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คูม่ อื ฉบับนีอ� อกแบบเพือ� ให้ผมู้ บี ทบาทในระบบยุตธิ รรมทางอาญาทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ อาทิ ผูก้ ำหนดนโยบาย สมาชิกสภา
นิตบิ ญ
ั ญัติ ผูเ้ ชีย� วชาญกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กลุม่ ชุมชน ผูป้ ฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ เจ้าหน้าที�
องค์กรภาคประชาสังคม และบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานที�ดำเนินการด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในบริบทต่าง ๆ โดยสามารถนำไปใช้ในฐานะเอกสารอ้างอิงและเครื�องมือฝึกอบรมได้ คู่มือฉบับนี�ออกแบบมาเพื�อใช้ร่วมกับ
หลักสูตรการอบรมความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� เป็นเครือ� งมือทีส� ำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
พัฒนาขึ�นเพื�อเป็นแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการส่งมอบบริการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
คูม่ อื ฉบับนีค้ รอบคลุมสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์หลักของคู่มือฉบับนี�คือ เพื�อนำเสนอภาพรวมเกี�ยวกับประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
รูปแบบทีก� ระชับและชัดเจน ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบตั ทิ ด�ี ที ง�ั ในการออกแบบ และการดำเนินโครงการกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์
คูม่ อื ฉบับนีค� รอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ว่าด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ อาทิ มาตรฐานเพือ� การนำไปปฏิบตั ิ รูปแบบ
กระบวนการประเภทต่าง ๆ ปัญหาทีพ� บในการออกแบบและการดำเนินกระบวนการ พลวัตการดำเนินกระบวนการ การพัฒนา
กระบวนการและการดำเนินการ และการระดมทรัพยากรจากชุมชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการ
นำเสนอข้อมูลและตัวอย่างทีจ� ะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ บนฐานบริบททางสังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย
ที�มีความหลากหลาย
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2 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

คู่มือฉบับนี้แบ่งเป็น 8 บท ดังนี้
บทที� � เป็นบทนำว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ และคุณูปการของกระบวนการ
เนือ� งจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มนี ยิ ามหลากหลาย บทนีจ� ะได้อธิบายถึงนิยามของกระบวนการทีใ� ช้ในคูม่ อื ฉบับนี�
บทที� � แนะนำ หลักการพืน� ฐานขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ� งทางอาญา (ต่อไปนีจ� ะ
เรียกว่า หลักการพืน� ฐาน) ตลอดจนมาตรฐานระหว่างประเทศอืน� ๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในบริบทเฉพาะ บทที� � จะเสนอตัวอย่างแนวทางต่าง ๆ ที�จัดทำขึ�นเพื�อกำกับการพัฒนา และดำเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์
บทที� � เสนอภาพรวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประเภทต่างๆ ที�ใช้แพร่หลาย ได้แก่ การไกล่เกลี�ยระหว่างผู้กระทำ
ความผิดกับผู้เสียหาย การประชุมกลุ่มเพื�อระงับข้อพิพาท การประชุมล้อมวงพิจารณาข้อพิพาท และการประชุมกรรมการ
ยุตธิ รรมในชุมชน บทนีจ� ะครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั เวทียตุ ธิ รรมของชนพืน� เมืองและ
กระบวนการยุติธรรมตามจารีต รวมทั�งการประยุกต์ใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทความยุติธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน
บทที� � อธิบายถึงการดำเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� มิได้เป็นเพียงกระบวนการทางเลือกเท่านัน�
แต่ยงั เป็นส่วนเสริมสำหรับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในทุกขัน� ตอนทีเ� กิดขึน� ในกระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่ กระบวนการ
ก่อนการพิจารณาคดีในฐานะทีเ� ป็นการหันเหผูก้ ระทำความผิดจากการดำเนินคดี ชัน� การพิจารณาคดีและชัน� การตัดสินโทษ และใน
ขัน� ตอนหลังการพิจารณาคดีในฐานะมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก หรือเป็นส่วนเสริมของการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวหรือ
เพิม� เติมจากโทษจำคุก หรือเมือ� ได้รบั การปล่อยตัวจากเรือนจำในฐานะส่วนหนึง� ของกระบวนการส่งคืนผูก้ ระทำความผิดสูส่ งั คม
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
รายละเอียดถึงวิธกี ารแก้ปญ
ั หาข้อกังวลเกีย� วกับการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในคดีทเ�ี กีย� วข้องกับอาชญกรรมร้ายแรง
ได้แก่ ข้อกังวลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เสียหาย นอกจากนี� บทนี�จะได้ทบทวนคำถามการใช้แนวทาง
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในอาชญากรรมเฉพาะด้าน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงจากคูค่ รอง ความรุนแรงต่อเด็ก
ความรุนแรงทางเพศ และอาชญากรรมจากความเกลียดชัง
บทที� � เสนอแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื�อพัฒนาและดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยทบทวนประเด็นสําคัญ
ในการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้มคี วามยั�งยืนและมีประสิทธิผล ตลอดจนการยํา� เน้นความจําเป็ นทีต� อ้ งตรา
กฎหมายหรือกฎระเบียบ และความจําเป็ นในการสร้างภาวะผูน้ าํ ภายในองค์กรเพื�อกําหนดแผนงานและโครงสร้างของ
กระบวนการ การได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรยุตธิ รรมทางอาญา การวิเคราะห์เเเละระดมทรัพยากรจากชุมชน และการบริหาร
จุดแข็งที�มีอยูภ่ ายในชุมชนและกระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนการวางแผนและการตรวจสอบการดําเนินกระบวนการ
บทที� � ยํา� เน้นความจําเป็ นในการกํากับดูแลกระบวนการ การติดตามและการประเมินผล รวมทัง� อภิปรายความสําคัญในการ
ประเมินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ การวัดผลกระทบ และการเผยแพร่แนวปฏิบตั ิท�ีดี

1. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
และกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice programmes) ตัง� อยูบ่ นฐานความเชื�อว่า คูก่ รณีหรือผูท้ �ีได้รบั ผล
กระทบจากอาชญากรรมควรมีสว่ นร่วมเชิงรุกในการเยียวยาความเสียหาย การบรรเทาความทุกข์ทรมานที�เกิดขึน� รวมทัง� มี
ส่วนร่วมในการป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึน� ซํา� แนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถือว่าเป็ นทัง� เครือ� งมือและวิธีการ
ทีจ� ะส่งเสริมขันติธรรมและสร้างการมีสว่ นร่วม การเปิ ดเผยความจริง เป็ นการส่งเสริมและกระตุน้ การแสดงออกโดยสันติและแก้
ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนช่วยเสริมสร้างการเคารพความหลากหลาย และส่งเสริมการปฏิบตั ทิ �มี คี วามรับผิดชอบต่อชุมชน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้เป็นแนวทางใหม่ ทว่ามีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ซึง� สามารถสืบค้นย้อนกลับไปยังช่วง
ก่อนการพัฒนาระบบยุติธรรมเชิงอาญาสมัยใหม่ในสังคม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ปฏิบัติสืบเนื�องกันมาผ่าน
แนวทางของชนพื�นเมืองต่าง ๆ และจารีตประเพณีเพื�อแก้ไขปัญหาความยุติธรรมและความขัดแย้ง กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์สามารถปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมที�หลากหลายและความต้องการของชุมชนได้
ปัจจุบนั การจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมผ่านกลไกการเสวนา การมีสว่ นร่วมของชุมชน ตลอดจนการเผยแพร่
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กำลังได้รบั การสนับสนุนเพิม� มากยิง� ขึน� �
รูปแบบความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทงั� กระบวนการแบบใหม่ ๆ และกระบวนการทีม� อี ยูเ่ ดิมเป็ นเครือ� งมือทีช� มุ ชนสามารถนําไปใช้
ในการบรรเทาความเสียหายจากพฤติกรรมอาชญากร กระบวนการประกอบด้วยปั จเจกบุคคลซึง� เกี�ยวข้องโดยตรงหรือได้รบั
ผลกระทบจากอาชญากรรม และในบางกรณีอาจให้สมาชิกชุมชนมีสว่ นร่วมได้ดว้ ย โดยสามารถปรับกระบวนการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทค�ี กู่ รณีสามารถเข้าร่วมโดยสมัครใจ และแต่ละฝ่ ายมีโอกาสเข้าร่วมในการเจรจาหรือหารือเพือ� ให้เกิดความเข้าใจ
และข้อตกลงร่วมกันด้วยความปลอดภัย
แม้คมู่ อื ฉบับนีใ� ห้ความสำคัญกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ� งทางอาญา แต่พงึ ระลึกว่ากระบวนการเชิงสมานฉันท์
ยังสามารถบรรลุผลสัมฤทธิใ� นการนำไปใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงในบริบทและพืน� ทีท� ห�ี ลากหลายนอกเหนือ
จากเรือ� งทางอาญาอีกด้วย อาทิ ความขัดแย้งในครอบครัว โรงเรียน เพือ� นบ้าน การกีฬา สถานทีท� ำงาน เรือนจำ รวมถึงในกรณี
การร้องเรียนเจ้าหน้าที�ตำรวจ
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4 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

1.1 กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื อะไร
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ คือ แนวทางทีเ� สนอทางเลือกใหม่ ๆ สูค่ วามยุตธิ รรมแก่ผกู้ ระทําความผิด ผูเ้ สียหาย และชุมชน
กระบวนการนีส� ง่ เสริมการเข้าร่วมของผูเ้ สียหายในการแก้ไขสถานการณ์ อีกทัง� เปิ ดโอกาสให้ผทู้ �ียอมรับผิดต่อความเสียหาย
ที�เกิดจากการกระทําของตัวเองได้สาํ นึกและแสดงความรับผิดชอบต่อผูเ้ สียหาย กระบวนการนีอ� ยู่บนฐานที�ว่า พฤติกรรม
อาชญากรรมนัน� ไม่ได้เพียงแต่เป็ นการละเมิดกฎหมายเท่านัน� แต่ยงั เป็ นอันตรายและสร้างความเสียหายแก่ผเู้ สียหายและชุมชน
อีกด้วย การทบทวนเอกสารแสดงให้เห็นถึงนิยามกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทแ�ี ตกต่างกันออกไปเนื�องจากคุณลักษณะ
ที�หลากหลาย และพัฒนาการของแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท� วั โลก นิยามบางประการให้นา�ํ หนักที�องค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมของกระบวนการ การเผชิญหน้า และการเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมสานเสวนา ขณะทีน� ยิ ามส่วนหนึง� เน้นยํา� ผลลัพธ์
เชิงสมานฉันท์ เช่น การเยียวยา การรักษาและฟื � นฟูเหยื�ออาชญากรรม และการกลับคืนสูส่ งั คมของผูก้ ระทําความผิด ซึง� นิยาม
ส่วนใหญ่ตา่ งเห็นพ้องในองค์ประกอบหลักเหล่านี �
• ให้ความสําคัญกับอันตรายและความเสียหายที�เกิดจากพฤติกรรมอาชญากร
• การมีสว่ นร่วมโดยสมัครใจจากผูท้ �ไี ด้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมมากที�สดุ ได้แก่ ผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด ซึง� ใน
บางกระบวนการหรือการดําเนินการนัน� ผูส้ นับสนุนหรือสมาชิกครอบครัว สมาชิกของชุมชนที�มีสว่ นได้สว่ นเสีย และ
ผูเ้ ชี�ยวชาญจะเข้าร่วมในกระบวนการด้วย
• การเตรียมความพร้อมคูก่ รณีในการเข้าร่วมกระบวนการโดยผูป้ ฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ท�ผี า่ นการ
ฝึ กอบรมมาแล้ว
• การเจรจาหรือสานเสวนาระหว่างคูก่ รณีเพื�อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงสิ�งที�เกิดขึน� และผลที�ตามมา รวมทัง� ข้อตกลง
ว่าด้วยสิ�งที�จะต้องกระทํา
• ผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างกันออกไป อาจรวมถึงการแสดงออกถึงการสํานึกผิดและ
การยอมรับผิดชอบของผูก้ ระทําความผิด รวมทัง� การตกลงที�จะให้การชดเชยเยียวยาผูเ้ สียหายหรือชุมชน
• การสนับสนุนผูเ้ สียหายในการรักษาและบําบัดฟื � นฟู และการช่วยให้ผกู้ ระทําความผิดสามารถกลับคืนสูส่ งั คม และยุติ
การกระทําที�จะสร้างความเสียหายหรืออันตรายซํา� ในอนาคต
ผู้เสียหายจากอาชญากรรม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มจี ดุ มุง่ หมายให้ผเู้ สียหายได้มสี ว่ นร่วม อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรือ� ง “ผูเ้ สียหาย”
ยังเป็ นประเด็นเรียกร้องให้มกี ารกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร (operationalization) เพื�อวัตถุประสงค์ในการนิยาม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพืน� ฐานเกีย� วกับการอํานวยความยุตธิ รรมแก่ผทู้ ไ�ี ด้รบั
ความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อาํ นาจโดยมิชอบ ค.ศ. ���� (���� Declaration of Basic Principles
of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power) นิยามว่า ผูเ้ สียหาย คือ “บุคคลหรือกลุม่ บุคคลซึง� เป็ น
ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายไม่วา่ จะเป็นการบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจหรือสิทธิขนั� พืน� ฐาน โดยเป็ นผลมาจากการกระทําความผิดทางอาญาภายในรัฐสมาชิก รวมถึงกฎหมาย
อืน� ๆ ทีห� า้ มการใช้อาํ นาจโดยมิชอบทางอาญา” a ปฏิญญานีย� งั นับรวมครอบครัวปัจจุบนั หรือผูท้ อ�ี ยูใ่ นความอุปการะ
ของผูเ้ สียหายและบุคคลทีไ� ด้รบั อันตรายจากการให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายทีก� าํ ลังประสบเหตุรา้ ยหรือในการป้องกัน
การตกเป็ นผูเ้ สียหายภายใต้นิยามของ “ผูเ้ สียหาย”

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.

คำว่า “กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์” ตามวัตถุประสงค์ของคูม่ อื ฉบับนี� ให้นยิ ามทีม� คี วามหมายครอบคลุมตามทีป� รากฏใน
หลักการพืน� ฐาน ว่า “โครงการใด ๆ ซึง� ใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์และมุง่ ผลสัมฤทธิใ� นทางสมานฉันท์”�
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Economic and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, หน้า 1.

1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 5

สาระสำคัญในนิยามนี�คือ กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ�งกำหนดชัดเจนว่า “กระบวนการใด ๆ ที�ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด
และในกรณีจำเป็น ปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกชุมชนอื�น ๆ ที�ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในการแก้ปญ
ั หาทีเ� กิดจากอาชญากรรม ด้วยความช่วยเหลือจากผูจ้ ดั กระบวนการ”� ซึง� ปัจเจกบุคคลทีเ� ข้าร่วมในกระบวนการ
จะเรียกว่า “คูก่ รณี” กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มหี ลายรูปแบบ ขึน� อยูก่ บั เทคนิคและประเภทของการเสวนาหรือหารือ
ตัวอย่างเช่น ในยุโรป ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกระบวนการในฐานะ “การไกล่เกลี�ย”� ซึ�งต่างจากการพิพากษาคดีตามกฎหมาย
ส่วนในประเทศและมลรัฐอืน� ๆ อาจรูจ้ กั กระบวนการภายใต้ชอ�ื “การประชุมเพือ� ยุตขิ อ้ พิพาท” “การสานเสวนา” “การพิจารณา
คดีแบบวงกลม” หรือ “การสร้างสันติภาพ”
ใน หลักการพืน� ฐาน นัน� ผลลัพธ์ของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื “ข้อตกลง” ซึง� เป็นผลมาจากกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ที�ตอบสนองความต้องการระดับปัจเจกและความต้องการส่วนรวม ตลอดจนความรับผิดชอบของทั�งคู่กรณี
ทั�งยังทำให้ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้อีกครั�ง� ซึ�งมีข้อสันนิษฐานว่า ผลลัพธ์ของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่งผลให้เกิดการเยียวยา การให้สินไหมทดแทนหรือการชดเชย ซึ�งผลลัพธ์ของกระบวน
การมีแตกต่างหลากหลาย
ทัง� นี � ส่วนใหญ่แล้ว จะมีการจําแนกผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ระหว่างทรัพย์สิน (เช่น สินไหมทดแทน
ในรู ปตัวเงิน) และรู ปแบบการชดเชยเชิงสัญลักษณ์6 การชดเชยเชิงสัญลักษณ์อาจหมายรวมถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริง
การขอโทษ และการขอโทษอย่างเป็ นทางการ การรับรูข้ องสาธารณะถึงความเสียหายทีเ� กิดขึน� ความพึงพอใจต่อมาตรการป้องกัน
การรําลึกเหตุการณ์ การประกันว่าจะไม่กระทําผิดซํา� และการทํากิจกรรมบริการชุมชนหรือองค์กรการกุศลโดยสมัครใจ
ซึง� ส่วนใหญ่แล้ว ผลลัพธ์ของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มกั ประกอบด้วยการชดเชยทัง� สองรูปแบบ ผูก้ ระทําความผิด
โดยเฉพาะกรณีผกู้ ระทําความผิดทีเ� ป็นผูเ้ ยาว์ ไม่จาํ เป็นจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินเสมอไป แต่การแสดงท่าทีสาํ นึกผิด
อาทิ การขอโทษ การแสดงความรับผิดชอบ การทํากิจกรรมบริการชุมชน หรือการดําเนินการเพื�อป้องกันการกระทําผิดซํา�
จะเป็ นบทบาทที�เป็ นคุณต่อผูเ้ สียหายหรือชุมชน เนื�องจากเป็ นการสร้างความรูส้ กึ ว่า มีความยุติธรรมเกิดขึน� มีการเยียวยา
และการยุตทิ างอารมณ์7 ในบางกรณี กระบวนการข้างต้นสามารถทําให้คกู่ รณีทงั� สองฝ่ ายปรองดองกันได้ในท้ายที�สดุ

1.2 วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ผูป้ ฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มเี เนวโน้มเห็นพ้องร่วมกันว่า การแก้ปัญหาอาชญากรรมใด ๆ ทีใ� ช้กระบวนการ
“เชิงสมานฉันท์” อย่างแท้จริง ไม่ได้อยูท่ �ีการเจาะจงเลือกการปฏิบตั หิ รือใช้กระบวนการใดกระบวนการหนึง� เท่านัน� สิ�งสําคัญ
ยิ�งกว่าคือ การยึดมั�นค่านิยมที�มคี วามครอบคลุมชุดหนึง� ซึง� เป็ นพืน� ฐานร่วมกันสําหรับทุกฝ่ ายที�เข้าร่วมกระบวนการเพื�อแก้ไข
อาชญากรรมเเละผลพวงจากอาชญากรรม8 ค่านิยมพืน� ฐานชุดนีป� ระกอบด้วย ความจริง ความยุติธรรม ความปลอดภัย
ด้านร่างกายและอารมณ์สาํ หรับผูเ้ ข้าร่วม การมีสว่ นร่วม การเสริมศักยภาพผูเ้ ข้าร่วม การคุม้ ครองสิทธิของผูเ้ สียหายและ
ผูก้ ระทําความผิด การชดเชยเยียวยา ความสมานฉันท์ การเคารพและให้เกียรติตอ่ ผูเ้ ข้าร่วมทุกคน ความสมัครใจ ตลอดจน
กระบวนการและผลลัพธ์ท�ีโปร่งใส
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Economic and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, หน้า 2.
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-print24pp.pdf.
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6 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

คุณค่าทีเ่ ป็นแนวทางการปฏิบตั สิ คู่ วามยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
การชดเชย มุ่งเน้นการสำนึกผิดและเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรมทั�งด้านร่างกาย อารมณ์ และ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของผู้ที�ได้รับผลกระทบ
การเคารพ ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมด้วยการเคารพศักดิ�ศรี ความเมตตา และรับฟังเสียงทุกเสียงเท่าเทียมกัน
ความสมัครใจ สร้างความมัน� ใจว่าการเข้าร่วมกระบวนการของผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทำความผิด และสมาชิกชุมชน
เป็นไปด้วยความสมัครใจ เข้าร่วมโดยเสรี มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมที�มีความหมายจากผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ รวมถึงผูเ้ สียหาย
ผูก้ ระทําความผิด เพื�อน ครอบครัว และชุมชนของทัง� สองฝ่ าย
การเสริมศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมสือ� สารและแสดงมุมมองของตนได้ดว้ ยความเปิดเผย ตรงไปตรงมา
และมีบทบาทอย่างแข็งขันในการตัดสินใจถึงสิ�งที�ตัวเองต้องการในการเข้าร่วมกระบวนการ
ความปลอดภัย ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการทุกคนได้รบั การคุม้ ครองความปลอดภัยด้านร่างกาย อารมณ์ วัฒนธรรม
จิตวิญญาณ และสุขภาวะ ทั�งนี� การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรสร้างอันตรายต่อ
ผู้เข้าร่วมไม่ว่าคนใดก็ตาม
ความรับผิดชอบ ช่วยให้ผทู้ ส�ี ร้างความเสียหายได้สำนึกผิดและแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ตลอดจน
มีการชดใช้
การกลับตัว ให้โอกาสผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดได้รับความเข้าใจ เยียวยา และเปลี�ยนแปลง รวมทั�งมี
ส่วนร่วมในการฟื�นฟูและการกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือการกลับมาเป็นสมาชิกในสังคม
ทีม� า: Department of Justice Canada (����), Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters, Ottawa: Justice Canada.

จุดมุ่งหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีหลายด้านด้วยกัน ซึ�งล้วนประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี�
(ก) สนับสนุนผูเ้ สียหาย ให้พน้ื ทีใ่ นการส่งเสียง รับฟังเรือ่ งราว ส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงถึงความต้องการและความปรารถนาของตน
ให้คำตอบแก่ผเู้ สียหาย ช่วยให้พวกเขามีสว่ นร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา และเสนอความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้ผเู้ สียหาย
ในช่วงประมาณสองทศวรรษทีผ� า่ นมา มีเสียงเรียกร้องให้ระบบยุตธิ รรมทางอาญาเปลีย� นจุดเน้นไปทีค� วามต้องการและ
การพิทักษ์ผลประโยชน์แก่ผู้เสียหายโดยตรงมากขึ�น (เช่น ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล การเสริมศักยภาพผ่าน
การมีสว่ นร่วม การเปิดโอกาสให้ผเู้ สียหายแสดงออก การเอาใจใส่ การแก้ไขฟืน� ฟูความรูส้ กึ ว่าผูเ้ สียหายสามารถควบคุม
ชีวติ ตนเอง และสามารถดำรงชีวติ ได้ดว้ ยความปลอดภัยได้อกี ครัง� ) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพืน� ฐานเพือ� ความยุตธิ รรม
ของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและการใช้อาํ นาจโดยมิชอบ (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
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถสนับสนุนกระบวนการ ซึง� เคารพการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ สียหาย และการเสนอ
สิง� ทีผ� เู้ สียหายคิดว่าเป็นคุณต่อตนเอง ผูเ้ สียหายสามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการทีค� มุ้ ครองและปฏิบตั ติ อ่ พวกเขาด้วย
ความเป็นธรรมและให้ความเคารพเพือ� แสวงหาการแก้ไขและการชดเชย ผูเ้ สียหายทีเ� ข้าร่วมกระบวนการจะต้องมีสว่ นร่วม
ในการพิจารณาว่า ผลลัพธ์ที�ตัวเองต้องการจากกระบวนการคืออะไร เพื�อนำไปสู่การปิดฉากความเสียหายที�ได้รับ��
9

General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, หน้า 7.
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).
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1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 7

(ข)

การเยียวยาความสัมพันธ์บางส่วนทีถ่ กู ทำลายเนือ่ งจากอาชญากรรมโดยการสร้างฉันทามติวา่ จะแก้ปญ
ั หาอย่างไร
ให้ดีที่สุด
คุณลักษณะสำคัญของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื การตอบสนองต่อพฤติกรรมทางอาญาในขอบเขตที�
กว้างกว่าตัวผู้กระทำความผิดและความผิด การสร้างสันติภาพ การระงับข้อพิพาท การฟื�นคืนความสัมพันธ์และ
การสมานฉันท์ ถือว่าเป็นวิธกี ารปฐมภูมเิ พือ� ความยุตธิ รรมและเป็นแนวทางสนับสนุนผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด
ไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยสาธารณะแก่ชมุ ชนในวงกว้าง ซึง� กระบวนการมีสว่ นร่วมจะ
ช่วยจำแนกสาเหตุที�เป็นรากเหง้าของอาชญากรรมและช่วยกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมอีกด้วย

(ค)

ยืนหยัดคานิยมที่ชุมชนเชื่อถือและประณามพฤติกรรมอาชญากร
วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประการหนึ�งคือ การประณามพฤติกรรมบางประการ อันเป็ น
วัตถุประสงค์เดียวกับพืน� ฐานกฎหมายอาญาที�ใช้มานานหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตาม วิธีการประณามพฤติกรรม
อาชญากรนัน� ไม่เหมือนกัน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิ ดโอกาสให้ชุมชนยืดหยัดธํารงค่านิยมทาง
สังคมในลักษณะทีย� ดื หยุน่ มากขึน� โดยมิได้พจิ ารณาเฉพาะกฎระเบียบทีม� ี แต่พจิ ารณาพฤติการณ์การกระทําความผิด
สถานการณ์จากฝ่ ายผูเ้ สียหาย และผูก้ ระทําความผิดในระดับปั จเจกด้วย ซึง� การประณามจะประสบความสําเร็จ
ก็ต่อเมื�อใช้กระบวนการเชิงบวกแทนที�จะมุ่งไปที�การประณามพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ยงั ถือว่าการประณามพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นส่วนสําคัญ แต่รูปแบบและวิธีการประณามในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยอ่ มแตกต่างกันได้

(ง)

สนับสนุนใหทุกฝายที่เกี่ยวของรับผิดชอบตอการกระทําของตนโดยเฉพาะผูกระทําความผิด
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มงุ่ ให้ผกู้ ระทําความผิดรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและผลที�ตามมา ซึง� แตกต่างจาก
การดําเนินคดีอาญาทีเ� น้นการกําหนดโทษและการประเมินความผิดทางกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
เปลีย� นกระบวนทัศน์จากการทีผ� กู้ ระทําความผิดพึงรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ� กิดขึน� ไปสูก่ ารให้ความสําคัญกับการ
เยียวยาความเสียหาย และหลีกเลีย� งการก่อความเสียหายซํา� อีกในอนาคต กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สนับสนุน
ให้ทกุ ฝ่ ายทีม� สี ว่ นเกีย� วข้องกับการกระทําความผิดหรือสถานการณ์ทน�ี าํ ไปสูก่ ารกระทําความผิด รับผิดชอบต่อบทบาท
ที�ตนเกี�ยวข้องกับการกระทําความผิด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กาํ หนดว่า เมื�อผูก้ ระทําความผิดแสดง
ความรับผิดชอบแล้วจะต้องดําเนินการอย่างไร โดยมิได้อาศัยการบังคับใช้กฎเกณฑ์ตามกฎหมายทั�วไปโดยอัตโนมัติ
หากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทาํ หน้าทีไ� ด้เต็มที� จะทําให้ผกู้ ระทําความผิดไม่เพียงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ทีเ� กิดขึน� เท่านัน� แต่ผกู้ ระทําความผิดจะเข้าสูก่ ระบวนการเพือ� ปลีย� นแปลงด้านการรูค้ ดิ และอารมณ์ ทัง� ยังต้องปรับปรุง
ความสัมพันธ์ท�ีตนมีกบั ชุมชนอีกด้วย

(จ)

ระบุผลลัพธ์เพื่อมองไปข้างหน้าและเพื่อความสมานฉันท์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้ให้ความสำคัญที�การละเมิดกฎและการลงโทษตามกฎหมายที�ควรได้รับ
แต่มุ่งไปที�ผลกระทบจากการกระทำที�สร้างความเสียหายต่อผู้เสียหายและชุมชนเป็นหลัก ถึงแม้ว่ากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถช่วยแก้ปญ
ั หาภาวะการพึง� พาโทษจำคุกมากเกินไป แต่กระบวนการไม่ได้มงุ่ หมายไป
ทีก� ารยกเลิกการลงโทษทุกรูปแบบ (เช่น การปรับ การคุมประพฤติ หรือแม้แต่การจำคุก) กระบวนการมุง่ สร้างผลลัพธ์
เพื�อความสมานฉันท์และมองการณ์ข้างหน้าเพื�อลดความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น ให้โอกาสผู้กระทำความผิดในการ
ชดเชยอย่างมีความหมายและฟืน� ฟูความสัมพันธ์ทเ�ี สียหายจากการกระทำของตนเอง โดยสามารถใช้กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ควบคูไ่ ปกับมาตรการรูปแบบอืน� ๆ (เช่น การรักษาด้วยยา การบำบัดสุขภาพจิต และการกำกับ
ดูแลผู้กระทำความผิด)

8 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

(ฉ)

การปองกันการกระทําผิดซํ้าโดยการสงเสร�มใหผูกระทําความผิดกลับตัวและเอื้ออํานวยการกลับคืนสูชุมชน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้ความสําคัญต่อความเสียหายทีผ� กู้ ระทําความผิดก่อขึน� เป็ นหลักโดยมิได้ละเลย
พฤติกรรมของผูก้ ระทําความผิดในอนาคต ทัง� ผูเ้ สียหายและชุมชนคาดหวังว่าการสํานึกผิดจะนําไปสูค่ วามรับผิดชอบ
ซึง� ไม่เพียงแต่เพื�อชดเชยความเสียหายที�เกิดขึน� แต่ยงั เป็ นการหลีกเลีย� งการกระทําที�กอ่ ความเสียหายในอนาคตด้วย
องค์ประกอบสําคัญในการทําข้อตกลงในกระบวนการไกล่เกลีย� หรือกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อน�ื ๆ เน้นคํามั�นว่า
ผูก้ ระทําความผิดจะปรับพฤติกรรมของตนในอนาคต กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มวี ตั ถุประสงค์เพือ� ให้ผกู้ ระทํา
ความผิดกลับตัวหรือ “ปฏิรูปตัวเอง” อันเป็ นวัตถุประสงค์ท�มี คี วามชอบธรรมและสําคัญ ดังนัน� กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ จึงเป็ นการป้องกันการกระทําผิดซํา� การยืนยันให้ผกู้ ระทําความผิดเข้าใจและยอมรับผิดชอบผลจากการ
กระทําของตนเอง ย่อมสือ� ความหมายอย่างชัดแจ้งว่าต้องการให้ผกู้ ระทําความผิดเปลีย� นพฤติกรรมในอนาคต ซึง� ครอบครัว
ของผูก้ ระทําความผิด ผูอ้ �นื ในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานตามกฎหมายมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการกลับตัวนี �

1.3 คุณปู การของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
แม้วา่ ในปัจจุบนั การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างเป็นระบบยังมีขอ้ จำกัด แต่ผลการวิจยั ชีว� า่
การใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ไม่วา่ ในขัน� ตอนใดในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาก็ตาม มีศกั ยภาพทีจ� ะแก้ไขความขัดแย้ง
อย่างมีประสิทธิภาพในการทำให้ผกู้ ระทำความผิดรับผิดชอบต่อการกระทำของตน เเละชดเชยความต้องการของผูเ้ สียหายได้
ดีกว่าการใช้กระบวนการยุติธรรมมาตรฐานเพียงอย่างเดียว��
ข้อค้นพบทัว� ไปบางประการต่อไปนีม� าจากการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ตง�ั เเต่เริม� แรกจนถึงปัจจุบนั
• ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สง่ ผลด้านบวกในการลดความถี�และความรุนแรงของการกระทําความผิดซํา� ได้เป็ นอย่างดี12
• หากใช้แนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นส่วนหนึ�งของกรอบการฟื � นฟูพฤตินิสยั มีแนวโน้มว่า กระบวนการสามารถ
ระงับความต้องการก่ออาชญากรรมและลดการกระทําความผิดซํา� ได้
• กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน� เมื�อมีการเจาะจงเป้าหมายไปที�ผกู้ ระทําความผิดที�มี
ความเสี�ยงสูงและกระทําความผิดอาญาร้ายแรง
• การแก้ปัญหาทีป� ระสบความสําเร็จและผลลัพธ์จากกระบวนการเชิงสมานฉันท์ทงั� ในการไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายและ
ผูก้ ระทําความผิด รวมถึงการประชุมเพือ� ระงับข้อพิพาทระหว่างผูก้ ระทําความผิด สามารถเกิดขึน� ได้กบั ความผิดทีเ� กีย� วข้อง
กับทรัพย์สนิ และความรุนแรง ผูก้ ระทําความผิดทีเ� ป็ นผูใ้ หญ่และผูเ้ ยาว์ และสําหรับผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายทัง� ที�
รูจ้ กั กันและที�เป็ นคนแปลกหน้า
• โดยเนือ� แท้แล้ว กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถนํามาใช้ได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดด้านฐานความผิด

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.

1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 9

• ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ ระทําความผิดจํานวนมากยินดีเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
จึงควรแจ้งให้คกู่ รณีทราบว่ามีทางเลือกดังกล่าวด้วย13
• อัตราการเข้าร่วมกระบวนการของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ ระทําความผิดแตกต่างกันตามประเภทของฐาน
ความผิด คุณลักษณะกลไกการส่งต่อ คุณลักษณะเฉพาะของผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายในฐานะปั จเจก และ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิด14
• โดยทั�วไปแล้ว กลุม่ ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและชุมชนมักให้การสนับสนุนให้ผกู้ ระทําความผิดชดเชยความเสียหายและ
สนับสนุนแนวทางความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในการ
ส่งเสริมแนวทางสูค่ วามยุตธิ รรมที�สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึน� 15
• ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมหลายรายต้องการพบกับผูก้ ระทําความผิดด้วยความปลอดภัย กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์สามารถบรรเทาผลกระทบทางอารมณ์จากการตกเป็นเหยือ� และลดภาวะอาการป่ วยทางจิตด้วยเหตุรุนแรงได้
(post-traumatic stress disorder)16
• ทัง� ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ ระทําความผิดเห็นว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มีความเป็ นธรรมและ
เป็นทีพ� งึ ประสงค์มากกว่ากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีใ� ช้กนั ตามปกติ งานวิจยั จํานวนมากระบุวา่ มีอตั ราความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ จากทัง� ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ ระทําความผิดอยูใ่ นระดับสูงมาก17
• กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถเพิ�มการมีสว่ นร่วมจากชุมชนและเอือ� อํานวยให้สมาชิกในชุมชนมีสว่ นร่วม
รับมือและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมและความผิดปกติในสังคม
• อาสาสมัครยุตธิ รรมสมานฉันท์ในชุมชนทีผ� า่ นการอบรมทีเ� หมาะสม มีศกั ยภาพในการทําหน้าทีผ� จู้ ดั กระบวนการเช่นเดียว
กับผูเ้ ชี�ยวชาญด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา18
• ประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะเพิม� สูงขึน� เมือ� หน่วยงานและกระบวนการทํางานร่วมภายในกรอบ
ความร่วมมือเดียวกัน
• กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะมีเป้าหมายในการดําเนินการให้ลลุ ว่ งตามกําหนดเวลา
• กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีศกั ยภาพในการลดต้นทุนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและลดเวลาในการ
ดําเนินการในศาล รวมทัง� ยกระดับการส่งมอบบริการ
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 Victimoffender 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 victimoffender 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.

10 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ผลประโยชน์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีคุณูปการ ดังต่อไปนี�
• สนับสนุนให้ผเู้ สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ ระทําความผิดสามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมสําหรับใช้ใน
วงกว้างและใช้เวลาไม่นาน
• ผูเ้ สียหายมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีการรับฟังผูเ้ สียหาย ผูเ้ สียหายมีโอกาสทําความเข้าใจผูก้ ระทําความผิด
• ให้คาํ ตอบแก่ผเู้ สียหายและชุมชน รวมทัง� สิทธิท�ีจะทราบข้อมูลและสิทธิในการเข้าถึงความจริง
• ผูเ้ สียหายมีโอกาสได้รบั การชดเชยทัง� ด้านทรัพย์สนิ และการชดเชยเชิงสัญลักษณ์
• เอือ� อํานวยให้ผเู้ สียหายฟื � นตัวและบรรเทาผลกระทบทางอารมณ์ และช่วยลดผลกระทบจากความกระทบ
กระเทือนทางจิตใจจากอาชญากรรมต่อผูเ้ สียหาย
• เป็ นทางเลือกนอกเหนือจากการดําเนินคดีอาญา
• ลดความถี�และความรุนแรงจากการกระทําผิดซํา� โดยเฉพาะเมื�อใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็ น
ส่วนหนึง� ของแนวทางฟื � นฟูพฤตินิสยั ในกรอบที�กว้างขึน�
• หลีกเลีย� งการตีตราผูก้ ระทําความผิดและช่วยให้ผกู้ ระทําความผิดสามารถกลับคืนสูช่ มุ ชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ยกระดับการมีสว่ นร่วมจากสาธารณะและยกระดับความเชื�อมั�นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในชุมชน
• ยกระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
• หนุนเสริมความริเริม� ในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ�นให้ประสิทธิภาพมากขึน�
• พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตํารวจและชุมชนให้ดีย�ิงขึน�
• ลดต้นทุนและความล่าช้าในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา

1.4 มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศว่าด้วยความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในปี ���� คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้รับรอง หลักการพื�นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญา เพื�อเสนอแนวทางแก่ประเทศสมาชิกในการพัฒนาและดำเนิน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หลักการพืน� ฐาน เป็นเครือ� งมือแรกทีอ� งค์การสหประชาชาติพฒ
ั นาเพือ� ความยุตธิ รรมทางอาญา
เชิงสมานฉันท์ หลักการพื�นฐาน ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ�นเพื�อเป็นเอกสารที�มีสภาพบังคับใช้ทางกฎหมายหรือเป็นคำสั�ง แต่เป็น
การให้ขอ้ มูลและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกนำหลักการมาใช้ และกำหนดมาตรฐานของมาตรการความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ภายใต้บริบทแนวปฏิบตั ริ ะดับชาติทม�ี อี ยูแ่ ล้ว โดยคำนึงถึงบริบททางกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในประเทศ��
หลักการพืน� ฐาน เสนอแนวทางสำคัญด้านการใช้และการดำเนินการภายใต้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนการ
คุ้มครองขั�นพื�นฐาน เพื�อให้แน่ใจว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้กำหนดนโยบาย องค์กร ชุมชน และเจ้าหน้าที�ในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาทีเ� กีย� วข้อง จะใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้อย่างเหมาะสมและมีสว่ นร่วมพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื�อแก้ปัญหาอาชญากรรม
บทที� � และภาคผนวกจะอภิปรายถึง หลักการพืน� ฐาน โดยในบทที� � จะเสนอมาตรฐานและบรรทัดฐานต่าง ๆ ขององค์การ
สหประชาชาติดา้ นอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญาโดยสรุป เพือ� เป็นภาพรวมการใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในบริบทเฉพาะ

1.5 กรอบการดำเนินงานทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
หลักการพืน� ฐาน ย่อหน้า �� ยํา� เตือนว่า การดําเนินการด้านนิติบญ
ั ญัติมีความจําเป็ นและสําคัญต่อการกําหนดมาตรฐาน
และให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายที�จาํ เป็ นบางประการสําหรับคูก่ รณีในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยขึน� อยูก่ บั
บริบทด้านกฎหมาย
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สถานะทางกฎหมายและรากฐานของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในทางปฏิบตั มิ คี วามแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละ
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
กฎหมายว่าด้วยการพิพากษาลงโทษหรือการกำหนดอัตราโทษอนุญาตให้เลือ� นการพิจารณาคดี รอการลงโทษ หรือการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม ซึ�งล้วนเป็นการสร้างพื�นที�ที�จะเอื�ออำนวยให้เกิดการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อย่างไรก็ตาม กรอบการดำเนินงานทางนิติบัญญัติเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าและจำเป็นต่อการพัฒนาโครงการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หลักนิตธิ รรมหรือความชอบด้วยกฎหมายทีม� อี ยู่�� โดยเฉพาะอย่างยิง� ในกรณี
ทีค� วามริเริม� หรือโครงการใหม่ ๆ ซึง� มีเป้าหมายในการปฏิรปู วิธกี ารในระบบ การดำเนินการในเชิงโครงสร้างกับผูก้ ระทำความผิด
บางกลุ่ม (เช่น ผู้กระทำความผิดที�เป็นเยาวชน) ผู้กระทำความผิดบางประเภท (เช่น ความผิดฐานการคุ้มครองการประมง)
หรือเพือ� เสนอแนะทางเลือกใหม่ ๆ ในการดำเนินการ (เช่น การหันเหคดี) ซึง� ล้วนอาศัยกรอบการดำเนินการทางกฎหมายใหม่ ๆ
ตัวอย่างเช่น ในประเทศเม็กซิโก ได้ลงมติเห็นชอบระบบยุติธรรมอาญาสำหรับวัยรุ่นแห่งชาติ (Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes) ซึง� นำไปสูก่ ารสร้างระบบยุตธิ รรมองค์รวมสำหรับวัยรุน่ และยังได้กำหนด
กรอบการทำงานทีใ� ช้ในการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะทางเลือกสูก่ ารดำเนินการในระบบปกติ ในประเทศ
จอร์เจีย ประมวลกฎหมายยุติธรรมสำหรับผู้เยาว์ พ.ศ. ���� (Juvenile Justice Code ����) เสนอทางเลือกโดยให้ใช้
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะกลไกการหันเหคดีก่อนการตั�งข้อกล่าวหาสำหรับผู้กระทำความผิดที�ยังเป็นผู้เยาว์
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มฐี านทางกฎหมายทีม� น�ั คงและชัดเจนรองรับ ก็ยงั ไม่อาจรับประกันได้วา่
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
ชายขอบหรือไม่ได้ถกู นำมาใช้เท่าทีค� วร ในขณะทีย� งั ไม่มกี ารบัญญัตใิ นทางกฎหมายเป็นฐาน (statutory foundation) การบรรจุ
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึง� ของการดำเนินการประจำทีม� อี ยูใ่ นระบบยุตธิ รรมทางอาญาอาจประสบความ
ยุ่งยาก การตรากฎหมายจะช่วยผลักดันให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงอาญาบ่อยครั�งขึ�น ทั�งยังประกันว่าจะมีการใช้
กระบวนการสมานฉันท์ตามที�คาดการณ์ไว้แน่นอนในฐานะที�มีการกำหนดความคุ้มครองทางกฎหมายที�จำเป็นในการใช้
กระบวนการในวงกว้าง ประเทศทีม� กี ารใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างแพร่หลาย เช่น นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ
เบลเยียม ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ล้วนตราตัวบทกฎหมายทีเ� ข้มแข็งเพือ� ให้ศาลและอัยการสามารถส่งต่อคดีไปยังกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวบทกฎหมายเพียงประการเดียวย่อมไม่อาจปรับปรุงความริเริม� ส่งเสริมการเข้าถึง
และรับประกันความครอบคลุม และประกันประสิทธิภาพการดำเนินการได้�� คูม่ อื บทที� � จะทบทวนคำถามในการพัฒนากรอบ
การดำเนินการทางนิติบัญญัติที�เพียงพอ รวมทั�งแนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันและการดำเนินงาน
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12 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาททางเลือก
แนวคิดของการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) และกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
สามารถใช้ร่วมกันได้ เนื�องจากส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการทั�งสองมีวิธีการคล้ายกัน (การเจรจา การไกล่เกลี�ย
สมานฉันท์) ซึ�งจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างกระบวนการทั�งสองมากนัก กระบวนทั�งสองให้ความสำคัญกับ
ความร่วมมือและการดำเนินการบนพื�นฐานฉันทามติมากกว่าการตัดสินชี�ขาดและการกล่าวหา อย่างไรก็ตาม
อาชญากรรมไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาทระหว่างคูก่ รณีเท่านัน� ดังนัน� จะต้องรับประกันความปลอดภัยในปริมณฑล
สาธารณะนอกเหนือไปจากการแก้ไขสถานการณ์ รวมทั�งการป้องกันการเกิดอาชญากรรมซำอีกด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นมากกว่าการระงับความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ตามที�ได้ย้ำเน้นใน
หลักการพื�นฐาน ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ “วิวัฒนาการของการแก้ปัญหาอาชญากรรมซึ�งให้
ความเคารพศักดิ�ศรีและความเสมอภาคของบุคคล การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมสังคมสันติสุขด้วยการ
เยียวยาผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทำความผิด และชุมชน”a กระบวนการนีด� ำเนินการตามคุณค่าหลักสำคัญหลายประการ
และนำผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มาส่งเสียง อธิบายถึงความต้องการและระบุถึงความรับผิดชอบของ
ผู้กระทำความผิด และเพื�อแก้ปัญหาร่วมกันว่าจะชดเชยความเสียหายและป้องกันการเกิดอาชญากรรมซำได้
อย่างไร
a

อารัมภบท, ECOSOC resolution 2002/12.

สัมพันธภาพกับกระบวนการยุตธิ รรมของชนพืน้ เมืองและความยุตธิ รรมตามจารีตประเพณี
องค์ประกอบของแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมดั�งเดิมตามจารีตประเพณีนิยม
การดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ� งทางอาญาเป็นผลมาจากการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาพืน� เมือง
กับคุณลักษณะของกระบวนการทีเ� น้นการมีสว่ นร่วมเช่นเดียวกับกฎหมายจารีตประเพณีสว่ นใหญ่ ลักษณะร่วม
เช่นนี�จะช่วยขับเคลื�อนการสนับสนุนให้ใช้ระบบยุติธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ�งเป็นการเอื�ออำนวยสิทธิในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองของชนพื�นเมือง (indigenous self-determination) ด้วยa
ในการศึกษาการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุน์ นั� กลไกผูเ้ ชีย� วชาญ
ด้านสิทธิของชนพืน� เมือง (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples) ยํา� เน้นว่า สิทธิทาง
วัฒนธรรมของชนพืน� เมืองครอบคลุมถึงการยอมรับและการปฏิบตั ิตามระบบยุติธรรมของกลุ่มชนพืน� เมือง
รวมทัง� การทีศ� าลและกระบวนการทางกฎหมายยอมรับจารีตประเพณี ค่านิยม และภาษาท้องถิน� b ระบบยุตธิ รรม
สําหรับชนพืน� เมืองสะท้อนวัฒนธรรมและจารีตที�ผคู้ นให้คณ
ุ ค่าอย่างชัดเจน บรรทัดฐานและกฎหมายตามจารีต
ประเพณีซง�ึ กํากับดูแลความสัมพันธ์ ได้รบั การยอมรับในฐานะทีม� คี วามสําคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์และชุมชน
ทีส� มัครสมานกลมเกลียว ในหลายกรณี ประชาชนเข้าถึงกลไกความยุตธิ รรมตามจารีตประเพณีได้มากกว่าระบบ
ยุตธิ รรมของรัฐ เนื�องจากความสอดคล้องทางวัฒนธรรมและสามารถนํามาใช้ได้ทนั ที
ระบบยุตธิ รรมทีไ� ม่เป็นทางการโดยชุมชน (หรือบางครัง� เรียกว่า “ระบบยุตธิ รรมไม่เป็นทางการ”) มีหลายรูปแบบ
แต่ละรูปแบบมีผลลัพธ์แตกต่างกันทั�งในแง่การเข้าถึงความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
จุดมุง่ หมายเบือ� งต้นของกฎหมายจารีตประเพณี คือการประนีประนอมและการระงับข้อพิพาท รวมทัง� เสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด และการธำรงความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบเหล่านีม� ี
องค์ประกอบเฉพาะคือกระบวนการทีไ� ม่เป็นทางการและการปรึกษาหารือ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของกระบวนการ
มักจะเป็นการตัดสินชีข� าดมากกว่าจะเป็นการไกล่เกลีย� อีกทัง� บ่อยครัง� ทีไ� ม่ได้มกี ารขอความยินยอมจากผูก้ ระทำความผิด
ในการเข้าร่วมกระบวนการ อย่างไรก็ตาม จารีตทางกฎหมายของชนพืน� เมืองประกอบด้วยหลักการและกระบวนการ
ซึ�งส่งเสริมการเยียวยา การสมานฉันท์ในชุมชน และการส่งผู้กระทำความผิดกลับคืนสู่สังคมc
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สัมพันธภาพกับกระบวนการยุตธิ รรมของชนพืน้ เมืองและความยุตธิ รรมตามจารีตประเพณี (ต่อ)
ประเทศในทวีปแอฟริกาหลายประเทศนัน� กฎหมายจารีตประเพณีชว่ ยหนุนเสริมและเติมเต็มข้อจำกัดด้านศักยภาพ
หรือช่วยยกระดับศักยภาพของระบบยุตธิ รรม ตัวอย่างเช่น ในประเทศยูกนั ดา ศาลสภาของท้องถิน� ได้รบั การจัด
ตั�งตามกฎหมายและมีอำนาจในการกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยา เช่น ค่าชดเชย การชดใช้ การสมานฉันท์
หรือการขอโทษ รวมทั�งมาตรการเชิงบังคับต่าง ๆd
ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ชนพืน� เมืองมีสว่ นร่วมในกระบวนการลงโทษเป็นระยะเวลาหนึง�
ชนพืน� เมือง องค์กร ผูส้ งู วัย ครอบครัวและสมาชิกกลุม่ เครือญาติจะได้รบั การสนับสนุนให้เข้าร่วมในกระบวนการ
ลงโทษและให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย� วกับผูก้ ระทำความผิด ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด
รวมทั�งความพร้อมของผู้กระทำความผิดที�จะเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมแก่เจ้าหน้าที� ด้วยพัฒนาการเหล่านี�
กระบวนการของศาลจึงมีความสอดคล้องในทางวัฒนธรรมยิ�งขึ�นกว่าเดิม และยังเสริมสร้างให้ความไว้วางใจ
ระหว่างชุมชนชนพื�นเมือง และเจ้าหน้าที�ตุลาการให้เติบโตยิ�งขึ�นe
แม้จะมีความคล้ายคลึงกันอยูบ่ า้ ง แต่กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างไปจากแนวปฏิบตั ทิ ม�ี าจากระบบ
ยุติธรรมสำหรับชนพื�นเมืองและความยุติธรรมตามจารีตประเพณี ซึ�งความยุติธรรมตามจารีตประเพณีไม่ได้มี
แนวทางตามเป้าหมาย หลักการ และการคุ้มครองเช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เสมอไป
Human Rights Council, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, ����.
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. ���–���.
a

b

กระบวนการยุตธิ รรมระยะเปลีย่ นผ่านและกระบวนการยุตธิ รรมหลังความขัดแย้ง
องค์การสหประชาชาตินยิ ามความยุตธิ รรมระยะเปลีย� นผ่านว่า “กระบวนการและกลไกในสังคมทีพ� ยายามคลีค� ลาย
สถานการณ์ในอดีตที�เกิดจากการละเมิดสิทธิอย่างกว้างขวาง เพื�อสร้างความยุติธรรมและความปรองดองได้
อย่างมีเหตุผล”a
กลไกหรือมาตรการต่าง ๆ ที�สร้างขึน� เพื�อที�จะบรรลุพนั ธกรณีเหล่านี � ได้แก่ กลไกการแสวงหาความจริง เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง กลไกตุลาการ (ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และแบบผสมผสาน)
การเยียวยา การปฏิรูปเชิงสถาบัน และการตรวจสอบ ความยุติธรรมระยะเปลี�ยนผ่านได้รบั การพิจารณาว่าใน
ฐานะวิถที างในการจัดการกับอาชญากรรมร้ายแรงทีอ� ยูน่ อกกระบวนการยุตธิ รรม ซึง� กลไกบางประการให้นา�ํ หนัก
ที�ความสมานฉันท์และการเยียวยา และกลไกอื�น ๆ อาศัยหลักการความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์b
ตัวอย่างเช่น ประเทศเซียร์ราลีโอนใช้การนิรโทษกรรมแพร่หลายเพือ� ชักชวนให้กลุม่ ต่าง ๆ ทีส� รู้ บกันยุตกิ ารนองเลือด
และเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพ มีการจัดตัง� คณะกรรมการแสวงหาความจริงและสมานฉันท์ซง�ึ มีภาระหน้าที�
ด้านการรับผิดและภาระรับผิดชอบของผู้กระทำความผิด
ทัง� นี� กระบวนการจำนวนมากมุง่ แก้ปญ
ั หาอาชญากรรมนอกกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ทัง� ทีเ� ป็นกระบวน
การรายกรณีหรือใช้การนิรโทษกรรมเพื�อแลกเปลี�ยนกับการเปิดเผยข้อมูลทั�งหมด (แอฟริกาใต้) ผ่านอนุญาโต
ตุลาการ และการไกล่เกลีย� ระหว่างผูก้ ระทำความผิดและผูเ้ สียหาย (ตูนเิ ซีย เนปาล และแกมเบีย) การลงโทษสถานเบา
(โคลอมเบีย) และกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน (ติมอร์ตะวันออก) ในระดับหนึง� หลักการความยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการป้องกันการก่อความรุนแรงแบบการแก้แค้น
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กระบวนการยุตธิ รรมระยะเปลีย่ นผ่านและกระบวนการยุตธิ รรมหลังความขัดแย้ง (ต่อ)
นอกจากนี � กระบวนการและแผนงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั ใช้ในการเอือ� อํานวยการคืนกลับสูส่ งั คมของทหาร
หน่วยรบและทหารเด็ก ตัวอย่างเช่น ในประเทศเซียร์ราลีโอนและในทางตอนเหนือของประเทศยูกนั ดา กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คา�ํ จุนหลักการรับผิดชอบต่อทหารเด็ก การฟื � นฟูเด็กขัน� สูง การเยียวยาชุมชน และการเอือ�
อํานวยการส่งคืนเด็กกลับสูค่ รอบครัว หมู่บา้ น และชีวิตพลเรือนปกติ แนวทางนีม� ีความยืดหยุ่นเพียงพอเมื�อ
พิจารณาถึงความซับซ้อนของสถานะความเป็ นทหารเด็กควบคูไ่ ปกับภาวะต่อเนื�องจากการเป็ นทัง� ผูเ้ สียหายและ
ผูก้ ระทําความผิด อีกทัง� ยังยอมรับถึงความสําคัญที�จะต้องมีการรับผิดชอบไปพร้อมกับการดําเนินการสร้าง
ความสมานฉันท์ การฟื � นฟู และการส่งคืนกลับสูส่ งั คมc ซึง� ในระดับอืน� นัน� หลักการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั กระตุน้
และส่งเสริมแนวทางเชิงนวัตกรรมเพื�อป้องกันลัทธินิยมความรุนแรงอีกด้วยd
The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: Report of the Secretary- General, (S/����/���), p. �.
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
a

b

สรุปสาระสำคัญ

�. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูก้ ระทําความผิด ผูเ้ สียหายและคูก่ รณีอ�นื ๆ
โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ� แก้ไข ชดเชย และฟื � นฟูผลพวงจากอาชญากรรม บรรเทาความทุกข์ทรมานที�เกิดขึน� และ
ป้องกันไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึน� ซํา� ในอนาคต
�. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ประกอบด้วยกระบวนการซึง� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด บุคคลอืน� หรือ
สมาชิกชุมชนทีไ� ด้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมมีสว่ นร่วมเชิงรุกตามความเหมาะสมในการแก้ปัญหาผลพวง
ทีเ� กิดขึน� จากอาชญากรรมร่วมกัน โดยมีผจู้ ดั กระบวนการเป็ นผูน้ าํ กระบวนการ
3. แผนงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ย�ี อมรับผิดชอบต่อความเสียหายจากกระทําของตัวเองได้รบั ผิด
และแสดงความรับผิดชอบต่อผูเ้ สียหาย รวมทัง� ชดเชยเยียวยาผูเ้ สียหาย
�. เป้าหมายหลักของแผนงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ได้แก่
• สนับสนุนให้ผเู้ สียหายได้ส�ือสาร เรียกร้อง และสร้างพืน� ที�ปลอดภัยให้ผเู้ สียหายมีส่วนร่วมและระบุ
ความต้องการของตน
• ฟื � นฟูระเบียบแบบแผนและสันติสขุ ของชุมชน บูรณะและเยียวยาความสัมพันธ์ทถ�ี กู ทําลายลงของชุมชน
• ประณามพฤติกรรมอาชญากรรม
• กระตุน้ และส่งเสริมคู่กรณีให้แสดงความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูก้ ระทําความผิด
• วิเคราะห์ผลที�จะได้รบั จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
• ปอ้ งกันการกระทําผิดซา้ํ โดยส่งเสริมให้ผกู้ ระทําความผิดรายบุคคลกลับตัว และเอือ� อํานวยให้ผกู้ ระทํา
ความผิดกลับคืนสู่สงั คม
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สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)
�. 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
ในเรือ� งทางอาญา (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters)
เพือ� ชีแ� นะและกระตุน้ รัฐสมาชิกให้มมี ติยอมรับและจัดทำมาตรการระบบยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้เป็นมาตรฐาน
ภายใต้บริบทกฎหมายของแต่ละประเทศ
�. แม้ว่ากรอบการดำเนินงานทางกฎหมายของประเทศไม่ได้เป็นจุดเริ�มต้นในการจัดตั�งระบบยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เสมอไป แต่กรอบการดำเนินงานเหล่านั�นเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์และสร้างความชอบธรรมทางกฎหมาย

