane, A. and Richmond, T. S. (2014), “Short-Term 
Effects of Restorative Justice Conferences on Post-traumatic Stress Symptoms among Robbery and Burglary Victims: A randomized control trial”, 
Journal of Experimental Criminology, 10(3), หน้า 291–307; Marder, I.D. (2018), “Restorative Justice and the Police; Exploring the institutionalisation of 
restorative justice in two English forces”, Doctoral thesis, School of Law, University of Leeds, February 2018.
92 Shapland, et al. (2011), Restorative Justice in Practice.
93 Sherman, et al. (2015), “Twelve  Experiments  in  Restorative  Justice”; Angel,  et  al.  (2014), “Short-Term  Effects of Restorative Justice Conferences on 
Post-traumatic Stress Symptoms among Robbery and Burglary Victims”.
94 Angel, et al. (2014) “Short-Term Effects of Restorative Justice Conferences  on  Post-traumatic  Stress  Symptoms among Robbery and Burglary Victims”.
95 เพิ่งอ้าง.
96 Clamp and Paterson (2017), Restorative Policing. rative Justice”.

48  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



เจ้าหน้าที�ตำรวจสามารถใช้แนวปฏิบัติเชิงสมานฉันท์ที�หลากหลายนอกกรอบแผนการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในชุมชนได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที�ตำรวจสามารถไกล่เกลี�ยความขัดแย้งระหว่างเยาวชนในโรงเรียน โดยนำนักเรียนที�กระทำ

ความผิดและผู้ปกครองเข้าประชุมเชิงสมานฉันท์โดยไม่เป็นทางการ ทั�งนี� การใช้แนวปฏิบัติเชิงสมานฉันท์ในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยบนท้องถนนแทบไม่มีข้อจำกัดใด หากใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะของเจ้าหน้าที�ตำรวจ ซึ�งจะต้อง

ผ่านดุลพินิจจากผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจว่า  จะดำเนินการอย่างไรในกรณีนั�น โดยทั�วไปแล้ว เจ้าหน้าที�ตำรวจจะยังคง

ไว้ซึ�งสิทธิที�จะดำเนินการทางคดีต่อไปหากพยายามแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ 

น่าเสียดายอย่างยิ�งว่า ในบางสถานการณ์นั�น ปัญหาทุจริตในวงการตำรวจหรือการที�สาธารณะขาดความเชื�อมั�นต่อตำรวจ

ส่งผลเชิงลบร้ายแรงและลดทอนศักยภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที�ตำรวจลง

ในแทบทุกท้องที� อัยการมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และในกรณีที�ไม่มีกฎหมายหรือ

แนวทางอื�น ๆ กำหนดไว้ อัยการจะอาศัยดุลพินิจในการพิจารณาว่า คดีใดควรใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การทบทวน

ความรู้ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศที�ใช้กฎหมายจารีตและประเทศที�ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรพบว่า 

พนักงานอัยการเป็นผู้พิจารณาและตัดสินโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์�� ในประเทศที�ใช้กฎหมาย

จารีตและประเทศที�ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรนั�น อัยการสามารถส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งเป็น

บทบาทที�อัยการดำเนินการได้ในแต่ละเขตอำนาจตามที�กฎหมายบัญญัติในประเทศ/มลรัฐต่าง ๆ ขณะที�ในประเทศที�ใช้กฎหมาย

จารีต การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั�นหลังการตั�งข้อกล่าวหาอยู่ในขอบเขตดุลพินิจของอัยการ สำหรับประเทศที�ใช้

กฎหมายลายลักษณ์อักษร การส่งต่อในขั�นนี�อยู่ในขอบเขตงานของผู้พิพากษา ปัจจุบันหลายประเทศ/มลรัฐมีกระบวนการ

ส่งต่อคดีสำหรับผู้เยาว์และผู้ใหญ่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ตั�งแต่ชั�นอัยการ

ในการสร้างกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตอำนาจศาลนั�น อัยการจะต้องมีส่วนร่วมอภิปรายตั�งแต่แรก โดยอัยการ

จะต้องได้รับการอบรมและมีข้อมูล เพื�อให้เข้าใจถึงหลักการของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และเห็นประโยชน์ที�จะเกิดขึ�นจากการ

ใช้มาตรการทางเลือกสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

หลายประเทศใช้นโยบายการดำเนินคดีและแนวทางที�เป็นทางการซึ�งกำหนดทิศทางการใช้ดุลพินิจและการตัดสินสั�งฟ้องคดี 

หากในบางประเทศ นโยบายการสั�งฟ้องเหล่านี�มีผลผูกพันกับอัยการ ซึ�งในกรณีเช่นนี� สามารถแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติ

เพื�อกำหนดให้อัยการสามารถพิจารณาส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายใต้สถานการณ์ที�เหมาะสมได้

อัยการ

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แก่ ทนายความและผู้ช่วยทนายความ โดยมีบทบาทในการส่งต่อผู้กระทำความผิดเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งการส่งต่อช่วยสร้างความเชื�อมั�นว่า จะมีการแก้ไขความขัดแย้งทันท่วงทีและลดจำนวน

คดีค้างรอกำหนดขึ�นศาลได้ ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการอธิบายถึงประโยชน์จากการเข้าร่วม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้กระทำความผิด พวกเขายังสามารถสร้างความเชื�อมั�นว่า ผู้กระทำความผิดจะ

ได้รับการคุ้มครองสิทธิและสามารถอุทธรณ์คดีได้ บทบาทสำคัญอีกประการหนึ�งที�ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถ

ดำเนินการได้คือ การตรวจสอบว่า เด็กที�กระทำความผิดยินยอมเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยสมัครใจและ

ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
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ตุลาการ

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ผู้พิพากษาและตุลาการมีบทบาทสำคัญซึ�งส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พวกเขามีบทบาท

ในการเกื�อหนุนให้มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลักมากขึ�น 

แม้การอบรมด้านกฎหมายอาจไม่ได้ครอบคลุมหลักการและแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทั�งหมด แต่ทั�งนี� 

ผู้พิพากษาและตุลาการควรได้รับข้อมูล การอบรม และการสนับสนุนให้ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รูปแบบต่าง ๆ 

ทั�งโดยตรงหรือทางอ้อม

ผู้พิพากษาสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ�นอยู่กับกระบวนการเฉพาะที�

พิจารณาเลือกนำมาใช้ ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาคดีแบบวงกลม ผู้พิพากษาจะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดี 

การพิพากษาคดี และการติดตามตรวจสอบคดี ขณะที�วิธีอื�น เช่น การไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด 

ผู้พิพากษาจะทำหน้าที�ต้นทางในการส่งต่อคดี องค์คณะตุลาการมีบทบาทสำคัญในการส่งต่อคดีเข้าสู่กระบวนการเชิงสมานฉันท์

ทั�งในระบบกฎหมายแบบจารีตและแบบลายลักษณ์อักษร และองค์คณะตุลาการอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์และ/หรือติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงจากกระบวนการ แม้ในสถานการณ์ที�ผู้กระทำความผิดสารภาพผิดหรือ

ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว ผู้พิพากษาอาจระงับการกำหนดโทษเพื�อรอผลจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในประเทศ/

มลรัฐที�ใช้กฎหมายแบบจารีตนั�น การนำคดีสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์วธีิหนึ�งคือ การรายงานพฤตินิสัยของผู้กระทำความผิด

ก่อนตัดสินโทษ หากผู้พิพากษาพิจารณาว่า มีการทำข้อตกลงเชิงสมานฉันท์อันสมควรแก่กรณีแล้ว ผู้พิพากษาอาจพิจารณา

ไม่ดำเนินการใด ๆ อีก หรืออาจรวมข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ที�มีอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ�งของการกำหนดโทษผู้กระทำความผิดก็เป็นได้

 

 

 

ในช่วงไม่กี�ปีมานี� มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากขึ�นในงานราชทัณฑ์และในขั�นตอนต่าง ๆ ของการบังคับโทษ

แก่ผู้กระทำความผิด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถใช้

ได้กับผู้กระทำความผิดที�อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ การทำทัณฑ์บน หรือการกำกับพฤตินิสัยประเภทอื�น ๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที�

คุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที�ควบคุมทัณฑ์บนสามารถจัดกระบวนการไกล่เกลี�ยในฐานะส่วนหนึ�งของเงื�อนไขการรอลงอาญา

หรือการส่งต่อผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกจากนี� ตามที�กล่าวไปข้างต้นว่า กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ในทัณฑสถานได้ โดยเจ้าหน้าที�ทัณฑสถานสามารถดำเนินการส่งต่อผู้กระทำความผิด

ไปยังกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ประเทศเบลเยียมใช้วิธีแต่งตั�งที�ปรึกษายุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถานแต่ละแห่งเพื�อ

ความสะดวกในการส่งต่อและดำเนินการ

ผู้มีวิชาชีพช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหาย

หน่วยงานและผู้มีวิชาชีพช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายมีบทบาทสำคัญยิ�งในการส่งเสริมให้ผู้เสียหายเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้มีวิชาชีพทำงานใกล้ชิดกับผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย

อย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนผู้เสียหายตลอดกระบวนการ บทบาทของผู้มีวิชาชีพสำคัญอย่างยิ�งในการเชื�อมผู้เสียหาย

เข้าสู่ระบบบริการ และในการสร้างความเชื�อมั�นแก่ผู้เสียหายที�ต้องการเข้าร่วมกระบวนการว่า พวกเขาจะได้รับบริการสนับสนุนที�พิจารณา

ถึงความเหมาะสมส่วนบุคคล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื�อจัดการผลกระทบจากอาชญากรรมร้ายแรง และผู้เสียหายจะมีความปลอดภัย

ในการเข้าร่วมกระบวนการ

50  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม

สรุปสาระสำคัญ
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องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

อย่างมีประสิทธิภาพทั�วโลก เช่น การสร้างเวทีสมานฉันท์ในวงกว้าง เนื�องจากองค์กรภาคประชาสังคมมีความ

ใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในบางกรณี ความใกล้ชิดกับชุมชนยังทำ

ให้องค์กรพัฒนาเอกชนมีความน่าเชื�อถือมากกว่าเจ้าหน้าที�ตำรวจ อัยการ และผู้พิพากษา อีกทั�งชุมชนยังรับฟัง

และให้ความเชื�อถือองค์กรพัฒนาเอกชน ในหลายประเทศนั�น ประชาชนเห็นว่า องค์กรพัฒนาเอกชนห่างไกล

จากระบบอุปถัมภ์และการทุจริตซึ�งทำให้การดำเนินกระบวนการขององค์กรพัฒนาเอกชนมีความชอบธรรม  

ซึ�งสำคัญยิ�งต่อกระบวนการ เนื�องจากกระบวนการส่วนใหญ่อาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและต้องสร้างความ

เชื�อมั�นว่า ผู้เสียหายจากอาชญากรรมจะได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีและลดโอกาสที�ผู้เสียหายจะถูก

ทำให้เป็นเหยื�อซ้ำน้อยลง

�. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีสามขั�นตอน ซึ�งสามารถใช้ให้สำเร็จลุล่วงตั�งแต่ (ก) ชั�นก่อนการพิจารณา

    คดีเป็นการหันเหคดีจากการฟ้องคดี (ข) ชั�นการพิจารณาคดี และ (ค) ชั�นหลังการพิจารณาคดี เพื�อเป็นทาง

    เลือกแทนการจำคุก เป็นส่วนหนึ�งของการลงโทษหรือใช้นอกเหนือจากโทษจำคุก ระหว่างถูกจำคุก หรือเมื�อ

    ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานแล้ว  

�. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หน่วยงานศาลยุติธรรม หน่วยงานยุติธรรมทางอาญาและ

    หน่วยงานสาธารณะอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องควรทำงานร่วมกันในระดับพื�นที� เพื�อส่งเสริมและประสานการใช้และ

    การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขอบเขตการทำงานของหน่วยงาน

�. บทบาทผูป้ฏิบตังิานยตุิธรรมทางอาญาแตล่ะแขนง (ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที�ตาํรวจ อยัการ ทนาย จาํเลย ตลุาการ 

    เจา้หนา้ที�ราชทณัฑ ์และผูป้ฏิบตัวิิชาชีพชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย) ในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์บทบาท

    แตกตา่งกนัออกไปขึ �นอยูก่บัประเภทของกระบวนการและวิธีการดาํเนินการ การทาํความเขา้ใจบทบาทของ

    แต่ละฝ่ายทาํใหส้ามารถระดมความช่วยเหลือจากผูเ้ชี�ยวชาญและสามารถออกแบบโครงการเพื�อสรา้ง

    ความตระหนกั รวมถึงการจดัฝึกอบรมที�เหมาะสมสาํหรบันกัวิชาชีพแตล่ะแขนงได้

�. องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

    เพื�อป้องกันอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ�งควรสนับสนุนการทำงานขององค์กรพัฒนาโดย

    การทำงานร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินให้เพียงพอ

องค์กรพัฒนาเอกชนอาจเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล แต่ต้องสร้างความเชื�อมั�นว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะไม่ลดทอน

ความชอบธรรมและจริยธรรมของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์เพื�อสร้าง

วาระทางการเมืองหรือวาระอื�น ๆ



5. ข้อกำหนดเพ่ือผลสัมฤทธ์ิในการดำเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 

5.1   การส่งเสริมกระบวนการส่งต่อคดีที่เหมาะสมไปสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 

 ระเบียบการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของโนวาสโกเทีย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีหลากหลายประเภท ล้วนมีวิธีการและประสบความสำเร็จแตกต่างกันออกไป ซึ�งบทเรียน

จำนวนมากในช่วงหลายปีที�ผ่านมานี�นำไปสู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจปัจจัยหลักที�ส่งผลให้กระบวนการและการดำเนินการ

ประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญประการหนึ�งคือการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการการสร้างความตระหนักและให้ข้อมูลเกี�ยวกับ

ทางเลือกเชิงสมานฉันท์ที�เหมาะสม การเข้าร่วมของผู้เสียหายอย่างปลอดภัยและมีความหมาย การเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วม

กระบวนการที�เพียงพอ ศักยภาพในการจัดกระบวนการ การสนับสนุนกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์เชิงบวก

กับชุมชน 

เจ้าหน้าที�ตำรวจ อัยการ เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั�งกลุ่มหรือสมาชิกในชุมชนสามารถ

ดำเนินการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถขอเข้าสู่

กระบวนการได้ด้วยตัวเอง แต่ละประเทศ/มลรัฐมีแนวทางและเกณฑ์การส่งต่อคดีซึ�งบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมาย โดยบาง

ประเทศ/มลรัฐจะกำหนดกระบวนการส่งต่อลงในนโยบาย ข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับระหว่างหน่วยงาน��

ในประเทศแคนาดา กรมยุติธรรมแห่งรัฐโนวาสโกเทียได้พัฒนาระเบียบการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ของโนวาสโกเทีย (Nova Scotia Restorative Justice Program (NSRJP) Protocols) โดยประกอบด้วยระเบียบการ

ในการกำกับดูแลการส่งต่อคดีภายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของโนวาสโกเทีย ซึ�งให้นิยามและ

ระเบียบการทั�วไปจะให้ภาพรวมการใช้ข้อบังคับทั�งหมด อีกทั�งมีข้อบังคับแยกต่างหากเพื�อเป็นแนวทางการใช้

กระบวนการ NSRJP สำหรับเจ้าหน้าที�ตำรวจ เจ้าหน้าที�รัฐ ศาล เจ้าหน้าที�ราชภัณฑ์ หน่วยงานช่วยเหลือผู้เสียหาย

และเจ้าหน้าที�บริหารของคณะทำงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของภูมิภาค ซึ�งโดยรวมแล้ว ระเบียบการเหล่านี�

ให้กรอบการดำเนินงานแบบองค์รวมเพื�อเป็นแนวทางการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของโนวาสโกเทีย

ซึ�งครอบคลุมการส่งต่อคดีของเยาวชนและผู้ใหญ่ ระเบียบดังกล่าวยังออกแบบมาเพื�อเป็นแนวทางสำหรับ

หน่วยงานที�มีกระบวนการส่งต่อเป็นเอกเทศและในการประสานงานกับพันธมิตร โดยมีระเบียบการที�เหมาะสมกับ

หน่วยงานนั�น ๆ โดยเฉพาะ

ที�มา: Province of Nova Scotia (����), The Nova Scotia Restorative Justice Program: Protocols, Halifax: novascotia.ca/restorative-justice-

protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf.

98 ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับการส่งต่อของโนวาสโกเทียได้ที่ The Nova Scotia Restorative  Justice Program: Protocols, Halifax, 2019: novascotia.ca/restorative-
justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program- Protocols.pdf.
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วิธีการจัดทำข้อเสนอสำหรับผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดเพื�อเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความสำคัญ

อย่างยิ�ง ไม่ว่าผู้จัดทำข้อเสนอจะเป็นเจ้าหน้าที�ตำรวจซึ�งคุ้นเคยกับกระบวนการเป็นอย่างดี ผู้ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที�ช่วยเหลือ

ผู้เสียหาย หรือสมาชิกชุมชนซึ�งเป็นที�ยอมรับนับถือก็ตาม การที�ผู้เสียหายมีความเข้าใจว่า กระบวนการเชิงสมานฉันท์สามารถ

ตอบสนองความต้องการ และตัวผู้เสียหายสามารถเป็นประโยชน์ในการฟื�นฟูพฤตินิสัยของผู้กระทำความผิดนั�นสำคัญมาก   

การเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องอยู่บนพื�นฐานที�ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดยินยอมโดยสมัครใจ

และได้รับข้อมูลเพียงพอ ซึ�งคู่กรณีสามารถถอนตัวออกจากกระบวนการได้ทุกเวลา จะต้องไม่มีการสร้างความกดดันไม่ว่ากับ

ผู้ใดผ่านการ “ขาย” กระบวนการ ด้วยการอวดอ้างผลประโยชน์เกินจริงหรือโดยการบอกกับผู้ที�ต้องการถอนตัวออกจากกระบวนว่า 

กระบวนการจะยังสามารถดำเนินการต่อไปได้แม้ไม่มีบุคคลนั�นเข้าร่วมก็ตาม�� การยินยอมเข้าร่วมกระบวนการของผู้เสียหาย

หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายเองในกระบวนการ ไม่ได้หมายรวมว่า กระบวนการจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 

(เช่น ดำเนินการกับผู้เสียหายรายอื�น หรือดำเนินการโดยไม่มีผู้เสียหายเข้าร่วม)

รูปแบบ “การส่งต่อคดี” ซึ�งหมายถึง “กระบวนการคัดเลือกคดีแบบเชิงรุกจากฐานข้อมูลกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ�งเชื�อว่า 

มีศักยภาพสูงที�จะบรรลุผลสัมฤทธิ�ผ่านกิจกรรมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”��� ได้รับการยอมรับว่า เป็นแนวทางที�มีประสิทธิภาพ

มากที�สุดในการส่งต่อคดีที�เหมาะสม ภายใต้รูปแบบดังกล่าว เจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานที�ดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความผิด ข้อมูลผู้กระทำความผิด และข้อมูลผู้เสียหายของตำรวจและศาลได้ การส่งต่อคดีรูปแบบนี�นำไปสู่

ข้อถกเถียงถึงประเด็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้เสียหายหรือผู้กระทำความผิดซึ�งเป็นผู้เยาว์กับการ

เข้าถึงข้อมูลซึ�งเป็นความลับของบุคคลเหล่านั�น อย่างไรก็ตาม สามารถพัฒนาระเบียบข้อบังคับเพื�อบริหารจัดการกระบวนการ

ส่งต่อคดีที�รักษาความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของทุกคนที�เกี�ยวข้องได้

ส่วนใหญ่แล้ว การพัฒนากระบวนการมักจะอยู่บนสมมติฐานที�ผิดพลาดว่า “หากเราจัดกระบวนการ พวกเขาจะเข้าร่วม” 

ซึ�งความจริงนั�น กระบวนการจะสำเร็จลุล่วงได้ก็ต่อเมื�อ มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งต่อที�

ชัดเจนและแข็งแกร่ง ตลอดจนมีข้อตกลงที�ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที�ยุติธรรมถึงวิธีการและ

ระยะเวลาที�จะใช้ดุลพินิจและตัดสินใจส่งต่อคดีไปยังกระบวนการเชิงสมานฉันท์

เมื�อมีการออกแบบกระบวนการขึ�นมาใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและให้ความสำคัญกับข้อกังวลทางกฎหมายของ

เจ้าหน้าที�ซึ�งรับผิดชอบในการตัดสินใจส่งต่อคดี และมุมมองของผู้เสียหายและชุมชนที�มีต่อเจ้าหน้าที� โดยหลักการแล้ว เจ้าหน้าที�

เหล่านี�ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ  การกำหนดเกณฑ์ และกระบวนการส่งต่อคดีอย่างละเอียด ซึ�งจะนำไปสู่

การพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของและผลสัมฤทธิ�ของกระบวนการในอนาคต 

•  มีหลักฐานเพียงพอ การส่งต่อคดีควรดำเนินการในกรณีที�มีหลักฐานเพียงพอในการตั�งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิด

    เท่านั�น 

•  ได้รับความยินยอมโดยอิสระปราศจากการบังคับ การส่งต่อคดีควรดำเนินการในกรณีที�ทั�งผู้เสียหายและผู้กระทำ

    ความผิดยืนยันเข้าสู่กระบวนการโดยอิสระปราศจากการบังคับ อย่างไรก็ตาม ในชั�นต้นของการส่งต่อคดี เอกสาร

    ยินยอมการเข้าสู่กระบวนการจากคู่กรณีอาจยังไม่มีความจำเป็น แต่จะต้องทำให้แน่ใจได้ว่า ความยินยอมจะเป็น

    เงื�อนไขที�ต้องบรรลุก่อนที�จะดำเนินการใด ๆ ต่อไปในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้า � และ �) ระบุเกณฑ์หลักสี�ประการในการออกแบบกระบวนการส่งต่อภายในระบบยุติธรรมทางอาญา 

ดังต่อไปนี�

99 Marder, I.D. (2018), “Restorative Justice and the Police”.
100 Bright, J. (2017), Improving Victim Take-up of Restorative Justice. London: Restorative Justice Council, หน้า 23.
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•   ความไม่เท่าเทียมของอาํนาจ จะตอ้งคาํนึงถึงความเหลื�อมลํ�าซึ�งนาํไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางอาํนาจระหว่าง

    คูก่รณีในการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการเชิงสมานฉนัท ์ในกรณีที�มีการสง่ตอ่คดีแมว้า่จะมีขอ้จาํกดัดา้นความเทา่เทียม

    ทางอาํนาจ ผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งทราบขอ้เท็จจรงิเหลา่นี �และจะตอ้งนาํไปพิจารณาในการดาํเนินกระบวนการ

    เชิงสมานฉนัท ์ 

•   ความแตกตา่งทางวฒันธรรม ในการดาํเนินการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์จะตอ้งพิจารณาถงึ

    ความแตกตา่งทางวฒันธรรมของคูก่รณี ซึ�งสามารถใชย้ทุธศาสตรต์า่ง ๆ ในการรบัประกนัวา่ กระบวนการยตุธิรรม

    เชิงสมานฉนัทค์าํนงึถงึวฒันธรรมของผูเ้ขา้รว่ม รวมทั�งพิจารณาใชผู้จ้ดักระบวนการซึ�งเป็นกลุม่ชาตพินัธุห์รอืเชื �อชาติ

    เดียวกนักบัผูเ้ขา้รว่ม และจะตอ้งสรา้งความเชื�อมั�นวา่ ผูจ้ดักระบวนการตระหนกัและมีความรูใ้นการดาํเนินกระบวนการ

    ที�สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัทิางวฒันธรรมของผูเ้ขา้รว่ม หรอืจะตอ้งรบัประกนัวา่ ผูเ้ขา้รว่มตระหนกัในความแตกตา่ง

    ทางวฒันธรรมและความแตกตา่งเหลา่นี � ซึ�งอาจสง่ผลตอ่กระบวนการสมานฉนัทห์รอืไมก็่ตาม ทั�งนี � พงึระลกึวา่ จะตอ้ง

    ใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชนข์องผูเ้สยีหายอนัดบัแรก ซึ�งการอภิปรายและการเจรจาตอ่รองมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง

    ในกรณีที�ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดมีวฒันธรรมแตกตา่งกนัหรอืมีมมุมองแตกตา่งกนัเกี�ยวกบัแนวปฏิบตัทิาง

    วฒันธรรมที�จะประกอบอยูด่ว้ยในกระบวนการ

ในกรณีที�คดีมีผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดหลายคน ผู้เสียหายทุกคนจะต้องได้รับทางเลือกในการเข้าร่วมกระบวนการและ

สามารถแจ้งความประสงค์ว่า พวกเขาต้องการเข้าร่วมกระบวนการกับผู้เสียหายรายอื�นหรือเข้าสู่กระบวนการแบบแยกเฉพาะ

ต่างหาก ในกรณีที�ผู้เสียหายบางรายไม่ต้องการเข้าร่วมกระบวนการ การปฏิเสธนี�จะต้องไม่ขัดขวางผู้เสียหายรายอื�น ๆ 

ในการแก้ปัญหาความเสียหายที�เกิดขึ�นจากการกระทำความผิดต่อพวกเขา  

ควรออกแบบเกณฑ ์กระบวนการ และรูปแบบการสง่ตอ่คดีที�จะช่วยสนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ที�ผูด้าํเนินการและผูร้บัผิดชอบใน

การตดัสินใจส่งต่อคดีสามารถประเมินและตรวจสอบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสถานการณที์�แตกต่างกนัได ้ในบางกรณี 

ผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งทาํความเขา้ใจสถานการณห์รือปัญหาร่วมกับผูเ้ขา้ร่วมในขั�นก่อนการประชุม และในบางกรณี 

หน่วยงานที�ทาํหนา้ที�สง่ตอ่จะรบัผิดชอบในการตรวจสอบและกาํหนดวา่ การสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการชมุชนนั�นไมไ่ดเ้ป็น

การส่งผูเ้สียหายหรือผูก้ระทาํความผิดไปสู่ความเสี�ยงที�จะตกเป็นเหยื�อซํ�าหรือถกูการคกุคาม ทั�งนี � จะตอ้งมีการประเมิน

ความเสี�ยงสาํหรบัคูก่รณีและความเหมาะสมของกระบวนการสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มอยา่งรอบคอบ ซึ�งจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูความเสี�ยง

ที�จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ ระหว่างการดาํเนินกระบวนการที�มีอยู่ทั�งหมด (เช่น ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัช่วงก่อนเหตกุารณ ์

ขอ้มลูดา้นสขุภาพจิต การใชส้ารเสพตดิ)  ก่อนตดิตอ่ผูเ้ขา้รว่ม

การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม

การตัดสินว่า คดีมีความเหมาะสมสำหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่นั�นจะต้องทำการประเมิน

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องของคู่กรณี การประเมินประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ นอกเหนือจากที�ใช้กันในระบบยุติธรรม

ทางอาญาปกติ โดยคำถามที�ใช้ในการประเมินประกอบด้วย

•   ประเภทของกระบวนการเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมแต่ละคนหรือไม่

•   ฐานความผิดมีความรุนแรงแรงอย่างไร

•   มีปัจจัยหนุนเสริมเกี�ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่

•   ผู้กระทำความผิดมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการตามคำสั�งของศาลหรือไม่

•   ผู้กระทำความผิด (และผู้เสียหาย) ยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการหรือไม่ (คู่กรณีมีแนวโน้มที�จะ

     ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการหรือไม่)

•   ผู้เสียหายมีสภาวะทางจิตใจและอารมณ์อย่างไร

54  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



การปรับปรุงกลไกการส่งต่อคดี 

การส่งต่อคดีที�ไม่มีประสิทธิภาพและอัตราการส่งต่อคดีดำแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของการดำเนินการหรือความล้มเหลวของ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์��� ซึ�งผู้จัดกระบวนการสามารถดำเนินการได้หลายวิธีด้วยกัน เพื�อส่งเสริมการส่งต่อคดี

ที�มีประสิทธิภาพจากชุมชนและจากทุกขั�นตอนของระบบยุติธรรมทางอาญา 

101 Laxminarayan (2014), Accessibility and Initiation of Restorative Justice.

การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม (ต่อ)

•   ความสามารถในการรบัรูข้องผูก้ระทาํความผิดเป็นอย่างไร และศกัยภาพในการเขา้รว่มกระบวนการของ

     ผูก้ระทาํความผิดเป็นอยา่งไร

•   ปัจจบุนั คูก่รณีทั�งสองฝ่ายถกูคกุคามหรอืขม่ขูห่รอืไม่

•   ผูก้ระทาํความผิด (หรอืผูเ้สียหาย) เป็นสมาชิกขององคก์รหรอืกลุม่อาชญากรรมหรอืไม่

•   ผูก้ระทาํความผิดมีความเกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์บัผูเ้สียหายหรอืไม ่อยา่งไร

•   ผูเ้สียหาย (หรอืผูก้ระทาํความผิด) เป็นปัจเจกบคุคลหรอืนิตบิคุคล

•   มีผูเ้สยีหาย (หรอืผูก้ระทาํความผิด) มากกวา่หนึ�งคนหรอืไม ่หากใช ่ทกุคนเหน็ดว้ยที�จะเขา้รว่มในกระบวนการ

     หรอืไม่

•   ผูเ้สียหาย (หรอืผูก้ระทาํความผิด) เป็นผูใ้หญ่หรอืเป็นเดก็

•   ผูเ้สียหายมีความเสี�ยงที�จะตกเป็นเหยื�อซํ�าอีกครั�งหรอืไม่

•   มีการจาํแนกหรอืวิเคราะหผ์ูอ้ปุการะหรอืผูส้นบัสนนุที�สามารถเขา้รว่มกระบวนการ เพื�อทาํหนา้ที�สนบัสนนุ

     ผูก้ระทาํความผิดหรอืผูเ้สียหายหรอืไม่

•   ผูเ้สียหายหรอืผูก้ระทาํความผิดเคยเขา้รว่มกระบวนการเชิงสมานฉนัทก่์อนหนา้นี �หรอืไม่ หากใช่ ผลลพัธ์

     ของกระบวนการนั�นเป็นอยา่งไร

•   ผูก้ระทาํความผิดยอมรบัผิดชอบตอ่ความผิดของตวัเองหรอืไม่

•   ยงัคงมีขอ้คดัคา้นหรอืความเหน็แยง้ตอ่ขอ้เทจ็จรงิของอาชญากรรมนั�นหรอืไม่

•   มีเอกสารหรอืบนัทกึเกี�ยวกบัความสญูเสียและความเสียหายที�ผูเ้สียหายไดร้บัหรอืไม่

•   การระบแุนวทางการสง่ตอ่วา่ดว้ยขั�นตอนและหลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน เกณฑแ์ละขั�นตอนการรบัเขา้สูก่ระบวนการจะตอ้ง

     ชดัเจนและมีการสื�อสารอยา่งดีกบัเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสง่ตอ่คดีมายงักระบวนการทกุคน ผูเ้สยีหายจะตอ้ง

     ไดร้บัขอ้มลูการเขา้รว่มกระบวนการ รวมทั�งสิ�งที�พวกเขาจะไดร้บัจากกระบวนการ    

•   การใหค้าํปรกึษาอยา่งตอ่เนื�อง จะตอ้งตอ่ยอด พฒันา และปรบัปรุงกระบวนการดว้ยการใหค้าํปรกึษาและสื�อสารอยา่ง

     ตอ่เนื�อง เพื�อสง่เสรมิเจา้หนา้ที�งานยตุธิรรมในการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอ์ยา่งเหมาะสม 

     และมีการจาํแนกคดีเชิงรุกดว้ยการสืบคน้เอกสารของหนว่ยงาน

•   การพฒันาระเบยีบการวา่ดว้ยความร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงาน  ควรจดัทาํระเบียบการวา่ดว้ยความรว่มมือระหวา่ง

     หนว่ยงานก่อนการเริ�มตน้หรอืก่อนดาํเนินกระบวนการ ระเบียบการเหลา่นี �จะเป็นแนวทางในการเลอืกคดีเพื�อสง่ตอ่ 

     และเพื�อกาํหนดเกณฑค์ณุสมบตั ิ ซึ�งจะชว่ยกาํหนดขั�นตอนที�จะตอ้งปฏิบตัิตามในการดาํเนินกระบวนการภายใต้

     สภาวการณที์�แตกต่างกนั (เช่น เมื�อคู่กรณีฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไม่ประสงคเ์ขา้รว่มกระบวนการ เมื�อไม่สามารถบรรลุ

     ขอ้ตกลงได ้เมื�อคูก่รณีฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดตอ้งการถอนตวัจากกระบวนการ หรอืเมื�อผูก้ระทาํความผิดไมส่ามารถปฏิบตัิ

     ตามเงื�อนไขที�ไดต้กลงไวร้ว่มกนั)

5.  ข้อกำหนดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   55



บางประเทศเลือกที�จะสนับสนุนหรือยกระดับการส่งต่อคดีตามดุลพินิจโดยกำหนดมาตรการจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที�บางตำแหน่ง 

หรือ ณ ขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ�งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื�อการพิจารณาส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ แม้ว่าการกำหนดมาตรการอาจเป็นประโยชน์ แต่ยังไม่สามารถใช้ทดแทนแนวปฏิบัติทางการ ขั�นตอน และ

เกณฑ์การส่งต่อที�ชัดเจนได้ นอกจากนี� ยังสามารถเพิ�มจำนวนการขอเข้าสู่กระบวนการได้ด้วยการให้ข้อมูลกระบวนการ

เชิงสมานฉันท์ที�มีอยู่แก่ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด 

การยอมรับความผิดของผู้กระทำความผิดในฐานะเกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกระบวนการ

102 โปรดดูรูปแบบข้อตกลงและกรณีศึกษาที่นำเสนอใน United Kingdom Home Office’s consultation document: Home Office (2003), Restorative Justice: 
The Government’s Strategy, London: Home Office, หน้า 71–73.

•   ระเบียบการว่าด้วยการแลกเปลี�ยนหรือส่งต่อข้อมูล การพัฒนาระเบียบการว่าด้วยการแลกเปลี�ยนหรือส่งต่อข้อมูล

     กับหน่วยงานยุติธรรมทางอาญามีความสำคัญอย่างในการจำแนกคดีและผู้เข้าร่วมที�เหมาะสม ขณะเดียวกันยังเป็น

     การคุ้มครองข้อมูลที�เป็นความลับของผู้เข้าร่วม ข้อจำกัดหรือความท้าทายที�เกิดขึ�นบ่อยครั�งคือการเปิดเผยข้อมูล

     ความลับเกี�ยวกับผู้เสียหายหรือผู้กระทำความผิด (โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ที�เป็นเด็กและเยาวชน) ซึ�งจะขัดขวางความ

     ต่อเนื�องของการส่งต่อคดี คุณภาพความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสุดท้ายคือความสำเร็จของกระบวนการ 

     ซึ�งปัญหาเหล่านี�ควรได้รับการแก้ไขให้มากที�สุดเท่าที�จะทำได้ในช่วงการหารือข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ในขณะที�

     กำลังพัฒนากระบวนการ���

•   การพัฒนาขั�นตอนการปฏิบัติงานเพื�อประเมินความเหมาะสม เกณฑ์การคัดเลือกที�ใช้ในกระบวนการเชิงสมานฉันท์

     ประเภทเดียวกันอาจแตกต่างกันอย่างชัดเจนในประเทศ/มลรัฐต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติและการรับเข้าร่วม

     กระบวนการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิด (VOM) อาจแตกต่างกันตั�งแต่ประเภทของศาลที�จะ

     ดำเนินกระบวนการ หรือหน่วยงานอาจส่งต่อผู้กระทำความผิดที�ทำความผิดครั�งแรกเท่านั�น ไปจนถึงประเภท

     กระบวนการที�ผู้เสียหายสามารถแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมจากเจ้าหน้าที�ด้วยตัวเอง ซึ�งการพัฒนาขั�นตอนการ

     ปฏิบัติงานเพื�อประเมินความเหมาะสมและความเสี�ยงในแต่ละคดีเพื�อส่งต่อไปสู่กระบวนการเชิงสมานฉันท์นั�น

     มีความสำคัญอย่างยิ�ง 

•   การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที�ทำหน้าที�ส่งต่อ ในบางกรณี อาจเชิญเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ทำหน้าที�ส่งต่อเข้ามา

     สังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการ โดยสรุปแล้ว ผู้จัดกระบวนการหรือ

     หน่วยงานซึ�งรับผิดชอบกระบวนการจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที�

     งานยุติธรรมทางอาญาซึ�งทำหน้าที�เป็นผู้ส่งต่อคดี

•   การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคดีและสื�อสารกับหน่วยงานที�ทำหน้าที�ส่งต่อตามกำหนดเวลา แนวทางหนึ�งที�

     จะช่วยส่งเสริมการส่งต่อคดีในระยะยาวคือการรับประกันว่า การส่งต่อคดีไปยังกระบวนการนั�นจะได้รับข้อเสนอแนะ 

     ความเห็น และการสื�อสารกับเจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานรับผิดชอบตามกำหนดเวลา ซึ�งการสื�อสารประกอบด้วยข้อมูล

     เกี�ยวกับผลลัพธ์ของคดี เหตุผลที�คดีอาจไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้ คุณลักษณะของข้อตกลงจาก

     กระบวนการ ความรู้สึกของผู้เสียหาย (ซึ�งไม่ใช่เพียงแต่ความรู้สึกเชิงบวกเท่านั�น) และการปฏิบัติตามข้อตกลง

•   การแลกเปลี�ยนข้อมูลอย่างต่อเนื�อง หน่วยงานที�ทำหน้าที�ส่งต่อสามารถให้ข้อมูลกรณีศึกษา สถิติ รายงานวิเคราะห์ 

     ตัวชี�วัดการปฏิบัติงาน และข้อค้นพบจากการประเมินกระบวนการ ซึ�งจะช่วยยกระดับการส่งต่อคดีมายังกระบวนการ

     มากขึ�น 

ถึงแม้ว่า ผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน แต่การยอมรับความผิดในกระบวนการต่างจาก

การถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลอาญา ในบางกรณี การยอมรับความผิดอาจเป็นเงื�อนไขเพียงพอในขั�นการส่ง

ผู้กระทำความผิดซึ�ง “ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ” ในอีกแง่หนึ�ง การดำเนินกระบวนการซึ�งเสนอทางเลือกต่าง ๆ 

56  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และศาล

การยอมรับความผิดของผู้กระทำความผิดในฐานะเกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกระบวนการ (ต่อ)

ทั�งในชั�นการพิจารณาคดีหรือหลังการพิจารณาคดี (เช่น การพิจารณาคดีแบบวงกลม) จะเกิดขึ�นได้ก็ต่อเมื�อ
ผู้กระทำความผิดถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือสารภาพผิดแล้ว ยิ�งไปกว่านั�น ตามที�กล่าวไปแล้วว่า หลักการพื�นฐาน 
(ย่อหน้าที� �) ระบุว่า การเข้าร่วมของผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องไม่ถูกนำมา
ใช้เป็นหลักฐานในการสารภาพผิดในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายภายหลังการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์

สว่นใหญ่แลว้ การสง่ตอ่ไปยงักระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทข์ึ �นอยูก่บัอาํนาจการตดัสนิใจของเจา้หนา้ที�
ยตุธิรรมทางอาญา เชน่ เจา้หนา้ที�ตาํรวจและอยัการในการสง่ตอ่ผูก้ระทาํความผิดไปยงักระบวนการที�เหมาะสม
เพื�อเป็นทางเลอืกของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา กฎขอ้ �.� ของขอ้กาํหนดโตเกียว (Tokyo Rules) ระบวุา่ 
ฝ่ายตลุาการหรอืหนว่ยงานอิสระที�มีอาํนาจอื�น ๆ ควรเป็นผูต้ดัสนิใจ “ในทกุขั�นตอนของการดาํเนินคดีทางอาญา 
โดยสรา้งความเชื�อมั�นถงึภาระและความพรอ้มรบัผิดชอบและเป็นไปตามหลกันิตธิรรมเทา่นั�น”  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
มาตรฐานสากลที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการยตุิธรรมเดก็และเยาวชนกาํหนดพนัธกรณีเฉพาะกบัรฐัภาคีในการ
พฒันามาตรการที�ไมใ่ชก่ารคมุขงัในระดบัตา่ง ๆ และในการสง่เสรมิการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหากบัเดก็หรอื
พิจารณาในฐานะการละเมิดกฎหมายอาญาโดยไมต่อ้งเขา้สูก่ารดาํเนินคดีทางอาญาในกรณีที�มีความเหมาะสม
และสามารถดาํเนินการได้

การสง่ตอ่ผูก้ระทาํความผิดไปยงักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทย์งัเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจไดใ้ชด้ลุพินิจ
และพฒันากระบวนการเชิงสรา้งสรรคเ์พื�อปอ้งกนัการกระทาํผิดซํ�าในอนาคต ซึ�งจะช่วยใหเ้จา้หนา้ที�สามารถ
ทาํงานรว่มกบัครอบครวั ผูเ้สยีหาย และสมาชิกในชมุชนในการสนบัสนนุผูก้ระทาํความผิดใหมี้สาํนกึรบัผิดชอบ 
บาํบดัฟื�นฟแูละกลบัคืนสูส่งัคม และยงัชว่ยลดอตัราการกระทาํความผิดลหโุทษที�คั�งคา้งในระบบยตุธิรรมทางอาญา

ในกรณีที�มีความเหมะสม อยัการและผูพิ้พากษาจะใชท้างเลอืก ไดแ้ก่ “การงดกระบวนการพิจารณาคดี” “การเลื�อน
การพิจารณาคดี” หรอื “การตดัสนิจาํคกุโดยรอการลงอาญา” เพื�อระงบัการดาํเนินคดีทางอาญาในระบบของ
บคุคลที�ถกูตั�งขอ้กลา่วหาหรอืถกูตดัสนิวา่กระทาํความผิดเป็นการชั�วคราว ซึ�งสว่นใหญ่จะมีเงื�อนไขคลา้ยกบัมาตรการ
การหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหา หากผูก้ระทาํความผิดปฏิบตัติามขอ้กาํหนดที�วางไว ้เขาจะไดร้บัการยกเวน้จาก
การดาํเนินคดีในระบบยตุธิรรมตอ่จากนั�น และหากผูก้ระทาํความผิดไมส่ามารถปฏิบตัติามเงื�อนไขที�วางไวไ้ด ้
จะมีการดาํเนินคดีอาญาเดมิตอ่ไป