2. ภาพรวมมาตรฐาน บรรทัดฐาน
และหลักการพืน้ ฐานขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
หลักการพืน� ฐานขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ� งทางอาญา ให้แนวทางการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทุกขั�นตอนของระบบยุติธรรมทางอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้รัฐภาคีทราบและ
สนับสนุนการนำมาใช้เพื�อกำหนดมาตรฐานของมาตรการด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทของระบบกฎหมายใน
ประเทศของตนโดยมิได้มลี กั ษณะเป็นการบังคับหรือกำหนดไว้ตายตัว แต่ หลักการพืน� ฐาน เสนอรูปแบบมาตรการคุม้ ครองต่าง 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
หลักฐานซึง� พิสจู น์ได้และเพียงพอต่อการกล่าวหาผูก้ ระทำความผิดเพือ� ทีจ� ะสามารถดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
เมื�อผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายยินยอมเท่านั�น) และลักษณะมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที�ควรตราไว้

2.1 คำนิยามเฉพาะสำหรับการใช้คมู่ อื ฉบับนี้
ตามทีก� ล่าวไว้กอ่ นหน้านี � หลักการพืน� ฐาน ไม่ได้กาํ หนดนิยามคําว่า “ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์” แต่ได้กาํ หนดคําว่า “กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” “วิธีการเชิงสมานฉันท์” และ “ผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์” แทน “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”22
หมายถึงกระบวนใด ๆ ที�ใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์และพยายามที�จะบรรลุผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์ “กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์”23 ซึ�งอาจรวมถึงการไกล่เกลี�ย การประนีประนอม การประชุม และการพิจารณาคดีแบบวงกลม ซึ�งเป็ น
กระบวนการที�ผเู้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และบุคคลหรือชุมชนที�ได้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมตามความเหมาะสม
เข้าร่วมด้วยกันอย่างแข็งขันในการแก้ไขปั ญหาที�เกิดจากอาชญากรรมโดยได้รบั ความช่วยเหลือจากผูจ้ ัดกระบวนการ
“ผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์”24 หมายถึงการบรรลุขอ้ ตกลงอันเป็ นผลมาจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การเยียวยา
การชดใช้ และการบริการชุมชน โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื�อตอบสนองความต้องการของปั จเจกและส่วนรวม ความรับผิดชอบ
ของคู่กรณี และการกลับคืนสู่สงั คมของผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด
22
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2.2 สิทธิของคูก่ รณี
คูก่ รณีในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้แก่ ผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และบุคคลอื�น ๆ หรือสมาชิกในชุมชนที�ได้รบั
ผลกระทบจากอาชญากรรมอาจเข้าร่วมในกระบวนการนี25�
หลักการพืน� ฐาน มีขอ้ เสนอแนะในการคุม้ ครองเบือ� งต้นเพื�อปกป้องสิทธิของคู่กรณี และรับประกันว่า กระบวนการมีความ
เป็ นธรรมต่อผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหาย (ย่อหน้า ��) ดังต่อไปนี �
สิทธิในการพบและปรึกษากับทนายความ ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดควรมีสทิ ธิปรึกษากับทนายความด้านกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และในกรณีท�ีจาํ เป็ น คูก่ รณียอ่ มมีสทิ ธิได้รบั บริการแปลภาษาและ/หรือล่ามแปลภาษา
สิทธิเด็ก26 ในการได้รบั ความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผูป้ กครอง เด็กควรมีสิทธิได้รบั ความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือ
ผูป้ กครองของตน
สิทธิในการรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนตกลงร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คู่กรณีควรได้รบั ข้อมูล
ด้านสิทธิตา่ ง ๆ ลักษณะกระบวนการ และผลที�อาจเกิดขึน� จากการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการจนครบถ้วน
สิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วม ทัง� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดไม่ควรถูกบีบบังคับหรือถูกชักจูงโดยวิธีการทีไ� ม่เป็ นธรรม
ให้เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือยอมรับผลลัพธ์จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คูก่ รณี
ต้องให้ความยินยอมเข้าร่วมกระบวนการ ในกรณีท�ีมีเด็กเกี�ยวข้อง เด็กควรได้รบั คําแนะนําและความช่วยเหลือพิเศษ
ก่อนให้ความยินยอมเข้าร่วมกระบวนการ

2.3 การคุม้ ครองทางกฎหมายและนโยบาย
หลักการพืน� ฐาน ยังมีขอ้ เสนอแนะให้สร้างความคุม้ ครองในเชิงกระบวนการสําคัญ ไม่วา่ จะเป็ นในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
นโยบาย ดังนี � (โปรดดู ย่อหน้า �� ถึง ��)
ความยินยอมจากฝ่ ายผูก้ ระทาํ ความผิดและผูเ้ สียหาย ควรใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เฉพาะกับผูเ้ สียหาย
และผูก้ ระทําความผิดที�ยืนยันเข้าสู่กระบวนการโดยอิสระปราศจากการบังคับ คู่กรณีทงั� สองต้องสามารถเพิกถอน
ความยินยอมระหว่างการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้ตลอดเวลา (ย่อหน้า �)
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ใช้ในกรณีทมี� หี ลักฐานเพียงพอ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ควรใช้เฉพาะใน
กรณีทม�ี หี ลักฐานเพียงพอต่อการตัง� ข้อกล่าวหาต่อผูก้ ระทําความผิด (ย่อหน้า �) ปกติแล้ว ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด
ควรตกลงข้อเท็จจริงพืน� ฐานแห่งคดี เพื�อเป็ นพืน� ฐานสําหรับการมีสว่ นร่วมในกระบวนการ (ย่อหน้า �)
การมีสว่ นร่วมของผูก้ ระทาํ ความผิดไม่ใช่หลักฐานว่ากระทาํ ความผิด การมีสว่ นร่วมของผูก้ ระทําความผิดในกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรใช้เป็ นหลักฐานว่า ผูก้ ระทําความผิดยอมรับว่ากระทําผิดในการดําเนินคดีทางกฎหมาย
ภายหลัง (ย่อหน้า �)
ข้อตกลงพึงเป็ นไปด้วยความสมัครใจและสมเหตุสมผล การบรรลุขอ้ ตกลงที�เกิดจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ควรดําเนินการโดยสมัครใจ และควรมีผลผูกพันที�สมเหตุสมผลและเหมาะสม (ย่อหน้า �)
25
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หลักการพืน้ ฐานขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ่ งทางอาญา ใช้คำว่า "ผูเ้ ยาว์"

18 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ความปลอดภัยสาํ หรับคูก่ รณี เมือ� มีการส่งต่อคดีหรือการดําเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ตอ้ งคํานึงถึง
ความปลอดภัยของคูก่ รณีเป็ นสําคัญ (ย่อหน้า ��) พึงพิจารณาความไม่เสมอภาคที�นาํ ไปสูอ่ าํ นาจที�ไม่สมดุล ตลอดจน
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมระหว่างคูก่ รณีรว่ มด้วยในการส่งต่อคดีไปสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และในขณะ
ดําเนินกระบวนการ (ย่อหน้า �)
การรักษาความลับระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีเชิงสมานฉันท์ การหารือต่าง ๆ ที�เกิดขึน� ในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์นอกเหนือจากส่วนที�ดาํ เนินการอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ควรดําเนินการเป็ นความลับและไม่ควร
เปิ ดเผยภายหลัง ยกเว้นคูก่ รณีทาํ ข้อตกลงไว้ให้เปิ ดเผยได้ หรือตามที�กฎหมายภายในประเทศกําหนด (ย่อหน้า ��)
ตราสารสิทธิมนุษยชนอื�น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (มาตรา ��) ยังมีจดุ มุ่งหมายเพื�อปกป้อง
ความเป็ นส่วนตัวของเด็กและการรักษาความลับในกระบวนการพิจารณาคดีท�ีเกี�ยวข้องกับเด็ก
การกาํ กับการใช้ผลลัพธ์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ “ควรกํากับให้นาํ หรือใช้ผลลัพธ์จากข้อตกลงภายใต้
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไว้ในการตัดสินหรือการพิพากษาคดีในระบบศาลตามความเหมาะสม” (ย่อหน้า ��)
เมื�อมีผลลัพธ์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ควรให้ผลลัพธ์ดงั กล่าวมีสถานะเดียวกับคําสั�งศาลประเภทอื�น ๆ
ด้วย ดังนัน� ในระบบส่วนใหญ่ ผูก้ ระทําความผิดหรือโจทก์กส็ ามารถอุทธรณ์ผลลัพธ์ได้ เช่นเดียวกับการอุทธรณ์ในระบบ
ยุตธิ รรมปกติ ควรห้ามมิให้ใช้ผลลัพธ์ท�ไี ด้รบั จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาฟ้องคดีในกรณีท�เี ป็ นข้อเท็จจริง
เดียวกัน
หากไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้ “การที�คกู่ รณีไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงแม้เพียงประการเดียว ย่อมไม่สามารถนําเหตุนี �
มาใช้เป็ นโทษต่อผูก้ ระทําความผิดในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาภายหลัง” (ย่อหน้า ��)
การไม่เพิม� การลงโทษหากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลง เมื�อไม่สามารถดําเนินการตามที�ตกลงกันไว้ในกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (เว้นแต่กรณีท�ีศาลมีคาํ สั�งหรือพิพากษา) “หากมีการดําเนินคดีอาญาภายหลัง ไม่ควรใช้เหตุท�ี
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงมาเพิ�มโทษให้รุนแรงขึน� ” (ย่อหน้า ��)

2.4 มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศอืน่ ๆ
ตราสารระหว่างประเทศหลายฉบับ ได้แก่ สนธิสญ
ั ญา มาตรฐาน และบรรทัดฐานขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญากล่าวถึงการใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทเฉพาะ ซึ�งควรพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ควบคูก่ บั การใช้ หลักการพืน� ฐาน
• ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพืน� ฐานเพือ� ความยุตธิ รรมของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและการใช้อาํ นาจในทางทีผ� ดิ
(พ.ศ. ����)27 ปฏิญญาสนับสนุนให้ใช้กลไกไม่เป็ นทางการเพือ� ระงับข้อพิพาท ได้แก่ การไกล่เกลีย� อนุญาโตตุลาการ
และระบบยุติธรรมตามจารีตประเพณีหรือแนวปฏิบตั ิของชนพืน� เมืองตามความเหมาะสม เพื�อเอือ� อํานวยให้เกิด
การประนีประนอมและเยียวยาผูเ้ สียหาย (มาตรา �) ทัง� นี � ปฏิญญายังสนับสนุนให้ชดเชยความเสียหายแก่ผเู้ สียหาย
ครอบครัว หรือผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะตามความเหมาะสม (มาตรา �)
• หลักการพืน� ฐานและแนวปฏิบตั เิ บือ� งต้นว่าด้วยสิทธิในการได้รบั การเยียวยาและการชดเชยแก่ผเู ้ สียหายจากการละเมิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง (พ.ศ. ����)28
กําหนดเกณฑ์โดยละเอียดเฉพาะด้านพันธกรณีท�ีรฐั พึงเยียวยาและชดเชยต่อการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง
27
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General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, annex.
General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005, annex.
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• ข้อกาํ หนดมาตรฐานขัน� ต�าํ แห่งองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยมาตรการทีม� ใิ ช่การคุมขัง (ข้อกาํ หนดโตเกียว พ.ศ. ����)29
ข้อกําหนดโตเกียวไม่ได้กล่าวถึงความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็ นการเฉพาะ แต่สนับสนุนให้ใช้มาตรการที�อิงชุมชน
หลายประการ ในที�นีอ� าจรวมโครงการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ข้อกําหนดโตเกียวระบุว่า การพิจารณาคดี
“พึงคํานึงถึงการบําบัดแก้ไขผูก้ ระทําความผิด การคุม้ ครองสังคม และประโยชน์ของผูเ้ สียหาย ซึง� ศาลควรทีจ� ะสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ สียหายตามสมควรด้วย” (ข้อกําหนด �.�) ผูก้ ระทําความผิดควรได้รบั โอกาสในการเสริมสร้าง
ความเชือ� มโยงกับชุมชนและการเอือ� อํานวยให้ผกู้ ระทําความผิดกลับคืนสูส่ งั คมอีกครัง� (ข้อกําหนด ��.�) ซึง� มักเป็ นไปได้
ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
• ข้อกาํ หนดมาตรฐานขัน� ต�าํ แห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูค้ มุ ขัง (ข้อกาํ หนดเนลสัน แมนเดลา พ.ศ. ����)30
ข้อกําหนดเนลสัน แมนเดลา สนับสนุนให้ “ผูบ้ ริหารราชทัณฑ์ควรอย่างยิ�งที�จะใช้ประโยชน์ให้มากสุดเท่าที�เป็ นไปได้
จากกลไกป้องกันความขัดแย้ง การไกล่เกลีย� หรือกลไกทางเลือกเพือ� คลีค� ลายข้อพิพาทใด ๆ ทัง� นีเ� พือ� ป้องกันไม่ให้เกิด
การละเมิดทางวินยั หรือการที�ตอ้ งมาแก้ปัญหาความขัดแย้งภายหลังจากเกิดขึน� แล้ว” (ข้อกําหนด �� (�))
• ข้อกาํ หนดมาตรฐานขัน� ต�าํ แห่งองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงและมาตรการทีม� ใิ ช่การคุมขัง
สาํ หรับผูก้ ระทาํ ความผิดหญิง (ข้อกาํ หนดกรุงเทพ พ.ศ. ����)31 ข้อกําหนดกรุงเทพยํา� ว่ากระบวนการก่อนและหลังปล่อย
จําเป็ นสําหรับผูต้ อ้ งขัง กระบวนการดังกล่าวต้องคํานึงถึงความต้องการเฉพาะสําหรับผูต้ อ้ งขังหญิง ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือเพือ� ให้ผตู้ อ้ งขังหญิงสามารถกลับคืนสูส่ งั คม (ข้อกําหนด �� ถึง ��) กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
มักมีบทบาทเอือ� อํานวยให้ผกู้ ระทําความผิดหญิงกลับเข้าสูส่ งั คมอีกครัง�
• อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก32 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กตระหนักว่า เด็กทุกคนทีถ� กู กล่าวหา ตัง� ข้อกล่าวหา หรือถูกถือว่าฝ่ าฝืน
กฎหมายอาญาจะต้องได้รบั การปฏิบตั ใิ นลักษณะทีส� อดคล้องกับการส่งเสริมความสํานึกในศักดิศ� รีและคุณค่าของเด็ก
ซึง� จะเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน� พืน� ฐานของผูอ้ น�ื โดยคํานึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนา
ที�จะส่งเสริมการกลับคืนสูส่ งั คม ตลอดจนการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม (มาตรา �� (�)) นอกจากนีย� งั
ตระหนักว่าเด็กย่อมมีสิทธิจะได้รบั ฟั งและมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจที�มีผลกระทบต่อตนเอง (มาตรา �� (�)) และ
ในการกระทําใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับเด็กพึงคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นข้อพิจารณาเบือ� งต้น (มาตรา � (�))
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กสนับสนุนให้ใช้มาตรการทางเลือกโดยไม่ตอ้ งใช้วิธีพิจารณาคดี ภายใต้เงื�อนไขการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างเต็มที� (มาตรา �� (�)(ข)) กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จงึ มี
ความเหมาะสมเป็ นพิเศษเพือ� ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น นอกจากนี � อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กยังกําหนดให้มมี าตรการ
เพื�อการคุม้ ครองการฟื � นฟูรา่ งกายและจิตใจ และการกลับคืนสูส่ งั คมแก่ผเู้ สียหายเด็ก (มาตรา ��) ด้วย
• ข้อกาํ หนดมาตรฐานขัน� ต� าํ แห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุตธิ รรมเกีย� วกับคดีเด็กและเยาวชน
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กทีก� ล่าวถึงข้างต้น ข้อกําหนด
(ข้อกาํ หนดปักกิง� , พ.ศ. ����)33 เพือ� ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัตติ ามอนุสญ
ปั กกิ�งกําหนดว่า เพื�อความสะดวกในการใช้ดลุ พินิจกับคดีของเด็กและเยาวชน ควรจัดให้มีโครงการต่าง ๆ ในชุมชน
เช่น การสอดส่องและให้คาํ แนะนําเป็ นครัง� คราว การชดใช้ความเสียหายและการเยียวยาให้แก่ผเู้ สียหาย (กฎข้อ ��.�)
กฎปักกิง� เสนอแนะว่า กระบวนการยุตธิ รรมสําหรับเยาวชน “ต้องเอือ� ต่อประโยชน์สงู สุดสําหรับเด็กและเยาวชน และจะต้อง
ดําเนินการในบรรยากาศแห่งความเข้าใจ ซึง� จะทําให้เยาวชนมีสว่ นร่วมและแสดงความคิดเห็นของตนได้โดยอิสระ”
(กฎข้อ ��.�) กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จงึ เหมาะสมอย่างยิง� ในการอํานวยการมีสว่ นร่วมและทําให้แน่ใจว่า
กระบวนการนีจ� ะใช้หลักการประโยชน์สงู สุดสําหรับเด็กนําทาง
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General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990, annex.
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.
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20 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

• ข้อแนะนาํ ของสหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกันการกระทาํ ผิดของเด็กและเยาวชน (ข้อแนะนาํ แห่งกรุงริยาด พ.ศ. ����)34
ข้อแนะนําขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เสนอแนะว่า มาตรการ
ป้องกันอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน อาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื�อแก้ไขสภาวะที�ทาํ
ให้เกิดความไม่ม�นั คงหรือความขัดแย้ง (ย่อหน้า ��)
• ยุทธศาสตร์ตน้ แบบและมาตรการในทางปฏิบตั วิ า่ ด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรม
และความยุตธิ รรมทางอาญา (พ.ศ.����)35 ยุทธศาสตร์ตน้ แบบฯ แนะนําให้ “จัดให้มีความช่วยเหลือทางกฎหมาย”
และข้อมูลทางกฎหมายแก่เด็กที�เข้าร่วมในกลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกและกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(ย่อหน้า �(�)) ด้วยตระหนักถึงคุณประโยชน์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะทีเ� ป็ นทางเลือกในการ
ดําเนินคดีอาญา ยุทธศาสตร์ตน้ แบบฯ จึงแนะนําให้ใช้แนวทางการหันเหเด็กออกจากการตัง� ข้อกล่าวหาหรือดําเนินคดี
ในกระบวนการยุติธรรมหลัก และใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สาํ หรับเด็กเป็ นมาตรการทางเลือกในการ
พิจารณาคดี (ย่อหน้า ��) ยุทธศาสตร์ตน้ แบบฯ ตระหนักว่าความรุนแรงต่อเด็กมีความร้ายแรงโดยธรรมชาติ อีกทัง�
ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจทีเ� กิดขึน� กับเด็กย่อมส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อเด็ก ดังนัน� จึงเรียกร้องให้ใช้ระบบยุตธิ รรม
ไม่เป็ นทางการดําเนินการกับผูก้ ระทําความผิดที�ใช้ความรุ นแรงต่อเด็ก ยุทธศาสตร์ตน้ แบบฯ สนับสนุนให้รฐั ภาคี
สร้างความมั�นใจว่ากลไกดังกล่าว “ทําให้เกิดการประณามและยับยัง� ความรุนแรงต่อเด็ก ผูก้ ระทําความรุนแรงต่อเด็ก
จะต้องรับผิดต่อการกระทํารุนแรงนัน� ตลอดจนจัดให้มผี เู้ สียหายทีเ� ป็นเด็กได้รบั การเยียวยา การสนับสนุน และการชดเชย”
(ย่อหน้า ��)
• หลักการและแนวปฏิบตั แิ ห่งองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
(พ.ศ. ����)36 หลักการและแนวปฏิบตั ฯิ นิยาม “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” ให้หมายรวมถึงกระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์ในฐานะเป็ นบริการประเภทหนึง� ที�ควรจัดให้แก่ผกู้ ระทําความผิด ผูเ้ สียหาย และพยาน โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
ในกรณีทฝ�ี ่ ายใดฝ่ ายหนึง� เป็นบุคคลทีช� ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้หรือในกรณีทส�ี อดคล้องกับประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม (ย่อหน้า �)
นอกเหนือจากมาตรฐานสากลข้างต้นแล้ว ยังมีการพัฒนากลไกและเครื�องมือระดับภูมิภาคหลายประการเพื�อส่งเสริมและ
เป็ นแนวทางในการใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ข้อเสนอแนะที� R (99) 19 ว่าด้วยการไกล่เกลีย� ในเรือ� งทางอาญา ของสหภาพยุโรปได้รบั การรับรองในปี ���� (พ.ศ. ����)
เพื�อใช้ในการกําหนดแนวทางสําหรับพัฒนาโครงการไกล่เกลี�ย ต่อมาในปี ���� (พ.ศ. ����) มีการจัดทํา ข้อเสนอแนะที�
CM/Rec(2018)8 ว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื�องทางอาญา37 โดยบูรณาการความรู ค้ วามเข้าใจเกี� ยวกับ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้มีหลักการครอบคลุมกว่าข้อเสนอแนะที�จดั ทําในปี ����
คําสั�งว่าด้วยสิทธิของผูเ้ สียหาย (พ.ศ. ����) ของสหภาพยุโรปยังกล่าวถึงความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ โดยกําหนดมาตรฐานขัน� ตา่ํ
ว่าด้วยสิทธิการให้ความช่วยเหลือและการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมในสหภาพยุโรป คําสั�งนีเ� ป็ นเครือ� งมือทีม� ผี ลผูกพัน
ตามกฎหมาย และเน้นความสําคัญของการคุม้ ครองเพื�อปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผูเ้ สียหายในกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ คําสั�งว่าด้วยสิทธิของผูเ้ สียหายยังกําหนดสิทธิของผูเ้ สียหายทัง� ด้านการรับทราบข้อมูลและการรับบริการด้าน
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ตา่ ง ๆ ที�จดั บริการตัง� แต่ผเู้ สียหายเริม� ติดต่อเจ้าพนักงานในครัง� แรก คําสั�งยังระบุวา่ บริการด้าน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ควรคํานึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของผูเ้ สียหายเป็ นสําคัญ และฟื � นฟูความเสียหาย
ที�เกิดแก่ผเู้ สียหาย ตลอดจนหลีกเลี�ยงมิให้เกิดความเสียหายซ้ําอีก
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General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990, annex.
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 ของคณะกรรมการรัฐมนตรีประเทศสมาชิกว่าด้วยความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ่ งทางอาญา (Recommendation CM/Rec(2018)8 of
the Committeea of Ministers to Member States concerning restorative justice in criminal matters).
35
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ประการสุดท้าย การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทความรุนแรงต่อสตรี คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรีแนะนําให้ใช้มาตรการเพื�อแจ้งให้สตรีทราบถึงสิทธิในการไกล่เกลี�ย การประนีประนอม การอนุญาโตตุลาการ และ
การระงับข้อพิพาทร่วมกัน พร้อมกับประกันว่าขัน� ตอนเหล่านีม� ไิ ด้กีดกันสตรีมใิ ห้เข้าถึงการพิจารณาคดีหรือการเยียวยาอื�นใด
ตามกฎหมายในโอกาสอื�น ๆ และไม่ทาํ ให้เกิดการละเมิดสิทธิในอนาคต38 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังแนะนําว่ากรณี
ความรุนแรงต่อสตรี รวมถึงความรุนแรงภายในครอบครัวไม่มี ข้อบังคับ ให้สง่ ต่อไปยังขัน� ตอนการระงับข้อพิพาททางเลือกใด ๆ
(General Recommendation 33, para. 58 (c))39 ภายหลังคณะกรรมการชีแ� จงว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็ นไปเพือ� ให้แน่ใจว่า
ไม่มีการส่งต่อคดีความรุ นแรงทางเพศต่อสตรีเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในฐานะกระบวนการภาคบังคับ
เช่น การไกล่เกลี�ยและการประนีประนอม40 จุดยืนคล้ายกันนีป� รากฏในข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสถานะสตรีเช่นกัน
อาทิ เสนอแนะให้รฐั ภาคีดาํ เนินมาตรการทางกฎหมายและ/หรือมาตรการอื�น ๆ ที�จาํ เป็ นเพื�อห้ามมิให้มีการใช้กระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกในฐานะมาตรการภาคบังคับ และห้ามมิให้บงั คับให้เข้าสูก่ ระบวนการทางเลือก อาทิ การบังคับไกล่เกลีย�
และการประนีประนอมที�เกี�ยวข้องกับคดีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผูห้ ญิงทุกรูปแบบ อนุสญ
ั ญาสภายุโรปว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและความรุนแรงภายในครอบครัว (อนุสญ
ั ญาอิสตันบูล) ก็หา้ มไม่ให้ใช้กระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกภาคบังคับ รวมถึงห้ามบังคับไกล่เกลี�ยและประนีประนอมเช่นกัน41
คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรควบคุมการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก รวมถึง
การไกล่เกลี�ยและการประนีประนอมอย่างเคร่งครัด และอนุญาตให้ใช้เฉพาะเมื�อคณะทํางานผูเ้ ชี�ยวชาญประเมินและรับรอง
แล้วว่า ผูเ้ สียหายหรือผูร้ อดชีวติ ให้ความยินยอมเข้าร่วมกระบวนการอย่างสมัครใจ ได้รบั ข้อมูลทีเ� พียงพอ และผ่านการประเมิน
ดัชนีบง่ ชีถ� งึ ความเสีย� งเพิม� เติมต่อผูเ้ สียหายหรือผูผ้ า่ นพ้นความรุงแรง หรือสมาชิกในครอบครัว คณะกรรมการกล่าวเพิม� เติมว่า
ขัน� ตอนเหล่านี � “ควรเสริมพลังแก่ผเู้ สียหายหรือผูผ้ า่ นพ้นความรุงแรง และดําเนินการโดยผูเ้ ชีย� วชาญซึง� ผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษ
เพือ� ทําความเข้าใจและดําเนินการต่อคดีความรุนแรงทางเพศต่อสตรีได้อย่างเหมาะสม เพือ� ให้ม�นั ใจว่าจะมีการคุม้ ครองสิทธิสตรี
และเด็กที�เพียงพอ อีกทัง� การดําเนินการใด ๆ จะไม่เป็ นการเหมารวมหรือทําให้สตรีตกเป็ นเหยื�อซํา� กระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกไม่พงึ เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเป็ นทางการของสตรี”42 (General Recommendation 35,
para. 32 (b))
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คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี ข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ 33 ว่าด้วยการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมสำหรับสตรี 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)).

22 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

2.5 แนวทางและมาตรฐานระดับประเทศ
คําถามที�เกิดขึน� เสมอ นั�นคือ จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่ ซึง� ในกรณี
ส่วนใหญ่นนั� แต่ละประเทศจะต้องเป็ นผูต้ อบคําถามนีโ� ดยพิจารณาถึงระบบที�ใช้ในปัจจุบนั กฎหมายที�มอี ยู่ ตลอดจนลักษณะ
ของกระบวนการความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ท�ีดาํ เนินการในประเทศ ซึง� จะอภิปรายต่อไปในบทที� �
หลักการพืน� ฐาน เสนอแนะให้รฐั ภาคีพจิ ารณากําหนดแนวปฏิบตั แิ ละเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาศัยอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นกรณีทจ�ี าํ เป็น
เพือ� กํากับการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ รัฐภาคีควรพิจารณากําหนด (ย่อหน้า ��) แนวทางและมาตรฐานดังกล่าว
ควรเคารพ หลักการพืน� ฐาน ที�กาํ หนดไว้และควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ
(ก) เงื�อนไขการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(ข) การจัดการคดีตามกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(ค) คุณสมบัติ การอบรม และการประเมินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(ง) การบริหารจัดการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(จ) มาตรฐานความสามารถและเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานเพื�อกํากับการดําเนินงานเชิงสมานฉันท์
ในบางประเทศ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการไกล่เกลีย� กําหนดให้มกี ารจัดตัง� คณะกรรมการจริยธรรม เพือ� ทําหน้าทีส� องประการ
คือการจัดเตรียมขัน� ตอนร้องเรียนสําหรับผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และผูอ้ �ืนที�เข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
อีกด้านนัน� คือการกําหนดหลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ข้อเสนอแนะ CM/Rec(2018)8 ว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ� งทางอาญา ของสภายุโรป ชีใ� ห้เห็นว่ารัฐภาคี
อาจต้องการ “สร้างพืน� ฐานทางกฎหมายที�ชดั เจน โดยหน่วยงานตุลาการสามารถส่งต่อคดีไปยังกระบวนการความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ได้ หรือในกรณีท�ีใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในลักษณะที�ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
การฟ้องคดีหรือการพิจารณาความในศาล” (กฎข้อ ��) ข้อเสนอแนะสนับสนุนให้พฒ
ั นานโยบายต่าง ๆ เมื�อใช้ความยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ในการกระบวนพิจารณาความอาญา นโยบายควรกําหนดขัน� ตอนการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการความยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์และการจัดการคดีตามกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (กฎข้อ ��)
สรุปสาระสำคัญ
�. วัตถุประสงค์ของ หลักการพืน� ฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในเรือ� งทางอาญา คือการให้ขอ้ มูลและสนับสนุนให้รฐั ภาคีใช้และกําหนดมาตรฐานของมาตรการกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทของระบบกฎหมายแห่งรัฐของตน
�. ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดที�เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิตา่ ง ๆ ดังนี �
• สิทธิของผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดในการปรึกษาทนายความเกีย� วกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
• สิทธิของเด็กในการเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผูป้ กครอง
• สิทธิของคูก่ รณีฝ่ายต่าง ๆ ทีจ� ะได้รบั ข้อมูลครบถ้วนไม่วา่ จะในด้านสิทธิของตน ลักษณะกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ และผลที�อาจเกิดขึน� จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
• สิทธิท�ีจะไม่เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเข้าร่วมต้องได้รบั ความยินยอมโดยสมัครใจ
จากผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด และทัง� สองฝ่ ายจะต้องได้รบั ข้อมูลเพียงพอ ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทํา
ความผิดไม่ควรถูกบีบบังคับหรือถูกชักจูงโดยวิธีการอันไม่เป็ นธรรมให้เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ หรือยอมรับผลลัพธ์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์

2. ภาพรวมมาตรฐาน บรรทัดฐาน และหลักการพืน้ ฐานขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์์ 23

สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)
�. มาตรการคุม้ ครองเชิงกระบวนการที�สาํ คัญอื�น ๆ ที�ควรมี ได้แก่
• การเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ของผูก้ ระทําความผิดไม่สามารถใช้เป็ นหลักฐานว่ากระทํา
ความผิดในการดําเนินคดีภายหลัง
• ข้อตกลงที�เกิดจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตอ้ งมาจากความสมัครใจและควรมีภาระผูกพัน
ที�สมเหตุสมผลและได้สดั ส่วนต่อความผิดเท่านัน�
• ต้องคุม้ ครองการรักษาความลับในการดําเนินการ
• ความล้มเหลวในการบรรลุขอ้ ตกลงของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถนํามาใช้ในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญากับผูก้ ระทําความผิดในภายหลังได้
4. มาตรฐานและบรรทัดฐานว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญาขององค์การสหประชาชาติ
หลายประการกล่าวถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทเฉพาะซึ�งควรพิจารณาร่วมกับ
หลักการพืน� ฐานขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ� งทางอาญา
�. ในกรณีจาํ เป็ น ประเทศสมาชิกควรกําหนดแนวทางและมาตรฐานโดยมีอาํ นาจนิติบญ
ั ญัติรองรับเพื�อกํากับ
การดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์

3. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และวิธีการดำเนินการ
ในบทนีจ� ะกล่าวถึงความหลากหลายของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ วิธีดาํ เนินการ คุณลักษณะร่วม คุณลักษณะเฉพาะ
แบบต่าง ๆ และการประยุกต์ ใช้ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และบทนีจ� ะนําเสนอกระบวนการหลักสามประการ ได้แก่
การไกล่เกลีย� การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ และการประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลม ซึง� ล้วนเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ดา้ นการป้องกันอาชญากรรม และความยุตธิ รรมเชิงอาญา นอกจากนี � บทนีย� งั จะทบทวนกระบวนการ
กึง� สมานฉันท์ (Quasi-restorative processes) ได้แก่ การประชุมกลุม่ ชุมชน (Community panel) และการทําหน้าทีเ� ป็ นตัวแทน
แก่ผเู้ สียหาย (Victim surrogate programme) สุดท้าย บทนีม� กี ารตัง� ข้อสังเกตถึงการใช้และการประยุกต์ใช้แนวทางยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ในการบริหารสถาบันบังคับใช้กฎหมาย ทัณฑสถาน และสถาบันยุตธิ รรมเชิงอาญาอื�น ๆ

3.1 การใช้แนวทางยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเรือ่ งทางอาญารูปแบบต่าง ๆ
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ คือแนวทางแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมที�มคี วามยืดหยุน่ ซึง� สามารถนําไปใช้ในระบบยุตธิ รรมทาง
อาญาทีม� อี ยู่ เช่น กฎหมายของชนพืน� เมืองและกฎหมายจารีตประเพณี43 หรือใช้ในฐานะเป็ นส่วนหนุนเสริมได้เช่นกัน ซึง� เห็นได้วา่
มีการใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างแพร่หลาย ซึง� การดําเนินการให้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มสี ถานะในเชิงสถาบัน
ในระบบยุตธิ รรมนัน� ต้องอาศัยช่องทางและแนวทางทีห� ลากหลาย จึงยังไม่มขี อ้ สรุปด้านพัฒนาการของกระบวนการในขณะนี44�
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้รว่ มกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้หลายแบบหรือสามารถใช้โดยเป็ นอิสระ
แยกจากกัน45 กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จาํ นวนมากได้รบั การพัฒนาเพือ� ให้เป็ นทางเลือกของการดําเนินกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาโดยเสนอแนวทางที�หลากหลายในการเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง� เปิ ดโอกาสให้ผเู้ สียหายและชุมชน
ได้เข้ามามีสว่ นร่วม ทัง� นี � การดําเนินกระบวนการหลังการพิจารณาของศาล (Post-sentencing) รูปแบบต่าง ๆ ซึง� บางครัง� อาจ
เป็ นการจําคุกนัน� สามารถช่วยแก้ไขฟื � นฟูผกู้ ระทําความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ46 หากแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในชุมชนทีช� ว่ ยรับผูต้ อ้ งขังกลับคืนสูช่ มุ ชน (ลงหลักปักฐานในชุมชน) นัน� สามารถพิสจู น์ได้เช่นกันถึงประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การกลับคืนสูส่ งั คมของผูก้ ระทําความผิด และช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์กบั ชุมชนอีกด้วย47
43

Basic Principles, Preamble, ECOSOC resolution 2002/12. See annex to this handbook.
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.
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กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทม�ี อี ยูใ่ นปัจจุบนั มีความแตกต่างกันออกไปเมือ� พิจารณาถึงแบบแผน เป้าหมายทีก� าํ หนดไว้
ลักษณะการเชือ� มโยงกับกระบวนการยุตธิ รรมทีเ� ป็ นทางการ วิธีการออกแบบ และการดําเนินการ รวมทัง� การส่งเสริมการเข้าร่วม
ของคูก่ รณี นอกจากนี � ระดับการเข้าร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ านยุตธิ รรมทางอาญาในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั มีความแตกต่าง
กันออกไปในแต่ละกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ผูป้ ฏิบตั งิ านยุตธิ รรมจะมีบทบาทจํากัดในกระบวนการพิจารณาคดีแบบวงกลม
ในกรณีทม�ี กี ารดําเนินการตามกฎหมายเสร็จสิน� แล้ว (เช่น อัยการอ่านข้อกล่าวหา ผูพ้ พิ ากษามีคาํ สั�ง อัยการเสนอต่อศาลในกรณี
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์) ซึง� ในส่วนใหญ่นนั� เจ้าหน้าที�จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีแบบวงกลมและให้ความเห็นเมื�อถึงเวลา
ส่วนในการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์นนั� ในบางประเทศ (เช่น ไอร์แลนด์เหนือ) จะอนุญาตให้ทนายความเข้าร่วมในกระบวนการด้วย
แต่ไม่ใช่การเข้าร่วมในฐานะตัวแทนหรือเพื�อปกป้องบุคคลใดบุคคลหนึง� โดยเฉพาะ หากแต่เข้าร่วมเพื�อรับประกันว่า สิทธิของ
บุคคลจะได้รบั ความคุม้ ครอง
หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนอาจเป็ นผูบ้ ริหารหรือกํากับดูแลกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ซึ�งโครงการอาจตัง� อยู่ในชุมชน ในหน่วยงานตํารวจหรืออัยการ เช่น ในศาล หน่วยงานคุมประพฤติ หน่วยงาน
ยุติธรรมสําหรับเยาวชนหรือทัณฑสถาน การดําเนินกระบวนการสมานฉันท์อาจผนวกรวมอยู่ในภาระงานของเจ้าหน้าที�
ระบบยุตธิ รรม (เช่น เจ้าหน้าที�คมุ ประพฤติ เจ้าหน้าที�ตาํ รวจ ผูพ้ พิ ากษา) หรือผูจ้ ดั กระบวนการมืออาชีพที�ทาํ งานเต็มเวลาหรือ
อาสาสมัครที�ผา่ นการอบรมมาแล้ว

3.2 กระบวนหลักประเภทตางๆ
แม้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มหี ลากหลายประเภท แต่กระบวนการทีใ� ช้กนั แพร่หลายกว่าประเภทอืน� ได้แก่ (ก) การไกล่เกลีย�
ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิด (การไกล่เกลีย� ข้อพิพาท) (ข) การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ และ (ค) การประชุมพิจารณาคดี
แบบวงกลม

การไกลเกลีย่ ระหวางผูเ สียหายกับผูก ระทําความผิด
การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิด (Victim-Offender Mediation - VOM) (หรือทีเ� รียกว่า กระบวนการสมานฉันท์
ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด หรือกระบวนการสานเสวนาระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด ซึง� ในยุโรปเรียกว่า
การไกล่เกลีย� ทางอาญา (penal mediation)) เป็นหนึง� ในกระบวนการแรก ๆ ของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และเป็นกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทใ�ี ช้กนั ทั�วไปตามทีป� รากฏในรายงานของประเทศต่าง ๆ48 ทัง� ยังเป็ นกระบวนการทัง� ทางตรงและทางอ้อม
ที�ผเู้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดสามารถเข้าร่วมเพื�อหารือถึงอาชญากรรมและผลกระทบที�ได้รบั โดยบุคคลที�สามที�มีความ
เป็ นกลางและผ่านการอบรมมาแล้วเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการ ซึง� อาจเป็ นการประชุมแบบเผชิญหน้ากันจริง (face-to-face meeting)
หรือด้วยวิธีการทางอ้อมอื�น ๆ อย่างน้อยที�สดุ กระบวนการนีไ� ด้เปิ ดโอกาสให้เกิดการสานเสวนาระหว่างผูก้ ระทําความผิดและ
ผูเ้ สียหายทัง� ทางตรงและทางอ้อม49
การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดออกแบบขึน� เพือ� ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม
ขณะเดียวกัน เป็ นการรับประกันว่า ผูก้ ระทําความผิดจะมีความสํานึกผิดและแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําผิดนัน�
กระบวนการนีส� ามารถดําเนินการได้โดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเจ้าหน้าที�ตาํ รวจ อัยการ ศาล ทนายความ
ฝั�งจําเลยหรือเจ้าหน้าทีค� มุ ประพฤติสามารถดําเนินการส่งต่อคดีมายังกระบวนการได้ หรือบางกรณี ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด
อาจร้องขอเพือ� เข้าสูก่ ระบวนการด้วยตัวเอง
48
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การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิดสามารถดําเนินการได้ทงั� ในระยะก่อนตัง� ข้อกล่าวหา ก่อนการพิจารณาและ
ตัดสินคดี หลังการวินิจฉัยของศาล กระบวนการนีอ� าศัยการมีสว่ นร่วมโดยสมัครใจทัง� จากผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด
และกระบวนการนีส� ามารถดําเนินการก่อนการพิจารณาของศาล (pre-sentencing process) เพื�อนําไปสูข่ อ้ เสนอแนะในการ
พิจารณาและตัดสินลงโทษ เมือ� มีการไกล่เกลีย� ก่อนการพิจารณาของศาล ผลลัพธ์ของการไกล่เกลีย� จะถูกนําส่งกลับไปให้อยั การ
หรือศาลพิจารณา นอกจากนี � ยังสามารถใช้กระบวนการไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิดได้ในระหว่างการจองจํา
ผูก้ ระทําความผิด และสามารถใช้เป็ นส่วนหนึ�งของกระบวนการแก้ไขฟื � นฟูผกู้ ระทําความผิดแม้ในกรณีท�ีผกู้ ระทําความผิด
ถูกตัดสินต้องโทษเป็ นระยะเวลานานก็ตาม
การไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิดสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของกระบวนการได้ หากผูเ้ สียหายและ
ผูก้ ระทําความผิดสามารถเผชิญหน้า สะท้อนหรือแสดงความรูส้ กึ ต่อกันและกันโดยตรง และพัฒนาความเข้าใจต่อสถานการณ์
และสาเหตุทก�ี อ่ ให้เกิดอาชญากรรมนัน� ใหม่50 การไกล่เกลีย� สามารถบรรลุขอ้ ตกลงทีจ� ะช่วยให้คกู่ รณีสามารถปิ ดฉากสถานการณ์
ลงได้ดว้ ยความช่วยเหลือจากผูจ้ ดั กระบวนการที�ผา่ นการอบรมมาแล้ว
ในการดําเนินการนัน� ผูจ้ ดั กระบวนการจะพบกับคูก่ รณีทงั� สองก่อนการประชุมทีม� กี ารเผชิญหน้า เพือ� ช่วยให้ทงั� สองฝ่ ายได้เตรียมตัว
ซึง� การเตรียมความพร้อมนัน� เป็ นการรับประกันว่า ผูเ้ สียหายจะไม่ถกู ทําให้เป็ นเหยื�อซํา� จากการเผชิญหน้ากับผูก้ ระทําความผิด
และเพือ� รับประกันว่า ผูก้ ระทําความผิดยอมรับถึงความรับผิดชอบต่อการกระทําและมีความจริงใจทีจ� ะพบกับผูเ้ สียหาย เมือ� การ
พบปะและสือ� สารกันโดยตรงระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดเกิดขึน� เป็ นเรือ� งปกติท�คี กู่ รณีตา่ งมีเพื�อนหรือผูส้ นับสนุน
มาด้วย อย่างไรก็ตาม ผูต้ ดิ ตามไม่จาํ เป็ นต้องเข้าร่วมการสนทนาเสมอไป และถึงแม้ท�สี ดุ แล้ว แม้การพบปะกันจริงจะมีคณ
ุ ค่า
และคุณปู การ แต่การติดต่อโดยตรงระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดจะไม่สามารถทําได้ทกุ กรณีหรือไม่ได้เป็ นทีต� อ้ งการ
ของผูเ้ สียหายเสมอไป ในกรณีนี � จะใช้กระบวนการไกล่เกลีย� ทางอ้อมโดยผูจ้ ดั กระบวนการจะพบกับคูก่ รณีทงั� สองฝ่ ายคนละเวลา
อย่างต่อเนือ� งเพือ� ส่งผ่านข้อความ (เช่น เสียงหรือวีดทิ ศั น์ทบ�ี นั ทึกไว้) ซึง� นิยมใช้กนั แพร่หลาย
ข้อกําหนดพืน� ฐานสีป� ระการซึง� จะต้องดําเนินการให้สาํ เร็จลุลว่ งก่อนการไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด มีดงั ต่อไปนี �
• ผูก้ ระทําความผิดจะต้องยอมรับ (หรืออย่างน้อยต้องไม่ปฏิเสธ) ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึน�
• ทัง� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดเห็นพ้องตรงกันต่อข้อเท็จจริงเบือ� งต้นของคดี ซึง� เป็ นจุดเริม� ต้นในการเข้าร่วมการไกล่เกลีย�
• ทัง� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดจะต้องเข้าใจกระบวนการและยินดีเข้าร่วม
• ทัง� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยในการเข้าร่วมกระบวนการ
ส่วนใหญ่แล้ว ในการไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิดนัน� คูก่ รณีจะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อรับความ
ช่วยเหลือหรือการสนับสนุนตามต้องการ ผูเ้ สียหายจะได้รบั ข้อมูลมากทีส� ดุ เพือ� ช่วยในการตัดสินใจ ซึง� ผูเ้ สียหายสามารถร้องขอ
ข้อมูลเกี�ยวกับอาชญากรรมและสามารถแจ้งกับผูก้ ระทําความผิดว่า ตนได้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมอย่างไรบ้าง
ผูไ้ กล่เกลีย� หนึง� หรือสองคนจะให้ความช่วยเหลือคูก่ รณีในการบรรลุขอ้ ตกลงทีส� ามารถตอบสนองความต้องการของทัง� สองฝ่ าย
และแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาท กระบวนการไกล่เกลีย� อาจนําไปสูก่ ารเยียวยาหรือการชดเชยความสูญเสียของ
ผูเ้ สียหายรูปแบบต่าง ๆ ในกรณีทก�ี ระบวนการไกล่เกลีย� เกิดขึน� ก่อนการพิจารณาคดี ข้อตกลงจากกระบวนการระหว่างผูก้ ระทํา
ความผิดและผูเ้ สียหายจะนําไปสูศ่ าล และอาจผนวกอยูใ่ นการพิจารณาคดีหรือในเงื�อนไขของคําสั�งคุมประพฤติ
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การไกลเกลีย่ ระหวางผูเ สียหายและผูก ระทําความผิดในฐานะการหันเหคดีกอ นการตัง้ ขอกลาวหา – ประเทศ
ออสเตร�ย
ในประเทศออสเตรีย การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดจะผนวกรวมอยูใ่ นประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา (มาตรา ���) ในฐานะทีเ� ป็ นส่วนหนึง� ของ “แนวทางการหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหา”
(Rücktritt von der Verfolgung หรือการถอนฟ้อง) ในฐานะที�การไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทํา
ความผิดเป็ นส่วนหนึ�งของมาตรการหันเหคดีก่อนการตัง� ข้อกล่าวหา กระบวนการนีจ� งึ สามารถใช้กบั ความผิด
ต้องระวางโทษจําคุกน้อยกว่าห้าปี และการกระทําผิดนัน� ไม่ได้ถงึ แก่ความตาย
การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดสามารถใช้ได้กบั กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาได้ในทุกขัน� ตอน
แต่สว่ นใหญ่แล้ว กระบวนนีจ� ะดําเนินการในขัน� แรก ๆ ของกระบวนการยุตธิ รรม พนักงานอัยการมีดลุ ยพินจิ ในการ
ส่งต่อคดีไปยังการไกล่เกลีย� และอาจทําการสอบสวนเพือ� ให้แน่ใจว่าคดีนนั� เป็นไปตามเกณฑ์ ทัง� นีผ� พู้ พิ ากษาสามารถ
ส่งต่อคดีได้เช่นกัน ซึง� ประมาณร้อยละ �� ของคดีทส�ี ง่ ต่อไปยังการไกล่เกลีย� ในออสเตรียดําเนินการโดยพนักงาน
อัยการ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดไม่มสี ทิ ธิยน�ื ขอเข้ากระบวนการไกล่เกลีย�
ในกรณีทพ�ี นักงานอัยการและผูพ้ พิ ากษาตัดสินใจส่งต่อคดีไปยังกระบวนการไกล่เกลีย� สมาคมบริการคุมประพฤติ
และงานสังคมสงเคราะห์ (Association for Probation Service and Social Work (Neustart)) ซึง� เป็ นองค์กรอิสระ
และได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงยุตธิ รรมจะเป็ นผูด้ าํ เนินการ องค์กรมีเจ้าหน้าที� �� คนประจํา
ทั�วประเทศ ผูไ้ กล่เกลี�ยของ Neustart คือนักสงคมสงเคราะห์ ทนายความ หรือนักจิตวิทยาซึง� ผ่านการอบรม
ได้รบั การฝึกปฏิบตั โิ ดยเฉพาะและมีคณ
ุ วุฒวิ ชิ าชีพประกอบ โดยผูไ้ กล่เกลีย� จะติดต่อหรือพบกับผูก้ ระทําความผิด
หรือผูเ้ สียหายซึง� ส่วนใหญ่แล้วจะดําเนินการผ่านการไกล่เกลีย� แบบพบปะกันโดยตรง (direct face-to-face mediation)
เพือ� ทีจ� ะมีขอ้ ยุตหิ รือการสมานฉันท์โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณาคดีหรือการพิพากษาลงโทษ ผลลัพธ์ของการไกล่เกลีย�
อาจเป็ นการชดเชยทางการเงินสําหรับความเสียหายนัน� ๆ โดยจะมีการบันทึกข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ลงนามโดยคูก่ รณีทงั� สองฝ่ าย ผูไ้ กล่เกลีย� จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกระบวนการทัง� หมด รวมทัง� จัดทํารายงานสรุปให้กบั
พนักงานอัยการ
ในการใช้กระบวนการไกล่เกลีย� นัน� ผูก้ ระทําความผิดจะต้อง (ก) แสดงออกถึงความพร้อมทีจ� ะรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของตัวเอง (ไม่จาํ เป็นว่าจะต้องยอมรับความผิด) (ข) ชดเชยความเสียหายทีเ� ป็นผลจากการกระทํา และ (ค) แสดงออก
ถึงความพร้อมทีจ� ะยุตพิ ฤติกรรมนัน� ในอนาคต เนือ� งจากสามารถใช้การไกล่เกลีย� ในคดีทเ�ี กี�ยวข้องกับความรุนแรง
ในคูค่ รองได้ จึงจะต้องมีขอ้ บังคับพิเศษเพือ� รับประกันว่า จะไม่ใช้กระบวนการไกล่เกลีย� ในกรณีทผ�ี กู้ ระทําความผิด
ตําหนิหรือกล่าวโทษผูเ้ สียหาย สบประมาทหรือปฏิเสธการกระทําผิดนัน� ในกรณีทค�ี ดีนนั� ผูก้ ระทําความผิดมีประวัติ
ความรุนแรงหรือมีปประเด็นความไม่เท่าเทียมทางอํานาจร่วมด้วย หรือในกรณีท�ีผเู้ สียหายยังไม่มีความมั�นคง
ทางอารมณ์ เมือ� ปัจจัยเสีย� งเหล่านีป� รากฏในรายงานของพนักงานอัยการ จะต้องมีการประชุมกับคูก่ รณีเป็นการส่วนตัว
แยกออกไป และมีการใช้เครือ� งมือประเมินความเสีย� งเพือ� ประเมินว่ากรณีหรือคดีนเี � หมาะสมสําหรับกระบวนการ
ไกล่เกลีย� หรือไม่
ส่วนใหญ่แล้ว ความสําเร็จของกระบวนการไกล่เกลี�ยจะนําไปสูก่ ารผ่อนปรนหรือเพิกถอนการดําเนินคดีอาญา
และการตัดสินลงโทษ ตลอดจนเพิกถอนประวัติอาชญากรรม ในปี ���� พบว่า กระบวนการไกล่เกลี�ยสําเร็จ
ลุล่วงถึงร้อยละ ��.� และจากการศึกษาต่างพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการร้อยละ �� ไม่กระทําความผิดซํา�
หลังจากที�พวกเขาดําเนินการชดเชยนอกศาล (out-of-court compensations) เสร็จสิน� a
a

Hofinger, V. and Neumann, A. (����), Legalbiografien von Neustart Klienten, Vienna: Institut fur Rechts und Kriminalsoziologie.
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หนวยไกลเกลี่ยชุมชน (VILLAGE MEDIATION UNITS) – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดตัง� หน่วยไกล่เกลีย� ชุมชน (Village mediation units) เพือ� เป็นกลไก
ระงับข้อพิพาทและเพือ� ส่งเสริมการประนีประนอม โดยหน่วยไกล่เกลีย� ทําหน้าทีเ� ป็นกลไกระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
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 ����.

การเข้าถึงบริการไกล่เกลีย่ - ประเทศนอร์เวย์
ในประเทศนอร์เวย์ พระราชบัญญัตบิ ริการไกล่เกลีย� ของเทศบาล ปี ���� (Municipal Mediation Service Act 1991)
ได้จดั ตัง� บริการไกล่เกลีย� แห่งชาติ ซึง� สามารถรับคดีจากหน่วยงานยุตธิ รรมได้ทกุ แห่ง โดยมีผไู้ กล่เกลีย� ประจําการ
ณ หน่วยบริการไกล่เกลีย� ระดับภูมภิ าค �� แห่ง หลายร้อยคน การไกล่เกลีย� สามารถทําได้ในทุกขัน� ตอนของกระบวนการ
ยุตธิ รรม ซึง� รวมถึงคําสั�งคุมประพฤติ การลงโทษจําคุก ตลอดจนคดีแพ่ง หน่วยงานอัยการสามารถส่งต่อหรือโอนคดี
ไปยังบริการการไกล่เกลีย� และสมานฉันท์ (Mediation and Reconciliation Service) เพื�อทําการไกล่เกลีย� ต่อไป

กระบวนการไกล่เกลีย่ ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดในชัน้ หลังการพิจารณาของศาล – ประเทศแคนาดา
บริการแก้ไขฟื � นฟูผกู้ ระทําความผิดแห่งแคนาดา (Correctional Service of Canada - CSC) เป็ นหน่วยงาน
ของรัฐบาลกลางซึง� ทําหน้าที�บริหารจัดการการตัดสินลงโทษจําคุกตัง� แต่สองปี ขนึ � ไป โดยดําเนินการไกล่เกลี�ย
ผ่านโครงการโอกาสสมานฉันท์ (Restorative Opportunities Programme - ROP) โครงการ ROP จะให้บริการ
แก่ผเู้ สียหาย (หรือตัวแทนของผูเ้ สียหาย) ที�ลงทะเบียน รวมทัง� ผูเ้ สียหายที�ได้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรม
แต่ไม่ได้ลงทะเบียน ส่วนผูก้ ระทําความผิดไม่สามารถร้องขอให้มีกระบวนการไกล่เกลี�ยได้ อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ซง�ึ สนับสนุนให้ผกู้ ระทําความผิดเข้าร่วมกระบวนการอาจส่งต่อผูก้ ระทําความผิดที�สนใจ
และต้องการรับผิดชอบการกระทําของตัวเองไปยังโครงการ ROP เมื�อมีการส่งต่อหรือโอนคดี เจ้าหน้าที� ROP
และผูไ้ กล่เกลี�ยจะประเมินความเหมาะสมและแรงจูงใจของผูก้ ระทําความผิด โครงการ ROP จะดําเนินการ
ในชัน� หลังการพิจารณาคดีของศาล โดยดําเนินการเป็ นความลับ มีผเู้ ชี�ยวชาญการไกล่เกลี�ยเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ส่วนใหญ่แล้ว การไกล่เกลี�ยเป็ นการเผชิญหน้ากันระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด แต่วิธีการทางอ้อม
เช่น การเขียนจดหมาย การส่งข้อความผ่านวีดิทศั น์หรือการถ่ายทอดข้อความระหว่างผูก้ ระทําความผิดและ
ผูเ้ สียหายผ่านผูไ้ กล่เกลี�ยก็สามารถทําได้เช่นกัน

การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด (Restorative conferences)
การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด (Restorative Conferences) เช่น การประชุมกลุม่ ชุมชน
(Community Conferences) และการประชุมกลุม่ ครอบครัว (Family Group Conferences) แตกต่างไปจากการไกล่เกลีย� ระหว่าง
ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดในแง่ท�ีวา่ การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์มีบคุ คลอื�นเข้าร่วมด้วยนอกเหนือจากผูเ้ สียหายและ
ผูก้ ระทําความผิด ในการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์นนั� ผูไ้ กล่เกลี�ยในที�ประชุมซึง� เป็ นบุคคลที�สามและมีความเป็ นกลางอาจนํา
บุคคลอืน� ทีไ� ด้รบั ผลกระทบจากการกระทําความผิด เช่น ครอบครัว เพือ� น ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าทีต� าํ รวจ และผูเ้ ชีย� วชาญเข้าร่วมประชุม
ด้วยขึน� อยูก่ บั รูปแบบการประชุม ในหลายกรณี จะมีผจู้ ดั กระบวนการมากกว่าหนึง� คนเพือ� ให้เกิดความสมดุลของเพศสภาพหรือ
สิทธิประโยชน์ของกลุม่ เพศทางเลือก (LGBQT) และเพือ� คํานึงถึงข้อจํากัดทีเ� กิดจากความบกพร่องทางร่างกายหรือเพือ� ให้สอดคล้อง
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กับการไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์มงุ่ หมายที�จะทําให้ผกู้ ระทําความผิด
ยอมรับถึงผลกระทบของการกระทําของตนที�ไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ผเู้ สียหายหรือครอบครัวเท่านัน� แต่ยงั ส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัวและญาติมิตรของผูก้ ระทําความผิดเอง ตลอดจนช่วยเปิ ดโอกาสให้มีการฟื � นฟูความสัมพันธ์เหล่านัน� 51
การประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferences - FGC)
ส่วนใหญ่แล้ว การประชุมกลุม่ ครอบครัว (FGC) มักใช้เพือ� หันเหคดีจากการตัง� ข้อกล่าวหาหรือฟ้องร้องคดีเด็กในระบบยุตธิ รรม
ทางอาญาที�เป็ นทางการ ในประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมายระดับประเทศให้การรับรองการประชุมกลุม่ ครอบครัว โดยมีการใช้
การประชุมกลุม่ ครอบครัวในกระบวนการยุตธิ รรมเยาวชนตัง� แต่ ���� ซึง� ทําให้การประชุมกลุม่ ครอบครัวมีสถานะเชิงสถาบันใน
ระบบยุตธิ รรมเมื�อเปรียบเทียบกับแนวทางอื�น ๆ ในช่วงเวลานัน� ปั จจุบนั การประชุมกลุม่ ครอบครัวได้รบั ความนิยมแพร่หลาย
โดยการประยุกต์ใช้ในฐานะที�เป็ นแนวทางหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหาหรือฟ้องร้องคดีซง�ึ เจ้าหน้าที�ตาํ รวจเป็ นผูด้ าํ เนินการ
มีการใช้แนวทางนีใ� นประเทศแคนาดา สาธารณรัฐเช็ก ไอร์แลนด์ เลโซโท แอฟริกาใต้ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ในการประชุมกลุม่ ครอบครัวแต่ละครัง� จะมีผปู้ ระสานการประชุมหรือกระบวนการเป็ นผูด้ าํ เนินกระบวนการ เนือ� งจากวัตถุประสงค์
ของการประชุมกลุม่ ครอบครัวมีความครอบคลุมกว่าการไกล่เกลี�ยทั�วไป จะมีการนําครอบครัวและญาติมติ รทัง� ของผูเ้ สียหาย
และผูก้ ระทําความผิด หรือบางครัง� อาจมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการที�มีการดําเนินการด้วยความเชี�ยวชาญนีด� ว้ ย
การประชุมกลุม่ ครอบครัวมีเป้าหมายเพื�อวิเคราะห์หรือระบุความต้องการในขัน� สุดท้ายของคูก่ รณี โดยให้นา�ํ หนักที�ผลกระทบ
ของอาชญากรรมและการร่วมกันแสวงหาแนวทางทีเ� หมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมนัน� ซา้ํ อีกครัง� อาณัตขิ องกระบวนการ
นีค� อื การเอือ� อํานวยให้ผกู้ ระทําความผิดได้เผชิญกับผลกระทบของอาชญากรรม จัดทําแผนการชดใช้เยียวยา และในกรณีรา้ ยแรง
(ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์) จะมีการกําหนดความจําเป็ นในการสอดส่องดูแลผูถ้ กู คุมประพฤติอย่างเข้มงวด
และเคร่งครัด หรือการคุมขัง ในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกานัน� เจ้าหน้าทีต� าํ รวจจะทําหน้าทีใ� นฐานะผูค้ ดั กรองเบือ� งต้น
ในการส่งต่อคดีมาสูก่ ารประชุมกลุม่ ครอบครัว ขณะที�ในประเทศแอฟริกาใต้ผทู้ �ีทาํ หน้าที�คดั กรองคืออัยการ
ประเทศต่าง ๆ ใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวเพื�อแก้ปัญหาอาชญากรรมในวัยรุ น่ เป็ นการเฉพาะ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์
แคนาดา และไอร์แลนด์เหนือ ตัวอย่างเช่น ในไอร์แลนด์เหนือ จะใช้การประชุมเยาวชน (youth conference) เพือ� สร้างสมดุลระหว่าง
ความต้องการกับสิทธิประโยชน์ของผูเ้ สียหายและเยาวชนผูร้ บั ผิดชอบความเสียหายนัน� กระบวนการนีย� งั ให้ความสําคัญกับ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกชุมชนในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทัง� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด ศาลจะให้การรับรอง
แผนและผลลัพธ์ท�ีพฒ
ั นาขึน� จากการประชุมกลุม่ ครอบครัวโดยมีขอ้ กําหนดและเงื�อนไขต่างกันออกไป ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
กลุม่ ครอบครัวจะได้รบั เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการ ซึง� ประสบการณ์และบทบาทของผูป้ ระสานงานมีความ
สําคัญอย่างยิ�งต่อผูเ้ ข้าร่วมและกระบวนการ52
ในสหราชอาณาจักรนัน� ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้การประชุมกลุม่ ครอบครัวในฐานะกระบวนการตัดสินใจในคดีทเ�ี ป็ นการคุม้ ครองเด็ก
ซึง� ในกรณีเหล่านี � นักสงคมสงเคราะห์จากแผนกเด็กและครอบครัวของบริการทางสังคมจะเป็ นผูส้ ง่ ต่อคดี การประชุมกลุม่
ครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวของเด็กและครอบครัวขยายของเด็กด้วย ผูจ้ ดั กระบวนการจะอธิบายถึงกระบวนการ
และประเด็นปัญหาทีต� อ้ งแก้ไข จากนัน� ครอบครัวจะร่วมกันหาทางแก้ปัญหา หากบริการทางสังคมสงเคราะห์ยอมรับคําแนะนํา
หรือข้อเสนอแนะ ครอบครัวจะได้รบั การสนับสนุนให้ดาํ เนินการนัน�
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ตัวอย่างเช่น โครงการคุณค่าสถาบันครอบครัวเมืองลีดส์ (Leeds Family Valued) เป็นโครงการของสภาเมืองลีสด์ (Leeds City Council)
ซึง� ส่งเสริมการเข้าถึงบริการประชุมกลุม่ ครอบครัวมากยิ�งขึน� โดยเฉพาะครอบครัวที�ประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
จากการประเมินโครงการพบว่า ครอบครัวต่าง ๆ เห็นประโยชน์ของการประชุมกลุม่ ครอบครัวในการสนับสนุนพวกเขา การประเมิน
ยังพบด้วยว่า วิธีการแนะนําการประชุมกลุม่ ครอบครัวให้กบั ครอบครัวนัน� เป็ นหัวใจสําคัญ และผูป้ ระสานงานควรเป็ นผูแ้ นะนํา
กระบวนการนี53�
เนื�องจากการประชุมสมานฉันท์มีผเู้ กี�ยวข้องเข้าร่วมในวงกว้าง ทัง� ผูท้ �ีอยู่ในตําแหน่งที�จะต้องทํางานหรือให้การสนับสนุน
ผูก้ ระทําความผิด กระบวนการประชุมจึงมีประสิทธิภาพ เป็ นการเฉพาะในฐานะแนวทางที�สามารถรับประกันได้วา่ ผูก้ ระทํา
ความผิดจะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีเ� ห็นพ้องร่วมกัน ซึง� ในทางปฏิบตั นิ นั� ส่วนใหญ่แล้ว ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการคนอืน� ๆ จะมีบทบาท
ต่อเนือ� งในการติดตามพฤติกรรมของผูก้ ระทําความผิด ซึง� จะช่วยรับประกันว่า ผูก้ ระทําความผิดจะปฏิบตั ติ ามกระบวนการฟื � นฟู
แก้ไขพฤตินิสยั และดําเนินการชดเชยเยียวยาตามที�เขาตกลงไว้
กรณีศกึ ษา การประชุมกลุม ครอบครัวa

ในการประชุมกลุม่ ครอบครัวแห่งหนึง� ซึง� ประกอบด้วยผูก้ ระทําความผิด แม่และตาของผูก้ ระทําความผิด ผูเ้ สียหายและ
เจ้าหน้าทีต� าํ รวจท้องถิน� (ผูก้ ระทําการจับกุม) ผูป้ ระสานงานยุตธิ รรมเยาวชน พลเมืองสิบคนจากโรงเรียนในท้องถิน�
รวมทัง� ผูเ้ สียหายและคนอืน� ๆ อีกสองสามคน หลังจากทีแ� ม่และตาของเขา ผูเ้ สียหาย และเจ้าหน้าทีต� าํ รวจได้พดู คุย
เกีย� วกับความผิดและผลกระทบทีเ� กิดขึน� ทางผูป้ ระสานงานยุตธิ รรมได้สอบถามข้อมูลเพิม� เติมจากสมาชิกของกลุม่
ประชุมและผูก้ ระทําความผิดว่า ควรดําเนินการอย่างไรเพือ� ชดเชยผูเ้ สียหายซึง� ในทีน� ไี � ด้แก่ครูจากอาชญากรรมของเขา
โดยผูเ้ สียหายได้รบั บาดเจ็บและแว่นตาเสียหายจากการวิวาทกับผูก้ ระทําความผิด หลังจากผ่านระยะเวลาการประชุม
ทีย� าวนานนับชั�วโมง ในช่วงเวลาครึง� ชั�วโมงทีเ� หลือ กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า การเยียวยาผูเ้ สียหายควร
ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลและแว่นตาใหม่ของครู รวมถึงการทํางานบริการสังคมในโรงเรียน
a Bazemore, G. and Griffiths, C. T. (����), “Conferences, Circles, Boards, and Mediations: Scouting the ‘New Wave’ of Community Justice
Decision Making Approaches”, Federal Probation, ��, (June), หน้า. ��–��.

การประชุมชุมชน (Community Conferences)
การประชุมชุมชนจะถูกใช้ในฐานะ “มาตรการทางเลือก” ซึง� สามารถหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหาหรือฟ้องร้องผูก้ ระทําความผิด
ในระบบยุตธิ รรมเชิงอาญาได้ ส่วนใหญ่แล้ว กลุม่ ชุมชนหรือหน่วยงานเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการและอาจได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลหรือไม่ก็ได้ การประชุมจะนําผูท้ �ีเกี�ยวข้องกับผูก้ ระทําความผิด ผูเ้ สียหาย รวมทัง� สมาชิกคนอื�น ๆ ของชุมชนซึง� มี
ส่วนได้สว่ นเสีย (เช่น ครูในโรงเรียนของผูก้ ระทําความผิดหรือนายจ้าง) มาเข้าร่วมกระบวนการ หน่วยงานหรือกลุม่ ชุมชนซึง� รับ
ผูก้ ระทําความผิดเข้าสูก่ ระบวนการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามว่า ผูก้ ระทําความผิดปฏิบตั ติ ามเงือ� นไขทีไ� ด้ตกลงไว้หรือไม่
โดยอาจดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลโดยตรงจากเจ้าหน้าที�บงั คับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที�ยตุ ธิ รรมหรือไม่ก็ได้
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โครงการสันติภาพชุมชน – ประเทศแอฟร�กาใต
กว่าสิบปี แล้วทีโ� ครงการสันติภาพชุมชนได้สร้างธรรมาภิบาลชุมชนชุดต้นแบบซึง� สามารถนําไปปรับใช้กบั โครงการ
อืน� ได้ ศูนย์กลางของโครงการอยูท่ ก�ี จิ กรรมของเครือข่าย “คณะกรรมการสันติภาพ” ในพืน� ที� ��� แห่งทั�วแอฟริกาใต้
ในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสันติภาพนัน� คณะกรรมการสันติภาพกลายเป็นทรัพยากรทีม� คี ณ
ุ ค่าในชุมชน
ทีพ� วกเขาทํางานด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการสันติภาพชุมชนคือการส่งเสริมความมั�นคงของมนุษย์ คุณค่าของ
องค์ความรูท้ อ้ งถิน� การปลูกฝังและสร้างทุนทางสังคม และการสร้างพันธมิตรทีม� ปี ระสิทธิภาพ
น่าเสียดายว่า คณะกรรมการสันติภาพไม่ได้จดั กิจกรรมมากนักในปั จจุบนั ด้วยเหตุผลทางการเมือง แม้วา่ จะมี
กิจกรรมต้นแบบพร้อมใช้งานอยูแ่ ล้วก็ตาม สมาชิกคณะกรรมการสันติภาพใช้แนวทางต่อไปนีใ� นการดําเนินงาน
• พวกเราช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที�ปลอดภัยและมั�นคงในชุมชนของเรา
• พวกเราเคารพรัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้
• พวกเราทํางานภายใต้กรอบกฎหมาย
• พวกเราไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง� ในกรณีพิพาท
• พวกเราทํางานในชุมชนในฐานะกลุม่ ความร่วมมือ ไม่ได้ทาํ งานในฐานะปั จเจกบุคคล
• พวกเราปฏิบตั ติ ามขัน� ตอนการดําเนินงานซึง� สามารถเปิ ดเผยได้ตอ่ ชุมชน
• พวกเราไม่นาํ การทํางานหรือผูค้ นที�เกี�ยวข้องไปพูดลับหลังนอกเหนือจากเวลางาน
• พวกเรามีความมุง่ มั�นในการดําเนินการ
• เป้าหมายของพวกเราคือการเยียวยา ไม่ใช่การทําร้าย
ทีม� า Community Peace Programme, Institute of Criminology, Faculty of Law, University of Cape Town:
www.ideaswork.org/aboutcommunitypeace.html.

กรณีศกึ ษา การประชุมเยาวชนในไอร์แลนด์เหนือ

เยาวชนคนหนึ�งบุกรุ กเข้าไปในบ้านของครอบครัวผูส้ งู อายุ เยาวชนคนนีต� อ้ งการเงินเพื�อนําไปซือ� ยาเสพติด
ขณะที�เยาวชนพยายามที�จะหลบหนี ชายสูงอายุพยายามที�จะยับยัง� ขัดขืนจนได้รบั บาดเจ็บ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชุมชนประกอบด้วยสามีภรรยาผูส้ งู อายุ ลูกชายของพวกเขาและเพื�อนบ้าน เยาวชนผูก้ ระทําความผิด พ่อและ
ป้าของเขา เจ้าหน้าที�ตาํ รวจท้องถิ�น และผูอ้ ภิบาลหรืออธิการโบสถ์
ชายสูงอายุบอกกับเด็กหนุ่มว่า เขาโกรธเพียงใดที�บา้ นของเขา ซึง� เขาเพียรทํางานหนักมาตลอดชีวิตถูกบุกรุก
และถูกทําลายจนตัวเขาเองได้รบั บาดเจ็บสาหัส ภรรยาของชายชรากล่าวว่า จากเหตุการณ์นี � เธอต้องเข้านอน
ด้วยความหวาดผวาและเธออยากจะทิง� บ้านหลังนีไ� ปเพื�อย้ายไปอยูใ่ นที�ท�ีปลอดภัยกว่านี �
เยาวชนแสดงให้เห็นว่า เขาสํานึกผิดและไม่ได้พยายามทีจ� ะแก้ตวั หรือแก้ตา่ งให้กบั พฤติกรรมของตัวเองแต่อย่างใด
ซึง� ในระหว่างการประชุมนัน� เขาเล่าว่า แม่ของเขาเสียชีวิตประมาณหนึ�งปี ท�ีผ่านมา และเขาใช้ยาเสพติดเพื�อ
เยียวยาความรูส้ กึ สูญเสีย การประชุมชุมชนจึงลงความเห็นว่า เยาวชนควรทํางานอาสาสมัครให้กบั อธิการโบสถ์
โดยอธิการจะเป็ นผูด้ แู ล นอกจากนี � เขาจะต้องเข้าพบที�ปรึกษาเพือ� บําบัดความรูส้ กึ สูญเสีย รวมทัง� จะต้องเข้ารับ
การบําบัดการใช้ยาเสพติด ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมเยาวชนท้องถิ�นภายใต้การดูแลของนักสังคม
สงเคราะห์ในช่วงเวลาหนึง� ปี ซึง� ผูพ้ ิพากษาศาลเยาวชนเห็นชอบกับแผนการนี �
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การประชุมแบบวงกลม (Circles)
ชนพืน� เมืองมีประเพณีการใช้การประชุมแบบวงกลมเพือ� การตัดสินใจ การเฉลิมฉลองทางจิตวิญญาณ การเยียวยา การแบ่งปัน
และการสอน การประชุมแบบวงกลมได้รับการรับรองและนำมาใช้ในระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ�งการประชุมแบบวงกลม
สามารถใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี และยังสามารถนำมาใช้ภายในชุมชนท้องถิน� เพือ� แก้ปญ
ั หาข้อกังวลเกีย� วกับอาชญากรรม
หรือพฤติกรรมต่อต้านสังคมของสมาชิกชุน รวมทั�งแก้ปัญหาการร้องเรียนของชุมชนต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือ
หน่วยงานราชทัณฑ์ ซึง� การสานเสวนาร่วมกันในชุมชนสามารถนำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาเชิงบวกได้ การประชุมแบบวงกลมยังสามารถ
นำมาใช้ในโรงเรียนเพื�อแก้ปัญหาการกระทำความผิดของผู้เยาว์และการระงับข้อพิพาท ทั�งยังสามารถนำมาใช้ในคดีความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนหรืออาชญากรรมทีเ� กิดจากความเกลียดชัง (Hate crime) ได้อกี ด้วย�� นอกจากนี� การประชุมแบบวงกลม
ยังสามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ลดความรุนแรงภายในทัณฑสถานและในสถานกักกัน�� อีกทัง� กระบวนการนี�
ยังสามารถนำมาใช้สนับสนุนการคืนกลับสู่ชุมชนของผู้ต้องขังหรือการคืนกลับสู่โรงเรียนของเยาวชนเมื�อพ้นโทษต้องขัง

การประชุมแบบวงกลมและชนพ�น้ เมืองในประเทศแคนาดา
วงกลมแสดงถึงหลักการสําคัญในโลกทัศน์และระบบความเชือ� ของชนพืน� เมือง ได้แก่ ความเชือ� มโยงซึง� กันและกัน
ความเสมอภาค และความต่อเนือ� ง ตามคําสอนดัง� เดิมนัน� แบบแผนของชีวติ ตามฤดูกาล การเกิดใหม่ การเคลือ� นย้าย
ของสัตว์และมนุษย์ทเ�ี ป็ นไปอย่างต่อเนือ� งเหมือนวงกลมทีไ� ม่มจี ดุ เริม� ต้นและจุดสิน� สุด วงกลมหมายถึงการนับร่วม
ทุกคน (inclusiveness) และไม่มลี าํ ดับชัน� การประชุมแบบวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของบูรณภาพและความเสมอภาค
การประชุมแบบวงกลมจะต้องเคารพและรับฟังมุมมองของผูเ้ ข้าร่วมทุกคน ความเห็นใด ๆ จะต้องตอบสนองต่อคําถาม
หรือปัญหาโดยตรง ไม่ใช่ความเห็นทีบ� คุ คลหนึง� เอ่ยขึน� เท่านัน� ในการประชุมแบบวงกลม วัตถุชนิ � หนึง� เช่น ไม้เท้า
ก้อนหินหรือขนนกสามารถใช้เป็ นเครือ� งมือในการจัดกระบวนการได้ ผูท้ ถ�ี อื “ไม้เท้าพูดได้” เท่านัน� ทีม� สี ทิ ธิพ� ดู ไม้เท้า
จะถูกส่งไปรอบวงอย่างเป็ นระบบเพือ� ให้ทกุ คนมีโอกาสได้พดู และมีสว่ นร่วม กระบวนการประชุมแบบวงกลมได้รบั
การรับรองและนํามาใช้ในระบบยุตธิ รรมร่วมสมัย และยังให้กรอบการดําเนินงานเพือ� ประยุกต์ ใช้ในระบบยุตธิ รรมของ
ชนพืน� เมือง ทัง� นี � การประชุมแบบวงกลมเพือ� ความยุตธิ รรมมีหลายรูปแบบด้วยกัน
การประชุมแบบวงกลมเพือ� ระงับข้อพิพาท (Conflict Resolution Circles)
กระบวนการประชุมแบบวงกลมเพือ� ระงับข้อพิพาทเปิ ดโอกาสให้บคุ คลทีม� คี วามประสงค์ได้แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในสภาพแวดล้อมเพือ� การเยียวยา (healing environment) กระบวนการนีช� ว่ ยให้ผคู้ นสามารถระงับข้อพิพาทก่อนที�
จะลุกลามเป็ นอาชญากรรม หรือเพือ� ป้องกันความขัดแย้งทีจ� ะเกิดขึน� ในชุมชน กระบวนการนีส� ามารถดําเนินการ
ในรูปแบบทีม� เี ฉพาะคูก่ รณีเข้าร่วมประชุมเท่านัน� หรือในรูปแบบการประชุมแบบกลุม่ ก็ได้
การประชุมแบบวงกลมเพือ� แก้ปัญหาในระยะแรก (Early Intervention Circles)
กระบวนการประชุมแบบวงกลมเพือ� แก้ปัญหาในระยะแรกออกแบบให้ใช้กบั ผูก้ ระทําความผิดซึง� อยูใ่ นขัน� ก่อนการ
ตัง� ข้อกล่าวหาและหลังการตัง� ข้อกล่าวหาในการดําเนินคดีอาญา กระบวนการนีอ� าศัยความเห็นและข้อมูลจากชุมชน
และผูเ้ สียหายมาร่างข้อเสนอแนะ ซึง� จะนําไปสูก่ ระบวนการเยียวยาสําหรับผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และชุมชน
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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.
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การประชุมแบบวงกลมและชนพ�น้ เมืองในประเทศแคนาดา (ตอ)
การประชุมแบบวงกลมเพือ� การเยียวยา (Healing Circles)
การประชุมทีม� พี ลังและมีบทบาทสําคัญคือ การประชุมแบบวงกลมเพือ� การเยียวยา กระบวนการนีใ� ช้กบั ผูท้ ก�ี าํ ลัง
เผชิญวิกฤติหรือผูท้ �ีกาํ ลังรูส้ กึ ว่าต้องการการสนับสนุนในช่วงเวลาของการฟื � นฟู ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการอาจเป็ น
ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม ผูก้ ระทําความผิดที�อยูใ่ นขัน� ตอนก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาหรือที�อยูร่ ะหว่างการคุมขัง
กระบวนการนีน� าํ โดยผูจ้ ดั กระบวนการ (Circle keeper) และมีผเู้ ข้าร่วมหลากหลายขึน� อยูก่ บั ว่า ผูเ้ สียหายหรือ
ผูก้ ระทําความผิดรูส้ กึ ว่า มีใครบ้างทีอ� ยากให้เข้ามาอยูใ่ นกระบวนการนี � ซึง� อาจจะเป็ นครอบครัว ญาติมติ ร ผูด้ แู ล
ผูเ้ สียหายหรือผูด้ แู ลผูเ้ สียหาย กระบวนการนีส� ามารถแก้ปัญหาเฉพาะหรือปัญหาอืน� ๆ ทีบ� คุ คลนัน� ต้องการจะหารือ
ซึง� ผูเ้ ข้าร่วมสามารถบอกเล่าและให้ปัญหาของตัวเองได้รบั การรับฟังในบรรยากาศทีม� เี มตตาจิต และในสภาพแวดล้อม
ที�เกือ� หนุนกันและกันตามที�บคุ คลต้องการเพื�อเริ�มต้นกระบวนการเยียวยา ซึ�งการแลกเปลี�ยนกันภายในกลุม่
ช่วยให้ทกุ คนสามารถแบ่งเบาภาระและความรูส้ กึ หนักหน่วงของบุคคลที�ตอ้ งการเยียวยาได้ กระบวนการนีช� ว่ ย
เสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุม่ ให้แน่นแฟ้นยิ�งขึน�
Reprinted with permission: macKinnon, j. (����), Bringing Balance to the Scales of Justice, charlottetown:
mcpei indigenous justice program, หน้า. ��–��: mcpei.ca/wp-content/uploads/����/��/BringingBalance-to-the- scales-of-justice-resource-guide.pdf.
ขัน� ตอนสาํ คัญสีป� ระการของกระบวนการประชุมแบบวงกลม
ขัน� ตอนที� � ตัดสินว่า คดีหรือกรณีนนั� เหมาะสมสําหรับกระบวนการประชุมแบบวงกลมหรือไม่
ขัน� ตอนที� � เตรียมความพร้อมให้คกู่ รณีซง�ึ จะเข้าร่วมในกระบวนการ
ขัน� ตอนที� � แสวงหาข้อตกลงร่วมกันจากการกระชุมแบบวงกลม
ขัน� ตอนที� � ดําเนินการติดตามและสร้างความเชื�อมั�นว่า ผูก้ ระทําความผิดจะปฏิบตั ติ ามข้อตกลง
ในบางกรณี อาจมีการประชุมแบบวงกลมหลายวง ซึง� เริม� จากผูก้ ระทําความผิดและผูด้ แู ล จากนัน� จะมีวงประชุมลักษณะเดียวกันนี �
สําหรับผูเ้ สียหายและผูด้ แู ล สุดท้าย การประชุมแบบวงกลมขัน� ต่อไปจะจัดขึน� เพื�อให้คกู่ รณีทกุ คนมาเข้าร่วมพร้อมกัน56
การประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลม (Sentencing Circles)
ถึงแม้จะมีการดําเนินคดีทางอาญาแล้วก็ตาม หากข้อมูลและความเห็นจากชุมชนในการประชุมพิจารณาแบบวงกลมมีความสําคัญ
ไม่ย�ิงหย่อนไปกว่ากัน การประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลมอาจดําเนินการภายในหรือนอกศาล และอาจมีผพู้ ิพากษาและ
ทนายความเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ ทัง� นี � การพิพากษาลงโทษไม่ได้ขนึ � อยูก่ บั คําแนะนําจากการประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลม
แต่กระบวนการจะเป็ นแหล่งข้อมูลที�มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ�งสําหรับศาลในการพิจารณาตัดสินคดี เพื�อให้การประชุมพิจารณาคดี
แบบวงกลมมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน� นัน� การปฏิบตั ิตามข้อตกลงซึง� กําหนดรายละเอียดก่อนกระบวนการ และการรายงาน
ผลลัพธ์จากกระบวนการต่อศาลมีความสําคัญอย่างยิ�ง57 และจะต้องมีการคุม้ ครองและดูแลเพื�อรับประกันว่า กระบวนการนี �
ไม่ได้กลายเป็ นพืน� ทีท� ผ�ี เู้ สียหายจากอาชญากรรมตกเป็ นเหยือ� ซํา� อีกครัง� 58 ทัง� นี � การสร้างความเชื�อมั�นว่า ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ
โดยเฉพาะผูท้ �สี ง่ เสียงแทนชุมชนจะสามารถสะท้อนถึงคุณค่าที�กระบวนการต้องการมีความสําคัญอย่างยิง� 59 โดยสามารถปรับ
ประยุกต์ขอ้ ตกลงในการดําเนินการที�มีอยูใ่ ห้เข้ากับบริบทท้องถิ�นเพื�อดําเนินกระบวนการนีก� บั ชุมชนได้
56
ดูเพิม่ เติมได้ท:่ี 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 มีความกังวลต่อการตกเป็นเหยือ่ ซ้ำ 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.
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การประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลมเป็ นแนวทางที�สามารถนําหลักการความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ภายในกรอบการ
ดําเนินงานแบบองค์รวม ซึง� บุคลากรในระบบยุตธิ รรมจะมีอาํ นาจและหน้าทีร� ว่ มกับสมาชิกชุมชน กระบวนการนีย� งั ให้ทางเลือก
ที�หลากหลายในการเยียวยาและลงโทษ60 ทัง� ยังให้แนวทางแก้ปัญหาที�มคี วามยืดหยุน่ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ของผูก้ ระทําความผิดแต่ละคน รวมทัง� เงื�อนไขของคดีและศักยภาพของชุมชนอีกด้วย การประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลม
ออกแบบเพื�อยกระดับสํานึกร่วมของชุมชน และเพื�อเสริมพลังผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และสมาชิกชุมชนผ่านกระบวนการ
เยียวยาและแก้ปัญหา เป้าหมายหลักของกระบวนการคือการเยียวยาผูท้ �ีได้รบั ผลกระทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูเ้ สียหาย
และยังเอือ� ให้เกิดการบําบัดแก้ไข และการส่งผูก้ ระทําความผิดกลับคืนสู่สงั คม โดยฟื � นฟูความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ผูก้ ระทําความผิดและสมาชิกชุมชน
ในบางกรณี การประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลมไม่ได้มชี มุ ชนเข้าร่วมในวงกว้าง จะมีเพียงผูเ้ สียหายและผูด้ แู ล ผูก้ ระทําความผิด
ครอบครัวและผูด้ แู ล ทนายความ และผูพ้ พิ ากษา (ผูอ้ าวุโสหรือผูร้ ูข้ องชุมชน) เท่านัน� “ผูเ้ ข้าร่วมประกอบด้วยผูท้ �ีรูจ้ กั ผูก้ ระทํา
ความผิดและมีความรูค้ วามเข้าใจเกี�ยวกับบริการที�ตอ้ งการ และไม่จาํ เป็ นที�ผเู้ ข้าร่วมจะต้องพูดแทนชุมชน” 61
ในประเทศแคนาดา การประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลมจะใช้กบั ผูก้ ระทําความผิดทีเ� ป็ นผูใ้ หญ่และผูเ้ ยาว์ และใช้กบั ฐานความผิด
หลากหลาย กระบวนการนีใ� ช้ทงั� ในพืน� ที�ชนบทและเมือง ส่วนใหญ่แล้ว การประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลมประกอบด้วย
กระบวนการขัน� ต่าง ๆ ดังนี � (�) ผูก้ ระทําความผิดยืน� ความจํานงเข้าร่วมกระบวนการประชุมแบบวงกลม (�) จัดประชุมแบบวงกลม
เพือ� การเยียวยาสําหรับผูเ้ สียหาย (�) จัดประชุมแบบวงกลมเพือ� การเยียวยาสําหรับผูก้ ระทําความผิด (�) จัดการประชุมพิจารณา
คดีแบบวงกลมเพือ� พัฒนาข้อตกลงร่วมว่าด้วยแผนการลงโทษ และ (�) จัดประชุมติดตามแบบวงกลมเพือ� ติดตามความก้าวหน้า
ของผูก้ ระทําความผิด ซึง� แผนการลงโทษจะประกอบด้วยพันธะรับผิดชอบซึง� มาจากระบบยุตธิ รรม ชุมชน และสมาชิกครอบครัว
รวมทัง� จากผูก้ ระทําความผิดเอง กระบวนการนีป� ระกอบด้วยการติดตามว่า ผูก้ ระทําความผิดปฏิบตั ติ ามข้อตกลงที�ให้ไว้และ
ข้อตกลงร่วมกันหรือไม่ และเพื�อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผูก้ ระทําความผิดหลังจากมีการพิพากษาคดีแล้ว
ในประเทศเม็กซิโก ภายใต้กฎหมายแห่งชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาสําหรับวัยรุน่ (National Law on the Integral
System of Criminal Justice for Adolescent (2016)) นัน� “การประชุมแบบวงกลมเชิงสมานฉันท์” เป็ นหนึง� ในสามมาตรการ
ที�เรียกว่า “กระบวนการสมานฉันท์” ซึ�งใช้กบั เด็กอายุระหว่าง �� ถึง �� ปี ภายในระบบยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ซึ�งเด็กจะต้องยอมรับความรับผิดชอบก่อนเป็ นอันดับแรก เจ้าหน้าที�จากระบบยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เด็กซึ�งเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึน� และสมาชิกชุมชนที�ได้รบั ผลกระทบล้วนสามารถเข้าร่วมในการประชุมแบบวงกลม
เชิงสมานฉันท์ได้ ข้อตกลงทีเ� ป็ นผลมาจากกระบวนการนีป� ระกอบด้วยการชดเชย แผนการเยียวยา หรือข้อเสนอแนะเพือ� กําหนด
เงื�อนไขให้ปฏิบตั ริ ะหว่างการพักรอหรือการะงับการพิจารณาคดีในศาล
นอกเหนือจากการประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลมแล้ว ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั แสวงหาพืน� ที�ในศาลพิจารณาคดี
ชนพืน� เมือง (indigenous sentencing courts) อีกด้วย ศาลประเภทนีม� ีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์
ในประเทศออสเตรเลียนัน� ศาลพิจารณาคดีชนพืน� เมืองจะตัดสินคดีทผ�ี กู้ ระทําความผิดคดีความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรง
ในคูค่ รองเป็ นชนพืน� เมือง โดยผูเ้ สียหายและสมาชิกชุมชนสามารถเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินลงโทษได้ กระบวนการจะนํา
ไปสูก่ ารวางแผนลงโทษหรือ “แผนการเยียวยา” ซึง� จะนับเป็ นส่วนหนึง� ของการลงโทษในระบบที�เป็ นทางการ ทัง� นี � กระบวนการ
ของศาลพิจารณาคดีชนพืน� เมืองมักประสบความสําเร็จในเป้าหมายทีช� มุ ชนวางไว้ และในบางกรณี สามารถฟื � นฟูและยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและระบบยุตธิ รรมได้อกี ด้วย เนือ� งจากมีกระบวนการทีส� อดคล้องกับบริบทวัฒนธรรม มีการยกระดับ
การสื�อสาร และสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนมากยิ�งขึน� 62
60

ดูตัวอย่างได้ที่ Larsen, J. J. (2014), Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System, Canberra: Australian Institute of Criminology.
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.
61

3. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และวิธีการดำเนินการ 35

กระบวนการเชิงสมานฉันท์กับเด็กและเยาวชน
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สาํ หรับเด็กและเยาวชนเป็ นองค์ประกอบหลักของระบบยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน
ที�มีประสิทธิภาพ เป็ นธรรม และเป็ นมิตรต่อเด็ก กระบวนการเชิงสมานฉันท์ได้รบั การพัฒนาเป็ นส่วนหนึ�งของ
ระบบยุตธิ รรมเยาวชนหรือดําเนินการภายนอกระบบยุตธิ รรม เช่น ดําเนินการในโรงเรียนหรือชุมชน กระบวนการ
เหล่านีแ� ก้ปัญหาความผิดลหุโทษและความขัดแย้งในเชิงการอบรมปลูกฝัง และใช้วธิ กี ารแบบก้าวหน้าโดยไม่ตตี รา
เยาวชนด้วยการหลบหลีก (shunning) หรือดําเนินคดีอาญา ในหลายประเทศนัน� กระบวนการดังกล่าวเสนอ
โอกาสในการสร้างชุมชนที�สามารถดูแลเยาวชนที�ทาํ ผิดกฎหมายโดยเฉพาะ และยังเปิ ดโอกาสในการส่งเสริม
มาตรการหลากหลายเพื�อให้เป็ นทางเลือกทดแทนการลงโทษเยาวชนด้วยการคุมขัง นอกจากนี � กระบวนการ
เชิงสมานฉันท์ยงั เปิ ดโอกาสให้ครอบครัวผูก้ ระทําความผิดได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหาa
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) ข้อ �� (�) กําหนดให้รฐั ภาคี
“หาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมายกําหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตัง� หน่วยงานและสถาบัน ซึง� จะใช้เป็ น
การเฉพาะกับเด็กที�ถกู กล่าวหา ตัง� ข้อกล่าวหา หรือได้รบั การพิจารณาว่าฝ่ าฝื นกฎหมายอาญา”b ในปี ����
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของเด็กได้ให้แนวทางเฉพาะว่าด้วยสิทธิของเด็กในการเข้าถึงความยุตธิ รรมสําหรับผูเ้ ยาว์
โดยให้ขอ้ เสนอแนะเพิม� เติมแก่รฐั ภาคีในการใช้มาตรการทางเลือก เช่น การหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหาหรือ
ฟ้องร้อง และความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ “เพือ� แก้ปัญหาเด็กทีท� าํ ผิดกฎหมายด้วยกระบวนการทีม� ปี ระสิทธิภาพ
ซึง� ไม่ใช่เฉพาะประโยชน์สงู สุดสําหรับเด็กเท่านัน� แต่กระบวนการยังเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวมทัง� ระยะสัน�
และระยะยาว”c คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของเด็กสรุ ปว่า จากหลักการคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ น
อันดับแรกนัน� “วัตถุประสงค์ดงั� เดิมของระบบยุติธรรมทางอาญาในการดําเนินการกับเด็กที�กระทําความผิด
เช่น การปราบปรามหรือการลงโทษ ควรเปลี�ยนเป็ นการฟื � นฟูและความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”d ในปี ����
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของเด็กยังเสนอแนะเพิ�มเติมว่า รัฐภาคีควรใช้ประโยชน์จาก “ประสบการณ์การใช้
และดําเนินมาตรการที�มิใช่การคุมขัง รวมทัง� การใช้มาตรการด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” และดําเนิน
มาตรการเหล่านัน� โดยปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีของตนe
หากพิจารณามุมมองด้านการศึกษาและพัฒนาการ จะเห็นคุณปู การของแนวทางความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ต่อเด็กที�ชดั เจน ซึง� การดําเนินการด้วยความเคารพสิทธิของเด็กจะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็ก และ
การส่งคืนเด็กที�กระทําความผิดคืนสู่สงั คมด้วยกระบวนการที�เป็ นความสมัครใจและไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อเด็ก
ซึง� การเข้าสูก่ ระบวนการด้วยตัวเองมีคณ
ุ ค่าในเชิงการศึกษาอย่างยิ�ง
ในช่วง �� ปี ท�ีผ่านมานี � การใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทความยุติธรรมเยาวชนขยายตัวมากขึน�
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน กระบวนการเหล่านีเ� ป็ นทางเลือกหนึง� ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาหรือส่วนหนึง�
ของโครงการหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหาและการฟ้องรองf ซึง� ปรากฏการณ์เหล่านีส� ะท้อนว่า มีการเปลี�ยน
กระบวนทัศน์วา่ ด้วยความยุตธิ รรมเด็กและเยาวชนโดยให้ความสําคัญที�พฒ
ั นาการของเด็ก สิทธิของเด็ก และ
การคุม้ ครองทางกฎหมายเพิม� มากยิง� ขึน� น่าเสียดายว่า ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั คงมีสถานะเป็ นกระบวน
ชายขอบในระบบยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน ทัง� ทีใ� นหลายกรณีนนั� ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ควรเป็ นหัวใจหลัก
ของระบบและควรเป็ นกระบวนการที�ควรเลือกใช้มากกว่าวิธีอ�ืน ๆg
การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีทเ�ี กีย� วข้องกับเด็กสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบh ในบางประเทศ
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กลายเป็ นวิธกี ารทีใ� ช้กนั เป็ นปกติกบั ผูก้ ระทําความผิดทีเ� ป็ นผูเ้ ยาว์หรือก่ออาชญากรรม
เล็กน้อยi รัฐเซาท์ออสเตรเลียใช้การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์มาตัง� แต่ทศวรรษที� ���� และยังใช้ในคดีอาญาทีม� โี ทษ
สูงกว่าคดีลหุโทษเล็กน้อยหากเยาวชนไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนหรือเป็ นผูเ้ ยาวj์ บางประเทศมีการใช้กฎหมาย

36 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

กระบวนการเชิงสมานฉันท์กับเด็กและเยาวชน (ต่อ)
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนเพื�อใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการดําเนินการทางกฎหมายขัน� ตอนต่าง ๆ
(ตัง� แต่กอ่ นการพิจารณาคดีไปจนถึงการกลับคืนสูส่ งั คม) และมีการใช้กระบวนการรูปแบบต่าง ๆ (การประชุมคดี
เชิงสมานฉันท์ การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิด เป็ นต้น) ซึง� กระบวนการเหล่านีม� กี ารดําเนินการ
แพร่หลายทั�วประเทศ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องดําเนินการในลักษณะที�สามารถรับประกันความปลอดภัยของเด็ก
เคารพสิทธิ และสอดคล้องกับหลักการคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นอันดับแรกk ซึ�งการดําเนินการให้
ฝ่ ายตุลาการทบทวนกระบวนการและผลลัพธ์ของวิธีการเชิงสมานฉันท์จะช่วยสร้างความเชื�อมั�นว่า จะมีการ
เคารพสิทธิของเด็ก และการดําเนินกระบวนการนัน� เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายl อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั นิ นั�
กลไกการกํากับดูแลมีความสําคัญยิ�งกว่าแนวปฏิบตั ทิ �ีใช้เป็ นบรรทัดฐานm
ปั จจุบนั การเก็บรวบรวมหลักฐานเกี�ยวกับประสิทธิภาพของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สาํ หรับเยาวชนยังคง
ไม่มีความคืบหน้ามากนัก การทบทวนผลกระทบของการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ตอ่ การกระทําความผิดซํา� ใน
กลุม่ ผูก้ ระทําความผิด และความพึงพอใจของผูเ้ สียหายพบว่า กระบวนการนีม� ีประสิทธิภาพ แม้วา่ ผลกระทบ
ยังไม่มากนักก็ตามn อย่างไรก็ดี จากการทบทวนกลุม่ ควบคุมแบบสุม่ ทัง� หมดสีก� ลุม่ ไม่พบความแตกต่างระหว่างผูท้ �ี
เข้าร่วมการประชุมเชิงสมานฉันท์และผูท้ �ีเข้าสูก่ ระบวนการของศาลตามปกติในแง่อตั ราการกระทําความผิดซํา�
หลังกระบวนการ ซึง� อาจสรุปได้วา่ หลักฐานที�มีอยูไ่ ม่มีคณ
ุ ภาพเพียงพอที�จะพิจารณาว่า กระบวนการเหล่านี �
o
มีประสิทธิภาพ การทบทวนข้อมูลสถิตขิ องงานวิจยั ที�เปรียบเทียบผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
กับผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมตามปกติสรุปว่า “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีประโยชน์ แต่ประโยชน์ตอ่
เยาวชนในด้านการลดพฤติกรรมการกระทําความผิดซํา� ในอนาคต และผลลัพธ์ทเ�ี ยาวชนจะไม่กระทําความผิดอืน� ๆ
อีกยังไม่แน่ชดั นัก”p
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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องค์ประกอบด้านการศึกษา การพัฒนา และความสัมพันธ์ของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทาํ ให้กระบวนการ
มีความเหมาะสมเป็นพิเศษในการดําเนินการในบริบทการศึกษา ซึง� สามารถดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในสถานที�ท�ีเด็ก ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับช่วงปี แห่งพัฒนาการ กระบวนการเชิงสมานฉันท์อาจเป็ นส่วนหนึ�ง
ของยุทธศาสตร์ปอ้ งกันอาชญากรรม ซึง� ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียนจะเปิ ดโอกาสในการแก้ปัญหา
การกระทําความผิดเล็กน้อยในบริบทโรงเรียนตัง� แต่ระยะแรกเพือ� ลดความเสีย� งในการกระทําความผิดในอนาคต
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มคี ณ
ุ ค่าเมือ� พิจารณาถึงศักยภาพในการสอนกระบวนการแก้ปัญหาทีม� ปี ระสิทธิภาพ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ขณะเดียวกันช่วยยกระดับความปลอดภัยและความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึง� ของโรงเรียนa อนุสญ
ข้อ �� (�) ระบุวา่ รัฐภาคีจะต้อง “ดําเนินมาตรการทีเ� หมาะสมทีจ� ะประกันว่าระเบียบวินยั ของโรงเรียนได้กาํ หนดขึน�
ในลักษณะที�สอดคล้องกับศักดิศ� รีแห่งความเป็ นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญานี”�
การใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียนกําลังได้รบั ความนิยมแพร่หลายb ซึง� ส่วนใหญ่แล้วเป็ นผลมาจาก
ความกังวลต่อผลกระทบจากมาตรการลงโทษรุ นแรงต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กc ในทางปฏิบตั ิ
นักเรียนส่วนใหญ่ตอ้ งการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ท�เี ป็ นธรรมมากกว่ามาตรการควบคุมระเบียบวินยั
ประเภทอื�น ๆ ที�มีการตีตราและลงโทษระดับต่าง ๆ
การดําเนินการที�ใช้หลักการเชิงสมานฉันท์ซง�ึ เป็ นแบบอย่างให้แก่กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน
จํานวนมากนัน� ให้ความสําคัญกับประเด็นดังต่อไปนี �
• แก้ปัญหาความสัมพันธ์ท�ีเสียหายหรือถูกทําลายมากกว่าการแก้ปัญหาเกี�ยวกับการละเมิดกฎ
• สร้างแนวทางและวิธใี หม่ ๆ ให้สมาชิกชุมชนโรงเรียนสามารถพูดคุยและสนทนาซึง� กันและกัน เพือ� ให้ผทู้ ถ�ี กู ทําร้าย
ผูก้ ระทํา และสมาชิกคนอืน� ๆ ในโรงเรียนสามารถพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาทีม� ปี ระสิทธิภาพและมีความหมาย
• ส่งเสริมชุมชนที�เคารพและเอือ� อาทรซึง� กันและกันd
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับความพยายามทีจ� ะทําให้โรงเรียนเปลีย� นแนวคิดจากการมุง่ นํา� หนักไปทีก� ารจัดการ
พฤติกรรมไปสูก่ ารสร้างสภาพแวดล้อมที�เอือ� อาทรและฟื � นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันe
นอกจากนี � โรงเรียนยังสามารถใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื�อป้องกันการกลั�นแกล้งรังแก การข่มขู่
และการคุกคาม ตลอดจนใช้ในการสอนทักษะการแก้ปัญหาที�มีประสิทธิภาพให้แก่นกั เรียน ในบางกรณี จะใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการแก้ปัญหาความผิดทางอาญาไม่รา้ ยแรงที�เกิดขึน� ในพืน� ที�โรงเรียน
(เช่น การทะเลาะวิวาท การกลัน� แกล้งทางร่างกาย การลักขโมยเล็กน้อย การทําลายทรัพย์สนิ ในโรงเรียน การรีดไถเงิน
การกลั�นแกล้งครู) เพือ� หลีกเลีย� งการบังคับใช้กฎหมายและการใช้กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาอีกทางหนึง� ด้วย
ระบบคุม้ ครองเยาวชนเฟลมมิช (youth protection system) จะใช้การประชุมคดีกลุม่ เชิงสมานฉันท์ในการแก้
ปัญหาการกระทําความผิดทีเ� ป็ นประเด็นร้ายแรงในโรงเรียน แนวทางเชิงสร้างสรรค์นไี � ด้รบั การยอมรับว่าสามารถ
แก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที และการดําเนินการเชิงสมานฉันท์สามารถจัดการกับความผิดรุนแรงควบคูไ่ ปกับการขจัด
สภาพแวดล้อมที�เป็ นพิษต่อนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที�ของโรงเรียน
แรงจูงใจอีกประการหนึง� สําหรับยุทธศาสตร์เชิงรุกนีค� อื เพือ� ไม่ให้โรงเรียนมีการตีตราหรือมีมาตรการกีดกันนักเรียน
ที�กระทําความผิด ซึ�งอาจนําไปสูค่ วามเสี�ยงสําหรับนักเรียนเหล่านัน� หรือโอกาสในการตกเป็ นเหยื�อซํา� อีกครัง�
ของนักเรียนคนอื�น ๆf
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Vazquez Rossoni, O. (����), Manual de Herramientas en Practicas y Justicia Restaurativa, Observatorio Inter- nacional de Justicia Juvenil,
Bogota, Colombia.
b
Payne, A.A. and Welch, K. (����), “The Effect of School Conditions on the Use of Restorative Justice in Schools”, Youth Violence and Juvenile
Justice, ��(�), หน้า ���–���; Drewery, W. (����), “Restorative Practice in New Zealand Schools: Social development through relational justice”,
Educational Philosophy and Theory, ��(�), หน้า ���–���.
c
Fronius, T., Persson, H., Guckenburg, S., Hurley, N. and Petrosino, A. (����), Restorative Justice in U.S. Schools: A research review, WestEd
Justice and Prevention Research Centre.
d
Vaandering, D. (����), “Implementing Restorative Justice Practice in Schools: What pedagogy reveals”. Journal of Peace Education,
�� (�), หน้า ��–��. See also: Gonzalez, T., Sattler, H. and Buth, A.J. (����), “New directions in whole-school restorative justice implementation”,
Conflict Resolution Quarterly, �� (�), หน้า ���–���.
e
Hopkins, B. (����), Just Schools: A whole-school approach to restorative justice, London: J. Kingsley Publish- ers; Norris, H. (����),
“The impact of restorative approaches on well-being: An evaluation of happiness and engagement in schools”, Conflict Resolution Quarterly,
��(�), หน้า ���–���.
f
Burssens, D. and Vettenburg, N. (����), “Restorative Group Conferencing at School: A constructive response to serious incidents”,
Journal of School Violence, �(�), หน้า �–��; Morrison, B. (����), Restoring Safe School Communities: A whole school response to bullying
violence and alienation, Annandale, Australia: Federation Press. See also: Lustick, H. (����), “Making Discipline Relevant: Toward a theory
of culturally responsive positive schoolwide discipline”, Race Ethnicity and Education, ��(�), หน้า ���–���; Mackey, H., and Stefkovich,
J.A. (����), “Zero Tolerance Policies and Administrative Decision-making: The case for restorative justice-based school disci- pline reform”,
Advances in Educational Administration, ��, หน้า ���–���.
a

ศาลเพื่อนมิตรเยาวชนเชมาวา (CHEMAWA YOUTH PEER COURT)
สํานักงานอัยการสหรัฐอเมริกา รัฐโอเรกอนจัดโครงการอบรมศาลเพื�อนมิตรโดยใช้วธิ ีการเชิงปฏิสมั พันธ์สาํ หรับ
นักเรียนมัธยมปลาย �� คน จาก “โครงการเยาวชน ศาลเพื�อนมิตรเยาวชน” ของโรงเรียนเชมาวาอินเดียน
ศาลเพื�อนมิตรเยาวชนเชเมวาถูกออกแบบขึน� เพื�อหันเหเด็กผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระทําความผิดครัง� แรกออกจากการ
พิจารณาคดีในศาลเด็กและเยาวชนไปสูก่ ระบวนการศาลเพื�อนมิตรซึง� ดําเนินการในสภาพแวดล้อมที�สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิ�น และใช้หลักการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท�ีหยั�งรากอยูใ่ นระบบ และแนวปฏิบตั ิดา้ น
ความยุตธิ รรมของชนพืน� เมืองในพืน� ที�
เยาวชนที�ทาํ หน้าที�ในศาลเพื�อนมิตรเป็ นตัวแทนชุมชนที�ได้รบั ความเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญา
ของสมาชิก เมื�อเด็กยื�นต่อศาลเพื�อนมิตรถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมลหุโทษที�เขาเป็ นผูก้ ระทํา ศาลเพื�อนมิตร
จะจัดทําข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที�เหมาะสมสําหรับผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดส่งไปยังผูพ้ ิพากษา
“ข้อตกลงความรับผิดชอบต่อความเสียหาย” ที�ตกลงกันนัน� จะพยายามฟื � นฟูผเู้ สียหายและความสัมพันธ์ใน
ชุมชน ตลอดจนนําเด็กกลับสู่ชมุ ชนโรงเรียน เด็กผูก้ ระทําความผิดที�ผ่านการพิจารณาคดีในศาลเพื�อนมิตร
จะต้องทําหน้าทีใ� นศาลเพือ� นมิตรเพือ� จัดทําข้อเสนอแนะและและข้อตกลงของเด็กทีก� ระทําความผิดคนอืน� ๆ ด้วย
เพือ� เป็ นการแสดงความรับผิดชอบ ซึง� การแสดงความรับผิดชอบจะแตกต่างกันไปขึน� อยูก่ บั บริบทและสถานการณ์
ของกรณี โดยอาจจะเป็ น การชดเชย การทํางานบริการชุมชน การเขียนจดหมายขอโทษ การขอโทษบุคคล
หรือการขอโทษต่อสาธารณะ