อยา่งไรก็ตาม ระดบัอาํนาจการใชด้ลุพินิจของเจา้หนา้ที�ตาํรวจและอยัการในดา้นการตดัสนิคดีกบัระบบกฎหมาย
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยสว่นใหญ่แลว้ ขอบเขตของดลุพินิจจะแตกตา่งกนัขึ �นอยูก่บัวา่ การตดัสนิใจนั�น
เป็นไปตามหลกัความถกูตอ้งตามกฎหมาย (หลกัการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมาย) ซึ�งกาํหนดหนา้ที�รบัผิดชอบ
สาํหรบัอยัการที�จะฟอ้งรอ้งหรอืเป็นไปตามหลกัการฟอ้งโดยดลุพินิจ (principle of opportunity) ซึ�งโดยธรรมเนียม
แลว้อนญุาตใหอ้ยัการสามารถตดัสนิใจโดยขึ �นอยูก่บัดลุพินิจ ทั�งนี � หลกัการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมายไมไ่ด้
ขดัขวางการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาแตอ่ยา่งใด 

ในบางประเทศนั�น ความสาํเรจ็ของการดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทข์ึ �นอยูก่บัการทบทวนและแกไ้ข
กฎหมายที�มีอยู ่(รวมถงึกฎหมายรฐัธรรมนญู) ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจการตดัสนิใจที�ระดบัตา่ง ๆ ของระบบ
ยตุิธรรมทางอาญา โดยสามารถทบทวนนโยบายและแนวทางการดาํเนินคดีเฉพาะเพื�อกาํกบัดแูลหรอืมีคาํสั�ง
ใหอ้ยัการพิจารณากลไกยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์ามความเหมาะสม ซึ�งจะนาํไปสูโ่อกาสในการสง่ตอ่คดีหรอื
หนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาเพื�อสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละกระบวนการยตุธิรรม
นอกเหนือจากทางอาญาอื�น ๆ ต่อไป ในการดาํเนินการนี � การกาํหนดขั�นตอนการปฏิบตัิงานและกลไกเพื�อ
รบัประกนัวา่ อาํนาจการตดัสนิใจจะไมถ่กูละเมิด จะไมก่ลายเป็นสาเหตกุารเลือกปฏิบตั ิและไมไ่ดเ้ป็นไปเพื�อ
ประโยชนข์องบคุคลใดบคุคลหนึ�งนั�นมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง   

5.  ข้อกำหนดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   57



แม้จะมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้เสียหายจำนวนมากต้องการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำ

ความผิด��� แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ออกแบบอย่างดีจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพและ

ยังคงไม่ได้รับความสำคัญเท่าที�ควร เนื�องจากกระบวนการยังไม่ได้รับความสนใจจากระบบยุติธรรมในการส่งต่อคดี ซึ�งผลสัมฤทธิ�

การส่งต่อถือเป็น “จุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทบทั�งหมด”��� ดังนั�น แต่ละกระบวนการควรมียุทธศาสตร์

ต่อเนื�องเพื�อสื�อสารข้อมูลทางเลือกเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด และจะต้องมีข้อมูลพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที�

ยุติธรรมซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบส่งต่อคดีไปยังกระบวนการทุกระดับ 

การขอเข้าสู่กระบวนการด้วยตัวเองจากผู้เสียหายเกิดขึ�นไม่บ่อยนัก ซึ�งอาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีข้อมูลเกี�ยวกับโอกาสการ

เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว โดยทั�วไปแล้ว ไม่ว่าผู้เสียหายจะมีความรู้หรือมีข้อมูลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่

ก็ขึ�นอยู่กับความรู้ในการเข้าถึงข้อมูล หรือหน่วยงานให้บริการผู้เสียหายเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี�ยวกับทางเลือกเหล่านี� และถึง

แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้มีความเหมาะสมกับทุกคดี แต่การเข้าสู่กระบวนการของผู้เสียหายยังนับว่ามี

จำนวนน้อยอยู่ 

ในสหภาพยุโรป มาตรา � (j) ของ คำสั�งว่าด้วยสิทธิของผู้เสียหายจากอาชญากรรม ���� (���� Directive relating to victims of crime) 

เสนอแนะว่า รัฐภาคีจะต้องรับประกันว่า ผู้เสียหายจะได้รับข้อมูลเกี�ยวกับบริการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีอยู่ 

“ตั�งแต่การติดต่อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องครั�งแรก โดยปราศจากความล่าช้าที�ไม่สมเหตุสมผล”��� สภายุโรปยังได้เสนอแนะ

ด้วยว่า เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องและนักกฎหมายควรให้ข้อมูลที�เพียงพอแก่ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดเพื�อประกอบการตัดสินใจ

ว่าจะเข้าร่วมกระบวนการหรือไม่��� ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ผู้เสียหายจากอาชญากรรมมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี�ยวกับ

ทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีอยู่จากเจ้าหน้าที�ตำรวจหรือหน่วยงานซึ�งให้บริการดังกล่าว แม้ว่าไม่ค่อยมี

การปฏิบัติตามคำแนะนำซึ�งไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมายนี�เท่าใดนักก็ตาม���

ระยะเวลาในการส่งต่อสามารถส่งผลกระทบต่อความต้องการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของผู้เสียหาย 

ผู้เสียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงอาจไม่ต้องการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระยะแรก (เช่น ในช่วงการ

ดำเนินคดี) โดยอาจต้องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี�ยกับผู้กระทำความผิดในขั�นตอนต่อจากนั�น (เช่น หลังการพิจารณาคดี

5.2   การสมัครใจเข้าสู่กระบวนการด้วยตัวเองโดยผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

 

ในประเทศไทย การใช้แนวปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนสำเร็จลุล่วง

ได้ด้วยบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ�งอนุญาตให้อัยการ

สามารถมีดุลพินิจสั�งไม่ฟ้องได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตินี�เริ�มใช้เมื�อกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเสนอการหันเหคดี

ก่อนการตั�งข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งได้มีการแนะนำกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน

เป็นครั�งแรกในการนี�อีกด้วย��� 

ทั�งนี� ในหลายประเทศยังคงมีคำถามและข้อสงสัยอีกหลายประการที�ยังไม่มีความชัดเจนเกี�ยวกับปัจจัยที�ทำให้การส่งต่อคดี

ไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังมีจำนวนจำกัด 

103 Kittayarak, K. (2005), “Restorative Justice in Thailand”, paper presented at the Workshop on Enhancing criminal Justice Reform, Including Restorative Justice, 
Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005.
104 Bolivar, et al. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice.
105 Shapland, J., Atkinson, A., Colledge, E., Dignan, J., Howes, M., Johnstone, J., Pennant, R., Robinson, G.    and Sorsby, A. (2004), Implementing 
Restorative Justice Schemes (Crime Reduction Programme): A Report on the First Year, Home Office Online Report 32/04, London: Home Office, หน้า 49.
106 European Parliament and Council, 2012, article 4.
107 Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters, article 19.
108 โปรดดูข้อค้นพบจากการสำรวจ ดังน้ี Shapland, J., Crawford, A., Gray, E. and Burn, D. (2017), Developing Restorative Policing in Humberside, South Yorkshire 
and West Yorkshire, Sheffield: Centre for Criminological Research, University of Sheffield.
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หรือก่อนการปล่อยตัว)��� สำหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรมหลายคนนั�น ผลกระทบบาดแผลทางใจจากการตกเป็นเหยื�อ

ส่งผลให้พวกเขาต้องการเวลาที�เหมาะสมหลังจากเหตุการณ์ ก่อนจะสามารถเข้าร่วมในกระบวนการอย่างมีความหมายได้��� 

ดังนั�น เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้เชี�ยวชาญเพื�อประเมินความพร้อมของผู้เสียหาย

ในการเข้าร่วมกระบวนการ

แม้ว่าช่วงเวลาการเข้าร่วมกระบวนการมีความสำคัญ แต่ผู้เสียหายเห็นว่า ไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการหรือ

ไม่ก็ตาม พวกเขาต้องการทราบข้อมูลเกี�ยวกับทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตั�งแต่ต้น��� ข้อมูลและโอกาส

ในการเลือกจะช่วยเสริมพลังและส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีอำนาจ���  ทั�งนี� วิธีการเชิงรุกในการให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหายส่งผล

อย่างยิ�งต่อระดับการเข้าร่วมของผู้เสียหาย��� ซึ�งการส่งเสริมสิทธิของผู้เสียหายในการได้รับแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมกระบวนการ

สามารถผนวกอยู่ในตัวบทกฎหมายระดับชาติได้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศนิวซีแลนด์ พระราชบัญญัติสิทธิของผู้เสียหาย ���� 

(Victims’ Rights Act ����) มาตรา �� ระบุไว้ว่า เจ้าหน้าที�จะต้องแจ้งข้อมูลบริการที�มีอยู่แก่ผู้เสียหาย ซึ�งรวมถึงกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยเร็วที�สุดหลังจากที�ผู้เสียหายติดต่อกับหน่วยงานนั�น เช่นเดียวกัน ในประเทศแคนาดา ผู้เสียหายมีสิทธิ

ที�จะร้องขอข้อมูลเกี�ยวกับบริการและกระบวนการที�พวกเขาสามารถใช้บริการได้ รวมทั�งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ภายใต้หมวด � (b) ของพระราชบัญญัติสิทธิของผู้เสียหายแคนาดา  (Canadian Victims Bill of Rights)���

การเตรยีมความพรอ้มผูเ้ขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทล์ว่งหนา้มีความสาํคญัอยา่งยิ�งตอ่ความสาํเรจ็และความ

เป็นธรรมของกระบวนการ ก่อนที�คูก่รณีทั�งสองฝ่ายตกลงเขา้รว่มกระบวนการเชิงสมานฉนัทน์ั�น พวกเขาจะตอ้งไดร้บัการแจง้

ขอ้มลูเกี�ยวกบัสทิธิที�พงึไดร้บั ลกัษณะของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์ผลที�จะเกิดขึ �นจากการตดัสนิใจเขา้รว่ม และ

รายละเอียดเกี�ยวกบัขั�นตอนการรอ้งเรยีนตา่ง ๆ  

ทั�งนี� การเตรียมความพร้อมยังรวมไปถึงการประเมินความเหมาะสม ซึ�งประกอบไปด้วยการประเมินว่า ผู้เข้าร่วมมีความประสงค์ 

(หรือมีแรงจูงใจ) ที�จะเข้าร่วมกระบวนการอย่างแท้จริงหรือไม่ และจะต้องอธิบายถึงกระบวนการและผลลัพธ์ที�จะเกิดขึ�นให้แก่

ผู้ที�อาจจะเข้าร่วมกระบวนการ รวมทั�งตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ทั�งนี� การเตรียมความพร้อมคือการให้ข้อมูลจำเป็นเพื�อประกอบ

การตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกระบวนการหรือไม่ ทั�งนี�จะต้องพิจารณาและสืบค้นข้อมูลเกี�ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมทางอำนาจ

ระหว่างคู่กรณี ความเสี�ยงของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิดหรือผู้เข้าร่วมคนอื�น ๆ และกำหนดเวลาที�เหมาะสมของกระบวนการ 

และแก้ปัญหาประเด็นเหล่านี�ตั�งแต่เริ�มแรก ทั�งนี� สามารถหารือถึงขอบเขตและวิธีการของกระบวนการซึ�งเป็นประเด็นที�ต้อง

ตกลงกันก่อนระหว่างคู่กรณี (เช่น ความคาดหวังของผู้ที�จะเข้าร่วม ความต้องการให้วงประชุมดำเนินการแบบทางตรงหรือ

ทางอ้อม ความประสงค์หรือยินยอมให้คู่กรณีของตนอยู่ในวงประชุม สถานที�ประชุม การคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูล

บางอย่าง การแยกผู้เกี�ยวข้องบางคนออกไปจากกระบวนการ)

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทุกกระบวนการนั�น การคุ้มครองผลประโยชน์ สิทธิ และความปลอดภัยของผู้เสียหายมี

ความสำคัญอย่างยิ�งและจะต้องรับประกันว่า ผู้เสียหายจะต้องไม่เกิดความรู้สึกตกเป็นเหยื�ออีกครั�ง ซึ�งจะต้องใช้เวลาทำงาน

5.3   การเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

109 Zebel, S., Schreurs, W. and Ufkes, E. (2017), “Crime Seriousness and Participation in Restorative  Justice:  The role of time elapsed since the offense”, 
Law and Human Behaviour, 41(4), หน้า 385–397.
110 เพิ่งอ้าง
111 Shapland, et al. (2011). Restorative Justice in Practice.
112  Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the Offer of Restorative Justice”; Van Camp, 
T. (2017), “Understanding Participation in Restorative Justice Practices: Looking for justice for oneself as well as for others”, European Journal of Criminology, 
14(6), หน้า. 679–696.
113  Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on  the  Protective  and  Proactive  Approaches  to  the Offer of Restorative Justice: The Importance 
of Information”, Canadian Journal of Criminology and  Criminal  Justice, 58(3), หน้า 415–442; Van Camp  and Wemmers  (2016), The Offer of Restorative 
Justice to Victims of Violent Crime: Should  it be protective or proactive?, Montreal: Centre International de Criminologie Comparee.
114 S.C. 2015, c. 13, s. 2.
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เพื�อเตรียมความพร้อมกับผู้เสียหายก่อนการเผชิญหน้าไม่ว่ากรณีใด ๆ กับผู้กระทำความผิด โดยอาจจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ 

เดือนหรือเป็นปีในกรณีความผิดร้ายแรงซึ�งส่งผลให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษจำคุก การเตรียมความพร้อมก่อนกระบวนการ

จะถูกออกแบบขึ�นเพื�อสร้างความเชื�อมั�นว่า ผู้เสียหายจะได้รับการเตรียมความพร้อมทั�งอารมณ์และจิตใจเพื�อที�จะสามารถเจรจา

หรือสื�อสารกับผู้กระทำความผิด 

ทั�งนี � ในคดีที�เกี�ยวขอ้งกบัความผิดรา้ยแรงจะตอ้งใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ และจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มเป็นพิเศษก่อน

การเผชิญหนา้ ซึ�งเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบตังิานจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมลว่งหนา้ในการดาํเนินกระบวนการคดีเชน่นี �115 ซึ�งเป็นกรณี

ที�มีความเสี�ยงสงูที�ผูเ้สียหายจะมีความรูส้กึตกเป็นเหยื�อซํ�าอีกครั�ง  ในบางคดีที�ผ่านมานั�น การเตรียมความพรอ้มสาํหรบั

กระบวนการเชิงสมานฉนัทร์ะหวา่งผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหายอาจใชเ้วลานานหลายปีดว้ยกนั 

กำหนดเวลาที�เหมาะสมของผู้เสียหายในการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความสำคัญเช่นกัน  ซึ�งจะต้องประเมิน

สถานการณ์เป็นรายกรณี ทั�งการเตรียมความพร้อม ในช่วงเวลาของการดำเนินกระบวนการ และหลังเสร็จสิ�นกระบวนการแต่ละขั�น 

เพื�อรับประกันว่า ผู้เสียหายซึ�งมีความประสงค์เข้าร่วมกระบวนการจะมีความปลอดภัยและได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม 

ผลประโยชน์ สิทธิ และความปลอดภัยของผู้เสียหาย

115 Keenan, M. (2017), “Criminal Justice, Restorative Justice, Sexual Violence and the Rule of Law”, in  Zins-  stag, E. and Keenan, M. (eds.), Restorative 
Responses to Sexual Violence: Legal, Social and Therapeutic Dimensions, London: Routledge.

ผู้สังเกตการณ์หลายรายมองข้ามข้อเท็จจริงที�ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มให้
ความสำคัญกับผู้กระทำความผิดเป็นหลักa มีการตั�งคำถามถึงศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย เนื�องจากส่วนใหญ่แล้วกระบวนการนี�ดำเนินการภายใต้ร่ม
ของระบบยุติธรรมทางอาญา อย่างไรก็ตาม งานศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้เสียหายที�ต้องการเข้าร่วมใน
กระบวนการไกล่เกลี�ยและการประชุมเชิงสมานฉันท์ซึ�งมีอัตราสูง และผู้เสียหายแสดงความพึงพอใจทั�งในแง่
กระบวนการและผลลัพธ์ที�เกิดขึ�นตามมาb

ผู้ที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์พิจารณาศูนย์กลางความกังวลหรือความต้องการของผู้เสียหาย
ในฐานะที�จะเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของโครงการ สำหรับพวกเขาแล้ว “ความต้องการหรือความกังวลของ
ผู้เสียหายจะเป็นศูนย์กลางการทำงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ใช่ส่วนเสริม”c แม้ส่วนใหญ่จะมี
ความกังวลว่า ความต้องการของผู้เสียหายมักถูกมองข้ามในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์d นอกจากนั�น 
จะต้องเข้าใจด้วยว่า ไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ทางบวกได้หรือไม่ก็ตาม 
ไม่ได้ขึ�นอยู่กับวิธีการที�ผู้เสียหายจะสามารถสื�อสารหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเท่านั�น แต่ยังขึ�นอยู่กับว่า 
“ผู้เสียหายรู้สึกว่า พวกเขาถูกปฏิบัติอย่างไรจากกระบวนยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย”e

             a Dignan, J. (����), “The Victim in Restorative Justice”, in Walklate, S. (ed.), Handbook of Victims and Victimol- ogy, Cullompton: Willan 
Publishing, pp. ���–���; Pemberton, A. and Vanfraechem, I. (����), “Victims’ Victimiza- tion Experiences and their Need for Justice”, 
in Vanfraechem, I., Bolivar, D. and Aertsen, I. (eds.), Victims and Restorative Justice: Needs, Experiences and Policy Challenges, London: 
Routledge, pp. ��–��.
             b Bolívar, et al. (eds.) (����), Victims and Restorative Justice.
                      c Van Ness, D. and Heetderks Strong, K. (����), Restoring Justice: An introduction to restorative justice (�th edn), New Providence: 
LexisNexis Group, p. ���.
                      d Choi, J.J. and Gilbert, M. J. (����), “‘Joe Everyday, People Off the Street’: A qualitative study on mediators’ roles and skills in 
victim–offender mediation”, Contemporary Justice Review Issues in Criminal, Social, and Restora- tive Justice, ��(�), pp. ���–���; Choi, 
J.J., Green, D.L. and Kapp, S.A. (����), “A Qualitative Study of Victim Offender Mediation: Implications for social work”, Journal of Human 
Behavior in the Social Environment, �� (�),  pp. ���–���; Hoyle, C. and Rosenblatt, F.F. (����), “Looking Back to the Future: Threats to 
the success of restora- tive justice in  the  United  Kingdom’” Victims  and  Offenders,  ��(�),  pp.  ��–��;  Victims’ Commissioner  (����), 
A Question of Quality: A review of restorative justice, London: Victims’ Commissioner’s Office.
                      e O’Mahony, D. and Doak, J. (����), Reimagining Restorative Justice: Agency and accountability in the criminal justice process, 
Portland: Hart Publishing, p. ��.
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5.4   บทบาทของผู้ประสานงานกลางในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

บทบาทของผูไ้กลเ่กลี�ยหรอืผูจ้ดักระบวนการในการสรา้งความเชื�อมั�นถงึความสาํเรจ็ของกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

จะตอ้งไดร้บัความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งและมองขา้มไปเสยีไมไ่ด ้นอกเหนือไปจากชว่ยเตรยีมความพรอ้มในการเขา้รว่มกระบวนการ

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มและทาํการประเมินความเหมาะสมแลว้ ผูจ้ดักระบวนการยงัมีความรบัผิดชอบในการบรหิารความคาดหวงัของ

คูก่รณี และรบัประกนัถงึความเป็นกลางและเที�ยงธรรมของกระบวนการ แกไ้ขปัญหาความไมเ่ทา่เทียมทางอาํนาจ สรา้งสภาพ

แวดลอ้มที�ปลอดภยัสาํหรบัคูก่รณีทกุฝ่ายในการเขา้รว่ม และชว่ยพฒันาขอ้ตกลงรว่มกนัเพื�อใชใ้นกระบวนการและคณุลกัษณะ

ของผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัทที์�คาดหวงัไว ้สว่นใหญ่แลว้ ผูจ้ดักระบวนการจะทาํงานใกลชิ้ดกบับรกิารสนบัสนนุผูเ้สียหาย และ

อาจมีบทบาทในการสง่ตอ่คดีไปยงับรกิารอื�น ๆ ซึ�งผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งสนบัสนนุกระบวนการดว้ยการสรา้งความเชื�อมั�นวา่ 

คูก่รณีเขา้รว่มกระบวนการโดยอิสระ มีความเขา้ใจและเห็นดว้ยกบัหลกัเกณฑพื์�นฐานและพรอ้มปฏิบตัิตาม รวมทั�งจดัการ

กระบวนการสานเสวนาดว้ยความซื�อสตัยแ์ละสนัต ิซึ�งในบางกระบวนการนั�น ผูจ้ดักระบวนการมีบทบาทในการประเมินคูก่รณี

หลงัจากเสรจ็สิ �นกระบวนการและตดิตามการปฏิบตัติามขอ้ตกลงเชิงสมานฉนัทด์ว้ย 

ผู้จัดกระบวนการจะต้องทำงานร่วมกับที�ปรึกษาคดีเพื�อพัฒนามาตรการที�สามารถจัดการความเสี�ยงในกระบวนการ และต้อง

หารือประเด็นเหล่านี�ร่วมกับผู้เข้าร่วมและทำงานร่วมกับผู้เชี�ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวมทั�งหารือกับผู้ที�จะเข้าร่วมกระบวนการว่า 

การสื�อสารประเภทไหนที�จะเป็นประโยชน์ในแต่ละขั�นของกระบวนการ ผลกระทบด้านความปลอดภัยต่าง ๆ การเลือกสถานที�

เพื�อให้ผู้เข้าร่วมมีความปลอดภัยมากที�สุดและลดความตึงเครียดหรือกังวลให้มากที�สุด โดยเฉพาะอย่างยิ�ง จะต้องพิจารณาว่า 

ผู้เข้าร่วมจะเข้ามายังสถานที�อย่างไร พวกเขาจะรอที�จุดไหน จะต้องจัดเตรียมเครื�องดื�มหรืออาหารว่างอะไร จะเป็นประโยชน์

หรือไม่หากมีผู้จัดกระบวนการคนอื�น ๆ ในกรณีที�ผู้เข้าร่วมกระบวนการหลายคนต้องการให้มีผู้อื�นอยู่กับพวกเขาด้วยจากพื�นที�

ต่าง ๆ ของอาคาร ในห้องประชุมมีพื�นที�เพียงพอหรือไม่สำหรับการแยกกลุ่มหรือขอเวลานอกชั�วคราวเพื�อการจัดการและสร้าง

สมดุลทั�งขณะที�มีผู้สนับสนุนอยู่ด้วยหรือไม่อยู่ด้วย ซึ�งอาจเป็นบุคคลที�มีอิทธิพลต่อความเสี�ยงทางอารมณ์ รวมทั�งต่อกระบวนการ

และผลลัพธ์  

บทบาทของผู้จัดกระบวนการ

บทบาทของผู้จัดกระบวนการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี�

•  เตรียมการประชุมล่วงหน้าโดยเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมเป็นรายบุคคล

•  ทำการประเมินร่วมกับผู้เกี�ยวข้องถึงความเหมาะสมของกระบวนการต่อผู้เข้าร่วม 

•  ประเมินและแก้ปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม

•  ประเมินความเสี�ยงที�อาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการของผู้เข้าร่วม

•  พัฒนาและดำเนินแผนการบรรเทาความเสี�ยง 

•  ใช้รูปแบบที�ไม่เป็นการชี�นำ และไม่ตัดสินถูกผิดในการจัดกระบวนการ รวมทั�งไม่สร้างความกดดันหรือผลักดัน 

•  จัดกระบวนการเสวนาด้วยท่าทีที�แสดงถึงความใส่ใจ เคารพ อดทน สงบ และเข้าใจ

•  ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยความเท่าเทียม

•  ให้เวลาเพียงพอสำหรับกระบวนการได้พัฒนาและประสบความสำเร็จ

•  ติดตามผู้กระทำความผิดเพื�อสร้างความเชื�อมั�นว่า เขาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง และติดตามผู้เสียหายเพื�อ

    ตรวจสอบให้มั�นใจได้ว่า ความต้องการของเขาได้รับการตอบสนอง

•  ปฏิบัติตามคุณค่าและหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

5.  ข้อกำหนดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   61



การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาผู้จัดกระบวนการ

ควรสรรหาผู้จัดกระบวนการจากทุกภาคส่วนของสังคม ผู้จัดกระบวนการอาจเป็นอาสาสมัครหรือเป็นอาชีพ แต่ไม่ว่าใคร

ก็ตามไม่ควรถูกบังคับให้มีบทบาทเป็นผู้จัดกระบวนการ ผู้จัดกระบวนการจะต้องยึดมั�นในคุณค่าและหลักการเชิงสมานฉันท์ 

มีความอ่อนไหวและมีศักยภาพที�จะทำให้พวกเขาสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสภาพแวดล้อมที�มีความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมได้ หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้าที� ��) ย้ำเน้นว่า ผู้จัดกระบวนการจะต้อง “มีความเข้าใจอันดีเกี�ยวกับวัฒนธรรม

ท้องถิ�นและชุมชน และได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมเบื�องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที�เอื�ออำนวยกระบวนการตามความเหมาะสม” 

ผู้จัดกระบวนการและผู้บริหารโครงการจะต้องปฏิบัติตามคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้เป็นตัวอย่าง และ

จะต้องหลีกเลี�ยงอคติและการเลือกปฏิบัติขณะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด ผู้เสียหาย และสมาชิกของชุมชนที�มีภูมิหลัง

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที�แตกต่างกัน 

ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกนั�น กระบวนการควรจัดอบรมทักษะทางวัฒนธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์��� ทั�งนี� ควรจัดอบรมผู้จัดกระบวนการเพื�อให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการต้องการการปฏิบัติ

ทางวัฒนธรรมเฉพาะหรือไม่ หรือต้องการให้การปฏิบัติทางวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วย 

นอกจากนี� ผู้จัดกระบวนการควรรับการอบรมเพื�อที�จะสามารถทำงานในสถานการณ์ที�ผู้เข้าร่วมมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที�

หลากหลาย วิธีการและยุทธศาสตร์ที�ผู้จัดกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้ประกอบด้วย การขอคำแนะนำจากที�ปรึกษาทาง

วัฒนธรรมหรือผู้สูงอายุ ทำงานร่วมกับผู้จัดกระบวนการที�มาจากกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกับผู้เข้าร่วม ใช้ล่าม จัดประชุมในสถานที�

ที�มีความหมายและนัยยะทางวัฒนธรรม และสร้างความเชื�อมั�นว่า ผู้เข้าร่วมจะตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ

มีการปฏิบัติหรือนำเข้ามาสู่กระบวนการ

ผู้จัดกระบวนการจะต้องได้รับการฝึกอบรมเบื�องต้นก่อนดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั�งจะต้องได้รับการ

ฝึกอบรมและคำแนะนำอย่างต่อเนื�อง ซึ�งการฝึกอบรมควรสร้างศักยภาพขั�นสูงให้แก่ผู้จัดกระบวนการอันประกอบด้วย ทักษะ

ในการระงับข้อพิพาท ข้อกำหนดเฉพาะในการทำงานกับผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิดและบุคคลกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนความรู้

พื�นฐานเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่องข้อความในหน้าถัดไประบุขีดความสามารถขั�นพื�นฐานที�ผู้จัดกระบวนการพึงมี 

และพึงระลึกว่า ผู้จัดกระบวนการหลายคนปฏิบัติหน้าที�อื�น ๆ ภายใต้ระบบยุติธรรมหรือเป็นอาสาสมัคร ทั�งนี� เอกสารประกอบ

การฝึกอบรมและแนวทางการอบรมควรสอดคล้องกับหลักฐานว่าด้วยการจัดกระบวนการที�มีประสิทธิภาพที�เป็นปัจจุบัน 

การฝึกอบรมผู้จัดกระบวนการและผู้ไกล่เกลี�ยมีความสำคัญอย่างยิ�งต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด 

และเพื�อดำรงไว้ซึ�งความซื�อตรงต่อกระบวนการสมานฉันท์ หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้าที� �� และ ��) ย้ำเน้นว่า ผู้จัดกระบวนการ

จะต้องปฏิบัติหน้าที�ด้วยความเป็นกลาง เคารพศักดิ�ศรีของคู่กรณี และจะต้องเพียรพยายามสุดความสามารถในการบรรลุ

ข้อตกลงที�สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด ระบบยุติธรรม และชุมชน 

การฝึกอบรมประเภทอื�น ๆ มีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน ซึ�งรวมถึงการฝึกอบรมด้านกฎหมายและนโยบายที�เกี�ยวข้อง โดย

จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้จัดกระบวนการ ตลอดจนการฝึกอบรมความเข้าใจและความตระหนักในเรื�องเพศสภาพ 

และที�สำคัญที�สุด ก่อนการจัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีที�อ่อนไหว ซับซ้อน และรุนแรงนั�น ผู้จัดกระบวนการ

จะต้องมีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการเป็นพี�เลี�ยงและการอบรมขั�นสูงมาก่อน���

116 Umbreit, M.S. and  Coates,  R.B. (2000),  Multicultural Implications of Restorative Justice: Potential Pitfalls and Dangers, Washington, D.C.: U.S. 
Department of Justice, Office of Justice Programs and Office for Victims of Crime, หน้า 13.
117 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters, 
หน้า 40–45.
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ตลอดช่วงหลายปีที�ผ่านมานี� ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับผลกระทบด้านจิตใจของผู้เสียหายก้าวหน้ามากขึ�นหลายประการ 

มีการพัฒนาแนวทางเพื�อดูแลบาดแผลทางใจ และการดำเนินการที�คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (trauma-sensitive methods) 

ของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดที�อาจเกิดขึ�นระหว่างกระบวนการและการสื�อสาร ซึ�งความรู้ใหม่เหล่านี�จะต้องบูรณาการ

เข้าไปสู่การฝึกอบรมผู้เชี�ยวชาญและผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ผู้จัดกระบวนการจะต้องเข้าใจผลกระทบของบาดแผลทางใจในวงกว้าง และจะต้องสามารถมองเห็นหรือรับรู้ถึงสัญญาณและ

อาการของบาดแผลทางใจของผู้เข้าร่วมในกระบวนการรวมทั�งในตัวของผู้จัดกระบวนการเอง ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมบางคน

อาจแสดงสัญญาณของความกังวลใจหรือความถดถอยทางสังคม  ในทางอาชีพหรือในมิติสำคัญอื�น ๆ ของชีวิต ในการจัดการ

กับอาการที�มาจากประสบการณ์สะเทือนขวัญและอาการตื�นตัวหลังประสบการณ์เลวร้ายซึ�งส่งผลต่อบาดแผลทางใจนั�น 

ผู้เสียหายที�ไม่ได้รับการรักษามีแนวโน้มหลีกเลี�ยงสิ�งกระตุ้นใด ๆ ที�ทำให้เกิดอาการดังกล่าว ซึ�งผู้เสียหายจะพยายามอย่างยิ�ง

ในการหลีกเลี�ยงความคิด ความรู้สึก หรือบทสนทนาที�เกี�ยวข้องกับบาดแผลทางใจ ในกรณีเช่นนี� แม้ความคิดที�จะเข้าร่วม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี�หรือทำให้ผลกระทบมีความเลวร้ายยิ�งขึ�น 

ในการสรา้งความเชื�อมั�นวา่ ผูจ้ดักระบวนการสามารถหลกีเลี�ยงสถานการณแ์ละกระบวนการที�อาจสง่ผลใหผู้เ้ขา้รว่ม โดยเฉพาะ

ผูเ้สยีหายรูส้กึตกเป็นเหยื�อซํ�าอีกครั�ง หรอืมีอาการบาดเจ็บทางใจซํ�าในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทน์ั�น ผูจ้ดักระบวนการ

จะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมในการสื�อสารและการดาํเนินกระบวนการเพื�อดแูลบาดแผลทางใจ ซึ�งขึ �นอยู่กบัประเภทของคดีที�

ผูจ้ดักระบวนการคาดหวงัจะดาํเนินการ โดยผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมการดาํเนินกระบวนการที�เกี�ยวขอ้ง

กบับาดแผลทางใจเฉพาะ ซึ�งออกแบบขึ �นเพื�อแกปั้ญหาผลที�ตามมาจากบาดแผลทางใจและในการจดักระบวนการเยียวยา 

ในกรณีที�ผูจ้ดักระบวนการไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมดงักลา่ว ผูเ้ขา้รว่มจะยิ�งเพิ�มความเสี�ยงที�จะมีบาดแผลทางใจซํ้า 

ขีดความสามารถพื้นฐานสำหรับผู้จัดกระบวนการa

�. ผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งบรหิารจดัการงานของตน ซึ�งประกอบดว้ย

         •  วางแผนและตดิตามการทาํงาน

         •  ดาํเนินการตามกระบวนการที�มีความชดัเจนในแตล่ะคดี

         •  แกปั้ญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ

         •  จดัการกบัประเดน็ที�มีความซบัซอ้น

         •  ทาํงานอยา่งมีประสทิธิภาพและรว่มมือกบัผูอื้�น 

         •  บนัทกึการตดัสนิใจและผลลพัธอ์ยา่งถกูตอ้ง โดยปฏิบตัติามแนวทางของหนว่ยงาน

2. รกัษาความลบั ปอ้งกนัไมใ่หมี้การเลอืกปฏิบตั ิและปอ้งกนัการตกเป็นเหยื�อซํ�าของผูเ้ขา้รว่มภายใตข้อ้กาํหนด

    ของกฎหมาย

�. แสดงใหเ้หน็ถงึการตระหนกัรูต้วัเอง ซึ�งประกอบดว้ย

         •  การตระหนกัรูถ้งึอคต ิและความสามารถในการจดัการกบัอคติ

         •  ความสามารถในการรบัรู ้ขอบเขตของความรู ้และประสบการณใ์นการตระหนกัรูว้า่เมื�อใดที�จาํเป็นตอ้ง

             ขอความชว่ยเหลือในคดีเฉพาะแตล่ะคดี 

         •  ตระหนกัถึงสขุภาวะทางจิตของตวัเอง (เกี�ยวขอ้งกบัการรูส้กึแทนผูอื้�นหรอืบาดแผลทางใจของผูอื้�น 

            ตลอดจนประสบการณส์ว่นตวัซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการดาํเนินกระบวนการอยา่ง

             มีประสทิธิภาพ)

5.  ข้อกำหนดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   63



ขีดความสามารถพื้นฐานสำหรับผู้จัดกระบวนการa (ต่อ)

�. แสดงให้เห็นถึงการสื�อสารและทักษะส่วนตัวที�มีประสิทธิภาพและเชื�อถือได้ ซึ�งประกอบด้วย

         •  ความสามารถที�จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื�อมั�น ความสามารถในการกระตุ้นและส่งเสริม

            การรับฟังอย่างจริงจัง และความสามารถในการอธิบายเพื�อให้ผู้อื�นสามารถเข้าใจและตรวจสอบ

             ความเข้าใจนั�น 

         •  ความสามารถในการส่งเสริมบทสนทนา และทำให้ผู้อื�นสามารถอธิบายหรือบอกเล่าความรู้สึกของ

             ตัวเองได้

         •  การตระหนักและความสามารถในการอ่านสัญญาณอวัจนภาษา การสรุปความซึ�งสะท้อนอยู่ในการ

             สื�อสารผ่านโทรศัพท์และการสื�อสารแบบตัวต่อตัว การให้ความเห็นและรับความเห็น กระตุ้นการสนทนา

              อย่างสร้างสรรค์และในเชิงบวก และช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถตัดสินใจเลือกได้ด้วยตัวเอง

�. สร้างสภาพแวดล้อมที�ปลอดภัยในการเข้าร่วม ซึ�งประกอบด้วย

         •  สร้างและรักษาความปลอดภัยตลอดกระบวนการ มีความไว้วางใจและเชื�อมั�นในผู้เข้าร่วมทุกคน ไม่มี

             อคติหรือตัดสิน

         •  ตระหนักถึงความหลากหลายและแตกต่าง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง

             และพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยความสงบ ประเมินความไม่เท่าเทียมทางอำนาจและดำเนินการแก้ปัญหานั�น 

             ขณะเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความสามารถที�จะดำเนินกระบวนการโดยคงความเป็นกลางกับผู้เข้าร่วม

             ทุกคน

         •  ตระหนักถึงผลกระทบของบาดแผลทางใจและดำเนินกระบวนการด้วยวิธีการที�เป็นการดูแลบาดแผล

             ทางใจตลอดเวลา 

�. ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเท่าเทียมและเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าบุคคลนั�นจะมีเพศสภาพ อายุ เชื�อชาติ 

    ความสามารถ/ความพิการ เพศวิถี วัฒนธรรม ความเชื�อ หรือเคยก่ออาชญากรรมหรือไม่ก็ตาม รวมทั�ง

         •  ดำเนินการเพื�อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการเชิงสมานฉันท์

         •  แสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางและเคารพผู้เข้าร่วมทุกคน รวมทั�งการเคารพความเห็นและมุมมองของ

             พวกเขา

�. ประเมินและบรรเทาความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับคู่กรณีในการเข้าร่วมกระบวนการ ด้วยการ

         •  เข้าถึงข้อมูลการประเมินที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงหรืออันตรายระหว่างกระบวนการเชิงสมานฉันท์

         •  พัฒนาแผนบรรเทาความเสี�ยง

         •  ใช้วิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวซึ�งช่วยลดความเสี�ยง  

         •  ตระหนักรู้ว่าเมื�อใดที�ไม่สามารถรับความเสี�ยงในการดำเนินกระบวนการได้ และสามารถยุติกระบวนการ

             อย่างปลอดภัย

         •  ปรับเปลี�ยนกระบวนการเมื�อมีความจำเป็น

         •  ส่งต่อข้อมูลเกี�ยวกับภัยใกล้ตัว การคุกคามร้ายแรง หรืออาชญากรรมซึ�งอาจเกิดขึ�นระหว่างกระบวนการ

             ให้เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง
           a ประยุกต์จาก: Restorative Justice Council (����), Best Practice Guidance for Restorative Practice, London: RJC, p. �–��.

64  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



นอกเหนือจากการเสวนาเชิงสมานฉันท์แล้ว วัตถุประสงค์สำคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ การแสวงหาข้อตกลง 

ซึ�งข้อตกลงควรเป็นผลมาจากฉันทามติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�เกี�ยวข้องทั�งหมด (ได้แก่ ผู้เสียหายจากอาชญากรรม ผู้กระทำความผิด 

เครือข่ายคู่กรณีและชุมชน) ซึ�งเห็นชอบต่อข้อตกลง นอกจากนั�น ข้อตกลงควรสอดคล้องกับความต้องการและสภาวการณ์

เฉพาะของผู้เสียหายจากอาชญากรรม ผู้กระทำความผิด และชุมชน

5.5   การบรรลุข้อตกลงในฐานะผลลัพธ์กระบวนการเชิงสมานฉันท์

118 Restorative Justice Council (2016), RJC Trainers Handbook, London: RJC.
119 The Restorative Service Quality Mark: restorativejustice.org.uk/restorative-service-quality-mark
120 Resolution Institute (2019), Accreditation and Specialist Endorsements: A guide to the accreditation system and accreditation assessment, New Zealand: 
Resolution Institute and PACT: www.resolution.institute/documents/item/1958.

ผู้จัดกระบวนการเชิงสมานฉันท์ซึ�งเกี�ยวข้องกับคดีร้ายแรง จะต้อง

         •  ผ่านการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ขั�นสูง 

         •  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานยาวนานก่อนการปฏิบัติหน้าที�ในคดีร้ายแรง

         •  มีความเข้าใจผลกระทบจากบาดแผลทางใจของความรุนแรงและผลกระทบที�มีต่อผู้เสียหาย (และในหลายกรณี 

             ผลกระทบต่อผู้กระทำความผิดและผู้ที�ทำงานกับผู้กระทำความผิด)

         •  เข้าใจปฏิกิริยาเศร้าโศกจากความสูญเสีย

         •  มีความเข้าใจงานศึกษาและทฤษฎีเกี�ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงต่าง ๆ (เช่น ส่วนที�เกี�ยวข้องกับอำนาจและการควบคุม

             ในความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในคู่ครอง เป็นต้น)

         •  ประสานความร่วมมือและทำงานภายใต้การแนะนำและปรึกษาจากผู้เชี�ยวชาญ

นอกจากนี� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องประเมินผลและกำกับดูแลการทำงานของกระบวนการอย่างต่อเนื�อง

เพื�อให้แน่ใจว่า ผู้จัดกระบวนการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและดำเนินกระบวนการด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ผู้จัดการหรือหัวหน้าของผู้จัดกระบวนการควรได้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกับการกำกับดูแลคดีและการบริหารบริการเฉพาะ

สำหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ทั�งนี� ได้มีการพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมและแนวทางชี�แนะขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง คู่มือและแนวทางสำหรับกระบวนการไกล่เกลี�ย

ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร สภาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 

Justice Council) ได้พัฒนาคู่มือการฝึกอบรมซึ�งประกอบด้วยแนวทางเฉพาะสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมกระบวนการ

เชิงสมานฉันท์ รวมทั�งคู่มือหลักปฏิบัติสำหรับวิทยากรและองค์กรฝึกอบรม (Code of Practice for Trainers and Training 

Organisations)��� ในบางประเทศ มีความพยายามที�จะรับรองวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ซึ�งในสหราชอาณาจักร ระบบตรวจรับรองดำเนินการโดยสภาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์��� วัตถุประสงค์ของระบบรับรอง

คือการสร้างความเชื�อมั�นให้แก่สาธารณะและผู้เข้าร่วมกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้เสียหายว่า กระบวนการเชิงสมานฉันท์

จะดำเนินการด้วยความปลอดภัยและด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ในประเทศนิวซีแลนด์ สถาบัน  Resolution Institute ทำงานร่วมกับ

กระทรวงยุติธรรมในการจัดอบรมและให้การรับรองทางวิชาชีพสำหรับผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งระบบตรวจ

รับรองประกอบด้วยการรับรองผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามระดับ ได้แก่ ผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ที�ผ่านการฝึกอบรม ผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ได้รับการรับรองวิทยฐานะ และผู้จัดกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ที�ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั�นสูง ผู้จัดกระบวนการที�ได้รับการรับรองวิทยฐานะยังสามารถได้รับการรับรอง

ความเชี�ยวชาญเฉพาะในการทำงานกับคดีความรุนแรงในครอบครัวและได้รับการรับรองความเชี�ยวชาญในการทำงานกับคดี

ความรุนแรงทางเพศอีกด้วย���

5.  ข้อกำหนดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   65



ยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แต่ละประเภทกำหนดความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดขึ�นอยู่กับกรณี 

เช่น การแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชย  เงื�อนไขในการเยียวยาความเสียหาย และการเยียวยาตามจารีตดั�งเดิมและ

พิธีกรรมฟื�นฟูชุมชน (ในชุมชนพื�นเมือง) หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้าที� �) ระบุว่า “พึงจัดทำข้อตกลงโดยสมัครใจและข้อตกลง

ควรประกอบด้วยภาระผูกพันที�สมเหตุสมผลและได้สัดส่วนเท่านั�น” ซึ�งกระบวนการเชิงสมานฉันท์จะต้องมีกลไกเพื�อตรวจสอบ

การปฏิบัติตามเงื�อนไขข้อตกลง ทั�งนี� การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นสิ�งสำคัญอย่างยิ�ง เพราะเป็นการรับรอง

ความน่าเชื�อถือของกระบวนการภายในชุมชนและในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กระบวนการเชิงสมานฉันท์แต่ละกระบวนการจะต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบว่า ผู้กระทำความผิดหรือคู่กรณีปฏิบัติตาม

ข้อตกลงจากกระบวนการหรือไม่ กลไกการตรวจสอบสร้างได้หลายวิธีและไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้กระบวนการเสมอไป 

ซึ�งอาจมอบหมายให้หน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าที�ตำรวจหรือสำนักงานคุมประพฤติหรือองค์กรที�ทำงานกับผู้กระทำความผิด

ขอ้ตกลงซึ�งเป็นผลลพัธจ์ากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์หรอื “ผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท”์ อาจประกอบดว้ยความรบัผิดชอบ

และกระบวนการตา่ง ๆ ซึ�งรวมถงึการขอโทษ การชดเชย การชดใช ้การสนบัสนนุใหผู้ก้ระทาํความผิดกลบัตวั การทาํงานบรกิาร

สงัคม หรอืขอ้ตกลงวา่ผูก้ระทาํความผิดจะไมก่ระทาํผิดซํ�าในอนาคต ซึ�งความรบัผิดชอบเหลา่นี �ลว้นมุง่ตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะของบคุคล ความตอ้งการรว่ม และความรบัผิดชอบรว่มกนัของคูก่รณี เพื�อใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการฟื�นฟเูยียวยา ผูก้ระทาํความผิด

สามารถกลบัคืนสูส่งัคม และอาจรวมไปถงึขอ้ตกลงเรื�องความสมัพนัธใ์นอนาคต

สิ�งสำคัญคือ จะต้องสามารถเข้าถึงทรัพยากร กระบวนการและการดำเนินการได้ทันท่วงที ซึ�งสะท้อนถึงความจำเป็นที�จะต้อง

มีระเบียบข้อบังคับที�เอื�อและสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมและผู้กระทำความผิดสามารถเข้าถึงกระบวนการและ

บริการต่าง ๆ ได้

หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้า ��) อธิบายว่า “ควรมีการกำกับและติดตามผลลัพธ์ข้อตกลงจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

หรือผนวกเป็นส่วนหนึ�งในคำตัดสินคดีหรือในคำพิพากษาตามความเหมาะสม” ในกรณีทั�วไป เมื�อศาลสั�งให้ใช้กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือสั�งให้ใช้เป็นส่วนหนึ�งในกระบวนการพิจารณาโทษ (เพื�อชะลอหรือระงับการกำหนดโทษ) ผลลัพธ์

ของกระบวนการจะมีสถานะเช่นเดียวกับคำตัดสินหรือคำพิพากษา สถานะของผลลัพธ์ของกระบวนการบางประเภทอาจชัดเจน

กว่าแบบอื�น ๆ ขึ�นอยู่กับโครงสร้างของกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การผนวกข้อตกลงจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึ�งของคำสั�งตุลาการหรือคำพิพากษาของศาล มีจุดแข็งคือ 

ศาลหรือหน่วยงานบังคับคดีสามารถทำหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง และสามารถดำเนินการได้ทันทีหากผู้กระทำ

ความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื�อนไขในข้อตกลง

หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้า ��) แนะว่า “ในกรณีที�ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ร่วมกันได้ ควรส่งคดีกลับไปยัง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที�กำหนดและควรตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยมิชักช้า”��� ทั�งยังเสริมว่า 

หากคู่กรณีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ได้ จะไม่นำเหตุเพียงประการเดียวนี�มาใช้เป็นโทษต่อผู้กระทำความผิด

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลัง อย่างไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถประสบความสำเร็จได้

โดยไม่ต้องมีข้อตกลงให้ดำเนินการขั�นต่อไปได้ เช่น กรณีที�ผู้เสียหายมีความพอใจที�ได้มีโอกาสแสดงให้ผู้กระความทำผิดทราบ

ถึงผลกระทบจากอาชญากรรม และไม่ติดใจดำเนินการใด ๆ ต่อ อีกทั�งผู้กระทำความผิดได้ยอมรับและแสดงความรับผิดชอบแล้ว

 

การตรวจสอบความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อตกลง
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66  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



ช่วยให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามแผนฟื�นฟูพฤตินิสัย (เช่น หน่วยงานด้านการบำบัดยาเสพติด หน่วยบริการให้คำปรึกษา

หรือสถาบันการเงิน) ในประเทศที�มีรายได้น้อยหลายประเทศอาศัยอิทธิพลจากกลไกการควบคุมตนเองในสังคม และให้สมาชิก

ชุมชนตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงที�คู่กรณีทำขึ�น

ในกรณีของการพิจารณาคดีแบบวงกลม ผู้พิพากษาจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อตกลง และผู้พิพากษาจะให้คณะกรรมการยุติธรรมชุมชน 

(คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนมีหน้าที�การตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการหรือไม่) และกลุ่มสนับสนุนเป็นผู้รายงานการ

ปฏิบัติตามข้อตกลงในคดีที�ใช้การพิจารณาคดีแบบวงกลม ผู้พิพากษาอาจเสริมสร้างกระบวนการบังคับข้อตกลงในช่วงสรุป

ของการพิจารณาคดีแบบวงกลมได้ และผู้พิพากษาอาจมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง รวมทั�งอาจชะลอ

การตัดสินโทษขั�นสุดท้าย หากมีเงื�อนไขว่า ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษจำคุกหรือการลงโทษอื�น ๆ จนกว่าภาระผูกพันตาม

ข้อตกลงจะสิ�นสุดและมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื�อติดตามผลต่อไป

หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้า ��) กำหนดว่า “เมื�อผู้มีหน้าที�ปฏิบัติตามข้อตกลงจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลง ให้ส่งต่อคดีกลับไปโครงการเชิงสมานฉันท์หรือดำเนินการตามที�กฎหมายในประเทศบัญญัติไว้ภายใต้กระบวนการ

ยุติธรรมอาญา  การตัดสินว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรควรดำเนินการโดยมิชักช้า”��� ซึ�งสิ�งสำคัญไม่ยิ�งหย่อนกว่ากันคือ 

“ยกเว้นกรณีที�เป็นคำสั�งศาลหรือคำพิพากษา หากผู้กระทำความผิดไม่สามารถทำตามข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ ไม่ควรนำการ

ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงมาเป็นเหตุเพื�อเพิ�มโทษผู้กระทำความผิด เมื�อมีการตัดสินโทษในกระบวนการยุติธรรมอาญาภายหลัง” 

กระบวนการยุติธรรมบางระบบอาจกำหนดให้หน่วยงานที�มีหน้าที�ส่วนใดส่วนหนึ�งในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ทำหน้าที�ตรวจสอบว่า ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามข้อตกลงเชิงสมานฉันท์หรือไม่ตามที�กฎหมายกำหนด 

ตัวย่างเช่น ประเทศออสเตรียกำหนดว่า หากผู้กระทำความผิดที�ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินตามที�ตกลงกันภายใต้

ข้อตกลงซึ�งเป็นผลมาจากการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ไกล่เกลี�ยที�รับผิดชอบ

คดีนี�ติดต่อผู้กระทำความผิด และสอบถามสาเหตุที�ไม่สามารถจ่ายสินไหมทดแทนได้  โดยทั�วไปแล้ว การดำเนินการนี�จะสามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้กระทำความผิดไม่ตอบรับหรือไม่ดำเนินการใด ๆ แม้เจ้าหน้าที�พยายาม

ประสานงานซ้ำและมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งคดีไปที�สำนักงานอัยการของรัฐเพื�อดำเนินคดี

ต่อผู้กระทำความผิดต่อไป  ซึ�งผู้ไกล่เกลี�ยจะแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงความเป็นไปได้ที�จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยใช้

กระบวนพิจารณาความอาญาหรือเริ�มกระบวนการพิจารณาความแพ่งเพื�อเรียกร้องสินไหมทดแทน

ในกรณีที�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการที�เชื�อมกับความพยายามสร้างชุมชนที�เอื�ออาทรต่อกัน ให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือช่วยผู้กระทำความผิดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคมอีกครั�งนั�น กระบวนการจะต้องพึ�งพา

อาศัยบริการสนับสนุนอื�น ๆ และทรัพยากรภายในชุมชน ได้แก่ ศูนย์บำบัดยาเสพติดและการติดสุรา แผนงานฟื�นฟูสุขภาวะ 

การบำบัดฟื�นฟูสุขภาพจิต โครงการจัดหางาน และโครงการสนับสนุนด้านศาสนาหรือมิติจิตวิญญาณ เมื�อชุมชนมีบริการอยู่

แล้ว ควรสร้างความร่วมมือที�เหมาะสมหรือการพัฒนาข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาวิธีปฏิบัติงานเพื�อส่งผู้ต้องการรับ

บริการจากหน่วยงานหนึ�งไปยังหน่วยจัดบริการที�สอดคล้องกับความต้องการได้ต่อไป หากชุมชนยังไม่มีบริการหรือมีไม่เพียงพอ 

หรือผู้กระทำความผิดหรือผู้เสียหายไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ อาจจำเป็นต้องพัฒนาบริการต่าง ๆ ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์เพื�อรองรับซึ�งกันและกัน

5.6   บริการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง
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โดยทั�วไปแล้ว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิดพื�นที�ให้ชุมชนมีบทบาทในกระบวนการ ในบางกรณี ชุมชนอาจเป็น

ผู้เสียหายจากการกระทำผิดทั�งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กำหนดบทบาท “ชุมชน”

ในฐานะปัจจัยสำคัญที�มีอิทธิพลต่อการกำหนดลักษณะและขอบเขตการมีส่วนร่วมในกระบวนการ แต่น่าเสียดายว่า แนวคิดเรื�อง 

“ชุมชน” มักนำไปปฏิบัติได้ยาก

5.7   การมีส่วนร่วมของชุมชนและสัมพันธภาพกับสื่อมวลชน

คำถามต่อไปนี�ต้องการคำตอบที�สอดคล้องกับการใช้ในทางปฏิบัติ  ซึ�งหากไม่มีการตั�งคำถามถึงเจตจำนงของชุมชนในการ

เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะสันนิษฐานได้หรือไม่ว่า ชุมชนจะมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือไม่ หรือจะ

สันนิษฐานได้หรือไม่ว่า ผู้เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทั�งหมดเป็นสมาชิกชุมชนเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณี

ที�ผู้กระทำความผิดจำนวนมากเป็นคนชายขอบหรือเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มประชากรชายขอบ ควรแยกผู้กระทำความผิดที�

ไม่ได้เป็นสมาชิกในชุมชนที�ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมออกจากกระบวนการหรือไม่ และจำเป็นหรือไม่ที�ชุมชนต้องใช้

ความเมตตากรุณาเสมอไป

ในทางปฏิบัติ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีแนวโน้มที�จะนิยามชุมชนต่างกันหลายรูปแบบ  กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์จำนวนมากอาศัยชุมชนที�เกื�อหนุนกันหรือชุมชนที�เอื�ออาทรซึ�งกันและกันเพื�อประคับประคองทั�งผู้เสียหาย

และผู้กระทำความผิด เมื�อให้ความสำคัญกับความจำเป็นที�ชุมชนพึงสนับสนุนผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดแล้ว บางครั�งอาจ

เรียกชุมชนเช่นนี�ว่า “ชุมชนแห่งการใส่ใจ” ชุมชนลักษณะนี�จะประกอบด้วยผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมโดยตรง ซึ�งสามารถ

มีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งและสนับสนุนให้ผู้กระทำความผิดกลับคืนสู่ชุมชนหรือทำหน้าที�สนับสนุนผู้เสียหาย���   

ชุมชนอาจหมายถึงบุคคลในเชิงสัญลักษณ์หรือตัวแทนที�เป็นทางการ (เช่น อาสาสมัครที�ทำหน้าที�ในคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน 

ผู้นำชุมชนท้องถิ�น ผู้สูงอายุที�เป็นที�นับถือในชุมชน เป็นต้น) 

แนวทางความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์าํนวนมากเปิดพื �นที�ใหส้มาชิกชมุชนขยายบทบาทการแกไ้ขความขดัแยง้และการสรา้ง

ขอ้ตกลงซึ�งผูก้ระทาํความผิดตอ้งปฏิบตัติาม และบางครั�งขอ้ตกลงนั�นอาจกาํหนดใหฝ่้ายอื�น ๆ ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง

ตามที�ตกลงกนัไวด้ว้ย คณุลกัษณะและขอบเขตการมีสว่นรว่มในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทร์ะดบัชมุชนจะแตกตา่งกนั

ตามวิธีที�ใช ้เชน่ หากใชก้ารไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูก้ระทาํความผิดกบัผูเ้สียหาย ชมุชนจะไมมี่บทบาทนกัเนื�องจากกระบวนการ

ใชค้นกลางเป็นผูไ้กลเ่กลี�ยระหวา่งผูก้ระทาํความผิดกบัผูเ้สยีหาย แตใ่นกระบวนการพิจารณาคดีแบบลอ้มวงจะเปิดพื �นที�ใหส้มาชิก

ชมุชนทกุคนในละแวกใกลเ้คียง ในหมูบ่า้นหรอืกลุม่ชนเผา่พื �นเมืองเขา้รว่มได้

123 Hoyle and Rosenblatt (2016), “Looking Back to the Future”; Schiff, M. (2007), “Satisfying the Needs and Interests of Stakeholders”, in Johnstone, 
G. and Van Ness, D. (eds.), Handbook of Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing, หน้า 228–264.

ในระยะแรก สมาชิกในชุมชนบางคนอาจมองว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผ่อนปรนต่อการกระทำผิดและมีประสิทธิผล

ด้านการป้องกันอาชญากรรมน้อยกว่าระบบยุติธรรมทางอาญาแบบดั�งเดิมซึ�งพึ�งพาการลงโทษ ชุมชนอาจเห็นว่า กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับเพียงโทษ “สถานเบา” เท่านั�น โดยเฉพาะเมื�อมีการกระทำความผิดร้ายแรง 

ดังนั�นจึงจำเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องพัฒนาสื�อกลางและออกแบบการสื�อสาร เพื�อให้ความรู้แก่ชุมชนทั�งด้านหลักการและแนวปฏิบัติ

ว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงบทบทบาทที�สมาชิกชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี� เพื�อให้เกิดผลใน

ระยะยาว โรงเรียนและมหาวิทยาลัยสามารถผนวกความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ลงในหลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้
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สรุปสาระสำคัญ

�. ปัจจยัสาํคญัที�สง่ผลตอ่ความสาํเรจ็ของกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ไดแ้ก่ การสง่เสรมิการสง่ตอ่ไป

    ยงักระบวนการที�เหมาะสม และการสรา้งความตระหนกัรูเ้กี�ยวกบัทางเลอืกเชิงสมานฉนัท ์การมีสว่นรว่มอยา่ง

    ปลอดภยัและมีความหมายตอ่ผูเ้สยีหาย การมีสว่นรว่มของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

    การเตรยีมความพรอ้มผูเ้ขา้รว่มอยา่งเพียงพอ รวมทั�งศกัยภาพในการจดักระบวนการ การสนบัสนนุกระบวนการ

    ที�มีประสทิธิผล และสมัพนัธภาพกบัชมุชนในเชิงบวก

2. เจา้หนา้ที�ตาํรวจ อยัการ เจา้หนา้ที�ราชทณัฑ ์องคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รชมุชนอื�น ๆ สามารถดาํเนินการ

    สง่ตอ่สูก่ระบวนการ และผูเ้สยีหายหรอืผูก้ระทาํความผิดสามารถขอเขา้กระบวนการไดด้ว้ยตนเอง ในหลาย

    ประเทศและมลรฐัมีแนวทางการสง่ตอ่คดีซึ�งบญัญตัไิวใ้นกฎหมาย ขณะที�ในบางประเทศ  กระบวนการสง่ตอ่

    จะกาํหนดไวใ้นนโยบายหรอืขอ้ตกลงระหวา่งหนว่ยงาน

�. ในการออกแบบกระบวนการใหม ่จะตอ้งใหค้วามสาํคญัและแกปั้ญหาขอ้กงัวลดา้นกฎหมายของเจา้หนา้ที�

    ที�รบัผิดชอบในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการสง่ตอ่คดี รวมทั�งมมุมองของผูเ้สยีหายและชมุชนตอ่เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง

�. กระบวนการจะตอ้งมียทุธศาสตรก์ารสื�อสารขอ้มลูเกี�ยวกบัทางเลอืกเชิงสมานฉนัทใ์หแ้ก่ผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํ

    ความผิด และชมุชน ตลอดจนเจา้หนา้ที�ยตุธิรรมที�มีอาํนาจตดัสนิใจในการสง่ตอ่คดีเขา้สูก่ระบวนการทกุระดบั

�. ผูจ้ดักระบวนการสามารถสง่เสรมิและสนบัสนนุการสง่ตอ่ที�มีประสทิธิภาพ ไดด้งันี �

    •   สรา้งความชดัเจนและสื�อสารถงึแนวทางการสง่ตอ่ที�ประกอบดว้ยขั�นตอนและเกณฑค์ณุสมบตัิ

    •   ใหก้ารปรกึษาและรณรงคด์ว้ยการสื�อสารเพื�อสง่เสรมิและสนบัสนนุบคุลากรกระบวนการยตุิธรรมอยา่ง

         ตอ่เนื�อง

    •   พฒันาระเบียบการวา่ดว้ยความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงาน

    •   พฒันาระเบียบการเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มลู

    •   พฒันาขั�นตอนการประเมินความเหมาะสมที�หนว่ยงานตา่ง ๆ ยอมรบัรว่มกนั

    •   สง่ขอ้เสนอแนะและขอ้มลูคดีใหห้นว่ยงานที�ทาํหนา้ที�สง่ตอ่ตามกาํหนดเวลา

    •   สื�อสารขอ้มลูวา่ดว้ยการดาํเนินกระบวนการและประสทิธิภาพของกระบวนการ

�. ใชม้าตรการเพื�อสง่เสรมิการเขา้รว่มของผูเ้สยีหายในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ซึ�งผูเ้สยีหายมีสทิธิ

    ที�จะรบัทราบถงึโอกาสในการเขา้รว่มและสทิธิในการใชก้ระบวนการ

7. ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละประเภทของการเสวนาที�ตอ้งการใชน้ั�น มีความ

    ยืดหยุน่เพียงพอที�จะปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รว่ม ศกัยภาพ และวฒันธรรมประเพณีของผูเ้สยีหาย

    และผูก้ระทาํความผิดในวงกวา้ง

�. ในหลายกรณี หนว่ยงานที�ทาํหนา้ที�สง่ตอ่จะตอ้งตรวจสอบและประเมินสถานะของผูเ้ขา้รว่ม เพื�อไมใ่หก้าร

    ส่งต่อคดีไปสู่กระบวนการสรา้งความเสี�ยงใหผู้เ้สียหายตกเป็นเหยื�อซํ�า หรือผูก้ระทาํความผิดถกูคกุคาม 

    ซึ�งจะตอ้งมีการประเมินความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งของคูก่รณีและความเหมาะสมของกระบวนการสาํหรบับคุคล

    แตล่ะคนอยา่งรอบคอบ

5.  ข้อกำหนดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   69



สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)

9. การเตรียมความพรอ้มล่วงหนา้สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทเ์ป็นปัจจยัสาํคญัต่อ

    ความสาํเรจ็และความเป็นธรรมของกระบวนการ ทั�งนี � ก่อนคูก่รณีตกลงเขา้รว่มกระบวนการ คูก่รณีจะตอ้ง

    ไดร้บัขอ้มลูเละทราบสิทธิของตน ลกัษณะของกระบวนการที�ใช ้ผลที�จะเกิดขึ �นจากการตดัสินใจเขา้รว่ม 

    และรายละเอียดการรอ้งทกุข์

��. ในขั�นการเตรยีมความพรอ้มจะตอ้งประเมินความเหมาะสมและประเมินความเตม็ใจ (หรอืแรงจงูใจ) ของ

      ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ เพื�อใหเ้กิดการมีสว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ

��. บทบาทของผูไ้กลเ่กลี�ยเป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความสาํเรจ็ของกระบวนการ ซึ�งผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งสรรหา 

      คดัเลือก อบรม และกาํกบัดแูลดว้ยความรอบคอบ

12. นอกเหนือจากการสง่เสรมิการสานเสวนาแลว้ กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทมี์วตัถปุระสงคส์าํคญั

      อีกประการหนึ�งคือ การแสวงหาขอ้ตกลงซึ�งจะตอ้งมาจากฉนัทามตจิากทกุฝ่าย ซึ�งควรปรบัเปลี�ยนขอ้ตกลง

      แตล่ะขอ้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะของผูเ้สยีหายจากอาชญากรรม ผูก้ระทาํความผิด และชมุชน

��. จะตอ้งมีกลไกตรวจสอบการปฏิบตัติามเงื�อนไขขอ้ตกลงจากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

��. กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะตอ้งหาแนวทางเพื�อใหช้มุชนมีสว่นรว่มในเชิงสรา้งสรรค ์ซึ�งแนวทาง

      ที�ใชบ้่อย ไดแ้ก่ การใชส้ื�อและการพฒันาการสนบัสนนุจากชมุชน และจะตอ้งกาํหนดแผนการสื�อสารที�

      ชดัเจนหนกัแนน่โดยยดึหลกัความซื�อสตัยแ์ละความโปรง่ใส แมอ้าจมีขอ้จาํกดัเนื�องจากความจาํเป็นในการ

      รกัษาความเป็นสว่นตวัของผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ
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6. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กับการแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง

 

124 Outcome of the Expert Group Meeting on Restorative Justice in Criminal Matters: Report of the Secretary-General, Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice, Twenty-seventh session, E/CN.15/2018/13.
125 Cunneen, C. (2010), “The Limitations of Restorative Justice”, in Cunneen, C. and Hoyle, C. (eds.), Debating Restorative Justice, Oxford: Hart Publishing,
หน้า 101–187, หน้า 184. 
126 Shapland, et al.  (2011), Restorative Justice in Practice.
127 Sherman, L. and Strang, H. (2012), “Restorative Justice as Evidence-based Sentencing”, in Petersilia, J. and Reitz, K. (eds.), The Oxford Handbook
of Sentencing and Corrections, Oxford: Oxford University Press, หน้า 215–243. 
128 Zinsstag, et al.  (2011), Conferencing: A way forward for restorative justice in Europe.

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวทางที�ทรงพลัง การประชุมคณะผู้เชี�ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ในเรื�องทางอาญา (Expert Group Meeting on Restorative Justice in Criminal Matters) ในปี ���� พบว่า ในระยะเวลา �� ปี

ที�ผ่านมานี� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ผลลัพธ์ที�นับได้ว่าเป็นความสำเร็จในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ  การใช้กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาร้ายแรง คดีที�มีผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดจำนวนมาก อาชญากรรมจากความเกลียดชัง

อาชญากรรมและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�นยาวนานในประวัติศาสตร์

และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�กระทำโดยวางแผนอย่างเป็นระบบหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเชิงสถาบัน���

สมมติฐานที�ว่า ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นเพียง “ส่วนเสริมการทำงานหลักในกระบวนการยุติธรรมอาญา” มักตรงกันข้าม

กับความเป็นจริง��� ผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัยพบว่า ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับ

อาชญากรรมร้ายแรง ทั�งในฐานะที�เป็นทางเลือกและส่วนเสริมของกระบวนการยุติธรรมทั�วไป  ทั�งนี� อาชญากรรมใด ๆ ก็ตาม

ย่อมส่งผลรุนแรงต่อผู้เสียหายและผู้อื�นที�เกี�ยวข้อง บทที� � มีจุดมุ่งหมายในการอภิปรายถึงอาชญากรรมต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นบ่อยครั�ง

ได้แก่ ความรุนแรงจากคู่ครองและบุคคลใกล้ชิด การฆาตกรรม การทำร้ายร่างกายที�รุนแรง การข่มขืน การก่ออาชญากรรม

จากความเกลียดชัง และความรุนแรงต่อเด็ก

แม้ว่าส่วนใหญ่แล้ว การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มักสงวนไว้เฉพาะผู้กระทำความผิดครั�งแรกหรือความผิดลหุโทษ���

แต่คุณสมบัติด้านการเยียวยาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทรงพลังมากกว่านั�น เมื�อนำมาใช้ในสถานการณ์คดีความผิด

ร้ายแรงมีข้อสังเกตว่า ประสบการณ์การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ช่วยเสริมพลังแก่ผู้เสียหายที�ประสบเหตุอาชญากรรม

ร้ายแรงเพื�อก้าวข้ามความรู้สึกอัปยศอดสู ความรู้สึกสูญเสียอำนาจ การขาดข้อมูล และการสูญเสียการควบคุมตนเองของผู้เสียหาย

ซึ�งมีแนวโน้มเป็นผลมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก ซึ�งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ได้ผล

กับผู้กระทำความผิดที�มีรูปแบบก่ออาชญากรรมร้ายแรงซ้ำ ๆ ���

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีกระบวนการไกล่เกลี�ย ซึ�งช่วยให้ผู้เสียหายสามารถแสดงความต้องการของตัวเองในการ

ทำความเข้าใจถึงสาเหตุที�เกิดเหตุร้ายหรือเพื�อเข้าใจผู้กระทำความผิดด้วยเหตุผลส่วนตัวอื�น ๆ ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงสมานฉันท์

สามารถใช้กับอาชญากรรมประเภทใดก็ได้รวมทั�งอาชญากรรมร้ายแรงอื�น ๆ���  หรือแม้แต่ในกรณีที�ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย
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รุนแรงซึ�งสรา้งความกงัวลในการสง่ตอ่คดีสูก่ระบวนการเนื�องมาจากความรา้ยแรงของอาชญากรรมนั�น กระบวนการยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัทก็์อาจจะยงัเป็นประโยชนต์อ่ผูเ้สียหาย129

การมีสว่นรว่มของผูเ้สยีหายในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทภ์ายหลงัอาชญากรรมรา้ยแรงอาจเกิดขึ �นในขั�นตอนตา่ง ๆ

ของระบบยตุธิรรมทางอาญา โดยใชว้ิธีการหลากหลายในการสื�อสารระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด การเขา้รว่มใน

กระบวนการอาจไมท่าํใหค้วามเศรา้โศกของผูเ้สยีหายจางหายไป แตใ่นบางกรณี เป็นการลด “ความรูส้กึจงเกลยีดจงชงัผูก้ระทาํ

ความผิดที�ฝังใจ” ใหเ้จือจางไปบา้ง ซึ�งสง่ผลใหผู้เ้สียหายมีโอกาสประมวลผลสิ�งที�เกิดขึ �นกบัตนเองตอ่ไป130

กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถตอบสนองและรบัมือไดอ้ยา่งเหมาะสมในกรณีที�เดก็เป็นผูเ้สยีหายจากความรุนแรง131

กระบวนการสามารถสรา้งสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้สยีหายที�เป็นผูเ้ยาวส์ามารถเขา้รว่มในกระบวนการ ซึ�งจะตอบสนองความตอ้งการตา่ง ๆ

ของพวกเขา และหลกีเลี�ยงการสรา้งบาดแผลทางจิตใจซํ�าดว้ยการสนบัสนนุจากครอบครวั เพื�อน ผูใ้หก้ารสนบัสนนุหรอืทนายความ

อีกทั�งกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทย์งัมีสว่นชว่ยใหเ้ดก็มีศกัยภาพในการรบัมือ ยกระดบัการพฒันา และยงัสามารถหลกีเลี�ยง

บาดแผลทางใจที�อาจเกิดขึ �นในอนาคตจากการเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมที�มีการเผชิญหนา้ระหวา่งคูก่รณี ซึ�งเป็นกระบวนการ

ที�ไมเ่ป็นมิตรและทวีความยุง่ยากสาํหรบัเดก็ แนวทางเชน่นี �จะสาํเรจ็ลลุว่งไปไดน้ั�นขึ �นอยูก่บัระดบัและขอบเขตการมีสว่นรว่ม

ของเดก็ดว้ยความสมคัรใจ โดยพิจารณามมุมองบนฐานสทิธิเดก็และความตอ้งการของเดก็ รวมทั�งการเตรยีมความพรอ้มและ

การสนบัสนนุเดก็อยา่งเพียงพอตลอดกระบวนการ

สาํนกังานวา่ดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ สนบัสนนุใหป้ระเทศสมาชิกใชแ้ผนการดาํเนินงานสาํหรบั

ระบบยตุธิรรมทางอาญาเพื�อปอ้งกนัและสนองตอบความรุนแรงตอ่ผูห้ญิง (Implementation Plan for Criminal Justice Systems

to Prevent and Respond to Violence against Women) โดยพฒันาแนวปฏิบตัวิา่ดว้ยการใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ในบรบิทของความรุนแรงตอ่ผูห้ญิงเชน่กนั แตไ่มค่วรใชก้ระบวนการนี �ในคดีที�มีความเสี�ยงสงู และผูเ้สยีหายจะตอ้งไดร้บัขอ้มลู

และยินยอมเขา้รว่มกระบวนการโดยอิสระปราศจากการบงัคบัใด ๆ นอกจากนั�น การสง่ตอ่คดีสูก่ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ควรเกิดขึ �นหลงัจากที�อยัการมีคาํสั�งฟอ้งคดี และอยัการหรอืผูพิ้พากษาที�ไตส่วนคดีอนมุตัใิหด้าํเนินการได้132

หลายประเทศไดพ้ฒันามาตรฐานความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์พื�อใชใ้นคดีความรุนแรงในครอบครวัและความรุนแรงทางเพศ

ตวัอยา่งเชน่ ประเทศนิวซีแลนดจ์ดัทาํมาตรฐานความยตุธิรรมสาํหรบัคดีความรุนแรงในครอบครวัและความรุนแรงทางเพศ133

โดยตอ้งปฏิบตัติามมาตรการคุม้ครองเพิ�มเตมิและคาํนงึถงึขอ้ควรระวงัตา่ง ๆ สาํหรบัคดีที�มีความออ่นไหว

การใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทก์บัคดีอาชญากรรมรา้ยแรงตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัสงูและตอ้งมีมาตรการคุม้ครอง

เพื�อปกปอ้งผูเ้สียหายและสิทธิของผูเ้สียหายที�มีประสิทธิภาพ134 แมว้า่กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทมี์แนวโนม้จะเกิด

ประโยชนต์อ่คดีความรุนแรงในคูค่รองและบคุคลใกลชิ้ด แตอ่าชญากรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดเดก็และเพศสภาพนั�นจะตอ้ง

พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ควรมองโลกในแง่ดีมากเกินไปในการใชแ้นวทางเชิงสมานฉนัท ์และจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอถึง

ผลกระทบตอ่บาดแผลทางใจที�ฝังลกึจากอาชญากรรมที�มีตอ่ผูเ้สียหาย135 

 

129 Strang, H. (2012), “Conferencing and victims”, in Zinsstag, E. and Vanfraechem, I. (eds.), Conferencing and Restorative Justice: International practices
and perspectives, Oxford: Oxford University Press, หน้า 82–98.
130 Barrile, L.G. (2015), “I Forgive You, But You Must Die: Murder victim family members, the death penalty, and restorative justice”, Victims and Offenders:
An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice, 10(3), หน้า 239–269, หน้า 243. โปรดพิจารณา: Bolitho (2017), “Inside the Restorative 
Justice Black Box”.
131 Gal, T. (2011), Child Victims and Restorative Justice, New York: Oxford University Press. 
132 UNODC (2017), Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women, New York: United Nations, หน้า 77. 
133 Ministry of Justice of New Zealand (2013), Restorative Justice Standards for Sexual Offending Cases, Wellington, New Zealand: Ministry of Justice:
www.resolution.institute/documents/item/3827; Ministry of Justice of New Zealand (2018), Restorative Justice Practice Standards for Family Violence
Cases, Wellington, New Zealand: Ministry of Justice: www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence
-cases-2018.pdf. 
134 เพิ่งอ้าง. 
135 Gustafson (2005), “Exploring Treatment and Trauma Recovery Implications of Facilitating Victim Offender Encounters in Crimes of Severe Violence”.
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เนื�องจากยังมีข้อกังวลถึงความเหมาะสมของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีอาชญากรรมร้ายแรง การใช้กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีที�เกี�ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงและใช้ความรุนแรงสูงจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

เป็นอย่างยิ�งโดยคำนึงถึงสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของผู้เสียหาย อำนาจที�ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้กระทำ

ความผิดและผู้เสียหายซึ�งเป็นกรณีที�พบบ่อยครั�ง ผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากบาดแผลและการกระทบกระเทือนทางจิตใจ

จากอาชญากรรม และข้อกังวลว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจเป็นการซ้ำเติมบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย

ทั�งยังเกรงว่ากระบวนการต่าง ๆ อาจทำให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าตนกลับมาเป็นเหยื�อซ้ำ ผู้กระทำความผิดอาจไม่จริงใจ รวมทั�งโอกาส

ในการแก้ไขความขัดแย้งยังคงมีจำกัด ดังนั�น จึงต้องมีการประเมินผู้เสียหายจนแน่ใจว่า ผู้เสียหายมีความพร้อมด้านจิตใจ

พอที�จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ปัญหาอีกประการหนึ�งคือข้อจำกัดในบริการช่วยเหลือผู้เสียหายเพื�อให้การสนับสนุน

ต่อเนื�องและติดตามผล ซึ�งข้อกังวลข้างต้นมักเกิดขึ�นในกรณีการใช้กระบวนการในคดีอาชญากรรมร้ายแรง โดยข้อกังวลเหล่านี�

อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามประเภทฐานความผิด ดังนั�น จำเป็นต้องมีการคุ้มครองทางกฎหมายและการคุ้มครองเชิงกระบวนการ

เพื�อให้แน่ใจว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะผู้เสียหายจะไม่ได้รับอันตรายใด ๆ ซึ�งเนื�อหาต่อไปนี�

จะทบทวนถึงข้อกังวลต่าง ๆ และสำรวจวิธีการแก้ปัญหา

6.1 ข้อกังวลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง 

 

ข้อพิจารณาสำคัญเมื่อให้ผู้เสียหายจากคดีอาญาร้ายแรงเข้าร่วมในกระบวนการ

6.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง  73

บาดแผลทางจิตใจ สว่นใหญ่แลว้ ผูเ้สยีหายจากคดีความผิดรา้ยแรงมกัไดร้บัผลกระทบทางจิตใจ ซึ�งมีขอ้กงัวล

วา่ กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอ์าจกระตุน้และสง่ผลกระทบตอ่บาดแผลทางจิตใจ และเกรงวา่กระบวนการ

อาจทาํใหผู้เ้สียหายรูส้กึตกเป็นเหยื�อซํ้า

ความปลอดภยัของผูเ้สยีหาย ในการคุม้ครองความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้สยีหาย กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

ควรดาํเนินการควบคูแ่ละไดร้บัการสนบัสนนุจากกระบวนการและมาตรการพิเศษอื�น ๆ เพื�อสรา้งความเชื�อมั�น

ถึงความปลอดภยัของผูเ้สียหายทั�งในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลงักระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์

การประเมนิผูเ้สยีหาย จะตอ้งดาํเนินการประเมินผูเ้สียหายเพื�อใหแ้นใ่จวา่ ผูเ้สียหายมีสภาพจิตใจพรอ้มเขา้สู่

กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์

การช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย ผูเ้สียหายตอ้งการการสนบัสนนุทั�งในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลงัเขา้รว่มกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ขอ้จาํกดัดา้นบรกิารชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย การสนบัสนนุตอ่เนื�อง และตดิตามผลแสดงวา่

ชมุชนขาดทรพัยากรที�เหมาะสม

การปฏิบตัติามขอ้ตกลงของผูก้ระทาํความผดิ ผูเ้สียหายที�เขา้รว่มกระบวนการเชิงสมานฉนัทม์กัรอ้งเรียนถึง

ประสทิธิภาพของมาตรการที�เป็นการรบัประกนัวา่พวกเขาจะไดร้บัความคุม้ครองตอ่เนื�อง และผูก้ระทาํความผิด

ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงจากกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์

ความไม่เท่าเทยีมทางอาํนาจ กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทอ์าจทาํใหผู้เ้สียหายมีความเสี�ยงที�จะไดร้บั

อนัตรายเนื�องจากความไมเ่ทา่เทียมทางอาํนาจระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด ซึ�งมกัพบในกรณีคูค่รอง

หรอืความสมัพนัธที์�ใชค้วามรุนแรงและมีการละเมิดซํ้า ซึ�ง หลกัการพื �นฐาน (ยอ่หนา้ที� �) อธิบายวา่ “ควรพิจารณา

ความเหลื�อมลํ�าที�นาํไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางอาํนาจและความแตกต่างทางวฒันธรรมระหว่างคู่กรณี เพื�อ

การสง่ตอ่คดีและในการดาํเนินกระบวนการเชิงสมานฉนัท”์a



แรงกดดันต่อผู้เสียหาย ผู้เสียหายอาจรู้สึกว่าถูกบีบบังคับ ถูกผู้กระทำความผิดข่มขู่ หรือถูกยับยั�งมิให้แสดง

ความไม่เห็นด้วยหรือยืนยันความคิดเห็นของตนเพราะกลัวการแก้แค้นเอาคืน

a Economic and Social Council resolution ����/��, ภาคผนวก  

แผนการบริหารความเสี�ยงหรือ “การบรรเทาความเสี�ยง” คือเอกสารซึ�งประกอบด้วย

• การจำแนกและวิเคราะห์ที�มาหรือสาเหตุแห่งอันตรายที�อาจเกิดขึ�นกับผู้เข้าร่วม

• ประเมินความเป็นไปได้ว่า อาจมีเหตุบางอย่างเกิดขึ�น

• พิจารณาผลกระทบที�ไม่พึงประสงค์ที�อาจเกิดขึ�น

• กำหนดการดำเนินการเฉพาะเพื�อบรรเทาความเสี�ยงเหล่านี�b 

b Ministry of Justice of New Zealand (����), Restorative Justice: Best Practice Framework, Wellington, New Zealand: Ministry of Justice. 

การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีอาชญากรรมร้ายแรงต้องดำเนินการควบคู่และได้รับการสนับสนุนจากมาตรการ

คัดกรองความปลอดภัยและมาตรการเพิ�มเติมต่างๆ เพื�อรับรองว่า ผู้เสียหายจะมีความปลอดภัยตลอดกระบวนการ ทั�งในช่วงก่อน

ระหว่าง และหลังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทั�งนี� จะต้องมีวิธีการประเมินผู้เสียและผู้กระทำความผิดที�เหมาะสม

และต่อเนื�อง รวมทั�งมีการเตรียมความพร้อมพวกเขาในการเข้าร่วมกระบวนการอย่างรอบคอบ การดำเนินการเหล่านี�ประกอบด้วย

การใช้เครื�องมือประเมินความเสี�ยงเพื�อประเมินว่า คดีมีคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่ ความพร้อม

ของผู้เสียหายในการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนการจัดทำแผนความปลอดภัยสำหรับผู้เสียหายเพื�อ

การคุ้มครอง ติดตาม และการบังคับใช้คำสั�งคุ้มครองตามคำสั�งศาล ในบางคดี อาจใช้กระบวนการล้อมวงพิจารณาข้อพิพาท

หลายวงเพื�อลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น หากจำเป็น ควรจัดทำและดำเนินการแผนรักษาความปลอดภัย หรือแผนบรรเทา

ความเสี�ยง อีกทั�งหน่วยงานที�ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายสามารถสนับสนุนในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายระหว่างกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้

ผู้เชี�ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและผู้ให้บริการช่วยเหลือผู้เสียหายอาจคัดค้านการเข้าร่วมของผู้เสียหาย

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยเกรงว่า อาจส่งผลเสียต่อผู้เสียหายหรือการประเมินความเสี�ยงจากผู้กระทำความผิด

อาจมีข้อผิดพลาดสูง อย่างไรก็ตาม การเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองโดยมีข้อมูลประกอบมีความสำคัญ

อย่างยิ�ง เพื�อผู้เสียหายจะไม่พลาดโอกาสในการเจรจาและได้รับการชดเชยความเสียหาย���

ความปลอดภัยของผู้เสียหาย

การจัดการความเสี่ยงในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

136 Mercer, V., Sten Madsen, K., Keenan, M. and Zinsstag, E., (2015), Doing Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: A practice guide, Leuven:
Leuven Institute of Criminology. 