3.3 กระบวนการยุตธิ รรมกึง่ สมานฉันท์ (Quasi-Restorative Justice Process)
ในการใช้แนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งองค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วมนัน� อาจไม่จาํ เป็ นต้องมี
ผูเ้ สียหายเข้าร่วมกระบวนการด้วยเสมอไป ซึง� แนวทางนีไ� ด้ดาํ เนินการมาแล้วหลายปี ซึง� สามารถอธิบายโดยสรุปได้ดงั ต่อไปนี �
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เวทีและคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน (Community Panels and Boards)
เวทีหรือคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนจะใช้เป็ นมาตรการในการดําเนินการกับเยาวชนหรือผูก้ ระทําความผิดลหุโทษที�อยูใ่ น
ความรับผิดชอบโดยตรงของกลุม่ ตัวแทนชุมชนทีผ� า่ นการอบรมเพือ� ทําหน้าทีด� งั กล่าว63 ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้กระบวนการเหล่านี �
ในฐานะกลไกการหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหาหรือฟ้องร้องเพือ� ให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดซึง� ยอมรับผิดชอบต่ออาชญากรรม
ของตนได้แสดงความรับผิดชอบและแก้ปัญหาความเสียหาย ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ สียหายและชุมชน
กระบวนการนีม� จี ดุ มุง่ หมายเพือ� ให้ได้ผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์จากการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันของชุมชนในการตัดสินใจ คณะกรรมการ
ยุตธิ รรมชุมชนจะพัฒนาข้อเสนอในการแก้ปัญหาจากการหารือกับผูเ้ สียหายจนกระทั�งทีป� ระชุมบรรลุขอ้ ตกลงว่า ผูก้ ระทําความผิด
จะดําเนินการอย่างไรภายในช่วงเวลาที�กาํ หนด ต่อจากนัน� ผูก้ ระทําความผิดจะต้องบันทึกความคืบหน้าของตัวเองในการ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หลังจากพ้นระยะเวลาที�กาํ หนดไว้ คณะกรรมการจะส่งรายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการลงโทษตามที�
ตกลงกันไว้ตอ่ ศาล
การประชุมแบบวงกลมเพือ่ สนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบ (Circles of Support and Accountability - COSA)
การประชุมแบบวงกลมเพื�อสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบ (COSA) ใช้กนั ในหลายประเทศในการดําเนินการส่งคืนผูก้ ระทํา
ความผิดกลับคืนสูส่ งั คม และในการจัดการความเสี�ยงด้านพฤตินิสยั รวมทัง� ความผิดทางเพศ64 กระบวนการนีป� ระกอบด้วย
กลุม่ อาสาสมัครที�จะติดต่อผูก้ ระทําความผิดเป็ นประจําทุกวันในฐานะที�ปรึกษาผูใ้ ห้ความช่วยเหลือผูก้ ระทําความผิด และ
เตือนให้ผกู้ ระทําความผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการหลีกเสี�ยงความเสี�ยงใด ๆ ที�จะก่ออันตรายต่อผูอ้ �ืน65 แนวทางนี �
สามารถปรับใช้กบั ผูก้ ระทําความผิดประเภทอื�น ๆ ได้เช่นกัน66 โดยทั�วไปแล้ว การประชุมแบบวงกลมสามารถพิสจู น์ได้ว่า
เป็ นแนวทางที�มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ รักษาสันติสขุ และจัดการกับบาดแผลทางใจ
(โดยเฉพาะการประชุมแบบวงกลมเพื�อการเยียวยา) รวมทัง� เพื�อแก้ปัญหา
กระบวนการใช้ตวั แทนแทนผูเ้ สียหาย (Victim Surrogate Programmes)
ในทางปฏิบตั ินนั� ในบางกรณี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องดําเนินการกับอาชญากรรมที�ไม่มีผเู้ สียหาย หรือ
ความผิดทีไ� ม่ได้สร้างความเสียหายหรือความสูญเสียโดยตรงต่อบุคคล (เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ สาธารณะ การครอบครอง
สารเสพติดหรือสารควบคุม) นอกจากนีย� งั มีสถานการณ์ท�ีผเู้ สียหายไม่รูต้ วั ว่าตัวเองเป็ นผูเ้ สียหายหรือผูเ้ สียหายไม่ปรากฏตัว
หรือผูเ้ สียหายอยูใ่ นประเทศอื�น (เช่น ผูเ้ สียหายจากการหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต) และสุดท้าย บางกรณีนนั� ผูเ้ สียหายไม่ได้
เป็ นปัจเจกบุคคลแต่เป็ นนิตบิ คุ คล ซึง� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คน้ พบแนวทางต่าง ๆ ในการ “ดําเนินการ” กับแนวคิด
ว่าด้วยผูเ้ สียหายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ใช้ตวั แทนผูเ้ สียหาย ใช้นกั แสดงทีไ� ด้รบั ค่าตอบแทน
ผูแ้ ทนที�เป็ นทางการขององค์กรหรือสถาบันของรัฐ
ในกรณีทผ�ี เู้ สียหายไม่ประสงค์หรือไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์ โดยตรงด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาจออกแบบกระบวนการ
เพื�อให้ตวั แทนของผูเ้ สียหายสามารถเข้าร่วมกระบวนการในฐานะตัวแทนของผูเ้ สียหายหรือแทนที�ผเู้ สียหาย ในบางกรณี
ผูเ้ สียหายจะมีโอกาสเลือกตัวแทนที�จะทําหน้าที�แทนเพื�อสะท้อนความต้องการของตน เพื�อนําเสนอมุมมองและความต้องการ
ของผูเ้ สียหายให้กบั กระบวนการเชิงสมานฉันท์
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.
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Thompson, D. (2016), “From Exclusion to Inclusion: The role of circles of support and accountability”, Prison Service Journal, No. 228, หน้า 35–40.
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ในกรณีอ�ืน ๆ ผูก้ ระทําความผิดอาจพบกับผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมที�คล้ายคลึงกัน โดยที�ผเู้ สียหายที�ได้พบเป็ นผูอ้ �ืนที�ไม่
เกี�ยวข้องกับผูเ้ สียหายในคดี วิธีนีท� าํ ให้ผกู้ ระทําความผิดได้รบั ข้อมูลลึกซึง� ขึน� ว่า ความเสียหายที�ผกู้ ระทําความผิดก่อส่งผล
อย่างไรต่อผูเ้ สียหายและเพื�อประมวลผลประสบการณ์ของตนร่วมกับผูก้ ระทําความผิดรายอื�น โครงการประเภทที�สองนีม� กั ใช้
ในเรือนจําหรือใช้ในฐานะส่วนหนึง� ของโครงการการฟื � นฟูพฤตินสิ ยั อาทิ โครงการต้นมะเดื�อซิกามอร์ (Sycamore Tree) ซึง� ใช้
แนวคิดคริสต์ศาสนาเป็ นศูนย์กลาง โครงการนีไ� ด้รบั การพัฒนาจาก Prison Fellowship International ซึง� เป็ นตัวอย่างโครงการ
ประเภทดังกล่าวที�เป็ นที�รูจ้ กั แพร่หลาย กลุ่มอื�น ๆ ที�มิใช่องค์กรศาสนาหรือองค์กรจากฐานความเชื�อมีโครงการลักษณะ
คล้ายคลึงกันในที�อ�ืนด้วยเช่นกัน
โครงการต้นมะเดือ่ ซิกามอร์ - กระบวนการรับฟังมุมมองของผูเ้ สียหาย (SYCAMORE TREE PROJECT –
VICTIM AWARENESS PROGRAMME)
โครงการต้นมะเดื�อซิกามอร์เป็ นโครงการรับฟั งมุมมองของผูเ้ สียหาย มีระยะเวลาดําเนินโครงการ �-� สัปดาห์
โดยจะใช้กระบวนการนีใ� นทัณฑสถานในประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก โครงการเปิ ดโอกาสให้ผกู้ ระทําความผิดได้พบกับ
ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมทีม� ลี กั ษณะคล้ายกันเพือ� รับฟังประสบการณ์และเข้าใจถึงผลกระทบของอาชญากรรม
บนพืน� ฐานของหลักการความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการประกอบด้วยการนําเสนอโดยมีผจู้ ดั กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือ และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ ย่อยซึง� มีการสังเกตซึง� กันและกัน รวมทัง� การให้ผเู้ ข้าร่วมแลกเปลีย� น
ประสบการณ์a นอกจากนีก� ระบวนการยังมีประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายที�เป็ น
ตัวแทนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ เพือ� กระตุน้ ให้เกิดความเข้าใจผลกระทบจากอาชญากรรมได้ลกึ ซึง� ยิง� ขึน� และเปิ ดโอกาส
ให้มีบทสนทนาเกี�ยวกับความรับผิดชอบ การฟื � นฟู การชดเชย และการเยียวยา
a

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

3.4 การประยุกต์ใช้แนวทางความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อน่ื ๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ข้อเสนอแนะของสภายุโรป ที� CM/Rec (2018) 8 จากคณะกรรมการรัฐมนตรีของรัฐภาคีวา่ ด้วยความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในเรือ� งทางอาญายอมรับว่า
“หลักการและแนวทางเชิงสมานฉันท์อาจนํามาใช้ในระบบยุตธิ รรมทางอาญาได้เช่นกัน แต่จะอยูน่ อกวิธีพจิ ารณาความอาญา
ปกติ ตัวอย่างเช่น สามารถนําไปใช้กรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที�ตาํ รวจ ระหว่างผูต้ อ้ งขังและเจ้าหน้าที�
ราชทัณฑ์ ระหว่างผูต้ อ้ งขังด้วยกัน หรือระหว่างเจ้าหน้าที�คมุ ประพฤติและผูก้ ระทําความผิดภายใต้การคุมประพฤติ นอกจากนี �
ยังสามารถนําไปใช้ในกรณีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีใ� นหน่วยงานศาลหรือหน่วยงานความยุตธิ รรมทางอาญาได้อกี ด้วย”67
การใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์วธิ ีหนึง� ที�ยงั ไม่เป็ นที�สนใจมากนักคือ การใช้กระบวนการเพื�อจัดการความขุน่ ข้องหมองใจ
ความขัดแย้ง และการประพฤติมชิ อบในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิง� ในภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย
และในทัณฑสถาน อย่างไรก็ตาม การใช้การไกล่เกลีย� และความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในบริบททีก� ล่าวมานีเ� ติบโตอย่างต่อเนือ� ง
มีการใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในการแก้ปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าทีต� าํ รวจจากพลเมือง ซึง� เกิดประโยชน์ทงั� ต่อเจ้าหน้าที�
ตํารวจ ประชาชนผูร้ อ้ งเรียน ความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดของเจ้าหน้าที�ตาํ รวจ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
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.
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ประสิทธิภาพของการร้องเรียน รวมทัง� ช่วยสร้างความเชื�อมั�นต่อการบังคับใช้กฎหมายและสถาบันยุติธรรม68 อย่างไรก็ตาม
การไกล่เกลี�ยกรณีตาํ รวจประพฤติมิชอบมีความท้าทายบางประการ และอาจไม่เหมาะสมที�จะใช้กบั กรณีการร้องเรียนจาก
ประชาชนทุกรูปแบบ69 เนื�องจากเจ้าหน้าที�ตาํ รวจและหน่วยงานตํารวจอาจมีสว่ นได้เสียในกระบวนการดังกล่าว กระบวนการ
ที�เป็ นอิสระและเป็ นกลางจึงเป็ นกุญแจสําคัญต่อความน่าเชื�อถือและประสิทธิผลของกระบวนการ ทัง� นี � ผูจ้ ดั กระบวนการ
และผูไ้ กล่เกลี�ยจะต้องผ่านการฝึ กอบรมเฉพาะมาก่อน
ความสําเร็จของการไกล่เกลี�ย และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการดําเนินการกับการประพฤติมิชอบของตํารวจหรือการ
ร้องเรียนสาธารณะกรณีต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที�ตาํ รวจมีตวั อย่างให้เห็นจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น หน่วยงานความซื�อตรงของ
ภาครัฐของสํานักงานตํารวจนิวออร์ลีน (New Orleans Police Department’s Public Integrity Bureau) ใช้กระบวนการ
เชิงสมานฉันท์ ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีต� าํ รวจและสมาชิกชุมชนในฐานะมาตรการทางเลือกแทนกระบวนการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนแบบเดิม การไกล่เกลี�ยช่วยให้ประชาชนสามารถส่งเสียงของตัวเอง รับฟั งความต้องการของผูอ้ �ืน และ
ตกลงทีจ� ะแก้ปัญหาร่วมกัน บางรัฐในประเทศออสเตรเลียพัฒนาการไกล่เกลีย� และกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะ
มาตรการทางเลือก ซึ�งในหลายกรณีมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการแก้ปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน
(เช่น รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐนอร์ทเทิรน์ เทอร์ รทิ อรี)� 70 ส่วนใหญ่แล้ว สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินหรือสถาบันอิสระอืน� ๆ ทีร� บั ผิดชอบ
ในการรับเรื�องร้องทุกข์และตอบข้อร้องทุกข์เกี�ยวกับตํารวจจะเป็ นผูด้ าํ เนินการและบริหารกระบวนการเชิงสมานฉันท์ ซึง� ใน
บางกรณี จะใช้การไกล่เกลี�ยเพื�อแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที�ตาํ รวจต่อเจ้าหน้าที�อ�ืน ๆ ด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกัน ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ในทัณฑสถานเพือ� แก้ปัญหาระหว่างผูต้ อ้ งขัง หรือระหว่างผูต้ อ้ งขังและผูค้ มุ 71
การใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายในระบบทัณฑสถานจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที�สง่ เสริมความสัมพันธ์ทางสังคม
บ่มเพาะความรับผิดชอบและความเคารพต่อกัน ข้อกําหนดมาตรฐานขัน� ตํา� แห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง
(กฎเนลสัน แมนเดลา) สนับสนุนให้หน่วยงานบริหารราชทัณฑ์ใช้กลไกการแก้ปัญหาทางเลือกในการป้องกันความขัดแย้ง
การไกล่เกลีย� และการระงับข้อพิพาทเพือ� ป้องกันการกระทําความผิดทางวินยั และเพือ� แก้ไขข้อขัดแย้ง72 ข้อเสนอแนะสภายุโรป
ที� R (2006) 2 ว่าด้วยกฎทัณฑสถานยุโรป (European Prison Rules) ยํา� เน้นถึงความสําคัญของการฟื � นฟูและการไกล่เกลีย�
เพื�อระงับข้อพิพาทระหว่างนักโทษ73 รวมทัง� ในการแก้ปัญหาการร้องทุกข์และคําร้องขอจากนักโทษอีกด้วย74
ในบางกรณี ผูต้ อ้ งขังที�ผ่านการฝึ กอบรมอาจทําหน้าที�เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเชิงสมานฉันท์ การไกล่เกลี�ยที�ผูต้ อ้ งขังเป็ น
ผูด้ าํ เนินการสามารถช่วยลดความรุนแรงในทัณฑสถาน และยังสอนทักษะชีวติ พืน� ฐานให้ผตู้ อ้ งขังอีกด้วย75 ซึง� ในกรณีอ�ืน ๆ
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42 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

จะใช้ผไู้ กล่เกลีย� ที�ผา่ นการฝึ กอบรมทําหน้าที�ดงั กล่าว76 โครงการนําร่องในประเทศฮังการีใช้การประชุมยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในทัณฑสถาน (ใช้กบั ความผิดฐานทําร้ายร่างกายหรือการคุกคามทีไ� ม่รา้ ยแรง) ในฐานะมาตรการ
ทางเลือกในการควบคุมระเบียบวินยั ในเกือบทุกกรณี จะใช้การประชุมเชิงสมานฉันท์ทน�ี าํ บุคคลทีเ� กีย� วข้องมาเข้าร่วมให้มากทีส� ดุ
เท่าทีจ� ะเป็ นไปได้ โดยสนับสนุนให้ผเู้ กี�ยวข้องต่าง ๆ (ผูต้ อ้ งขัง เจ้าหน้าทีก� ารศึกษาในระบบราชทัณฑ์ สมาชิกทีไ� ด้รบั ผลกระทบ)
หารือถึงสาเหตุและผลกระทบทีต� ามมาจากความขัดแย้ง รวมทัง� ข้อเสนอแนะว่า บุคคลจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ตลอดจน
ร่วมกันแก้ปัญหาเพื�อแก้ไขอันตรายที�เกิดขึน� 77

สรุปสาระสำคัญ
�. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นแนวทางที�มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาอาชญากรรมซึง� สามารถใช้ใน
ระบบยุตธิ รรมทางอาญาหรือใช้ในฐานะเป็ นส่วนหนุนเสริม และสามารถใช้ได้ในทุกขัน� ตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถนํามาใช้รว่ มกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หรือสามารถใช้โดยเป็ นอิสระแยกจากกันได้ในหลายระดับ
�. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีสามรูปแบบหลัก ได้แก่ การไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทํา
ความผิด การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ และการประชุมพิจารณาแบบวงกลม
�. กระบวนการไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดเป็ นกระบวนการที�ผเู้ สียหายและผูก้ ระทํา
ความผิดได้รว่ มกันหารือถึงอาชญากรรมและผลกระทบจากอาชญากรรมดังกล่าว โดยผูจ้ ดั กระบวนการเป็ น
บุคคลที�สามที�มีความเป็ นกลาง และได้รบั การฝึ กอบรมเพื�อทําหน้าที�นี � โดยกระบวนการอาจจะเป็ นแบบ
เผชิญหน้ากันหรือเป็ นวิธีการโดยอ้อมแบบไม่พบกันก็ได้
�. การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ เช่น การประชุมกลุม่ ชุมชน และการประชุมกลุม่ ครอบครัวมีความแตกต่างไป
จากกระบวนการไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด เนื�องจากมีบคุ คลหลายฝ่ ายเข้าร่วมนอก
เหนือจากผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด
�. ในการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์นนั� บุคคลอื�น ๆ ที�ได้รบั ผลกระทบจากการกระทําความผิด เช่น ครอบครัว
เพื�อน ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที�ตาํ รวจหรือผูเ้ ชี�ยวชาญจะเข้าร่วมกระบวนการซึ�งขึน� อยู่กับแนวทางของ
กระบวนการนัน� การประชุมจะดําเนินการโดยผูจ้ ดั กระบวนการซึง� เป็ นบุคคลที�สามที�มีความเป็ นกลาง
�. มีการปรับประยุกต์กระบวนการประชุมพิจารณาคดีแบบวงกลมให้เข้ากับระบบยุตธิ รรมทางอาญาสมัยใหม่
กระบวนการนีส� ามารถใช้ได้ในกระบวนการกําหนดโทษ และสามารถใช้ภายในชุมชนท้องถิ�นเพื�อแก้ปัญหา
ความกังวลเกี�ยวกับอาชญากรรมหรือพฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือในการแก้ปัญหาการร้องทุกข์ของชุมชน
ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชทัณฑ์ ซึง� กระบวนการนีส� ามารถสร้างผลลัพธ์ท�ีเป็ นการ
แก้ปัญหาเชิงบวกได้
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3. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และวิธีการดำเนินการ 43

สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)
�. ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สาํ หรับเด็กและเยาวชนเป็ นหัวใจสําคัญของระบบยุตธิ รรมเด็กและเยาวชนที�มี
ประสิทธิภาพ เป็ นธรรม และเป็ นมิตรต่อเด็ก การใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทความยุตธิ รรมเยาวชน
ได้รบั ความนิยมแพร่หลายอย่างที�ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทัง� ในฐานะที�เป็ นกระบวนการทางเลือกหรือในฐานะ
ส่วนหนึ�งของการหันเหคดีก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาหรือฟ้องร้องคดี กระบวนการนีเ� ป็ นแนวทางการแก้ปัญหา
ที�กา้ วหน้าและมีคณ
ุ ค่าเชิงการอบรมปลูกฝังในการแก้ปัญหาการกระทําความผิด และแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยไม่ตีตราเยาวชนด้วยการหลบหลีกหรือดําเนินการทางกฎหมาย กระบวนการดังกล่าวเปิ ดโอกาสในการ
สร้างชุมชนแห่งความเอือ� อาทรต่อเยาวชนที�กระทําผิดกฎหมาย
�. การดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะต้องมีแนวทางที�สามารถรับประกันความปลอดภัยของเด็ก
เคารพสิทธิของเด็ก และยืนหยัดในหลักการการคํานึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็ นอันดับแรก
9. แนวทางความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ได้ทงั� ภายในและภายนอกระบบยุตธิ รรมทางอาญา และสามารถ
ใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนบางประเภทต่อเจ้าหน้าที�ตาํ รวจ และสามารถ
ใช้การไกล่เกลี�ยในทัณฑสถานเพื�อแก้ปัญหาระหว่างผูต้ อ้ งขังหรือระหว่างผูต้ อ้ งขังและผูค้ มุ ได้เช่นเดียวกัน

4. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในชัน้ ตา่ ง ๆ ของกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ได้ในทุกขัน� ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา แม้ในบางกรณีจะต้องแก้ไข
กฎหมายทีม� อี ยูก่ ต็ าม กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถเริม� ใช้ให้สำเร็จลุลว่ งได้ตง�ั แต่ (ก) ชัน� ก่อนการพิจารณาคดี
ในฐานะทีเ� ป็นการหันเหคดีจากการฟ้องคดี (ข) ชัน� การพิจารณาคดี และ (ค) ชัน� หลังการพิจารณาคดี เพือ� เป็นทางเลือกแทน
การจำคุก เป็นส่วนหนึง� ของการลงโทษหรือใช้นอกเหนือจากโทษจำคุก ระหว่างถูกจำคุก หรือเมือ� ได้รบั การปล่อยตัวจากทัณฑสถาน
แล้ว ซึง� เจ้าหน้าทีส� ามารถใช้อำนาจดุลพินจิ และส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้ในทุกขัน� ตอน (ดูรายละเอียด
เพิม� เติมในแผนผังที� �)
แผนผังที� �. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และระบบยุตธิ รรมทางอาญา
คดียงั ไม่เข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา

ส่งต่อคดีอย่าง
ไม่เป็นทางการ

ก่อนการตัง�
ข้อกล่าวหา

ตำรวจส่งต่อคดี
หรือดำเนินคดี

หลังการตัง�
ข้อกล่าวหา
ก่อนการตัดสิน
ว่ากระทำผิด

การส่งต่อไปยัง
ชัน� การฟ้องคดี

หลังการตัดสิน
บทลงโทษ

การส่งต่อ
ในชัน� ศาล

การส่งต่อใน
ชัน� คุมประพฤติ
หรือราชทัณฑ์

ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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หลังรับโทษ
ก่อนกลับคืนสูส่ งั คม

การจำคุกหรือ
การปรับพฤติกรรม

การกลับคืนสู่
สังคมหลัง
พ้นโทษจำคุก

หน่วยงานทีด� แู ล
การปล่อยตัว
นักโทษก่อน
กำหนดแบบ
มีเงือ� นไขควบคุม
ความประพฤติ
(parole)
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4.1 การหันเหคดีก่อนการตั้งข้อกล่าวหา
โดยทัว� ไปแล้ว กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะใช้ในชัน� ก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาหรือชัน� หลังการตัง� ข้อกล่าวหา และชัน� ก่อน
การตัดสินว่ากระทำความผิด โดยใช้เป็นทางเลือกหรือส่วนเสริมของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซึง� กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ทกุ ประเภทสามารถใช้ได้ในขัน� เหล่านีใ� นเกือบทุกกรณี เป้าหมายหลักในการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื
เพื�อรับมืออาชญากรรมโดยลดการตีตราให้น้อยลง เพิ�มการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลให้มากยิ�งขึ�น ซึ�งกระบวนการเหล่านี�
มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับความผิดเล็กน้อย กรณีเด็กและเยาวชนกระทำผิด หรือกรณีผกู้ ระทำความผิดครัง� แรก ทัง� นี� ผูเ้ สียหาย
อาจไม่มสี ว่ นเกีย� วข้องโดยตรงในชัน� นี� เนือ� งจากความผิดบางคดีไม่มผี เู้ สียหายโดยตรงหรือไม่มผี เู้ สียหายเป็นรายบุคคล หรือไม่ได้
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้เสียหาย กระบวนการบางอย่างได้ดำเนินการมาแล้วยาวนานและสามารถแสดงผลลัพธ์ในการลด
การกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้กระทำความผิดครั�งแรก ผู้กระทำความผิดที�ไม่ร้ายแรงหรือคดีความผิดลหุโทษได้
ในบางกรณี เจ้าหน้าทีต� ำรวจจะได้รบั การฝึกอบรมเพือ� จัดการประชุมเชิงสมานฉันท์ ซึง� สิง� จำเป็นในกรณีดงั กล่าวคือ ความสำนึกผิด
ของผู้กระทำความผิดและความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมของผู้เสียหายและผู้มีส่วนเกี�ยวข้องอื�น ๆ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์สามารถเป็นองค์ประกอบร่วมของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยรวมและในยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ
เรียบร้อยระดับชุมชน อีกทัง� สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชนได้อกี ด้วย�� ซึง� ในหลายประเทศนัน� จำนวน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยมีเจ้าหน้าทีต� ำรวจเป็นผูน้ ำกระบวนการเพิม� สูงขึน� อย่างรวดเร็ว และเจ้าหน้าทีต� ำรวจให้การ
สนับสนุนกระบวนการเพิม� ขึน� ด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าทีต� ำรวจบางนายเริม� ตระหนักและยอมรับแนวทางความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในฐานะเครื�องมือรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเชิงบวก แม้ว่าบางกรณีเป็นการเพิ�มภาระงานให้เจ้าหน้าที�ก็ตาม��
ความท้าทายหลักของกระบวนการเชิงสมานฉันท์ในชัน� การตัง� ข้อกล่าวหาหรือชัน� ก่อนการตัดสินลงโทษทีม� กั จะเกิดขึน� นอกเหนือ
จากปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแล้วคือ คดีจำนวนหนึง� ไม่ได้ถกู ส่งต่อไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
และบางครั�งการสนับสนุนจากสาธารณะอาจยังไม่เพียงพอ

4.2 ขั้นตอนการพิจารณาคดีในชั้นศาลและการตัดสินลงโทษ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ในชั�นพิจารณาคดีและการตัดสินลงโทษ โดยบูรณาการรูปแบบการพิจารณา
ตัดสินลงโทษแบบวงกลมกับแนวทางอืน� ๆ ในกระบวนการตัดสินลงโทษทีเ� ป็นทางการ หรือรูปแบบศาลตามจารีตพืน� เมืองซึง�
ใช้หลักการเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการพิจารณาคดีที�เป็นทางการ ศาลในระบบยุติธรรมของหลายประเทศ
สามารถเลือ� นการพิจารณาคดี หรือชะลอการกำหนดโทษเพือ� ส่งต่อผูก้ ระทำความผิดเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดย
ชุมชน และนำผลลัพธ์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไปประกอบการการตัดสินโทษขัน� สุดท้าย ในบางกรณี ศาลอาจ
กำกับและพิจารณาให้รอการลงโทษตามคำพิพากษา��

4.3 หลังการกำหนดโทษ

แม้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึง� ของการหันเหคดี แต่กระบวนการไม่ได้มคี วามเหมาะสมกับคดีการกระทำ
ความผิดร้ายแรงบางกรณี อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อจำกัดเดียวกันนี�ในชั�นหลังการพิจารณาคดี ซึ�งในบางกรณี
กระบวนการทัง� ในทัณฑสถานหรือกิจกรรมในชุมชนอาจใช้รว่ มกับคำสัง� คุมประพฤติ ถึงแม้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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ในชัน� หลังพิจารณาคดีมงุ่ เน้นไปทีก� ารฟืน� ฟูและความสำเร็จในการกลับคืนสูส่ งั คมของผูก้ ระทำความผิด แต่กม็ หี ลักฐานชัดเจนว่า
กระบวนการเหล่านีย� งั สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบทางอารมณ์จากอาชญากรรมแก่ผู้เสียหายได้เช่นกัน��
นอกจากกระบวนการคืนกลับสู่สังคมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนซึ�งผู้กระทำความผิดถูกพิพากษาลงโทษจากศาลหรือเข้าร่วม
กระบวนการเชิงสมานฉันท์ขณะอยูใ่ นช่วงคุมประพฤติหรือได้รบั การปล่อยตัวโดยมีทณ
ั ฑ์บนแล้วนัน� ในช่วงทศวรรษทีผ� า่ นมา
มีการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถานขึน� หลายโครงการ (ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการสำหรับผูก้ ระทำ
ความผิดทีเ� ป็นผูใ้ หญ่) การใช้กระบวนการสมานฉันท์ในทัณฑสถานอาจเป็นช่วงเวลาทีเ� หมาะสมในการทำงานร่วมกับผูก้ ระทำ
ความผิดและช่วยให้พวกเขาก้าวไปถึงจุดทีพ� ร้อมเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และ
กระบวนการไกล่เกลี�ยต่าง ๆ ซึ�งเริ�มดำเนินการในขณะผู้กระทำความผิดถูกควบคุมตัวสามารถช่วยผู้กระทำความผิดให้กลับ
มามีพน�ื ทีใ� นสังคมได้ บางครัง� กระบวนการนีเ� รียกว่า “กระบวนการคืนสูส่ งั คมเชิงสมานฉันท์” ซึง� การใช้แนวปฏิบตั เิ ชิงสมานฉันท์
ในกระบวนการส่งคืนกลับสู่สังคมได้รับความสนใจเพิ�มขึ�น โดยเฉพาะการจัดกระบวนการให้ผู้รับโทษจำคุกคืนสู่ชุมชน��
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในบริบททัณฑสถานอาจมีผเู้ สียหายเข้าร่วม และยังสามารถใช้กระบวนการนีเ� พือ� ช่วยให้
ผู้กระทำความผิดได้ฟื�นฟูความสัมพันธ์กับครอบครัวและเตรียมความพร้อมเพื�อกลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วย��
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถานมีรปู แบบแตกต่างกัน�� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถาน
ถูกวิพากษ์เนือ� งจากใช้หลักการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เชิงสถาบันในกรอบทีค� บั แคบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั มีการพัฒนาแนว
ปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพิม� มากขึน� และกระบวนการจำนวนมากเชือ� มโยงการทำงานฟืน� ฟูพฤตินสิ ยั ในกรอบทีก� ว้างขึน� �� ซึง� ส่วนใหญ่แล้ว
มีความเห็นพ้องว่า จะต้องมีการบูรณาการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถาณกับกระบวนการฟืน� ฟูพฤตินสิ ยั ทีม� อี ยู่
แทนที�จะดำเนินกระบวนการแยกออกไปต่างหาก
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ภายใต้บริบททัณฑสถานเผชิญความท้าทายบางประการในการดำเนินการ ได้แก่ ปัญหาการ
เข้าถึงทัณฑสถานและตัวนักโทษ ความล่าช้าและการหยุดชะงักระหว่างรอการย้ายนักโทษ ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ทีก� ำหนด
โดยมาตรการด้านความปลอดภัยซึ�งส่งผลต่อกระบวนการ เช่น ผู้เสียหายไม่สามารถเข้าถึงทัณฑสถานได้ตามกำหนด หรือ
การปฏิเสธไม่ให้ผเู้ สียหายเข้าไปในทัณฑสถานอันเป็นผลมาจากการประเมินความเสีย� ง รวมทัง� ปัญหาการสนับสนุนจากบุคลากร
ในทัณฑสถานเอง ซึง� การทำความเข้าใจข้อจำกัดในการเข้าร่วมของผูเ้ สียหายและการแก้ปญ
ั หาอย่างรอบคอบจำเป็นอย่างยิง�
นอกจากนี� ในบางกรณี โครงการในทัณฑสถานที�มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางมีความเสี�ยงที�จะถูกต่อต้านหรือถูกยกเลิก
หากเกี�ยวข้องกับการตัดสินปล่อยตัวแบบมีเงื�อนไข เนื�องจากอาจเป็นการเสริมสร้างทัศนคติฉวยโอกาสแก่ผู้ต้องขัง แทนที�
เป็นการสร้างความเชื�อมั�นว่า ผู้ต้องขังพัฒนาสำนึกความรับผิดชอบด้วยความจริงใจและเป็นการเสริมแรงจูงใจให้ละเว้น
การก่ออาชญากรรมในอนาคต�� ซึง� ความท้าทายเหล่านีส� ามารถแก้ไขได้ดว้ ยการทำงานร่วมกับผูบ้ ริหารทัณฑสถานระดับอาวุโส
เพื�อระดมการสนับสนุน รวมทั�งการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที�และนักโทษ และการฝึกอบรมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่ “ผู้นำ” ซึ�งเป็นเจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ เมื�อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หยั�งรากมั�นคงใน
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4. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั้นต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 47

วัฒนธรรมของทัณฑสถานแล้ว เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์และนักโทษจะมีความความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในแง่มุมที�กว้างขึ�นกว่าเดิม

4.4 บทบาทผูป้ ฏิบตั งิ านยุตธิ รรมทางอาญาในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
หน่วยงานยุตธิ รรมทางอาญาและผูป้ ฏิบตั งิ านยุตธิ รรมทางอาญาสามารถใช้หลักการและแนวทางยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เชิงรุก
เพื�อสร้างวัฒนธรรมเชิงสมานฉันท์ภายในองค์กร ทั�งนี� หน่วยงานตุลาการและหน่วยงานยุติธรรมทางอาญามีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ�งในการส่งเสริมบทบาทของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
“แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องส่งมอบโดย
อัตโนมัติ แต่หน่วยงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หน่วยงานศาลยุติธรรม หน่วยงานยุติธรรมทางอาญา และหน่วยงาน
สาธารณะอืน� ๆ ทีเ� กีย� วข้องจะต้องทำงานร่วมกันในระดับพืน� ที� เพือ� ส่งเสริมและประสานการใช้และการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขอบเขตการทำงานของหน่วยงาน”��
ตัวอย่างเช่น มีการเสนอว่า หน่วยงานยุตธิ รรมทางอาญาสามารถแต่งตัง� เจ้าหน้าทีข� องหน่วยงานให้ปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมและ
ประสานการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ของหน่วยงานและภายในหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ซึง� เจ้าหน้าทีย� งั สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ� นการติดต่อและประสานงานองค์กรและชุมชนในการพัฒนาและใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้อกี ด้วย��

เจ้าหน้าที่ตำรวจ
บทบาทของเจ้าหน้าทีต� ำรวจในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญขึน� อยูก่ บั ประเภทของกิจกรรม
ทีเ� ลือกใช้ เจ้าหน้าทีอ� าจไม่มบี ทบาทใด ๆ ในบางกระบวนการ แต่บางกระบวนการเปิดพืน� ทีใ� ห้เจ้าหน้าทีต� ำรวจมีสว่ นร่วมเต็มที�
เช่น เจ้าหน้าทีต� ำรวจทำหน้าทีเ� ป็นผูไ้ กล่เกลีย� หรือเป็นผูจ้ ดั การประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ หรืออาจสนับสนุนให้ผเู้ ข้าร่วมสามารถบรรลุ
การตัดสินใจและฉันทามติทส�ี อดคล้องกับมุมมองของชุมชน เช่น ปรากฏหลักฐานว่าการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ทด�ี ำเนินการโดย
เจ้าหน้าทีต� ำรวจทีผ� า่ นการอบรมพิเศษสามารถบรรลุถงึ ผลลัพธ์ทต�ี อ้ งการของทัง� ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและผูก้ ระทำความผิด��
ทัง� นี� จะต้องมีการกำกับดูแลบทบาทของเจ้าหน้าทีต� ำรวจเพือ� รับประกันถึงความสมดุลและข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบตั หิ น้าทีต� าม
กฎหมายของเจ้าหน้าทีจ� ะไม่สง่ ผลกระทบต่อกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ สิง� สำคัญอีกประการหนึง� ทีต� อ้ งพึงตระหนักคือ
แต่ละท้องทีใ� ห้อำนาจเจ้าหน้าทีต� ำรวจในการใช้ดลุ พินจิ แตกต่างกัน ในบางพืน� ทีน� น�ั เจ้าหน้าทีต� ำรวจมีอำนาจใช้ดลุ พินจิ มากกว่า
ท้องที�อื�น ขึ�นอยู่กับกฎหมายของรัฐหรือมลรัฐนั�น ๆ
บทบาทของเจ้าหน้าทีต� ำรวจในกระบวนการเชิงสมานฉันท์ ประกอบด้วย
• การทำหน้าทีใ� นฐานะต้นทางการส่งต่อสูก่ ระบวนการเชิงสมานฉันท์
• อธิบายกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แก่ผเู้ สียหาย ผูก้ ระทำความผิด และผูเ้ ข้าร่วมอืน� ๆ
• มีสว่ นร่วมกับบุคคลอืน� ๆ ในกระบวนการชุมชน
• ทำหน้าทีจ� ดั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
• เป็นผูด้ ำเนินกิจกรรมและการประชุมเชิงสมานฉันท์
• ใช้แนวทางเชิงสมานฉันท์เพือ� แก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งทัว� ไปทีม� ใิ ช่อาชญากรรม
• มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเชิงสมานฉันท์และการรายงานการละเมิดข้อตกลง
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48 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

การบัญญัตกิ ฎหมายจะช่วยกำหนดกรอบการดำเนินงาน ซึง� เจ้าหน้าทีต� ำรวจจะเข้ามามีสว่ นร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เชิงสมานฉันท์ที�ครอบคลุมมากยิ�งขึ�น�� เช่น ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาสำหรับเยาวชน
(Youth Criminal Justice Act) ส่งเสริมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที�ตำรวจในฐานะหน่วยงานแรกที�จะส่งต่อเยาวชนไปสู่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และในกระบวนการที�ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ ซึ�งเป็นการหวนคืนสู่บทบาทดั�งเดิมของ
เจ้าหน้าที�ตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ในบางท้องที� เจ้าหน้าทีต� ำรวจจะได้รบั การฝึกอบรมให้จดั การประชุมเชิงสมานฉันท์ซง�ึ ประกอบด้วยผูก้ ระทำความผิดและผูเ้ สียหาย
ครอบครัวของคูก่ รณีทง�ั สอง ผูส้ นับสนุน รวมทัง� ผูท้ อ�ี าศัยในชุมชน�� จากการประเมินผลโครงการประชุมเชิงสมานฉันท์ทด�ี ำเนินการ
โดยเจ้าหน้าทีต� ำรวจในเมืองนอร์ทมั เบรีย สหราชอาณาจักร ผูเ้ สียหายระบุวา่ กระบวนการประชุมเชิงสมานฉันท์ชว่ ยให้พวกเขา
รูส้ กึ ปลอดภัยมากขึน� และสร้างความรูส้ กึ ว่า พวกเขาสามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดได้ รูปแบบการประชุมเชิงสมานฉันท์มจี ดุ เด่น
ทีเ� ปิดโอกาสให้ผเู้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดได้บอกเล่ามุมมองของตนเอง มีพน�ื ทีห� ารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอันเนือ� งมาจาก
การกระทำความผิด คูก่ รณีทเ�ี ข้าร่วมกระบวนการนีป� ระเมินว่า กระบวนการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์มคี วามยุตธิ รรมมากกว่า
การไปขึ�นศาล��
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่า การประชุมเชิงสมานฉันท์ท�ีเจ้าหน้าที�ตาํ รวจเป็ นผูด้ าํ เนินการสามารถช่วยบรรเทาความรูส้ กึ เจ็บปวด
อันเป็ นผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจจากอาชญากรรมของผูเ้ สียหายได้93 เช่น ในกรุงลอนดอน การประเมินผลโครงการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างเป็ นระบบชีใ� ห้เห็นว่า การประชุมเชิงสมานฉันท์โดยการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้ สียหายจากการลักทรัพย์
และจีช� ิงทรัพย์กบั ผูก้ ระทําความผิดซึ�งดําเนินการโดยเจ้าหน้าที�ตาํ รวจสามารถบรรเทาผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจที�
ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมได้รบั 94 การประชุมเชิงสมานฉันท์ดาํ เนินการโดยเจ้าหน้าที�ตาํ รวจซึ�งผ่านการฝึ กฝนพิเศษและ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ� กล่เกลีย� ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เต็มเวลา โดยเสนอเป็ นทางเลือกเพิม� เติมจากกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาโดยปกติให้แก่คกู่ รณี ซึง� ผลลัพธ์หลังการเข้าร่วมกระบวนการระบุวา่ จํานวนผูป้ ่ วยที�มบี าดแผลทางจิตใจหลังเผชิญ
เหตุการณ์รุนแรง (รวมทัง� ผูป้ ่ วยด้วยอาการภาวะป่ วยทางจิตด้วยเหตุรุนแรง - PTSD) ที�เข้ารักษาในคลินิกในกลุ่มผูเ้ ข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ลดลงร้อยละ �� เมื�อเทียบกับกลุม่ ควบคุม ซึง� ผูเ้ ขียนเสนอว่า กระบวนการฟื � นตัวตามปกติ
จะเกิดขึน� กับกลุม่ ควบคุมอยูแ่ ล้ว แต่การประชุมเชิงสมานฉันท์สามารถ “ยกระดับ” การประมวลความรูค้ ดิ (cognitive processing)
และเร่งกระบวนการฟื � นตัวตามธรรมชาติให้เร็วยิ�งขึน� 95
การใช้แนวปฏิบตั เิ ชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าทีต� ำรวจ (การรักษาความสงบเรียบร้อยเชิงสมานฉันท์) แสดงให้เห็นถึงขัน� ตอนใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและการปฏิรูปตำรวจ�� ซึ�งเมื�อใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานการณ์ที�
เหมาะสมจะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีต� ำรวจและชุมชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง� ในการเข้าร่วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์นน�ั เจ้าหน้าทีต� ำรวจได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์ใหม่กบั ชนกลุม่ น้อยซึง� ตำรวจต้องมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย รวมทัง�
ผูท้ เ�ี จ้าหน้าทีจ� ะต้องดูแลและให้การคุม้ ครอง กระบวนการมีสว่ นร่วมแบบใหม่นส�ี ามารถสร้างเสริมความรับผิดชอบโดยตรงของ
เจ้าหน้าทีต� ำรวจทีพ� งึ มีตอ่ ชุมชน โดยเจ้าหน้าทีต� ำรวจสามารถใช้หลักการความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในการพัฒนาพันธมิตร
ความร่วมมือกับชุมชน ซึ�งจะนำไปสู่การเพิ�มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ความไม่สงบในสังคม
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เจ้าหน้าที�ตำรวจสามารถใช้แนวปฏิบัติเชิงสมานฉันท์ที�หลากหลายนอกกรอบแผนการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชนได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าทีต� ำรวจสามารถไกล่เกลีย� ความขัดแย้งระหว่างเยาวชนในโรงเรียน โดยนำนักเรียนทีก� ระทำ
ความผิดและผูป้ กครองเข้าประชุมเชิงสมานฉันท์โดยไม่เป็นทางการ ทัง� นี� การใช้แนวปฏิบตั เิ ชิงสมานฉันท์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบนท้องถนนแทบไม่มขี อ้ จำกัดใด หากใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะของเจ้าหน้าทีต� ำรวจ ซึง� จะต้อง
ผ่านดุลพินจิ จากผูบ้ งั คับบัญชาในการตัดสินใจว่า จะดำเนินการอย่างไรในกรณีนน�ั โดยทัว� ไปแล้ว เจ้าหน้าทีต� ำรวจจะยังคง
ไว้ซง�ึ สิทธิทจ�ี ะดำเนินการทางคดีตอ่ ไปหากพยายามแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธกี ารเชิงสมานฉันท์แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
น่าเสียดายอย่างยิ�งว่า ในบางสถานการณ์นั�น ปัญหาทุจริตในวงการตำรวจหรือการที�สาธารณะขาดความเชื�อมั�นต่อตำรวจ
ส่งผลเชิงลบร้ายแรงและลดทอนศักยภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที�ตำรวจลง

อัยการ
ในแทบทุกท้องที� อัยการมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และในกรณีที�ไม่มีกฎหมายหรือ
แนวทางอืน� ๆ กำหนดไว้ อัยการจะอาศัยดุลพินจิ ในการพิจารณาว่า คดีใดควรใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ การทบทวน
ความรูว้ า่ ด้วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศทีใ� ช้กฎหมายจารีตและประเทศทีใ� ช้กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรพบว่า
พนักงานอัยการเป็นผูพ้ จิ ารณาและตัดสินโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์�� ในประเทศทีใ� ช้กฎหมาย
จารีตและประเทศทีใ� ช้กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรนัน� อัยการสามารถส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� เป็น
บทบาททีอ� ยั การดำเนินการได้ในแต่ละเขตอำนาจตามทีก� ฎหมายบัญญัตใิ นประเทศ/มลรัฐต่าง ๆ ขณะทีใ� นประเทศทีใ� ช้กฎหมาย
จารีต การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในชัน� หลังการตัง� ข้อกล่าวหาอยูใ่ นขอบเขตดุลพินจิ ของอัยการ สำหรับประเทศทีใ� ช้
กฎหมายลายลักษณ์อักษร การส่งต่อในขั�นนี�อยู่ในขอบเขตงานของผู้พิพากษา ปัจจุบันหลายประเทศ/มลรัฐมีกระบวนการ
ส่งต่อคดีสำหรับผู้เยาว์และผู้ใหญ่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ตั�งแต่ชั�นอัยการ
ในการสร้างกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในเขตอำนาจศาลนัน� อัยการจะต้องมีสว่ นร่วมอภิปรายตัง� แต่แรก โดยอัยการ
จะต้องได้รบั การอบรมและมีขอ้ มูล เพือ� ให้เข้าใจถึงหลักการของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และเห็นประโยชน์ทจ�ี ะเกิดขึน� จากการ
ใช้มาตรการทางเลือกสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
หลายประเทศใช้นโยบายการดำเนินคดีและแนวทางที�เป็นทางการซึ�งกำหนดทิศทางการใช้ดุลพินิจและการตัดสินสั�งฟ้องคดี
หากในบางประเทศ นโยบายการสั�งฟ้องเหล่านี�มีผลผูกพันกับอัยการ ซึ�งในกรณีเช่นนี� สามารถแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติ
เพื�อกำหนดให้อัยการสามารถพิจารณาส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายใต้สถานการณ์ที�เหมาะสมได้

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แก่ ทนายความและผูช้ ว่ ยทนายความ โดยมีบทบาทในการส่งต่อผูก้ ระทำความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� การส่งต่อช่วยสร้างความเชือ� มัน� ว่า จะมีการแก้ไขความขัดแย้งทันท่วงทีและลดจำนวน
คดีค้างรอกำหนดขึ�นศาลได้ ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการอธิบายถึงประโยชน์จากการเข้าร่วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้กระทำความผิด พวกเขายังสามารถสร้างความเชื�อมั�นว่า ผู้กระทำความผิดจะ
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิและสามารถอุทธรณ์คดีได้ บทบาทสำคัญอีกประการหนึง� ทีผ� ใู้ ห้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถ
ดำเนินการได้คอื การตรวจสอบว่า เด็กทีก� ระทำความผิดยินยอมเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยสมัครใจและ
ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
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ตุลาการ
ผู้พิพากษาและตุลาการมีบทบาทสำคัญซึ�งส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พวกเขามีบทบาท
ในการเกื�อหนุนให้มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลักมากขึ�น
แม้การอบรมด้านกฎหมายอาจไม่ได้ครอบคลุมหลักการและแนวปฏิบตั ขิ องกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทง�ั หมด แต่ทง�ั นี�
ผู้พิพากษาและตุลาการควรได้รับข้อมูล การอบรม และการสนับสนุนให้ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รูปแบบต่าง ๆ
ทั�งโดยตรงหรือทางอ้อม
ผู้พิพากษาสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ�นอยู่กับกระบวนการเฉพาะที�
พิจารณาเลือกนำมาใช้ ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาคดีแบบวงกลม ผู้พิพากษาจะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดี
การพิพากษาคดี และการติดตามตรวจสอบคดี ขณะที�วิธีอื�น เช่น การไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด
ผูพ้ พิ ากษาจะทำหน้าทีต� น้ ทางในการส่งต่อคดี องค์คณะตุลาการมีบทบาทสำคัญในการส่งต่อคดีเข้าสูก่ ระบวนการเชิงสมานฉันท์
ทั�งในระบบกฎหมายแบบจารีตและแบบลายลักษณ์อักษร และองค์คณะตุลาการอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์และ/หรือติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงจากกระบวนการ แม้ในสถานการณ์ทผ�ี กู้ ระทำความผิดสารภาพผิดหรือ
ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว ผูพ้ พิ ากษาอาจระงับการกำหนดโทษเพือ� รอผลจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในประเทศ/
มลรัฐทีใ� ช้กฎหมายแบบจารีตนัน� การนำคดีสกู่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ วธิ หี นึง� คือ การรายงานพฤตินสิ ยั ของผูก้ ระทำความผิด
ก่อนตัดสินโทษ หากผูพ้ พิ ากษาพิจารณาว่า มีการทำข้อตกลงเชิงสมานฉันท์อนั สมควรแก่กรณีแล้ว ผูพ้ พิ ากษาอาจพิจารณา
ไม่ดำเนินการใด ๆ อีก หรืออาจรวมข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ทม�ี อี ยูแ่ ล้วเป็นส่วนหนึง� ของการกำหนดโทษผูก้ ระทำความผิดก็เป็นได้

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ในช่วงไม่กป�ี มี านี� มีการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มากขึน� ในงานราชทัณฑ์และในขัน� ตอนต่าง ๆ ของการบังคับโทษ
แก่ผกู้ ระทำความผิด กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดสามารถใช้
ได้กบั ผูก้ ระทำความผิดทีอ� ยูร่ ะหว่างการคุมประพฤติ การทำทัณฑ์บน หรือการกำกับพฤตินสิ ยั ประเภทอืน� ๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที�
คุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที�ควบคุมทัณฑ์บนสามารถจัดกระบวนการไกล่เกลี�ยในฐานะส่วนหนึ�งของเงื�อนไขการรอลงอาญา
หรือการส่งต่อผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกจากนี� ตามที�กล่าวไปข้างต้นว่า กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ในทัณฑสถานได้ โดยเจ้าหน้าที�ทัณฑสถานสามารถดำเนินการส่งต่อผู้กระทำความผิด
ไปยังกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ประเทศเบลเยียมใช้วิธีแต่งตั�งที�ปรึกษายุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทัณฑสถานแต่ละแห่งเพื�อ
ความสะดวกในการส่งต่อและดำเนินการ

ผู้มีวิชาชีพช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหาย
หน่วยงานและผูม้ วี ชิ าชีพช่วยเหลือและสนับสนุนผูเ้ สียหายมีบทบาทสำคัญยิง� ในการส่งเสริมให้ผเู้ สียหายเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ผูม้ วี ชิ าชีพทำงานใกล้ชดิ กับผูจ้ ดั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
อย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนผูเ้ สียหายตลอดกระบวนการ บทบาทของผูม้ วี ชิ าชีพสำคัญอย่างยิง� ในการเชือ� มผูเ้ สียหาย
เข้าสูร่ ะบบบริการ และในการสร้างความเชือ� มัน� แก่ผเู้ สียหายทีต� อ้ งการเข้าร่วมกระบวนการว่า พวกเขาจะได้รบั บริการสนับสนุนทีพ� จิ ารณา
ถึงความเหมาะสมส่วนบุคคล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพือ� จัดการผลกระทบจากอาชญากรรมร้ายแรง และผูเ้ สียหายจะมีความปลอดภัย
ในการเข้าร่วมกระบวนการ

4. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั้นต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 51

บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อย่างมีประสิทธิภาพทัว� โลก เช่น การสร้างเวทีสมานฉันท์ในวงกว้าง เนือ� งจากองค์กรภาคประชาสังคมมีความ
ใกล้ชดิ กับชุมชนมากกว่าบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ในบางกรณี ความใกล้ชดิ กับชุมชนยังทำ
ให้องค์กรพัฒนาเอกชนมีความน่าเชือ� ถือมากกว่าเจ้าหน้าทีต� ำรวจ อัยการ และผูพ้ พิ ากษา อีกทัง� ชุมชนยังรับฟัง
และให้ความเชื�อถือองค์กรพัฒนาเอกชน ในหลายประเทศนั�น ประชาชนเห็นว่า องค์กรพัฒนาเอกชนห่างไกล
จากระบบอุปถัมภ์และการทุจริตซึ�งทำให้การดำเนินกระบวนการขององค์กรพัฒนาเอกชนมีความชอบธรรม
ซึง� สำคัญยิง� ต่อกระบวนการ เนือ� งจากกระบวนการส่วนใหญ่อาศัยการมีสว่ นร่วมจากชุมชนและต้องสร้างความ
เชือ� มัน� ว่า ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมจะได้รบั ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีและลดโอกาสทีผ� เู้ สียหายจะถูก
ทำให้เป็นเหยื�อซ้ำน้อยลง
องค์กรพัฒนาเอกชนอาจเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล แต่ตอ้ งสร้างความเชือ� มัน� ว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะไม่ลดทอน
ความชอบธรรมและจริยธรรมของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หรือใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์เพือ� สร้าง
วาระทางการเมืองหรือวาระอื�น ๆ

สรุปสาระสำคัญ
�. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มสี ามขัน� ตอน ซึง� สามารถใช้ให้สำเร็จลุลว่ งตัง� แต่ (ก) ชัน� ก่อนการพิจารณา
คดีเป็นการหันเหคดีจากการฟ้องคดี (ข) ชัน� การพิจารณาคดี และ (ค) ชัน� หลังการพิจารณาคดี เพือ� เป็นทาง
เลือกแทนการจำคุก เป็นส่วนหนึง� ของการลงโทษหรือใช้นอกเหนือจากโทษจำคุก ระหว่างถูกจำคุก หรือเมือ�
ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานแล้ว
�. หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หน่วยงานศาลยุตธิ รรม หน่วยงานยุตธิ รรมทางอาญาและ
หน่วยงานสาธารณะอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องควรทำงานร่วมกันในระดับพื�นที� เพื�อส่งเสริมและประสานการใช้และ
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขอบเขตการทำงานของหน่วยงาน
�. บทบาทผูป้ ฏิบตั งิ านยุติธรรมทางอาญาแต่ละแขนง (ได้แก่ เจ้าหน้าที�ตาํ รวจ อัยการ ทนาย จําเลย ตุลาการ
เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ และผูป้ ฏิบตั วิ ชิ าชีพช่วยเหลือผูเ้ สียหาย) ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มบี ทบาท
แตกต่างกันออกไปขึน� อยูก่ บั ประเภทของกระบวนการและวิธีการดําเนินการ การทําความเข้าใจบทบาทของ
แต่ละฝ่ ายทําให้สามารถระดมความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี�ยวชาญและสามารถออกแบบโครงการเพื�อสร้าง
ความตระหนัก รวมถึงการจัดฝึ กอบรมที�เหมาะสมสําหรับนักวิชาชีพแต่ละแขนงได้
�. องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เพือ� ป้องกันอาชญากรรม กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซึง� ควรสนับสนุนการทำงานขององค์กรพัฒนาโดย
การทำงานร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินให้เพียงพอ

5. ข้อกำหนดเพือ่ ผลสัมฤทธิใ์ นการดำเนิน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มหี ลากหลายประเภท ล้วนมีวธิ กี ารและประสบความสำเร็จแตกต่างกันออกไป ซึง� บทเรียน
จำนวนมากในช่วงหลายปีทผ�ี า่ นมานีน� ำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละทำความเข้าใจปัจจัยหลักทีส� ง่ ผลให้กระบวนการและการดำเนินการ
ประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญประการหนึง� คือการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการการสร้างความตระหนักและให้ขอ้ มูลเกีย� วกับ
ทางเลือกเชิงสมานฉันท์ทเ�ี หมาะสม การเข้าร่วมของผูเ้ สียหายอย่างปลอดภัยและมีความหมาย การเตรียมความพร้อมผูเ้ ข้าร่วม
กระบวนการทีเ� พียงพอ ศักยภาพในการจัดกระบวนการ การสนับสนุนกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์เชิงบวก
กับชุมชน

5.1 การส่งเสริมกระบวนการส่งต่อคดีที่เหมาะสมไปสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เจ้าหน้าที�ตำรวจ อัยการ เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั�งกลุ่มหรือสมาชิกในชุมชนสามารถ
ดำเนินการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถขอเข้าสู่
กระบวนการได้ด้วยตัวเอง แต่ละประเทศ/มลรัฐมีแนวทางและเกณฑ์การส่งต่อคดีซึ�งบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมาย โดยบาง
ประเทศ/มลรัฐจะกำหนดกระบวนการส่งต่อลงในนโยบาย ข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับระหว่างหน่วยงาน��
ระเบียบการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของโนวาสโกเทีย

ในประเทศแคนาดา กรมยุตธิ รรมแห่งรัฐโนวาสโกเทียได้พฒ
ั นาระเบียบการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ของโนวาสโกเทีย (Nova Scotia Restorative Justice Program (NSRJP) Protocols) โดยประกอบด้วยระเบียบการ
ในการกำกับดูแลการส่งต่อคดีภายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของโนวาสโกเทีย ซึ�งให้นิยามและ
ระเบียบการทั�วไปจะให้ภาพรวมการใช้ข้อบังคับทั�งหมด อีกทั�งมีข้อบังคับแยกต่างหากเพื�อเป็นแนวทางการใช้
กระบวนการ NSRJP สำหรับเจ้าหน้าทีต� ำรวจ เจ้าหน้าทีร� ฐั ศาล เจ้าหน้าทีร� าชภัณฑ์ หน่วยงานช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
และเจ้าหน้าที�บริหารของคณะทำงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของภูมิภาค ซึ�งโดยรวมแล้ว ระเบียบการเหล่านี�
ให้กรอบการดำเนินงานแบบองค์รวมเพือ� เป็นแนวทางการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ของโนวาสโกเทีย
ซึ�งครอบคลุมการส่งต่อคดีของเยาวชนและผู้ใหญ่ ระเบียบดังกล่าวยังออกแบบมาเพื�อเป็นแนวทางสำหรับ
หน่วยงานทีม� กี ระบวนการส่งต่อเป็นเอกเทศและในการประสานงานกับพันธมิตร โดยมีระเบียบการทีเ� หมาะสมกับ
หน่วยงานนัน� ๆ โดยเฉพาะ
ทีม� า: Province of Nova Scotia (����), The Nova Scotia Restorative Justice Program: Protocols, Halifax: novascotia.ca/restorative-justiceprotocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf.
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วิธีการจัดทำข้อเสนอสำหรับผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดเพื�อเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความสำคัญ
อย่างยิง� ไม่วา่ ผูจ้ ดั ทำข้อเสนอจะเป็นเจ้าหน้าทีต� ำรวจซึง� คุน้ เคยกับกระบวนการเป็นอย่างดี ผูใ้ ห้คำปรึกษา เจ้าหน้าทีช� ว่ ยเหลือ
ผูเ้ สียหาย หรือสมาชิกชุมชนซึง� เป็นทีย� อมรับนับถือก็ตาม การทีผ� เู้ สียหายมีความเข้าใจว่า กระบวนการเชิงสมานฉันท์สามารถ
ตอบสนองความต้องการ และตัวผู้เสียหายสามารถเป็นประโยชน์ในการฟื�นฟูพฤตินิสัยของผู้กระทำความผิดนั�นสำคัญมาก
การเข้าร่วมในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะต้องอยูบ่ นพืน� ฐานทีผ� เู้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดยินยอมโดยสมัครใจ
และได้รบั ข้อมูลเพียงพอ ซึง� คูก่ รณีสามารถถอนตัวออกจากกระบวนการได้ทกุ เวลา จะต้องไม่มกี ารสร้างความกดดันไม่วา่ กับ
ผูใ้ ดผ่านการ “ขาย” กระบวนการ ด้วยการอวดอ้างผลประโยชน์เกินจริงหรือโดยการบอกกับผูท้ ต�ี อ้ งการถอนตัวออกจากกระบวนว่า
กระบวนการจะยังสามารถดำเนินการต่อไปได้แม้ไม่มบี คุ คลนัน� เข้าร่วมก็ตาม�� การยินยอมเข้าร่วมกระบวนการของผูเ้ สียหาย
หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายเองในกระบวนการ ไม่ได้หมายรวมว่า กระบวนการจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
(เช่น ดำเนินการกับผู้เสียหายรายอื�น หรือดำเนินการโดยไม่มีผู้เสียหายเข้าร่วม)
รูปแบบ “การส่งต่อคดี” ซึง� หมายถึง “กระบวนการคัดเลือกคดีแบบเชิงรุกจากฐานข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาซึง� เชือ� ว่า
มีศกั ยภาพสูงทีจ� ะบรรลุผลสัมฤทธิผ� า่ นกิจกรรมความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์”��� ได้รบั การยอมรับว่า เป็นแนวทางทีม� ปี ระสิทธิภาพ
มากทีส� ดุ ในการส่งต่อคดีทเ�ี หมาะสม ภายใต้รปู แบบดังกล่าว เจ้าหน้าทีห� รือหน่วยงานทีด� ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความผิด ข้อมูลผูก้ ระทำความผิด และข้อมูลผูเ้ สียหายของตำรวจและศาลได้ การส่งต่อคดีรปู แบบนีน� ำไปสู่
ข้อถกเถียงถึงประเด็นการคุม้ ครองความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิง� ผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทำความผิดซึง� เป็นผูเ้ ยาว์กบั การ
เข้าถึงข้อมูลซึง� เป็นความลับของบุคคลเหล่านัน� อย่างไรก็ตาม สามารถพัฒนาระเบียบข้อบังคับเพือ� บริหารจัดการกระบวนการ
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
เจ้าหน้าทีซ� ง�ึ รับผิดชอบในการตัดสินใจส่งต่อคดี และมุมมองของผูเ้ สียหายและชุมชนทีม� ตี อ่ เจ้าหน้าที� โดยหลักการแล้ว เจ้าหน้าที�
เหล่านี�ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ การกำหนดเกณฑ์ และกระบวนการส่งต่อคดีอย่างละเอียด ซึ�งจะนำไปสู่
การพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของและผลสัมฤทธิ�ของกระบวนการในอนาคต
หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้า � และ �) ระบุเกณฑ์หลักสีป� ระการในการออกแบบกระบวนการส่งต่อภายในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ดังต่อไปนี�
• มีหลักฐานเพียงพอ การส่งต่อคดีควรดำเนินการในกรณีทม�ี หี ลักฐานเพียงพอในการตัง� ข้อกล่าวหาผูก้ ระทำความผิด
เท่านั�น
• ได้รับความยินยอมโดยอิสระปราศจากการบังคับ การส่งต่อคดีควรดำเนินการในกรณีที�ทั�งผู้เสียหายและผู้กระทำ
ความผิดยืนยันเข้าสู่กระบวนการโดยอิสระปราศจากการบังคับ อย่างไรก็ตาม ในชั�นต้นของการส่งต่อคดี เอกสาร
ยินยอมการเข้าสู่กระบวนการจากคู่กรณีอาจยังไม่มีความจำเป็น แต่จะต้องทำให้แน่ใจได้ว่า ความยินยอมจะเป็น
เงื�อนไขที�ต้องบรรลุก่อนที�จะดำเนินการใด ๆ ต่อไปในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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• ความไม่เท่าเทียมของอาํ นาจ จะต้องคํานึงถึงความเหลื�อมลํา� ซึ�งนําไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางอํานาจระหว่าง
คูก่ รณีในการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการเชิงสมานฉันท์ ในกรณีทม�ี กี ารส่งต่อคดีแม้วา่ จะมีขอ้ จํากัดด้านความเท่าเทียม
ทางอํานาจ ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องทราบข้อเท็จจริงเหล่านีแ� ละจะต้องนําไปพิจารณาในการดําเนินกระบวนการ
เชิงสมานฉันท์
• ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในการดําเนินการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ จะต้องพิจารณาถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคูก่ รณี ซึง� สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์ตา่ ง ๆ ในการรับประกันว่า กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์คาํ นึงถึงวัฒนธรรมของผูเ้ ข้าร่วม รวมทัง� พิจารณาใช้ผจู้ ดั กระบวนการซึง� เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุห์ รือเชือ� ชาติ
เดียวกันกับผูเ้ ข้าร่วม และจะต้องสร้างความเชือ� มั�นว่า ผูจ้ ดั กระบวนการตระหนักและมีความรูใ้ นการดําเนินกระบวนการ
ที�สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมของผูเ้ ข้าร่วม หรือจะต้องรับประกันว่า ผูเ้ ข้าร่วมตระหนักในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและความแตกต่างเหล่านี � ซึง� อาจส่งผลต่อกระบวนการสมานฉันท์หรือไม่กต็ าม ทัง� นี � พึงระลึกว่า จะต้อง
ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของผูเ้ สียหายอันดับแรก ซึง� การอภิปรายและการเจรจาต่อรองมีความจําเป็ นอย่างยิง�
ในกรณีท�ีผเู้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดมีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกันหรือมีมมุ มองแตกต่างกันเกี�ยวกับแนวปฏิบตั ทิ าง
วัฒนธรรมที�จะประกอบอยูด่ ว้ ยในกระบวนการ
ในกรณีทค�ี ดีมผี เู้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดหลายคน ผูเ้ สียหายทุกคนจะต้องได้รบั ทางเลือกในการเข้าร่วมกระบวนการและ
สามารถแจ้งความประสงค์วา่ พวกเขาต้องการเข้าร่วมกระบวนการกับผูเ้ สียหายรายอืน� หรือเข้าสูก่ ระบวนการแบบแยกเฉพาะ
ต่างหาก ในกรณีที�ผู้เสียหายบางรายไม่ต้องการเข้าร่วมกระบวนการ การปฏิเสธนี�จะต้องไม่ขัดขวางผู้เสียหายรายอื�น ๆ
ในการแก้ปัญหาความเสียหายที�เกิดขึ�นจากการกระทำความผิดต่อพวกเขา
ควรออกแบบเกณฑ์ กระบวนการ และรู ปแบบการส่งต่อคดีท�ีจะช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที�ผดู้ าํ เนินการและผูร้ บั ผิดชอบใน
การตัดสินใจส่งต่อคดีสามารถประเมินและตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานการณ์ท�ีแตกต่างกันได้ ในบางกรณี
ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องทําความเข้าใจสถานการณ์หรือปั ญหาร่วมกับผูเ้ ข้าร่วมในขัน� ก่อนการประชุม และในบางกรณี
หน่วยงานที�ทาํ หน้าที�สง่ ต่อจะรับผิดชอบในการตรวจสอบและกําหนดว่า การส่งต่อคดีไปยังกระบวนการชุมชนนัน� ไม่ได้เป็ น
การส่งผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทําความผิดไปสู่ความเสี�ยงที�จะตกเป็ นเหยื�อซํา� หรือถูกการคุกคาม ทัง� นี � จะต้องมีการประเมิน
ความเสีย� งสําหรับคูก่ รณีและความเหมาะสมของกระบวนการสําหรับผูเ้ ข้าร่วมอย่างรอบคอบ ซึง� จะต้องตรวจสอบข้อมูลความเสีย� ง
ที�จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ ระหว่างการดําเนินกระบวนการที�มีอยู่ทงั� หมด (เช่น ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับช่วงก่อนเหตุการณ์
ข้อมูลด้านสุขภาพจิต การใช้สารเสพติด) ก่อนติดต่อผูเ้ ข้าร่วม
การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม
การตัดสินว่า คดีมคี วามเหมาะสมสำหรับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่นน�ั จะต้องทำการประเมิน
ความเสีย� งทีเ� กีย� วข้องของคูก่ รณี การประเมินประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ นอกเหนือจากทีใ� ช้กนั ในระบบยุตธิ รรม
ทางอาญาปกติ โดยคำถามที�ใช้ในการประเมินประกอบด้วย
• ประเภทของกระบวนการเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมแต่ละคนหรือไม่
• ฐานความผิดมีความรุนแรงแรงอย่างไร
• มีปัจจัยหนุนเสริมเกี�ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่
• ผู้กระทำความผิดมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการตามคำสั�งของศาลหรือไม่
• ผู้กระทำความผิด (และผู้เสียหาย) ยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการหรือไม่ (คู่กรณีมีแนวโน้มที�จะ
ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการหรือไม่)
• ผู้เสียหายมีสภาวะทางจิตใจและอารมณ์อย่างไร
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การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม (ต่อ)
• ความสามารถในการรับรู ข้ องผูก้ ระทําความผิดเป็ นอย่างไร และศักยภาพในการเข้าร่วมกระบวนการของ
ผูก้ ระทําความผิดเป็ นอย่างไร
• ปัจจุบนั คูก่ รณีทงั� สองฝ่ ายถูกคุกคามหรือข่มขูห่ รือไม่
• ผูก้ ระทําความผิด (หรือผูเ้ สียหาย) เป็ นสมาชิกขององค์กรหรือกลุม่ อาชญากรรมหรือไม่
• ผูก้ ระทําความผิดมีความเกี�ยวข้องสัมพันธ์กบั ผูเ้ สียหายหรือไม่ อย่างไร
• ผูเ้ สียหาย (หรือผูก้ ระทําความผิด) เป็ นปั จเจกบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
• มีผเู้ สียหาย (หรือผูก้ ระทําความผิด) มากกว่าหนึง� คนหรือไม่ หากใช่ ทุกคนเห็นด้วยทีจ� ะเข้าร่วมในกระบวนการ
หรือไม่
• ผูเ้ สียหาย (หรือผูก้ ระทําความผิด) เป็ นผูใ้ หญ่หรือเป็ นเด็ก
• ผูเ้ สียหายมีความเสี�ยงที�จะตกเป็ นเหยื�อซํา� อีกครัง� หรือไม่
• มีการจําแนกหรือวิเคราะห์ผอู้ ปุ การะหรือผูส้ นับสนุนที�สามารถเข้าร่วมกระบวนการ เพื�อทําหน้าที�สนับสนุน
ผูก้ ระทําความผิดหรือผูเ้ สียหายหรือไม่
• ผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทําความผิดเคยเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ก่อนหน้านีห� รือไม่ หากใช่ ผลลัพธ์
ของกระบวนการนัน� เป็ นอย่างไร
• ผูก้ ระทําความผิดยอมรับผิดชอบต่อความผิดของตัวเองหรือไม่
• ยังคงมีขอ้ คัดค้านหรือความเห็นแย้งต่อข้อเท็จจริงของอาชญากรรมนัน� หรือไม่
• มีเอกสารหรือบันทึกเกี�ยวกับความสูญเสียและความเสียหายที�ผเู้ สียหายได้รบั หรือไม่

การปรับปรุงกลไกการส่งต่อคดี
การส่งต่อคดีทไ�ี ม่มปี ระสิทธิภาพและอัตราการส่งต่อคดีดำแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของการดำเนินการหรือความล้มเหลวของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์��� ซึ�งผู้จัดกระบวนการสามารถดำเนินการได้หลายวิธีด้วยกัน เพื�อส่งเสริมการส่งต่อคดี
ที�มีประสิทธิภาพจากชุมชนและจากทุกขั�นตอนของระบบยุติธรรมทางอาญา
• การระบุแนวทางการส่งต่อว่าด้วยขัน� ตอนและหลักเกณฑ์ทชี� ดั เจน เกณฑ์และขัน� ตอนการรับเข้าสูก่ ระบวนการจะต้อง
ชัดเจนและมีการสื�อสารอย่างดีกบั เจ้าหน้าที�ท�ีเกี�ยวข้องกับการส่งต่อคดีมายังกระบวนการทุกคน ผูเ้ สียหายจะต้อง
ได้รบั ข้อมูลการเข้าร่วมกระบวนการ รวมทัง� สิ�งที�พวกเขาจะได้รบั จากกระบวนการ
• การให้คาํ ปรึกษาอย่างต่อเนือ� ง จะต้องต่อยอด พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการด้วยการให้คาํ ปรึกษาและสือ� สารอย่าง
ต่อเนื�อง เพื�อส่งเสริมเจ้าหน้าที�งานยุตธิ รรมในการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างเหมาะสม
และมีการจําแนกคดีเชิงรุกด้วยการสืบค้นเอกสารของหน่วยงาน
• การพัฒนาระเบียบการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ควรจัดทําระเบียบการว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานก่อนการเริม� ต้นหรือก่อนดําเนินกระบวนการ ระเบียบการเหล่านีจ� ะเป็ นแนวทางในการเลือกคดีเพื�อส่งต่อ
และเพื�อกําหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ซึง� จะช่วยกําหนดขัน� ตอนที�จะต้องปฏิบตั ิตามในการดําเนินกระบวนการภายใต้
สภาวการณ์ท�ีแตกต่างกัน (เช่น เมื�อคู่กรณีฝ่ายหนึ�งฝ่ ายใดไม่ประสงค์เข้าร่วมกระบวนการ เมื�อไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงได้ เมื�อคูก่ รณีฝ่ายหนึง� ฝ่ ายใดต้องการถอนตัวจากกระบวนการ หรือเมื�อผูก้ ระทําความผิดไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื�อนไขที�ได้ตกลงไว้รว่ มกัน)
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• ระเบียบการว่าด้วยการแลกเปลีย� นหรือส่งต่อข้อมูล การพัฒนาระเบียบการว่าด้วยการแลกเปลีย� นหรือส่งต่อข้อมูล
กับหน่วยงานยุตธิ รรมทางอาญามีความสำคัญอย่างในการจำแนกคดีและผูเ้ ข้าร่วมทีเ� หมาะสม ขณะเดียวกันยังเป็น
การคุ้มครองข้อมูลที�เป็นความลับของผู้เข้าร่วม ข้อจำกัดหรือความท้าทายที�เกิดขึ�นบ่อยครั�งคือการเปิดเผยข้อมูล
ความลับเกีย� วกับผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทำความผิด (โดยเฉพาะอย่างยิง� ผูท้ เ�ี ป็นเด็กและเยาวชน) ซึง� จะขัดขวางความ
ต่อเนื�องของการส่งต่อคดี คุณภาพความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสุดท้ายคือความสำเร็จของกระบวนการ
ซึง� ปัญหาเหล่านีค� วรได้รบั การแก้ไขให้มากทีส� ดุ เท่าทีจ� ะทำได้ในช่วงการหารือข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ในขณะที�
กำลังพัฒนากระบวนการ���
• การพัฒนาขัน� ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ� ประเมินความเหมาะสม เกณฑ์การคัดเลือกทีใ� ช้ในกระบวนการเชิงสมานฉันท์
ประเภทเดียวกันอาจแตกต่างกันอย่างชัดเจนในประเทศ/มลรัฐต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติและการรับเข้าร่วม
กระบวนการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิด (VOM) อาจแตกต่างกันตั�งแต่ประเภทของศาลที�จะ
ดำเนินกระบวนการ หรือหน่วยงานอาจส่งต่อผู้กระทำความผิดที�ทำความผิดครั�งแรกเท่านั�น ไปจนถึงประเภท
กระบวนการทีผ� เู้ สียหายสามารถแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมจากเจ้าหน้าทีด� ว้ ยตัวเอง ซึง� การพัฒนาขัน� ตอนการ
ปฏิบัติงานเพื�อประเมินความเหมาะสมและความเสี�ยงในแต่ละคดีเพื�อส่งต่อไปสู่กระบวนการเชิงสมานฉันท์นั�น
มีความสำคัญอย่างยิ�ง
• การมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานทีท� ำหน้าทีส� ง่ ต่อ ในบางกรณี อาจเชิญเจ้าหน้าทีข� องหน่วยงานทีท� ำหน้าทีส� ง่ ต่อเข้ามา
สังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการ โดยสรุปแล้ว ผู้จัดกระบวนการหรือ
หน่วยงานซึง� รับผิดชอบกระบวนการจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าทีบ� งั คับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที�
งานยุติธรรมทางอาญาซึ�งทำหน้าที�เป็นผู้ส่งต่อคดี
• การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคดีและสือ� สารกับหน่วยงานทีท� ำหน้าทีส� ง่ ต่อตามกำหนดเวลา แนวทางหนึง� ที�
จะช่วยส่งเสริมการส่งต่อคดีในระยะยาวคือการรับประกันว่า การส่งต่อคดีไปยังกระบวนการนัน� จะได้รบั ข้อเสนอแนะ
ความเห็น และการสือ� สารกับเจ้าหน้าทีห� รือหน่วยงานรับผิดชอบตามกำหนดเวลา ซึง� การสือ� สารประกอบด้วยข้อมูล
เกี�ยวกับผลลัพธ์ของคดี เหตุผลที�คดีอาจไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้ คุณลักษณะของข้อตกลงจาก
กระบวนการ ความรู้สึกของผู้เสียหาย (ซึ�งไม่ใช่เพียงแต่ความรู้สึกเชิงบวกเท่านั�น) และการปฏิบัติตามข้อตกลง
• การแลกเปลีย� นข้อมูลอย่างต่อเนือ� ง หน่วยงานทีท� ำหน้าทีส� ง่ ต่อสามารถให้ขอ้ มูลกรณีศกึ ษา สถิติ รายงานวิเคราะห์
ตัวชีว� ดั การปฏิบตั งิ าน และข้อค้นพบจากการประเมินกระบวนการ ซึง� จะช่วยยกระดับการส่งต่อคดีมายังกระบวนการ
มากขึ�น
บางประเทศเลือกทีจ� ะสนับสนุนหรือยกระดับการส่งต่อคดีตามดุลพินจิ โดยกำหนดมาตรการจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าทีบ� างตำแหน่ง
หรือ ณ ขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ�งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื�อการพิจารณาส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ แม้ว่าการกำหนดมาตรการอาจเป็นประโยชน์ แต่ยังไม่สามารถใช้ทดแทนแนวปฏิบัติทางการ ขั�นตอน และ
เกณฑ์การส่งต่อที�ชัดเจนได้ นอกจากนี� ยังสามารถเพิ�มจำนวนการขอเข้าสู่กระบวนการได้ด้วยการให้ข้อมูลกระบวนการ
เชิงสมานฉันท์ที�มีอยู่แก่ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด
การยอมรับความผิดของผู้กระทำความผิดในฐานะเกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกระบวนการ
ถึงแม้วา่ ผูก้ ระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน แต่การยอมรับความผิดในกระบวนการต่างจาก
การถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลอาญา ในบางกรณี การยอมรับความผิดอาจเป็นเงือ� นไขเพียงพอในขัน� การส่ง
ผูก้ ระทำความผิดซึง� “ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ” ในอีกแง่หนึง� การดำเนินกระบวนการซึง� เสนอทางเลือกต่าง ๆ
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การยอมรับความผิดของผู้กระทำความผิดในฐานะเกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกระบวนการ (ต่อ)
ทั�งในชั�นการพิจารณาคดีหรือหลังการพิจารณาคดี (เช่น การพิจารณาคดีแบบวงกลม) จะเกิดขึ�นได้ก็ต่อเมื�อ
ผูก้ ระทำความผิดถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือสารภาพผิดแล้ว ยิง� ไปกว่านัน� ตามทีก� ล่าวไปแล้วว่า หลักการพืน� ฐาน
(ย่อหน้าที� �) ระบุวา่ การเข้าร่วมของผูก้ ระทำความผิดในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะต้องไม่ถกู นำมา
ใช้เป็นหลักฐานในการสารภาพผิดในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายภายหลังการเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และศาล
ส่วนใหญ่แล้ว การส่งต่อไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ขนึ � อยูก่ บั อํานาจการตัดสินใจของเจ้าหน้าที�
ยุตธิ รรมทางอาญา เช่น เจ้าหน้าที�ตาํ รวจและอัยการในการส่งต่อผูก้ ระทําความผิดไปยังกระบวนการที�เหมาะสม
เพื�อเป็ นทางเลือกของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กฎข้อ �.� ของข้อกําหนดโตเกียว (Tokyo Rules) ระบุวา่
ฝ่ ายตุลาการหรือหน่วยงานอิสระทีม� อี าํ นาจอืน� ๆ ควรเป็ นผูต้ ดั สินใจ “ในทุกขัน� ตอนของการดําเนินคดีทางอาญา
โดยสร้างความเชือ� มั�นถึงภาระและความพร้อมรับผิดชอบและเป็ นไปตามหลักนิตธิ รรมเท่านัน� ” โดยเฉพาะอย่างยิง�
มาตรฐานสากลที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนกําหนดพันธกรณีเฉพาะกับรัฐภาคีในการ
พัฒนามาตรการทีไ� ม่ใช่การคุมขังในระดับต่าง ๆ และในการส่งเสริมการหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหากับเด็กหรือ
พิจารณาในฐานะการละเมิดกฎหมายอาญาโดยไม่ตอ้ งเข้าสูก่ ารดําเนินคดีทางอาญาในกรณีทม�ี คี วามเหมาะสม
และสามารถดําเนินการได้
การส่งต่อผูก้ ระทําความผิดไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีต� าํ รวจได้ใช้ดลุ พินจิ
และพัฒนากระบวนการเชิงสร้างสรรค์เพื�อป้องกันการกระทําผิดซํา� ในอนาคต ซึง� จะช่วยให้เจ้าหน้าที�สามารถ
ทํางานร่วมกับครอบครัว ผูเ้ สียหาย และสมาชิกในชุมชนในการสนับสนุนผูก้ ระทําความผิดให้มสี าํ นึกรับผิดชอบ
บําบัดฟื � นฟูและกลับคืนสูส่ งั คม และยังช่วยลดอัตราการกระทําความผิดลหุโทษทีค� �งั ค้างในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ในกรณีทม�ี คี วามเหมะสม อัยการและผูพ้ พิ ากษาจะใช้ทางเลือก ได้แก่ “การงดกระบวนการพิจารณาคดี” “การเลือ� น
การพิจารณาคดี” หรือ “การตัดสินจําคุกโดยรอการลงอาญา” เพื�อระงับการดําเนินคดีทางอาญาในระบบของ
บุคคลทีถ� กู ตัง� ข้อกล่าวหาหรือถูกตัดสินว่ากระทําความผิดเป็นการชั�วคราว ซึง� ส่วนใหญ่จะมีเงือ� นไขคล้ายกับมาตรการ
การหันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหา หากผูก้ ระทําความผิดปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทีว� างไว้ เขาจะได้รบั การยกเว้นจาก
การดําเนินคดีในระบบยุตธิ รรมต่อจากนัน� และหากผูก้ ระทําความผิดไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขที�วางไว้ได้
จะมีการดําเนินคดีอาญาเดิมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ระดับอํานาจการใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีต� าํ รวจและอัยการในด้านการตัดสินคดีกบั ระบบกฎหมาย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยส่วนใหญ่แล้ว ขอบเขตของดุลพินจิ จะแตกต่างกันขึน� อยูก่ บั ว่า การตัดสินใจนัน�
เป็ นไปตามหลักความถูกต้องตามกฎหมาย (หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย) ซึง� กําหนดหน้าทีร� บั ผิดชอบ
สําหรับอัยการทีจ� ะฟ้องร้องหรือเป็ นไปตามหลักการฟ้องโดยดุลพินจิ (principle of opportunity) ซึง� โดยธรรมเนียม
แล้วอนุญาตให้อยั การสามารถตัดสินใจโดยขึน� อยูก่ บั ดุลพินจิ ทัง� นี � หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายไม่ได้
ขัดขวางการหันเหคดีก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
ในบางประเทศนัน� ความสําเร็จของการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ขนึ � อยูก่ บั การทบทวนและแก้ไข
กฎหมายทีม� อี ยู่ (รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ) ซึง� เกี�ยวข้องกับการใช้อาํ นาจการตัดสินใจทีร� ะดับต่าง ๆ ของระบบ
ยุติธรรมทางอาญา โดยสามารถทบทวนนโยบายและแนวทางการดําเนินคดีเฉพาะเพื�อกํากับดูแลหรือมีคาํ สั�ง
ให้อยั การพิจารณากลไกยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตามความเหมาะสม ซึง� จะนําไปสูโ่ อกาสในการส่งต่อคดีหรือ
หันเหคดีกอ่ นการตัง� ข้อกล่าวหาเพื�อส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุตธิ รรม
นอกเหนือจากทางอาญาอื�น ๆ ต่อไป ในการดําเนินการนี � การกําหนดขัน� ตอนการปฏิบตั ิงานและกลไกเพื�อ
รับประกันว่า อํานาจการตัดสินใจจะไม่ถกู ละเมิด จะไม่กลายเป็ นสาเหตุการเลือกปฏิบตั ิ และไม่ได้เป็ นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง� นัน� มีความจําเป็ นอย่างยิ�ง
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ในประเทศไทย การใช้แนวปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนสำเร็จลุล่วง
ได้ดว้ ยบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว และวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ซึง� อนุญาตให้อยั การ
สามารถมีดลุ พินจิ สัง� ไม่ฟอ้ งได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตนิ เ�ี ริม� ใช้เมือ� กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนเสนอการหันเหคดี
ก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� ได้มกี ารแนะนำกระบวนการประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชน
เป็นครั�งแรกในการนี�อีกด้วย���
ทั�งนี� ในหลายประเทศยังคงมีคำถามและข้อสงสัยอีกหลายประการที�ยังไม่มีความชัดเจนเกี�ยวกับปัจจัยที�ทำให้การส่งต่อคดี
ไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังมีจำนวนจำกัด
แม้จะมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้เสียหายจำนวนมากต้องการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี�ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำ
ความผิด��� แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ออกแบบอย่างดีจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพและ
ยังคงไม่ได้รบั ความสำคัญเท่าทีค� วร เนือ� งจากกระบวนการยังไม่ได้รบั ความสนใจจากระบบยุตธิ รรมในการส่งต่อคดี ซึง� ผลสัมฤทธิ�
การส่งต่อถือเป็น “จุดอ่อนของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แทบทัง� หมด”��� ดังนัน� แต่ละกระบวนการควรมียทุ ธศาสตร์
ต่อเนือ� งเพือ� สือ� สารข้อมูลทางเลือกเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผเู้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด และจะต้องมีขอ้ มูลพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที�
ยุติธรรมซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบส่งต่อคดีไปยังกระบวนการทุกระดับ

5.2 การสมัครใจเข้าสู่กระบวนการด้วยตัวเองโดยผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด
การขอเข้าสูก่ ระบวนการด้วยตัวเองจากผูเ้ สียหายเกิดขึน� ไม่บอ่ ยนัก ซึง� อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มขี อ้ มูลเกีย� วกับโอกาสการ
เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว โดยทัว� ไปแล้ว ไม่วา่ ผูเ้ สียหายจะมีความรูห้ รือมีขอ้ มูลกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่
ก็ขึ�นอยู่กับความรู้ในการเข้าถึงข้อมูล หรือหน่วยงานให้บริการผู้เสียหายเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี�ยวกับทางเลือกเหล่านี� และถึง
แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้มีความเหมาะสมกับทุกคดี แต่การเข้าสู่กระบวนการของผู้เสียหายยังนับว่ามี
จำนวนน้อยอยู่
ในสหภาพยุโรป มาตรา � (j) ของ คำสัง� ว่าด้วยสิทธิของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม ���� (���� Directive relating to victims of crime)
เสนอแนะว่า รัฐภาคีจะต้องรับประกันว่า ผู้เสียหายจะได้รับข้อมูลเกี�ยวกับบริการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีอยู่
“ตั�งแต่การติดต่อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องครั�งแรก โดยปราศจากความล่าช้าที�ไม่สมเหตุสมผล”��� สภายุโรปยังได้เสนอแนะ
ด้วยว่า เจ้าหน้าทีท� เ�ี กีย� วข้องและนักกฎหมายควรให้ขอ้ มูลทีเ� พียงพอแก่ผเู้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดเพือ� ประกอบการตัดสินใจ
ว่าจะเข้าร่วมกระบวนการหรือไม่��� ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลเกีย� วกับ
ทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีอยู่จากเจ้าหน้าที�ตำรวจหรือหน่วยงานซึ�งให้บริการดังกล่าว แม้ว่าไม่ค่อยมี
การปฏิบัติตามคำแนะนำซึ�งไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมายนี�เท่าใดนักก็ตาม���
ระยะเวลาในการส่งต่อสามารถส่งผลกระทบต่อความต้องการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงอาจไม่ต้องการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระยะแรก (เช่น ในช่วงการ
ดำเนินคดี) โดยอาจต้องการเข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย� กับผูก้ ระทำความผิดในขัน� ตอนต่อจากนัน� (เช่น หลังการพิจารณาคดี
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หรือก่อนการปล่อยตัว)��� สำหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรมหลายคนนั�น ผลกระทบบาดแผลทางใจจากการตกเป็นเหยื�อ
ส่งผลให้พวกเขาต้องการเวลาทีเ� หมาะสมหลังจากเหตุการณ์ ก่อนจะสามารถเข้าร่วมในกระบวนการอย่างมีความหมายได้���
ดังนั�น เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้เชี�ยวชาญเพื�อประเมินความพร้อมของผู้เสียหาย
ในการเข้าร่วมกระบวนการ
แม้วา่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกระบวนการมีความสำคัญ แต่ผเู้ สียหายเห็นว่า ไม่วา่ พวกเขาจะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการหรือ
ไม่ก็ตาม พวกเขาต้องการทราบข้อมูลเกี�ยวกับทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตั�งแต่ต้น��� ข้อมูลและโอกาส
ในการเลือกจะช่วยเสริมพลังและส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีอำนาจ��� ทั�งนี� วิธีการเชิงรุกในการให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหายส่งผล
อย่างยิง� ต่อระดับการเข้าร่วมของผูเ้ สียหาย��� ซึง� การส่งเสริมสิทธิของผูเ้ สียหายในการได้รบั แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมกระบวนการ
สามารถผนวกอยูใ่ นตัวบทกฎหมายระดับชาติได้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศนิวซีแลนด์ พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิของผูเ้ สียหาย ����
(Victims’ Rights Act ����) มาตรา �� ระบุไว้วา่ เจ้าหน้าทีจ� ะต้องแจ้งข้อมูลบริการทีม� อี ยูแ่ ก่ผเู้ สียหาย ซึง� รวมถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยเร็วทีส� ดุ หลังจากทีผ� เู้ สียหายติดต่อกับหน่วยงานนัน� เช่นเดียวกัน ในประเทศแคนาดา ผูเ้ สียหายมีสทิ ธิ
ที�จะร้องขอข้อมูลเกี�ยวกับบริการและกระบวนการที�พวกเขาสามารถใช้บริการได้ รวมทั�งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ภายใต้หมวด � (b) ของพระราชบัญญัติสิทธิของผู้เสียหายแคนาดา (Canadian Victims Bill of Rights)���

5.3 การเตรียมความพร้อมผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทเ่ี หมาะสมและเพียงพอ
การเตรียมความพร้อมผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ลว่ งหน้ามีความสําคัญอย่างยิ�งต่อความสําเร็จและความ
เป็ นธรรมของกระบวนการ ก่อนที�คกู่ รณีทงั� สองฝ่ ายตกลงเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์นนั� พวกเขาจะต้องได้รบั การแจ้ง
ข้อมูลเกี�ยวกับสิทธิท�ีพงึ ได้รบั ลักษณะของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผลที�จะเกิดขึน� จากการตัดสินใจเข้าร่วม และ
รายละเอียดเกี�ยวกับขัน� ตอนการร้องเรียนต่าง ๆ
ทัง� นี� การเตรียมความพร้อมยังรวมไปถึงการประเมินความเหมาะสม ซึง� ประกอบไปด้วยการประเมินว่า ผูเ้ ข้าร่วมมีความประสงค์
(หรือมีแรงจูงใจ) ทีจ� ะเข้าร่วมกระบวนการอย่างแท้จริงหรือไม่ และจะต้องอธิบายถึงกระบวนการและผลลัพธ์ทจ�ี ะเกิดขึน� ให้แก่
ผูท้ อ�ี าจจะเข้าร่วมกระบวนการ รวมทัง� ตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ทัง� นี� การเตรียมความพร้อมคือการให้ขอ้ มูลจำเป็นเพือ� ประกอบ
การตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกระบวนการหรือไม่ ทัง� นีจ� ะต้องพิจารณาและสืบค้นข้อมูลเกีย� วข้องกับความไม่เท่าเทียมทางอำนาจ
ระหว่างคูก่ รณี ความเสีย� งของผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทำความผิดหรือผูเ้ ข้าร่วมคนอืน� ๆ และกำหนดเวลาทีเ� หมาะสมของกระบวนการ
และแก้ปญ
ั หาประเด็นเหล่านีต� ั�งแต่เริ�มแรก ทั�งนี� สามารถหารือถึงขอบเขตและวิธีการของกระบวนการซึ�งเป็นประเด็นที�ต้อง
ตกลงกันก่อนระหว่างคู่กรณี (เช่น ความคาดหวังของผู้ที�จะเข้าร่วม ความต้องการให้วงประชุมดำเนินการแบบทางตรงหรือ
ทางอ้อม ความประสงค์หรือยินยอมให้คกู่ รณีของตนอยูใ่ นวงประชุม สถานทีป� ระชุม การคุม้ ครองและรักษาความลับของข้อมูล
บางอย่าง การแยกผูเ้ กีย� วข้องบางคนออกไปจากกระบวนการ)
ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทกุ กระบวนการนัน� การคุม้ ครองผลประโยชน์ สิทธิ และความปลอดภัยของผูเ้ สียหายมี
ความสำคัญอย่างยิง� และจะต้องรับประกันว่า ผูเ้ สียหายจะต้องไม่เกิดความรูส้ กึ ตกเป็นเหยือ� อีกครัง� ซึง� จะต้องใช้เวลาทำงาน
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เพือ� เตรียมความพร้อมกับผูเ้ สียหายก่อนการเผชิญหน้าไม่วา่ กรณีใด ๆ กับผูก้ ระทำความผิด โดยอาจจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์
เดือนหรือเป็นปีในกรณีความผิดร้ายแรงซึง� ส่งผลให้ผกู้ ระทำความผิดถูกลงโทษจำคุก การเตรียมความพร้อมก่อนกระบวนการ
จะถูกออกแบบขึน� เพือ� สร้างความเชือ� มัน� ว่า ผูเ้ สียหายจะได้รบั การเตรียมความพร้อมทัง� อารมณ์และจิตใจเพือ� ทีจ� ะสามารถเจรจา
หรือสื�อสารกับผู้กระทำความผิด
ทัง� นี � ในคดีท�ีเกี�ยวข้องกับความผิดร้ายแรงจะต้องให้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ และจะต้องเตรียมความพร้อมเป็ นพิเศษก่อน
การเผชิญหน้า ซึง� เจ้าหน้าที�ผปู้ ฏิบตั งิ านจะต้องได้รบั การฝึ กอบรมล่วงหน้าในการดําเนินกระบวนการคดีเช่นนี115
� ซึง� เป็ นกรณี
ที�มีความเสี�ยงสูงที�ผเู้ สียหายจะมีความรู ส้ กึ ตกเป็ นเหยื�อซํา� อีกครัง� ในบางคดีท�ีผ่านมานัน� การเตรียมความพร้อมสําหรับ
กระบวนการเชิงสมานฉันท์ระหว่างผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายอาจใช้เวลานานหลายปี ดว้ ยกัน
กำหนดเวลาทีเ� หมาะสมของผูเ้ สียหายในการเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มคี วามสำคัญเช่นกัน ซึง� จะต้องประเมิน
สถานการณ์เป็นรายกรณี ทัง� การเตรียมความพร้อม ในช่วงเวลาของการดำเนินกระบวนการ และหลังเสร็จสิน� กระบวนการแต่ละขัน�
เพือ� รับประกันว่า ผูเ้ สียหายซึง� มีความประสงค์เข้าร่วมกระบวนการจะมีความปลอดภัยและได้รบั การเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม
ผลประโยชน์ สิทธิ และความปลอดภัยของผู้เสียหาย
ผู้สังเกตการณ์หลายรายมองข้ามข้อเท็จจริงที�ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มให้
ความสำคัญกับผูก้ ระทำความผิดเป็นหลักa มีการตัง� คำถามถึงศักยภาพของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย เนื�องจากส่วนใหญ่แล้วกระบวนการนี�ดำเนินการภายใต้ร่ม
ของระบบยุตธิ รรมทางอาญา อย่างไรก็ตาม งานศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนผูเ้ สียหายทีต� อ้ งการเข้าร่วมใน
กระบวนการไกล่เกลี�ยและการประชุมเชิงสมานฉันท์ซึ�งมีอัตราสูง และผู้เสียหายแสดงความพึงพอใจทั�งในแง่
กระบวนการและผลลัพธ์ที�เกิดขึ�นตามมาb
ผูท้ เ�ี กีย� วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์พจิ ารณาศูนย์กลางความกังวลหรือความต้องการของผูเ้ สียหาย
ในฐานะที�จะเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของโครงการ สำหรับพวกเขาแล้ว “ความต้องการหรือความกังวลของ
ผู้เสียหายจะเป็นศูนย์กลางการทำงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ใช่ส่วนเสริม”c แม้ส่วนใหญ่จะมี
ความกังวลว่า ความต้องการของผูเ้ สียหายมักถูกมองข้ามในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์d นอกจากนัน�
จะต้องเข้าใจด้วยว่า ไม่วา่ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ทางบวกได้หรือไม่กต็ าม
ไม่ได้ขน�ึ อยูก่ บั วิธกี ารทีผ� เู้ สียหายจะสามารถสือ� สารหรือปฏิสมั พันธ์กบั ผูก้ ระทำความผิดเท่านัน� แต่ยงั ขึน� อยูก่ บั ว่า
“ผู้เสียหายรู้สึกว่า พวกเขาถูกปฏิบัติอย่างไรจากกระบวนยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย”e
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. ��.
a
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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.
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5.4 บทบาทของผู้ประสานงานกลางในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
บทบาทของผูไ้ กล่เกลี�ยหรือผูจ้ ดั กระบวนการในการสร้างความเชื�อมั�นถึงความสําเร็จของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
จะต้องได้รบั ความสําคัญเป็ นอย่างยิง� และมองข้ามไปเสียไม่ได้ นอกเหนือไปจากช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการ
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมและทําการประเมินความเหมาะสมแล้ว ผูจ้ ดั กระบวนการยังมีความรับผิดชอบในการบริหารความคาดหวังของ
คูก่ รณี และรับประกันถึงความเป็ นกลางและเที�ยงธรรมของกระบวนการ แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางอํานาจ สร้างสภาพ
แวดล้อมทีป� ลอดภัยสําหรับคูก่ รณีทกุ ฝ่ ายในการเข้าร่วม และช่วยพัฒนาข้อตกลงร่วมกันเพือ� ใช้ในกระบวนการและคุณลักษณะ
ของผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์ท�ีคาดหวังไว้ ส่วนใหญ่แล้ว ผูจ้ ดั กระบวนการจะทํางานใกล้ชิดกับบริการสนับสนุนผูเ้ สียหาย และ
อาจมีบทบาทในการส่งต่อคดีไปยังบริการอืน� ๆ ซึง� ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องสนับสนุนกระบวนการด้วยการสร้างความเชื�อมั�นว่า
คูก่ รณีเข้าร่วมกระบวนการโดยอิสระ มีความเข้าใจและเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์พืน� ฐานและพร้อมปฏิบตั ิตาม รวมทัง� จัดการ
กระบวนการสานเสวนาด้วยความซือ� สัตย์และสันติ ซึง� ในบางกระบวนการนัน� ผูจ้ ดั กระบวนการมีบทบาทในการประเมินคูก่ รณี
หลังจากเสร็จสิน� กระบวนการและติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ดว้ ย
ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องทำงานร่วมกับทีป� รึกษาคดีเพือ� พัฒนามาตรการทีส� ามารถจัดการความเสีย� งในกระบวนการ และต้อง
หารือประเด็นเหล่านีร� ว่ มกับผูเ้ ข้าร่วมและทำงานร่วมกับผูเ้ ชีย� วชาญสาขาต่าง ๆ รวมทัง� หารือกับผูท้ จ�ี ะเข้าร่วมกระบวนการว่า
การสือ� สารประเภทไหนทีจ� ะเป็นประโยชน์ในแต่ละขัน� ของกระบวนการ ผลกระทบด้านความปลอดภัยต่าง ๆ การเลือกสถานที�
เพือ� ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความปลอดภัยมากทีส� ดุ และลดความตึงเครียดหรือกังวลให้มากทีส� ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง� จะต้องพิจารณาว่า
ผูเ้ ข้าร่วมจะเข้ามายังสถานทีอ� ย่างไร พวกเขาจะรอทีจ� ดุ ไหน จะต้องจัดเตรียมเครือ� งดืม� หรืออาหารว่างอะไร จะเป็นประโยชน์
หรือไม่หากมีผจู้ ดั กระบวนการคนอืน� ๆ ในกรณีทผ�ี เู้ ข้าร่วมกระบวนการหลายคนต้องการให้มผี อู้ น�ื อยูก่ บั พวกเขาด้วยจากพืน� ที�
ต่าง ๆ ของอาคาร ในห้องประชุมมีพน�ื ทีเ� พียงพอหรือไม่สำหรับการแยกกลุม่ หรือขอเวลานอกชัว� คราวเพือ� การจัดการและสร้าง
สมดุลทัง� ขณะทีม� ผี สู้ นับสนุนอยูด่ ว้ ยหรือไม่อยูด่ ว้ ย ซึง� อาจเป็นบุคคลทีม� อี ทิ ธิพลต่อความเสีย� งทางอารมณ์ รวมทัง� ต่อกระบวนการ
และผลลัพธ์

บทบาทของผู้จัดกระบวนการ
บทบาทของผู้จัดกระบวนการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี�
• เตรียมการประชุมล่วงหน้าโดยเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมเป็นรายบุคคล
• ทำการประเมินร่วมกับผู้เกี�ยวข้องถึงความเหมาะสมของกระบวนการต่อผู้เข้าร่วม
• ประเมินและแก้ปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม
• ประเมินความเสี�ยงที�อาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการของผู้เข้าร่วม
• พัฒนาและดำเนินแผนการบรรเทาความเสี�ยง
• ใช้รปู แบบทีไ� ม่เป็นการชีน� ำ และไม่ตดั สินถูกผิดในการจัดกระบวนการ รวมทัง� ไม่สร้างความกดดันหรือผลักดัน
• จัดกระบวนการเสวนาด้วยท่าทีที�แสดงถึงความใส่ใจ เคารพ อดทน สงบ และเข้าใจ
• ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยความเท่าเทียม
• ให้เวลาเพียงพอสำหรับกระบวนการได้พัฒนาและประสบความสำเร็จ
• ติดตามผู้กระทำความผิดเพื�อสร้างความเชื�อมั�นว่า เขาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง และติดตามผู้เสียหายเพื�อ
ตรวจสอบให้มั�นใจได้ว่า ความต้องการของเขาได้รับการตอบสนอง
• ปฏิบัติตามคุณค่าและหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

62 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาผู้จัดกระบวนการ
ควรสรรหาผู้จัดกระบวนการจากทุกภาคส่วนของสังคม ผู้จัดกระบวนการอาจเป็นอาสาสมัครหรือเป็นอาชีพ แต่ไม่ว่าใคร
ก็ตามไม่ควรถูกบังคับให้มบี ทบาทเป็นผูจ้ ดั กระบวนการ ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องยึดมัน� ในคุณค่าและหลักการเชิงสมานฉันท์
มีความอ่อนไหวและมีศกั ยภาพทีจ� ะทำให้พวกเขาสามารถใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในสภาพแวดล้อมทีม� คี วาม
แตกต่างทางวัฒนธรรมได้ หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้าที� ��) ย้ำเน้นว่า ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้อง “มีความเข้าใจอันดีเกีย� วกับวัฒนธรรม
ท้องถิน� และชุมชน และได้รบั การอบรมเตรียมความพร้อมเบือ� งต้นก่อนปฏิบตั หิ น้าทีเ� อือ� อำนวยกระบวนการตามความเหมาะสม”
ผูจ้ ดั กระบวนการและผูบ้ ริหารโครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามคุณค่าของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้เป็นตัวอย่าง และ
จะต้องหลีกเลีย� งอคติและการเลือกปฏิบตั ขิ ณะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูก้ ระทำความผิด ผูเ้ สียหาย และสมาชิกของชุมชนทีม� ภี มู หิ ลัง
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที�แตกต่างกัน
ในการส่งเสริมปฏิสมั พันธ์เชิงบวกนัน� กระบวนการควรจัดอบรมทักษะทางวัฒนธรรมสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์��� ทัง� นี� ควรจัดอบรมผูจ้ ดั กระบวนการเพือ� ให้สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการต้องการการปฏิบตั ิ
ทางวัฒนธรรมเฉพาะหรือไม่ หรือต้องการให้การปฏิบัติทางวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วย
นอกจากนี� ผู้จัดกระบวนการควรรับการอบรมเพื�อที�จะสามารถทำงานในสถานการณ์ที�ผู้เข้าร่วมมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที�
หลากหลาย วิธีการและยุทธศาสตร์ที�ผู้จัดกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้ประกอบด้วย การขอคำแนะนำจากที�ปรึกษาทาง
วัฒนธรรมหรือผูส้ งู อายุ ทำงานร่วมกับผูจ้ ดั กระบวนการทีม� าจากกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ดียวกับผูเ้ ข้าร่วม ใช้ลา่ ม จัดประชุมในสถานที�
ทีม� คี วามหมายและนัยยะทางวัฒนธรรม และสร้างความเชือ� มัน� ว่า ผูเ้ ข้าร่วมจะตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
มีการปฏิบัติหรือนำเข้ามาสู่กระบวนการ
ผู้จัดกระบวนการจะต้องได้รับการฝึกอบรมเบื�องต้นก่อนดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั�งจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมและคำแนะนำอย่างต่อเนือ� ง ซึง� การฝึกอบรมควรสร้างศักยภาพขัน� สูงให้แก่ผจู้ ดั กระบวนการอันประกอบด้วย ทักษะ
ในการระงับข้อพิพาท ข้อกำหนดเฉพาะในการทำงานกับผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทำความผิดและบุคคลกลุม่ เปราะบาง ตลอดจนความรู้
พืน� ฐานเกีย� วกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กล่องข้อความในหน้าถัดไประบุขดี ความสามารถขัน� พืน� ฐานทีผ� จู้ ดั กระบวนการพึงมี
และพึงระลึกว่า ผูจ้ ดั กระบวนการหลายคนปฏิบตั หิ น้าทีอ� น�ื ๆ ภายใต้ระบบยุตธิ รรมหรือเป็นอาสาสมัคร ทัง� นี� เอกสารประกอบ
การฝึกอบรมและแนวทางการอบรมควรสอดคล้องกับหลักฐานว่าด้วยการจัดกระบวนการที�มีประสิทธิภาพที�เป็นปัจจุบัน
การฝึกอบรมผูจ้ ดั กระบวนการและผูไ้ กล่เกลีย� มีความสำคัญอย่างยิง� ต่อการคุม้ ครองสิทธิของผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด
และเพือ� ดำรงไว้ซง�ึ ความซือ� ตรงต่อกระบวนการสมานฉันท์ หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้าที� �� และ ��) ย้ำเน้นว่า ผูจ้ ดั กระบวนการ
จะต้องปฏิบัติหน้าที�ด้วยความเป็นกลาง เคารพศักดิ�ศรีของคู่กรณี และจะต้องเพียรพยายามสุดความสามารถในการบรรลุ
ข้อตกลงที�สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด ระบบยุติธรรม และชุมชน
การฝึกอบรมประเภทอืน� ๆ มีความจำเป็นไม่นอ้ ยไปกว่ากัน ซึง� รวมถึงการฝึกอบรมด้านกฎหมายและนโยบายทีเ� กีย� วข้อง โดย
จะเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั กระบวนการ ตลอดจนการฝึกอบรมความเข้าใจและความตระหนักในเรือ� งเพศสภาพ
และที�สำคัญที�สุด ก่อนการจัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีที�อ่อนไหว ซับซ้อน และรุนแรงนั�น ผู้จัดกระบวนการ
จะต้องมีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการเป็นพี�เลี�ยงและการอบรมขั�นสูงมาก่อน���
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ตลอดช่วงหลายปีที�ผ่านมานี� ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับผลกระทบด้านจิตใจของผู้เสียหายก้าวหน้ามากขึ�นหลายประการ
มีการพัฒนาแนวทางเพื�อดูแลบาดแผลทางใจ และการดำเนินการที�คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (trauma-sensitive methods)
ของผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดทีอ� าจเกิดขึน� ระหว่างกระบวนการและการสือ� สาร ซึง� ความรูใ้ หม่เหล่านีจ� ะต้องบูรณาการ
เข้าไปสูก่ ารฝึกอบรมผูเ้ ชีย� วชาญและผูจ้ ดั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องเข้าใจผลกระทบของบาดแผลทางใจในวงกว้าง และจะต้องสามารถมองเห็นหรือรับรูถ้ งึ สัญญาณและ
อาการของบาดแผลทางใจของผู้เข้าร่วมในกระบวนการรวมทั�งในตัวของผู้จัดกระบวนการเอง ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมบางคน
อาจแสดงสัญญาณของความกังวลใจหรือความถดถอยทางสังคม ในทางอาชีพหรือในมิตสิ ำคัญอืน� ๆ ของชีวติ ในการจัดการ
กับอาการที�มาจากประสบการณ์สะเทือนขวัญและอาการตื�นตัวหลังประสบการณ์เลวร้ายซึ�งส่งผลต่อบาดแผลทางใจนั�น
ผูเ้ สียหายทีไ� ม่ได้รบั การรักษามีแนวโน้มหลีกเลีย� งสิง� กระตุน้ ใด ๆ ทีท� ำให้เกิดอาการดังกล่าว ซึง� ผูเ้ สียหายจะพยายามอย่างยิง�
ในการหลีกเลี�ยงความคิด ความรู้สึก หรือบทสนทนาที�เกี�ยวข้องกับบาดแผลทางใจ ในกรณีเช่นนี� แม้ความคิดที�จะเข้าร่วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี�หรือทำให้ผลกระทบมีความเลวร้ายยิ�งขึ�น
ในการสร้างความเชือ� มั�นว่า ผูจ้ ดั กระบวนการสามารถหลีกเลีย� งสถานการณ์และกระบวนการทีอ� าจส่งผลให้ผเู้ ข้าร่วม โดยเฉพาะ
ผูเ้ สียหายรูส้ กึ ตกเป็ นเหยือ� ซํา� อีกครัง� หรือมีอาการบาดเจ็บทางใจซํา� ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์นนั� ผูจ้ ดั กระบวนการ
จะต้องได้รบั การฝึ กอบรมในการสื�อสารและการดําเนินกระบวนการเพื�อดูแลบาดแผลทางใจ ซึง� ขึน� อยู่กบั ประเภทของคดีท�ี
ผูจ้ ดั กระบวนการคาดหวังจะดําเนินการ โดยผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมการดําเนินกระบวนการที�เกี�ยวข้อง
กับบาดแผลทางใจเฉพาะ ซึง� ออกแบบขึน� เพื�อแก้ปัญหาผลที�ตามมาจากบาดแผลทางใจและในการจัดกระบวนการเยียวยา
ในกรณีท�ีผจู้ ดั กระบวนการไม่ได้รบั การฝึ กอบรมดังกล่าว ผูเ้ ข้าร่วมจะยิ�งเพิ�มความเสี�ยงที�จะมีบาดแผลทางใจซ้ํา

ขีดความสามารถพื้นฐานสำหรับผู้จัดกระบวนการa
�. ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องบริหารจัดการงานของตน ซึง� ประกอบด้วย
• วางแผนและติดตามการทํางาน
• ดําเนินการตามกระบวนการที�มีความชัดเจนในแต่ละคดี
• แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดการกับประเด็นที�มีความซับซ้อน
• ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกับผูอ้ �ืน
• บันทึกการตัดสินใจและผลลัพธ์อย่างถูกต้อง โดยปฏิบตั ติ ามแนวทางของหน่วยงาน
2. รักษาความลับ ป้องกันไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ิ และป้องกันการตกเป็ นเหยือ� ซํา� ของผูเ้ ข้าร่วมภายใต้ขอ้ กําหนด
ของกฎหมาย
�. แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรูต้ วั เอง ซึง� ประกอบด้วย
• การตระหนักรูถ้ งึ อคติ และความสามารถในการจัดการกับอคติ
• ความสามารถในการรับรู ้ ขอบเขตของความรู ้ และประสบการณ์ในการตระหนักรูว้ า่ เมือ� ใดทีจ� าํ เป็ นต้อง
ขอความช่วยเหลือในคดีเฉพาะแต่ละคดี
• ตระหนักถึงสุขภาวะทางจิตของตัวเอง (เกี�ยวข้องกับการรู ส้ กึ แทนผูอ้ �ืนหรือบาดแผลทางใจของผูอ้ �ืน
ตลอดจนประสบการณ์สว่ นตัวซึง� อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินกระบวนการอย่าง
มีประสิทธิภาพ)