74  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ข้อพิจารณาสำคัญเมื่อให้ผู้เสียหายจากคดีอาญาร้ายแรงเข้าร่วมในกระบวนการ (ต่อ)



ผู้เสียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงระบุว่า การมีส่วนรวมในกระบวนการมีแนวโน้มจะว่าได้รับผลลัพธ์เชิงบวก การเลือกระยะ

เวลาที�เหมาะสมในการติดต่อบุคคลเข้าร่วมกระบวนการมีความสำคัญอย่างยิ�งเช่นกัน การศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์

ชี�ให้เห็นว่า ระดับการรับรู้อันตรายของผู้เสียหายที�เกี�ยวกับฐานความผิดส่งผลต่อความเต็มใจเข้าร่วมกระบวนการและการได้ประโยชน์

จากการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิด  ตัวอย่างเช่น กรณีผู้เสียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงนั�น ยิ�งอาชญากรรม

มีความร้ายแรงสูงเท่าใด ผู้เสียหายมักรู้สึกหวาดกลัวและกังวลถึงความปลอดภัยมากขึ�น สภาวะอารมณ์ที�เข้มข้นรุนแรง มักเป็น

ผลมาจากอาชญากรรมรุนแรง ดังนั�น ผู้เชี�ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรพิจารณาสภาวะจิตใจของผู้เสียหาย

เพื�อเลือกช่วงเวลาที�เหมาะสมในการติดต่อผู้เสียหายเพื�อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี�ย ซึ�งผู้เสียหายจากอาชญากรรมที�รุนแรงสูง

อาจไม่ต้องการเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ในช่วงต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ชั�นการฟ้องคดี) แต่อาจต้องการ

เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี�ยกับผู้กระทำความผิดในชั�นต่อมา (ชั�นหลังการตัดสินลงโทษหรือการปล่อยตัว) เมื�อสภาวะ

ทางอารมณ์เริ�มสงบลงแล้ว���

ผู้เสียหายยังระบุด้วยว่า พวกเขามีแนวโน้มเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ภายใต้บริบทการใช้แนวทางยุติธรรม

เชิงรุกที�มุ่งเน้นความเป็นธรรมแก่ประชาชน (outreach-oriented justice approach) ผู้เสียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงกลุ่มเล็ก ๆ

กลุ่มหนึ�งในประเทศแคนาดาและเบลเยียมซึ�งตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ระบุว่า พวกเขาต้องการข้อมูลเกี�ยวกับ

โอกาสการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากกว่าการไม่ได้รับรู้เกี�ยวกับกระบวนการแต่อย่างใด และต้องการ

ได้รับเชิญเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ผ่านการติดต่อที�มีการพบหน้ากัน (แทนการส่งจดหมายเชิญ) และต้องการ

เข้าร่วมกระบวนการในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมอาญาทางปกติ รวมทั�งต้องการทราบว่า

การเข้าร่วมกระบวนการเป็นความสมัครใจและพวกเขาสามารถเปลี�ยนใจภายหลังได้ ���

ขณะที�ผู้เสียหายมีโอกาสตกเป็นเหยื�อซ้ำในกระบวนการยุติธรรมที�เป็นทางการ เนื�องจากการจัดการคดีไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย

ของผู้เสียหาย ผู้เสียหายไม่ทราบข้อมูลเกี�ยวกับกระบวนการหรือไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นใด ๆ นั�น กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์เองอาจทำให้ผู้เสียหายตกเป็นเหยื�อซ้ำได้เช่นเดียวกัน ซึ�งการป้องกันผลที�ไม่พึงประสงค์นั�นอาศัยผู้จัดกระบวนการ

ที�มีทักษะการจัดกระบวนการเฉพาะ กระบวนการจะต้องอยู่บนฐานการประเมินสถานการณ์ด้วยความแม่นยำและต่อเนื�อง

รวมทั�งการประเมินพลวัตของกระบวนการ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั�งร่างกายและจิตใจสำหรับผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ทุกคน ผู้จัดกระบวนการจะต้องสามารถปรับกระบวนการได้ตลอดเวลาเพื�อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางอำนาจในกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมกระบวนการ ซึ�งหมายความว่า ผู้จัดกระบวนการต้องมีทักษะในการตระหนักรู้และสามารถจัดการกับความไม่สมดุล

ทางอำนาจที�อาจขัดขวางไม่ให้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประสบความสำเร็จหรือที�ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมคนอื�น ๆ ได้รับ

ผลกระทบที�เป็นอันตราย ผู้จัดกระบวนการควรมีความสามารถในการทำความเข้าใจ รับรู้ และตอบสนองผลกระทบจาก

บาดแผลทางจิตใจที�อาจปรากฏขณะที�ผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั�งผลพวงจากกระบวนการนั�น

วัตถุประสงค์หลักประการหนึ�งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ เพื�อเสริมพลังแก่ผู้เสียหาย หลักฐานจำนวนมากแสดง

ให้เห็นว่ากระบวนการเชิงสมานฉันท์ในคดีอาชญากรรมร้ายแรงหรือคดีความรุนแรงนั�นช่วยเสริมพลังแก่ผู้เสียหายและช่วยให้

ผู้เสียหายสามารถก้าวข้ามผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจจากการตกเป็นเหยื�อได้��� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ยังช่วยส่งเสริมความรู้สึกถึงพลังอำนาจในตัวเองของผู้เสียหาย ทั�งยังให้โอกาสผู้เสียหายมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาคดี

อย่างแข็งขัน��� นอกจากนั�น ผู้เสียหายยังสามารถเลือกผู้ที�ตัวเองไว้ใจให้ช่วยสนับสนุนตนเอง เลือกที�จะแลกเปลี�ยนข้อมูล

ความไม่เท่าเทียมทางอำนาจ

137 Zebel, et al.  (2017), “Crime Seriousness and Participation in Restorative Justice”.
138 Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on  the  Protective  and  Proactive  Approaches  to  the Offer of Restorative Justice”.
139 Pelikan (2010), “On the Efficacy of Victim-offender Mediation in Cases of Partnership Violence in Austria,  or Men Don’t Get Better but Women Get Stronger”.
140 Goodmark, L. (2018), “Restorative Justice as Feminist  Practice”,  The  International  Journal  of  Restorative  Justice, 1 (3), หน้า 372–384.    
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หรอืไมใ่หข้อ้มลูใด ๆ  ตามที�ตนเหน็สมควร ตลอดจนสามารถเรยีกรอ้งการชดเชยเพื�อใหบ้รรลเุปา้หมายที�จะเป็นการคืนความยตุธิรรม

ใหผู้เ้สียหายไดม้ากที�สดุ141

ในบางกรณี อาํนาจที�ไมเ่ทา่เทียมระหวา่งผูเ้สียหายกบัผูก้ระทาํความผิดในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทอ์าจสง่ผลให้

ผูเ้สยีหายมีความเสี�ยงตอ่อนัตราย บางทา่นอาจเสนอวา่ ผูเ้สยีหายจากความรุนแรงในครอบครวั (รวมทั�งเดก็ที�ถกูกระทาํความรุนแรง

ที�บา้น) จะไม่มีโอกาสเขา้รว่มกระบวนการไกล่เกลี�ยกบัผูก้ระทาํความผิดดว้ยระดบัอาํนาจที�เท่าเทียมกนัไดเ้ลยเนื�องจาก

ผูก้ระทาํความผิดจะมีอาํนาจเหนือกวา่ผูเ้สียหายเสมอ ทั�งนี � เนื�องจากกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นกระบวนการ

แลกเปลี�ยนเชิงปฏิสมัพนัธ ์กระบวนการจะตอ้งคาํนงึถงึขอ้เท็จจรงิประการหนึ�งวา่ สว่นใหญ่แลว้ รูปแบบการสื�อสารระหวา่ง

คูก่รณีที�กาํหนดขึ �นนั�นมกัมีลกัษณะที�เป็นการกดดนัผูก้ระทาํความผิดและมองวา่ผูเ้สยีหายไรพ้ลงัอาํนาจ142 ดงันั�น หากตอ้งการ

ดาํเนินกระบวนการจนสามารถบรรลขุอ้ตกลงไดน้ั�น จะตอ้งปรบัสมดลุและลดความเหลื�อมลํ้าเชิงอาํนาจ มิฉะนั�นกระบวนการ

จะไมส่าํเรจ็ลงได้

ตามที่หลกัการพื �นฐาน (ยอ่หนา้ที� �) ไดย้้าํเนน้ถงึความสาํคญัวา่ กระบวนการสมานฉนัทต์อ้งพิจารณาผลกระทบจากความ

ไมเ่ทา่เทียมทางอาํนาจระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด (หรอืบคุคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในกระบวนการ) ซึ�งอาจทาํใหคู้ก่รณี

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเสยีเปรยีบในกระบวนการสมานฉนัท ์ซึ�งในประเดน็ของความเหลื�อมลํ้านั�น จะตอ้งพิจารณาถงึเพศ อาย ุศกัยภาพ

ทางสตปัิญญา เชื �อชาต ิชาตพินัธุ ์หรอืปัจจยัทางวฒันธรรม หรอืคณุลกัษณะอื�นใดที�อาจลดทอนความสามารถของบคุคลที�ตอบรบั

ดว้ยความสมคัรใจที�จะเขา้รว่มหรอืมีสว่นรว่มอยา่งเสมอภาคในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์และจะตอ้งพิจารณาถงึ

ความไมเ่ทา่เทียมทางอาํนาจเชน่นี �ในการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทด์ว้ย

ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางอาํนาจมีความสาํคญัอย่างยิ�งโดยเฉพาะในคดีความรุนแรงในคู่ครองและบคุคลใกลชิ้ดและ

ความรุนแรงทางเพศ ผูจ้ดักระบวนการจะตอ้งตระหนกัและพงึระลกึวา่ ผูก้ระทาํความผิดอาจครอบงาํหรอืขม่ขูค่กุคามผูเ้สยีหาย

แมไ้มอ่าจเหน็ไดช้ดัเจนทั�งชว่งก่อน ระหวา่ง และหลงักระบวนการเชิงสมานฉนัท ์หากขาดความตระหนกัในประเดน็เหลา่นี �แลว้นั�น

ผูเ้สยีหายมีความเสี�ยงสงูที�จะตกเป็นเหยื�อซํ้า ดงันั�น ผูจ้ดัการกระบวนการควรผา่นการอบรมดา้นพลวตัความรุนแรง การครอบงาํ

และอาํนาจจนเขา้ใจลกึซึ �ง นอกจากนั�น ผูจ้ดักระบวนการควรไดร้บัการฝึกฝนดา้นทกัษะการจดักระบวนการที�ปลอดภยัเพื�อใหพ้ลวตั

ของกระบวนการเป็นไปในเชิงบวก ไมมี่การคกุคาม และรกัษาสมดลุเชิงอาํนาจตลอดการเสวนา ซึ�งแรงสนบัสนนุจากปัจเจกบคุคล

ครอบครวั เพื�อน และนกัวิชาชีพจะชว่ยฟื�นฟสูมดลุใหก้ลบัมาอยูใ่นระดบัดีได้

ผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา รวมทั�งนกัสงัคมสงเคราะห ์และอาสาสมคัรทาํงานกบัผูร้บัการรกัษาซึ�งมีประวตัิ

บาดแผลทางจิตใจเป็นปกตวิิสยั ซึ�งการดแูล ผูมี้บาดแผลทางจิตใจ (Trauma-informed care - TIC) เป็นแนวทางที�นาํจดุแขง็

หรอืขอ้ดีของผูป่้วยมาใชใ้นการรกัษาซึ�งจะชว่ยปอ้งกนัไมใ่หผู้ร้บัการรกัษาถกูทาํใหเ้ป็นเหยื�อซํ้า โดยตระหนกัวา่ แมผู้เ้สยีหาย

ที�มีบาดแผลทางจิตใจมีสภาวะอารมณเ์ปราะบาง แตก็่มีศกัยภาพในการฟื�นคืนตวัเชน่กนั การดแูลผูมี้บาดแผลทางจิตใจสามารถ

ปรบัประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสถานการณห์ลากหลายโดยใชห้ลกัการตา่ง ๆ แทนการกาํหนดวิธีปฏิบตั ิหลกัการสาํคญัคือการสง่เสรมิ

“ความปลอดภยั ความไวว้างใจ และความโปรง่ใส การสนบัสนนุจากมิตรสหาย ความรว่มมือและใสใ่จซึ�งกนัเเละกนั รบัฟังเสยีง

141 Marsh, F. and Wager, N.M. (2015), “Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Exploring the views of the public and survivors”. Probation Journal,
62(4), หน้า 336–356; Koss, M.P., Wilgus, J.K. and Williamsen, K.M. (2014), “Campus Sexual Misconduct: Restorative justice approaches to enhance
compliance with Title IX guidance”, Trauma, Violence, and Abuse, 15(3), หน้า 242–257.
142 Johnsen, P. and Robertson, E. (2016), “Protecting, Restoring, Improving: Incorporating therapeutic jurisprudence and restorative justice concepts
into civil domestic violence cases”, University of Pennsylvania Law Review, 164(6), หน้า 1557–1586. 
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และเคารพทางเลือก รวมทั�งให้ความสำคัญกับประเด็นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเพศสภาพ”��� ในกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์นั�น ผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ�งอาจกำลังทนทุกข์กับผลสืบเนื�องจากประสบการณ์ที�สร้างบาดแผลทางจิตใจ ไม่ว่า

จะเกี�ยวข้องหรือไม่เกี�ยวกับอาชญากรรมก็ตาม ซึ�งผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทั�งอาสาสมัครหรือนักวิชาชีพ

จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ และตระหนักถึงอาการและสัญญาณความเจ็บปวดทางจิตใจ (รวมทั�งในตัว

ผู้จัดกระบวนการเอง) ตลอดจนคุ้นเคยกับวิธีการสื�อสารและดำเนินกิจกรรมกับผู้มีบาดแผลทางจิตใจ ทั�งนี� กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ต้องมีความยืดหยุ่น และมีกลไกการติดตามผลและบริการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

ผู้กระทำความผิดกับความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อตกลง

บางครั�ง ผู้เสียหายที�เข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ร้องเรียนว่า ผู้กระทำความผิดขาดความรับผิดชอบ เนื�องจากโดยทั�วไปแล้ว

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการดำเนินการระยะสั�นและมีกำหนดระยะเวลาค่อนข้างตายตัว จึงต้องมีการติดตาม

และบังคับใช้เงื�อนไขที�ตกลงไว้ด้วยความรอบคอบ ปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีกลไกการติดตามผลและบังคับใช้ข้อตกลง

หลังเสร็จสิ�นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม ด้วยผลลัพธ์จากกระบวนการคือข้อตกลงในการชดเชยความเสียหาย

หรือผู้กระทำความผิดยอมรับภาระผูกพันอื�น ๆ เช่น ผู้กระทำความผิดยินยอมเข้ารับการอบรมเพื�อบำบัดเเละจัดการความโกรธ

การต่อต้านความรุนแรง หรือรับการบำบัดการใช้สารเสพติด จึงต้องติดตามและตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันที�ได้ให้ไว้หรือไม่ ไม่ว่าศาลมีกระบวนการที�มีประสิทธิภาพเพื�อบังคับคดีให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือไม่ก็ตาม

การให้ความช่วยเหลือและบริการสนับสนุนผู้เสียหาย และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อกังวลประการหนึ�งที�พบบ่อยครั�งคือ การไม่มีบริการช่วยเหลือผู้เสียหายระหว่างกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั�ง

ไม่มีบริการสนับสนุนและติดตามผลอย่างต่อเนื�อง แม้ว่าแต่ละชุมชนมีระดับศักยภาพต่างกัน แต่ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

จะต้องตระหนักและมีข้อมูลว่า มีบริการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายอะไรบ้างในชุมชนรวมทั�งเกณฑ์การส่งต่อที�มีอยู่

เพื�อสร้างความเชื�อถึงการส่งต่อผู้เสียหายไปยังบริการได้อย่างราบรื�นและรวดเร็วทั�งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งผู้เสียหายระบุว่า นอกเหนือจากที�เจ้าหน้าที�ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือเจ้าหน้าที�ให้บริการผู้เสียหาย

จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการบริการและติดต่อกับผู้เสียหายแล้วนั�น ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอื�น ๆ

(เช่น เจ้าหน้าที�ตำรวจ) ควรมีบทบาทร่วมตลอดทั�งกระบวนการด้วยเช่นกัน���

การมีส่วนร่วมของชุมชนในกรณีอาชญากรรมร้ายแรง

ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั�น การสร้างภาพอุดมคติว่า ชุมชนควรเป็นอย่างไรเป็นประเด็นสำคัญ

ในกรณีที�เกิดความรุนแรงขึ�นในครอบครัวหรือความรุนแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดรูปแบบต่าง ๆ เราอาจสงสัยว่า จะกำหนด

บทบาทของชุมชนอย่างไร และชุมชนยังจำเป็นหรือไม่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การตอบคำถามนี�จะต้องสำรวจ

บทบาทของชุมชน เนื�องจากผู้เสียหายบางรายมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธและตัดขาดจากชุมชนหลังจากที�แจ้งเหตุอาชญากรรม

ทั�งนี� ชุมชนอาจมีทัศนคติที�เป็นปัญหา หรือมีประเด็นการหลอมรวมผู้หญิงที�มีพื�นเพภูมิหลังต่าง ๆ เป็นสมาชิกชุมชน

143 Levenson, J. (2017), “Trauma-informed Social Work Practice”, Social Work, 62(2): 105–112; Kezelman C.A. and Stavropoulos P.A. (2018), “Talking About
    Trauma: Guide to conversations and screening for health and other service providers”, Blue Knot Foundation: www.blueknot.org.au/Portals/2/Newsletter/
    Talking%20About%20 Trauma%20Services_WEB.pdf?ver = 2018-04-06-160830-11.
144 Wemmers and Van Camp (2016), The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime. 
145 Rubin, P. (2010), “A Community of One’s Own? When women speak to power about restorative justice.”, in Ptacek, J. (ed.), Restorative Justice and
    Violence against Women, New York: Oxford University Press, หน้า 79–102, หน้า 98. 146 Stubbs, J. (2010), “Restorative Justice, Gendered Violence,
    and Indigenous Women”, ใน Ptacek, J. (ed.), Restorative Justice and Violence against Women, New York: Oxford University Press, หน้า 103–120. 
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และชมุชนตา่ง ๆ มีทรพัยากรเพื�อช่วยเหลือผูเ้สียหายไมเ่ทา่กนั145 ชมุชนหลายชมุชนมีทรพัยากรจาํกดัและไมมี่ความพรอ้ม

ในการใหก้ารสนบัสนนุหรอืช่วยเหลือผูเ้สียหายในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์ซึ�งจะตอ้งระมดัระวงัไมใ่หส้มมติฐาน

ที�ไมส่มเหตสุมผลเกี�ยวกบั “ชมุชน” เกิดขึ �นได ้146

6.2   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสําหรับคดีอาชญากรรมรายแรงบางประเภท

นอกเหนือจากขอ้กงัวลทั�วไปขา้งตน้แลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาปัจจยัอื�น ๆ ในการดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์าํหรบั

ประเภทคดีอาชญากรรมรา้ยแรงเฉพาะดา้นบางประเภท

ความรุนแรงในคูครองและบุคคลใกลชิด

ความรุนแรงในคูค่รองและบคุคลใกลชิ้ด (Intimate Relationship Violence - IRV) (ซึ�งครอบคลมุความรุนแรงในครอบครวัและ

ความรุนแรงตอ่เด็กดว้ย) มีลกัษณะเป็นวฏัจกัรความรุนแรงที�เกิดขึ �นตอ่เนื�อง สว่นใหญ่เป็นผลมาจากรูปแบบความสมัพนัธ์

ที�กาํหนดไวต้ั�งแต่ตน้ที�จะควบคมุและกดทบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง พลวตัเหล่านี �สรา้งความทา้ทายเป็นพิเศษใหแ้ก่กระบวนการ

เชิงสมานฉนัท์147 ซึ�งหากขาดความระมดัระวงัและไมมี่การคุม้ครองที�เหมาะสมจะสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่ผลลพัธข์องกระบวนการ148

จากขอ้กงัวลเกี�ยวกบัการคุม้ครองผูเ้สยีหายและอาํนาจที�ไมเ่ทา่เทียมในสถานการณค์วามรุนแรงในคูค่รองและบคุคลใกลชิ้ด

กระบวนการเชิงสมานฉนัทจ์งึตอ้งดาํเนินการควบคูแ่ละไดร้บัการสนบัสนนุจากกระบวนการรูปแบบอื�น ๆ ซึ�งในทกุกรณีนั�น

การดาํเนินกระบวนการจะตอ้งอยู่บนฐานการประเมินความเสี�ยงจนแน่ใจไดว้่า ผูเ้สียหายมีความปลอดภยัทั�งระหว่างและ

หลงักระบวนการ ตลอดจนลดความเสี�ยงตา่ง ๆ ที�จะสรา้งบาดแผลทางจิตใจซํ้าเเละสง่ผลใหผู้เ้สียหายเผชิญความเจ็บปวด

จากการตกเป็นเหยื�อซํ้าอีก

มีการแสดงขอ้กงัวลเพิ�มเติมวา่ การใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นสถานการณด์งักลา่วโดยเฉพาะอย่างยิ�งที�เป็น

การหนัเหคดีหรือเป็นทางเลือกของกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา อาจทาํใหอ้าชญากรรมรุนแรงกลายเป็นเรื�องเล็กนอ้ย

กลายเป็นเรื�องสว่นตวั และไม่สามารถประณามอาชญากรรมเหลา่นี �ในสงัคมได ้โดยเฉพาะอย่างฐานความผิดที�เพิ�งไดร้บั

การยอมรบัไม่นานมานี�ว่าเป็นความผิดรา้ยแรง หรอืในบางประเทศยงัไม่ถือเป็นความผิดรา้ยแรง เช่น ความรุนแรงต่อสตรี

และความรุนแรงในครอบครวั ซึ�งมีขอ้กงัวลวา่ กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะลดทอนฐานความผิดเหลา่นี �ใหก้ลบัไป

สูป่ระเภท “ความผิดลหโุทษ” ดว้ยการหนัเหคดีจากกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาปกต ิดว้ยเหตนีุ � นโยบายเกี�ยวกบัการละเมิด

และความรุนแรงในครอบครวัของสมาคมผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจขององักฤษ เวลส ์และไอรแ์ลนดเ์หนือ (Association of Chief

Police Officers of England, Wales & Northern Ireland) ไมส่นบัสนนุใหใ้ชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นการกาํหนด

ผลลพัธข์องคดีดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม สมาคมฯ ยอมรบัวา่ กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอ์าจเหมาะสมกบัคดีความรุนแรง

ในครอบครวัเฉพาะบางกรณี149

146 Stubbs, J. (2010), “Restorative Justice, Gendered Violence, and Indigenous Women”, ใน Ptacek, J. (ed.), Restorative Justice and Violence against Women,
New York: Oxford University Press, หน้า 103–120. 
147 Rubin (2010), “A Community of One’s Own?”; Uotila, E. and Sambou, S. (2010), “Victim-Offender  Media- tion in Cases of Intimate Relationship Violence:
Ideals, attitudes and practises in Finland”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11(2), หน้า 189–207.
148 Stubbs, J. (2004), Restorative Justice, Domestic Violence and Family Violence, Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse, Issues Paper 9;
Stubbs, J. (2007), “Beyond Apology? Domestic violence and critical questions for restorative justice”, Criminology and Criminal Justice, 7(2), หน้า 169–187.
149 Association of Chief Police Officers of England, Wales  &  Northern  Ireland  (2011),  Restorative  Justice  Guidance and Minimum Standards. 
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หน่วยงานอื�น ๆ เห็นพ้องเช่นกันว่า การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิด
ในคดีความรุนแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดอาจเป็นการสร้างความเสี�ยงเพิ�ม ความเสี�ยงเหล่านี�ประกอบด้วย ความรู้สึกว่า
กำลังถูกข่มขู่โดยคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดที�กระทำความผิด และความรู้สึกว่าถูกควบคุมและไม่สามารถโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วย
กับผู้กระทำความผิดเพราะเกรงกลัวการแก้แค้นภายหลัง เนื�องจากมีเหตุอันควรเชื�อได้ว่า คู่ครองหรือบุคคลใกล้ชิดที�กระทำความผิด
อาจบงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งจะส่งผลให้ไม่สามารถนำผลลัพธ์ของการดำเนินกระบวนการระหว่างผู้เสียหาย
กับผู้กระทำความผิดมาใช้ได้ อีกทั�งยังเป็นการใช้ทรัพยากรกระบวนการยุติธรรมที�ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อผู้เสียหาย���

ด้วยเหตุนี� การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีความรุนแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดจะต้องอาศัยมาตรการที�มี
ประสิทธิภาพเพื�อรับประกันว่า ผู้เสียหายมีสุขภาวะดีและปลอดภัย ได้รับบริการจากผู้จัดกระบวนการซึ�งผ่านการอบรมพิเศษ
ตลอดจนมีกระบวนการและเกณฑ์ที�เหมาะสมในการประเมินความเสี�ยงของผู้เสียหายและผู้อื�นที�เกี�ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
ออสเตรเลีย ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวระหว่างการใช้มาตรการหันเหคดี
จากกระบวนการยุติธรรมนั�น ไม่มีข้อบังคับว่า หน่วยงานยุติธรรมจะต้องดำเนินการการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำ
ความผิด อีกทั�งไม่ได้มีการกำหนดให้ผู้เสียหายต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี�ย และคดีจะต้องมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ก่อน
ส่งต่อไปยังกระบวนการไกล่เกลี�ย ดังนั�น จะต้องกำหนดมาตรฐานขั�นต่ำเพื�อใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีความรุนแรง
ในครอบครัวและความรุนแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดซึ�งเกณฑ์มาตรฐานนี�อาจใช้กับคดีความรุนแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิด
และคดีความรุนแรงในครอบครัว เช่น ความรุนแรงต่อพ่อแม่ความรุนแรงต่อบุตร หรือความรุนแรงระหว่างสมาชิกครอบครัว���

ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียหายโดยกระทรวงยุติธรรมนิวซีแลนด์พบว่า ผู้เสียหายในคดีความรุนแรงในครอบครัว
เป็นกลุ่มที�ระบุว่า พวกเขารู้สึกดีขึ�นหลังการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์มากที�สุด (ร้อยละ ��) เมื�อเทียบกับผู้เสียหายคดีทั�วไป
ที�มีความพึงพอใจร้อยละ �� และผู้เสียหายจากคดีล่วงละเมิดทางเพศร้อยละ �� ผู้เสียหายคดีความรุนแรงในครอบครัวมักกล่าวว่า
การเข้าร่วมกระบวนการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ทำให้รู้สึกดีขึ�นมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ �� เทียบกับ ผู้เสียหาย
คดีอื�น ๆ ทั�งหมดที�รู้สึกแบบเดียวกันเพียงร้อยละ ��) ��� ทั�งนี� มีความเป็นไปได้ว่า การตัดสินส่งต่อคดีเพื�อลดความเสี�ยงในคดี
ความรุนแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดอาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติและปฏิเสธบุคคลบางคนมิให้เข้าถึงกลไกนี�โดยเท่าเทียมกัน���

ความซับซ้อนของความรุนแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดสร้างสภาพแวดล้อมที�จะเกิดความเสี�ยง เห็นได้ชัดเจนว่า

การเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเป็นอันตรายต่อผู้เสียหายและบุคคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

การตรวจสอบว่าผู้เสียหายตกอยู่ในอันตรายหากเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่นั�นไม่ใช่เรื�องง่าย

ซึ�งในการประเมินความเสี�ยง ควรดำเนินการโดยไม่หยุดชะงักแม้ว่าความเสี�ยงบางข้ออาจดูร้ายแรงเกินจริงและ

ไม่ควรปฏิเสธอย่างเร่งด่วนว่าความเสี�ยงเหล่านั�นไม่มีนัยสำคัญ ควรประเมินความเสี�ยงในฐานะความน่าจะเป็น

แทนที�จะประเมินความเสี�ยงในฐานะความเป็นไปได้ จากนั�นจึงพิจารณาว่า จะจัดการความน่าจะเป็นแต่ละข้อ

ได้อย่างไร ความเสี�ยงมีพลวัตและควรคาดการณ์ว่าความเสี�ยงสามารถเปลี�ยนแปลงได้ ดังนั�น การประเมินความเสี�ยง

จึงเป็นกระบวนการที�ต้องดำเนินการต่อเนื�องและมีความยืดหยุ่น การประเมินความเสี�ยงเริ�มจากการติดต่อผู้เสียหาย

เป็นอันดับแรกและจะยุติการติดต่อเมื�อมีการปิดคดีหลังจากการติดตามผลในระยะเวลาอันควร

การประเมินความเสี่ยงในคดีความรุนแรงในครอบครัวc

150 Drost, L., Haller, L., Hofinger, V., Van der Kooij, T., Lunnemann, K. and Wolthuis, A. (2013), Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Best practice
examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs, Utrecht: Verwey-Jonker Institute; Lünnemann, K. and Wolthuis,
A. (2015), Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific
protection needs, Utrecht: Verwey-Jonker Institute. 
151 Wolthuis, A. and Lunnemann, K. (2016), Restorative Justice and Domestic Violence: A Guide for practitioners, Utrecht, The Netherlands: Verwey-Jonker Institute.
152 Ministry of Justice of New Zealand (2018), Restorative Justice Survey: www.justice.govt.nz/assets/Documents/ Publications/Restorative-Justice-Victim-
Satisfaction-Survey-Report-Final-TK-206840.pdf. 
153 Uotila and Sambou (2010), “Victim-Offender Mediation in Cases of Intimate Relationship Violence”. 
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การประเมินความเสี�ยงสำหรับคดีความรุนแรงในครอบครัวควรพิจารณาใช้เกณฑ์ความเสี�ยง (รายการความเสี�ยง

นี�มิได้ระบุความเสี�ยงทั�งหมด) ดังต่อไปนี�

         •   ระดับการใช้ความรุนแรง

         •   ประวัติการใช้ความรุนแรงและการบังคับควบคุม

         •   การครอบครองอาวุธหรือขู่ฆ่า

         •   ความรุนแรงทางเพศ

         •   ระยะเวลาที�คู่กรณีแยกกันอยู่

         •   การใช้ความรุนแรงต่อจิตใจ อารมณ์ และร่างกาย

         •   โอกาสที�จะเกิดปัญหาทางการเงินเเละเศรษฐกิจ

         •   แนวโน้มการทำร้ายตัวเอง ความต้องการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย

         •   ความไม่ปลอดภัยทั�งที�เกิดขึ�นจริงและความรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย การกล่าวโทษตนเองหรือความกลัว

         •   ข้อบ่งชี�ถึงความไม่เท่าเทียมทางอำนาจ (เช่น การข่มขู่ การตำหนิ การปฏิเสธ การแยกตัว การบงการ

              การบิดเบือนว่าความรุนแรงเป็นเรื�องเล็กน้อย ฯลฯ)

         •   พฤติกรรมการควบคุมผู้เสียหายและการข่มขู่คุกคาม

         •   ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

         •   การเปิดเผยตัวตน (กรณีไม่ประสงค์เปิดเผยตัวตนหรือมีความเสี�ยงด้านความเป็นส่วนตัว)

         •   ผลกระทบต่อกระบวนการอื�น ๆ ที�อยู่ระหว่างการดำเนินการขณะนั�น  เช่น การพิจารณาคดีในศาล

              คำสั�งคุ้มครอง เป็นต้น

         •   ความเสี�ยงต่อเด็กและบุคคลที�ใกล้ชิดกับผู้เสียหาย

c ปรับมาจาก Wolthuis and Lünnemann (����), Restorative Justice and Domestic Violence: A Guide for practitioners. 

ความรุนแรงทางเพศ

อาชญากรรมทางเพศเป็นอาชญากรรมที�มีอัตราการแจ้งความดำเนินคดี การฟ้องคดี และอัตราการตัดสินลงโทษต่ำ ส่งผลให้

ในหลายกรณีนั�น ผู้เสียหายมีความคับข้องใจและละเลยการติดตามผู้กระทำความผิดให้รับผิดชอบต่อความผิดของตน ด้วยเหตุนี�

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการที�เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงความยุติธรรม ขณะที�มีข้อจำกัด

ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอื�น ๆ��� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ช่วยให้ผู้เสียหายทวงคืนอำนาจที�รู้สึกว่าสูญเสีย

ไปโดยเฉพาะในบริบทความเสียหายเกี�ยวกับเพศ และเป็นโอกาสในการเสริมพลังอำนาจที�ถูกลดทอนลงไปจากการถูกทำร้ายทางเพศ���

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียหายในนามของกระทรวงยุติธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้เสียหายจากความรุนแรง

ทางเพศที�เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ร้อยละ �� มีความพึงพอใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยรวม���

สิ�งสำคัญที�ขาดเสียมิได้ คือ ต้องรักษาสิทธิและเติมเต็มความต้องการของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดเพื�อให้กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีประสิทธิภาพ

154 Joyce-Wojtas, N. and Keenan, M. (2016), “Is Restorative Justice for Sexual Crime Compatible with Various Criminal Justice Systems?”, Contemporary
     Justice Review, 19(1), หน้า 43–68; Mercer, et al.  (2015), Doing Restorative Justice in Cases of Sexual Violence; Bourgon, N. and Coady, K. (2019), Restorative
     Justice and Sexual Violence: An annotated bibliography, Ottawa: Department of Justice Canada.
155 Marsh and Wager (2015), “Restorative Justice in Cases of Sexual Violence”.
156 Gravitas (2018), Ministry of Justice – Restorative Justice Survey: Victim Satisfaction Survey 2018.  
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แม้ในคดีอาชญากรรมร้ายแรงและรุนแรง ส่วนใหญ่แล้วพบว่า ผู้เสียหายแสดงความต้องการที�จะพบกับผู้กระทำความผิด

ตัวอย่างเช่น ในการประเมินกระบวนการไกล่เกลี�ยจากการส่งต่อของอัยการซึ�งมีผู้เสียหายจากคดีการกระทำรุนแรงทางเพศ

เข้าร่วมพบว่า ผู้เสียหายมีความประสงค์ที�จะพบกับผู้กระทำความผิด ซึ�งสอดคล้องกับข้อค้นพบในการศึกษาผู้เสียหายจาก

อาชญากรรมประเภทอื�น ๆ หนึ�งในสามของผู้เสียหายจากคดีกระทำรุนแรงทางเพศซึ�งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงประสงค์ที�จะพบกับ

ผู้กระทำความผิดโดยตรง ซึ�งอัตราความต้องการพบผู้กระทำความผิดลดลงเล็กน้อยในคดีที�ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดเป็นคู่ครอง

หรือบุคคลใกล้ชิด���

ผู้เสียหายต้องการรับทราบข้อมูลเพื�อที�จะรู้ว่า ตัวเองมีทางเลือกอย่างไรและสามารถตัดสินใจว่าจะใช้ทางเลือกระบบยุติธรรม

รูปแบบใด��� ความเปราะบางของผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศนำไปสู่ข้อกังวลว่า จะแนะนำหรือชักชวนผู้เสียหาย

ให้เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ช่วงเวลาไหนและอย่างไร ทั�งนี� ถึงแม้ว่ามีความเสี�ยงสูงที�ผู้เสียหายจะตกเป็นเหยื�อ

ซ้ำเป็นครั�งที�สองจากการเข้าร่วมกระบวนการ แต่การไม่หารือกับผู้เสียหายถึงช่องทางและโอกาสของกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ก็เป็นการตัดโอกาสผู้เสียหายที�จะได้รับการเยียวยา���

โครงการฟื�นฟูและเยียวยา (Project Restore) เป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ออกแบบให้ดำเนินการใน

คดีความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะ โครงการนี�ใช้รูปแบบการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ของประเทศนิวซีแลนด์ซึ�ง

ปรับปรุงรูปแบบให้มีความครอบคลุมประเด็นต่อไปนี� ได้แก่ ผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต้องเป็น

ผู้ที�มีความเข้าใจพลวัตความรุนแรงทางเพศอย่างลึกซึ�ง มีผู้เชี�ยวชาญด้านชุมชนสองคน ผู้เชี�ยวชาญด้านผู้เสียหาย

และผู้เชี�ยวชาญด้านผู้กระทำความผิดที�มีความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ลึกซึ�ง และมีที�ปรึกษา

จิตวิทยาคลินิก (หัวหน้าคณะ) ที�มีประวัติการทำงานและเข้าใจการทำงานกับทั�งผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

หัวหน้าคณะจะเป็นผู้ดูแลกระบวนการเชิงวิชาชีพและจะต้องเป็นผู้ที�ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกระบวนการ การเตรียมความพร้อมจะเริ�มต้นเมื�อผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วม

โครงการจะมาจากการส่งต่อคดีจากศาลอาญา หรือบางส่วนมาจากการส่งต่อในชุมชน ในบางกรณีจะมีผู้เสียหาย

เข้าร่วมโครงการเท่านั�น เนื�องจากผู้กระทำความผิดได้รับการประเมินว่าไม่มีความเหมาะสมที�จะเข้าร่วมโครงการ

หรือผู้กระทำความผิดไม่ประสงค์จะเข้าร่วม ในบางกรณีผู้เสียหายเลือกที�จะไม่เข้ารวมกระบวนการประชุมคดี

โดยมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าร่วมแทน ซึ�งการประชุมคดีเหล่านี�เรียกว่า เวทียุติธรรมชุมชน หลังจากการประเมิน

อย่างรอบคอบและต่อเนื�องผ่านการทบทวนคดี และการเตรียมความพร้อมผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

ตลอดจนผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที�โครงการจะเป็นผู้ดำเนินกระบวนการประชุมคดี ซึ�งผู้เข้าร่วมกระบวนการจะกำหนด

และตกลงผลลัพธ์จากการประชุมคดีร่วมกัน คณะทำงานของโครงการจะเป็นผู้ติดตามผลเพื�อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์

ต่าง ๆ ประสบสำเร็จตามที�ตกลงไว้

ที�มา: Project Restore – A Summary. ศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมที�: projectrestoredotnz.files.wordpress.com/����/��/project- restore-the-research-
summary.pdf; See also: Koss (����), “The RESTORE programme of restorative justice for sex crimes”.

โครงการฟื้นฟูและเยียวยา (PROJECT RESTORE) – ประเทศนิวซีแลนด์

157 Koss, M. (2014), “The RESTORE Program of Restorative Justice for Sex Crimes”, Journal of Interpersonal Violence, 29(9), หน้า 1623–1660. 
158 Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Proactive and Protective Approach to the Offer of Restorative Justice”; Wemmers,
     J.-A. (2017), “Judging Victims: Restorative choices for victims of sexual  violence”, Victims of Crime Research Digest, Issue 10, Ottawa: Department
     of Justice Canada, หน้า 12–17. 
159 McGlynn, C., Westmarland, N. and Godden, N. (2012), “‘I Just Wanted Him to Hear  Me’: Sexual  violence  and the possibilities of restorative justice”,
     Journal of Law and Society, 39(2), หน้า 213–40. 
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ความรุนแรงต่อเด็ก

เด็กที�เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงอยู่ในสถานะไร้อำนาจเมื�อเทียบกับผู้เสียหายจากอาชญากรรมที�เป็นผู้ใหญ่ ลักษณะการละเมิด

ต่อเด็กที�เกิดขึ�นซ้ำและทวีความรุนแรงขึ�นเรื�อย ๆ  โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศนั�นจะต้องพิจารณาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ

ข้อเท็จจริงที�ว่า เด็กที�ประสบความรุนแรงจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ในเชิงควบคุมและการบีบบังคับ หรือเด็กได้รับการตระเตรียม

ให้ “เชื�อฟัง” ผู้กระทำความผิด การนำผู้เสียหายเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีข้อกังวลซึ�งจะต้องใส่ใจอย่างยิ�ง

เนื�องจากการเข้าร่วมกระบวนการอาจส่งผลกระทบให้เด็กอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  ไม่พึงประสงค์ ตึงเครียด ไปจนถึง

สถานการณ์ที�สร้างบาดแผลทางจิตใจแก่เด็ก ด้วยสาเหตุของความไม่เท่าเทียมทางอำนาจระหว่างเด็กที�เป็นผู้เสียหายและ

ผู้กระทำความผิด ตลอดจนผู้เข้าร่วมคนอื�น ๆ ในกระบวนการ เด็กอาจได้รับการกดดันให้เข้าร่วมหรือให้อภัยผู้กระทำความผิด

ความไม่เท่าเทียมทางอำนาจเหล่านี�ยังส่งผลกระทบต่ออำนาจการต่อรองของผู้เข้าร่วมกระบวนการอีกด้วย ซึ�งลดโอกาสที�จะได้

รับผลลัพธ์ที�เป็นธรรมจากกระบวนการ นอกจากนั�น ในการสำรวจความเหมาะสมในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ในความผิดฐานละเมิดทางเพศต่อเด็ก ผู้เสียหายที�มีประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มีความกังวลเกี�ยวกับ

การติดตามและการปฏิบัติตามข้อตกลงจากกระบวนการ ซึ�งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ�ง���

ในคดีที�เกี�ยวข้องกับเด็กนั�น เงื�อนไขเบื�องต้นและเป้าหมายหลักของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�จะต้องยึดถืออยู่เสมอ

คือ หลักผลประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก โดยเฉพาะความปลอดภัยของเด็กเป็นพิเศษ ซึ�งแนะนำว่า ผู้เสียหายที�เป็นเด็กจะต้อง

ผ่านการประเมินด้านจิตวิทยาคลินิกก่อนเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ปัจจุบัน ยังไม่มีฉันทามติระดับสากลว่า

ควรใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับผู้เสียหายที�เป็นเด็กหรือไม่ ถึงแม้ว่า มาตรฐานสากลไม่ได้กล่าวชัดเจนว่า ไม่ควร

ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันกับผู้เสียหายที�เป็นเด็ก แต่ในการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับเด็กนั�น

จะต้องใช้และปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองเชิงกระบวนการและเชิงกฎหมายอย่างเคร่งครัด

พึงระลึกว่า ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติการขององค์การสหประชาชาติว่าในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้าน

การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures

on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) ย้ำเตือนว่า

“เพื�อให้แน่ใจว่าการยุติคดีที�มีความรุนแรงต่อเด็กอย่างไม่เป็นทางการ หรือการไกล่เกลี�ยจะเกิดขึ�นก็ต่อเมื�อเป็นประโยชน์สูงสุด

สำหรับเด็กและมิได้ใช้แนวปฏิบัติที�เป็นอันตราย เช่น การบังคับให้แต่งงาน เมื�อยินยอมให้มีการยอมความต้องคำนึงถึง

ความไม่สมดุลเชิงอำนาจ ความเปราะบางของเด็กหรือครอบครัว ทั�งนี�ต้องคำนึงถึงความเสี�ยงในอนาคตต่อความปลอดภัย

ของเด็กหรือเด็กคนอื�นด้วย”���

อาชญากรรมจากความเกลียดชัง

นิยามเชิงกฎหมายของคำว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังมีความหมายแตกต่างกันออกไป โดยทั�วไปแล้วนิยามประกอบด้วย

การกระทำความผิดที�มีแรงจูงใจจากความเกลียดชังหรืออคติซึ�งมีระดับความรุนแรงต่าง ๆ และส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับ

ความกระทบกระเทือนทางอารมณ์หรือบาดแผลทางจิตใจลึกซึ�ง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงมีบทบาทเฉพาะ

และสำคัญในการแก้ปัญหาทางสังคมอันเนื�องมาจากอาชญากรรมจากความเกลียดชัง  การประชุมล้อมวงพิจารณาข้อพิพาท

เชิงสมานฉันท์เป็นหนึ�งในกระบวนการที�มีศักยภาพในการเอื�อพื�นที�สำหรับการหารือเพื�อลดความหวาดกลัว ทำความเข้าใจ

สาเหตุ และต่อต้านการเหมารวมที�สร้างความเกลียดชัง��� อย่างไรก็ตาม การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื�อแก้ไข

160 Julich, S. (2006), “Views of Justice Among Survivors of Historical Child Sexual Abuse”, Theoretical Criminol- ogy, 10, หน้า 125–138; Julich, S. (2010),
“Restorative Justice and Gendered Violence in New Zealand: A glimmer of hope”, in Ptacek, J. (ed.), Restorative Justice and Violence against Women,
New  York:  Oxford University  Press, หน้า 239–254. 
161 General Assembly resolution 69/194 of 18 December 2014, หน้า 20(h).
162 Walters, M. (2014), Hate Crime and Restorative Justice: Exploring causes, repairing harms, Oxford: Oxford University Press.  
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อาชญากรรมจากความเกลยีดชงัมีความทา้ทายเฉพาะดา้น เชน่ พลวตัเชิงอาํนาจระหวา่งฝ่ายผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สยีหาย

แตถ่งึอยา่งนั�นก็ตาม กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์อาจชว่ยปอ้งกนัมิใหเ้กิดความรุนแรงซํ้าอีกในอนาคต ในกรณีเชน่นี �

สามารถใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทก์บัอาชญากรรมจากความเกลยีดชงัที�มีระดบัความรุนแรงตํ่า (ระยะแรก) ที�หาก

ไม่มีการดาํเนินการใด ๆ อาจนาํไปสู่ความรุนแรงต่อชมุชนเพิ�มมากขึ �น163 เนื�องจากอาชญากรรมจากความเกลียดชงัไม่ได้

สง่ผลกระทบตอ่ผูเ้สียหายเป็นรายบคุคลเทา่นั�น แตย่งัสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรวม จงึไมอ่าจคาดหวงัไดว้า่ กระบวนการ

ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะสามารถชดเชยความเสียหายไดท้ั�งหมด ซึ�งในระยะสั�น กระบวนการสามารถช่วยลดระดบัความ

หวาดกลวั ความวิตกกงัวล และความโกรธลงได ้หากแตใ่นระยะยาว กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ม่อาจแกปั้ญหา

ความเหลื�อมล้ําเชิงโครงสรา้งทางสงัคมซึ�งเป็นปัญหาที�ใหญ่กวา่และปัญหาที�กลุม่ผูค้นที�ตกเป็นเหยื�อยงัตอ้งเผชิญอยูไ่ด ้

งานวิจยัยืนยนัวา่ การใชก้ระบวนการเชิงสมานฉนัทใ์นคดีที�ก่อความเสียหายรุนแรงอาจเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�ง

แก่ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิด  ซึ�งควรคน้หาเเละประเมินความเสี�ยงตา่ง ๆ และจดัการและควบคมุความเสี�ยง

เหลา่นั�นอยา่งเหมาะสม หากปรากฏชดัเจนวา่ มีความเสี�ยงที�จะเกิดอนัตรายและไมส่ามารถจดัการความเสี�ยง

ไดน้ั�น ใหร้ะงบัการดาํเนินการทั�งหมดจนกวา่จะมั�นใจไดว้า่ มีปลอดภยัจรงิ

ควรเปิดพื �นที�ใหผู้เ้สียหายไดบ้อกเลา่เรื�องราวของตนเอง โดยใหผู้เ้สียหายเป็นฝ่ายเริ�มพดูก่อนฝ่ายอื�น ๆ เพื�อ

หลีกเลี�ยงการมุ่งเนน้ประเด็นเฉพาะไปที�ผูก้ระทาํความผิดจนกระบวนการเสียสมดลุและอาจทาํใหผู้เ้สียหาย

ถอนตวัจากกระบวนการ ตวัอยา่งเชน่ ในการพิจารณาคดีแบบวงกลมใหค้วามสาํคญักบัการเลา่เรื�องจากมมุมอง

ของผูเ้สียหาย ซึ�งไมไ่ดมี้ความสาํคญัเฉพาะตอ่ผูเ้สียหายเทา่นั�น แตย่งัมีความสาํคญัตอ่ผูก้ระทาํความผิดและ

ผูส้นบัสนนุทั�งสองฝ่าย ตลอดจนชมุชนโดยรวม ทั�งนี � สามารถใหผู้เ้สยีหายคนอื�นหรอืญาตผิูเ้สยีหายเป็นผูเ้ลา่เรื�อง

แทนผูเ้สียหายได ้ผูเ้สียหายควรมีเพื�อนหรือสมาชิกครอบครวัอยู่ดว้ยในกระบวนการโดยไดร้บัการสนบัสนนุ

จากบคุคลเหลา่นี �อยา่งตอ่เนื�อง รวมถงึจากหนว่ยงานใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้สียหายหากสามารถทาํได้

ทั�งนี � ตอ้งยอมรบัวา่อาจมีสาเหตตุา่ง ๆ ที�ทาํใหผู้เ้สียหายบางรายไม่ตอ้งการเขา้สูก่ระบวนการเชิงสมานฉนัท ์

สิ�งสาํคญัคือจะตอ้งไมบ่งัคบัใหผู้เ้สยีหายเขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์และตอ้งแจง้ใหผู้เ้สยีหาย

ทราบถงึสทิธิที�จะไดร้บัคาํปรกึษาทางกฎหมายและสทิธิที�จะถอนตวัออกจากกระบวนการไดท้กุเมื�อ

หากเป็นคดีที�มีผูเ้สียหายเป็นเดก็ จะตอ้งดแูลผูเ้สียหายตามมาตรการเฉพาะเพื�อใหค้วามคุม้ครอง และจะตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เด็กยินยอมเขา้รว่มกระบวนการโดยไดร้บัขอ้มลูครบถว้นและเป็นไปตามความสมคัรใจ

อย่างแทจ้รงิ  ในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทที์�มีผูเ้สียหายเป็นเด็กหรอืประชากรกลุม่เปราะบางอื�น ๆ

(เช่น คนเขา้เมืองผิดกฎหมายหรอืผูมี้ความพิการทางสติปัญญา) จะตอ้งมีผูป้กครองหรอืผูแ้ทนทางกฎหมาย

เขา้รว่มดว้ย เพื�อใหแ้นใ่จวา่ ผูเ้สยีหายที�เป็นเดก็เขา้ใจกระบวนการที�พวกเขาไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มอยา่งถ่องแท้

และการเขา้รว่มของพวกเขามาจากการไดร้บัขอ้มลูครบถว้นและยินยอมเขา้รว่มโดยปราศจากการบงัคบั และ

พวกเขาทราบวา่จะถอนตวัจากกระบวนการโดยเสรไีดท้กุเมื�อ

การบรรเทาความเสี่ยงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการตกเป็นเหยื่อที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

163 Gavrielides, T. (2012), “Contextualizing Restorative Justice for Hate Crime”, Journal of Interpersonal Violence, 27(18), หน้า 3624–3643; Walters, M.
     and Hoyle, C. (2010), “Healing harms and engendering tolerance: The promise of restorative justice for hate crime”, in Chakraborti, N. (ed.), Hate Crime:
     Concepts, policy, future directions, Cullompton, United Kingdom: Willan, หน้า 228–249.  
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�.   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงหลายกรณี

      เช่น อาชญากรรมที�เป็นการใช้ความรุนแรงกับคู่ครองและบุคคลใกล้ชิด การฆาตกรรม การทำร้ายร่างกาย

      ที�รุนแรง การทำร้ายทางเพศที�รุนแรง อาชญากรรมจากความเกลียดชัง และความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั�ง

      อาชญากรรมร้ายแรงประเภทอื�น ๆ นอกเหนือจากที�กล่าวไว้

�.   สามารถใช้แนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับคดีอาชญากรรมร้ายแรงโดยผสมผสานกับมาตรการ

      ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ เพื�อแก้ไขช่องว่างบางประการที�กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก

      ไม่สามารถดำเนินการได้และเพื�อเสริมพลังให้ผู้เสียหาย

�.   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเสริมพลังให้ผู้เสียหายแม้ในคดีความรุนแรงร้ายแรง กระบวนการ

      ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเสริมพลังให้ผู้เสียหายในการต่อสู้กับความอัปยศอดสู การลดทอนอำนาจ

      การขาดข้อมูล และความสูญเสียอำนาจในการควบคุม ซึ�งส่วนใหญ่แล้วเป็นผลพวงจากกระบวนการยุติธรรม

      อาญากระแสหลัก

สรุปสาระสำคัญ
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7. การจัดตั้งและดำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 
 

164 Miers, D. (2001), An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10, London: Home Office, หน้า 79.

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ประสบความสำเร็จอาศัยยุทธศาสตร์แนวทางเชิงนวัตกรรมซึ�งสร้างขึ�น

บนพื�นฐานความร่วมมือของรัฐบาล ชุมชนและผู้นำ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด นอกเหนือ

ไปจากกระบวนการใหม่ ๆ แล้ว โครงสร้างและกระบวนการยุติธรรมที�มีอยู่สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับองค์ประกอบของ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ 

การจัดตั�งและดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมาฉันท์ ควรนำข้อปฏิบัติ หลักฐานจากงานวิจัย และผลลัพธ์จากกระบวนการ

หารือที�ดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการ การใช้กระบวนการระยะแรก

ในบริบทสังคม กฎหมาย หรือวัฒนธรรมเฉพาะควรทำให้สำเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไปและทำซ้ำอย่างต่อเนื�อง ควรเริ�มต้นจาก

ความริเริ�มขนาดเล็กที�มีศักยภาพ เพื�อเพิ�มโอกาสให้กระบวนการนั�นสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จได้ สามารถ

สร้างทรัพยากรชุมชนที�เข้มแข็ง ลดความลังเลสงสัยต่อระบบยุติธรรมทางอาญา และเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถ

ใช้กระบวนการที�มีความท้าทายสูงยิ�งขึ�น

องค์ประกอบสำคัญที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ยั�งยืนและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

การตอบสนองความจำเป็นในการบัญญัติกฎหมายหรือข้อบังคับตลอดจนความต้องการด้านผู้นำองค์กรและโครงสร้าง 

การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การวิเคราะห์และระดมทรัพยากรในชุมชน และการ

สร้างจุดแข็งของชุมชนและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการวางแผนและการติดตามผลการดำเนินกระบวนการอย่าง

รอบคอบ ซึ�งบทนี�จะทบทวนประเด็นที�ระบุไว้เหล่านี�

ในหลายรฐันั�น หนว่ยงานดา้นกฎหมายเฉพาะที�ดาํเนินกระบวนการเชิงสมานฉนัทจ์ะไดร้บัการสง่เสรมิโดยการเผยแพรเ่อกสาร

สิ�งพิมพข์องทางการ ซึ�งมีผลบงัคบัทางกฎหมายหรอืกึ�งบงัคบัทางกฎหมาย โดยทั�วไปแลว้เนื �อหาในเอกสารดงักลา่วจะกาํหนด

หรอืใหค้าํแนะนาํในการนาํระเบียบขอ้บงัคบัเฉพาะมาใชใ้นการดาํเนินกระบวนการเชิงมานฉนัท์164 ตวัอยา่งเชน่ รฐับาลสก็อตแลนด์

มีแนวทางตามกฎหมายเกี�ยวกบัปัจจยัหลกัที�ผูป้ฏิบตังิานและผูจ้ดักระบวนการควรพิจารณาสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์และมีแนวทางวา่ดว้ยขอ้ปฏิบตัทีิ�ดีดา้นขอ้บงัคบัในการจดับรกิารกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์165 

สาํหรบัประเทศนิวซีแลนดน์ั�น กระทรวงยตุธิรรมไดน้าํกรอบแนวทางเพื�อการปฏิบตัทีิ�ดีของกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

มาใช้166 โดยใหน้ํ�าหนกัไปที�การใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทก่์อนการกาํหนดโทษ และการนาํไปใชก้บัผูใ้หบ้รกิาร 

และผูจ้ดักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจากกระทรวงยตุธิรรม ซึ�งแนวทางเหลา่นี �พฒันาขึ �น

มาจากเอกสารชี �แนะสองฉบบัก่อนหนา้ที�รา่งโดยกระทรวงยตุิธรรม ไดแ้ก่ มาตรฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์

สาํหรบัคดีความรุนแรงในครอบครวั (Restorative Justice Standards for Family Violence Cases)167 และมาตรฐาน

7.1   แนวทางระดับประเทศ



165 Scottish Government, Delivery of Restorative Justice in Scotland: Guidance, October 2017. www.gov.scot/ publications/guidance-delivery-restorative
-justice-scotland/.
166 Ministry  of  Justice  of  New  Zealand  (2017),  Restorative  Justice:  Best  Practice Framework.
167 Ministry of Justice of New Zealand (2018), Restorative Justice Standards for Family Violence Cases. www.justice. govt.nz/assets/Documents/Publications/
rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf.
168 Ministry of Justice of New Zealand (2013), Restorative Justice Standards for Sexual Offending Cases.
169 Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers Responsible for Justice and Public Safety (2018), Principles and Guidelines for Restorative Justice 
Practice in Criminal Matters, Ottawa: Government of Canada. scics.ca/en/product- produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice
-in-criminal-matters-2018/.
170 Vazquez Rossoni, O. (2015), Guia Metodologica de Aplicacion de Practicas y Justicia Restaurativa en las sanciones privativas y no privativas de 
libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia, Departamento Nacional de Planeacion y Observatorio Internacional 
de Justicia Juvenil: www.oijj.org/es/docs/publicaciones/ guia-metodologica-de-aplicacion-de-practicas-y-justicia-restaurativa-en-las-sanci.
171 ดูได้ที่: Association of Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland (2011), Restorative Justice Guidance and Minimum Standards.
172 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex.

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทส์าํหรบัคดีความผิดเกี�ยวกับเพศ (Restorative Justice Standards for Sexual 

Offending Cases)168 สาํหรบัประเทศแคนาดา ในปี ���� ที�ประชมุรฐัมนตรรีะดบัสหพนัธรฐั จงัหวดัและเขตการปกครอง

ที�รบัผิดชอบดา้นความยุติธรรมและความปลอดภยัสาธารณะ (Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers 

Responsible for Justice and Public Safety) ไดร้บัรองหลกัการและแนวทางสาํหรบัการปฏิบตังิานในกระบวนการยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัทใ์นเรื�องทางอาญา (Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters)169 

ในประเทศโคลอมเบีย คูมื่อระเบียบวิธีวา่ดว้ยการดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเดก็และเยาวชนเชิงสมานฉนัทจ์ะใชเ้ป็นแนวทาง

สาํหรบัผูป้ฏิบตัิงาน170 และสดุทา้ย สมาคมผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจแห่งองักฤษ เวลส ์และไอรแ์ลนดเ์หนือ (Association of 

Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland) ไดน้าํแนวทางและมาตรฐานขั�นตํ�ามาใชเ้พื�อสนบัสนนุ

หนว่ยงานตาํรวจในการแนะนาํและบรหิารกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นฐานะกลไกการหนัเหก่อนตั�งขอ้กลา่วหา171

หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้าที� ��) เสนอแนะให้รัฐภาคี “พิจารณาการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติที�มุ่งเป้า

ไปที�การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และส่งเสริมวัฒนธรรมที�เอื�ออำนวยต่อการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตุลาการ และหน่วยงานทางสังคม ตลอดจนชุมชนท้องถิ�น”���

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื�อเสนอให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีการปรับเปลี�ยนเชิงองค์กรนั�น จะมีข้อเสนอแนะให้ใช้

แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรควบคู่ไปด้วย หากการเปลี�ยนแปลงเหล่านั�นมีแนวโน้มที�จะละทิ�งหลักปรัชญา 

วิธีการดำเนินงาน และการปฏิบัติที�เป็นอยู่ การได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ขององค์กรอื�น ๆ จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ�งในการแสวงหาแนวทางที�เหมาะสมสำหรับการเปลี�ยนแปลงระดับองค์ กรรวมถึงในการดำเนินการอย่างโปร่งใสและ

มียุทธศาสตร์เพื�อสร้างฐานสนับสนุนที�แข็งแกร่งสำหรับการเปลี�ยนแปลงที�มุ่งหวังไว้ ประสบการณ์จากหลายหน่วยงาน

แสดงให้เห็นว่า การหารือที�มีความครอบคลุมจะเป็นพื�นฐานที�ดีที�สุดในการพัฒนากระบวนการที�ประสบความสำเร็จ 

ในบางกรณี การหารือระดับชาติจัดทำขึ�นในท้องที�หรือมีความเฉพาะมากขึ�น ผู้นำในระบบยุติธรรมทางอาญาและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลัก รวมไปถึงกลุ่มชุมชนในท้องถิ�นควรได้รับโอกาสที�แท้จริงที�จะเข้าถึงข้อมูลการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ ๆ และ

ต่อยอดจากกระบวนการที�มีอยู่เดิมที�สามารถใช้เป็นแนวทางและนำมาซึ�งผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์ นอกจากนี� จะต้องกระตุ้น

ให้ผู้เชี�ยวชาญและสมาชิกชุมชนพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของกระบวนการใหม่ ๆ ซึ�งการวางแผนกระบวนการใหม่นั�น

จะต้องประกอบด้วยการเตรียมการในทุกขั�นตอนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และพัฒนายุทธศาสตร์เพื�อการติดตาม

และประเมินผล

7.2   แนวทางเชิงยุทธศาสตร์

86  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



ประสบการณใ์นการพฒันากระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์พบว่า

�. กระบวนการพฒันาขึ �นบนฐานความรว่มมือ โดยการมีส่วนรว่มของหน่วยงานยตุิธรรมทางอาญา หน่วย
    งานบรกิารสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน กลุม่ชมุชน นกัวิชาการ และภาคเอกชนตามความเหมาะสม ในกรณี
    ที�ไมมี่ความรว่มมือและไมมี่เจา้ของกระบวนการ กระบวนการนั�นมีแนวโนม้ประสบปัญหาการดาํเนินการสง่ตอ่
    คดีจากเจา้หนา้ที�ตาํรวจ รวมทั�งปัญหในการรบัการสนบัสนนุจากเจา้หนา้ที�ยตุธิรรมและการสนบัสนนุอื�น ๆ 
    ที�จาํเป็น 

�. ใชย้ทุธศาสตรก์ารสื�อสารที�มีประสิทธิภาพในการสรา้งสภาพแวดลอ้มขององคก์รที�เอื �อต่อการผสมผสาน
    และ/หรอืรว่มมือกนัในการพฒันาแนวปฏิบตัิดา้นความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละเพื�อใหค้วามรูแ้ก่ชมุชน
    เกี�ยวกบัแนวทางนี �

�. มีการหารือกบักลุม่ผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียและกลุ่มผูส้นบัสนนุในชมุชน

�. มีการออกแบบรูปแบบการปฏิบตังิานที�แข็งแกรง่แตมี่ความยืดหยุน่ ซึ�งรวมถงึแนวทางการปฏิบตัโิดยละเอียด 
    และขั�นตอนการปฏิบตังิาน รวมทั�งมาตรฐานการปฏิบตัทีิ�ออกแบบมาเพื�อใหค้วามคุม้ครองผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ 
    และเพื�อรบัประกนัคณุภาพของกระบวนการ

�. มีขอ้ตกลงชดัเจนเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละขั�นตอนการปฏิบตัิงานในการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการยตุิธรรม
    เชิงสมานฉนัท์

�. การเขา้รว่มกระบวนการเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และผูเ้ขา้รว่มกระบวนการมีโอกาสเลือกอย่างแทจ้ริง
    ว่าจะเขา้รว่มกระบวนการหรือไม่

�. มีการพฒันาและมีฉนัทามตเิกี�ยวกบัมาตรฐานการฝึกอบรม มีการกาํกบัดแูลอาสาสมคัร ผูจ้ดักระบวนการ 
    และผูไ้กล่เกลี�ย

�. มีองคป์ระกอบดา้นการประเมินผลรวมอยู่ในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทท์กุกระบวนการ

�. มีแผนการที�สามารถปฏิบตัิไดจ้รงิเพื�อสงวนรกัษาทรพัยากรที�จาํเป็นตอ่การสนบัสนนุกระบวนการ ในกรณี
    ประเทศรายไดต้ ํ�า จะตอ้งพิจารณาถงึสิ�งที�สามารถทาํไดโ้ดยใชท้รพัยากรเพิ�มเตมิเพียงเลก็นอ้ย หรอืหากไมมี่เลย 
    ใหพ้ฒันากระบวนการจากขีดความสามารถที�มีอยู่

ในการปฏิรูประบบยตุิธรรมทางอาญาสาํหรบัเด็กและเยาวชนนั�น รฐับาลชิลีไดผ้สมผสานองคป์ระกอบของ
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการไกลเ่กลี�ยระหวา่งผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิด
เป็นครั�งแรก ตั�งแตปี่ ���� เป็นตน้มา การรเิริ�มนี �นาํโดยกระทรวงยตุธิรรมและสทิธิมนษุยชน โดยความรว่มมือ
กบัสาํนกังานอยัการแหง่ชาต ิสาํนกังานปกปอ้งประชาชน และศาลยตุธิรรม การปฏิรูปดงักลา่วนี �มีจดุมุง่หมาย
เพื�อใหแ้นวทางยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นสว่นหนึ�งของกฎหมายอาญาของชิลี ซึ�งคาดวา่ในการดาํเนินการนี �
จะส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพตลุาการและสงัคมโดยรวม

เพื�อส่งเสรมิการเปลี�ยนแปลงครั�งนี � ผูก้าํหนดนโยบายที�เกี�ยวขอ้งในการออกแบบการปฏิรูปและผูป้ฏิบตัิงาน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการนาํรอ่งในปี  ���� ไดก้าํหนดกลไกและขั�นตอนการประสานงานตา่ง ๆ โดยขั�นตอนเหลา่นี �
เป็นผลมาจากการเรียนรูจ้ากประสบการณข์องเมืองนาํร่องต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงเมืองซานติเอโก (Santiago) 
และฟาลพาไรโซ (Valparaíso)

7. การจัดตั้งและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  87

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนเชิงสมานฉันท์ในประเทศชิลี – กรณีศึกษา

บทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ



กระทรวงยุติธรรมของชิลีได้ดำเนินยุทธศาสตร์หลักในการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบ

ยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยดำเนินการในฐานะโครงการนำร่องในสามเมือง ซึ�งทำให้ได้ข้อมูลในการ

ออกแบบการไกล่เกลี�ยต้นแบบที�สอดคล้องกับวัฒนธรรมและกรอบกฎหมายของชิลี และยังนำไปสู่การสร้าง

หลักฐานที�เกี�ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด การทดสอบยุทธศาสตร์การประสานงาน

ระหว่างองค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรม และสร้างข้อมูลเกี�ยวกับข้อปฏิบัติที �ดีที �สุดในการฝึกอบรม

ผู้เชี�ยวชาญด้านกฎหมาย โครงการนำร่องนี�ยังเป็นวิธีหนึ�งที�มีประสิทธิภาพในการรับรู้ถึงข้อสงสัย ความหวาดกลัว 

และรับรู้ว่าต้บแบบดังกล่าวนี�จัดทำขึ�นเพื�ออัยการ นักกิจกรรม ผู้พิพากษา และผู้ปฏิบัติงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

โครงการนาํรอ่งของชิลีมีลกัษณะดงัต่อไปนี�

(ก) ตั�งอยู่บนฐานความสมดลุของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยมีเจตนาที�จะใหท้ั�งผูเ้สียหายและ
      ผูก้ระทาํความผิดมีสิทธิมีเสียงเทา่เทียมกนั และเป็นอิสระจากภาวะพึ�งพิงเชิงองคก์ร (ระบบยตุิธรรมเด็ก
      และเยาวชน)

(ข) ไดร้บัการสนบัสนนุจากขอ้ตกลงการทาํงานรว่มกนัในระดบัประเทศ ซึ�งลงนามโดยตวัแทนสถาบนัหลกั
      สามแห่งของประเทศ ไดแ้ก่ สาํนกังานอยัการ สาํนกังานทนายความของรฐั และกระทรวงยตุิธรรม

(ค) ดาํเนินการภายในเขตอาํนาจศาลเฉพาะ ซึ�งทาํใหก้ารดาํเนินการสามารถควบคมุไดแ้ละสะดวกในการตรวจสอบ

(ง) คอ่ย ๆ เตบิโต โดยไดด้าํเนินโครงการนาํรอ่งในเมืองอื�น ๆ ในแตล่ะปี ซึ�งไดมี้การเพิ�มขั�นตอนการดาํเนินงาน
      ที�สามารถใชก้ระบวนการไกล่เกลี�ยไดอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไป

(จ) จัดการและดาํเนินการโดยคณะกรรมการประสานงานสองฝ่าย (ในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค) 
      ซึ�งประกอบดว้ยอยัการ ทนายของรฐั ผูพิ้พากษา และผูเ้ชี�ยวชาญของกระทรวงยตุธิรรม โดยคณะกรรมการ
      จะพบปะกนัเป็นประจาํทกุเดือนเพื�อหารือถึงปัญหาและความทา้ทาย

(ฉ) จดัใหมี้เสวนาดา้นกฎหมายสมํ�าเสมอเกี�ยวกบัการพฒันาโครงการนาํรอ่ง ซึ�งหมายความว่ากฎหมายที�
      เกี�ยวขอ้งจะมีพื �นฐานมาจากประสบการณข์องชาวชิลีอย่างแทจ้รงิและเป็นรูปธรรม

(ช) ไดร้บัการสนบัสนนุจากโครงการตา่ง ๆ ซึ�งสง่เสรมิเวทีประชาชนหรอืการอภิปรายสาธารณะ เชน่ การสมัมนา
      ระดบัชาต ิการประชมุกบัผูเ้ชี�ยวชาญจากภาคสว่นตา่งๆ นกัวิชาการ และผูเ้ชี�ยวชาญจากตา่งประเทศ 

(ซ) ไดร้บัการสนบัสนนุจากชมุชนวิชาการผ่านการศกึษาวิจยั � โครงการ

กระทรวงยตุธิรรมและสทิธิมนษุยชนของชิลตีดัสนิใจลงทนุดา้นงบประมาณสาธารณะในงานวิจยัสองเรื�อง ซึ�งจะ

สรา้งองคค์วามรูเ้กี�ยวกบักระบวนการที�ใช ้ผลลพัธ ์และการบนัทกึปัญหาอปุสรรคและความกา้วหนา้ที�สามารถ

สงัเกตเหน็ไดต้ลอดโครงการ  การศกึษาสองหวัขอ้นี �ดาํเนินการเสรจ็สมบรูณโ์ดยมหาวิทยาลยัในชิลีa งานศกึษา

ชิ �นแรกมีขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการไกลเ่กลี�ยตน้แบบและการประเมินมิตขิององคก์ร ตลอดจนประสบการณข์อง

ผูเ้ขา้รว่มในปีแรกของการดาํเนินโครงการ งานศกึษาชิ �นที�สองนาํไปสูรู่ปแบบการกาํกบัดแูลและขอ้เสนอเกี�ยวกบั

ระบบการกาํกบัดแูล รวมทั�งตวัชี �วดัคณุภาพที�เหมาะสมสาํหรบัการดาํเนินงานที�จะกลายเป็นกระบวนการไกลเ่กลี�ย

ระดบัชาตสิาํหรบัผูก้ระทาํความผิดที�อายนุอ้ย การศกึษาทั�งสองนาํไปสูก่ารสรา้งหลกัฐานอนัแข็งแกรง่และขอ้มลู

การดาํเนินกระบวนการยุตธิรรมเด็กและเยาวชนเชงิสมานฉันทในประเทศชลิ ี– กรณศีกึษา (ตอ)

โครงการนำร่อง

การศึกษา
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173 ดูที่: Laxminarayan (2014), Accessibility and Initiation of Restorative Justice.

• ประเภทของกระบวนการและรูปแบบ (รวมถึงการตัดสินใจเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม ประเภทและระดับของ
   กระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและระบบยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น) ซึ�งในหลายกรณีนั�น อาจจะ
   ต้องกำหนดให้มีการประเมินความต้องการ จุดแข็ง และความท้าทายของชุมชนก่อน
• องค์กรและการกำกับดูแลโครงการและบทบาทของกระบวนการในส่วนที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
   (รวมถึงการสร้างกลไกที�ปรึกษา)
• การกำหนดประเภทของผลลัพธ์ ข้อตกลงที�จะบรรลุผลสัมฤทธิ�ตลอดกระบวนการ และวิธีการติดตามและดำเนินการ
   เพื�อให้มั�นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื�อนไขของข้อตกลงดังกล่าว
• การกำหนดลำดับความสำคัญและลำดับการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการ
• ดำเนินการเพื�อสร้างความเชื�อมั�นว่า พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะคงความรับผิดชอบในการส่งต่อคดีมายัง
   กระบวนการและกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับคดี
• การกำหนดวิธีการประเมินหรือกระบวนการที�จะใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของคดีและความเหมาะสมของกระบวนการ
• จัดให้มีกระบวนการที�มีโครงสร้างการกำกับดูแลที�มีประสิทธิภาพและมีความเป็นผู้นำเพียงพอ
• การวางแผนเพื�อการบริหารจัดการกระบวนการที�มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามมาตรการการปฏิบัติเพื�อรับประกัน
   คุณภาพ และการวางแผนสำหรับการประเมินผล

ในระยะยาวนั�น ความคิดริเริ�มทั�งหมดนี�จะนำไปสู่การดำเนินการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันแห่งชาติ ซึ�ง

จะเปลี�ยนวิธีการปฏิบัติต่อเยาวชนผู้เกี�ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา รวมทั�งการรับฟังและแก้ไขปัญหา

ของผู้เสียหายจากอาชญากรรม ที�สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั�นคือ ความคิดริเริ�มเหล่านี�จะมีส่วนสร้างองค์ความรู้

ในท้องถิ�นและระดับภูมิภาคว่าด้วยข้อปฏิบัติที�ดีและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ในบริบทของละตินอเมริกา

             a Bolívar, D., Ramírez, A., Baracho, B., de Haan, M., Castillo, F., Fernández, M. and Aertsen, I. (����), Estudio Proyecto Capacitacion, 

Asesoria y Estudio Práctico Mediacion Penal Juvenil. Informe Final, Santiago: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile; Miranda, 

P., Farah, J., Bolívar, D., Fernandez, M., Baracho, B. (����), Elaboracion de un sistema de supervisión para la mediación penal en el marco 

del nuevo servicio de reinsercion social juvenil. Informe Final, Santiago: Escuela de Trabajo Social Pontificia Universidad Catolica de Chile.

ที�เกี�ยวกับข้อปฏิบัติที�ดี คุณูปการ และข้อจำกัดในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับเยาวชนในชิลี 

ควบคู่กันไปกับงานศึกษา โครงการยังได้จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ซึ�งประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

และการแลกเปลี�ยนข้อปฏิบัติที�ดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยูโรโซเชียล (Eurosocial) 

ซึ�งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างละตินอเมริกาและสภาพยุโรป

คู่มือฉบับนี�มุ่งเน้นไปที�กระบวนการเดี�ยวเพื�อให้ผู้อ่านใช้งานได้ง่ายขึ�น อย่างไรก็ตาม การดำเนินกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ภายในบริบทของประเทศไม่ได้เป็นเรื�องของการสร้างกระบวนการเดี�ยวที�มีองค์ประกอบครบถ้วนขึ�นมาใหม่��� 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเข้าไปอยู่ในทุกองค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสามารถ

พัฒนาขึ�นจากแนวปฏิบัติที�มีอยู่เดิม 

ในระยะการออกแบบกระบวนการนั�น การหารือที�เหมาะสมและครอบคลุมมีความจำเป็นอย่างยิ�ง ทั�งนี� การออกแบบกระบวนการ

จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาความรู้สึกการเป็นเจ้าของกระบวนการใหม่ และจะต้องทำให้มั�นใจว่า ตัวบทกฎหมายของ

แนวทางที�เสนอขึ�นใหม่นี�ตอบสนองต่อผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกคน ขั�นตอนการออกแบบ

ประกอบด้วยทางเลือกพื�นฐานหลายประการซึ�งจะต้องเลือกด้วยฉันทามติ และมีข้อมูลเกี�ยวกับข้อปฏิบัติที�ดีซึ�งทันต่อเหตุการณ์

ประกอบด้วย ดังต่อไปนี� 

7.3   การออกแบบและดำเนินกระบวนการ

7. การจัดตั้งและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  89



ผลลพัธบ์างสว่นจากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทร์วมถงึการขอโทษ ขอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์

อกัษร ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัพฤตกิรรมในอนาคต การชดใช/้การชดเชยคา่เสยีหายหรอืการบรกิารชมุชน อยา่งไรก็ตาม การกาํหนด

ผลลพัธซ์ึ�งเป็นเปา้หมายจากกระบวนการเชิงสมานฉนัทมี์ความซบัซอ้นกวา่การเลอืกผลลพัธจ์ากรายการขา้งตน้ ผลลพัธค์วร

มีความเชื�อมโยงและสมัพนัธก์บัเหตกุารณห์รอืพฤตกิรรมของปัญหาอยา่งมีนยัสาํคญั การตดัสนิใจเกี�ยวกบัผลลพัธค์วรกาํหนด

ดว้ยวา่ จะตดิตามการปฏิบตัติามขอ้ตกลงอยา่งไร ผูเ้ขา้รว่มจะถกูตดัสนิลงโทษตามกฎหมายหรอืไม ่ซึ�งหากมีการตดัสนิลงโทษ 

การถ่วงดลุและตรวจสอบขอ้ตกลงจากฝ่ายตลุาการจะดาํเนินการอยา่งไร จะตอ้งจดัทาํกลไกการประเมินการปฏิบตัติามขอ้ตกลง

อยา่งไรบา้ง และหนว่ยงานใดจะเป็นผูร้บัผิดชอบ นอกจากนี� การกาํหนดผลลพัธย์งัหมายถงึการพฒันาขั�นตอนการปฏิบตังิาน

ตามที�แตล่ะฝ่ายเหน็พอ้งถงึผลที�ตามมาในกรณีที�ไมส่ามารถปฏิบตัติามขอ้ตกลงได ้ รวมทั�งผูที้�จะรบัผิดชอบในการดาํเนินการตา่ง ๆ 

เชน่ การแจง้ใหผู้เ้สยีหายและชมุชนทราบ และแจง้ใหห้นว่ยงานที�รบัผิดชอบการสง่ตอ่รบัรูถ้งึสถานการณแ์ละการดาํเนินการ

แนวทางการแก้ปัญหาแบบผิวเผินและการแก้ปัญหาเชิงลึกในการระงับข้อพิพาทในบางกรณีนั�นแตกต่างกันอย่างยิ�ง 

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทุกกระบวนการ ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานมีทางเลือกระหว่างการใช้แนวทาง

เชิงลึกหรือแนวทางแบบผิวเผินในการดำเนินกระบวนการและการจัดการประชุมเชิงสมานฉันท์ ขณะที�แนวทางแบบ

ผิวเผินมุ่งเน้นไปที�การบรรลุข้อตกลงที�จับต้องได้และมุ่งถึงผลลัพธ์ที�มีความเฉพาะ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

มีวัตถุประสงค์ที�ครอบคลุมซึ�งรวมไปถึงการสานเสวนา การยุติข้อขัดแย้ง การสมานฉันท์ และการเยียวยา ซึ�งโดยปกติแล้ว

จะกำหนดแนวทางเชิงลึกและกำหนดให้มีการเสริมพลังอำนาจของผู้เข้าร่วมหลักอย่างแท้จริง���

ในทางทฤษฎีแล้ว กระบวนการสามารถดำเนินการได้ทุกที�ทั�งภายในหรือภายนอกระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ�งส่วนใหญ่แล้ว 

การตัดสินใจขึ�นอยู่กับว่า หน่วยงานใดพร้อมที�จะรับบทบาทการเป็นผู้นำ รวมทั�งความพร้อมของทรัพยากร ความเข้มแข็ง

ความร่วมมือเชิงพันธมิตรที�มีอยู่ และความสัมพันธ์กับชุมชนหรือการสนับสนุนทางการเมือง ทั�งนี� ประเภทของกระบวนการ

เชิงสมานฉันท์ที�กำลังดำเนินการอยู่นั�นมีผลในการตัดสินใจด้วยเช่นกัน

• การคาดการณ์ต้นทุน การจัดทำงบประมาณ และการแก้ไขปัญหาความยั�งยืนของกระบวนการ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์
   คำถามเกี�ยวกับความคุ้มทุน
• การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และการกำกับดูแลผู้จัดกระบวนการและบุคลากรอื�น ๆ 
• การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และบทบาทของอาสาสมัครและที�ปรึกษาของอาสาสมัคร 

การเลือกว่า จะใช้กระบวนการรูปแบบไหนเป็นการตัดสินใจสำคัญประการหนึ�งในการออกแบบกระบวนการใหม่ การตัดสินใจ

ควรมีข้อมูลเกี�ยวกับข้อปฏิบัติที�ดีประกอบ จะต้องคำนึงถึงตัวแปรและความไม่แน่นอน (กฎหมาย การเงิน วัฒนธรรม 

ทัศนคติของสังคม เป็นต้น) ในพื�นที�ที�คาดว่าจะดำเนินกระบวนการนั�น การหารือในวงกว้างโดยใช้ข้อมูลเกี�ยวกับกระบวนการ

รูปแบบต่าง ๆ และผลที�เกิดขึ�นจากกระบวนการในขั�นนี�เป็นจุดเริ�มต้นที�ดีในการดำเนินการ��� นอกจากนี� จะต้องไม่ละเลย

การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกังวลของชุมชน ประการสุดท้าย พึงระลึกว่า  คุณสมบัติที�สำคัญที�สุดของกระบวนการใหม่คือ

ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั�น กระบวนการต้องสามารถปรับประยุกต์ไปตามความต้องการและสถานกาณ์

ที�เปลี�ยนแปลง รวมถึงการสอดแทรกการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เกี�ยวข้องเข้าไปในการออกแบบกระบวนการด้วย

การเลือกรูปแบบหรือแนวทางของกระบวนการ

การกำหนดผลลัพธ์/ข้อตกลงที่จะได้รับจากกระบวนการ

การจัดการและทำเลที่ตั้งของกระบวนการ

174 ซึ่งเหล่านี้สามารถก่อร่างส่วนการดำเนินการยุทธศาสตร์แห่งชาติควบคู่ไปกับประเด็นหลักและการเริ่มต้นที่ถูกต้องจากการหารือในวงกว้าง
175 Barton, C. (2000), “Empowerment and Retribution in Criminal Justice”, in Strang, H. and Braithwaite, J. (eds.), Restorative Justice: Philosophy to Practice, 
Ashgate/Dartmouth: Aldershot, หน้า 55–76.
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มีแนวทางกว้าง ๆ สองแนวทางด้วยกัน หนึ�งในนั�นคือการจัดตั�งกระบวนการเชิงสมานฉันท์ภายในกระบวนการยุติธรรม 

(เช่น “ผนวกกระบวนการเข้าไปอยู่ในระบบ”) อีกแนวทางหนึ�งคือการสนับสนุนให้กระบวนการเป็นอิสระแยกออกมา

ต่างหากซึ�งจะรับการส่งต่อคดีจากระบบและ/หรือจากชุมชน แต่ละแนวทางต่างมีจุดแข็งและข้อจำกัด กระบวนการ

ที�เป็นเอกเทศอาจประสบปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายและการรับคดีจากระบบยุติธรรม ในขณะที�กระบวนการ

ซึ�งผนวกรวมอยู่ในระบบมีความเสี�ยงที�จะถูกเลือกหรือถูกลดทอนลงเพื�อประโยชน์และความเหมาะสมด้านการบริหาร���

ในแง่หนึ�ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ�งอาจมีข้อสงสัยเกี�ยวกับกระบวนการซึ�งดำเนินการโดยระบบยุติธรรม ซึ�งอาจตามมาด้วยการเลือก

ที�จะไม่เข้าร่วม ในทางกลับกัน เห็นได้ว่า กลุ่มอื�นมองเห็นความเชื�อมโยงระหว่างกระบวนการกับเจ้าหน้าที�ตำรวจหรือศาล

อย่างใกล้ชิดในฐานะหลักประกันความถูกต้องตามกฎหมายและแหล่งที�มาของการคุ้มครอง ในความเป็นจริง อาจเป็นไปได้ว่า 

มุมมองเฉพาะนี�ขึ�นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเหล่านี�กับชุมชน และความน่าเชื�อถือในมุมมองของชุมชน 

ดังนั�น ก่อนการตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ�งควรคำนึงถึงลักษณะความสัมพันธ์เหล่านี�และผลกระทบที�จะเกิดขึ�น

ต่อความสำเร็จของกระบวนการในอนาคต

ทั�งนี� จะต้องทบทวนถึงข้อดีและข้อจำกัดของแนวทางทั�งสองอย่างรอบคอบ เมื�อพิจารณามุมมองต่าง ๆ จากข้อมูลที�มีอยู่ถึง

แนวทางที�มีแนวโน้มสร้างความสำเร็จให้แก่กระบวนการแล้วนั�น การพัฒนาพันธมิตรความร่วมมือที�แข็งแกร่งมีความสำคัญ

อย่างยิ�ง ซึ�งในแทบทุกกรณี จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกระบวนการที�มีศักยภาพ เพื�อส่งเสริม

สำนึกความเป็นเจ้าของระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมด 

ประการสำคัญที�สุดนั�น การจัดตั�งคณะกรรมการที�ปรึกษา (หรือคณะกรรมการกำกับดูแล) เป็นประโยชน์อย่างยิ�ง เนื�องจาก

สมาชิกกลุ่มภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที�ยุติธรรมทางอาญาที�เข้าร่วมกระบวนการจะสามารถให้คำแนะนำ ทบทวน

กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื�อง วิเคราะห์ประเด็น และเอื�ออำนวยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนการประเมินผลได้ 

กระบวนการหนึ�งไม่สามารถ “ตอบสนองทุกสิ�งสำหรับทุกคนได้” การออกแบบกระบวนการใหม่จึงต้องมีทางเลือกในการตัดสินใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั�งหมด ควรออกแบบกระบวนการที�สามารถระบุประเภทคดีที�จะ

ดำเนินการอย่างชัดเจน วิธีการดำเนินกระบวนการอาจแตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับคดีที�เลือกไว้ สิ�งเหล่านี�มีความสำคัญอย่างยิ�ง

ในทุกด้านในการออกแบบกระบวนการใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพัฒนากลไกการส่งต่อคดีที�เหมาะสม การวางแผน

กระบวนการ การสรรหาและการฝึกอบรมผู้เชี�ยวชาญรวมถึงอาสาสมัครของโครงการ 

การจำแนกประเภทความผิดทางกฎหมายไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการเดียวในการพิจารณาความเหมาะสมของคดีที�จะส่งต่อ

ไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตามหลักการแล้ว กระบวนการเชิงสมานฉันท์จะต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถ

ปรับเปลี�ยนได้ตามความเหมาะสมต่อผู้ที�จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการมากกว่าที�จะเป็นการแสวงหาบุคคลที�ตรงกับ

เกณฑ์ทางกฎหมายบางประการ เป็นเรื�องปกติที�ว่า กระบวนการใหม่จะต้องใช้วิธีการแบบค่อย ๆ เพิ�มขึ�นจากจุดเริ�มต้นเล็ก ๆ 

(incremental approach) และเริ�มต้นโครงการด้วยองค์ประกอบย่อยของคดีที�เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ จากนั�นจึงค่อย ๆ ต่อยอด