64 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ขีดความสามารถพื้นฐานสำหรับผู้จัดกระบวนการa (ต่อ)
�. แสดงให้เห็นถึงการสื�อสารและทักษะส่วนตัวที�มีประสิทธิภาพและเชื�อถือได้ ซึ�งประกอบด้วย
• ความสามารถที�จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื�อมั�น ความสามารถในการกระตุ้นและส่งเสริม
การรับฟังอย่างจริงจัง และความสามารถในการอธิบายเพื�อให้ผู้อื�นสามารถเข้าใจและตรวจสอบ
ความเข้าใจนัน�
• ความสามารถในการส่งเสริมบทสนทนา และทำให้ผู้อื�นสามารถอธิบายหรือบอกเล่าความรู้สึกของ
ตัวเองได้
• การตระหนักและความสามารถในการอ่านสัญญาณอวัจนภาษา การสรุปความซึ�งสะท้อนอยู่ในการ
สือ� สารผ่านโทรศัพท์และการสือ� สารแบบตัวต่อตัว การให้ความเห็นและรับความเห็น กระตุน้ การสนทนา
อย่างสร้างสรรค์และในเชิงบวก และช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถตัดสินใจเลือกได้ด้วยตัวเอง
�. สร้างสภาพแวดล้อมที�ปลอดภัยในการเข้าร่วม ซึ�งประกอบด้วย
• สร้างและรักษาความปลอดภัยตลอดกระบวนการ มีความไว้วางใจและเชือ� มัน� ในผูเ้ ข้าร่วมทุกคน ไม่มี
อคติหรือตัดสิน
• ตระหนักถึงความหลากหลายและแตกต่าง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง
และพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยความสงบ ประเมินความไม่เท่าเทียมทางอำนาจและดำเนินการแก้ปญ
ั หานัน�
ขณะเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความสามารถทีจ� ะดำเนินกระบวนการโดยคงความเป็นกลางกับผูเ้ ข้าร่วม
ทุกคน
• ตระหนักถึงผลกระทบของบาดแผลทางใจและดำเนินกระบวนการด้วยวิธีการที�เป็นการดูแลบาดแผล
ทางใจตลอดเวลา
�. ปฏิบตั ติ อ่ ผูค้ นด้วยความเท่าเทียมและเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ บุคคลนัน� จะมีเพศสภาพ อายุ เชือ� ชาติ
ความสามารถ/ความพิการ เพศวิถี วัฒนธรรม ความเชื�อ หรือเคยก่ออาชญากรรมหรือไม่ก็ตาม รวมทั�ง
• ดำเนินการเพื�อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการเชิงสมานฉันท์
• แสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางและเคารพผูเ้ ข้าร่วมทุกคน รวมทัง� การเคารพความเห็นและมุมมองของ
พวกเขา
�. ประเมินและบรรเทาความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับคู่กรณีในการเข้าร่วมกระบวนการ ด้วยการ
• เข้าถึงข้อมูลการประเมินที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงหรืออันตรายระหว่างกระบวนการเชิงสมานฉันท์
• พัฒนาแผนบรรเทาความเสี�ยง
• ใช้วิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวซึ�งช่วยลดความเสี�ยง
• ตระหนักรูว้ า่ เมือ� ใดทีไ� ม่สามารถรับความเสีย� งในการดำเนินกระบวนการได้ และสามารถยุตกิ ระบวนการ
อย่างปลอดภัย
• ปรับเปลี�ยนกระบวนการเมื�อมีความจำเป็น
• ส่งต่อข้อมูลเกีย� วกับภัยใกล้ตวั การคุกคามร้ายแรง หรืออาชญากรรมซึง� อาจเกิดขึน� ระหว่างกระบวนการ
ให้เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง
a
ประยุกต์จาก: Restorative Justice Council (����), Best Practice Guidance for Restorative Practice, London: RJC, p. �–��.
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ผู้จัดกระบวนการเชิงสมานฉันท์ซึ�งเกี�ยวข้องกับคดีร้ายแรง จะต้อง
• ผ่านการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ขั�นสูง
• มีประสบการณ์การปฏิบัติงานยาวนานก่อนการปฏิบัติหน้าที�ในคดีร้ายแรง
• มีความเข้าใจผลกระทบจากบาดแผลทางใจของความรุนแรงและผลกระทบที�มีต่อผู้เสียหาย (และในหลายกรณี
ผลกระทบต่อผู้กระทำความผิดและผู้ที�ทำงานกับผู้กระทำความผิด)
• เข้าใจปฏิกิริยาเศร้าโศกจากความสูญเสีย
• มีความเข้าใจงานศึกษาและทฤษฎีเกีย� วกับอาชญากรรมร้ายแรงต่าง ๆ (เช่น ส่วนทีเ� กีย� วข้องกับอำนาจและการควบคุม
ในความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในคู่ครอง เป็นต้น)
• ประสานความร่วมมือและทำงานภายใต้การแนะนำและปรึกษาจากผู้เชี�ยวชาญ
นอกจากนี� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องประเมินผลและกำกับดูแลการทำงานของกระบวนการอย่างต่อเนื�อง
เพื�อให้แน่ใจว่า ผู้จัดกระบวนการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและดำเนินกระบวนการด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการหรือหัวหน้าของผู้จัดกระบวนการควรได้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกับการกำกับดูแลคดีและการบริหารบริการเฉพาะ
สำหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ทัง� นี� ได้มกี ารพัฒนาคูม่ อื การฝึกอบรมและแนวทางชีแ� นะขึน� โดยเฉพาะอย่างยิง� คูม่ อื และแนวทางสำหรับกระบวนการไกล่เกลีย�
ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร สภาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Justice Council) ได้พัฒนาคู่มือการฝึกอบรมซึ�งประกอบด้วยแนวทางเฉพาะสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมกระบวนการ
เชิงสมานฉันท์ รวมทั�งคู่มือหลักปฏิบัติสำหรับวิทยากรและองค์กรฝึกอบรม (Code of Practice for Trainers and Training
Organisations)��� ในบางประเทศ มีความพยายามทีจ� ะรับรองวิชาชีพสำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ซึ�งในสหราชอาณาจักร ระบบตรวจรับรองดำเนินการโดยสภาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์��� วัตถุประสงค์ของระบบรับรอง
คือการสร้างความเชือ� มัน� ให้แก่สาธารณะและผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิง� ผูเ้ สียหายว่า กระบวนการเชิงสมานฉันท์
จะดำเนินการด้วยความปลอดภัยและด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ในประเทศนิวซีแลนด์ สถาบัน Resolution Institute ทำงานร่วมกับ
กระทรวงยุตธิ รรมในการจัดอบรมและให้การรับรองทางวิชาชีพสำหรับผูจ้ ดั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� ระบบตรวจ
รับรองประกอบด้วยการรับรองผูจ้ ดั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามระดับ ได้แก่ ผูจ้ ดั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ที�ผ่านการฝึกอบรม ผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ได้รับการรับรองวิทยฐานะ และผู้จัดกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ที�ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั�นสูง ผู้จัดกระบวนการที�ได้รับการรับรองวิทยฐานะยังสามารถได้รับการรับรอง
ความเชีย� วชาญเฉพาะในการทำงานกับคดีความรุนแรงในครอบครัวและได้รบั การรับรองความเชีย� วชาญในการทำงานกับคดี
ความรุนแรงทางเพศอีกด้วย���

5.5 การบรรลุข้อตกลงในฐานะผลลัพธ์กระบวนการเชิงสมานฉันท์
นอกเหนือจากการเสวนาเชิงสมานฉันท์แล้ว วัตถุประสงค์สำคัญของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื การแสวงหาข้อตกลง
ซึง� ข้อตกลงควรเป็นผลมาจากฉันทามติของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ� กีย� วข้องทัง� หมด (ได้แก่ ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม ผูก้ ระทำความผิด
เครือข่ายคู่กรณีและชุมชน) ซึ�งเห็นชอบต่อข้อตกลง นอกจากนั�น ข้อตกลงควรสอดคล้องกับความต้องการและสภาวการณ์
เฉพาะของผู้เสียหายจากอาชญากรรม ผู้กระทำความผิด และชุมชน
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ข้อตกลงซึง� เป็ นผลลัพธ์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หรือ “ผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์” อาจประกอบด้วยความรับผิดชอบ
และกระบวนการต่าง ๆ ซึง� รวมถึงการขอโทษ การชดเชย การชดใช้ การสนับสนุนให้ผกู้ ระทําความผิดกลับตัว การทํางานบริการ
สังคม หรือข้อตกลงว่าผูก้ ระทําความผิดจะไม่กระทําผิดซํา� ในอนาคต ซึง� ความรับผิดชอบเหล่านีล� ว้ นมุง่ ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของบุคคล ความต้องการร่วม และความรับผิดชอบร่วมกันของคูก่ รณี เพือ� ให้ผเู้ สียหายได้รบั การฟื �นฟูเยียวยา ผูก้ ระทําความผิด
สามารถกลับคืนสูส่ งั คม และอาจรวมไปถึงข้อตกลงเรือ� งความสัมพันธ์ในอนาคต
สิง� สำคัญคือ จะต้องสามารถเข้าถึงทรัพยากร กระบวนการและการดำเนินการได้ทนั ท่วงที ซึง� สะท้อนถึงความจำเป็นทีจ� ะต้อง
มีระเบียบข้อบังคับที�เอื�อและสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมและผู้กระทำความผิดสามารถเข้าถึงกระบวนการและ
บริการต่าง ๆ ได้
หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้า ��) อธิบายว่า “ควรมีการกำกับและติดตามผลลัพธ์ขอ้ ตกลงจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
หรือผนวกเป็นส่วนหนึ�งในคำตัดสินคดีหรือในคำพิพากษาตามความเหมาะสม” ในกรณีทั�วไป เมื�อศาลสั�งให้ใช้กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หรือสัง� ให้ใช้เป็นส่วนหนึง� ในกระบวนการพิจารณาโทษ (เพือ� ชะลอหรือระงับการกำหนดโทษ) ผลลัพธ์
ของกระบวนการจะมีสถานะเช่นเดียวกับคำตัดสินหรือคำพิพากษา สถานะของผลลัพธ์ของกระบวนการบางประเภทอาจชัดเจน
กว่าแบบอืน� ๆ ขึน� อยูก่ บั โครงสร้างของกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
การผนวกข้อตกลงจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึง� ของคำสัง� ตุลาการหรือคำพิพากษาของศาล มีจดุ แข็งคือ
ศาลหรือหน่วยงานบังคับคดีสามารถทำหน้าทีต� รวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อตกลง และสามารถดำเนินการได้ทนั ทีหากผูก้ ระทำ
ความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื�อนไขในข้อตกลง
หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้า ��) แนะว่า “ในกรณีที�ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ร่วมกันได้ ควรส่งคดีกลับไปยัง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที�กำหนดและควรตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยมิชักช้า”��� ทั�งยังเสริมว่า
หากคู่กรณีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ได้ จะไม่นำเหตุเพียงประการเดียวนี�มาใช้เป็นโทษต่อผู้กระทำความผิด
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาภายหลัง อย่างไรก็ตาม กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถประสบความสำเร็จได้
โดยไม่ตอ้ งมีขอ้ ตกลงให้ดำเนินการขัน� ต่อไปได้ เช่น กรณีทผ�ี เู้ สียหายมีความพอใจทีไ� ด้มโี อกาสแสดงให้ผกู้ ระความทำผิดทราบ
ถึงผลกระทบจากอาชญากรรม และไม่ตดิ ใจดำเนินการใด ๆ ต่อ อีกทัง� ผูก้ ระทำความผิดได้ยอมรับและแสดงความรับผิดชอบแล้ว

การตรวจสอบความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อตกลง
ยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แต่ละประเภทกำหนดความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดขึ�นอยู่กับกรณี
เช่น การแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชย เงื�อนไขในการเยียวยาความเสียหาย และการเยียวยาตามจารีตดั�งเดิมและ
พิธีกรรมฟื�นฟูชุมชน (ในชุมชนพื�นเมือง) หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้าที� �) ระบุว่า “พึงจัดทำข้อตกลงโดยสมัครใจและข้อตกลง
ควรประกอบด้วยภาระผูกพันทีส� มเหตุสมผลและได้สดั ส่วนเท่านัน� ” ซึง� กระบวนการเชิงสมานฉันท์จะต้องมีกลไกเพือ� ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื�อนไขข้อตกลง ทั�งนี� การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นสิ�งสำคัญอย่างยิ�ง เพราะเป็นการรับรอง
ความน่าเชื�อถือของกระบวนการภายในชุมชนและในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการเชิงสมานฉันท์แต่ละกระบวนการจะต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบว่า ผู้กระทำความผิดหรือคู่กรณีปฏิบัติตาม
ข้อตกลงจากกระบวนการหรือไม่ กลไกการตรวจสอบสร้างได้หลายวิธีและไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้กระบวนการเสมอไป
ซึง� อาจมอบหมายให้หน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าทีต� ำรวจหรือสำนักงานคุมประพฤติหรือองค์กรทีท� ำงานกับผูก้ ระทำความผิด
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ช่วยให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามแผนฟื�นฟูพฤตินิสัย (เช่น หน่วยงานด้านการบำบัดยาเสพติด หน่วยบริการให้คำปรึกษา
หรือสถาบันการเงิน) ในประเทศทีม� รี ายได้นอ้ ยหลายประเทศอาศัยอิทธิพลจากกลไกการควบคุมตนเองในสังคม และให้สมาชิก
ชุมชนตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงที�คู่กรณีทำขึ�น
ในกรณีของการพิจารณาคดีแบบวงกลม ผูพ้ พิ ากษาจะเป็นผูต้ รวจสอบข้อตกลง และผูพ้ พิ ากษาจะให้คณะกรรมการยุตธิ รรมชุมชน
(คณะกรรมการยุตธิ รรมชุมชนมีหน้าทีก� ารตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ติ ามกระบวนการหรือไม่) และกลุม่ สนับสนุนเป็นผูร้ ายงานการ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในคดีทใ�ี ช้การพิจารณาคดีแบบวงกลม ผูพ้ พิ ากษาอาจเสริมสร้างกระบวนการบังคับข้อตกลงในช่วงสรุป
ของการพิจารณาคดีแบบวงกลมได้ และผูพ้ พิ ากษาอาจมอบหมายให้มผี ตู้ รวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อตกลง รวมทัง� อาจชะลอ
การตัดสินโทษขั�นสุดท้าย หากมีเงื�อนไขว่า ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษจำคุกหรือการลงโทษอื�น ๆ จนกว่าภาระผูกพันตาม
ข้อตกลงจะสิ�นสุดและมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื�อติดตามผลต่อไป
หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้า ��) กำหนดว่า “เมือ� ผูม้ หี น้าทีป� ฏิบตั ติ ามข้อตกลงจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลง ให้สง่ ต่อคดีกลับไปโครงการเชิงสมานฉันท์หรือดำเนินการตามทีก� ฎหมายในประเทศบัญญัตไิ ว้ภายใต้กระบวนการ
ยุติธรรมอาญา การตัดสินว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรควรดำเนินการโดยมิชักช้า”��� ซึ�งสิ�งสำคัญไม่ยิ�งหย่อนกว่ากันคือ
“ยกเว้นกรณีทเ�ี ป็นคำสัง� ศาลหรือคำพิพากษา หากผูก้ ระทำความผิดไม่สามารถทำตามข้อตกลงเชิงสมานฉันท์ ไม่ควรนำการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงมาเป็นเหตุเพือ� เพิม� โทษผูก้ ระทำความผิด เมือ� มีการตัดสินโทษในกระบวนการยุตธิ รรมอาญาภายหลัง”
กระบวนการยุติธรรมบางระบบอาจกำหนดให้หน่วยงานที�มีหน้าที�ส่วนใดส่วนหนึ�งในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ทำหน้าที�ตรวจสอบว่า ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามข้อตกลงเชิงสมานฉันท์หรือไม่ตามที�กฎหมายกำหนด
ตัวย่างเช่น ประเทศออสเตรียกำหนดว่า หากผู้กระทำความผิดที�ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินตามที�ตกลงกันภายใต้
ข้อตกลงซึง� เป็นผลมาจากการไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด ให้นกั สังคมสงเคราะห์หรือผูไ้ กล่เกลีย� ทีร� บั ผิดชอบ
คดีนต�ี ดิ ต่อผูก้ ระทำความผิด และสอบถามสาเหตุทไ�ี ม่สามารถจ่ายสินไหมทดแทนได้ โดยทัว� ไปแล้ว การดำเนินการนีจ� ะสามารถ
แก้ปญ
ั หาเฉพาะสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากผูก้ ระทำความผิดไม่ตอบรับหรือไม่ดำเนินการใด ๆ แม้เจ้าหน้าทีพ� ยายาม
ประสานงานซ้ำและมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งคดีไปที�สำนักงานอัยการของรัฐเพื�อดำเนินคดี
ต่อผู้กระทำความผิดต่อไป ซึ�งผู้ไกล่เกลี�ยจะแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงความเป็นไปได้ที�จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยใช้
กระบวนพิจารณาความอาญาหรือเริ�มกระบวนการพิจารณาความแพ่งเพื�อเรียกร้องสินไหมทดแทน

5.6 บริการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง
ในกรณีที�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการที�เชื�อมกับความพยายามสร้างชุมชนที�เอื�ออาทรต่อกัน ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือผูเ้ สียหาย หรือช่วยผูก้ ระทำความผิดให้กลับตัวและกลับคืนสูส่ งั คมอีกครัง� นัน� กระบวนการจะต้องพึง� พา
อาศัยบริการสนับสนุนอื�น ๆ และทรัพยากรภายในชุมชน ได้แก่ ศูนย์บำบัดยาเสพติดและการติดสุรา แผนงานฟื�นฟูสุขภาวะ
การบำบัดฟืน� ฟูสขุ ภาพจิต โครงการจัดหางาน และโครงการสนับสนุนด้านศาสนาหรือมิตจิ ติ วิญญาณ เมือ� ชุมชนมีบริการอยู่
แล้ว ควรสร้างความร่วมมือทีเ� หมาะสมหรือการพัฒนาข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาวิธปี ฏิบตั งิ านเพือ� ส่งผูต้ อ้ งการรับ
บริการจากหน่วยงานหนึง� ไปยังหน่วยจัดบริการทีส� อดคล้องกับความต้องการได้ตอ่ ไป หากชุมชนยังไม่มบี ริการหรือมีไม่เพียงพอ
หรือผูก้ ระทำความผิดหรือผูเ้ สียหายไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ อาจจำเป็นต้องพัฒนาบริการต่าง ๆ ควบคูก่ บั กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์เพื�อรองรับซึ�งกันและกัน
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68 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

5.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนและสัมพันธภาพกับสื่อมวลชน
โดยทั�วไปแล้ว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิดพื�นที�ให้ชุมชนมีบทบาทในกระบวนการ ในบางกรณี ชุมชนอาจเป็น
ผู้เสียหายจากการกระทำผิดทั�งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กำหนดบทบาท “ชุมชน”
ในฐานะปัจจัยสำคัญทีม� อี ทิ ธิพลต่อการกำหนดลักษณะและขอบเขตการมีสว่ นร่วมในกระบวนการ แต่นา่ เสียดายว่า แนวคิดเรือ� ง
“ชุมชน” มักนำไปปฏิบัติได้ยาก
คำถามต่อไปนี�ต้องการคำตอบที�สอดคล้องกับการใช้ในทางปฏิบัติ ซึ�งหากไม่มีการตั�งคำถามถึงเจตจำนงของชุมชนในการ
เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะสันนิษฐานได้หรือไม่ว่า ชุมชนจะมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือไม่ หรือจะ
สันนิษฐานได้หรือไม่วา่ ผูเ้ ข้าร่วมในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทง�ั หมดเป็นสมาชิกชุมชนเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณี
ที�ผู้กระทำความผิดจำนวนมากเป็นคนชายขอบหรือเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มประชากรชายขอบ ควรแยกผู้กระทำความผิดที�
ไม่ได้เป็นสมาชิกในชุมชนที�ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมออกจากกระบวนการหรือไม่ และจำเป็นหรือไม่ที�ชุมชนต้องใช้
ความเมตตากรุณาเสมอไป
ในทางปฏิบัติ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีแนวโน้มที�จะนิยามชุมชนต่างกันหลายรูปแบบ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์จำนวนมากอาศัยชุมชนที�เกื�อหนุนกันหรือชุมชนที�เอื�ออาทรซึ�งกันและกันเพื�อประคับประคองทั�งผู้เสียหาย
และผูก้ ระทำความผิด เมือ� ให้ความสำคัญกับความจำเป็นทีช� มุ ชนพึงสนับสนุนผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดแล้ว บางครัง� อาจ
เรียกชุมชนเช่นนีว� า่ “ชุมชนแห่งการใส่ใจ” ชุมชนลักษณะนีจ� ะประกอบด้วยผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมโดยตรง ซึง� สามารถ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งและสนับสนุนให้ผู้กระทำความผิดกลับคืนสู่ชุมชนหรือทำหน้าที�สนับสนุนผู้เสียหาย���
ชุมชนอาจหมายถึงบุคคลในเชิงสัญลักษณ์หรือตัวแทนทีเ� ป็นทางการ (เช่น อาสาสมัครทีท� ำหน้าทีใ� นคณะกรรมการยุตธิ รรมชุมชน
ผู้นำชุมชนท้องถิ�น ผู้สูงอายุที�เป็นที�นับถือในชุมชน เป็นต้น)
แนวทางความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จาํ นวนมากเปิ ดพืน� ที�ให้สมาชิกชุมชนขยายบทบาทการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้าง
ข้อตกลงซึง� ผูก้ ระทําความผิดต้องปฏิบตั ติ าม และบางครัง� ข้อตกลงนัน� อาจกําหนดให้ฝ่ายอื�น ๆ ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง�
ตามทีต� กลงกันไว้ดว้ ย คุณลักษณะและขอบเขตการมีสว่ นร่วมในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ระดับชุมชนจะแตกต่างกัน
ตามวิธีท�ีใช้ เช่น หากใช้การไกล่เกลี�ยระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สียหาย ชุมชนจะไม่มีบทบาทนักเนื�องจากกระบวนการ
ใช้คนกลางเป็นผูไ้ กล่เกลีย� ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูเ้ สียหาย แต่ในกระบวนการพิจารณาคดีแบบล้อมวงจะเปิ ดพืน� ทีใ� ห้สมาชิก
ชุมชนทุกคนในละแวกใกล้เคียง ในหมูบ่ า้ นหรือกลุม่ ชนเผ่าพืน� เมืองเข้าร่วมได้
ในระยะแรก สมาชิกในชุมชนบางคนอาจมองว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ผอ่ นปรนต่อการกระทำผิดและมีประสิทธิผล
ด้านการป้องกันอาชญากรรมน้อยกว่าระบบยุตธิ รรมทางอาญาแบบดัง� เดิมซึง� พึง� พาการลงโทษ ชุมชนอาจเห็นว่า กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทำให้ผกู้ ระทำความผิดได้รบั เพียงโทษ “สถานเบา” เท่านัน� โดยเฉพาะเมือ� มีการกระทำความผิดร้ายแรง
ดังนัน� จึงจำเป็นอย่างยิง� ทีจ� ะต้องพัฒนาสือ� กลางและออกแบบการสือ� สาร เพือ� ให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนทัง� ด้านหลักการและแนวปฏิบตั ิ
ว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงบทบทบาทที�สมาชิกชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี� เพื�อให้เกิดผลใน
ระยะยาว โรงเรียนและมหาวิทยาลัยสามารถผนวกความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ลงในหลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้
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�. ปั จจัยสําคัญที�สง่ ผลต่อความสําเร็จของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ได้แก่ การส่งเสริมการส่งต่อไป
ยังกระบวนการทีเ� หมาะสม และการสร้างความตระหนักรูเ้ กี�ยวกับทางเลือกเชิงสมานฉันท์ การมีสว่ นร่วมอย่าง
ปลอดภัยและมีความหมายต่อผูเ้ สียหาย การมีสว่ นร่วมของผูเ้ ชี�ยวชาญด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
การเตรียมความพร้อมผูเ้ ข้าร่วมอย่างเพียงพอ รวมทัง� ศักยภาพในการจัดกระบวนการ การสนับสนุนกระบวนการ
ที�มีประสิทธิผล และสัมพันธภาพกับชุมชนในเชิงบวก
2. เจ้าหน้าที�ตาํ รวจ อัยการ เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนอืน� ๆ สามารถดําเนินการ
ส่งต่อสูก่ ระบวนการ และผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทําความผิดสามารถขอเข้ากระบวนการได้ดว้ ยตนเอง ในหลาย
ประเทศและมลรัฐมีแนวทางการส่งต่อคดีซง�ึ บัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย ขณะที�ในบางประเทศ กระบวนการส่งต่อ
จะกําหนดไว้ในนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
�. ในการออกแบบกระบวนการใหม่ จะต้องให้ความสําคัญและแก้ปัญหาข้อกังวลด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที�
ทีร� บั ผิดชอบในการตัดสินใจเกีย� วกับการส่งต่อคดี รวมทัง� มุมมองของผูเ้ สียหายและชุมชนต่อเจ้าหน้าทีท� เ�ี กีย� วข้อง
�. กระบวนการจะต้องมียทุ ธศาสตร์การสื�อสารข้อมูลเกี�ยวกับทางเลือกเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผเู้ สียหาย ผูก้ ระทํา
ความผิด และชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าทีย� ตุ ธิ รรมทีม� อี าํ นาจตัดสินใจในการส่งต่อคดีเข้าสูก่ ระบวนการทุกระดับ
�. ผูจ้ ดั กระบวนการสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการส่งต่อที�มีประสิทธิภาพ ได้ดงั นี �
• สร้างความชัดเจนและสื�อสารถึงแนวทางการส่งต่อที�ประกอบด้วยขัน� ตอนและเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
• ให้การปรึกษาและรณรงค์ดว้ ยการสื�อสารเพื�อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ต่อเนื�อง
• พัฒนาระเบียบการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
• พัฒนาระเบียบการเพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูล
• พัฒนาขัน� ตอนการประเมินความเหมาะสมที�หน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับร่วมกัน
• ส่งข้อเสนอแนะและข้อมูลคดีให้หน่วยงานที�ทาํ หน้าที�สง่ ต่อตามกําหนดเวลา
• สื�อสารข้อมูลว่าด้วยการดําเนินกระบวนการและประสิทธิภาพของกระบวนการ
�. ใช้มาตรการเพื�อส่งเสริมการเข้าร่วมของผูเ้ สียหายในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� ผูเ้ สียหายมีสทิ ธิ
ที�จะรับทราบถึงโอกาสในการเข้าร่วมและสิทธิในการใช้กระบวนการ
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และประเภทของการเสวนาที�ตอ้ งการใช้นนั� มีความ
ยืดหยุน่ เพียงพอทีจ� ะปรับให้เข้ากับความต้องการของผูเ้ ข้าร่วม ศักยภาพ และวัฒนธรรมประเพณีของผูเ้ สียหาย
และผูก้ ระทําความผิดในวงกว้าง
�. ในหลายกรณี หน่วยงานที�ทาํ หน้าที�สง่ ต่อจะต้องตรวจสอบและประเมินสถานะของผูเ้ ข้าร่วม เพื�อไม่ให้การ
ส่งต่อคดีไปสู่กระบวนการสร้างความเสี�ยงให้ผเู้ สียหายตกเป็ นเหยื�อซํา� หรือผูก้ ระทําความผิดถูกคุกคาม
ซึง� จะต้องมีการประเมินความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องของคูก่ รณีและความเหมาะสมของกระบวนการสําหรับบุคคล
แต่ละคนอย่างรอบคอบ
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สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)
9. การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสําหรับผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
ความสําเร็จและความเป็ นธรรมของกระบวนการ ทัง� นี � ก่อนคูก่ รณีตกลงเข้าร่วมกระบวนการ คูก่ รณีจะต้อง
ได้รบั ข้อมูลเละทราบสิทธิของตน ลักษณะของกระบวนการที�ใช้ ผลที�จะเกิดขึน� จากการตัดสินใจเข้าร่วม
และรายละเอียดการร้องทุกข์
��. ในขัน� การเตรียมความพร้อมจะต้องประเมินความเหมาะสมและประเมินความเต็มใจ (หรือแรงจูงใจ) ของ
ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ เพื�อให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง
��. บทบาทของผูไ้ กล่เกลีย� เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จของกระบวนการ ซึง� ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องสรรหา
คัดเลือก อบรม และกํากับดูแลด้วยความรอบคอบ
12. นอกเหนือจากการส่งเสริมการสานเสวนาแล้ว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ
อีกประการหนึง� คือ การแสวงหาข้อตกลงซึง� จะต้องมาจากฉันทามติจากทุกฝ่ าย ซึง� ควรปรับเปลีย� นข้อตกลง
แต่ละข้อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม ผูก้ ระทําความผิด และชุมชน
��. จะต้องมีกลไกตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขข้อตกลงจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
��. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะต้องหาแนวทางเพื�อให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในเชิงสร้างสรรค์ ซึง� แนวทาง
ที�ใช้บ่อย ได้แก่ การใช้ส�ือและการพัฒนาการสนับสนุนจากชุมชน และจะต้องกําหนดแผนการสื�อสารที�
ชัดเจนหนักแน่นโดยยึดหลักความซือ� สัตย์และความโปร่งใส แม้อาจมีขอ้ จํากัดเนื�องจากความจําเป็ นในการ
รักษาความเป็ นส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ

6. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กับการแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวทางทีท� รงพลัง การประชุมคณะผูเ้ ชีย� วชาญด้านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในเรือ� งทางอาญา (Expert Group Meeting on Restorative Justice in Criminal Matters) ในปี ���� พบว่า ในระยะเวลา �� ปี
ทีผ� า่ นมานี� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้ผลลัพธ์ทน�ี บั ได้วา่ เป็นความสำเร็จในสถานการณ์ตา่ ง ๆ อาทิ การใช้กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาร้ายแรง คดีทม�ี ผี เู้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดจำนวนมาก อาชญากรรมจากความเกลียดชัง
อาชญากรรมและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�นยาวนานในประวัติศาสตร์
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�กระทำโดยวางแผนอย่างเป็นระบบหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเชิงสถาบัน���
สมมติฐานทีว� า่ ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นเพียง “ส่วนเสริมการทำงานหลักในกระบวนการยุตธิ รรมอาญา” มักตรงกันข้าม
กับความเป็นจริง��� ผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัยพบว่า ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับ
อาชญากรรมร้ายแรง ทัง� ในฐานะทีเ� ป็นทางเลือกและส่วนเสริมของกระบวนการยุตธิ รรมทัว� ไป ทัง� นี� อาชญากรรมใด ๆ ก็ตาม
ย่อมส่งผลรุนแรงต่อผูเ้ สียหายและผูอ้ น�ื ทีเ� กีย� วข้อง บทที� � มีจดุ มุง่ หมายในการอภิปรายถึงอาชญากรรมต่าง ๆ ทีเ� กิดขึน� บ่อยครัง�
ได้แก่ ความรุนแรงจากคู่ครองและบุคคลใกล้ชิด การฆาตกรรม การทำร้ายร่างกายที�รุนแรง การข่มขืน การก่ออาชญากรรม
จากความเกลียดชัง และความรุนแรงต่อเด็ก
แม้วา่ ส่วนใหญ่แล้ว การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มกั สงวนไว้เฉพาะผูก้ ระทำความผิดครัง� แรกหรือความผิดลหุโทษ���
แต่คณ
ุ สมบัตดิ า้ นการเยียวยาของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทรงพลังมากกว่านัน� เมือ� นำมาใช้ในสถานการณ์คดีความผิด
ร้ายแรงมีขอ้ สังเกตว่า ประสบการณ์การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ชว่ ยเสริมพลังแก่ผเู้ สียหายทีป� ระสบเหตุอาชญากรรม
ร้ายแรงเพือ� ก้าวข้ามความรูส้ กึ อัปยศอดสู ความรูส้ กึ สูญเสียอำนาจ การขาดข้อมูล และการสูญเสียการควบคุมตนเองของผูเ้ สียหาย
ซึง� มีแนวโน้มเป็นผลมาจากกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญากระแสหลัก ซึง� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถใช้ได้ผล
กับผู้กระทำความผิดที�มีรูปแบบก่ออาชญากรรมร้ายแรงซ้ำ ๆ ���
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มกี ระบวนการไกล่เกลีย� ซึง� ช่วยให้ผเู้ สียหายสามารถแสดงความต้องการของตัวเองในการ
ทำความเข้าใจถึงสาเหตุทเ�ี กิดเหตุรา้ ยหรือเพือ� เข้าใจผูก้ ระทำความผิดด้วยเหตุผลส่วนตัวอืน� ๆ ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงสมานฉันท์
สามารถใช้กบั อาชญากรรมประเภทใดก็ได้รวมทัง� อาชญากรรมร้ายแรงอืน� ๆ��� หรือแม้แต่ในกรณีทผ�ี เู้ สียหายได้รบั ความเสียหาย
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รุนแรงซึง� สร้างความกังวลในการส่งต่อคดีสกู่ ระบวนการเนื�องมาจากความร้ายแรงของอาชญากรรมนัน� กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ก็อาจจะยังเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ สียหาย129
การมีสว่ นร่วมของผูเ้ สียหายในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ภายหลังอาชญากรรมร้ายแรงอาจเกิดขึน� ในขัน� ตอนต่าง ๆ
ของระบบยุตธิ รรมทางอาญา โดยใช้วิธีการหลากหลายในการสื�อสารระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด การเข้าร่วมใน
กระบวนการอาจไม่ทาํ ให้ความเศร้าโศกของผูเ้ สียหายจางหายไป แต่ในบางกรณี เป็ นการลด “ความรูส้ กึ จงเกลียดจงชังผูก้ ระทํา
ความผิดที�ฝังใจ” ให้เจือจางไปบ้าง ซึง� ส่งผลให้ผเู้ สียหายมีโอกาสประมวลผลสิ�งที�เกิดขึน� กับตนเองต่อไป130
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถตอบสนองและรับมือได้อย่างเหมาะสมในกรณีทเ�ี ด็กเป็ นผูเ้ สียหายจากความรุนแรง131
กระบวนการสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้ผเู้ สียหายทีเ� ป็นผูเ้ ยาว์สามารถเข้าร่วมในกระบวนการ ซึง� จะตอบสนองความต้องการต่าง ๆ
ของพวกเขา และหลีกเลีย� งการสร้างบาดแผลทางจิตใจซํา� ด้วยการสนับสนุนจากครอบครัว เพือ� น ผูใ้ ห้การสนับสนุนหรือทนายความ
อีกทัง� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั มีสว่ นช่วยให้เด็กมีศกั ยภาพในการรับมือ ยกระดับการพัฒนา และยังสามารถหลีกเลีย� ง
บาดแผลทางใจที�อาจเกิดขึน� ในอนาคตจากการเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมที�มกี ารเผชิญหน้าระหว่างคูก่ รณี ซึง� เป็ นกระบวนการ
ที�ไม่เป็ นมิตรและทวีความยุง่ ยากสําหรับเด็ก แนวทางเช่นนีจ� ะสําเร็จลุลว่ งไปได้นนั� ขึน� อยูก่ บั ระดับและขอบเขตการมีสว่ นร่วม
ของเด็กด้วยความสมัครใจ โดยพิจารณามุมมองบนฐานสิทธิเด็กและความต้องการของเด็ก รวมทัง� การเตรียมความพร้อมและ
การสนับสนุนเด็กอย่างเพียงพอตลอดกระบวนการ
สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใช้แผนการดําเนินงานสําหรับ
ระบบยุตธิ รรมทางอาญาเพือ� ป้องกันและสนองตอบความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Implementation Plan for Criminal Justice Systems
to Prevent and Respond to Violence against Women) โดยพัฒนาแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในบริบทของความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเช่นกัน แต่ไม่ควรใช้กระบวนการนีใ� นคดีท�มี คี วามเสีย� งสูง และผูเ้ สียหายจะต้องได้รบั ข้อมูล
และยินยอมเข้าร่วมกระบวนการโดยอิสระปราศจากการบังคับใด ๆ นอกจากนัน� การส่งต่อคดีสกู่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ควรเกิดขึน� หลังจากที�อยั การมีคาํ สั�งฟ้องคดี และอัยการหรือผูพ้ ิพากษาที�ไต่สวนคดีอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการได้132
หลายประเทศได้พฒ
ั นามาตรฐานความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื�อใช้ในคดีความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ
ตัวอย่างเช่น ประเทศนิวซีแลนด์จดั ทํามาตรฐานความยุตธิ รรมสําหรับคดีความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ133
โดยต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการคุม้ ครองเพิ�มเติมและคํานึงถึงข้อควรระวังต่าง ๆ สําหรับคดีท�ีมีความอ่อนไหว
การใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั คดีอาชญากรรมร้ายแรงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังสูงและต้องมีมาตรการคุม้ ครอง
เพื�อปกป้องผูเ้ สียหายและสิทธิของผูเ้ สียหายที�มีประสิทธิภาพ134 แม้วา่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีแนวโน้มจะเกิด
ประโยชน์ตอ่ คดีความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ แต่อาชญากรรมทีเ� กี�ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเพศสภาพนัน� จะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ควรมองโลกในแง่ดีมากเกินไปในการใช้แนวทางเชิงสมานฉันท์ และจะต้องตระหนักอยู่เสมอถึง
ผลกระทบต่อบาดแผลทางใจที�ฝังลึกจากอาชญากรรมที�มีตอ่ ผูเ้ สียหาย135
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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6.1 ข้อกังวลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง
เนือ� งจากยังมีขอ้ กังวลถึงความเหมาะสมของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีอาชญากรรมร้ายแรง การใช้กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีทเ�ี กีย� วข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงและใช้ความรุนแรงสูงจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
เป็นอย่างยิง� โดยคำนึงถึงสาเหตุตา่ ง ๆ อาทิ ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของผูเ้ สียหาย อำนาจทีไ� ม่เท่าเทียมระหว่างผูก้ ระทำ
ความผิดและผู้เสียหายซึ�งเป็นกรณีที�พบบ่อยครั�ง ผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากบาดแผลและการกระทบกระเทือนทางจิตใจ
จากอาชญากรรม และข้อกังวลว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจเป็นการซ้ำเติมบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย
ทัง� ยังเกรงว่ากระบวนการต่าง ๆ อาจทำให้ผเู้ สียหายรูส้ กึ ว่าตนกลับมาเป็นเหยือ� ซ้ำ ผูก้ ระทำความผิดอาจไม่จริงใจ รวมทัง� โอกาส
ในการแก้ไขความขัดแย้งยังคงมีจำกัด ดังนั�น จึงต้องมีการประเมินผู้เสียหายจนแน่ใจว่า ผู้เสียหายมีความพร้อมด้านจิตใจ
พอทีจ� ะเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ปัญหาอีกประการหนึง� คือข้อจำกัดในบริการช่วยเหลือผูเ้ สียหายเพือ� ให้การสนับสนุน
ต่อเนือ� งและติดตามผล ซึง� ข้อกังวลข้างต้นมักเกิดขึน� ในกรณีการใช้กระบวนการในคดีอาชญากรรมร้ายแรง โดยข้อกังวลเหล่านี�
อาจเปลีย� นแปลงได้ตามประเภทฐานความผิด ดังนัน� จำเป็นต้องมีการคุม้ ครองทางกฎหมายและการคุม้ ครองเชิงกระบวนการ
เพือ� ให้แน่ใจว่า ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะผูเ้ สียหายจะไม่ได้รบั อันตรายใด ๆ ซึง� เนือ� หาต่อไปนี�
จะทบทวนถึงข้อกังวลต่าง ๆ และสำรวจวิธีการแก้ปัญหา
ข้อพิจารณาสำคัญเมื่อให้ผู้เสียหายจากคดีอาญาร้ายแรงเข้าร่วมในกระบวนการ
บาดแผลทางจิตใจ ส่วนใหญ่แล้ว ผูเ้ สียหายจากคดีความผิดร้ายแรงมักได้รบั ผลกระทบทางจิตใจ ซึง� มีขอ้ กังวล
ว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อาจกระตุน้ และส่งผลกระทบต่อบาดแผลทางจิตใจ และเกรงว่ากระบวนการ
อาจทําให้ผเู้ สียหายรูส้ กึ ตกเป็ นเหยื�อซ้ํา
ความปลอดภัยของผูเ้ สียหาย ในการคุม้ ครองความปลอดภัยให้แก่ผเู้ สียหาย กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ควรดําเนินการควบคูแ่ ละได้รบั การสนับสนุนจากกระบวนการและมาตรการพิเศษอื�น ๆ เพื�อสร้างความเชื�อมั�น
ถึงความปลอดภัยของผูเ้ สียหายทัง� ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การประเมินผูเ้ สียหาย จะต้องดําเนินการประเมินผูเ้ สียหายเพื�อให้แน่ใจว่า ผูเ้ สียหายมีสภาพจิตใจพร้อมเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การช่วยเหลือผูเ้ สียหาย ผูเ้ สียหายต้องการการสนับสนุนทัง� ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเข้าร่วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ข้อจํากัดด้านบริการช่วยเหลือผูเ้ สียหาย การสนับสนุนต่อเนื�อง และติดตามผลแสดงว่า
ชุมชนขาดทรัพยากรที�เหมาะสม
การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงของผูก้ ระทาํ ความผิด ผูเ้ สียหายที�เข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์มกั ร้องเรียนถึง
ประสิทธิภาพของมาตรการที�เป็ นการรับประกันว่าพวกเขาจะได้รบั ความคุม้ ครองต่อเนื�อง และผูก้ ระทําความผิด
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ความไม่เท่าเทียมทางอาํ นาจ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจทําให้ผเู้ สียหายมีความเสี�ยงที�จะได้รบั
อันตรายเนื�องจากความไม่เท่าเทียมทางอํานาจระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด ซึง� มักพบในกรณีคคู่ รอง
หรือความสัมพันธ์ทใ�ี ช้ความรุนแรงและมีการละเมิดซา้ํ ซึง� หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้าที� �) อธิบายว่า “ควรพิจารณา
ความเหลื�อมลํา� ที�นาํ ไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางอํานาจและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างคู่กรณี เพื�อ
การส่งต่อคดีและในการดําเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์”a

74 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ข้อพิจารณาสำคัญเมื่อให้ผู้เสียหายจากคดีอาญาร้ายแรงเข้าร่วมในกระบวนการ (ต่อ)
แรงกดดันต่อผู้เสียหาย ผู้เสียหายอาจรู้สึกว่าถูกบีบบังคับ ถูกผู้กระทำความผิดข่มขู่ หรือถูกยับยั�งมิให้แสดง
ความไม่เห็นด้วยหรือยืนยันความคิดเห็นของตนเพราะกลัวการแก้แค้นเอาคืน
a

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

ความปลอดภัยของผู้เสียหาย
การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีอาชญากรรมร้ายแรงต้องดำเนินการควบคูแ่ ละได้รบั การสนับสนุนจากมาตรการ
คัดกรองความปลอดภัยและมาตรการเพิม� เติมต่างๆ เพือ� รับรองว่า ผูเ้ สียหายจะมีความปลอดภัยตลอดกระบวนการ ทัง� ในช่วงก่อน
ระหว่าง และหลังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทั�งนี� จะต้องมีวิธีการประเมินผู้เสียและผู้กระทำความผิดที�เหมาะสม
และต่อเนือ� ง รวมทัง� มีการเตรียมความพร้อมพวกเขาในการเข้าร่วมกระบวนการอย่างรอบคอบ การดำเนินการเหล่านีป� ระกอบด้วย
การใช้เครือ� งมือประเมินความเสีย� งเพือ� ประเมินว่า คดีมคี ณ
ุ สมบัตเิ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่ ความพร้อม
ของผูเ้ สียหายในการเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนการจัดทำแผนความปลอดภัยสำหรับผูเ้ สียหายเพือ�
การคุม้ ครอง ติดตาม และการบังคับใช้คำสัง� คุม้ ครองตามคำสัง� ศาล ในบางคดี อาจใช้กระบวนการล้อมวงพิจารณาข้อพิพาท
หลายวงเพื�อลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น หากจำเป็น ควรจัดทำและดำเนินการแผนรักษาความปลอดภัย หรือแผนบรรเทา
ความเสีย� ง อีกทัง� หน่วยงานทีใ� ห้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายสามารถสนับสนุนในการคุม้ ครองสิทธิผเู้ สียหายระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้

การจัดการความเสี่ยงในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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.

ผู้เชี�ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและผู้ให้บริการช่วยเหลือผู้เสียหายอาจคัดค้านการเข้าร่วมของผู้เสียหาย
ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยเกรงว่า อาจส่งผลเสียต่อผูเ้ สียหายหรือการประเมินความเสีย� งจากผูก้ ระทำความผิด
อาจมีขอ้ ผิดพลาดสูง อย่างไรก็ตาม การเปิดโอกาสให้ผเู้ สียหายได้ตดั สินใจเลือกด้วยตัวเองโดยมีขอ้ มูลประกอบมีความสำคัญ
อย่างยิ�ง เพื�อผู้เสียหายจะไม่พลาดโอกาสในการเจรจาและได้รับการชดเชยความเสียหาย���
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6. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง 75

ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงระบุวา่ การมีสว่ นรวมในกระบวนการมีแนวโน้มจะว่าได้รบั ผลลัพธ์เชิงบวก การเลือกระยะ
เวลาที�เหมาะสมในการติดต่อบุคคลเข้าร่วมกระบวนการมีความสำคัญอย่างยิ�งเช่นกัน การศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์
ชีใ� ห้เห็นว่า ระดับการรับรูอ้ นั ตรายของผูเ้ สียหายทีเ� กีย� วกับฐานความผิดส่งผลต่อความเต็มใจเข้าร่วมกระบวนการและการได้ประโยชน์
จากการไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทำความผิด ตัวอย่างเช่น กรณีผเู้ สียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงนัน� ยิง� อาชญากรรม
มีความร้ายแรงสูงเท่าใด ผูเ้ สียหายมักรูส้ กึ หวาดกลัวและกังวลถึงความปลอดภัยมากขึน� สภาวะอารมณ์ทเ�ี ข้มข้นรุนแรง มักเป็น
ผลมาจากอาชญากรรมรุนแรง ดังนัน� ผูเ้ ชีย� วชาญด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาควรพิจารณาสภาวะจิตใจของผูเ้ สียหาย
เพือ� เลือกช่วงเวลาทีเ� หมาะสมในการติดต่อผูเ้ สียหายเพือ� เข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย� ซึง� ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมทีร� นุ แรงสูง
อาจไม่ตอ้ งการเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ในช่วงต้นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา (ชัน� การฟ้องคดี) แต่อาจต้องการ
เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี�ยกับผู้กระทำความผิดในชั�นต่อมา (ชั�นหลังการตัดสินลงโทษหรือการปล่อยตัว) เมื�อสภาวะ
ทางอารมณ์เริ�มสงบลงแล้ว���
ผู้เสียหายยังระบุด้วยว่า พวกเขามีแนวโน้มเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ภายใต้บริบทการใช้แนวทางยุติธรรม
เชิงรุกทีม� งุ่ เน้นความเป็นธรรมแก่ประชาชน (outreach-oriented justice approach) ผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมร้ายแรงกลุม่ เล็ก ๆ
กลุม่ หนึง� ในประเทศแคนาดาและเบลเยียมซึง� ตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ระบุวา่ พวกเขาต้องการข้อมูลเกีย� วกับ
โอกาสการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากกว่าการไม่ได้รับรู้เกี�ยวกับกระบวนการแต่อย่างใด และต้องการ
ได้รับเชิญเข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์ผ่านการติดต่อที�มีการพบหน้ากัน (แทนการส่งจดหมายเชิญ) และต้องการ
เข้าร่วมกระบวนการในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมอาญาทางปกติ รวมทั�งต้องการทราบว่า
การเข้าร่วมกระบวนการเป็นความสมัครใจและพวกเขาสามารถเปลี�ยนใจภายหลังได้ ���
ขณะทีผ� เู้ สียหายมีโอกาสตกเป็นเหยือ� ซ้ำในกระบวนการยุตธิ รรมทีเ� ป็นทางการ เนือ� งจากการจัดการคดีไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย
ของผูเ้ สียหาย ผูเ้ สียหายไม่ทราบข้อมูลเกีย� วกับกระบวนการหรือไม่มโี อกาสแสดงความคิดเห็นใด ๆ นัน� กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์เองอาจทำให้ผเู้ สียหายตกเป็นเหยือ� ซ้ำได้เช่นเดียวกัน ซึง� การป้องกันผลทีไ� ม่พงึ ประสงค์นน�ั อาศัยผูจ้ ดั กระบวนการ
ที�มีทักษะการจัดกระบวนการเฉพาะ กระบวนการจะต้องอยู่บนฐานการประเมินสถานการณ์ด้วยความแม่นยำและต่อเนื�อง
รวมทัง� การประเมินพลวัตของกระบวนการ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทัง� ร่างกายและจิตใจสำหรับผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ
ทุกคน ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องสามารถปรับกระบวนการได้ตลอดเวลาเพือ� แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางอำนาจในกลุม่
ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ ซึง� หมายความว่า ผูจ้ ดั กระบวนการต้องมีทกั ษะในการตระหนักรูแ้ ละสามารถจัดการกับความไม่สมดุล
ทางอำนาจทีอ� าจขัดขวางไม่ให้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ประสบความสำเร็จหรือทีส� ง่ ผลให้ผเู้ ข้าร่วมคนอืน� ๆ ได้รบั
ผลกระทบที�เป็นอันตราย ผู้จัดกระบวนการควรมีความสามารถในการทำความเข้าใจ รับรู้ และตอบสนองผลกระทบจาก
บาดแผลทางจิตใจทีอ� าจปรากฏขณะทีผ� เู้ ข้าร่วมได้เข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ รวมทัง� ผลพวงจากกระบวนการนัน�

ความไม่เท่าเทียมทางอำนาจ
วัตถุประสงค์หลักประการหนึง� ของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื เพือ� เสริมพลังแก่ผเู้ สียหาย หลักฐานจำนวนมากแสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการเชิงสมานฉันท์ในคดีอาชญากรรมร้ายแรงหรือคดีความรุนแรงนัน� ช่วยเสริมพลังแก่ผเู้ สียหายและช่วยให้
ผู้เสียหายสามารถก้าวข้ามผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจจากการตกเป็นเหยื�อได้��� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ยังช่วยส่งเสริมความรู้สึกถึงพลังอำนาจในตัวเองของผู้เสียหาย ทั�งยังให้โอกาสผู้เสียหายมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาคดี
อย่างแข็งขัน��� นอกจากนั�น ผู้เสียหายยังสามารถเลือกผู้ที�ตัวเองไว้ใจให้ช่วยสนับสนุนตนเอง เลือกที�จะแลกเปลี�ยนข้อมูล
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76 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

หรือไม่ให้ขอ้ มูลใด ๆ ตามทีต� นเห็นสมควร ตลอดจนสามารถเรียกร้องการชดเชยเพือ� ให้บรรลุเป้าหมายทีจ� ะเป็นการคืนความยุตธิ รรม
ให้ผเู้ สียหายได้มากที�สดุ 141
ในบางกรณี อํานาจที�ไม่เท่าเทียมระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจส่งผลให้
ผูเ้ สียหายมีความเสีย� งต่ออันตราย บางท่านอาจเสนอว่า ผูเ้ สียหายจากความรุนแรงในครอบครัว (รวมทัง� เด็กทีถ� กู กระทําความรุนแรง
ที�บา้ น) จะไม่มีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี�ยกับผูก้ ระทําความผิดด้วยระดับอํานาจที�เท่าเทียมกันได้เลยเนื�องจาก
ผูก้ ระทําความผิดจะมีอาํ นาจเหนือกว่าผูเ้ สียหายเสมอ ทัง� นี � เนื�องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นกระบวนการ
แลกเปลี�ยนเชิงปฏิสมั พันธ์ กระบวนการจะต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงประการหนึ�งว่า ส่วนใหญ่แล้ว รูปแบบการสื�อสารระหว่าง
คูก่ รณีทก�ี าํ หนดขึน� นัน� มักมีลกั ษณะทีเ� ป็ นการกดดันผูก้ ระทําความผิดและมองว่าผูเ้ สียหายไร้พลังอํานาจ142 ดังนัน� หากต้องการ
ดําเนินกระบวนการจนสามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้นนั� จะต้องปรับสมดุลและลดความเหลือ� มลา้ํ เชิงอํานาจ มิฉะนัน� กระบวนการ
จะไม่สาํ เร็จลงได้
ตามที่ หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้าที� �) ได้ยา้ํ เน้นถึงความสําคัญว่า กระบวนการสมานฉันท์ตอ้ งพิจารณาผลกระทบจากความ
ไม่เท่าเทียมทางอํานาจระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด (หรือบุคคลอืน� ๆ ทีเ� กี�ยวข้องในกระบวนการ) ซึง� อาจทําให้คกู่ รณี
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง� เสียเปรียบในกระบวนการสมานฉันท์ ซึง� ในประเด็นของความเหลือ� มลา้ํ นัน� จะต้องพิจารณาถึงเพศ อายุ ศักยภาพ
ทางสติปัญญา เชือ� ชาติ ชาติพนั ธุ์ หรือปัจจัยทางวัฒนธรรม หรือคุณลักษณะอืน� ใดทีอ� าจลดทอนความสามารถของบุคคลทีต� อบรับ
ด้วยความสมัครใจที�จะเข้าร่วมหรือมีสว่ นร่วมอย่างเสมอภาคในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และจะต้องพิจารณาถึง
ความไม่เท่าเทียมทางอํานาจเช่นนีใ� นการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ดว้ ย
ปั ญหาความไม่เท่าเทียมทางอํานาจมีความสําคัญอย่างยิ�งโดยเฉพาะในคดีความรุ นแรงในคู่ครองและบุคคลใกล้ชิดและ
ความรุนแรงทางเพศ ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องตระหนักและพึงระลึกว่า ผูก้ ระทําความผิดอาจครอบงําหรือข่มขูค่ กุ คามผูเ้ สียหาย
แม้ไม่อาจเห็นได้ชดั เจนทัง� ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการเชิงสมานฉันท์ หากขาดความตระหนักในประเด็นเหล่านีแ� ล้วนัน�
ผูเ้ สียหายมีความเสีย� งสูงทีจ� ะตกเป็ นเหยือ� ซา้ํ ดังนัน� ผูจ้ ดั การกระบวนการควรผ่านการอบรมด้านพลวัตความรุนแรง การครอบงํา
และอํานาจจนเข้าใจลึกซึง� นอกจากนัน� ผูจ้ ดั กระบวนการควรได้รบั การฝึกฝนด้านทักษะการจัดกระบวนการทีป� ลอดภัยเพือ� ให้พลวัต
ของกระบวนการเป็ นไปในเชิงบวก ไม่มกี ารคุกคาม และรักษาสมดุลเชิงอํานาจตลอดการเสวนา ซึง� แรงสนับสนุนจากปัจเจกบุคคล
ครอบครัว เพื�อน และนักวิชาชีพจะช่วยฟื � นฟูสมดุลให้กลับมาอยูใ่ นระดับดีได้

ผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ
ผูเ้ ชีย� วชาญด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา รวมทัง� นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครทํางานกับผูร้ บั การรักษาซึง� มีประวัติ
บาดแผลทางจิตใจเป็ นปกติวสิ ยั ซึง� การดูแล ผูม้ บี าดแผลทางจิตใจ (Trauma-informed care - TIC) เป็ นแนวทางที�นาํ จุดแข็ง
หรือข้อดีของผูป้ ่ วยมาใช้ในการรักษาซึง� จะช่วยป้องกันไม่ให้ผรู้ บั การรักษาถูกทําให้เป็ นเหยื�อซา้ํ โดยตระหนักว่า แม้ผเู้ สียหาย
ทีม� บี าดแผลทางจิตใจมีสภาวะอารมณ์เปราะบาง แต่กม็ ศี กั ยภาพในการฟื � นคืนตัวเช่นกัน การดูแลผูม้ บี าดแผลทางจิตใจสามารถ
ปรับประยุกต์ใช้ได้กบั สถานการณ์หลากหลายโดยใช้หลักการต่าง ๆ แทนการกําหนดวิธีปฏิบตั ิ หลักการสําคัญคือการส่งเสริม
“ความปลอดภัย ความไว้วางใจ และความโปร่งใส การสนับสนุนจากมิตรสหาย ความร่วมมือและใส่ใจซึง� กันเเละกัน รับฟังเสียง
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และเคารพทางเลือก รวมทัง� ให้ความสำคัญกับประเด็นทางวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และเพศสภาพ”��� ในกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์นั�น ผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ�งอาจกำลังทนทุกข์กับผลสืบเนื�องจากประสบการณ์ที�สร้างบาดแผลทางจิตใจ ไม่ว่า
จะเกี�ยวข้องหรือไม่เกี�ยวกับอาชญากรรมก็ตาม ซึ�งผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทั�งอาสาสมัครหรือนักวิชาชีพ
จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ และตระหนักถึงอาการและสัญญาณความเจ็บปวดทางจิตใจ (รวมทัง� ในตัว
ผูจ้ ดั กระบวนการเอง) ตลอดจนคุน้ เคยกับวิธกี ารสือ� สารและดำเนินกิจกรรมกับผูม้ บี าดแผลทางจิตใจ ทัง� นี� กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ต้องมีความยืดหยุ่น และมีกลไกการติดตามผลและบริการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด

ผู้กระทำความผิดกับความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อตกลง
บางครัง� ผูเ้ สียหายทีเ� ข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์รอ้ งเรียนว่า ผูก้ ระทำความผิดขาดความรับผิดชอบ เนือ� งจากโดยทัว� ไปแล้ว
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นการดำเนินการระยะสัน� และมีกำหนดระยะเวลาค่อนข้างตายตัว จึงต้องมีการติดตาม
และบังคับใช้เงือ� นไขทีต� กลงไว้ดว้ ยความรอบคอบ ปัจจุบนั ประเทศส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ลไกการติดตามผลและบังคับใช้ขอ้ ตกลง
หลังเสร็จสิน� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม ด้วยผลลัพธ์จากกระบวนการคือข้อตกลงในการชดเชยความเสียหาย
หรือผูก้ ระทำความผิดยอมรับภาระผูกพันอืน� ๆ เช่น ผูก้ ระทำความผิดยินยอมเข้ารับการอบรมเพือ� บำบัดเเละจัดการความโกรธ
การต่อต้านความรุนแรง หรือรับการบำบัดการใช้สารเสพติด จึงต้องติดตามและตรวจสอบว่าผูก้ ระทำความผิดปฏิบตั ติ ามภาระ
ผูกพันทีไ� ด้ให้ไว้หรือไม่ ไม่วา่ ศาลมีกระบวนการทีม� ปี ระสิทธิภาพเพือ� บังคับคดีให้ผกู้ ระทำความผิดปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันหรือไม่กต็ าม

การให้ความช่วยเหลือและบริการสนับสนุนผู้เสียหาย และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ข้อกังวลประการหนึง� ทีพ� บบ่อยครัง� คือ การไม่มบี ริการช่วยเหลือผูเ้ สียหายระหว่างกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ รวมทัง�
ไม่มบี ริการสนับสนุนและติดตามผลอย่างต่อเนือ� ง แม้วา่ แต่ละชุมชนมีระดับศักยภาพต่างกัน แต่ผปู้ ฏิบตั งิ านยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
จะต้องตระหนักและมีข้อมูลว่า มีบริการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายอะไรบ้างในชุมชนรวมทั�งเกณฑ์การส่งต่อที�มีอยู่
เพือ� สร้างความเชือ� ถึงการส่งต่อผูเ้ สียหายไปยังบริการได้อย่างราบรืน� และรวดเร็วทัง� ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� ผูเ้ สียหายระบุวา่ นอกเหนือจากทีเ� จ้าหน้าทีย� ตุ ธิ รรมเชิงสมานฉันท์หรือเจ้าหน้าทีใ� ห้บริการผูเ้ สียหาย
จะเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย� วกับการบริการและติดต่อกับผูเ้ สียหายแล้วนัน� ผูป้ ฏิบตั กิ ารวิชาชีพด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาอืน� ๆ
(เช่น เจ้าหน้าที�ตำรวจ) ควรมีบทบาทร่วมตลอดทั�งกระบวนการด้วยเช่นกัน���

การมีส่วนร่วมของชุมชนในกรณีอาชญากรรมร้ายแรง
ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั�น การสร้างภาพอุดมคติว่า ชุมชนควรเป็นอย่างไรเป็นประเด็นสำคัญ
ในกรณีทเ�ี กิดความรุนแรงขึน� ในครอบครัวหรือความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ รูปแบบต่าง ๆ เราอาจสงสัยว่า จะกำหนด
บทบาทของชุมชนอย่างไร และชุมชนยังจำเป็นหรือไม่ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ การตอบคำถามนีจ� ะต้องสำรวจ
บทบาทของชุมชน เนือ� งจากผูเ้ สียหายบางรายมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธและตัดขาดจากชุมชนหลังจากทีแ� จ้งเหตุอาชญากรรม
ทั�งนี� ชุมชนอาจมีทัศนคติที�เป็นปัญหา หรือมีประเด็นการหลอมรวมผู้หญิงที�มีพื�นเพภูมิหลังต่าง ๆ เป็นสมาชิกชุมชน
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78 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

และชุมชนต่าง ๆ มีทรัพยากรเพื�อช่วยเหลือผูเ้ สียหายไม่เท่ากัน145 ชุมชนหลายชุมชนมีทรัพยากรจํากัดและไม่มีความพร้อม
ในการให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผูเ้ สียหายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� จะต้องระมัดระวังไม่ให้สมมติฐาน
ที�ไม่สมเหตุสมผลเกี�ยวกับ “ชุมชน” เกิดขึน� ได้ 146

6.2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสําหรับคดีอาชญากรรมรายแรงบางประเภท
นอกเหนือจากข้อกังวลทั�วไปข้างต้นแล้ว ยังจะต้องพิจารณาปัจจัยอืน� ๆ ในการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สาํ หรับ
ประเภทคดีอาชญากรรมร้ายแรงเฉพาะด้านบางประเภท

ความรุนแรงในคูครองและบุคคลใกลชิด
ความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ (Intimate Relationship Violence - IRV) (ซึง� ครอบคลุมความรุนแรงในครอบครัวและ
ความรุนแรงต่อเด็กด้วย) มีลกั ษณะเป็ นวัฏจักรความรุนแรงที�เกิดขึน� ต่อเนื�อง ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรูปแบบความสัมพันธ์
ที�กาํ หนดไว้ตงั� แต่ตน้ ที�จะควบคุมและกดทับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ�ง พลวัตเหล่านีส� ร้างความท้าทายเป็ นพิเศษให้แก่กระบวนการ
เชิงสมานฉันท์147 ซึง� หากขาดความระมัดระวังและไม่มกี ารคุม้ ครองทีเ� หมาะสมจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผลลัพธ์ของกระบวนการ148
จากข้อกังวลเกี�ยวกับการคุม้ ครองผูเ้ สียหายและอํานาจที�ไม่เท่าเทียมในสถานการณ์ความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชิด
กระบวนการเชิงสมานฉันท์จงึ ต้องดําเนินการควบคูแ่ ละได้รบั การสนับสนุนจากกระบวนการรูปแบบอื�น ๆ ซึง� ในทุกกรณีนนั�
การดําเนินกระบวนการจะต้องอยู่บนฐานการประเมินความเสี�ยงจนแน่ใจได้ว่า ผูเ้ สียหายมีความปลอดภัยทัง� ระหว่างและ
หลังกระบวนการ ตลอดจนลดความเสี�ยงต่าง ๆ ที�จะสร้างบาดแผลทางจิตใจซ้ําเเละส่งผลให้ผเู้ สียหายเผชิญความเจ็บปวด
จากการตกเป็ นเหยื�อซ้ําอีก
มีการแสดงข้อกังวลเพิ�มเติมว่า การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานการณ์ดงั กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ�งที�เป็ น
การหันเหคดีหรือเป็ นทางเลือกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาจทําให้อาชญากรรมรุ นแรงกลายเป็ นเรื�องเล็กน้อย
กลายเป็ นเรื�องส่วนตัว และไม่สามารถประณามอาชญากรรมเหล่านีใ� นสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างฐานความผิดที�เพิ�งได้รบั
การยอมรับไม่นานมานีว� ่าเป็ นความผิดร้ายแรง หรือในบางประเทศยังไม่ถือเป็ นความผิดร้ายแรง เช่น ความรุ นแรงต่อสตรี
และความรุนแรงในครอบครัว ซึง� มีขอ้ กังวลว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะลดทอนฐานความผิดเหล่านีใ� ห้กลับไป
สูป่ ระเภท “ความผิดลหุโทษ” ด้วยการหันเหคดีจากกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาปกติ ด้วยเหตุนี � นโยบายเกี�ยวกับการละเมิด
และความรุนแรงในครอบครัวของสมาคมผูบ้ งั คับบัญชาตํารวจของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ (Association of Chief
Police Officers of England, Wales & Northern Ireland) ไม่สนับสนุนให้ใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในการกําหนด
ผลลัพธ์ของคดีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยอมรับว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อาจเหมาะสมกับคดีความรุนแรง
ในครอบครัวเฉพาะบางกรณี149
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หน่วยงานอืน� ๆ เห็นพ้องเช่นกันว่า การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทำความผิด
ในคดีความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ อาจเป็นการสร้างความเสีย� งเพิม� ความเสีย� งเหล่านีป� ระกอบด้วย ความรูส้ กึ ว่า
กำลังถูกข่มขูโ่ ดยคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ ทีก� ระทำความผิด และความรูส้ กึ ว่าถูกควบคุมและไม่สามารถโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วย
กับผูก้ ระทำความผิดเพราะเกรงกลัวการแก้แค้นภายหลัง เนือ� งจากมีเหตุอนั ควรเชือ� ได้วา่ คูค่ รองหรือบุคคลใกล้ชดิ ทีก� ระทำความผิด
อาจบงการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� จะส่งผลให้ไม่สามารถนำผลลัพธ์ของการดำเนินกระบวนการระหว่างผูเ้ สียหาย
กับผูก้ ระทำความผิดมาใช้ได้ อีกทัง� ยังเป็นการใช้ทรัพยากรกระบวนการยุตธิ รรมทีไ� ม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อผูเ้ สียหาย���
ด้วยเหตุน�ี การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในคดีความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ จะต้องอาศัยมาตรการทีม� ี
ประสิทธิภาพเพือ� รับประกันว่า ผูเ้ สียหายมีสขุ ภาวะดีและปลอดภัย ได้รบั บริการจากผูจ้ ดั กระบวนการซึง� ผ่านการอบรมพิเศษ
ตลอดจนมีกระบวนการและเกณฑ์ทเ�ี หมาะสมในการประเมินความเสีย� งของผูเ้ สียหายและผูอ้ น�ื ทีเ� กีย� วข้อง ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
ออสเตรเลีย ในการคุม้ ครองสิทธิและผลประโยชน์ของผูเ้ สียหายจากความรุนแรงในครอบครัวระหว่างการใช้มาตรการหันเหคดี
จากกระบวนการยุตธิ รรมนัน� ไม่มขี อ้ บังคับว่า หน่วยงานยุตธิ รรมจะต้องดำเนินการการไกล่เกลีย� ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทำ
ความผิด อีกทัง� ไม่ได้มกี ารกำหนดให้ผเู้ สียหายต้องเข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย� และคดีจะต้องมีความเหมาะสมตามเกณฑ์กอ่ น
ส่งต่อไปยังกระบวนการไกล่เกลีย� ดังนัน� จะต้องกำหนดมาตรฐานขัน� ต่ำเพือ� ใช้ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในคดีความรุนแรง
ในครอบครัวและความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ ซึง� เกณฑ์มาตรฐานนีอ� าจใช้กบั คดีความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ
และคดีความรุนแรงในครอบครัว เช่น ความรุนแรงต่อพ่อแม่ความรุนแรงต่อบุตร หรือความรุนแรงระหว่างสมาชิกครอบครัว���
ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียหายโดยกระทรวงยุติธรรมนิวซีแลนด์พบว่า ผู้เสียหายในคดีความรุนแรงในครอบครัว
เป็นกลุ่มที�ระบุว่า พวกเขารู้สึกดีขึ�นหลังการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์มากที�สุด (ร้อยละ ��) เมื�อเทียบกับผู้เสียหายคดีทั�วไป
ทีม� คี วามพึงพอใจร้อยละ �� และผูเ้ สียหายจากคดีลว่ งละเมิดทางเพศร้อยละ �� ผูเ้ สียหายคดีความรุนแรงในครอบครัวมักกล่าวว่า
การเข้าร่วมกระบวนการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ทำให้รสู้ กึ ดีขน�ึ มากอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (ร้อยละ �� เทียบกับ ผูเ้ สียหาย
คดีอน�ื ๆ ทัง� หมดทีร� สู้ กึ แบบเดียวกันเพียงร้อยละ ��)��� ทัง� นี� มีความเป็นไปได้วา่ การตัดสินส่งต่อคดีเพือ� ลดความเสีย� งในคดี
ความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ อาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบตั แิ ละปฏิเสธบุคคลบางคนมิให้เข้าถึงกลไกนีโ� ดยเท่าเทียมกัน���
การประเมินความเสี่ยงในคดีความรุนแรงในครอบครัวc
ความซับซ้อนของความรุนแรงในคูค่ รองและบุคคลใกล้ชดิ สร้างสภาพแวดล้อมทีจ� ะเกิดความเสีย� ง เห็นได้ชดั เจนว่า
การเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเป็นอันตรายต่อผู้เสียหายและบุคคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
การตรวจสอบว่าผูเ้ สียหายตกอยูใ่ นอันตรายหากเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หรือไม่นน�ั ไม่ใช่เรือ� งง่าย
ซึง� ในการประเมินความเสีย� ง ควรดำเนินการโดยไม่หยุดชะงักแม้วา่ ความเสีย� งบางข้ออาจดูรา้ ยแรงเกินจริงและ
ไม่ควรปฏิเสธอย่างเร่งด่วนว่าความเสีย� งเหล่านัน� ไม่มนี ยั สำคัญ ควรประเมินความเสีย� งในฐานะความน่าจะเป็น
แทนทีจ� ะประเมินความเสีย� งในฐานะความเป็นไปได้ จากนัน� จึงพิจารณาว่า จะจัดการความน่าจะเป็นแต่ละข้อ
ได้อย่างไร ความเสีย� งมีพลวัตและควรคาดการณ์วา่ ความเสีย� งสามารถเปลีย� นแปลงได้ ดังนัน� การประเมินความเสีย� ง
จึงเป็นกระบวนการทีต� อ้ งดำเนินการต่อเนือ� งและมีความยืดหยุน่ การประเมินความเสีย� งเริม� จากการติดต่อผูเ้ สียหาย
เป็นอันดับแรกและจะยุติการติดต่อเมื�อมีการปิดคดีหลังจากการติดตามผลในระยะเวลาอันควร
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การประเมินความเสี่ยงในคดีความรุนแรงในครอบครัวc (ต่อ)
การประเมินความเสีย� งสำหรับคดีความรุนแรงในครอบครัวควรพิจารณาใช้เกณฑ์ความเสีย� ง (รายการความเสีย� ง
นี�มิได้ระบุความเสี�ยงทั�งหมด) ดังต่อไปนี�
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
c

ระดับการใช้ความรุนแรง
ประวัติการใช้ความรุนแรงและการบังคับควบคุม
การครอบครองอาวุธหรือขู่ฆ่า
ความรุนแรงทางเพศ
ระยะเวลาที�คู่กรณีแยกกันอยู่
การใช้ความรุนแรงต่อจิตใจ อารมณ์ และร่างกาย
โอกาสที�จะเกิดปัญหาทางการเงินเเละเศรษฐกิจ
แนวโน้มการทำร้ายตัวเอง ความต้องการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย
ความไม่ปลอดภัยทัง� ทีเ� กิดขึน� จริงและความรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่ปลอดภัย การกล่าวโทษตนเองหรือความกลัว
ข้อบ่งชีถ� งึ ความไม่เท่าเทียมทางอำนาจ (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

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

ความรุนแรงทางเพศ
อาชญากรรมทางเพศเป็นอาชญากรรมทีม� อี ตั ราการแจ้งความดำเนินคดี การฟ้องคดี และอัตราการตัดสินลงโทษต่ำ ส่งผลให้
ในหลายกรณีนน�ั ผูเ้ สียหายมีความคับข้องใจและละเลยการติดตามผูก้ ระทำความผิดให้รบั ผิดชอบต่อความผิดของตน ด้วยเหตุน�ี
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการทีเ� ปิดโอกาสให้ผเู้ สียหายสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรม ขณะทีม� ขี อ้ จำกัด
ในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอืน� ๆ��� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ชว่ ยให้ผเู้ สียหายทวงคืนอำนาจทีร� สู้ กึ ว่าสูญเสีย
ไปโดยเฉพาะในบริบทความเสียหายเกีย� วกับเพศ และเป็นโอกาสในการเสริมพลังอำนาจทีถ� กู ลดทอนลงไปจากการถูกทำร้ายทางเพศ���
จากการสำรวจความพึงพอใจของผูเ้ สียหายในนามของกระทรวงยุตธิ รรม ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ผูเ้ สียหายจากความรุนแรง
ทางเพศทีเ� ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ร้อยละ �� มีความพึงพอใจกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยรวม���
สิง� สำคัญทีข� าดเสียมิได้ คือ ต้องรักษาสิทธิและเติมเต็มความต้องการของผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดเพือ� ให้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีประสิทธิภาพ
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แม้ในคดีอาชญากรรมร้ายแรงและรุนแรง ส่วนใหญ่แล้วพบว่า ผู้เสียหายแสดงความต้องการที�จะพบกับผู้กระทำความผิด
ตัวอย่างเช่น ในการประเมินกระบวนการไกล่เกลี�ยจากการส่งต่อของอัยการซึ�งมีผู้เสียหายจากคดีการกระทำรุนแรงทางเพศ
เข้าร่วมพบว่า ผู้เสียหายมีความประสงค์ที�จะพบกับผู้กระทำความผิด ซึ�งสอดคล้องกับข้อค้นพบในการศึกษาผู้เสียหายจาก
อาชญากรรมประเภทอืน� ๆ หนึง� ในสามของผูเ้ สียหายจากคดีกระทำรุนแรงทางเพศซึง� เป็นอาชญากรรมร้ายแรงประสงค์ทจ�ี ะพบกับ
ผูก้ ระทำความผิดโดยตรง ซึง� อัตราความต้องการพบผูก้ ระทำความผิดลดลงเล็กน้อยในคดีทผ�ี เู้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดเป็นคูค่ รอง
หรือบุคคลใกล้ชิด���
ผูเ้ สียหายต้องการรับทราบข้อมูลเพือ� ทีจ� ะรูว้ า่ ตัวเองมีทางเลือกอย่างไรและสามารถตัดสินใจว่าจะใช้ทางเลือกระบบยุตธิ รรม
รูปแบบใด��� ความเปราะบางของผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศนำไปสู่ข้อกังวลว่า จะแนะนำหรือชักชวนผู้เสียหาย
ให้เข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ชว่ งเวลาไหนและอย่างไร ทัง� นี� ถึงแม้วา่ มีความเสีย� งสูงทีผ� เู้ สียหายจะตกเป็นเหยือ�
ซ้ำเป็นครั�งที�สองจากการเข้าร่วมกระบวนการ แต่การไม่หารือกับผู้เสียหายถึงช่องทางและโอกาสของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ก็เป็นการตัดโอกาสผู้เสียหายที�จะได้รับการเยียวยา���
โครงการฟื้นฟูและเยียวยา (PROJECT RESTORE) – ประเทศนิวซีแลนด์
โครงการฟืน� ฟูและเยียวยา (Project Restore) เป็นกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทอ�ี อกแบบให้ดำเนินการใน
คดีความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะ โครงการนีใ� ช้รปู แบบการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ของประเทศนิวซีแลนด์ซง�ึ
ปรับปรุงรูปแบบให้มีความครอบคลุมประเด็นต่อไปนี� ได้แก่ ผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต้องเป็น
ผูท้ ม�ี คี วามเข้าใจพลวัตความรุนแรงทางเพศอย่างลึกซึง� มีผเู้ ชีย� วชาญด้านชุมชนสองคน ผูเ้ ชีย� วชาญด้านผูเ้ สียหาย
และผูเ้ ชีย� วชาญด้านผูก้ ระทำความผิดทีม� คี วามเข้าใจกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ลกึ ซึง� และมีทป�ี รึกษา
จิตวิทยาคลินกิ (หัวหน้าคณะ) ทีม� ปี ระวัตกิ ารทำงานและเข้าใจการทำงานกับทัง� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด
หัวหน้าคณะจะเป็นผูด้ แู ลกระบวนการเชิงวิชาชีพและจะต้องเป็นผูท้ ไ�ี ม่มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของกระบวนการ การเตรียมความพร้อมจะเริม� ต้นเมือ� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิดเข้าร่วมโครงการ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการจะมาจากการส่งต่อคดีจากศาลอาญา หรือบางส่วนมาจากการส่งต่อในชุมชน ในบางกรณีจะมีผเู้ สียหาย
เข้าร่วมโครงการเท่านัน� เนือ� งจากผูก้ ระทำความผิดได้รบั การประเมินว่าไม่มคี วามเหมาะสมทีจ� ะเข้าร่วมโครงการ
หรือผู้กระทำความผิดไม่ประสงค์จะเข้าร่วม ในบางกรณีผู้เสียหายเลือกที�จะไม่เข้ารวมกระบวนการประชุมคดี
โดยมอบหมายให้บคุ คลอืน� เข้าร่วมแทน ซึง� การประชุมคดีเหล่านีเ� รียกว่า เวทียตุ ธิ รรมชุมชน หลังจากการประเมิน
อย่างรอบคอบและต่อเนื�องผ่านการทบทวนคดี และการเตรียมความพร้อมผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด
ตลอดจนผูส้ นับสนุน เจ้าหน้าทีโ� ครงการจะเป็นผูด้ ำเนินกระบวนการประชุมคดี ซึง� ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการจะกำหนด
และตกลงผลลัพธ์จากการประชุมคดีรว่ มกัน คณะทำงานของโครงการจะเป็นผูต้ ดิ ตามผลเพือ� ให้แน่ใจว่าผลลัพธ์
ต่าง ๆ ประสบสำเร็จตามที�ตกลงไว้
ที�มา: Project Restore – A Summary. ศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมที�: projectrestoredotnz.files.wordpress.com/����/��/project- restore-the-researchsummary.pdf; See also: Koss (����), “The RESTORE programme of restorative justice for sex crimes”.
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ความรุนแรงต่อเด็ก
เด็กทีเ� ป็นผูเ้ สียหายจากความรุนแรงอยูใ่ นสถานะไร้อำนาจเมือ� เทียบกับผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมทีเ� ป็นผูใ้ หญ่ ลักษณะการละเมิด
ต่อเด็กทีเ� กิดขึน� ซ้ำและทวีความรุนแรงขึน� เรือ� ย ๆ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศนัน� จะต้องพิจารณาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ข้อเท็จจริงทีว� า่ เด็กทีป� ระสบความรุนแรงจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ในเชิงควบคุมและการบีบบังคับ หรือเด็กได้รบั การตระเตรียม
ให้ “เชือ� ฟัง” ผูก้ ระทำความผิด การนำผูเ้ สียหายเด็กเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มขี อ้ กังวลซึง� จะต้องใส่ใจอย่างยิง�
เนื�องจากการเข้าร่วมกระบวนการอาจส่งผลกระทบให้เด็กอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ไม่พึงประสงค์ ตึงเครียด ไปจนถึง
สถานการณ์ที�สร้างบาดแผลทางจิตใจแก่เด็ก ด้วยสาเหตุของความไม่เท่าเทียมทางอำนาจระหว่างเด็กที�เป็นผู้เสียหายและ
ผูก้ ระทำความผิด ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมคนอืน� ๆ ในกระบวนการ เด็กอาจได้รบั การกดดันให้เข้าร่วมหรือให้อภัยผูก้ ระทำความผิด
ความไม่เท่าเทียมทางอำนาจเหล่านีย� งั ส่งผลกระทบต่ออำนาจการต่อรองของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการอีกด้วย ซึง� ลดโอกาสทีจ� ะได้
รับผลลัพธ์ทเ�ี ป็นธรรมจากกระบวนการ นอกจากนัน� ในการสำรวจความเหมาะสมในการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในความผิดฐานละเมิดทางเพศต่อเด็ก ผู้เสียหายที�มีประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มีความกังวลเกี�ยวกับ
การติดตามและการปฏิบัติตามข้อตกลงจากกระบวนการ ซึ�งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ�ง���
ในคดีทเ�ี กีย� วข้องกับเด็กนัน� เงือ� นไขเบือ� งต้นและเป้าหมายหลักของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทจ�ี ะต้องยึดถืออยูเ่ สมอ
คือ หลักผลประโยชน์สงู สุดสำหรับเด็ก โดยเฉพาะความปลอดภัยของเด็กเป็นพิเศษ ซึง� แนะนำว่า ผูเ้ สียหายทีเ� ป็นเด็กจะต้อง
ผ่านการประเมินด้านจิตวิทยาคลินกิ ก่อนเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ปัจจุบนั ยังไม่มฉี นั ทามติระดับสากลว่า
ควรใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั ผูเ้ สียหายทีเ� ป็นเด็กหรือไม่ ถึงแม้วา่ มาตรฐานสากลไม่ได้กล่าวชัดเจนว่า ไม่ควร
ใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันกับผูเ้ สียหายทีเ� ป็นเด็ก แต่ในการนำกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กบั เด็กนัน�
จะต้องใช้และปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองเชิงกระบวนการและเชิงกฎหมายอย่างเคร่งครัด
พึงระลึกว่า ยุทธศาสตร์ตน้ แบบและมาตรการเชิงปฏิบตั กิ ารขององค์การสหประชาชาติวา่ ในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้าน
การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures
on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) ย้ำเตือนว่า
“เพือ� ให้แน่ใจว่าการยุตคิ ดีทม�ี คี วามรุนแรงต่อเด็กอย่างไม่เป็นทางการ หรือการไกล่เกลีย� จะเกิดขึน� ก็ตอ่ เมือ� เป็นประโยชน์สงู สุด
สำหรับเด็กและมิได้ใช้แนวปฏิบัติที�เป็นอันตราย เช่น การบังคับให้แต่งงาน เมื�อยินยอมให้มีการยอมความต้องคำนึงถึง
ความไม่สมดุลเชิงอำนาจ ความเปราะบางของเด็กหรือครอบครัว ทั�งนี�ต้องคำนึงถึงความเสี�ยงในอนาคตต่อความปลอดภัย
ของเด็กหรือเด็กคนอื�นด้วย”���

อาชญากรรมจากความเกลียดชัง
นิยามเชิงกฎหมายของคำว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังมีความหมายแตกต่างกันออกไป โดยทัว� ไปแล้วนิยามประกอบด้วย
การกระทำความผิดที�มีแรงจูงใจจากความเกลียดชังหรืออคติซึ�งมีระดับความรุนแรงต่าง ๆ และส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับ
ความกระทบกระเทือนทางอารมณ์หรือบาดแผลทางจิตใจลึกซึ�ง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงมีบทบาทเฉพาะ
และสำคัญในการแก้ปญ
ั หาทางสังคมอันเนือ� งมาจากอาชญากรรมจากความเกลียดชัง การประชุมล้อมวงพิจารณาข้อพิพาท
เชิงสมานฉันท์เป็นหนึ�งในกระบวนการที�มีศักยภาพในการเอื�อพื�นที�สำหรับการหารือเพื�อลดความหวาดกลัว ทำความเข้าใจ
สาเหตุ และต่อต้านการเหมารวมทีส� ร้างความเกลียดชัง��� อย่างไรก็ตาม การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพือ� แก้ไข
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อาชญากรรมจากความเกลียดชังมีความท้าทายเฉพาะด้าน เช่น พลวัตเชิงอํานาจระหว่างฝ่ ายผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหาย
แต่ถงึ อย่างนัน� ก็ตาม กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ อาจช่วยป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงซา้ํ อีกในอนาคต ในกรณีเช่นนี �
สามารถใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั อาชญากรรมจากความเกลียดชังที�มรี ะดับความรุนแรงตา่ํ (ระยะแรก) ที�หาก
ไม่มีการดําเนินการใด ๆ อาจนําไปสู่ความรุ นแรงต่อชุมชนเพิ�มมากขึน� 163 เนื�องจากอาชญากรรมจากความเกลียดชังไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อผูเ้ สียหายเป็ นรายบุคคลเท่านัน� แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวม จึงไม่อาจคาดหวังได้วา่ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะสามารถชดเชยความเสียหายได้ทงั� หมด ซึ�งในระยะสัน� กระบวนการสามารถช่วยลดระดับความ
หวาดกลัว ความวิตกกังวล และความโกรธลงได้ หากแต่ในระยะยาว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่อาจแก้ปัญหา
ความเหลื�อมล้ําเชิงโครงสร้างทางสังคมซึง� เป็ นปั ญหาที�ใหญ่กว่าและปั ญหาที�กลุม่ ผูค้ นที�ตกเป็ นเหยื�อยังต้องเผชิญอยูไ่ ด้

การบรรเทาความเสี่ยงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการตกเป็นเหยื่อที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
งานวิจยั ยืนยันว่า การใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ในคดีท�ีก่อความเสียหายรุนแรงอาจเป็ นประโยชน์อย่างยิ�ง
แก่ผเู้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด ซึง� ควรค้นหาเเละประเมินความเสีย� งต่าง ๆ และจัดการและควบคุมความเสีย� ง
เหล่านัน� อย่างเหมาะสม หากปรากฏชัดเจนว่า มีความเสี�ยงที�จะเกิดอันตรายและไม่สามารถจัดการความเสี�ยง
ได้นนั� ให้ระงับการดําเนินการทัง� หมดจนกว่าจะมั�นใจได้วา่ มีปลอดภัยจริง
ควรเปิ ดพืน� ที�ให้ผเู้ สียหายได้บอกเล่าเรื�องราวของตนเอง โดยให้ผเู้ สียหายเป็ นฝ่ ายเริ�มพูดก่อนฝ่ ายอื�น ๆ เพื�อ
หลีกเลี�ยงการมุ่งเน้นประเด็นเฉพาะไปที�ผกู้ ระทําความผิดจนกระบวนการเสียสมดุลและอาจทําให้ผเู้ สียหาย
ถอนตัวจากกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาคดีแบบวงกลมให้ความสําคัญกับการเล่าเรือ� งจากมุมมอง
ของผูเ้ สียหาย ซึง� ไม่ได้มีความสําคัญเฉพาะต่อผูเ้ สียหายเท่านัน� แต่ยงั มีความสําคัญต่อผูก้ ระทําความผิดและ
ผูส้ นับสนุนทัง� สองฝ่ าย ตลอดจนชุมชนโดยรวม ทัง� นี � สามารถให้ผเู้ สียหายคนอืน� หรือญาติผเู้ สียหายเป็ นผูเ้ ล่าเรือ� ง
แทนผูเ้ สียหายได้ ผูเ้ สียหายควรมีเพื�อนหรือสมาชิกครอบครัวอยู่ดว้ ยในกระบวนการโดยได้รบั การสนับสนุน
จากบุคคลเหล่านีอ� ย่างต่อเนื�อง รวมถึงจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายหากสามารถทําได้
ทัง� นี � ต้องยอมรับว่าอาจมีสาเหตุตา่ ง ๆ ที�ทาํ ให้ผเู้ สียหายบางรายไม่ตอ้ งการเข้าสูก่ ระบวนการเชิงสมานฉันท์
สิง� สําคัญคือจะต้องไม่บงั คับให้ผเู้ สียหายเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และต้องแจ้งให้ผเู้ สียหาย
ทราบถึงสิทธิท�ีจะได้รบั คําปรึกษาทางกฎหมายและสิทธิท�ีจะถอนตัวออกจากกระบวนการได้ทกุ เมื�อ
หากเป็ นคดีท�ีมีผเู้ สียหายเป็ นเด็ก จะต้องดูแลผูเ้ สียหายตามมาตรการเฉพาะเพื�อให้ความคุม้ ครอง และจะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กยินยอมเข้าร่วมกระบวนการโดยได้รบั ข้อมูลครบถ้วนและเป็ นไปตามความสมัครใจ
อย่างแท้จริง ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท�ีมีผเู้ สียหายเป็ นเด็กหรือประชากรกลุม่ เปราะบางอื�น ๆ
(เช่น คนเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือผูม้ ีความพิการทางสติปัญญา) จะต้องมีผปู้ กครองหรือผูแ้ ทนทางกฎหมาย
เข้าร่วมด้วย เพื�อให้แน่ใจว่า ผูเ้ สียหายที�เป็ นเด็กเข้าใจกระบวนการที�พวกเขาได้รบั เชิญให้เข้าร่วมอย่างถ่องแท้
และการเข้าร่วมของพวกเขามาจากการได้รบั ข้อมูลครบถ้วนและยินยอมเข้าร่วมโดยปราศจากการบังคับ และ
พวกเขาทราบว่าจะถอนตัวจากกระบวนการโดยเสรีได้ทกุ เมื�อ
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สรุปสาระสำคัญ
�. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นประโยชน์ตอ่ สถานการณ์ทเ�ี กีย� วข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงหลายกรณี
เช่น อาชญากรรมที�เป็นการใช้ความรุนแรงกับคู่ครองและบุคคลใกล้ชิด การฆาตกรรม การทำร้ายร่างกาย
ที�รุนแรง การทำร้ายทางเพศที�รุนแรง อาชญากรรมจากความเกลียดชัง และความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั�ง
อาชญากรรมร้ายแรงประเภทอื�น ๆ นอกเหนือจากที�กล่าวไว้
�. สามารถใช้แนวทางกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั คดีอาชญากรรมร้ายแรงโดยผสมผสานกับมาตรการ
ตามกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาปกติ เพือ� แก้ไขช่องว่างบางประการทีก� ระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก
ไม่สามารถดำเนินการได้และเพื�อเสริมพลังให้ผู้เสียหาย
�. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถเสริมพลังให้ผเู้ สียหายแม้ในคดีความรุนแรงร้ายแรง กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเสริมพลังให้ผู้เสียหายในการต่อสู้กับความอัปยศอดสู การลดทอนอำนาจ
การขาดข้อมูล และความสูญเสียอำนาจในการควบคุม ซึง� ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลพวงจากกระบวนการยุตธิ รรม
อาญากระแสหลัก

7. การจัดตั้งและดำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ประสบความสำเร็จอาศัยยุทธศาสตร์แนวทางเชิงนวัตกรรมซึ�งสร้างขึ�น
บนพื�นฐานความร่วมมือของรัฐบาล ชุมชนและผู้นำ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด นอกเหนือ
ไปจากกระบวนการใหม่ ๆ แล้ว โครงสร้างและกระบวนการยุติธรรมที�มีอยู่สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับองค์ประกอบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้
การจัดตัง� และดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมาฉันท์ ควรนำข้อปฏิบตั ิ หลักฐานจากงานวิจยั และผลลัพธ์จากกระบวนการ
หารือที�ดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการ การใช้กระบวนการระยะแรก
ในบริบทสังคม กฎหมาย หรือวัฒนธรรมเฉพาะควรทำให้สำเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไปและทำซ้ำอย่างต่อเนือ� ง ควรเริม� ต้นจาก
ความริเริ�มขนาดเล็กที�มีศักยภาพ เพื�อเพิ�มโอกาสให้กระบวนการนั�นสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จได้ สามารถ
สร้างทรัพยากรชุมชนที�เข้มแข็ง ลดความลังเลสงสัยต่อระบบยุติธรรมทางอาญา และเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถ
ใช้กระบวนการที�มีความท้าทายสูงยิ�งขึ�น
องค์ประกอบสำคัญทีส� ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทย�ี ง�ั ยืนและมีประสิทธิภาพ ได้แก่
การตอบสนองความจำเป็นในการบัญญัติกฎหมายหรือข้อบังคับตลอดจนความต้องการด้านผู้นำองค์กรและโครงสร้าง
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การวิเคราะห์และระดมทรัพยากรในชุมชน และการ
สร้างจุดแข็งของชุมชนและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการวางแผนและการติดตามผลการดำเนินกระบวนการอย่าง
รอบคอบ ซึง� บทนีจ� ะทบทวนประเด็นทีร� ะบุไว้เหล่านี�

7.1 แนวทางระดับประเทศ
ในหลายรัฐนัน� หน่วยงานด้านกฎหมายเฉพาะที�ดาํ เนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์จะได้รบั การส่งเสริมโดยการเผยแพร่เอกสาร
สิง� พิมพ์ของทางการ ซึง� มีผลบังคับทางกฎหมายหรือกึง� บังคับทางกฎหมาย โดยทั�วไปแล้วเนือ� หาในเอกสารดังกล่าวจะกําหนด
หรือให้คาํ แนะนําในการนําระเบียบข้อบังคับเฉพาะมาใช้ในการดําเนินกระบวนการเชิงมานฉันท์164 ตัวอย่างเช่น รัฐบาลสก็อตแลนด์
มีแนวทางตามกฎหมายเกี�ยวกับปั จจัยหลักที�ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูจ้ ดั กระบวนการควรพิจารณาสําหรับผูใ้ ห้บริการกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และมีแนวทางว่าด้วยข้อปฏิบตั ทิ �ดี ดี า้ นข้อบังคับในการจัดบริการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์165
สําหรับประเทศนิวซีแลนด์นนั� กระทรวงยุตธิ รรมได้นาํ กรอบแนวทางเพื�อการปฏิบตั ทิ �ดี ขี องกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้166 โดยให้นา�ํ หนักไปที�การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อนการกําหนดโทษ และการนําไปใช้กบั ผูใ้ ห้บริการ
และผูจ้ ดั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ท�ีได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงยุตธิ รรม ซึง� แนวทางเหล่านีพ� ฒ
ั นาขึน�
มาจากเอกสารชีแ� นะสองฉบับก่อนหน้าที�รา่ งโดยกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
สําหรับคดีความรุ นแรงในครอบครัว (Restorative Justice Standards for Family Violence Cases)167 และมาตรฐาน
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กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์สาํ หรับคดีความผิดเกี� ยวกับเพศ (Restorative Justice Standards for Sexual
Offending Cases)168 สําหรับประเทศแคนาดา ในปี ���� ที�ประชุมรัฐมนตรีระดับสหพันธรัฐ จังหวัดและเขตการปกครอง
ที�รบั ผิดชอบด้านความยุติธรรมและความปลอดภัยสาธารณะ (Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers
Responsible for Justice and Public Safety) ได้รบั รองหลักการและแนวทางสําหรับการปฏิบตั งิ านในกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ในเรือ� งทางอาญา (Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters)169
ในประเทศโคลอมเบีย คูม่ อื ระเบียบวิธีวา่ ด้วยการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเด็กและเยาวชนเชิงสมานฉันท์จะใช้เป็ นแนวทาง
สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน170 และสุดท้าย สมาคมผูบ้ งั คับบัญชาตํารวจแห่งอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ (Association of
Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland) ได้นาํ แนวทางและมาตรฐานขัน� ตํ�ามาใช้เพื�อสนับสนุน
หน่วยงานตํารวจในการแนะนําและบริหารกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะกลไกการหันเหก่อนตัง� ข้อกล่าวหา171

7.2 แนวทางเชิงยุทธศาสตร์
หลักการพื�นฐาน (ย่อหน้าที� ��) เสนอแนะให้รัฐภาคี “พิจารณาการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติที�มุ่งเป้า
ไปที�การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และส่งเสริมวัฒนธรรมที�เอื�ออำนวยต่อการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตุลาการ และหน่วยงานทางสังคม ตลอดจนชุมชนท้องถิ�น”���
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื�อเสนอให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีการปรับเปลี�ยนเชิงองค์กรนั�น จะมีข้อเสนอแนะให้ใช้
แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรควบคูไ่ ปด้วย หากการเปลีย� นแปลงเหล่านัน� มีแนวโน้มทีจ� ะละทิง� หลักปรัชญา
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 การหารือระดับชาติจดั ทำขึน� ในท้องทีห� รือมีความเฉพาะมากขึน� ผูน้ ำในระบบยุตธิ รรมทางอาญาและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหลัก รวมไปถึงกลุ่มชุมชนในท้องถิ�นควรได้รับโอกาสที�แท้จริงที�จะเข้าถึงข้อมูลการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ ๆ และ
ต่อยอดจากกระบวนการที�มีอยู่เดิมที�สามารถใช้เป็นแนวทางและนำมาซึ�งผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์ นอกจากนี� จะต้องกระตุ้น
ให้ผู้เชี�ยวชาญและสมาชิกชุมชนพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของกระบวนการใหม่ ๆ ซึ�งการวางแผนกระบวนการใหม่นั�น
จะต้องประกอบด้วยการเตรียมการในทุกขั�นตอนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และพัฒนายุทธศาสตร์เพื�อการติดตาม
และประเมินผล
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บทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
ประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พบว่า
�. กระบวนการพัฒนาขึน� บนฐานความร่วมมือ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา หน่วย
งานบริการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุม่ ชุมชน นักวิชาการ และภาคเอกชนตามความเหมาะสม ในกรณี
ทีไ� ม่มคี วามร่วมมือและไม่มเี จ้าของกระบวนการ กระบวนการนัน� มีแนวโน้มประสบปัญหาการดําเนินการส่งต่อ
คดีจากเจ้าหน้าที�ตาํ รวจ รวมทัง� ปั ญหในการรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที�ยตุ ธิ รรมและการสนับสนุนอื�น ๆ
ที�จาํ เป็ น
�. ใช้ยทุ ธศาสตร์การสื�อสารที�มีประสิทธิภาพในการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที�เอือ� ต่อการผสมผสาน
และ/หรือร่วมมือกันในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิดา้ นความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และเพื�อให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชน
เกี�ยวกับแนวทางนี �
�. มีการหารือกับกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียและกลุ่มผูส้ นับสนุนในชุมชน
�. มีการออกแบบรูปแบบการปฏิบตั งิ านที�แข็งแกร่งแต่มคี วามยืดหยุน่ ซึง� รวมถึงแนวทางการปฏิบตั โิ ดยละเอียด
และขัน� ตอนการปฏิบตั งิ าน รวมทัง� มาตรฐานการปฏิบตั ทิ อ�ี อกแบบมาเพือ� ให้ความคุม้ ครองผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ
และเพื�อรับประกันคุณภาพของกระบวนการ
�. มีขอ้ ตกลงชัดเจนเกี�ยวกับหลักเกณฑ์และขัน� ตอนการปฏิบตั ิงานในการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์
�. การเข้าร่วมกระบวนการเป็ นไปด้วยความสมัครใจ และผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการมีโอกาสเลือกอย่างแท้จริง
ว่าจะเข้าร่วมกระบวนการหรือไม่
�. มีการพัฒนาและมีฉนั ทามติเกี�ยวกับมาตรฐานการฝึ กอบรม มีการกํากับดูแลอาสาสมัคร ผูจ้ ดั กระบวนการ
และผูไ้ กล่เกลี�ย
�. มีองค์ประกอบด้านการประเมินผลรวมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทกุ กระบวนการ
�. มีแผนการที�สามารถปฏิบตั ิได้จริงเพื�อสงวนรักษาทรัพยากรที�จาํ เป็ นต่อการสนับสนุนกระบวนการ ในกรณี
ประเทศรายได้ตา� ํ จะต้องพิจารณาถึงสิง� ทีส� ามารถทําได้โดยใช้ทรัพยากรเพิม� เติมเพียงเล็กน้อย หรือหากไม่มเี ลย
ให้พฒ
ั นากระบวนการจากขีดความสามารถที�มีอยู่

การดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเด็กและเยาวชนเชิงสมานฉันท์ในประเทศชิลี – กรณีศกึ ษา
ในการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนนัน� รัฐบาลชิลีได้ผสมผสานองค์ประกอบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการไกล่เกลี�ยระหว่างผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิด
เป็ นครัง� แรก ตัง� แต่ปี ���� เป็ นต้นมา การริเริม� นีน� าํ โดยกระทรวงยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน โดยความร่วมมือ
กับสํานักงานอัยการแห่งชาติ สํานักงานปกป้องประชาชน และศาลยุตธิ รรม การปฏิรูปดังกล่าวนีม� ีจดุ มุง่ หมาย
เพื�อให้แนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นส่วนหนึ�งของกฎหมายอาญาของชิลี ซึง� คาดว่าในการดําเนินการนี �
จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพตุลาการและสังคมโดยรวม
เพื�อส่งเสริมการเปลี�ยนแปลงครัง� นี � ผูก้ าํ หนดนโยบายที�เกี�ยวข้องในการออกแบบการปฏิรูปและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทีเ� กี�ยวข้องกับโครงการนําร่องในปี ���� ได้กาํ หนดกลไกและขัน� ตอนการประสานงานต่าง ๆ โดยขัน� ตอนเหล่านี �
เป็ นผลมาจากการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ของเมืองนําร่องต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงเมืองซานติเอโก (Santiago)
และฟาลพาไรโซ (Valparaíso)

88 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

การดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเด็กและเยาวชนเชิงสมานฉันทในประเทศชิลี – กรณีศกึ ษา (ตอ)
โครงการนำร่อง
กระทรวงยุตธิ รรมของชิลไี ด้ดำเนินยุทธศาสตร์หลักในการนำกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบ
ยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยดำเนินการในฐานะโครงการนำร่องในสามเมือง ซึ�งทำให้ได้ข้อมูลในการ
ออกแบบการไกล่เกลี�ยต้นแบบที�สอดคล้องกับวัฒนธรรมและกรอบกฎหมายของชิลี และยังนำไปสู่การสร้าง
หลักฐานทีเ� กีย� วข้องกับผลกระทบต่อผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำความผิด การทดสอบยุทธศาสตร์การประสานงาน
ระหว่างองค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรม และสร้างข้อมูลเกี�ยวกับข้อปฏิบัติที�ดีที�สุดในการฝึกอบรม
ผูเ้ ชีย� วชาญด้านกฎหมาย โครงการนำร่องนีย� งั เป็นวิธหี นึง� ทีม� ปี ระสิทธิภาพในการรับรูถ้ งึ ข้อสงสัย ความหวาดกลัว
และรับรู้ว่าต้บแบบดังกล่าวนี�จัดทำขึ�นเพื�ออัยการ นักกิจกรรม ผู้พิพากษา และผู้ปฏิบัติงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
โครงการนําร่องของชิลีมีลกั ษณะดังต่อไปนี �
(ก) ตัง� อยู่บนฐานความสมดุลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีเจตนาที�จะให้ทงั� ผูเ้ สียหายและ
ผูก้ ระทําความผิดมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกัน และเป็ นอิสระจากภาวะพึง� พิงเชิงองค์กร (ระบบยุติธรรมเด็ก
และเยาวชน)
(ข) ได้รบั การสนับสนุนจากข้อตกลงการทํางานร่วมกันในระดับประเทศ ซึง� ลงนามโดยตัวแทนสถาบันหลัก
สามแห่งของประเทศ ได้แก่ สํานักงานอัยการ สํานักงานทนายความของรัฐ และกระทรวงยุติธรรม
(ค) ดําเนินการภายในเขตอํานาจศาลเฉพาะ ซึง� ทําให้การดําเนินการสามารถควบคุมได้และสะดวกในการตรวจสอบ
(ง) ค่อย ๆ เติบโต โดยได้ดาํ เนินโครงการนําร่องในเมืองอื�น ๆ ในแต่ละปี ซึง� ได้มกี ารเพิ�มขัน� ตอนการดําเนินงาน
ที�สามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี�ยได้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
(จ) จัดการและดําเนินการโดยคณะกรรมการประสานงานสองฝ่ าย (ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค)
ซึง� ประกอบด้วยอัยการ ทนายของรัฐ ผูพ้ พิ ากษา และผูเ้ ชี�ยวชาญของกระทรวงยุตธิ รรม โดยคณะกรรมการ
จะพบปะกันเป็ นประจําทุกเดือนเพื�อหารือถึงปั ญหาและความท้าทาย
(ฉ) จัดให้มีเสวนาด้านกฎหมายสมํ�าเสมอเกี�ยวกับการพัฒนาโครงการนําร่อง ซึ�งหมายความว่ากฎหมายที�
เกี�ยวข้องจะมีพืน� ฐานมาจากประสบการณ์ของชาวชิลีอย่างแท้จริงและเป็ นรู ปธรรม
(ช) ได้รบั การสนับสนุนจากโครงการต่าง ๆ ซึง� ส่งเสริมเวทีประชาชนหรือการอภิปรายสาธารณะ เช่น การสัมมนา
ระดับชาติ การประชุมกับผูเ้ ชี�ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ นักวิชาการ และผูเ้ ชี�ยวชาญจากต่างประเทศ
(ซ) ได้รบั การสนับสนุนจากชุมชนวิชาการผ่านการศึกษาวิจยั � โครงการ
การศึกษา
กระทรวงยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชนของชิลตี ดั สินใจลงทุนด้านงบประมาณสาธารณะในงานวิจยั สองเรือ� ง ซึง� จะ
สร้างองค์ความรูเ้ กี�ยวกับกระบวนการที�ใช้ ผลลัพธ์ และการบันทึกปั ญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าที�สามารถ
สังเกตเห็นได้ตลอดโครงการ การศึกษาสองหัวข้อนีด� าํ เนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมหาวิทยาลัยในชิลaี งานศึกษา
ชิน� แรกมีขอ้ เสนอแนะเกี�ยวกับการไกล่เกลี�ยต้นแบบและการประเมินมิตขิ ององค์กร ตลอดจนประสบการณ์ของ
ผูเ้ ข้าร่วมในปี แรกของการดําเนินโครงการ งานศึกษาชิน� ทีส� องนําไปสูร่ ูปแบบการกํากับดูแลและข้อเสนอเกี�ยวกับ
ระบบการกํากับดูแล รวมทัง� ตัวชีว� ดั คุณภาพทีเ� หมาะสมสําหรับการดําเนินงานทีจ� ะกลายเป็ นกระบวนการไกล่เกลีย�
ระดับชาติสาํ หรับผูก้ ระทําความผิดทีอ� ายุนอ้ ย การศึกษาทัง� สองนําไปสูก่ ารสร้างหลักฐานอันแข็งแกร่งและข้อมูล
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ที�เกี�ยวกับข้อปฏิบัติที�ดี คุณูปการ และข้อจำกัดในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับเยาวชนในชิลี
ควบคู่กันไปกับงานศึกษา โครงการยังได้จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ซึ�งประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการแลกเปลี�ยนข้อปฏิบัติที�ดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยูโรโซเชียล (Eurosocial)
ซึง� เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างละตินอเมริกาและสภาพยุโรป
ในระยะยาวนั�น ความคิดริเริ�มทั�งหมดนี�จะนำไปสู่การดำเนินการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันแห่งชาติ ซึ�ง
จะเปลีย� นวิธกี ารปฏิบตั ติ อ่ เยาวชนผูเ้ กีย� วข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา รวมทัง� การรับฟังและแก้ไขปัญหา
ของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม ทีส� ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันนัน� คือ ความคิดริเริม� เหล่านีจ� ะมีสว่ นสร้างองค์ความรู้
ในท้องถิ�นและระดับภูมิภาคว่าด้วยข้อปฏิบัติที�ดีและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในบริบทของละตินอเมริกา
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.
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7.3 การออกแบบและดำเนินกระบวนการ
คู่มือฉบับนี�มุ่งเน้นไปที�กระบวนการเดี�ยวเพื�อให้ผู้อ่านใช้งานได้ง่ายขึ�น อย่างไรก็ตาม การดำเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ภายในบริบทของประเทศไม่ได้เป็นเรือ� งของการสร้างกระบวนการเดีย� วทีม� อี งค์ประกอบครบถ้วนขึน� มาใหม่���
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเข้าไปอยู่ในทุกองค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสามารถ
พัฒนาขึน� จากแนวปฏิบัติที�มีอยู่เดิม
ในระยะการออกแบบกระบวนการนัน� การหารือทีเ� หมาะสมและครอบคลุมมีความจำเป็นอย่างยิง� ทัง� นี� การออกแบบกระบวนการ
จะช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพัฒนาความรูส้ กึ การเป็นเจ้าของกระบวนการใหม่ และจะต้องทำให้มน�ั ใจว่า ตัวบทกฎหมายของ
แนวทางที�เสนอขึ�นใหม่นี�ตอบสนองต่อผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกคน ขั�นตอนการออกแบบ
ประกอบด้วยทางเลือกพืน� ฐานหลายประการซึง� จะต้องเลือกด้วยฉันทามติ และมีขอ้ มูลเกีย� วกับข้อปฏิบตั ทิ ด�ี ซี ง�ึ ทันต่อเหตุการณ์
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี�
• ประเภทของกระบวนการและรูปแบบ (รวมถึงการตัดสินใจเกีย� วกับสภาพแวดล้อมทีเ� หมาะสม ประเภทและระดับของ
กระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและระบบยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น) ซึ�งในหลายกรณีนั�น อาจจะ
ต้องกำหนดให้มีการประเมินความต้องการ จุดแข็ง และความท้าทายของชุมชนก่อน
• องค์กรและการกำกับดูแลโครงการและบทบาทของกระบวนการในส่วนทีเ� กีย� วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
(รวมถึงการสร้างกลไกที�ปรึกษา)
• การกำหนดประเภทของผลลัพธ์ ข้อตกลงทีจ� ะบรรลุผลสัมฤทธิต� ลอดกระบวนการ และวิธกี ารติดตามและดำเนินการ
เพื�อให้มั�นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื�อนไขของข้อตกลงดังกล่าว
• การกำหนดลำดับความสำคัญและลำดับการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการ
• ดำเนินการเพื�อสร้างความเชื�อมั�นว่า พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะคงความรับผิดชอบในการส่งต่อคดีมายัง
กระบวนการและกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับคดี
• การกำหนดวิธกี ารประเมินหรือกระบวนการทีจ� ะใช้ในการกำหนดคุณสมบัตขิ องคดีและความเหมาะสมของกระบวนการ
• จัดให้มีกระบวนการที�มีโครงสร้างการกำกับดูแลที�มีประสิทธิภาพและมีความเป็นผู้นำเพียงพอ
• การวางแผนเพือ� การบริหารจัดการกระบวนการทีม� ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามมาตรการการปฏิบตั เิ พือ� รับประกัน
คุณภาพ และการวางแผนสำหรับการประเมินผล
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• การคาดการณ์ตน้ ทุน การจัดทำงบประมาณ และการแก้ไขปัญหาความยัง� ยืนของกระบวนการ ซึง� รวมถึงการคาดการณ์
คำถามเกี�ยวกับความคุ้มทุน
• การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และการกำกับดูแลผู้จัดกระบวนการและบุคลากรอื�น ๆ
• การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และบทบาทของอาสาสมัครและที�ปรึกษาของอาสาสมัคร