เมื�อโครงการมีพัฒนาการมากขึ�น

การตัดสินใจเกี่ยวกับคดี

176 Daly, K. (2003), “Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice”, in Von Hirsch, A., et al. (eds.) Restorative Justice and Criminal Justice: Competing 
or Reconcilable Paradigms?, Oxford: Hart Publishing, หน้า 219–236; Crawford, A. (2006), “Institutionalising Restorative Justice in a Cold, Punitive Environment”, 
in Aertsen, I., Daems,T. and Robert, L. (eds.), Institutionalising Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing, หน้า 120–150; Blad, J. (2006), “Institutionalising 
Restorative Justice? Transforming Criminal Justice? A Critical View on the Netherlands”, in Aertsen, I., Daems. T. and Robert, L. (eds.), Institutionalising Restorative 
Justice, Cullompton: Willan Publishing, หน้า 93–119; Marder (2018), “Restorative Justice and the Police”.
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ในด้านการดำเนินการกับคดีร้ายแรงนั�น ส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการมีแนวโน้มที�จะดำเนินการกับฐานความผิดลหุโทษ

หรือกับผู้กระทำความผิดครั�งแรก ซึ�งมีความเหมาะสมกว่าในการดำเนินการเช่นนี�ในระยะเริ�มต้น อย่างไรก็ตาม ตามที�ได้อภิปราย

ในบทที�แล้ว มีหลักฐานชัดเจนว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถนำไปใช้ในคดีที�เกี�ยวข้องกับความผิดร้ายแรงได้สำเร็จ 

ซึ�งในความเป็นจริงแล้ว แนวทางเชิงสมานฉันท์อาจเข้มงวดเกินสำหรับคดีที�ไม่ร้ายแรงหรืออาชญากรรมที�ไม่มีผู้เสียหาย

ซึ�งอาจใช้แนวทางอื�นได้ ในกรณีที�กระบวนการรับคดีอาชญากรรมร้ายแรงนั�น ในบทที�ผ่านมาได้กล่าวถึงการฝึกอบรมเพิ�มเติม 

และรายการข้อควรระวังที�ต้องวางแผนก่อนการเริ�มกระบวนการ รวมถึงขั�นตอนการปฏิบัติงาน และเครื�องมือในการประเมิน 

การคุ้มครองความลับ ตลอดจนการประกันความปลอดภัยของผู้เสียหายและผู้เข้าร่วมคนอื�น

ระลึกว่า การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับความผิดบางประเภทนั�นมีความย้อนแย้งมากกว่าการกระบวนการอื�น ๆ 

ซึ�งปัญหาหลักขึ�นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงลักษณะของชุมชน บริบททางวัฒนธรรมและลักษณะโครงการ ดังที�กล่าวไว้

ก่อนหน้านี�ว่า การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศนั�น 

ในบางกรณียังเป็นที�ถกเถียงและบางครั�งได้รับการต่อต้าน ยุทธศาสตร์การสื�อสารที�เหมาะสมซึ�งสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา

ที�มาของการต่อต้าน รวมทั�งแก้ปัญหาพื�นฐานของข้อถกเถียงได้นั�นจะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเหล่านี�ได้

ส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการที�ประสบความสำเร็จมักจะเผชิญกับปัญหาการจัดลำดับความสำคัญในการให้บริการ การวางแผนให้

บริการไกล่เกลี�ยเต็มรูปแบบสำหรับทุกคนที�ต้องการเข้าสู่กระบวนการนี�ไม่สามารถทำได้เสมอไป อย่างไรก็ตาม การเลือก

ผู้เสียหายบางคนเข้าสู่กระบวนการและไม่เลือกผู้เสียหายรายอื�นจะขึ�นอยู่กับลักษณะของผู้กระทำความผิด��� เกณฑ์ประการหนึ�ง

ที�ควรใช้ในการจัดลำดับความสำคัญคือ ระดับความสำคัญของกระบวนการที�มีต่อผู้เสียหายและชุมชน และพึงระวังว่า  

หลักการนี�ไม่สามารถใช้ได้หากเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดบางราย นอกจากนี� ยังสามารถพิจารณาตัวเลือก

เหล่านี�ในองค์ประกอบอื�น ๆ ของการออกแบบและการดำเนินกระบวนการ (เช่น ต้นทุน ความคุ้มทุน ความสามารถในการ

ระดมการสนับสนุนจากสาธารณะ ความสามารถในการก่อให้เกิดการส่งต่อคดีที�เหมาะสม)

กระบวนการจะต้องกำหนดมาตรฐาน (และในบางกรณีคือมาตรฐานระดับชาติ) เพื�อใช้เป็นแนวทางส่งต่อคดีและการตัดสินใจ

เกี�ยวกับคดี เพื�อสร้างความเชื�อมั�นด้านความคุ้มค่าและประสิทธิผล ทั�งนี� ทรัพยากรของแต่ละกระบวนการอาจมีข้อจำกัด 

เช่นเดียวกับหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในกระบวนการนี� นโยบายการกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดลำดับความสำคัญ

ควรอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าด้วยความต้องการและความต้องการในอนาคตของบริการ รวมทั�งทรัพยากรที�จำเป็น

ในการปฏิบัติหน้าที�และสำหรับคดีประเภทต่าง ๆ เท่าที�จะเป็นไปได้

บริการบางประเภทอาจแก้ไขปัญหาการจัดลำดับความสำคัญด้วยการพัฒนากระบวนการที�ดำเนินการได้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เพื�อตอบสนองความต้องการของทั�งคดีที�มีความสำคัญมากและสำคัญน้อยกว่า ส่วนบริการอื�น ๆ อาจเลือก

ดำเนินการในระดับที�แตกต่างกันสำหรับคดีแต่ละประเภท ในทุกกรณี นโยบายและแนวปฏิบัติที�ชัดเจนมีความสำคัญ

อย่างยิ�งในการสนับสนุนให้บุคลากรของกระบวนการและหน่วยงานส่งต่อสามารถดำเนินการตัดสินใจได้���ควรมีการหารือ

ถึงการจัดลำดับความสำคัญของบริการ และหากเป็นไปได้ ควรเจรจาต่อรองกับหน่วยงานส่งต่อคดี ในการจัดลำดับความสำคัญ

ของคดีจะต้องประเมินคดีแต่ละประเภทตามชุดมาตรฐาน จะต้องจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เชี�ยวชาญทุกคนที�เกี�ยวข้องในกระบวนการ

และในหน่วยงานส่งต่อคดีอย่างเหมาะสม ควรมีการติดตามและประเมินผลกระทบของมาตรฐานเหล่านี�ในแง่จำนวน

ภาระงานที�รับผิดชอบและศักยภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบ

การกำหนดความสำคัญ

177 Marshall, T. F. (1999), Restorative Justice: An overview, Home Office, Research Development and Statistics Directorate, London, United Kingdom.
178 อ้างแล้ว 
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ในกรณีที�กฎหมายหรือนโยบายไม่ได้กำหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ สิ�งสำคัญคือ จะต้องกำหนด

และดำเนินการเพื�อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมดคงไว้ซึ�งภาระรับผิดชอบ และหากเป็นไปได้ จะต้องพัฒนาระเบียบข้อบังคับ

ระหว่างหน่วยงานและข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (เช่น การกำกับดูแล การกำหนดนโยบายกระบวนการ การกำหนด

ลำดับความสำคัญ การส่งต่อคดี การกำกับดูแลกระบวนการ การฝึกอบรมร่วม การแบ่งปันต้นทุน การไหลเวียนของข้อมูล 

การแลกเปลี�ยนและส่งต่อข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล การระงับข้อพิพาทระหว่าง

พันธมิตร และการสื�อสารสาธารณะ)

ในขั�นตอนการดำเนินงานระดับประเทศมักเริ�มต้นด้วยกระบวนการนำร่องอย่างน้อยหนึ�งโครงการเพื�อทดสอบกระบวนการ

และผลลัพธ์ กระบวนการนำร่องเหล่านี�จะต้องมีการประเมินโดยอิสระร่วมกับผู้จัดกระบวนการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื�น ๆ 

ข้อค้นพบจากการประเมินจะนำไปสู่การวิเคราะห์ความจำเป็นเพื�อปรับปรุงกระบวนการ เพื�อการใช้กระบวนการต้นแบบ 

และเพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่ผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มประชากรที�มีข้อสงสัยต่อกระบวนการ

กระบวนการที�มีความมั�นคงและยืดหยุ่นจะมีโครงสร้างการกำกับดูแลชัดเจน บริหารจัดการได้ และมีความพร้อมต่อภาระ

รับผิดชอบที�สามารถตอบสนองข้อกังวลและข้อกำหนดของพันธมิตร (รวมถึงชุมชน) และผู้ให้ทุนได้ ซึ�งโครงสร้างการกำกับดูแล

จะต้องชัดเจนถึงความรับผิดชอบและภาระรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมทุกคน ซึ�งรวมถึง (ก) การปฏิบัติหน้าที�ประจำวัน 

(ข) การสรรหา การฝึกอบรม และการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหาร บุคลากร และผู้จัดกระบวนการซึ�งเป็นผู้เชี�ยวชาญ 

(ค) การบริหารการเงินและการจัดทำงบประมาณ (ง) การกำหนดทิศทางและลำดับความสำคัญ (จ) การกำหนดนโยบาย

การดำเนินงาน (ฉ) การจัดหาเงินทุนที�เพียงพอและมั�นคง (ช) ความสัมพันธ์ของชุมชนและการสื�อสารกับสื�อมวลชน และ 

(ซ) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการและการนำกระบวนการโดยบุคคลที�มีความรู้ความเข้าใจ และมีความมุ่งมั�นอย่างแรงกล้าต่อคุณค่าและ

หลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั�นมีความหมายและสำคัญอย่างยิ�ง ซึ�งการบริหารจัดการควรได้รับการสนับสนุน

จากคณะกรรมการที�ปรึกษาซึ�งเป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการทั�งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน

เมื�อมีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกระบวนการแล้ว จะต้องกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ควบคู่กัน 

ซึ�งจะต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและการหารือกับพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื�อที�จะผนวกนโนบาย 

และขั�นตอนการปฏิบัติงานเกี�ยวกับการจัดการข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ขั�นตอนการปฏิบัติและ

กระบวนการส่งต่อคดี การบริหารคดี การพัฒนาวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ และการติดตามและ

ประเมินผลกระบวนการ���

การดำเนินการเพื่อให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคงไว้ซึ่งภาระรับผิดชอบ

การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล

การบริหารจัดการ

179 ท้ังน้ี กระบวนการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร สภาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 

Justice Council-RJC) ได้หารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านสมานฉันท์ในการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ Restorative Service Quality Mark 

(RSQM) ข้ึนในปี 2013 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม  RSQM คือการรับรองคุณภาพหน่วยงานท่ีให้บริการเชิงสมานฉันท์ โดยจะรับรองคุณภาพเฉพาะหน่วยงาน

ท่ีแสดงให้เห็นว่า มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้ันต่ำท่ีกำหนดไว้ในการรับรองคุณภาพ นอกจากน้ี RJC ยังได้รับมอบหมายให้รับรองคุณสมบัติของผู้ให้บริการฝึกอบรมกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (“Training Provider Quality Mark”) อีกด้วย ดู: restorativejustice.org.uk/rjc-training provider-quality-mark
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การเปลี�ยนแปลงเชิงองคก์รหรือกระบวนการใหม่มีค่าใชจ้่ายที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้แมว้่าจะดาํเนินโครงการโดยคาํนึงถึงตน้ทนุ

เศรษฐกิจ หรอืการเพิ�มความคุม้ทนุสงูสดุก็ตาม สว่นใหญ่แลว้ แนวทางความคุม้ทนุไมไ่ดเ้ป็นแนวทางที�ไมมี่คา่ใชจ้า่ย ซึ�งการ

ออกแบบกระบวนการควรรวมถงึการประเมินตน้ทนุที�เกี�ยวขอ้งตามความเป็นจรงิ (เชน่ ตามประเภทของกระบวนการหรอืจาํนวน

คดีที�จะดาํเนินการในชว่งเวลาหนึ�ง) สาํหรบัหนว่ยงานอิสระแลว้นั�น การพฒันาแผนธรุกิจที�เหมาะสมสาํหรบักระบวนการจะ

ขึ �นอยูก่บัฐานความสมัพนัธที์�ดีระหวา่งผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีและองคก์รทนุ ซึ�งจะตอ้งกาํหนดสมมตฐิานในการทาํงานตามที�ได้

ออกแบบกระบวนการไว ้และกาํหนดคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณอยา่งชดัเจน รวมทั�งจะตอ้งระบปัุจจยัอื�น ๆ ที�อาจสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุ

เหลา่นี �ในอนาคต ซึ�งหากเป็นไปได ้ควรพฒันานโยบายการจดัการและการใชท้รพัยากร การคาํนวณตน้ทนุที�เพียงพอ และกลไก

การตดิตามผลและตวัชี �วดัการดาํเนินงานเพื�อสนบัสนนุใหโ้ครงการมีรากฐานทางการเงินที�ดี

การลงทนุในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์ประโยชนท์างสงัคมและเศรษฐกิจหลายประการ ซึ�งการวิเคราะหผ์ลประโยชน์

ดา้นตน้ทนุและผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) ของกระบวนการเหล่านี �จะมีประโยชนม์าก ในสภาพการณที์�ทรพัยากร

ทางการเงินสาํหรบันวตักรรมกระบวนการยตุธิรรมทางอาญามีจาํกดัอยูเ่สมอ และมีการแขง่ขนัสงูในการเขา้ถงึทรพัยากรนั�น 

กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอ์าจจะไมส่ามารถพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพได ้เวน้เสียแตว่า่มีการเปลี�ยนเสน้ทางเงิน

สนบัสนนุที�มีอยูไ่ปยงัแนวทางใหม ่ๆ ซึ�งเขตอาํนาจศาลหลายแหง่กาํลงัดาํเนินการเกี�ยวกบักระบวนการลงทนุซํ�าในลกัษณะนี� 

ตวัอยา่งเชน่ ศนูยน์โยบายดา้นความยตุธิรรม (Justice Policy Centre) ณ สถาบนัเมือง (Urban Institute) ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี.

ไดพ้ฒันาชดุเครื�องมือการลงทนุดา้นความยตุิธรรมสาํหรบัผูน้าํทอ้งถิ�น ซึ�งเขตอาํนาจศาลดาํเนินการใหมี้การใชท้รพัยากร

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาโดยสอดคลอ้งกบัลาํดบัความสาํคญัดา้นความปลอดภยัสาธารณะ180  

การคาดการณ์ต้นทุน การจัดทำงบประมาณ และเงินทุน

ผู้พิพากษารายหนึ�งได้อธิบายถึงความต้องการเงินทุนที�เพียงพอสำหรับกระบวนการโดยชุมชน ดังต่อไปนี�

“เมื�อข้าพเจ้าเปลี�ยนไปให้การสนับสนุนกระบวนการที�นำโดยชุมชน ข้าพเจ้าคาดหวังว่า อาสาสมัครจะสามารถ

ดำเนินโครงการเหล่านี�ได้อย่างเต็มที� แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั�น โครงการชุมชนต้องการเงินสนับสนุน การฝึกอบรม 

และเจ้าหน้าที�เพื�อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้อาสาสมัครจะเป็นผู้นำกระบวนการ แต่

อาสาสมัครไม่สามารถรับผิดชอบทุกสิ�งทุกอย่างในวงจรของงานได้ หากอาสาสมัครต้องการก้าวขึ�นมา 

และมีความรับผิดชอบมากขึ�นอย่างมีนัยสำคัญ พวกเขาต้องการเจ้าหน้าที� ต้องการทรัพยากร และการฝึกอบรม 

หากไม่มีการสนับสนุนเหล่านี�แล้วนั�น พวกเขาจะเป็นเพียงผู้รับใช้ของผู้เชี�ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมนั�นเอง 

นอกจากนี� การสนับสนุนจะต้องมีนัยสำคัญ มิฉะนั�นแล้ว วงจรโครงการและการริเริ�มอื�น ๆ ของชุมชนประเภท

เดียวกันนี�จะประสบความล้มเหลว”

เงินทุนสำหรับโครงการชุมชน

180 Ho, H., Neusteter, S.R. and la Vigne, N.G. (2013), Justice Reinvestment – A toolkit for local leaders, Washington, D.C.: Urban Institute, Justice Policy Centre. 
See also: Council of State Governments Justice Centre (2013), Lessons from the States – Reducing Recidivism and Curbing Corrections Costs through Justice 
Reinvestment, New York: Council of State Governments Justice Center.
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มักมีคำกล่าวกันว่า ผู้จัดกระบวนการหรือผู้ไกล่เกลี�ย รวมทั�งผู้จัดการโครงการสามารถสร้างหรือทำลายโครงการลงได้  ซึ�งส่วนใหญ่

แล้ว ความสำเร็จของกระบวนการขึ�นอยู่กับทักษะ การศึกษา และภาระรับผิดชอบต่อโครงการ ตามที�ได้กล่าวไปแล้วว่า การสรรหา 

การคัดเลือก และการฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการใหม่ทุกโครงการ และยังคงเป็นประเด็นสำคัญตลอดช่วงชีวิต

ของวงจรโครงการ

มีคำถามสำคัญหลายข้อเกี�ยวกับการสรรหาผู้จัดกระบวนการ (เช่น จะต้องใช้อาสาสมัครหรือผู้เชี�ยวชาญ หรือใช้บุคลากร

ทั�งสองแบบผสมผสานกัน)��� อย่างไรก็ตาม คำถามนี�ควรตอบเป็นรายกรณี ซึ�งบางโครงการสามารถใช้บริการของผู้เชี�ยวชาญ

ที�ได้รับการฝึกอบรมและ/หรือผู้เชี�ยวชาญที�ได้รับการรับรองเป็นผู้ดำเนินกระบวนการ ซึ�งมีข้อดีคือ การเอื�ออำนวยให้กระบวนการ

ที�มีคดีไม่มากนักได้เข้าถึงผู้เชี�ยวชาญที�ผ่านการฝึกอบรมได้โดยไม่ต้องจ้างพวกเขาเต็มเวลา ทั�งนี� สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงาน

ของรัฐสามารถจัดทำบัญชีรายชื�อของผู้จัดกระบวนการและผู้ไกล่เกลี�ยที�มีอยู่ ซึ�งสามารถอ้างอิงได้จากโครงการรับรองมาตรฐาน���

ตามที�กล่าวไว้แล้วในสองบทก่อนหน้า ลักษณะของโครงการ บริบทการให้บริการ ผู้เข้าร่วม และลักษณะการตกเป็นเหยื�อ

เป็นข้อมูลในการออกแบบการดำเนินงาน และมีปัจจัยจำนวนมากที�เป็นตัวกำหนดประเภทการฝึกอบรมที�ผู้จัดกระบวนการ

ต้องการ แต่ละโครงการจะต้องจำแนกทักษะที�จำเป็นของผู้จัดการะบวนการและผู้ไกล่เกลี�ยอย่างรอบคอบ และบูรณาการข้อมูล

เหล่านั�นในกระบวนการสรรหาและการฝึกอบรม ผู้จัดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือผู้เชี�ยวชาญต้องได้รับการ

ฝึกอบรม การสนับสนุน การกำกับดูแล และได้รับการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื�อง

หลักการพื�นฐาน ยืนยันว่า ผู้จัดกระบวนการควรได้รับการฝึกอบรมเพื�อให้แน่ใจว่า พวกเขามีประสบการณ์ในการดำเนิน

บทบาทหน้าที�ของตน และมีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ�นและชุมชนตามความเหมาะสม หลักการพื�นฐาน ยังเสนอแนะ

ถึงการกำหนดมาตรฐานขีดความสามารถและกฎในการดำเนินการเพื�อกำกับดูแลการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ (ย่อหน้าที� �� (c)) ทั�งนี� จะต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการเพื�อรับรองผู้จัดกระบวนการ และจัดให้

มีระบบการประเมิน การควบคุม และการกำกับดูแลผู้จัดกระบวนการที�เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

แม้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพิ�มมากขึ�นอย่างรวดเร็ว แต่ประเด็นการรับรองหรือคุณวุฒิของผู้จัดกระบวนการ

และผู้ไกล่เกลี�ยยังไม่ได้รับความสำคัญนัก หลายประเทศต่างเริ�มเห็นความสำคัญของการรับประกันความเชี�ยวชาญและ

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั�งมาตรฐานในการปฏิบัติงานในกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรอบการทำงานร่วมกันในการควบคุมคุณภาพและภาระรับผิดชอบ นอกจากนี� อาจต้องใช้กลไก

ทางกฎหมายเพื�อรับรองภาระรับผิดชอบของผู้ไกล่เกลี�ย รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์และกระบวนการ

ทางวินัยพร้อมผลที�ตามมา แนวทางตามฉันทามติในการรับรองวิชาชีพยังสามารถใช้เพื�อยกระดับมาตรฐาน โดยการกระตุ้น

ให้ผู้ปฏิบัติงานขอการรับรองและปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื�องต้นของการฝึกอบรมเพิ�มมากขึ�น���

ผู้จัดกระบวนการ

181 Rosenblatt, F.F. (2015), The Role of Community in Restorative Justice, London: Routledge.
182 ตัวอย่างของข้อปฏิบัติท่ีดี ดูได้ท่ี Scottish Government (2018), Best Practice Guidance for Restorative Justice Practitioners and their Case Supervisors and 

Line Managers; Restorative Justice  Council  (2011),  Best Practice Guidance  for Restorative Practice, London: RJC.
183 ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรในปี 2011 Restorative Justice Council (RJC ได้เปิดตัวทะเบียน "ผู้ปฏิบัติการกระบวนการเชิงสมานฉันท์” ทั้งนี้ ผู้ที่มี “ประสบการณ์

ในการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์” ในสหราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจะได้รับ“ สถานะผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงผ่านรับรอง” โดย RJC โดยมีเง่ือนไขว่า จะต้องปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถในฐานะที่ได้รับการรับรองจาก “RJC Practitioner Quality Mark”. 
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มีข้อได้เปรียบที�สำคัญบางประการอย่างเห็นได้ชัดในการมีส่วนร่วมกับอาสาสมัครในพื�นที� ซึ�งบางครั�งอาจร่วมมือกับผู้เชี�ยวชาญ

ในการให้บริการจัดกระบวนการ จึงต้องดำเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่า มีการสรรหาอาสาสมัครจากทุกส่วนของชุมชน โดยมี

ความสมดุลทางเพศ วัฒนธรรม และชาติพันธ์ุที�เหมาะสม ซึ�งสิ�งเหล่านี�จะช่วยสร้างความเชื�อมโยงที�ลึกซึ�งยิ�งขึ�นระหว่างชุมชน

กับระบบยุติธรรม ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย สมาชิกของชุมชนได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ�งสามารถทำ

หน้าที�เป็นผู้จัดกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และในประเทศไทย ในบางกรณีจะมีการฝึกอบรมผู้พิพากษา

ในศาลเด็กและเยาวชนให้ทำหน้าที�ผู้จัดกระบวนการด้วย

การใช้อาสาสมัครยังสามารถช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถพัฒนาชุดทักษะและมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาอาชญากรรม 

และความผิดปกติทางสังคมในชุมชนของพวกเขา ตลอดจนเพื�ออำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหา การคืนกลับสู่สังคมของผู้

กระทำความผิดและผู้เสียหาย ทั�งนี� อาสาสมัครสามารถทำหน้าที�เป็นผู้ฝึกอบรม พี�เลี�ยง และที�ปรึกษาได้

พึงระลึกว่า โครงการใหม่ ๆ จำนวนมากได้รับการพัฒนาและรับทุนบนสมมติฐานที�ว่า ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมและเอื�ออำนวย

ทรัพยากรที�ต้องการซึ�งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการเป็นอาสาสมัคร ข้อสันนิษฐานนี�จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ 

ซึ�งควรพิจารณาว่า

นอกจากนี� จะต้องมีการกำหนดบทบาทของอาสาสมัครอย่างรอบคอบและอธิบายต่อทุกคนที�เกี�ยวข้อง และต้องมีกระบวนการ

คัดกรองที�เหมาะสมในการสรรหา เกณฑ์การรับสมัครจะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และรับรู้โดยทั�วกัน ประการสุดท้าย การสรรหา

บุคลากรจะต้องไม่อนุญาตให้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ�งของชุมชนเข้าควบคุมกระบวนการหรือสร้างการรับรู้ว่า โครงการอื�น

กำลังควบคุมกระบวนการนี�

อาสาสมัครและผู้จัดกระบวนการชุมชน

ตามที�ระบุไว้ในบทที� � ไม่จำเป็นเสมอไปว่า การขาดการสนับสนุนทางกฎหมาย (กรอบการดำเนินงาน/อำนาจหน้าที�) จะเป็นอุปสรรค

ต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทั�งนี� มีกระบวนการที�ประสบความสำเร็จจำนวนมากที�ดำเนินการโดยไม่มีสถานะ

ทางกฎหมายที�เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม กรอบกฎหมายที�มีประสิทธิภาพเป็นจุดเริ�มต้นสำคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรร ม

เชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในประเทศที�ยังไม่มีกระบวนการดังกล่าว เพื�อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย มีงบประมาณ

ในการพัฒนา และการดำเนินกระบวนการที�ประสบความสำเร็จ

7.4   การระบุถึงความจำเป็นที่ต้องมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• ไม่ใช่ทุกชุมชนที�มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับโครงการใหม่ หรือสามารถสร้างแนวปฏิบัติเชิงสมานฉันท์ในกระบวนการ

   ยุติธรรมชุมชนได้

• ทัศนคติของท้องถิ�นที�มีต่อการเป็นอาสาสมัครโดยรวม หรือการเป็นอาสาสมัครในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจ

   แตกต่างกันจากชุมชนหนึ�งไปยังอีกชุมชนหนึ�ง หรือจากวัฒนธรรมหนึ�งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ�ง

• การเปิดกว้างของระบบยุติธรรมทางอาญาในท้องถิ�นต่อแนวคิดในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครอย่างใกล้ชิดอาจไม่

   จำเป็นต้องอยู่ในระดับสูงสุด

• กระบวนการเชิงบูรณาการไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากทรัพยากรจำเป็นในการสนับสนุน การฝึกอบรม การให้

   คำปรึกษา การกำกับดูแล และการแสดงถึงความขอบคุณต่ออาสาสมัคร

96  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



การบญัญตักิฎหมายที�มีถอ้ยคาํชดัเจน การแกไ้ขกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และคาํแถลงนโยบาย

สามารถมอบอาํนาจ ใหป้ระโยชน ์หรอืสนบัสนนุเงินทนุเฉพาะสาํหรบัใชใ้นการดาํเนินกระบวนการเชิงสมานฉนัท ์ตวัอยา่งเชน่

มาตรา ��� (�) (c) ของรฐัธรรมนญูแหง่ประเทศเคนยา ปี ���� ระบวุา่ “รูปแบบทางเลือกของการระงบัขอ้พิพาทซึ�งรวมถงึ

การสมานฉนัท ์การไกล่เกลี�ย อนญุาโตตลุาการ และกลไกการระงบัขอ้พิพาทแบบดั�งเดิมจะตอ้งไดร้บัการส่งเสริมภายใต้

มาตรา (�)”184  มาตรา (�) ระบวุ่า หา้มใชก้ลไกระงบัขอ้พิพาทแบบดั�งเดิมในแนวทางที�ขดัแยง้ต่อพระราชบญัญัติว่าดว้ย

สทิธิขั�นพื �นฐานของพลเมือง (Bill of Rights) ซึ�งเป็นปฏิปักษต์อ่ความยตุิธรรมและศีลธรรม หรอืสง่ผลใหเ้กิดผลลพัธที์�ไมพ่งึ

ประสงคต์อ่กระบวนการยตุธิรรมและศีลธรรม หรอืไมส่อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูนี�หรอืกฎหมายลายลกัษณอ์กัษร185 อีกตวัอยา่ง

หนึ�งคือพระราชบญัญัติระบบยตุิธรรมทางอาญาสาํหรบัเยาวชน (Youth Criminal Justice Act) โดยสหพนัธรฐัแคนาดา 

ซึ�งแนะนาํวา่ จะตอ้งแสวงหาความเป็นไปไดท้กุวิถีทางเพื�อลดจาํนวนเยาวชนที�ถกูสง่ไปคมุขงั186 ในประเทศลตัเวีย การไกลเ่กลี�ย

ระหว่างผูเ้สียหายกับผูก้ระทาํความผิดในคดีอาญาถูกกาํกับภายใตก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา187 และกฎหมาย

บริการคมุประพฤติของรฐั (State Probation Service Law)188 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ��� กาํหนดว่า 

ในกรณีที�มีการยตุคิดี ผูไ้กลเ่กลี�ยที�ไดร้บัการฝึกอบรมโดยหนว่ยงานคมุประพฤตขิองรฐัอาจเอื �ออาํนวยในการไกลเ่กลี�ยระหวา่ง

ผูเ้สยีหายและบคุคลที�กระทาํความผิดทางอาญา ทั�งนี � บคุคลที�กาํกบัการดาํเนินคดี (สาํนกังานตาํรวจ อยัการหรอืผูพิ้พากษา) 

อาจแจง้ใหผู้เ้ชี�ยวชาญจากหนว่ยงานคมุประพฤตขิองรฐัทราบเกี�ยวกบัความเป็นไปไดใ้นการยตุคิดี189

ในบางกรณี อาจตอ้งแกไ้ขกฎหมายเพื�อกาํหนดอาํนาจการตดัสนิใจใหเ้จา้หนา้ที�ยตุธิรรมในการหนัเหคดีจากกระบวนการยตุธิรรม

ปกติก่อนการตั�งขอ้กล่าวหาหรือในการส่งต่อคดีไปยงักระบวนการยตุิธรรมแบบมีส่วนรว่มหรือเชิงสมานฉนัท ์ซึ�งโครงการ

ที�มีความคิดริเริ�มใหม่ ๆ และมีแนวโนม้จะประสบความสาํเร็จจาํนวนมากกลบัไม่สามารถเกิดขึ �นไดต้ามวัตถุประสงค ์

เนื�องจากเจา้หนา้ที�ยตุธิรรมทางอาญาสง่ตอ่คดีเขา้มายงักระบวนการนอ้ยเกินไป  ซึ�งชดัเจนวา่ การใชด้ลุยพินิจตดัสนิใจของ

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หนา้ที�ยตุธิรรมในทกุระดบัมีความสาํคญัอยา่งยิ�งตอ่ความสาํเรจ็ของกระบวนการสว่นใหญ่

ทั�งนี � การใชอ้าํนาจดลุพินิจอยา่งเหมาะสมจะตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุและมีแนวทางตามกฎหมาย ในระบบยตุธิรรมทางอาญา

จาํนวนมากนั�น ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หนา้ที�ยตุธิรรมทางอาญามีอาํนาจในการใชด้ลุพินิจเพียงพอภายในกรอบกฎหมาย

ที�มีอยู่ในการส่งต่อคดีไปยงักระบวนการทางเลือกหรือเพื�อสรา้งกระบวนการดงักล่าว ซึ�งในกรณีอื�น ๆ อาจจะตอ้งกาํหนด

อาํนาจดงักล่าวและจดัทาํกรอบภาระรบัผิดชอบ และในทกุกรณี สิ�งสาํคญัคือกระบวนการตดัสินใจในการส่งต่อคดีไปยงั

กระบวนการทางเลือกจะตอ้งโปรง่ใสมากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไดแ้ละตอ้งมีการติดตามผล กรอบภาระรบัผิดชอบตามกฎหมาย

หรอืขั�นตอนการปฏิบตังิานและนโยบายที�เป็นทางการมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง เพื�อรบัประกนัวา่ อาํนาจการตดัสนิใจจะไมถ่กูใช้

ในทางที�ผิด และจะไมก่ลายเป็นแหลง่ที�มาของการเลือกปฏิบตัทีิ�ไมส่ามารถยอมรบัไดห้รอืการบดิเบือนใหเ้กิดการทจุรติ

กรอบกฎหมายที�สนบัสนนุการใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะชว่ยหนนุเสรมิการใชก้ระบวนการนี �หรอืสง่เสรมิใหมี้

การจดัทาํขอ้บงัคบั ในกรณีที�สามารถใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ดน้ั�น กฎหมายจะใหอ้าํนาจในการใชด้ลุยพินิจ

แก่เจา้หนา้ที�ยตุิธรรมทางอาญา (สว่นใหญ่คือเจา้หนา้ที�ตาํรวจและอยัการ) ในการหนัเหผูก้ระทาํความผิดบางรายก่อนการ

ตั�งขอ้กลา่วหาภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนตั�งแตก่ระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัไปจนถงึโครงการเชิงสมานฉนัท ์

เมื�อกฎหมายกาํหนดใหมี้การพิจารณามาตรการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์บคุลากรยตุธิรรมทางอาญาจะตอ้งพิจารณาถงึศกัยภาพ

ในการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาไปยงักระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ซึ�งในบางประเทศกาํหนดใหมี้สถานะคลา้ย

กบัระเบียบขอ้บงัคบัเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจหรอือยัการสง่ตวับคุคลไปยงักระบวนการไกลเ่กลี�ย การประชมุเชิงสมานฉนัท ์

หรอืโครงการหนัเหคดีก่อนการตั�งขอ้กลา่วหาอื�น ๆ ในคดีที�ผูก้ระทาํความผิดเป็นเดก็และเยาวชน

184 Kenya, The Constitution of Kenya (27 August 2010). www.parliament.go.ke/sites/default/files/2017-05/The_ Constitution_of_Kenya_2010.pdf.
185 อ้างแล้ว.
186Youth Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1, s. 4. www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Y-1.5.pdf.
187 Criminal Procedure Law of Republic of Latvia, Section 381, Actualization of a Settlement.
188 State Probation Service Law of Republic of Latvia.
189 Kronberga, I, Mangule, I. and Sile, S. (2013), Restorative Justice in Latvia, Centre for Public Policy  –  Providus.
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ทั�งนี � ในทางกฎหมาย อาจตอ้งจดัใหมี้ขั�นตอนการควบคมุทางตลุาการเพื�อประเมินกระบวนการไกลเ่กลี�ยและผลลพัธต์าม

หลกัการของกฎหมายบางประการและนโยบายที�มีอยู ่เชน่ ความเทา่เทียม ความสมดลุ และไมเ่กิดอนัตรายซํ้าซอ้น (กลา่วคือ

บคุคลจะตอ้งไม่เขา้สู่กระบวนการดาํเนินคดีสองครั�งในความผิดเดียวกนั) สิทธิในการอทุธรณค์าํตดัสินขอ้ตกลงที�ไม่ไดร้บั

การยินยอมโดยอิสระ หรอืผลของกระบวนการที�ไมมี่ประสทิธิภาพควรบญัญตัอิยูใ่นกฎหมายดว้ยเชน่กนั และควรรบัรองสทิธิ

ในการกลบัเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมทางอาญาตามปกตเิมื�อคูก่รณีฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไมส่ามารถยินยอมหรอืเหน็พอ้งตอ่กระบวนการ

เชิงสมานฉนัท ์หรือมีความประสงคที์�จะถอนตวัจากกระบวนการดงักลา่ว ซึ�งเหลา่นี �จะเป็นการเพิกถอนทางเลือกอื�น ๆ ซึ�ง

มีลกัษณะเชิงสมานฉนัทด์ว้ยหรอืไมก็่ได้

ในบางประเทศ จะตอ้งมีขอ้บงัคบัทางกฎหมายสาํหรบัโครงการใหม่เพื�อระดมงบประมาณจากภาครฐั และเพื�อใหแ้น่ใจวา่ 

มีงบประมาณเพียงพอที�จะดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์ดอ้ยา่งยั�งยืน

บทบาทศาลในแต่ละเขตอาํนาจสามารถเสริมอาํนาจทางกฎหมายใหแ้ก่กระบวนการเชิงสมานฉันทผ์่านนโยบายต่าง ๆ 

ของศาลที�สนบัสนนุใหใ้ชแ้นวทางเชิงสมานฉนัทแ์ละกาํหนดขั�นตอนการปฏิบตังิานเพื�อใหด้าํเนินงานสาํเรจ็ลลุว่ง

โดยทั�วไปแลว้ กฎหมายและนโยบายเกี�ยวกบัการใชก้ระบวนการเชิงสมานฉันทจ์ะมีบทบญัญัติสาํหรบัผูก้ระทาํความผิด

ที�เป็นผูเ้ยาวแ์ละผูใ้หญ่ แมว้า่ในเขตอาํนาจศาลสว่นใหญ่แลว้นั�น มีการพฒันาขอ้กาํหนดสาํหรบัผูก้ระทาํความผิดที�เป็นเดก็

และเยาวชนจาํนวนมาก

 

 

ทั�งนี� ผู้กำหนดนโยบายซึ�งพัฒนากฎหมายที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องพิจารณาคำถามบางประการ 

ซึ�งรวมไปถึงข้อสงสัยถึงความจำเป็นในการออกกฎหมาย เพื�อ

การพัฒนาและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องมีผู้นำที�เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งมีคณะผู้บริหาร

ที�มีความสามารถซึ�งมุ่งมั�นที�จะส่งเสริมคุณค่าและหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  นอกจากนี� ยังต้องมีกลุ่มผู้เชี�ยวชาญ

ในระบบยุติธรรมทางอาญา ผู้เชี�ยวชาญจากองค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนที�สามารถรับมอบหมายภาระหน้าที�ในการพัฒนา

และดำเนินการตามข้อตกลง สนับสนุนความร่วมมือในลักษณะพันธมิตร และรับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์อย่างต่อเนื�อง ซึ�งโครงสร้างขององค์กรในทุกระดับจะต้องมีความชัดเจนเกี�ยวกับวัตถุประสงค์เหล่านี�

ผู้นำจะต้องให้ความช่วยเหลือบุคลากรในระบบยุติธรรมทางอาญาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชน ปรับเปลี�ยนทัศนคติ 

และมุมมองของพวกเขาเกี�ยวกับ “ความยุติธรรม” และวิธีที�จะบรรลุความยุติธรรมได้ดีที�สุด ซึ�งจะต้องใช้ความคิด “นอกกรอบ”

7.5   ความเป็นผู้นำ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างของโครงการเชิงสมานฉันท์

• ขจัดหรือลดอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (รวมถึงการกำหนดอำนาจในการ

   ตัดสินใจตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที�ยุติธรรมอื�น ๆ กรณีจำเป็น)

• สร้างการจูงใจทางกฎหมายในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• ให้คำแนะนำและโครงสร้างสำหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• สร้างความเชื�อมั�นถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายซึ�งเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• กำหนดหลักการชี�แนะและกลไกในการติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการเหล่านั�น

• กำหนดบริการ (เช่น ประกาศการคุมประพฤติในฐานะผู้ให้บริการ) และจัดหาเงินทุน

98  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



และขยายขอบเขตการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมนอกเหนือไปจากแนวทางเชิงรับ แนวทางปฏิปักษ์ และแนวทาง

การลงโทษไปสู่แนวทางคิดอื�น ๆ เช่น การยุติความขัดแย้ง การเยียวยา การให้อภัย และการกลับคืนสู่สังคม ในทำนองเดียวกันนั�น 

สำหรับสมาชิกในชุมชนแล้ว แนวทางปฏิบัติเชิงสมานฉันท์อาจจะมองได้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแนวทางแบบปฏิปักษ์

แบบเดิมในการดำเนินการให้ผู้กระทำความผิดมีภาระรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรม

และชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนี� ทั�งนี� สามารถให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื�อทำความเข้าใจว่า กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมช่วยสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 

ควบคู่ไปด้วยได้อย่างไรบ้าง ซึ�งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถและยกระดับทักษะ

ที�สำคัญในหมู่สมาชิกของชุมชนได้

ทั�งนี� ไม่ควรมองข้ามความท้าทายในการสร้างเงื�อนไขในองค์กรที�หนุนเสริมการนำกระบวนการเชิงสมานฉันท์ไปใช้  ซึ�งอาจ

อาศัยการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรยุติธรรมทางอาญาเพื�อสร้างสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการปฏิบัติงาน

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งรวมถึงการจัดทำข้อบังคับสำหรับเจ้าหน้าที�ตำรวจให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงสมานฉันท์ 

โดยมุ่งเน้นไปที�การสร้างสันติและการระงับข้อพิพาทแทนที�การทำหน้าที�เพียงการรักษากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 

สำหรับผู้พิพากษาแล้ว คือการได้รับมอบอำนาจในการสำรวจพัฒนาการของกระบวนการทางเลือกเพื�อระงับข้อพิพาท หรือ

แม้กระทั�งการนำกระบวนการเชิงสมานฉันท์บางประการเข้าไปในกระบวนการพิจารณาคดีตามปกติ ซึ�งจะต้องปรับเปลี�ยน

ให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร รวมถึงการมุ่งความสำคัญไปที�การสร้างสันติ การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างชุมชน 

ซึ�งในทางกลับกัน สิ�งเหล่านี�ยังเป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานและบุคลากรในระบบยุติธรรมทางอาญามีส่วนร่วมในกระบวนการ

หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมดในชุมชน เช่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื�อกำหนด

โครงการ และกระบวนการที�เหมาะสมที�สุด

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โครงการใหม่หรือในการเปลี�ยนแปลงสำคัญ ๆ ของโครงการที�มีอยู่นั�นต้องใช้

ยุทธศาสตร์การสื�อสารเพื�อให้สามารถส่งเสริมแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่ผู้เชี�ยวชาญกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งยุทธศาสตร์การสื�อสารสามารถเริ�มต้นได้จากหลายแหล่ง รวมทั�งรัฐบาล และองค์กร

พัฒนาเอกชน

7.6   การประกันการสนับสนุนจากหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา

ในฐานะที�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นำเสนอแนวทางที�เป็นทางเลือกหนึ�งในการแก้ปัญหาพฤติกรรมอาชญากร 

และความขัดแย้งในสังคม ซึ�งอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้าง รัฐบาลควรจัดทำกรอบกฎหมาย 

และนโยบายที�สามารถพัฒนากระบวนการริเริ�มเหล่านี� รวมทั�งเพื�อการดำเนินงานและความยั�งยืน

ทั�งนี� เจ้าหน้าที�รัฐระดับสูงจะต้องได้รับการศึกษาและความรู้เกี�ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ และมีความรู้ความเข้าใจประเด็นปัญหา ความท้าทายที�เกี�ยวข้องกับการใช้กระบวนการซึ�งล้วน

เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ�ง เนื�องจากการฝึกอบรมเจ้าหน้ายุติธรรมทางอาญาระดับสูงมักขาดเนื�อหาทฤษฎี 

และแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการเชิงสมานฉันท์อาจมาจากหลายแหล่ง รวมทั�งรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ�น และองค์กร

พัฒนาเอกชน

การขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้เกิดประโยชน์และการสนับสนุนจากรัฐบาล
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การจดักระบวนการแบบมีสว่นรว่มจากภาคสว่นตา่ง ๆ อาจทา้ทายตอ่สถานะที�เป็นอยูใ่นปัจจบุนั ผูด้าํเนินการเปลี�ยนแปลง

ควรหลกีเลี�ยงขอ้ผิดพลาดที�อาจเกิดขึ �นจากการดแูคลนขีดความสามารถของระบบในปัจจบุนัที�สง่เสรมิใหพ้ฒันาได ้ตลอดจน

ความเชื�องชา้ภายในระบบ และแรงตา้นทานจากผูไ้มเ่หน็ดว้ย ไมว่า่จะเป็นแรงตา้นในเชิงรุกหรอืแรงตา้นในลกัษณะเพิกเฉย

ตอ่การเปลี�ยนแปลง การเปลี�ยนแปลงที�มุง่ดาํเนินการหากสาํเรจ็จะสง่ผลกระทบตอ่ขอบเขตของวิชาชีพและเขตอาํนาจหนา้ที�

และการควบคมุ หรอืรุกล้าํเขา้ไปในพื�นที�ของผูมี้อิทธิพลทอ้งถิ�น มาตรการซึ�งมีจดุมุง่หมายในการเสรมิพลงัอาํนาจแก่ผูเ้สยีหาย

และชมุชนอาจถกูผูเ้ชี�ยวชาญระบบยตุิธรรมบางคนมองวา่เป็นการคกุคาม เวน้เสียแตว่า่จะมีการจดัการกบัทศันคติเหลา่นี �

อยา่งมีประสทิธิภาพ ในระยะแรกนั�น การใชแ้นวทางยตุธิรรมแบบมีสว่นรว่มจะตอ้งถกูตีความโดยหลายภาคสว่นในลกัษณะ

ที�มีทั�งผูไ้ดป้ระโยชนแ์ละเสียประโยชน ์ซึ�งบางคนอาจสญูเสียอาํนาจเพื�อใหผู้อื้�นไดมี้อาํนาจ

บคุลากรในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมดา้นหลกัการและแนวปฏิบตัิของกระบวนการยตุิธรรม

เชิงสมานฉนัท ์ตวัอย่างเช่น แนวคิดของการใหอ้ภยัและการเยียวยา ซึ�งอาจดแูปลกแยกสาํหรบัสมาชิกของศาลยตุิธรรมที�

ผา่นการฝึกฝนในดา้นกระบวนการทางกฎหมายและกฎหมายสารบญัญัติ เจา้หนา้ที�ตาํรวจอาจไม่เต็มใจส่งต่อคดีไปยงั

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์เนื�องจากส่วนใหญ่แลว้ขาดขอ้มูลเกี�ยวกับหลกัการและแนวปฏิบตัิเชิงสมานฉันท ์

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทที์�กาํลงัดาํเนินการอยู ่หากเจา้หนา้ที�ตาํรวจไมมี่ความรูเ้กี�ยวกบักระบวนการ

ยตุิธรรมเชิงสมานฉันทแ์ลว้ เจา้หนา้ที�จะไม่สามารถแจง้ใหผู้เ้สียหายทราบถึงประโยชนข์องการเขา้รว่มในกระบวนการนี � 

ควรสนบัสนนุและกระตุน้ใหผู้ด้แูลการคมุประพฤตแิละผูป้ฏิบตังิานในพื�นที�ใชแ้นวทางเชิงสมานฉนัทใ์นการปฏิบตังิานของตน 

ซึ�งพวกเขาจาํเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมทกัษะใหม ่ๆ เพิ�ม

ผูป้ฏิบตังิานกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาและอาสาสมคัรชมุชนที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเชิงเทคนิค

และทกัษะที�มีประสทิธิภาพตามที�พวกเขาตอ้งการเพื�อใหรู้ส้กึมั�นใจในการเขา้รว่มในกระบวนการใหม ่ซึ�งยทุธศาสตรเ์พิ�มเตมิ

ที�สามารถนาํมาใชเ้พื�อเอาชนะความคดิเชิงอนรุกัษนิ์ยมของเจา้หนา้ที�กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาคือการโนม้นา้วใหพ้วกเขา

เขา้รว่มในกระบวนการเชิงสมานฉนัทโ์ดยตระหนกัในคณุคา่ของแนวปฏิบตัเิชิงสมานฉนัท ์ทั�งนี � การดาํเนินงานในระดบับคุคลนี� 

มีรายงานว่า ผูบ้รหิารระดบัสงูของตาํรวจ อยัการและผูพิ้พากษาที�ยงัมีขอ้สงสยัอาจกลายเป็นผูส้นบัสนนุที�แข็งขนัในไม่ชา้ 

ในทางกลบักนั ปัญหาหนึ�งที�เกิดขึ �นไดแ้ก่ องคก์รตา่ง ๆ อาจนาํกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชใ้น “เชิงสญัลกัษณ”์ 

โดยระบถุึงแนวทางปฏิบตัิในปัจจบุนัวา่เป็นกระบวนการ “เชิงสมานฉนัท”์ ซึ�งทาํใหก้ารเปลี�ยนแปลงในนโยบายและทิศทาง

ซึ�งเรยีกรอ้งโดยแนวปฏิบตัเิชิงสมานฉนัทที์�แทจ้รงินั�นถกูบดิเบือนไป

นอกจากนี� การวิเคราะหแ์ละสรรหาพนัธมิตรที�จะสนบัสนนุการเปลี�ยนแปลงที�เสนอไปอย่างกระตือรอืรน้นั�นมีความสาํคญั

อยา่งยิ�ง เทียบเทา่กบัการวิเคราะหต์วับคุคลในตาํแหนง่สาํคญัในระบบงานยตุธิรรม ซึ�งยินดีใหค้วามรว่มมือกบัการใชแ้นวทาง

การมีสว่นรว่มและสมานฉนัท ์และขบัเคลื�อนการสนบัสนนุได ้ทั�งนี � ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียหลกัจะตอ้งมีสว่นรว่มในการวางแผน 

และดาํเนินการเปลี�ยนแปลงไปยงักระบวนการที�มีอยู่ในระยะแรกของการพฒันากระบวนการ ตวัอย่างเช่น อยัการอยู่ใน

ตาํแหน่งสาํคญัในการสง่ตอ่คดีไปยงักระบวนการใหม่ซึ�งควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ และจะตอ้งรบัรูว้า่ บคุลากรในระบบ

งานยตุิธรรมจะตอ้งรบัความเสี�ยงในการสนบัสนนุการรเิริ�มกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์ซึ�งพวกเขาอาจไม่พรอ้มรบั

ความเสี�ยงเหลา่นั�นไดท้ั�งหมด

ประการสดุทา้ย มีความสาํคญัอยา่งยิ�งที�วา่ ผูที้�เกี�ยวขอ้งในการพฒันาและดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทมี์ทั�งบคุคล

ภายนอกหรอืภายในระบบงานยตุิธรรม เพื�อสรา้งเครอืขา่ยการสนบัสนนุในชมุชน ภาคเอกชน ระหวา่งองคก์รพฒันาเอกชน 

องคก์รศาสนา และองคก์รภาคประชาสงัคมอื�น ๆ สถาบนัการศกึษา ตลอดจนในระบบงานยตุธิรรมเอง ซึ�งจะชว่ยรบัประกนั

ความอยูร่อดในระยะยาวและความยั�งยืนของกระบวนการใหม ่ 
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7.7   การขับเคลื่อนชุมชน

ประโยชน์ของแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะยิ�งทวีคูณเมื�อบุคลากรในองค์กรสามารถเข้าใจหลักการและ

แนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ควรพัฒนายุทธศาสตร์การสื�อสารเพื�อการเรียกร้อง และดำรงไว้ซึ�งการสนับสนุน รวมทั�งการใช้สื�อ การนำเสนอ

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในชุมชน การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การประชุม “คณะทำงาน” บุคลากร

ระบบยุติธรรม และบุคลากรในชุมชนที�มีส่วนร่วมในการริเริ�มกระบวนการเชิงสมานฉันท์ เพื�อสร้างชุมชนแห่ง

การปฏิบัติ และสร้างกลไกในการรับข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์อย่างต่อเนื�อง 

ยุทธศาสตร์เหล่านี�ต้องเป็นองค์ประกอบของแผนงานโดยรวมเพื�อรักษาแรงกระตุ้นในการสนับสนุนกระบวนการ

เชิงสมานฉันท์ ในกรณีที�ไม่มียุทธศาสตร์เหล่านี�หรือไม่สามารถดำเนินกระบวนการหรือกิจกรรมได้ต่อเนื�องนั�น 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเชิงสมานฉันท์จะลดลงอย่างยิ�ง

ผู้บริหารงานยุติธรรมทางอาญาที�กำหนดการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์สามารถคาดการณ์ได้ถึงการ

เผชิญกับการต่อต้านทั�งเชิงรุกและเชิงรับต่อความพยายามเหล่านี� ดังนั�น พวกเขาจะต้องพิจารณาและรับมือ

กับข้อกังวลเหล่านี�โดยไม่ลดทอนความซื�อตรง และแน่วแน่ต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถูกนำเสนอขึ�นเป็นครั�งแรกเพื�อนำข้อกังวลและประเด็นปัญหาที�เกี�ยวข้องกับผู้เสียหาย

ไปสู่การขับเคลื�อนบทบาทของสังคมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัจจุบัน กระบวนการเชิงสมานฉันท์ได้รับความสำคัญมาก

ยิ�งขึ�นเนื�องมาจากคุณลักษณะการมีส่วนร่วม และความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่าง ๆ ในการค้นหาแนวทางแก้ปัญหาที�เหมาะสมต่ออาชญากรรมรายกรณี ทั�งนี� กระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม

เป็นสิ�งทรงพลังและได้รับการสนับสนุนอย่างยิ�ง เมื�อผนวกรวมกับการแก้ปัญหาโดยศาลยุติธรรมและศาลชุมชน กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หนุนเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ชุมชนได้ดี อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักของกระบวนการ

ยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมคือการค้นหาแนวทางที�สามารถขับเคลื�อนและระดมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน สามารถปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดได้���

การมีส่วนร่วมของชุมชนเกี�ยวข้องกับการรับรู้สาธารณะและการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยทั�วไปนั�น 

งานวิจัยในหลายประเทศแสดงให้เห็นว่า ความรู้สาธารณะเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังมีจำกัด แต่ทัศนคติ

ของสาธารณะเกี�ยวกับกระบวนการนี�เป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อสาธารณะมีบทบาทในองค์ประกอบหลักของ

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การชดเชย ชดใช้ความเสียหาย และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน���

การขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้แก่การเข้าร่วมกระบวนการ และการสนับสนุนของบุคลากรในระบบ
ยุติธรรมทางอาญา

190 Dandurand (2016), “Alternative Approaches to Preventing Recidivism”.
191 Pali, B. and Pelikan, C. (2010), Building Social Support for Restorative Justice: Media, civil society and citizens, Leuven: European Forum for Restorative Justice.
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อาชญากรรมเป็นประเด็นทางสงัคมและไม่ไดเ้ป็นเพียงความขดัแยง้สว่นตวั การมีสว่นรว่มของชมุชนจึงสาํคญัอย่างยิ�งต่อ

ความสาํเรจ็ของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทซ์ึ�งปรากฏในหลายรูปแบบ รวมทั�งในแบบที�อาจเป็นประเด็นปัญหา192 

น่าเสียดายวา่ ความทา้ทายประการหนึ�งที�เกิดขึ �นซํ�าบอ่ยครั�งของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทคื์อ จะดาํเนินการตาม

แนวคดิวา่ดว้ยการใหช้มุชนมีสว่นรว่มในการปฏิบตัจิรงิใหมี้ประสทิธิภาพไดอ้ยา่งไร193  ตามที�กลา่วไวก่้อนหนา้นี � คาํถามที�มกั

เกิดขึ �นเสมอว่า “ชมุชนคือใครและเป็นอย่างไร” นั�น  Bazemore และ Umbriet ไดต้ั�งขอ้สงัเกตว่า “วิธีที�ชมุชนกาํหนดและ

การมีสว่นรว่มในรูปแบบการประชมุเชิงสมานฉนัทเ์ป็นปัจจยัสาํคญัที�จะสง่ผลกระทบตอ่ลกัษณะและระดบัการมีสว่นรว่ม รวมทั�ง

ความเป็นเจา้ของชมุชนของพลเมือง” 194 ทั�งนี � มีการตั�งขอ้สงัเกตเช่นเดียวกนัว่า แนวทางต่าง ๆ ของกระบวนการยตุิธรรม

เชิงสมานฉนัทที์�ดาํเนินการกบัชมุชนมี “มมุมองเชิงศีลธรรมตอ่ชนบทซึ�งอาจพิสจูนไ์ดว้า่มีปัญหาในทางปฏิบตั”ิ195 เราไมส่ามารถ

สรุปไดแ้นน่อนวา่ ชมุชนจะตอ้งมีเมตตากรุณา เนื�องจาก “อาจมีอนัตรายโดยธรรมชาตจิากอาํนาจที�ใชโ้ดยชมุชน”196 อยา่งไร

ก็ตาม ในหลายบรบิทนั�น คาํถามที�ว่า ชมุชนคือ “ใครและอะไร” นั�นไม่ใช่ประเด็น เนื�องจากแต่ละคนเขา้ใจอย่างชดัเจนว่า 

ชมุชนของพวกเขาประกอบดว้ยอะไรบา้ง

แนวคิดเกี�ยวกบัชมุชนเปิดกวา้งในระดบัหนึ�งในการใหค้าํนิยามชมุชน และจะตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงัในการเขา้ไปยงั

ชมุชนหนึ�ง ๆ การขบัเคลื�อนหรอืระดมความรว่มมือในชมุชนเริ�มตน้ดว้ยการวิเคราะหบ์คุคลและกลุม่บคุคลที�ไดร้บัผลกระทบ

จากความขดัแยง้ และผูใ้ดในชมุชนที�อยูใ่นฐานะที�จะเขา้รว่มในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว ความเขา้ใจถงึความตอ้งการของชมุชน

ตลอดจนทรพัยส์นิและศกัยภาพของชมุชนเป็นองคป์ระกอบพื�นฐานที�สาํคญัของกระบวนการนี � ในบางกรณีอาจนาํไปสูก่าร

ตระหนกัวา่ ชมุชนที�ตอ้งการการเยียวยามากที�สดุเป็นหนึ�งในชมุชนไมกี่�แหง่ที�สามารถขบัเคลื�อนตวัเองไดส้าํเรจ็ และมีสว่นรว่ม

เตม็ที�ในกระบวนการเชิงสมานฉนัทโ์ดยชมุชน ซึ�งนา่แปลกใจวา่ ผูส้งัเกตการณบ์างคนสรุปวา่ “กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยชมุชนที�ประสบความสาํเรจ็”197 อยา่งไรก็ตาม ขอ้เทจ็จรงิที�นา่เศรา้ประการหนึ�งคือ ผูก้ระทาํความผิด

จาํนวนมากไมไ่ดม้าจากชมุชนหรอืกลบัไปสูช่มุชนที�ประสบความสาํเรจ็หรอืมีสภาพแวดลอ้มที�ดี ในความเป็นจรงินั�น สว่นใหญ่

แลว้ พวกเขามาจากชมุชนที�เผชิญความทา้ทายจากความยากจน การว่างงาน การถกูกีดกนัทางสงัคม มีความแปลกแยก 

และผิดกฎหมายอยูแ่ลว้

เมื�อโครงการมีการออกแบบเฉพาะเพื�อใหส้มาชิกชมุชนมีสว่นรว่ม ตวัอยา่งเชน่ ในการพิจารณาคดีแบบวงกลมหรอืการประชมุ

ลอ้มวงพิจารณาขอ้พิพาทจะตอ้งตอบคาํถามเชิงปฏิบตัหิลายขอ้เกี�ยวกบัการมีสว่นรว่มของสมาชิกชมุชน ผูที้�รูส้กึวา่ตนไดร้บั

ผลกระทบจากการกระทาํความผิด หรอืมีความสนใจตอ่ผลลพัธข์องกระบวนการ198  ซึ�งรวมถงึการพิจารณาวา่ ใครไดร้บัผลกระทบ

จากอาชญากรรม และการจาํแนกบคุคลที�สามารถเขา้รว่มในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ การคน้หาแนวทางในการเขา้ถงึพวกเขา 

และการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในสถานการณ ์คาํถามที�วา่ใครคือ “ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี” ในกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทน์ั�นอาจไมพ่บคาํตอบไดอ้ยา่งงา่ยดายหรอืชดัเจน199

192 Rosenblatt (2015), The Role of Community in Restorative Justice.
193 O’Mahony and Doak (2017), Reimagining Restorative Justice.
194 Bazemore, G. and Umbreit, M. (1998), Conferences, Circles, Boards, and Mediations: Restorative justice and citizen involvement in the response to 
youth crime, Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Balanced and Restorative Justice Report.
195 Dickson-Gilmore, J., and La Prairie, C. (2005), Will the Circle be Unbroken? Aboriginal communities, restorative justice, and the challenge of conflict 
and change, Toronto: University of Toronto Press.
196 O’Mahony and Doak (2017), Reimagining Restorative Justice.
197 Dickson-Gilmore, J. and La Prairie, C. (2005), Will the Circle be Unbroken? Aboriginal communities, restorative justice, and the challenge of conflict 
and change, Toronto: University of Toronto Press, หน้า 10.
198 Ehret, B., Szego, D. and Dhondt, D. (2016), “Peacemaking Circles, their Restorative and Crime Prevention Capacities for Women and Children”, in Kury, 
H., Redo, S. and Shea, E. (eds.), Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration, Zurich: Springer, หน้า 341–365.
199 Crawford, A. and Clear, T. (2001), “Community Justice: Transforming communities through restorative justice”, in Bazemore, G. and Schiff, M. (eds.), 
Restorative Community Justice: Repairing harm and transforming com- munities, Cincinnati (OH): Anderson, หน้า 127–149.
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การแจ้งข้อมูลแก่ชุมชน

แนวทางปฏิบตัิของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์าํนวนมากเปิดโอกาสใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงความสมัพนัธร์ะหวา่ง

รฐับาลหรอืระบบยตุธิรรมทางอาญากบัชมุชน ทั�งนี � ถือไดว้า่ ชมุชนมีบทบาทแขง็ขนัในการแกปั้ญหาอาชญากรรมและความ

ขดัแยง้ ซึ�งในการดาํเนินการดงักลา่วนั�น ศกัยภาพในการแกปั้ญหาและการควบคมุทางสงัคมอยา่งไมเ่ป็นทางการ ตลอดจน 

ความเอื �ออาทร และความสมานฉันทข์องชมุชนจะมีความแข็งแกรง่ยิ�งขึ �น อย่างไรก็ตาม ไม่อาจสนันิษฐานไดเ้สมอไปว่า 

การดาํเนินกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะมีผลดา้นการเยียวยาและการเปลี�ยนแปลง หากพิจารณาถึงสถานการณ์

ที�ชมุชนกาํลงัเผชิญ ในบางกรณี ความตงึเครยีดทางสงัคม ความเหลื�อมลํ�าและความไมเ่ทา่เทียม ความแตกตา่งทางอาํนาจ 

การกีดกนัรูปแบบตา่ง ๆ การเลอืกปฏิบตัหิรอืการขบัออกจากลุม่ที�มีอยูใ่นชมุชนอาจทวีความเลวรา้ยลงกวา่เดมิแทนที�จะบรรเทา

ลงจากการใชก้ระบวนการยตุธิรรมแบบมีสว่นรว่ม แตอ่ยา่งนอ้ยที�สดุนั�น ควรพิจารณาถงึความเป็นไปไดเ้หลา่นี �ในการออกแบบ

และดาํเนินกระบวนการใหม่

เพื�อให้ชุมชนมีส่วนร่วมเต็มที�ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องพิจารณาแนวทาง ดังต่อไปนี�

สำหรับโครงการเชิงสมานฉันท์บางโครงการนั�น การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการแก้ปัญหาสามารถทำได้โดยการมอบหมายความ

รับผิดชอบให้แก่ผู้เข้าร่วมบางคนทำหน้าที�สนับสนุนผู้กระทำความผิดหรือผู้เสียหาย หรือการจัดหางานหรือโอกาสในการให้บริการ

สังคมแก่ผู้กระทำความผิด

การแจ้งข้อมูลความคืบหน้าและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื�องเป็นเงื�อนไขขั�นแรก

ของความสำเร็จของโครงการ ชุมชนบางแห่งอาจยังมีความเข้าใจผิดบางประการเกี�ยวกับผลกระทบและความชอบธรรมทาง

กฎหมายของกระบวนการที�ดำเนินการในชุมชน ซึ�งสะท้อนถึงความจำเป็นในการให้ข้อมูลที�ถูกต้องแก่ชุมชนผ่านการสื�อสาร

สาธารณะ ตลอดจนการจัดการกับข้อกังวลที�สมาชิกชุมชนสะท้อนออกมา ซึ�งการเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมกระบวนการ

จะช่วยสร้างพื�นฐานการสนับสนุนที�กว้างขวางมากยิ�งขึ�น การสื�อสารอย่างต่อเนื�องผ่านการหารือและการส่งต่อข้อมูลจะช่วย

รักษาทัศนคติที�ดีของชุมชนต่อกระบวนการ

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ส่วนใหญ่นั�น การสื�อสารกับชุมชนจะดำเนินการผ่านตัวกลางของสื�อมวลชน ความสำคัญของ

การทำงานกับสื�อมวลชนคือ การสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับโครงการเชิงสมานฉันท์ให้แก่ชุมชนและนำเสนอพัฒนาการใหม่ ๆ 

• กระบวนการจะร่วมมือกับสื�อมวลชนในการแจ้งข่าวสารและให้ความรู้แก่สาธารณะเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรม

   เชิงสมานฉันท์อย่างไร

• ลำดับชั�นและพลวัตของอำนาจในชุมชนเป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนที�มีส่วนร่วมและต่อ

   กระบวนการเชิงสมานฉันท์อย่างไร?

• มีแนวทางใดบ้างที�ช่วยในการตัดสินหรือกำหนดว่า จะให้ใครมีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงสมานฉันท์

• จะใช้กลยุทธ์ใดได้บ้างเพื�อระดมการสนับสนุนจากชุมชน และสร้างความยั�งยืนให้แก่การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

   ในฐานะผู้ไกล่เกลี�ย ผู้จัดกระบวนการ และพี�เลี�ยงในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• ควรพัฒนายุทธศาสตร์ใดบ้างเพื�อลดผลกระทบด้านลบที�อาจเกิดขึ�นจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ

   ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• สมาชิกชุมชนควรได้รับการฝึกอบรมและฝึกทักษะอะไรบ้างเพื�อให้สามารถเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• สมาชิกชุมชนที�ไม่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางสามารถเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ในระดับใด

• โครงสร้างและกระบวนการที�มีอยู่สามารถใช้เป็นพื�นฐานหรือจุดเริ�มต้นให้แก่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

   ได้ในระดับใด
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7.8.   การยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

200 Pali and Pelikan (2010), Building Social Support for Restorative Justice.
201 ตัวอย่างเช่น Vanfraechem, I., Bolivar Fernandez, D. and Aertsen, I. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice, London: Routledge; Umbreit, et al. 

(2008), “Victim-Offender Mediation”, in Sullivan, D. and Taft, L. (eds.), Handbook of Restorative Justice; Bolivar, et al. (eds.) (2015), Victims and Restorative 

Justice; Hansen and Umbreit (2018), “Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice”; Ministry of Justice of New Zealand (2016), 

Restorative Justice Victim Satisfaction Survey.
202 เหตุผลเหล่าน้ีมีความซับซ้อน ซ่ึงประกอบด้วยการรับรู้ต่อข้ันตอนและกระบวนการท่ีเท่าเทียมและมีความเป็นธรรม ความรู้สึกในการยุติข้อขัดแย้ง ความสามารถในการแสดงอารมณ์ 

และความเป็นไปได้ในการดำเนินการหรือจัดการกับแรงจูงใจทางสังคม ดูตัวอย่างได้ท่ี Van Camp and Wemmers (2013), “Victim Satisfaction with Restorative Justice”.
203Victims’ Commissioner (2016), A Question of Quality: A review of restorative justice: Part 2 – Victims.

โครงการที�ประสบความสำเร็จจะมีแผนการสื�อสารที�มั�นคงบนพื�นฐานความซื�อสัตย์และความโปร่งใส แม้ว่าในบางครั�งมีข้อ

จำกัดจากความจำเป็นที�จะต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกระบวนการก็ตาม ทั�งนี� จะต้องหลีกเลี�ยงข้อความ

หรือแถลงการณ์สาธารณะที�เกินความจริง การวิพากษ์วิจารณ์ที�ไม่จำเป็นหรือไม่เป็นธรรมของหน่วยงานอื�น หรือองค์ประกอบ

อื�น ๆ ของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการกล่าวอ้างข้อดีและความสำเร็จของกระบวนการเกินจริง ซึ�งควรนำเสนอข้อเท็จจริง 

และเรื�องราวของผู้คนด้วยเหตุผลและซื�อตรงที�สามารถเชื�อมโยงกับสาธารณะได้  ทั�งนี� สามารถระดมความช่วยเหลือจากผู้นำ

ทางความคิดเห็นต่าง ๆ ในชุมชนและโฆษกของหน่วยงานยุติธรรมอื�น ๆ เพื�อให้แน่ใจว่า พวกเขามีท่าทีในการสนับสนุน

กระบวนการนี�ต่อสาธารณะ

สุดท้ายนั�น ทุกโครงการควรมีแผนการสื�อสารในกรณีฉุกเฉินที�พร้อมใช้งานในกรณีเกิดความผิดพลาด หรือผู้กระทำความผิด

ต้องการเรียกร้องความสนใจผิด ๆ หรือในเชิงลบต่อโครงการ ซึ�งในความเป็นจริงแล้ว ทุกโครงการจะต้องคำนึงว่า อย่างน้อย

อาจจะมีสักหนึ�งคดี ไม่ช้าก็เร็วที�จะสร้างปัญหาให้แก่ผู้เสียหายหรือชุมชน  ข้อจำกัดในการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณี

ดังกล่าวนั�นสร้างความสูญเสียให้แก่โครงการที�ขาดประสบการณ์หลายโครงการด้วยกัน 

ตามที�กล่าวไว้ก่อนหน้าในคู่มือฉบับนี� คุณูปการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อผู้เสียหายที�ตกลงเข้าร่วม

กระบวนการมีมากมายหลายด้าน โดยรวมแล้ว ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อกระบวนการมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ �น��� 

การประเมินกระบวนการต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้เสียหายจากอาชญากรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยเหตุผลหลายข้อด้วยกัน��� อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้เสียหายทุกคนที�จะทราบหรือสนใจกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คดีที�ถูกส่งไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีไม่มากนัก แม้ว่าการขอเข้าสู่กระบวนการด้วย

ตัวเองของผู้เสียหายยังคงมีจำนวนน่าพึงพอใจก็ตาม แต่โดยทั�วไปแล้ว ผู้เสียหายที�เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ยังคงมีจำนวนน้อย ตัวอย่างเช่น  ข้อมูลจากการสำรวจอาชญากรรม (Crime Survey) อังกฤษและเวลส์แสดงให้เห็นว่า ในกรณี

ของผู้เสียหายจากอาชญากรรม มีผู้เสียหายเพียงร้อยละ �.� เท่านั�นที�ได้รับโอกาสให้พบกับผู้กระทำความผิด ส่วนผู้เสียหาย

อีกร้อยละ ��.� กล่าวว่า พวกเขาไม่ได้รับโอกาสให้พบกับผู้กระทำความผิด  และผู้เสียหายร้อยละ ��.� ระบุว่า พวกเขา

ยอมรับหากมีข้อเสนอให้พบกับผู้กระทำความผิด���

ที�ไมค่วรมองขา้ม200  เรื�องราวเชิงลบและนา่กลวัอาจนาํไปสูค่วามเขา้ใจผิดและการรบัรูที้�ไมถ่กูตอ้งของสาธารณะ สามารถนาํ

หนว่ยงานอื�น ๆ ไปสูก่าร “ปิดกั�นการรบัรู”้ เกี�ยวกบัโครงการ ในทางตรงกนัขา้ม ประสบการณเ์ชิงบวกของผูเ้ขา้รว่มไมว่า่จะสื�อสาร

ผา่นสื�อหรอืกลไกอื�น ๆ อาจสง่ผลตรงกนัขา้ม

104  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



204 Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective Approaches to  the  Offer  of  Restora- tive Justice”.
205 Shapland, et al. (2011), Restorative Justice in Practice.
206 Bright, J. (2017), Improving Victim Take-up of Restorative Justice, London: Restorative Justice Council; Bargen, C., Lyons, A. and Hartman, M. (2019), 
Crime Victims’ Experiences of Restorative Justice: A listening project, Ottawa: Department of Justice Canada.

เจ้าหน้าที� ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีประสบการณ์ด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีข้อเสนอแนะบางประการในการส่งเสริม

การเข้าร่วมของผู้เสียหาย ดังต่อไปนี�ี����

ในแง่ทัศนคติที�ดีของผู้เสียหายที�มีต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั�น คำถามไม่ได้อยู่ที �ว่า ควรเสนอกระบวน

การยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ แต่ควรถามว่าควรเสนออย่างไร��� ซึ�งไม่ใช่ผู้เสียหายทุกคนจะสนใจ

กระบวนการ และผู้เสียหายจำนวนมากขาดข้อมูลทำให้พลาดโอกาสที�จะรับประโยชน์ที�จะเกิดขึ�น ผู้เสียหายต้องการทราบ

เกี�ยวกับทางเลือกเชิงสมานฉันท์โดยเร็วที�สุด��� แม้ว่าพวกเขาอาจปฏิเสธข้อเสนอของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ก็ตาม ข้อมูลและโอกาสในการเลือกคือการเสริมพลังแก่ผู้เสียหาย และทำให้ผู้เสียหายมีความรู้สึกว่าตนสามารถควบคุม

กระบวนการที�อาจเยียวยาความเสียหายที�ตนประสบได้

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้มีความเหมาะสมกับทุกคดี ดังนั�น การเข้าร่วมกระบวนการของผู้เสียหายจะต้องได้

รับการพิจารณาเป็นรายกรณี ด้วยหลักการและแนวทางที�จะสร้างความเชื�อมั�นว่า ผู้เสียหายจะปลอดภัยอยู่เสมอ  มีการ

เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีหากพวกเขาเข้าร่วม และจะต้องได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ขั�นตอนของกระบวนการ รวมทั�งการสนับสนุนอื�น ๆ

ทั�งนี� ผู้เสียหายที�ตกลงเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความเสี�ยงและมีข้อจำกัด แม้ว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นที�เข้าใจว่า 

ผู้เสียหายจะยินยอมเข้าร่วมกระบวนการและจะไม่ถูกบังคับให้เข้าร่วม ทั�งนี� ไม่ได้หมายว่า ผู้เสียหายจะขัดขวางการดำเนินงาน

ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หากเขาไม่เห็นพ้องที�จะเข้าร่วมกระบวนการ ในเขตอำนาจศาลบางแห่งนั�น ผู้เสียหาย

จะได้รับอำนาจในการควบคุมกระบวนการในระดับที�สูงขึ�นไป ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายอาจมีอำนาจยับยั�งในกรณีที�ตนไม่ประสงค์

ให้มีการดำเนินการประชุมต่อไป แต่เกิดขึ�นไม่บ่อยนัก

• หนุนเสริมหรือส่งเสริมให้ผู้เสียหายสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยตัวเอง 

• ส่งเสริมความตระหนักถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่สาธารณะ

• สร้างความตระหนัก และให้ข้อมูลผู้เสียหายถึงความเป็นไปได้ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยเร็วที�สุด

   หลังจากผู้เสียหายประสบเหตุการณ์ 

• แก้ปัญหากรณีเจ้าหน้าที�งานยุติธรรมในพื�นที�มีข้อจำกัดในการส่งต่อคดี 

• สร้างตัวเลือกและทางเลือกให้แก่ผู้เสียหาย  (เวลา กระบวนการ ทำเลที�ตั�ง ทางเลือกในการเข้าร่วมของผู้เสียหายต่าง ๆ 

   เป็นต้น)

• ให้อำนาจผู้เสียหายในการควบคุม เช่น การตัดสินใจเกี�ยวกับระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการต่าง ๆ เข้าถึงและให้บริการแก่ผู้เสียหาย 

• สร้างความเชื�อมั�นถึงการเข้าร่วมกระบวนการของผู้เสียหายว่า พวกเขาจะได้รับการเสริมทักษะและได้รับการเตรียม

   ความพร้อม 

• ส่งเสริมให้ผู้เสียหายให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในช่วงการประชุมหรือในการเจรจา

• สนับสนุนผู้เสียหาย รวมทั�งมีกระบวนการเพื�อนช่วยเพื�อน

• ให้โอกาสในการติดตามผล และมีการประชุมหลายครั�งตามที�ต้องการ 

• ขจัดอุปสรรคในการเข้าร่วมกระบวนการของผู้กระทำความผิด
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การสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียหายซึ�งจัดทำขึ�นโดยกระทรวงยุติธรรมประเทศนิวซีแลนด ์เมื�อไม่นานมานี�

มีการวัดผลประสบการณ์ของผู้เสียหาย และความพึงพอใจต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ได้รับทุนสนับสนุน

จากกระทรวงยุติธรรมa การสำรวจแสดงให้เห็นว่า อย่างน้อยที�สุด ผู้เสียหายส่วนใหญ่พอใจกับการประชุม

เชิงสมานฉันท์ที�พวกเขาเข้าร่วม (ร้อยละ ��) และโดยรวมมีความพึงพอใจกับประสบการณ์เกี�ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งรวมถึงทั�งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม (ร้อยละ ��) เมื�อพิจารณาผลลัพธ์จาก

ประสบการณ์เชิงบวกของพวกเขานั�น ร้อยละ �� กล่าวว่า พวกเขามีแนวโน้มที�จะแนะนำกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้อื�นที�มีสถานการณ์คล้ายคลึงกันนี� การมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงสมานฉันท์ส่งผลกระทบ

ด้านบวกถึงสามในสี�ของผู้เสียหาย

สาเหตุสำคัญที�ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนไม่พอใจหรือมีแนวโน้มไม่แนะนำกระบวนการนี�ให้กับผู้อื�น ได้แก่ 

พวกเขารู้สึกว่า ข้อมูลขัดแย้งกับสิ�งที�เกิดขึ�นจริงในที�ประชุม พวกเขารู้สึกว่า พวกเขาไม่มีทางเลือกในการเข้าร่วม

ในกระบวนการนี� กระบวนการใช้เวลานานเกินไปนับตั�งแต่เหตุการณ์และการพบกับผู้กระทำความผิดครั�งแรก 

พวกเขารู้สึกว่า ผู้กระทำความผิดไม่จริงใจในการขอโทษ ขาดการติดตาม (ไม่มีข้อเสนอแนะเกี�ยวกับสิ�งที�เกิดขึ�น

กับผู้กระทำความผิด ผู้กระทำความผิดไม่ได้ทำตามข้อตกลงที�วางไว้ และไม่มีการติดตามผู้เสียหายเพื�อดูว่า 

พวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ�มเติมหรือไม่)

a Gravitas (����), Ministry of Justice – Restorative Justice Survey.

ความพึงพอใจต่อการประชุมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

207 Wemmers (2017), “Judging Victims: Restorative choices for victims of sexual violence”.
208 อ้างแล้ว.

ผูเ้สียหายตอ้งการไดร้บัแจง้ขอ้มลูเพื�อที�จะทราบถงึทางเลือกของตวัเอง และสามารถตดัสนิใจไดว้า่ ตอ้งการใหมี้การดาํเนิน

กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกแบบไหน207 นอกจากนี� การระบถุงึแนวทางการจาํแนกคดีของผูใ้หบ้รกิารกระบวนการยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัทก็์มีความสาํคญัเช่นกนั  ซึ�งรวมถึงการสง่ตอ่คดีจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในพื�นที�และองคก์รพนัธมิตร 

การขอเขา้สูก่ระบวนการดว้ยตวัเองของผูเ้สยีหายหรอืผูก้ระทาํความผิด และการจาํแนกองคป์ระกอบของคดี คดีที�มีศกัยภาพ

จะถกูจาํแนกโดยเจา้หนา้ที�ฝ่ายบรหิาร การจาํแนกคดีโดยการเขา้ถงึฐานขอ้มลูของตาํรวจและศาลเกี�ยวกบัการกระทาํความผิด 

ผูก้ระทาํความผิด และผูเ้สยีหาย ซึ�งโดยสว่นใหญ่แลว้ อยูใ่นชว่งก่อนการพิจารณาคดี ซึ�งเป็นที�ยอมรบัวา่เป็นแนวทางที�มีประสทิธิภาพ

ที�สดุ208 ยิ�งไปกวา่นั�น ยงัมีขอ้เสนอแนะวา่ การกาํหนดใหก้ารกระทาํความผิดเฉพาะบางฐานซึ�งถกูกนัไมใ่หเ้ขา้ถงึกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทค์วรถกูเอาออกไป

สรุปสาระสำคัญ

�. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ประสบความสำเร็จจะต้องตอบสนองความต้องการด้านกฎหมายหรือ
    ข้อบังคับ ตลอดจนความต้องการภาวะด้านผู้นำ องค์กร และโครงสร้างที�แข็งแกร่ง ความยั�งยืนในการสนับสนุน
    จากหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา การวิเคราะห์ และระดมทรัพยากรชุมชน และต่อยอดระบบงานยุติธรรม
    ที�แข็งแกร่งที�มีอยู่ รวมไปถึงการวางแผนและการติดตามการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

106  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)

�. มีแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระดับชาติ
    และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
    ตุลาการ และสังคม ตลอดจนชุมชนท้องถิ�น

�. ขั�นตอนการออกแบบประกอบด้วยทางเลือกพื�นฐานหลายประการซึ�งควรเลือกโดยฉันทามติ และมีข้อมูล
    เกี�ยวกับข้อปฏิบัติที�ดีที�ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบด้วย
         • ทางเลือกของรูปแบบที�เหมาะสม
         • กำหนดผลลัพธหรือข้อตกลงที�จะบรรลุผลสัมฤทธิ�ให้ได้
         • องค์กรและทำเลที�ตั�งของโครงการ
         • การตัดสินใจเกี�ยวกับประเภทของคดีที�จะดำเนินการ
         • กำหนดลำดับความสำคัญ
         • การดำเนินงานเพื�อให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักคงภาระรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
         • จัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการที�ชัดเจน จัดการได้ มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ 
         • ใช้นโยบายการดำเนินงานและขั�นตอนการปฏิบัติงานเพื�อรับประกันถึงการบริหารกระบวนการที�มี
            ประสิทธิภาพ 
         • ดำเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่ามีงบประมาณเพียงพอ
         • มีการคาดการณ์ต้นทุน งบประมาณ และเงินทุนที�เพียงพอสำหรับโครงการ 
         • กำหนดบทบาทของอาสาสมัคร

�. ความท้าทายพื�นฐานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ การแสวงหาวิธีการในการระดมการมีส่วนร่วม
    ของภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมในเชิงบวกของชุมชนอย่างมีประสิทธิผลไปพร้อมกับการปกป้องสิทธิ 
    และผลประโยชน์ของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

�. การมีส่วนร่วมของชุมชนสัมพันธ์กับการรับรู้ของสาธารณะและการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

�. การยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความสำคัญอย่างยิ�งในการ
    ดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ประสบความสำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วม
    ของผู้เสียหายโดย
         • เอื�ออำนวยหรือส่งเสริมให้มีการขอเข้าสู่กระบวนการด้วยตัวเอง
         • ยกระดับความตระหนักในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
         • สร้างความตระหนักและให้ข้อมูลเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่ผู้เสียหายโดยเร็วที�สุด
            หลังจากประสบเหตุ
         • แก้ปัญหาข้อจำกัดในเชิงศักยภาพของเจ้าหน้าที�ยุติธรรมในพื�นที�ในการส่งต่อผู้เสียหายมายังกระบวนการ
         • ส่งเสริมให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงบริการสำหรับผู้เสียหาย
         • สร้างความความเชื�อมั�นว่า การเข้าร่วมกระบวนการจะมีการเสริมทักษะและได้รับการเตรียมความพร้อม
         • ขจัดอุปสรรคในการเข้าร่วมกระบวนการของผู้กระทำความผิด

7. การจัดตั้งและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  107
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บทนี�กล่าวถึงการติดตามกระบวนการและกลไกการกาํกบัดแูล เพื�อกาํกบัการบริการดา้นงานยตุิธรรมเชิงสมานฉันทแ์ละ

ผูจ้ดัอบรมกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์และเพื�อตดิตามการดาํเนินการตามมาตรฐานเชิงคณุภาพและมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานระดบัประเทศตลอดจนมาตรฐานอื�น ๆ หลกัการพื �นฐาน (ย่อหนา้ที� ��) สนับสนุนรฐัภาคีใหร้่วมมือกับภาค

ประชาสงัคมตามที�เหมาะสม เพื�อสง่เสรมิการวิจยัและการประเมินกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์พื�อ “ประเมินระดบั

ของผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท ์ในฐานะที�กระบวนการเป็นสว่นเสรมิและเป็นทางเลอืกในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาและเสนอ

ผลลพัธอ์นัพึงประสงคแ์ก่ทุกฝ่าย” นอกจากนี� หลกัการพื �นฐาน  ยงัตระหนักว่า กระบวนการเชิงสมานฉันทอ์าจเปลี�ยน

แปลงไดต้ลอดเวลา และ “ควรใชผ้ลการวิจยัเเละการประเมินผลเป็นแนวทางในการพฒันานโยบายและกระบวนการตอ่ไป”

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรได้รับการกำกับดูแลด้วยมาตรฐานที�หน่วยงานผู้มีอำนาจบริหารกฎหมายให้การ

ยอมรับ และจะต้องพัฒนามาตรฐาน ขีดความสามารถ จริยธรรม และขั�นตอนที�คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั�งจะต้องกำหนดมาตรฐานและขั�นตอนการคัดเลือก การฝึกอบรม การสนับสนุน การกำกับดูแล 

และการประเมินผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ปัจจุบัน งานวิจัยไม่อาจชี�ชัดว่า ผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีศักยภาพจะมีความสามารถในการดำเนิน

กระบวนการได้ดีกว่าผู้จัดกระบวนการคนอื�น ซึ�งการวิจัยที�เป็นระบบเกี�ยวกับผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

พบว่า “เพื�อให้เกิดผลลัพธ์ความยุติธรรมเชิงกระบวนการจากการประชุมคดียุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั�น การคัดเลือกผู้จัด

กระบวนการจากความสามารถพิเศษนั�นมีความสำคัญมากกว่าประสบการณ์หรือการฝึกฝน”���

8.1   การกำกับดูแล

8. การกำกับดูแล การติดตามและ
การประเมินผลกระบวนการ

  

209 Sherman, et al.  (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice”.

หน่วยงานอิสระที�มีอำนาจบริหารกฎหมายควรทำหน้าที�กำกับดูแลการบริการด้านงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และผู้ฝึกอบรม

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกเหนือจากศาล ซึ�งทำหน้าที�กำกับดูแลคดีบางคดี โดยเป็นผู้ทบทวนข้อตกลงและ

ผลลัพธ์จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แล้วนั�น การมีกลไกอื�น ๆ เพื�อทำหน้าที�กำกับดูแลกระบวนการอย่างครอบคลุม

มีความสำคัญอย่างยิ�งเพื�อรักษาคุณภาพของกระบวนการทั�งหมด และเพื�อรับประกันถึงความเที�ยงตรงและการยึดมั�น

ตามหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อีกทั�งเพื�อตรวจสอบว่า กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอื�น ๆ 

ที�มีอยู่ ในบางกรณี การกำกับดูแลจะดำเนินการผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

อย่างต่อเนื�อง



การรับรองและใช้มาตรฐานกระบวนการหมายรวมถึงการมีกลไกกำกับดูแลกระบวนการที �เป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น 

ในสหราชอาณาจักรมีกรอบการประกันคุณภาพซึ�งดำเนินการโดยสภาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice 

Council - RJC) สภาได้พัฒนามาตรฐานการบริการด้านงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ�งกำหนดมาตรฐานที�บริการจะต้องปฏิบัติ

ตามในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีประสิทธิภาพและปลอดภัย บริการที�พิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบริการด้านงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะได้รับเครื�องหมายรับรองคุณภาพบริการเชิงสมานฉันท์ (Restorative 

Service Quality Mark - RSQM)���

• จำนวนและประเภทคดีที�ส่งต่อไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (รวมทั�งพฤติการณ์การกระทำผิด)

• หน่วยงานที�ส่งต่อคดี

• อัตราเเละความถี�ที�ผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายเห็นพ้องที�จะเข้าร่วมกระบวนการ

• เหตุผลที�ผู้เสียหายหรือผู้กระทำความผิดปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการ

• ระยะเวลาที�ใช้ในการเตรียมการ

• สัดส่วนของการประชุมคดีที�ผู้เสียหายเผชิญหน้าผู้กระทำความผิด

• การมีส่วนร่วมจากคู่กรณีแต่ละฝ่าย

• ระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์

• ลักษณะและเนื�อหาของข้อตกลงซึ�งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการ

• อัตราความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อตกลง

สภายุโรป (Council of Europe) เสนอแนะให้รัฐภาคีส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ทั�งการประเมินผลที�รัฐภาคีดำเนินการเองหรือที�สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรภายนอกดำเนินงาน  เพื�อให้กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้หรือให้ผู้ประเมินอิสระภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพบริการได้���

อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แพร่หลายทั�วโลกในช่วงไม่กี�ทศวรรษที�ผ่านมานี� แต่การศึกษาเพื�อ

ประเมินผลกระบวนการเพิ�งจะดำเนินการในช่วงไม่กี�ปีที�แล้วเท่านั�น ซึ�งการประเมินผลมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ�งเพื�อ

ที�จะวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยที�เป็นข้อจำกัดต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ และเพื�อให้พัฒนาแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

โดยใช้หลักฐานจากการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินการกระบวนการใหม่ ๆ

ในการสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลที�เป็นระบบยิ�งขึ�นนั�น จะต้องระบุและรวบรวมข้อมูลที�จำเป็นตามวัตถุประสงค์การ

ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง ตั�งแต่ช่วงแรกที�พัฒนากระบวนการและก่อนเริ�มดำเนินการ และจะต้องกำหนด

มาตรฐานและเป้าหมายของกระบวนการพร้อมกับมีกลไกการประเมินผลกระบวนการ���

กระบวนการประเมินผลสามารถใช้ทั�งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงสถิติที�ควรเก็บรวบรวม ได้แก่

8.2   ความจำเป็นในการติดตามและการประเมินผล
 

210 Restorative Justice Council: The Restorative Service Standards, the Practitioner Code of Practice, and the Code of Practice for Trainers and Training 
Organisations. 
211 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters, 
ย่อหน้า 66. 
212 Galaway, B. (1998), Evaluating Restorative Community Justice Programs, Denver: The Colorado Forum on Community and Restorative Justice. 
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• อตัราและประเภทการกระทาํผิดซํ�าของผูที้�เคยผา่นกระบวนการเชิงสมานฉนัท์

• จาํนวนอาสาสมคัรและชั�วโมงการทาํงานของอาสาสมคัรในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

• ขอ้มลูเกี�ยวกบัคา่ใชจ้า่ย

• ประวตัแิละพื �นเพ (เชน่ อาย ุเพศ เชื �อชาต)ิ ของผูเ้สยีหายจากอาชญากรรม ผูก้ระทาํความผิด สมาชิกชมุชนที�มีสว่นรว่ม

   ในกระบวนการเชิงสมานฉนัท ์และผูจ้ดักระบวนการ

• มมุมองของผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ และความพงึพอใจตอ่ประสบการณแ์ละผลลพัธข์องกระบวนการ

• อปุสรรคในการเขา้ถงึพื �นที�วิจยั ขอ้มลู และผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ

• อปุสรรคในการเขา้ถึงกลุม่ควบคมุซึ�งเป็นผูเ้สียหายทางอาญา และการเขา้ถึงผูก้ระทาํความผิดซึ�งอยู่ภายใตร้ะบบ

   ยตุิธรรมทางอาญาปกติ รวมทั�งอปุสรรคในการควบคมุการดาํเนินงานวิจยั เนื�องจากการเขา้รว่มกระบวนการนั�น

   ตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ

• ความหลากหลายของกระบวนการเชิงสมานฉนัทแ์ละความแตกตา่งของเปา้หมายและวตัถปุระสงค์

• กระบวนการเชิงสมานฉนัทมี์ลกัษณะแตกตา่งกนัและจาํนวนคดีที�กระบวนการดาํเนินการก็ตา่งกนัดว้ยเชน่กนั

• ขอ้จาํกดัในการควบคมุและเปรยีบเทียบเกณฑก์ารสง่ตอ่คดี ศกัยภาพ และการฝึกอบรมผูจ้ดักระบวนการ การดาํเนิน

   กระบวนการแตล่ะคดีมีกรอบกฎหมายและนโยบายตา่งกนั อีกทั�งแตล่ะกระบวนการใชเ้กณฑม์าตรฐานในการประเมิน

   ผลลพัธต์า่งกนัดว้ย

• ตวัชี �วดัความสาํเรจ็ของกระบวนการมีความหลากหลาย

• กรอบเวลาที�ใชป้ระเมินผูก้ระทาํความผิดที�กระทาํผิดซํ�าซึ�งเขา้รว่มกระบวนการเชิงสมานฉนัทแ์ตล่ะกระบวนการมี

   ความแตกตา่งกนั

• แตล่ะกระบวนการใชม้าตรการเฉพาะในการประเมินระดบั “ความพงึพอใจ” ระดบั “ความกลวั” ของผูเ้สยีหายทางอาญา

   เเละผูก้ระทาํความผิด และความคาดหวงัที�ผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหายมีตอ่กระบวนการเชิงสมานฉนัทต์า่งกนั

• วิธีการประเมินประสบการณข์องผูเ้สยีหายทางอาญาและผูก้ระทาํความผิดที�มีตอ่กระบวนการเชิงสมานฉนัท์

นอกจากนี� ยงัสามารถเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพจากการสงัเกตกระบวนการเชิงสมานฉันท ์การสมัภาษณ ์หรือการประชุม

กลุ่มย่อยกับคู่กรณี นักวิชาชีพและผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ควรพฒันาระบบการรวบรวมขอ้มลู เพื�อเก็บขอ้มลูคดีที�รบัเขา้สู่กระบวนการ บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง บริการที�มี และผลลพัธ์

จากกระบวนการ สภายุโรปแนะนาํว่า หน่วยงานที�มีอาํนาจบริหารกฎหมายควรเก็บขอ้มูลที�ไม่ระบุตัวตนทั�วประเทศ 

และเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวเพื�อการวิจยัและการประเมินผล213 ซึ�งการพฒันากรอบการวดัผลลพัธก์ระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทร์ะดบัชาติเป็นประโยชนต์่อการวางรากฐานการประเมินและเปรียบเทียบผลการประเมินอย่างเป็นระบบ

สภายโุรปยงัแนะนาํดว้ยว่า ควรแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหว่างประเทศดา้นการใชก้ระบวนการ การพฒันากระบวนการ เเละ

ผลลพัธจ์ากกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ตลอดจนควรสรา้งนโยบาย การวิจยั การฝึกอบรม และแนวทางใหม ่ๆ รว่มกนั214

ขอ้ควรพิจารณาในการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมี์อยู่ดว้ยกันหลายประการ รายการ

ต่อไปนี�เป็นเพียงบางสว่น ซึ�งยงัไม่ไดค้รอบคลมุประเด็นทั�งหมด

8.3   ข้อควรพิจารณาในการประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

213 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters, 
กฎข้อ 39. 
214 อ้างแล้ว, กฎข้อ 64. 

110  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



• การควบคุมบริบทต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น ความแตกต่างระหว่าง

   เมือง/ชนบท ชุมชนที�มีหลายชาติพันธ์ุ/ชุมชนที�มีชาติพันธ์ุเดียวกัน ชุมชนที�มีปัญหาสูง/ชุมชนที�มีความกลมเกลียวสูง

• การควบคุมความหลากหลายของประเภทการฝึกอบรมที�เจ้าหน้าที�กระบวนการและผู้จัดกระบวนการได้รับ

• การควบคุมกรอบกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที�กระบวนการเชิงสมานฉันท์ใช้

• การสังเกตกระบวนการเชิงปริมาณซึ�งมีความเป็นอัตวิสัยสูง มีความเฉพาะตัว เเละมีปฏิสัมพันธ์ 

• การพัฒนามาตรการเพื�อประเมินว่ากระบวนการเชิงสมานฉันท์สามารถส่งเสริมศักยภาพแก่ชุมชน ครอบครัว เเละ

   ศักยภาพของระบบได้ในระดับใด

• การพัฒนามาตรการเพื�อประเมินการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เสียหาย การสำนึกของผู้กระทำความผิด และการฟื�นฟู

• การนำแนวคิดต่าง ๆ มาปฏิบัติจริง  เช่น ศักยภาพในชุมชน ศักยภาพในครอบครัว ศักยภาพของระบบ การเสริมพลัง

   ให้ผู้เสียหาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน

• การพัฒนามาตรการเพื�อประเมินว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ดำเนินการมีความคุ้มทุนหรือไม่และอย่างไร 

   โดยเฉพาะการเปรียบเทียบความคุ้มทุนระหว่างกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับกระบวนการยุติธรรมทาง

   อาญาปกติ

นอกจากนั�น การประเมินผลสว่นใหญ่ที�ดาํเนินการมาจนถงึปัจจบุนัใหค้วามสาํคญักบัประสบการณข์องผูเ้สยีหายทางอาญา

และผูก้ระทาํความผิด ในอนาคตนั�น งานวิจยัจะตอ้งศกึษาถงึความเหน็ของนกัการเมืองและผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอาวโุส รวม

ทั�งบคุลากรในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา เนื�องจากการตดัสินใจ การปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิการใด ๆ นั�นส่งผลต่อการ

พฒันากระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์การดาํเนินกระบวนการ และความสาํเรจ็ของกระบวนการในทา้ยที�สดุ เชน่เดียวกนั 

การวิจยัในอนาคตจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบับทบาทของผูจ้ดักระบวนการซึ�งสง่ผลตอ่ความสาํเรจ็ของกระบวนการยตุิธรรม

เชิงสมานฉนัท ์รวมทั�งผลกระทบจากการฝึกอบรม บคุลกิลกัษณะและทา่ที รวมทั�งประสบการณข์องผูจ้ดักระบวนการในการ

สรา้งผลลพัธอ์นัพงึประสงคอี์กดว้ย

การวดัผลลพัธข์องกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทท์าํไดห้ลายวิธี เช่น การใชต้วัชี �วดัเชิงอตัวิสยั ไดแ้ก่ การสาํรวจระดบั

ความพงึพอใจของผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํความผิด และบคุคลที�สาม เชน่ ผูอ้าศยัในชมุชน หรอืวิธีวดัเชิงขอ้เทจ็จรงิ เชน่ ระดบัและ

ความรุนแรงของการกระทาํความผิดซํ�า ระดบัความกลวัอาชญากรรมในชมุชน ตวัชี �วดัอื�น ๆ ที�ใชป้ระเมินความพงึพอใจของ

ผูเ้สียหาย ไดแ้ก่ ความพงึพอใจที�มีต่อ (ก) วิธีการจดัการคดี (ข) ผลลพัธข์องคดี (ค) ผูจ้ดักระบวนการ (ง) ความเป็นธรรม

ของกระบวนการและ (จ) ปฏิสมัพนัธก์บัผูก้ระทาํความผิด

สดุทา้ย เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที�เครง่ครดัและเป็นระบบนั�น ควรเปรยีบเทียบประสบการณแ์ละทศันคตขิอง

กลุม่ผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหายที�เขา้รว่มในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทก์บัประสบการณแ์ละทศันคติของกลุม่

ผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหายที�เขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมทางอาญาปกต ิ

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีคุณสมบัติประการหนึ�งคือมุ่งวิเคราะห์อาชญากรรมหรือความขัดแย้งด้วยกรอบความคิดเชิง

บูรณาการ เพื�อจำแนกและแก้ไขเหตุการณ์โดยการแก้ปัญหาที�ต้นตอ ทั�งนี� การสร้างกรอบประเมินผลเพื�อวัดระดับประสิทธิภาพ

ของกระบวนการเชิงสมานฉันท์ในการแก้ปัญหาที�รากเหง้านั�นค่อนข้างยากและท้าทาย ซึ�งการวัดผลกระทบประเภทต่าง ๆ 

จะต้องออกแบบการวิจัยที�มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลจากคู่กรณีที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการเชิงสมานฉันท์

8.4   การวัดผลกระทบของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซ้ำ
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การวิเคราะหก์ารประเมินผลกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทบ์ง่ชี �วา่ โดยเฉลี�ยแลว้ การดาํเนินกระบวนการยตุิธรรมเชิง

สมานฉนัทส์มัพนัธก์บัการลดลงของการกระทาํผิดซํ�าไมม่ากนกัแตก็่ยงัมีนยัสาํคญั ซึ�งการวิเคราะหชี์ �วา่ การดาํเนินกระบวนการ

ยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์มไ่ดแ้สดงใหเ้หน็วา่ ผูก้ระทาํความผิดที�มีความเสี�ยงสงูมีอตัราการกระทาํความผิดซํ้าลดลง การดาํเนิน

กระบวนการกบัผูก้ระทาํความผิดที�มีความเสี�ยงตํ�ามีแนวโนม้วา่จะมีประสทิธิภาพมากกวา่217

สาํหรบัผูป้ฏิบตัิงานบางคนแลว้นั�น สามารถเขา้ใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไ์ดดี้ยิ�งขึ �นในฐานะที�กระบวนการ 

“เป็นองคป์ระกอบหนึ�งของห่วงโซ่ของเหตกุารณที์�อาจดลใจใหผู้ก้ระทาํความผิดเปลี�ยนความคิดและพฤติกรรมได ้แต่ไม่

จาํเป็นวา่ ตอ้งใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์พียงกระบวนการเดียวเทา่นั�น”218 ทา้ยที�สดุนั�น กระบวนการยตุธิรรมเชิง

สมานฉนัทมี์แนวโนม้วา่ สามารถสง่เสรมิการยบัยั�งและลดการกระทาํความผิดซํ�าหากวา่ กระบวนการเป็นสว่นหนึ�งของกรอบ

การฟื�นฟูพฤตินิสยัที�มีความครอบคลมุ เเละมุ่งเนน้การทาํงานกบัผูก้ระทาํความผิดที�มีความเสี�ยงสงูและกระทาํความผิด

รา้ยแรง219

อยา่งไรก็ตาม งานศกึษาตา่ง ๆ กาํหนดแนวคิดและวิธีการวดัผลการกระทาํผิดซํ�าโดยใชต้วัแปรที�แตกตา่งกนัมาก ซึ�งตวัแปร

เหล่านี �ส่งผลต่อผลลพัธข์องการศึกษาที�แตกต่างกัน ที�จริงแลว้นั�น ขอ้คน้พบจากเอกสารการวิจัยเชิงประจักษ์เกี�ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทก์ับการกระทาํผิดซํ�ายังไม่มีความชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม ขอ้คน้พบสาํคญั ๆ 

บางประการจากการประเมินผลกระบวนการที�ผา่นมานั�นมีคณุคา่และไมส่ญูเปลา่

ผูร้ณรงคเ์ชิงนโยบายเพื�อชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายชี �ใหเ้หน็วา่ การที�ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดมีความพงึพอใจและไดร้บัการ

ปฏิบตัิที�เป็นธรรมแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท ์อย่างไรก็ตาม หวัใจสาํคญัในการ

ประเมินและอภิปรายผลความสาํเรจ็ของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทย์งัขึ �นอยู่กบัผลลพัธใ์นการปอ้งกนัการกระทาํ

ผิดซํ้าในอนาคตอีกดว้ย ทั�งนี � การยบัยั�งชั�งใจที�จะไมก่่ออาชญากรรมเป็นกระบวนการหนึ�ง ไมไ่ดเ้ป็นเหตกุารณที์�เกิดขึ �นเพียง

ครั�งใดครั�งหนึ�ง ซึ�งตามที�กลา่วไปแลว้ขา้งตน้นั�น กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถลดการกระทาํผิดซํ�าไดใ้นบาง

สถานการณ ์ตวัอย่างเช่น รายงานจากกระทรวงยตุิธรรมของประเทศนิวซีแลนดแ์สดงใหเ้ห็นว่า ในช่วงหา้ปีที�ผ่านมานั�น 

อตัราการกระทาํผิดซ้ําของผูก้ระทาํความผิดที�เคยเขา้รว่มกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทมี์เพียงรอ้ยละ �� ซึ�งลดตํ�าลง

ในชว่งเวลา �� เดือน และลดตํ�าลงรอ้ยละ �.� ในชว่งเวลาสามปีเมื�อเปรยีบเทียบกบัผูก้ระทาํความผิดกลุม่อื�น215 นอกจากนี� 

การศกึษาอื�น ๆ ยงัแสดงใหเ้หน็ดว้ยวา่ กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์ง่ผลใหผู้ก้ระทาํความผิดเกิดความยบัยั�งชั�งใจไม่

ก่ออาชญากรรม216 งานศกึษาบางงานชี�ว่า ความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทมี์ประสิทธิภาพในการดาํเนินการกบัอาชญากรรม

รา้ยแรงไดม้ากกวา่อาชญากรรมที�มีความรา้ยแรงนอ้ยกวา่

215 Ministry of Justice of New Zealand (2015), Reoffending Analysis for Restorative  Justice  Cases  2008–2013: Summary Results, Wellington, 

New Zealand: Ministry of Justice. 
216  Lauwaert, K. and Aertsen, I. (eds.) (2015), Desistance and Restorative Justice: Mechanisms for desisting from crime within restorative justice practices, 

Leuven: European Forum for Restorative Justice; Robinson, G. and Shapland,

J. (2008), “Reducing Recidivism A Task for Restorative Justice?”, British Journal of Criminology, 48(3), หน้า 337–358; Sherman and Strang, (2012), “Restorative 

Justice as Evidence-based Sentencing”; Sherman, L., et al. (2015), “Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending?”, Journal 

of Quantitative Criminology; Villanueva, L., Jara, P. and García-Gomis, A. (2014), “Effect of Victim-offender Mediation Versus Dispositions on Youth Recidivism: 

The role of risk level”, Journal of Forensic Psychology Practice, 14(4), หน้า 302–316; Maxwell, G.  and A. Morris (2001), “Family Group Conferences and 

Reoffending”, in Morris, A. and Maxwell, G. (eds.), Restora- tive Justice for Juveniles: Conferencing, mediation and circles, Oxford: Hart Publishing.
217  Bonta, J. (2006), Restorative Justice and Offender Treatment, Research Summary, 11 (6), Ottawa: Public Safety Canada. 
218  Abrams, L., Umbreit, M. and Gordon, A. (2006), “Young Offenders Speak About Meeting Their Victims: Implications for  future  programs”,  Contemporary 

Justice Review Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice,  9 (3), หน้า 243–256, หน้า 254. 
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งานวิจัยเกี�ยวกับการกระทำความผิดซ้ำหลังจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แสดงให้เห็นว่า สิ�งที�สามารถใช้พยากรณ์

การกระทำความผิดซ้ำคือปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับผู้กระทำความผิด เช่น อายุ อายุขณะกระทำความผิดครั�งแรก เพศ และประวัติ

การกระทำความผิดที�ผ่านมา เพศชายมีแนวโน้มกระทำความผิดซ้ำมากกว่าเพศหญิง และหากเยาวชนเริ�มกระทำความผิด

ตั�งแต่อายุยังน้อย จะมีโอกาสกระทำความผิดซ้ำสูงขึ�น��� การประเมินผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

เกี�ยวกับมิติอื�น ๆ นอกเหนือจากตัวผู้กระทำความผิดมีความท้าทายมากกว่า เช่น กระบวนการที�มีอยู่และที�ดำเนินการอยู่เสริม

พลังผู้เสียหายและชุมชนในระดับใด ซึ�งงานศึกษาดัชนีชี�วัดคุณภาพเหล่านี�จะต้องใช้การวิจัยเชิงลึก

การประเมินผลการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บางส่วนพิจารณาผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม

จากการประชุมคดีสำหรับผู้กระทำความผิดที�มีอายุน้อย ซึ�งนอกเหนือไปจากการทบทวนผลกระทบจากการประชุมคดีโดย

เปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากกระบวนพิจารณาความในศาลหรือโครงการหันเหคดีจากกระบวนการยุติธรรมที�ีศาลใช้แล้วนั�น 

การศึกษาเหล่านี�ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที�แตกต่างหลากหลายที�เกิดขึ�นกับผู้กระทำความผิด และลักษณะการประชุม

คดีที�จะทำนายโอกาสการกระทำความผิดซ้ำ��� การประเมินเหล่านี�วิเคราะห์ว่า ความแตกต่างในการดำเนินกระบวนการ

ที�สัมพันธ์กับการกระทำความผิดซ้ำแทนที�จะเปรียบเทียบผลกระทบของการดำเนินกระบวนการสองกระบวนการหรือมากกว่า

นั�นต่อพฤติกรรมกระทำความผิดซ้ำในอนาคต การวิจัยเหล่านี�แสดงให้เห็นว่า นอกจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการยับยั�งไม่

กระทำความผิดซ้ำ  (เช่น อายุ เพศ ประวัติการกระทำผิดที�ผ่านมา เป็นต้น) แล้วนั�น ยังมีปัจจัยที�ปรากฏขึ�นในการประชุมคดี

ซึ�งเกี�ยวข้องกับการลดการกระทำความผิดซ้ำ ตัวอย่างเช่น การกระทำความผิดซ้ำมีแนวโน้มลดลงเมื�อผู้กระทำความผิดที�

อายุน้อยสำนึกผิดหรือเมื�อบรรลุข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ด้วยฉันทามติอย่างจริงใจต่อกัน และมีข้อสังเกตด้วยว่า การกระทำ

ผิดซ้ำจะลดต่ำลงเมื�อผู้กระทำความผิดอายุน้อยมีประสบการณ์ที�ดีกับกระบวนการโดยไม่รู้สึกอับอาย มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อตกลงของกระบวนการ มีความสำนึกผิดต่อการกระทำของตนและรู้สึกว่าตัวเองได้แก้ไขในสิ�งผิด

แล้ว รวมทั�งได้พบและขอโทษผู้เสียหาย

219 Ward, T., Fox, K.J. and Garber, M. (2014), “Restorative justice, offender rehabilitation and desistance”, Restorative Justice: An International Journal, 
2 (1): หน้า 24–42. โปรดพิจารณา: Lauwaert, K. (2015), Guidance for Developing Restorative Justice Processes Supporting Desistance: Promising practices, 
Leuven: European Forum for Restorative Justice.เพ่ิมเติม.
220 Hayes, H. and Daly, K. (2003), “Youth Justice Conferencing and Reoffending”, Justice Quarterly, 20(4): 725–764, หน้า 20. 
221 เพ่ิงอ้าง.; โปรดพิจารณา: Hayes and Daly (2004), “Conferencing and Re-offending in Queensland”’; Maxwell and Morris (2001), “Family Group Conferences 
and Reoffending”. เพ่ิมเติม.
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�. การวัดผลลัพธ์จากโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทำได้หลายวิธี อาทิ การใช้ตัวชี�วัดเชิงอัตวิสัย ได้แก่ 

    การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และบุคคลที�สาม เช่น ผู้อาศัยในชุมชน 

    หรือวิธีวัดเชิงข้อเท็จจริง เช่น การวัดระดับการกระทำผิดซ้ำเเละความอุกฉกรรจ์แห่งคดีที�มีการกระทำผิดซ้ำ

    หรือระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมในชุมชน เป็นต้น

�. การตกลงใช้กรอบการวัดผลลัพธ์โครงการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นพื�นฐานเพื�อการประเมินโครงการ

    และเพื�อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ

114  คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง



115

ไม่มีสิ�งใดจำกัดการใช้หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เว้นแต่บุคลากรวิชาชีพด้านยุติธรรม องค์กรภาคประชาสังคม และ

สมาชิกชุมชนจำกัดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตน หลักการและแนวปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะตามเขตอำนาจศาลและชุมชนต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างที�ใช้ในคู่มือฉบับนี�ให้ความ

สำคัญกับพลวัตของแนวปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ�งใช้ในเขตอำนาจศาลและชุมชนต่าง ๆ ทั�วโลก ควรใช้

ตัวอย่างเหล่านี�ในฐานะการอธิบายเพิ�มเติม และการแสดงถึงแนวทางที�ระบบยุติธรรมและชุมชนได้ใช้หลักการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ในการตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด ครอบครัว และชุมชนของพวกเขาโดยรวม

ประสบการณ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั�วโลกแสดงให้เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีศักยภาพมากพอที�จะแก้ปัญหา 

และฟื�นฟูความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ยังทำให้เสียงจากผู้เสียหายทรงพลังมากขึ�น เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาได้รับผิดชอบต่อพฤติกรรม

ของตนและได้รับความช่วยเหลือที�จำเป็นเพื�อแก้ปัญหาเฉพาะ และชุมชนมียุทธศาสตร์ที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ซึ�งไม่เพียง

แก้ปัญหาอาชญากรรมเท่านั�น แต่ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันข้อพิพาทและเสริมศักยภาพในการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งอีกด้วย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มิใช่วิธีการจัดการอาชญากรรมที� “ใช้ได้กับทุกสถานการณ์” ด้วยเหตุนี� กระบวนการจึงมี

วิวัฒนาการและพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื�อให้รัฐบาลและชุมชนดำเนินการตามหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในลักษณะ

ที�จะตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายจากอาชญากรรม ผู้กระทำความผิด และผู้อาศัยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

มาตรวัดผลความสำเร็จของแนวทางเชิงสมานฉันท์ประการหนึ�งคือ การพัฒนาและเผยแพร่กระบวนการรูปแบบต่าง ๆ ซึ�งหวัง

เป็นอย่างยิ�งว่า แนวทางและตัวอย่างในคู่มือฉบับนี�จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและชุมชนในการพิจารณาและดำเนิน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

บทสรุป
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อารัมภบท

ระลกึวา่ ความรเิริ�มดา้นกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทเ์ตบิโตอยา่งมีนยัสาํคญัทั�วโลก

ยอมรบัวา่ ความคดิรเิริ�มตา่ง ๆ มกัอา้งอิงรูปแบบของความยตุธิรรมตามจารตีและความยตุธิรรมในกลุม่ชนพื �นเมือง ซึ�งมีมมุมองวา่ 
โดยพื �นฐานแลว้ อาชญากรรมเป็นอนัตรายตอ่ประชาชน

ย้าํเนน้วา่ ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทคื์อการพฒันาวิธีการรบัมือกบัการก่ออาชญากรรมซึ�งเคารพศกัดิ�ศรแีละความเทา่เทียม
ของปัจเจกบคุคล สรา้งความเขา้ใจและสง่เสรมิความสามคัคีในสงัคมผา่นการเยียวยาผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํความผิด และชมุชน

ย้าํเนน้วา่ กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทช์ว่ยใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมแสดงความรูส้กึและแบง่ปันประสบการณ์
ของตนไดโ้ดยเปิดเผย และกระบวนการมีเปา้หมายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ตระหนกัวา่ แนวทางเชิงสมานฉนัทใ์หโ้อกาสผูเ้สยีหายไดร้บัการฟื�นฟ ูรูส้กึปลอดภยัขึ �น และแสวงหาขอ้ยตุ ิชว่ยใหผู้ก้ระทาํความผิด
ทราบขอ้มลูเชิงลกึทั�งดา้นสาเหตแุละผลกระทบจากพฤตกิรรมของตน  และใหผู้ก้ระทาํความผิดแสดงความรบัผิดชอบอยา่งมี
ความหมาย ทั�งยงัช่วยใหช้มุชนเขา้ใจสาเหตเุบื �องหลงัอาชญากรรม ตลอดจนสง่เสรมิความเป็นอยูที่�ดีในชมุชนและปอ้งกนั
อาชญากรรม

รบัทราบวา่ ความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทส์รา้งมาตรการตา่ง ๆ ที�มีความยืดหยุน่และสามารถปรบัใชใ้นระบบยตุธิรรมทางอาญา
ที�มีอยูแ่ลว้ และเป็นสว่นเสรมิระบบยตุธิรรมทางอาญาโดยคาํนงึถงึสภาพการณด์า้นกฎหมาย สงัคม และวฒันธรรม

ยอมรบัวา่ การใชค้วามยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทไ์มส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิของรฐัในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดที�ถกูกลา่วหา

ภาคผนวก. องค์การสหประชาชาติ
หลักการพื้นฐานแห่งองค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยการดำเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ในเรื่องทางอาญา

 



I. นิยาม

�. “กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท”์ หมายถงึ กระบวนการใด ๆ ที�ใชก้ระบวนการเชิงสมานฉนัทแ์ละพยายามบรรลผุลลพัธ์
เชิงสมานฉนัท์

�. “กระบวนการเชิงสมานฉนัท”์ หมายถงึ กระบวนการใดก็ตามซึ�งผูเ้สยีหาย ผูก้ระทาํความผิด และบคุคลอื�น ๆ หรอืสมาชิก
ชมุชนซึ�งไดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมมีสว่นรว่มดว้ยความแข็งขนั ในการแกไ้ขปัญหาอนัเป็นผลมาจากอาชญากรรม
ดว้ยความชว่ยเหลอืจากผูจ้ดักระบวนการเชิงสมานฉนัท ์กระบวนการเชิงสมานฉนัทอ์าจรวมถงึ การไกลเ่กลี�ย การปรองดอง
การประชมุคดี และการพิจารณาคดีแบบวงกลม

�. “ผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท”์ หมายถงึ ขอ้ตกลงที�จดัทาํขึ �นอนัเป็นผลมาจากกระบวนการเชิงสมานฉนัท ์ผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท์
หมายรวมถงึ การรบัมือและกระบวนการตา่ง ๆ เชน่ การชดใช ้การเยียวยา การกลบัคืนสูส่งัคม และการบรกิารชมุชน โดยมี
จดุมุง่หมายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของปัจเจกบคุคล ความตอ้งการสว่นรวม ความรบัผิดชอบตอ่คูก่รณี ตลอดจนการ
บรรลผุลสมัฤทธิ�ในการสง่คืนผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดกลบัคืนสูส่งัคม

�. “คูก่รณี” หมายถึง ผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํความผิดและบคุคลอื�น ๆ หรอืสมาชิกชมุชนที�ไดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมซึ�ง
เขา้รว่มกระบวนการเชิงสมานฉนัท์

�. “ผูจ้ดักระบวนการ” หมายถงึ บคุคลผูมี้บทบาทในการดาํเนินการและสนบัสนนุการเขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์
ของคูก่รณีดว้ยความเป็นธรรมและเป็นกลาง 

II. การใช้กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์

�. สามารถใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาไดท้กุขั�นตอน ทั�งนี �เป็นไปตามที�กฎหมาย
ในประเทศกาํหนด

�. ควรใชก้ระบวนการเชิงสมานฉนัทใ์นกรณีที�มีหลกัฐานเพียงพอที�จะกลา่วหาผูก้ระทาํความผิด และเมื�อผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํ
ความผิดใหค้วามยินยอมโดยอิสระและสมคัรใจ ผูเ้สียหายและผูก้ระทาํความผิดสามารถเพิกถอนความยินยอมดงักลา่วได้
ทกุขั�นตอนในระหว่างกระบวนการ ขอ้ตกลงควรจดัทาํดว้ยความสมคัรใจและควรกาํหนดภาระผกูพนัที�สมเหตสุมผลและ
ไดส้ดัสว่นตอ่ความผิดนั�น

�. โดยปกตแิลว้ ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความผิดควรเหน็พอ้งกนัในขอ้เทจ็จรงิพื �นฐานแหง่คดีในการเขา้รว่มกระบวนการยตุธิรรม
เชิงสมานฉนัท ์ไมค่วรใชก้ารเขา้รว่มของผูก้ระทาํความผิดเป็นหลกัฐานฟอ้งวา่ ผูก้ระทาํความผิดยอมรบัผิดในการดาํเนินคดี
ภายหลงั

�. ควรพิจารณาความเหลื�อมลํ้าที�นาํไปสูค่วามไมเ่ทา่เทียมทางอาํนาจ รวมทั�งความแตกตา่งทางวฒันธรรมระหวา่งคูก่รณีใน
การสง่ตอ่คดีและในการดาํเนินกระบวนการเชิงสมานฉนัท์

��. การสง่ตอ่คดีและดาํเนินการใด ๆ ภายใตก้ระบวนการเชิงสมานฉนัทต์อ้งคาํนงึถงึความปลอดภยัของคูก่รณี 

��. ในกรณีที�เป็นไปไม่ไดห้รอืไม่เหมาะสมที�จะใชก้ระบวนการเชิงสมานฉนัท ์ควรสง่คดีไปยงัหน่วยงานยตุิธรรมทางอาญา 
และควรตดัสนิวา่ ควรดาํเนินการตอ่อยา่งไรโดยไมร่อชา้ ในกรณีเชน่นี � เจา้หนา้ที�กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาควรพยายาม
กระตุน้ใหผู้ก้ระทาํความผิดแสดงความรบัผิดชอบตอ่ผูเ้สียหายและชมุชนที�ไดร้บัผลกระทบ  และสนบัสนนุใหผู้เ้สียหายและ
ผูก้ระทาํความผิดกลบัคืนสูช่มุชน
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III. การดาํเนินกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์

��. รฐัภาคีควรพิจารณากาํหนดแนวทางและมาตรฐานซึ�งมีอาํนาจทางนิตบิญัญตัริองรบั เพื�อกาํกบัดแูลการใชก้ระบวนการ
ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์มื�อจาํเป็น แนวปฏิบตัิและมาตรฐานขา้งตน้พงึเคารพหลกัการพื �นฐานที�กาํหนดไวใ้นตราสารฉบบันี �
และควรย้ําเนน้ประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี �

           (ก)     เงื�อนไขการสง่ตอ่คดีเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

           (ข)     การจดัการคดีหลงัผา่นกระบวนการเชิงสมานฉนัท์

           (ค)     คณุสมบตั ิการฝึกอบรม และการประเมินผูจ้ดักระบวนการ

           (ง)     การบรหิารกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

           (จ)     มาตรฐานขีดความสามารถและระเบียบการดาํเนินการเพื�อกาํกบัดแูลการดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์

��. ควรใชม้าตรการคุม้ครองเชิงกระบวนการขั�นพื �นฐาน ซึ�งรบัประกนัวา่ ผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สยีหายจะไดร้บัความเป็นธรรม
ในกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์โดยเฉพาะในกระบวนการเชิงสมานฉนัท์

           (ก)     ตามที�กฎหมายในประเทศกาํหนด ผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํความความผิดควรมีสทิธิปรกึษาที�ปรกึษาดา้นกฎหมาย
       เกี�ยวกบักระบวนการเชิงสมานฉนัท ์และควรจดัใหมี้บรกิารแปลภาษาและ/หรอืลา่มแปลภาษาหากจาํเป็น 
       ผูเ้ยาวค์วรมีสทิธิรบัความชว่ยเหลือจากผูป้กครองหรอืผูด้แูล

           (ข)     คูก่รณีทั�งสองฝ่ายควรไดร้บัแจง้สทิธิ ลกัษณะของกระบวนการเชิงสมานฉนัท ์และผลที�อาจเกิดขึ �นจากการตดัสนิใจ
       เขา้รว่มกระบวนการ ก่อนตกลงเขา้สูก่ระบวนการเชิงสมานฉนัท ์

           (ค)     ไมค่วรบงัคบัหรอืชกัจงูผูเ้สยีหายหรอืผูก้ระทาํความผิดดว้ยวิธีการที�ไมเ่ป็นธรรมใหเ้ขา้สูก่ระบวนการเชิงสมานฉนัท์
       หรอืใหย้อมรบัผลลพัธจ์ากกระบวนการเชิงสมานฉนัท์

��. จะตอ้งรกัษาความลบัในการหารอืตา่ง ๆ ในกระบวนการเชิงสมานฉนัทที์�ไมไ่ดด้าํเนินการเป็นสาธารณะ และไมค่วรเปิดเผย
ขอ้มลูการหารอืภายหลงั เวน้แตคู่ก่รณีตกลงใหเ้ปิดเผยไดห้รอืกฎหมายภายในประเทศกาํหนดใหเ้ปิดเผย

��. ควรมีการกาํกบัดแูลผลลพัธที์�ตกลงกนัภายใตก้ระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยหนว่ยงานตลุาการ หรอืผนวกผลลพัธ์
ที�ตกลงไว้ในคาํสั�งจากตลุาการหรือในการพิจารณาคดีตามความเหมาะสม ในกรณีที�มีการจดัทาํผลลพัธเ์ชิงสมานฉันท ์
ผลลพัธค์วรมีสถานะเชน่เดียวกบัคาํสั�งจากตลุาการหรอืคาํพิพากษาอื�น ๆ และควรตดัโอกาสในการฟอ้งคดีหากคดีมีขอ้เทจ็จรงิ
เดียวกนั

��. หากคูก่รณีไมส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงรว่มกนัได ้ควรสง่คดีกลบัไปยงักระบวนการยตุธิรรมทางอาญาที�มีอยู ่และตดัสนิใจ
วา่จะดาํเนินการอยา่งไรโดยไมร่อชา้ หากคูก่รณีไมส่ามารถตกลงกนัได ้ไมค่วรใชเ้หตนีุ �อา้งในกระบวนพิจารณาความอาญา
ที�เกิดขึ �นภายหลงั

��. หากผูก้ระทาํความผิดไมป่ฏิบตัติามขอ้ตกลงจากกระบวนการเชิงสมานฉนัท ์ ควรสง่คดีกลบัไปยงักระบวนการเชิงสมานฉนัท ์
หรอืหากกฎหมายในประเทศกาํหนดมาตรการไวเ้ป็นอื�น ใหส้ง่คดีเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมทางอาญาที�มีอยู ่และควรตดัสนิ
วา่จะดาํเนินการตอ่อยา่งไรโดยไมร่อชา้ ไมค่วรใชก้ารที�คูก่รณีไมส่ามารถปฏิบตัติามขอ้ตกลงเป็นเหตเุพิ�มโทษในกระบวนการ
พิจารณาคดีทางอาญา เวน้แตเ่ป็นคาํสั�งทางตลุาการหรอืเป็นไปตามคาํพิพากษา 
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��. ผูจ้ดักระบวนการควรปฏิบตัหินา้ที�ดว้ยความเป็นกลางและเคารพศกัดิ�ศรขีองคูก่รณี ผูจ้ดักระบวนการควรทาํใหแ้นใ่จวา่ 
คูก่รณีปฏิบตัิตอ่อีกฝ่ายดว้ยความเคารพตอ่กนั และชว่ยใหคู้ก่รณีทั�งสองฝ่ายหาทางออกรว่มกนัได้

19. ผูจ้ดักระบวนการควรเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถิ�นและชมุชนเป็นอย่างดี และผูจ้ดักระบวนการควรผ่านการอบรมเบื �องตน้
ก่อนทาํหนา้ที�ตามความเหมาะสม

IV. การพฒันากระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันทอ์ย่างต่อเนื�อง

20. รฐัภาคีควรพิจารณากาํหนดยทุธศาสตรแ์ละนโยบายระดบัชาติที�มุ่งพฒันาความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์และส่งเสรมิ
วฒันธรรมที�เอื �อตอ่การใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ในหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หนว่ยงานยตุิธรรม หนว่ยงาน
ดา้นสงัคม และในชมุชนทอ้งถิ�น

21. หนว่ยงานยตุธิรรมทางอาญาและผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทค์วรหารอืสมํ�าเสมอเพื�อพฒันากระบวนการ
และผลลพัธร์ว่มกนั ตลอดจนเพิ�มประสทิธิภาพของกระบวนการและผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท ์และเพื�อคน้หาแนวทางในการผนวก
แนวทางเชิงสมานฉนัทก์บัแนวปฏิบตัใินกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา เพื�อใหส้ามารถใชก้ระบวนการเชิงสมานฉนัทไ์ดก้วา้ง
และครอบคลมุมากขึ �น 

22. รฐัภาคีควรร่วมมือกับภาคประชาสงัคมตามที�เหมาะสม เพื�อส่งเสริมการวิจยัและการประเมินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัท ์และเพื�อประเมินขอบเขตของผลลพัธเ์ชิงสมานฉนัท ์วา่สามารถเป็นสว่นเสรมิหรอืเป็นทางเลอืกแทนกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา และสรา้งผลลพัธที์�พงึประสงคแ์ก่ทกุฝ่าย เมื�อระยะเวลาผา่นไป กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทอ์าจ
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัเปลี�ยนใหมี้รูปแบบที�ชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขึ �น รฐัภาคีพงึสง่เสรมิใหป้ระเมินผลกระบวนการและปรบั
เปลี�ยนกระบวนการสมํ�าเสมอ และควรใชผ้ลการวิจยัเเละผลการประเมินผลเป็นแนวทางในการพฒันานโยบายและกระบวนการ
ตอ่ไป

V. ข้อกาํหนดการยกเว้น 

23. หลกัการพื �นฐานยอ่มไมมี่สว่นใดกระทบตอ่สทิธิของผูก้ระทาํความผิดหรอืผูเ้สยีหาย ซึ�งตราไวใ้นกฎหมายภายในประเทศ
หรอืกฎหมายระหวา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง
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