การเลือกรูปแบบหรือแนวทางของกระบวนการ
การเลือกว่า จะใช้กระบวนการรูปแบบไหนเป็นการตัดสินใจสำคัญประการหนึง� ในการออกแบบกระบวนการใหม่ การตัดสินใจ
ควรมีข้อมูลเกี�ยวกับข้อปฏิบัติที�ดีประกอบ จะต้องคำนึงถึงตัวแปรและความไม่แน่นอน (กฎหมาย การเงิน วัฒนธรรม
ทัศนคติของสังคม เป็นต้น) ในพืน� ทีท� ค�ี าดว่าจะดำเนินกระบวนการนัน� การหารือในวงกว้างโดยใช้ขอ้ มูลเกีย� วกับกระบวนการ
รูปแบบต่าง ๆ และผลที�เกิดขึ�นจากกระบวนการในขั�นนี�เป็นจุดเริ�มต้นที�ดีในการดำเนินการ��� นอกจากนี� จะต้องไม่ละเลย
การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกังวลของชุมชน ประการสุดท้าย พึงระลึกว่า คุณสมบัตทิ ส�ี ำคัญทีส� ดุ ของกระบวนการใหม่คอื
ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั�น กระบวนการต้องสามารถปรับประยุกต์ไปตามความต้องการและสถานกาณ์
ที�เปลี�ยนแปลง รวมถึงการสอดแทรกการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เกี�ยวข้องเข้าไปในการออกแบบกระบวนการด้วย

การกำหนดผลลัพธ์/ข้อตกลงที่จะได้รับจากกระบวนการ
ผลลัพธ์บางส่วนจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์รวมถึงการขอโทษ ข้อตกลงหรือข้อผูกพันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์
อักษร ข้อตกลงเกี�ยวกับพฤติกรรมในอนาคต การชดใช้/การชดเชยค่าเสียหายหรือการบริการชุมชน อย่างไรก็ตาม การกําหนด
ผลลัพธ์ซง�ึ เป็ นเป้าหมายจากกระบวนการเชิงสมานฉันท์มีความซับซ้อนกว่าการเลือกผลลัพธ์จากรายการข้างต้น ผลลัพธ์ควร
มีความเชื�อมโยงและสัมพันธ์กบั เหตุการณ์หรือพฤติกรรมของปัญหาอย่างมีนยั สําคัญ การตัดสินใจเกี�ยวกับผลลัพธ์ควรกําหนด
ด้วยว่า จะติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงอย่างไร ผูเ้ ข้าร่วมจะถูกตัดสินลงโทษตามกฎหมายหรือไม่ ซึง� หากมีการตัดสินลงโทษ
การถ่วงดุลและตรวจสอบข้อตกลงจากฝ่ ายตุลาการจะดําเนินการอย่างไร จะต้องจัดทํากลไกการประเมินการปฏิบตั ติ ามข้อตกลง
อย่างไรบ้าง และหน่วยงานใดจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ นอกจากนี � การกําหนดผลลัพธ์ยงั หมายถึงการพัฒนาขัน� ตอนการปฏิบตั งิ าน
ตามทีแ� ต่ละฝ่ ายเห็นพ้องถึงผลทีต� ามมาในกรณีทไ�ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงได้ รวมทัง� ผูท้ จ�ี ะรับผิดชอบในการดําเนินการต่าง ๆ
เช่น การแจ้งให้ผเู้ สียหายและชุมชนทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที�รบั ผิดชอบการส่งต่อรับรูถ้ งึ สถานการณ์และการดําเนินการ
แนวทางการแก้ปัญหาแบบผิวเผินและการแก้ปัญหาเชิงลึกในการระงับข้อพิพาทในบางกรณีนั�นแตกต่างกันอย่างยิ�ง
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทุกกระบวนการ ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานมีทางเลือกระหว่างการใช้แนวทาง
เชิงลึกหรือแนวทางแบบผิวเผินในการดำเนินกระบวนการและการจัดการประชุมเชิงสมานฉันท์ ขณะที�แนวทางแบบ
ผิวเผินมุ่งเน้นไปที�การบรรลุข้อตกลงที�จับต้องได้และมุ่งถึงผลลัพธ์ที�มีความเฉพาะ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มีวัตถุประสงค์ที�ครอบคลุมซึ�งรวมไปถึงการสานเสวนา การยุติข้อขัดแย้ง การสมานฉันท์ และการเยียวยา ซึ�งโดยปกติแล้ว
จะกำหนดแนวทางเชิงลึกและกำหนดให้มีการเสริมพลังอำนาจของผู้เข้าร่วมหลักอย่างแท้จริง���

การจัดการและทำเลที่ตั้งของกระบวนการ
ในทางทฤษฎีแล้ว กระบวนการสามารถดำเนินการได้ทุกที�ทั�งภายในหรือภายนอกระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ�งส่วนใหญ่แล้ว
การตัดสินใจขึ�นอยู่กับว่า หน่วยงานใดพร้อมที�จะรับบทบาทการเป็นผู้นำ รวมทั�งความพร้อมของทรัพยากร ความเข้มแข็ง
ความร่วมมือเชิงพันธมิตรที�มีอยู่ และความสัมพันธ์กับชุมชนหรือการสนับสนุนทางการเมือง ทั�งนี� ประเภทของกระบวนการ
เชิงสมานฉันท์ที�กำลังดำเนินการอยู่นั�นมีผลในการตัดสินใจด้วยเช่นกัน
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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���
ในแง่หนึง� กลุม่ ใดกลุม่ หนึง� อาจมีขอ้ สงสัยเกีย� วกับกระบวนการซึง� ดำเนินการโดยระบบยุตธิ รรม ซึง� อาจตามมาด้วยการเลือก
ที�จะไม่เข้าร่วม ในทางกลับกัน เห็นได้ว่า กลุ่มอื�นมองเห็นความเชื�อมโยงระหว่างกระบวนการกับเจ้าหน้าที�ตำรวจหรือศาล
อย่างใกล้ชดิ ในฐานะหลักประกันความถูกต้องตามกฎหมายและแหล่งทีม� าของการคุม้ ครอง ในความเป็นจริง อาจเป็นไปได้วา่
มุมมองเฉพาะนีข� น�ึ อยูก่ บั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเหล่านีก� บั ชุมชน และความน่าเชือ� ถือในมุมมองของชุมชน
ดังนั�น ก่อนการตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ�งควรคำนึงถึงลักษณะความสัมพันธ์เหล่านี�และผลกระทบที�จะเกิดขึ�น
ต่อความสำเร็จของกระบวนการในอนาคต
ทั�งนี� จะต้องทบทวนถึงข้อดีและข้อจำกัดของแนวทางทั�งสองอย่างรอบคอบ เมื�อพิจารณามุมมองต่าง ๆ จากข้อมูลที�มีอยู่ถึง
แนวทางที�มีแนวโน้มสร้างความสำเร็จให้แก่กระบวนการแล้วนั�น การพัฒนาพันธมิตรความร่วมมือที�แข็งแกร่งมีความสำคัญ
อย่างยิง� ซึง� ในแทบทุกกรณี จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกระบวนการทีม� ศี กั ยภาพ เพือ� ส่งเสริม
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

การตัดสินใจเกี่ยวกับคดี
กระบวนการหนึง� ไม่สามารถ “ตอบสนองทุกสิง� สำหรับทุกคนได้” การออกแบบกระบวนการใหม่จงึ ต้องมีทางเลือกในการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั�งหมด ควรออกแบบกระบวนการที�สามารถระบุประเภทคดีที�จะ
ดำเนินการอย่างชัดเจน วิธกี ารดำเนินกระบวนการอาจแตกต่างกันไปขึน� อยูก่ บั คดีทเ�ี ลือกไว้ สิง� เหล่านีม� คี วามสำคัญอย่างยิง�
ในทุกด้านในการออกแบบกระบวนการใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพัฒนากลไกการส่งต่อคดีที�เหมาะสม การวางแผน
กระบวนการ การสรรหาและการฝึกอบรมผู้เชี�ยวชาญรวมถึงอาสาสมัครของโครงการ
การจำแนกประเภทความผิดทางกฎหมายไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการเดียวในการพิจารณาความเหมาะสมของคดีทจ�ี ะส่งต่อ
ไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตามหลักการแล้ว กระบวนการเชิงสมานฉันท์จะต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถ
ปรับเปลี�ยนได้ตามความเหมาะสมต่อผู้ที�จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการมากกว่าที�จะเป็นการแสวงหาบุคคลที�ตรงกับ
เกณฑ์ทางกฎหมายบางประการ เป็นเรือ� งปกติทว�ี า่ กระบวนการใหม่จะต้องใช้วธิ กี ารแบบค่อย ๆ เพิม� ขึน� จากจุดเริม� ต้นเล็ก ๆ
(incremental approach) และเริม� ต้นโครงการด้วยองค์ประกอบย่อยของคดีทเ�ี ข้าเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ จากนัน� จึงค่อย ๆ ต่อยอด
เมื�อโครงการมีพัฒนาการมากขึ�น
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92 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ในด้านการดำเนินการกับคดีร้ายแรงนั�น ส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการมีแนวโน้มที�จะดำเนินการกับฐานความผิดลหุโทษ
หรือกับผูก้ ระทำความผิดครัง� แรก ซึง� มีความเหมาะสมกว่าในการดำเนินการเช่นนีใ� นระยะเริม� ต้น อย่างไรก็ตาม ตามทีไ� ด้อภิปราย
ในบททีแ� ล้ว มีหลักฐานชัดเจนว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สามารถนำไปใช้ในคดีทเ�ี กีย� วข้องกับความผิดร้ายแรงได้สำเร็จ
ซึ�งในความเป็นจริงแล้ว แนวทางเชิงสมานฉันท์อาจเข้มงวดเกินสำหรับคดีที�ไม่ร้ายแรงหรืออาชญากรรมที�ไม่มีผู้เสียหาย
ซึง� อาจใช้แนวทางอืน� ได้ ในกรณีทก�ี ระบวนการรับคดีอาชญากรรมร้ายแรงนัน� ในบททีผ� า่ นมาได้กล่าวถึงการฝึกอบรมเพิม� เติม
และรายการข้อควรระวังที�ต้องวางแผนก่อนการเริ�มกระบวนการ รวมถึงขั�นตอนการปฏิบัติงาน และเครื�องมือในการประเมิน
การคุ้มครองความลับ ตลอดจนการประกันความปลอดภัยของผู้เสียหายและผู้เข้าร่วมคนอื�น
ระลึกว่า การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สำหรับความผิดบางประเภทนัน� มีความย้อนแย้งมากกว่าการกระบวนการอืน� ๆ
ซึง� ปัญหาหลักขึน� อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ รวมถึงลักษณะของชุมชน บริบททางวัฒนธรรมและลักษณะโครงการ ดังทีก� ล่าวไว้
ก่อนหน้านี�ว่า การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในกรณีความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศนั�น
ในบางกรณียงั เป็นทีถ� กเถียงและบางครัง� ได้รบั การต่อต้าน ยุทธศาสตร์การสือ� สารทีเ� หมาะสมซึง� สามารถวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
ที�มาของการต่อต้าน รวมทั�งแก้ปัญหาพื�นฐานของข้อถกเถียงได้นั�นจะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเหล่านี�ได้

การกำหนดความสำคัญ
ส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการทีป� ระสบความสำเร็จมักจะเผชิญกับปัญหาการจัดลำดับความสำคัญในการให้บริการ การวางแผนให้
บริการไกล่เกลี�ยเต็มรูปแบบสำหรับทุกคนที�ต้องการเข้าสู่กระบวนการนี�ไม่สามารถทำได้เสมอไป อย่างไรก็ตาม การเลือก
ผูเ้ สียหายบางคนเข้าสูก่ ระบวนการและไม่เลือกผูเ้ สียหายรายอืน� จะขึน� อยูก่ บั ลักษณะของผูก้ ระทำความผิด��� เกณฑ์ประการหนึง�
ที�ควรใช้ในการจัดลำดับความสำคัญคือ ระดับความสำคัญของกระบวนการที�มีต่อผู้เสียหายและชุมชน และพึงระวังว่า
หลักการนี�ไม่สามารถใช้ได้หากเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดบางราย นอกจากนี� ยังสามารถพิจารณาตัวเลือก
เหล่านี�ในองค์ประกอบอื�น ๆ ของการออกแบบและการดำเนินกระบวนการ (เช่น ต้นทุน ความคุ้มทุน ความสามารถในการ
ระดมการสนับสนุนจากสาธารณะ ความสามารถในการก่อให้เกิดการส่งต่อคดีที�เหมาะสม)
กระบวนการจะต้องกำหนดมาตรฐาน (และในบางกรณีคอื มาตรฐานระดับชาติ) เพือ� ใช้เป็นแนวทางส่งต่อคดีและการตัดสินใจ
เกี�ยวกับคดี เพื�อสร้างความเชื�อมั�นด้านความคุ้มค่าและประสิทธิผล ทั�งนี� ทรัพยากรของแต่ละกระบวนการอาจมีข้อจำกัด
เช่นเดียวกับหน่วยงานอืน� ๆ ทีเ� กีย� วข้องในกระบวนการนี� 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 จะต้องจัดฝึกอบรมให้แก่ผเู้ ชีย� วชาญทุกคนทีเ� กีย� วข้องในกระบวนการ
และในหน่วยงานส่งต่อคดีอย่างเหมาะสม ควรมีการติดตามและประเมินผลกระทบของมาตรฐานเหล่านี�ในแง่จำนวน
ภาระงานที�รับผิดชอบและศักยภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบ
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การดำเนินการเพื่อให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคงไว้ซึ่งภาระรับผิดชอบ
ในกรณีที�กฎหมายหรือนโยบายไม่ได้กำหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ สิ�งสำคัญคือ จะต้องกำหนด
และดำเนินการเพื�อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมดคงไว้ซึ�งภาระรับผิดชอบ และหากเป็นไปได้ จะต้องพัฒนาระเบียบข้อบังคับ
ระหว่างหน่วยงานและข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (เช่น การกำกับดูแล การกำหนดนโยบายกระบวนการ การกำหนด
ลำดับความสำคัญ การส่งต่อคดี การกำกับดูแลกระบวนการ การฝึกอบรมร่วม การแบ่งปันต้นทุน การไหลเวียนของข้อมูล
การแลกเปลีย� นและส่งต่อข้อมูล การคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล การระงับข้อพิพาทระหว่าง
พันธมิตร และการสื�อสารสาธารณะ)
ในขั�นตอนการดำเนินงานระดับประเทศมักเริ�มต้นด้วยกระบวนการนำร่องอย่างน้อยหนึ�งโครงการเพื�อทดสอบกระบวนการ
และผลลัพธ์ กระบวนการนำร่องเหล่านีจ� ะต้องมีการประเมินโดยอิสระร่วมกับผูจ้ ดั กระบวนการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักอืน� ๆ
ข้อค้นพบจากการประเมินจะนำไปสู่การวิเคราะห์ความจำเป็นเพื�อปรับปรุงกระบวนการ เพื�อการใช้กระบวนการต้นแบบ
และเพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่ผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มประชากรที�มีข้อสงสัยต่อกระบวนการ

การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล
กระบวนการที�มีความมั�นคงและยืดหยุ่นจะมีโครงสร้างการกำกับดูแลชัดเจน บริหารจัดการได้ และมีความพร้อมต่อภาระ
รับผิดชอบทีส� ามารถตอบสนองข้อกังวลและข้อกำหนดของพันธมิตร (รวมถึงชุมชน) และผูใ้ ห้ทนุ ได้ ซึง� โครงสร้างการกำกับดูแล
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

การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและการนำกระบวนการโดยบุคคลที�มีความรู้ความเข้าใจ และมีความมุ่งมั�นอย่างแรงกล้าต่อคุณค่าและ
หลักการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์นน�ั มีความหมายและสำคัญอย่างยิง� ซึง� การบริหารจัดการควรได้รบั การสนับสนุน
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���
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ทัง้ นี้ กระบวนการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร สภาความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Justice Council-RJC) ได้หารือร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสมานฉันท์ในการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หรือ Restorative Service Quality Mark
(RSQM) ขึน้ ในปี 2013 โดยได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวงยุตธิ รรม RSQM คือการรับรองคุณภาพหน่วยงานทีใ่ ห้บริการเชิงสมานฉันท์ โดยจะรับรองคุณภาพเฉพาะหน่วยงาน
ทีแ่ สดงให้เห็นว่า มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐานขัน้ ต่ำทีก่ ำหนดไว้ในการรับรองคุณภาพ นอกจากนี้ RJC ยังได้รบั มอบหมายให้รบั รองคุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้บริการฝึกอบรมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (“Training Provider Quality Mark”) อีกด้วย ดู: restorativejustice.org.uk/rjc-training provider-quality-mark

94 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

การคาดการณ์ต้นทุน การจัดทำงบประมาณ และเงินทุน
การเปลี�ยนแปลงเชิงองค์กรหรือกระบวนการใหม่มีค่าใช้จ่ายที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ แม้ว่าจะดําเนินโครงการโดยคํานึงถึงต้นทุน
เศรษฐกิจ หรือการเพิ�มความคุม้ ทุนสูงสุดก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว แนวทางความคุม้ ทุนไม่ได้เป็ นแนวทางที�ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย ซึง� การ
ออกแบบกระบวนการควรรวมถึงการประเมินต้นทุนทีเ� กีย� วข้องตามความเป็ นจริง (เช่น ตามประเภทของกระบวนการหรือจํานวน
คดีท�ีจะดําเนินการในช่วงเวลาหนึง� ) สําหรับหน่วยงานอิสระแล้วนัน� การพัฒนาแผนธุรกิจที�เหมาะสมสําหรับกระบวนการจะ
ขึน� อยูก่ บั ฐานความสัมพันธ์ท�ีดีระหว่างผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและองค์กรทุน ซึง� จะต้องกําหนดสมมติฐานในการทํางานตามที�ได้
ออกแบบกระบวนการไว้ และกําหนดค่าใช้จา่ ยโดยประมาณอย่างชัดเจน รวมทัง� จะต้องระบุปัจจัยอืน� ๆ ทีอ� าจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
เหล่านีใ� นอนาคต ซึง� หากเป็ นไปได้ ควรพัฒนานโยบายการจัดการและการใช้ทรัพยากร การคํานวณต้นทุนทีเ� พียงพอ และกลไก
การติดตามผลและตัวชีว� ดั การดําเนินงานเพื�อสนับสนุนให้โครงการมีรากฐานทางการเงินที�ดี
การลงทุนในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มปี ระโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการ ซึง� การวิเคราะห์ผลประโยชน์
ด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของกระบวนการเหล่านีจ� ะมีประโยชน์มาก ในสภาพการณ์ท�ีทรัพยากร
ทางการเงินสําหรับนวัตกรรมกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญามีจาํ กัดอยูเ่ สมอ และมีการแข่งขันสูงในการเข้าถึงทรัพยากรนัน�
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อาจจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพได้ เว้นเสียแต่วา่ มีการเปลี�ยนเส้นทางเงิน
สนับสนุนที�มอี ยูไ่ ปยังแนวทางใหม่ ๆ ซึง� เขตอํานาจศาลหลายแห่งกําลังดําเนินการเกี�ยวกับกระบวนการลงทุนซํา� ในลักษณะนี �
ตัวอย่างเช่น ศูนย์นโยบายด้านความยุตธิ รรม (Justice Policy Centre) ณ สถาบันเมือง (Urban Institute) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ได้พฒ
ั นาชุดเครื�องมือการลงทุนด้านความยุติธรรมสําหรับผูน้ าํ ท้องถิ�น ซึ�งเขตอํานาจศาลดําเนินการให้มีการใช้ทรัพยากร
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยสอดคล้องกับลําดับความสําคัญด้านความปลอดภัยสาธารณะ180

เงินทุนสำหรับโครงการชุมชน
ผู้พิพากษารายหนึ�งได้อธิบายถึงความต้องการเงินทุนที�เพียงพอสำหรับกระบวนการโดยชุมชน ดังต่อไปนี�
“เมือ� ข้าพเจ้าเปลีย� นไปให้การสนับสนุนกระบวนการทีน� ำโดยชุมชน ข้าพเจ้าคาดหวังว่า อาสาสมัครจะสามารถ
ดำเนินโครงการเหล่านี�ได้อย่างเต็มที� แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั�น โครงการชุมชนต้องการเงินสนับสนุน การฝึกอบรม
และเจ้าหน้าที�เพื�อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้อาสาสมัครจะเป็นผู้นำกระบวนการ แต่
อาสาสมัครไม่สามารถรับผิดชอบทุกสิ�งทุกอย่างในวงจรของงานได้ หากอาสาสมัครต้องการก้าวขึ�นมา
และมีความรับผิดชอบมากขึน� อย่างมีนยั สำคัญ พวกเขาต้องการเจ้าหน้าที� ต้องการทรัพยากร และการฝึกอบรม
หากไม่มกี ารสนับสนุนเหล่านีแ� ล้วนัน� พวกเขาจะเป็นเพียงผูร้ บั ใช้ของผูเ้ ชีย� วชาญด้านกระบวนการยุตธิ รรมนัน� เอง
นอกจากนี� การสนับสนุนจะต้องมีนัยสำคัญ มิฉะนั�นแล้ว วงจรโครงการและการริเริ�มอื�น ๆ ของชุมชนประเภท
เดียวกันนี�จะประสบความล้มเหลว”
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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.

7. การจัดตั้งและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 95

ผู้จัดกระบวนการ
มักมีคำกล่าวกันว่า ผูจ้ ดั กระบวนการหรือผูไ้ กล่เกลีย� รวมทัง� ผูจ้ ดั การโครงการสามารถสร้างหรือทำลายโครงการลงได้ ซึง� ส่วนใหญ่
แล้ว ความสำเร็จของกระบวนการขึน� อยูก่ บั ทักษะ การศึกษา และภาระรับผิดชอบต่อโครงการ ตามทีไ� ด้กล่าวไปแล้วว่า การสรรหา
การคัดเลือก และการฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการใหม่ทกุ โครงการ และยังคงเป็นประเด็นสำคัญตลอดช่วงชีวติ
ของวงจรโครงการ
มีคำถามสำคัญหลายข้อเกี�ยวกับการสรรหาผู้จัดกระบวนการ (เช่น จะต้องใช้อาสาสมัครหรือผู้เชี�ยวชาญ หรือใช้บุคลากร
ทัง� สองแบบผสมผสานกัน)��� อย่างไรก็ตาม คำถามนีค� วรตอบเป็นรายกรณี ซึง� บางโครงการสามารถใช้บริการของผูเ้ ชีย� วชาญ
ทีไ� ด้รบั การฝึกอบรมและ/หรือผูเ้ ชีย� วชาญทีไ� ด้รบั การรับรองเป็นผูด้ ำเนินกระบวนการ ซึง� มีขอ้ ดีคอื การเอือ� อำนวยให้กระบวนการ
ทีม� คี ดีไม่มากนักได้เข้าถึงผูเ้ ชีย� วชาญทีผ� า่ นการฝึกอบรมได้โดยไม่ตอ้ งจ้างพวกเขาเต็มเวลา ทัง� นี� สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงาน
ของรัฐสามารถจัดทำบัญชีรายชือ� ของผูจ้ ดั กระบวนการและผูไ้ กล่เกลีย� ทีม� อี ยู่ ซึง� สามารถอ้างอิงได้จากโครงการรับรองมาตรฐาน���
ตามที�กล่าวไว้แล้วในสองบทก่อนหน้า ลักษณะของโครงการ บริบทการให้บริการ ผู้เข้าร่วม และลักษณะการตกเป็นเหยื�อ
เป็นข้อมูลในการออกแบบการดำเนินงาน และมีปัจจัยจำนวนมากที�เป็นตัวกำหนดประเภทการฝึกอบรมที�ผู้จัดกระบวนการ
ต้องการ แต่ละโครงการจะต้องจำแนกทักษะทีจ� ำเป็นของผูจ้ ดั การะบวนการและผูไ้ กล่เกลีย� อย่างรอบคอบ 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)) ทัง� นี� จะต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการเพือ� รับรองผูจ้ ดั กระบวนการ และจัดให้
มีระบบการประเมิน การควบคุม และการกำกับดูแลผู้จัดกระบวนการที�เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
แม้มกี ารใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพิม� มากขึน� อย่างรวดเร็ว แต่ประเด็นการรับรองหรือคุณวุฒขิ องผูจ้ ดั กระบวนการ
และผู้ไกล่เกลี�ยยังไม่ได้รับความสำคัญนัก หลายประเทศต่างเริ�มเห็นความสำคัญของการรับประกันความเชี�ยวชาญและ
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ รวมทัง� มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรอบการทำงานร่วมกันในการควบคุมคุณภาพและภาระรับผิดชอบ นอกจากนี� อาจต้องใช้กลไก
ทางกฎหมายเพือ� รับรองภาระรับผิดชอบของผูไ้ กล่เกลีย� รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์และกระบวนการ
ทางวินยั พร้อมผลทีต� ามมา แนวทางตามฉันทามติในการรับรองวิชาชีพยังสามารถใช้เพือ� ยกระดับมาตรฐาน โดยการกระตุน้
ให้ผู้ปฏิบัติงานขอการรับรองและปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื�องต้นของการฝึกอบรมเพิ�มมากขึ�น���
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Rosenblatt, F.F. (2015), The Role of Community in Restorative Justice, London: Routledge.
ตัวอย่างของข้อปฏิบตั ทิ ด่ี ี 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.
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ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรในปี 2011 Restorative Justice Council (RJC ได้เปิดตัวทะเบียน "ผู้ปฏิบัติการกระบวนการเชิงสมานฉันท์” ทั้งนี้ ผู้ที่มี “ประสบการณ์
ในการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์” ในสหราชอาณาจักรไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปีจะได้รบั “ สถานะผูป้ ระกอบวิชาชีพซึง่ ผ่านรับรอง” โดย RJC โดยมีเงือ่ นไขว่า จะต้องปฏิบตั ติ าม
หลักปฏิบัติสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถในฐานะที่ได้รับการรับรองจาก “RJC Practitioner Quality Mark”.
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อาสาสมัครและผู้จัดกระบวนการชุมชน
มีขอ้ ได้เปรียบทีส� ำคัญบางประการอย่างเห็นได้ชดั ในการมีสว่ นร่วมกับอาสาสมัครในพืน� ที� ซึง� บางครัง� อาจร่วมมือกับผูเ้ ชีย� วชาญ
ในการให้บริการจัดกระบวนการ จึงต้องดำเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่า มีการสรรหาอาสาสมัครจากทุกส่วนของชุมชน โดยมี
ความสมดุลทางเพศ วัฒนธรรม และชาติพนั ธุท์ เ�ี หมาะสม ซึง� สิง� เหล่านีจ� ะช่วยสร้างความเชือ� มโยงทีล� กึ ซึง� ยิง� ขึน� ระหว่างชุมชน
กับระบบยุตธิ รรม ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย สมาชิกของชุมชนได้รบั คัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึง� สามารถทำ
หน้าทีเ� ป็นผูจ้ ดั กระบวนการของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และในประเทศไทย ในบางกรณีจะมีการฝึกอบรมผูพ้ พิ ากษา
ในศาลเด็กและเยาวชนให้ทำหน้าที�ผู้จัดกระบวนการด้วย
การใช้อาสาสมัครยังสามารถช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถพัฒนาชุดทักษะและมีบทบาทสำคัญในการแก้ปญ
ั หาอาชญากรรม
และความผิดปกติทางสังคมในชุมชนของพวกเขา ตลอดจนเพือ� อำนวยความสะดวกในการแก้ปญ
ั หา การคืนกลับสูส่ งั คมของผู้
กระทำความผิดและผู้เสียหาย ทั�งนี� อาสาสมัครสามารถทำหน้าที�เป็นผู้ฝึกอบรม พี�เลี�ยง และที�ปรึกษาได้
พึงระลึกว่า โครงการใหม่ ๆ จำนวนมากได้รบั การพัฒนาและรับทุนบนสมมติฐานทีว� า่ ชุมชนจะเข้ามามีสว่ นร่วมและเอือ� อำนวย
ทรัพยากรทีต� อ้ งการซึง� ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบของการเป็นอาสาสมัคร ข้อสันนิษฐานนีจ� ำเป็นต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างรอบคอบ
ซึ�งควรพิจารณาว่า
• ไม่ใช่ทกุ ชุมชนทีม� ที รัพยากรเพียงพอสำหรับโครงการใหม่ หรือสามารถสร้างแนวปฏิบตั เิ ชิงสมานฉันท์ในกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนได้
• ทัศนคติของท้องถิน� ทีม� ตี อ่ การเป็นอาสาสมัครโดยรวม หรือการเป็นอาสาสมัครในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาอาจ
แตกต่างกันจากชุมชนหนึ�งไปยังอีกชุมชนหนึ�ง หรือจากวัฒนธรรมหนึ�งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ�ง
• การเปิดกว้างของระบบยุติธรรมทางอาญาในท้องถิ�นต่อแนวคิดในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครอย่างใกล้ชิดอาจไม่
จำเป็นต้องอยู่ในระดับสูงสุด
• กระบวนการเชิงบูรณาการไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากทรัพยากรจำเป็นในการสนับสนุน การฝึกอบรม การให้
คำปรึกษา การกำกับดูแล และการแสดงถึงความขอบคุณต่ออาสาสมัคร
นอกจากนี� จะต้องมีการกำหนดบทบาทของอาสาสมัครอย่างรอบคอบและอธิบายต่อทุกคนทีเ� กีย� วข้อง และต้องมีกระบวนการ
คัดกรองทีเ� หมาะสมในการสรรหา เกณฑ์การรับสมัครจะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และรับรูโ้ ดยทัว� กัน ประการสุดท้าย การสรรหา
บุคลากรจะต้องไม่อนุญาตให้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ�งของชุมชนเข้าควบคุมกระบวนการหรือสร้างการรับรู้ว่า โครงการอื�น
กำลังควบคุมกระบวนการนี�

7.4 การระบุถึงความจำเป็นที่ต้องมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ตามทีร� ะบุไว้ในบทที� � ไม่จำเป็นเสมอไปว่า การขาดการสนับสนุนทางกฎหมาย (กรอบการดำเนินงาน/อำนาจหน้าที)� จะเป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ทัง� นี� มีกระบวนการทีป� ระสบความสำเร็จจำนวนมากทีด� ำเนินการโดยไม่มสี ถานะ
ทางกฎหมายทีเ� ป็นทางการ อย่างไรก็ตาม กรอบกฎหมายทีม� ปี ระสิทธิภาพเป็นจุดเริม� ต้นสำคัญในการพัฒนากระบวนการยุตธิ รร ม
เชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะอย่างยิง� ในประเทศทีย� งั ไม่มกี ระบวนการดังกล่าว เพือ� ให้มคี วามถูกต้องตามกฎหมาย มีงบประมาณ
ในการพัฒนา และการดำเนินกระบวนการที�ประสบความสำเร็จ
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การบัญญัตกิ ฎหมายที�มถี อ้ ยคําชัดเจน การแก้ไขกฎหมายอาญาหรือกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา และคําแถลงนโยบาย
สามารถมอบอํานาจ ให้ประโยชน์ หรือสนับสนุนเงินทุนเฉพาะสําหรับใช้ในการดําเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์ ตัวอย่างเช่น
มาตรา ��� (�) (c) ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศเคนยา ปี ���� ระบุวา่ “รูปแบบทางเลือกของการระงับข้อพิพาทซึง� รวมถึง
การสมานฉันท์ การไกล่เกลี�ย อนุญาโตตุลาการ และกลไกการระงับข้อพิพาทแบบดัง� เดิมจะต้องได้รบั การส่งเสริมภายใต้
มาตรา (�)”184 มาตรา (�) ระบุว่า ห้ามใช้กลไกระงับข้อพิพาทแบบดัง� เดิมในแนวทางที�ขดั แย้งต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย
สิทธิขนั� พืน� ฐานของพลเมือง (Bill of Rights) ซึง� เป็ นปฏิปักษ์ตอ่ ความยุติธรรมและศีลธรรม หรือส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ท�ีไม่พงึ
ประสงค์ตอ่ กระบวนการยุตธิ รรมและศีลธรรม หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนีห� รือกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร185 อีกตัวอย่าง
หนึ�งคือพระราชบัญญัติระบบยุติธรรมทางอาญาสําหรับเยาวชน (Youth Criminal Justice Act) โดยสหพันธรัฐแคนาดา
ซึง� แนะนําว่า จะต้องแสวงหาความเป็ นไปได้ทกุ วิถที างเพือ� ลดจํานวนเยาวชนทีถ� กู ส่งไปคุมขัง186 ในประเทศลัตเวีย การไกล่เกลีย�
ระหว่างผูเ้ สียหายกับผูก้ ระทําความผิดในคดีอาญาถูกกํากับภายใต้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา187 และกฎหมาย
บริการคุมประพฤติของรัฐ (State Probation Service Law)188 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ��� กําหนดว่า
ในกรณีท�มี กี ารยุตคิ ดี ผูไ้ กล่เกลีย� ที�ได้รบั การฝึ กอบรมโดยหน่วยงานคุมประพฤติของรัฐอาจเอือ� อํานวยในการไกล่เกลีย� ระหว่าง
ผูเ้ สียหายและบุคคลที�กระทําความผิดทางอาญา ทัง� นี � บุคคลที�กาํ กับการดําเนินคดี (สํานักงานตํารวจ อัยการหรือผูพ้ พิ ากษา)
อาจแจ้งให้ผเู้ ชี�ยวชาญจากหน่วยงานคุมประพฤติของรัฐทราบเกี�ยวกับความเป็ นไปได้ในการยุตคิ ดี189
ในบางกรณี อาจต้องแก้ไขกฎหมายเพือ� กําหนดอํานาจการตัดสินใจให้เจ้าหน้าทีย� ตุ ธิ รรมในการหันเหคดีจากกระบวนการยุตธิ รรม
ปกติก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาหรือในการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมหรือเชิงสมานฉันท์ ซึ�งโครงการ
ที�มีความคิดริเริ�มใหม่ ๆ และมีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จจํานวนมากกลับไม่สามารถเกิดขึน� ได้ตามวัตถุประสงค์
เนื�องจากเจ้าหน้าที�ยตุ ธิ รรมทางอาญาส่งต่อคดีเข้ามายังกระบวนการน้อยเกินไป ซึง� ชัดเจนว่า การใช้ดลุ ยพินิจตัดสินใจของ
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที�ยตุ ธิ รรมในทุกระดับมีความสําคัญอย่างยิ�งต่อความสําเร็จของกระบวนการส่วนใหญ่
ทัง� นี � การใช้อาํ นาจดุลพินจิ อย่างเหมาะสมจะต้องได้รบั การสนับสนุนและมีแนวทางตามกฎหมาย ในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
จํานวนมากนัน� ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที�ยตุ ธิ รรมทางอาญามีอาํ นาจในการใช้ดลุ พินจิ เพียงพอภายในกรอบกฎหมาย
ที�มีอยู่ในการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการทางเลือกหรือเพื�อสร้างกระบวนการดังกล่าว ซึ�งในกรณีอ�ืน ๆ อาจจะต้องกําหนด
อํานาจดังกล่าวและจัดทํากรอบภาระรับผิดชอบ และในทุกกรณี สิ�งสําคัญคือกระบวนการตัดสินใจในการส่งต่อคดีไปยัง
กระบวนการทางเลือกจะต้องโปร่งใสมากที�สดุ เท่าที�จะเป็ นได้และต้องมีการติดตามผล กรอบภาระรับผิดชอบตามกฎหมาย
หรือขัน� ตอนการปฏิบตั งิ านและนโยบายที�เป็ นทางการมีความจําเป็ นอย่างยิง� เพื�อรับประกันว่า อํานาจการตัดสินใจจะไม่ถกู ใช้
ในทางที�ผิด และจะไม่กลายเป็ นแหล่งที�มาของการเลือกปฏิบตั ทิ �ีไม่สามารถยอมรับได้หรือการบิดเบือนให้เกิดการทุจริต
กรอบกฎหมายที�สนับสนุนการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะช่วยหนุนเสริมการใช้กระบวนการนีห� รือส่งเสริมให้มี
การจัดทําข้อบังคับ ในกรณีท�ีสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้นนั� กฎหมายจะให้อาํ นาจในการใช้ดลุ ยพินิจ
แก่เจ้าหน้าที�ยตุ ิธรรมทางอาญา (ส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที�ตาํ รวจและอัยการ) ในการหันเหผูก้ ระทําความผิดบางรายก่อนการ
ตัง� ข้อกล่าวหาภายใต้เงื�อนไขที�กาํ หนดไว้อย่างชัดเจนตัง� แต่กระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักไปจนถึงโครงการเชิงสมานฉันท์
เมือ� กฎหมายกําหนดให้มกี ารพิจารณามาตรการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ บุคลากรยุตธิ รรมทางอาญาจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพ
ในการหันเหคดีก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาไปยังกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึง� ในบางประเทศกําหนดให้มีสถานะคล้าย
กับระเบียบข้อบังคับเพื�อให้เจ้าหน้าที�ตาํ รวจหรืออัยการส่งตัวบุคคลไปยังกระบวนการไกล่เกลี�ย การประชุมเชิงสมานฉันท์
หรือโครงการหันเหคดีก่อนการตัง� ข้อกล่าวหาอื�น ๆ ในคดีท�ีผกู้ ระทําความผิดเป็ นเด็กและเยาวชน
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ทัง� นี� ผูก้ ำหนดนโยบายซึง� พัฒนากฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะต้องพิจารณาคำถามบางประการ
ซึ�งรวมไปถึงข้อสงสัยถึงความจำเป็นในการออกกฎหมาย เพื�อ
• ขจัดหรือลดอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (รวมถึงการกำหนดอำนาจในการ
ตัดสินใจตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที�ยุติธรรมอื�น ๆ กรณีจำเป็น)
• สร้างการจูงใจทางกฎหมายในการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
• ให้คำแนะนำและโครงสร้างสำหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
• สร้างความเชือ� มัน� ถึงการคุม้ ครองสิทธิของผูก้ ระทำความผิดและผูเ้ สียหายซึง� เข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
• กำหนดหลักการชี�แนะและกลไกในการติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการเหล่านั�น
• กำหนดบริการ (เช่น ประกาศการคุมประพฤติในฐานะผู้ให้บริการ) และจัดหาเงินทุน
ทัง� นี � ในทางกฎหมาย อาจต้องจัดให้มีขนั� ตอนการควบคุมทางตุลาการเพื�อประเมินกระบวนการไกล่เกลี�ยและผลลัพธ์ตาม
หลักการของกฎหมายบางประการและนโยบายที�มอี ยู่ เช่น ความเท่าเทียม ความสมดุล และไม่เกิดอันตรายซา้ํ ซ้อน (กล่าวคือ
บุคคลจะต้องไม่เข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีสองครัง� ในความผิดเดียวกัน) สิทธิในการอุทธรณ์คาํ ตัดสินข้อตกลงที�ไม่ได้รบั
การยินยอมโดยอิสระ หรือผลของกระบวนการที�ไม่มีประสิทธิภาพควรบัญญัตอิ ยูใ่ นกฎหมายด้วยเช่นกัน และควรรับรองสิทธิ
ในการกลับเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตามปกติเมือ� คูก่ รณีฝ่ายหนึง� ฝ่ ายใดไม่สามารถยินยอมหรือเห็นพ้องต่อกระบวนการ
เชิงสมานฉันท์ หรือมีความประสงค์ท�ีจะถอนตัวจากกระบวนการดังกล่าว ซึ�งเหล่านีจ� ะเป็ นการเพิกถอนทางเลือกอื�น ๆ ซึ�ง
มีลกั ษณะเชิงสมานฉันท์ดว้ ยหรือไม่ก็ได้
ในบางประเทศ จะต้องมีขอ้ บังคับทางกฎหมายสําหรับโครงการใหม่เพื�อระดมงบประมาณจากภาครัฐ และเพื�อให้แน่ใจว่า
มีงบประมาณเพียงพอที�จะดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้อย่างยั�งยืน
บทบาทศาลในแต่ละเขตอํานาจสามารถเสริมอํานาจทางกฎหมายให้แก่กระบวนการเชิงสมานฉันท์ผ่านนโยบายต่าง ๆ
ของศาลที�สนับสนุนให้ใช้แนวทางเชิงสมานฉันท์และกําหนดขัน� ตอนการปฏิบตั งิ านเพื�อให้ดาํ เนินงานสําเร็จลุลว่ ง
โดยทั�วไปแล้ว กฎหมายและนโยบายเกี�ยวกับการใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์จะมีบทบัญญัติสาํ หรับผูก้ ระทําความผิด
ที�เป็ นผูเ้ ยาว์และผูใ้ หญ่ แม้วา่ ในเขตอํานาจศาลส่วนใหญ่แล้วนัน� มีการพัฒนาข้อกําหนดสําหรับผูก้ ระทําความผิดที�เป็ นเด็ก
และเยาวชนจํานวนมาก

7.5 ความเป็นผู้นำ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างของโครงการเชิงสมานฉันท์
การพัฒนาและการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะต้องมีผนู้ ำทีเ� ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทัง� มีคณะผูบ้ ริหาร
ที�มีความสามารถซึ�งมุ่งมั�นที�จะส่งเสริมคุณค่าและหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกจากนี� ยังต้องมีกลุ่มผู้เชี�ยวชาญ
ในระบบยุตธิ รรมทางอาญา ผูเ้ ชีย� วชาญจากองค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนทีส� ามารถรับมอบหมายภาระหน้าทีใ� นการพัฒนา
และดำเนินการตามข้อตกลง สนับสนุนความร่วมมือในลักษณะพันธมิตร และรับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์อย่างต่อเนื�อง ซึ�งโครงสร้างขององค์กรในทุกระดับจะต้องมีความชัดเจนเกี�ยวกับวัตถุประสงค์เหล่านี�
ผู้นำจะต้องให้ความช่วยเหลือบุคลากรในระบบยุติธรรมทางอาญาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชน ปรับเปลี�ยนทัศนคติ
และมุมมองของพวกเขาเกีย� วกับ “ความยุตธิ รรม” และวิธที จ�ี ะบรรลุความยุตธิ รรมได้ดที ส�ี ดุ ซึง� จะต้องใช้ความคิด “นอกกรอบ”
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และขยายขอบเขตการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมนอกเหนือไปจากแนวทางเชิงรับ แนวทางปฏิปักษ์ และแนวทาง
การลงโทษไปสูแ่ นวทางคิดอืน� ๆ เช่น การยุตคิ วามขัดแย้ง การเยียวยา การให้อภัย และการกลับคืนสูส่ งั คม ในทำนองเดียวกันนัน�
สำหรับสมาชิกในชุมชนแล้ว แนวทางปฏิบัติเชิงสมานฉันท์อาจจะมองได้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแนวทางแบบปฏิปักษ์
แบบเดิมในการดำเนินการให้ผกู้ ระทำความผิดมีภาระรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และเปิดโอกาสให้ผเู้ สียหายจากอาชญากรรม
และชุมชนมีสว่ นร่วมโดยตรงในกระบวนการนี� ทัง� นี� สามารถให้การศึกษาแก่ชมุ ชนเพือ� ทำความเข้าใจว่า กระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมช่วยสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
ควบคูไ่ ปด้วยได้อย่างไรบ้าง ซึง� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถและยกระดับทักษะ
ที�สำคัญในหมู่สมาชิกของชุมชนได้
ทั�งนี� ไม่ควรมองข้ามความท้าทายในการสร้างเงื�อนไขในองค์กรที�หนุนเสริมการนำกระบวนการเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ซึ�งอาจ
อาศัยการเปลีย� นแปลงโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรยุตธิ รรมทางอาญาเพือ� สร้างสภาพแวดล้อมทีเ� อือ� ต่อการปฏิบตั งิ าน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งรวมถึงการจัดทำข้อบังคับสำหรับเจ้าหน้าที�ตำรวจให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงสมานฉันท์
โดยมุ่งเน้นไปที�การสร้างสันติและการระงับข้อพิพาทแทนที�การทำหน้าที�เพียงการรักษากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับผู้พิพากษาแล้ว คือการได้รับมอบอำนาจในการสำรวจพัฒนาการของกระบวนการทางเลือกเพื�อระงับข้อพิพาท หรือ
แม้กระทั�งการนำกระบวนการเชิงสมานฉันท์บางประการเข้าไปในกระบวนการพิจารณาคดีตามปกติ ซึ�งจะต้องปรับเปลี�ยน
ให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร รวมถึงการมุง่ ความสำคัญไปทีก� ารสร้างสันติ การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างชุมชน
ซึง� ในทางกลับกัน สิง� เหล่านีย� งั เป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานและบุคลากรในระบบยุตธิ รรมทางอาญามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
หารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง� หมดในชุมชน เช่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ เพือ� กำหนด
โครงการ และกระบวนการที�เหมาะสมที�สุด

7.6 การประกันการสนับสนุนจากหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา
การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โครงการใหม่หรือในการเปลี�ยนแปลงสำคัญ ๆ ของโครงการที�มีอยู่นั�นต้องใช้
ยุทธศาสตร์การสื�อสารเพื�อให้สามารถส่งเสริมแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่ผู้เชี�ยวชาญกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งยุทธศาสตร์การสื�อสารสามารถเริ�มต้นได้จากหลายแหล่ง รวมทั�งรัฐบาล และองค์กร
พัฒนาเอกชน

การขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้เกิดประโยชน์และการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในฐานะทีก� ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์นำเสนอแนวทางทีเ� ป็นทางเลือกหนึง� ในการแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมอาชญากร
และความขัดแย้งในสังคม ซึ�งอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้าง รัฐบาลควรจัดทำกรอบกฎหมาย
และนโยบายที�สามารถพัฒนากระบวนการริเริ�มเหล่านี� รวมทั�งเพื�อการดำเนินงานและความยั�งยืน
ทัง� นี� เจ้าหน้าทีร� ฐั ระดับสูงจะต้องได้รบั การศึกษาและความรูเ้ กีย� วกับหลักการและแนวปฏิบตั ขิ องกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ และมีความรูค้ วามเข้าใจประเด็นปัญหา ความท้าทายทีเ� กีย� วข้องกับการใช้กระบวนการซึง� ล้วน
เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ�ง เนื�องจากการฝึกอบรมเจ้าหน้ายุติธรรมทางอาญาระดับสูงมักขาดเนื�อหาทฤษฎี
และแนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการเชิงสมานฉันท์อาจมาจากหลายแหล่ง รวมทัง� รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิน� และองค์กร
พัฒนาเอกชน

100 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

การจัดกระบวนการแบบมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาจท้าทายต่อสถานะที�เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ผูด้ าํ เนินการเปลี�ยนแปลง
ควรหลีกเลีย� งข้อผิดพลาดที�อาจเกิดขึน� จากการดูแคลนขีดความสามารถของระบบในปั จจุบนั ที�สง่ เสริมให้พฒ
ั นาได้ ตลอดจน
ความเชื�องช้าภายในระบบ และแรงต้านทานจากผูไ้ ม่เห็นด้วย ไม่วา่ จะเป็ นแรงต้านในเชิงรุกหรือแรงต้านในลักษณะเพิกเฉย
ต่อการเปลี�ยนแปลง การเปลี�ยนแปลงที�มงุ่ ดําเนินการหากสําเร็จจะส่งผลกระทบต่อขอบเขตของวิชาชีพและเขตอํานาจหน้าที�
และการควบคุม หรือรุกลา้ํ เข้าไปในพืน� ที�ของผูม้ อี ทิ ธิพลท้องถิ�น มาตรการซึง� มีจดุ มุง่ หมายในการเสริมพลังอํานาจแก่ผเู้ สียหาย
และชุมชนอาจถูกผูเ้ ชี�ยวชาญระบบยุติธรรมบางคนมองว่าเป็ นการคุกคาม เว้นเสียแต่วา่ จะมีการจัดการกับทัศนคติเหล่านี �
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะแรกนัน� การใช้แนวทางยุตธิ รรมแบบมีสว่ นร่วมจะต้องถูกตีความโดยหลายภาคส่วนในลักษณะ
ที�มีทงั� ผูไ้ ด้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ซึง� บางคนอาจสูญเสียอํานาจเพื�อให้ผอู้ �ืนได้มีอาํ นาจ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องได้รบั การฝึ กอบรมด้านหลักการและแนวปฏิบตั ิของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ ตัวอย่างเช่น แนวคิดของการให้อภัยและการเยียวยา ซึ�งอาจดูแปลกแยกสําหรับสมาชิกของศาลยุติธรรมที�
ผ่านการฝึ กฝนในด้านกระบวนการทางกฎหมายและกฎหมายสารบัญญัติ เจ้าหน้าที�ตาํ รวจอาจไม่เต็มใจส่งต่อคดีไปยัง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เนื�องจากส่วนใหญ่ แล้วขาดข้อมูลเกี� ยวกับหลักการและแนวปฏิบตั ิเชิงสมานฉันท์
โดยเฉพาะอย่างยิง� กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทก�ี าํ ลังดําเนินการอยู่ หากเจ้าหน้าทีต� าํ รวจไม่มคี วามรูเ้ กีย� วกับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แล้ว เจ้าหน้าที�จะไม่สามารถแจ้งให้ผเู้ สียหายทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมในกระบวนการนี �
ควรสนับสนุนและกระตุน้ ให้ผดู้ แู ลการคุมประพฤติและผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน� ที�ใช้แนวทางเชิงสมานฉันท์ในการปฏิบตั งิ านของตน
ซึง� พวกเขาจําเป็ นต้องได้รบั การฝึ กอบรมทักษะใหม่ ๆ เพิ�ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและอาสาสมัครชุมชนที�เกี�ยวข้องกับโครงการจะต้องได้รบั การฝึ กอบรมเชิงเทคนิค
และทักษะที�มีประสิทธิภาพตามที�พวกเขาต้องการเพื�อให้รูส้ กึ มั�นใจในการเข้าร่วมในกระบวนการใหม่ ซึง� ยุทธศาสตร์เพิ�มเติม
ทีส� ามารถนํามาใช้เพือ� เอาชนะความคิดเชิงอนุรกั ษ์นยิ มของเจ้าหน้าทีก� ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาคือการโน้มน้าวให้พวกเขา
เข้าร่วมในกระบวนการเชิงสมานฉันท์โดยตระหนักในคุณค่าของแนวปฏิบตั เิ ชิงสมานฉันท์ ทัง� นี � การดําเนินงานในระดับบุคคลนี �
มีรายงานว่า ผูบ้ ริหารระดับสูงของตํารวจ อัยการและผูพ้ ิพากษาที�ยงั มีขอ้ สงสัยอาจกลายเป็ นผูส้ นับสนุนที�แข็งขันในไม่ชา้
ในทางกลับกัน ปั ญหาหนึง� ที�เกิดขึน� ได้แก่ องค์กรต่าง ๆ อาจนํากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน “เชิงสัญลักษณ์”
โดยระบุถึงแนวทางปฏิบตั ิในปั จจุบนั ว่าเป็ นกระบวนการ “เชิงสมานฉันท์” ซึง� ทําให้การเปลี�ยนแปลงในนโยบายและทิศทาง
ซึง� เรียกร้องโดยแนวปฏิบตั เิ ชิงสมานฉันท์ท�ีแท้จริงนัน� ถูกบิดเบือนไป
นอกจากนี � การวิเคราะห์และสรรหาพันธมิตรที�จะสนับสนุนการเปลี�ยนแปลงที�เสนอไปอย่างกระตือรือร้นนัน� มีความสําคัญ
อย่างยิง� เทียบเท่ากับการวิเคราะห์ตวั บุคคลในตําแหน่งสําคัญในระบบงานยุตธิ รรม ซึง� ยินดีให้ความร่วมมือกับการใช้แนวทาง
การมีสว่ นร่วมและสมานฉันท์ และขับเคลื�อนการสนับสนุนได้ ทัง� นี � ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหลักจะต้องมีสว่ นร่วมในการวางแผน
และดําเนินการเปลี�ยนแปลงไปยังกระบวนการที�มีอยู่ในระยะแรกของการพัฒนากระบวนการ ตัวอย่างเช่น อัยการอยู่ใน
ตําแหน่งสําคัญในการส่งต่อคดีไปยังกระบวนการใหม่ซง�ึ ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษ และจะต้องรับรู ว้ า่ บุคลากรในระบบ
งานยุติธรรมจะต้องรับความเสี�ยงในการสนับสนุนการริเริ�มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งพวกเขาอาจไม่พร้อมรับ
ความเสี�ยงเหล่านัน� ได้ทงั� หมด
ประการสุดท้าย มีความสําคัญอย่างยิง� ทีว� า่ ผูท้ เ�ี กี�ยวข้องในการพัฒนาและดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มที งั� บุคคล
ภายนอกหรือภายในระบบงานยุติธรรม เพื�อสร้างเครือข่ายการสนับสนุนในชุมชน ภาคเอกชน ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรศาสนา และองค์กรภาคประชาสังคมอื�น ๆ สถาบันการศึกษา ตลอดจนในระบบงานยุตธิ รรมเอง ซึง� จะช่วยรับประกัน
ความอยูร่ อดในระยะยาวและความยั�งยืนของกระบวนการใหม่
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การขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้แก่การเข้าร่วมกระบวนการ และการสนับสนุนของบุคลากรในระบบ
ยุติธรรมทางอาญา
ประโยชน์ของแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะยิ�งทวีคูณเมื�อบุคลากรในองค์กรสามารถเข้าใจหลักการและ
แนวปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ควรพัฒนายุทธศาสตร์การสือ� สารเพือ� การเรียกร้อง และดำรงไว้ซง�ึ การสนับสนุน รวมทัง� การใช้สอ�ื การนำเสนอ
ต่อกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ ในชุมชน การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การประชุม “คณะทำงาน” บุคลากร
ระบบยุติธรรม และบุคลากรในชุมชนที�มีส่วนร่วมในการริเริ�มกระบวนการเชิงสมานฉันท์ เพื�อสร้างชุมชนแห่ง
การปฏิบัติ และสร้างกลไกในการรับข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์อย่างต่อเนื�อง
ยุทธศาสตร์เหล่านีต� อ้ งเป็นองค์ประกอบของแผนงานโดยรวมเพือ� รักษาแรงกระตุน้ ในการสนับสนุนกระบวนการ
เชิงสมานฉันท์ ในกรณีที�ไม่มียุทธศาสตร์เหล่านี�หรือไม่สามารถดำเนินกระบวนการหรือกิจกรรมได้ต่อเนื�องนั�น
ประสิทธิภาพของกระบวนการเชิงสมานฉันท์จะลดลงอย่างยิ�ง
ผู้บริหารงานยุติธรรมทางอาญาที�กำหนดการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์สามารถคาดการณ์ได้ถึงการ
เผชิญกับการต่อต้านทั�งเชิงรุกและเชิงรับต่อความพยายามเหล่านี� ดังนั�น พวกเขาจะต้องพิจารณาและรับมือ
กับข้อกังวลเหล่านี�โดยไม่ลดทอนความซื�อตรง และแน่วแน่ต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

7.7 การขับเคลื่อนชุมชน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถูกนำเสนอขึ�นเป็นครั�งแรกเพื�อนำข้อกังวลและประเด็นปัญหาที�เกี�ยวข้องกับผู้เสียหาย
ไปสูก่ ารขับเคลือ� นบทบาทของสังคมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัจจุบนั กระบวนการเชิงสมานฉันท์ได้รบั ความสำคัญมาก
ยิง� ขึน� เนือ� งมาจากคุณลักษณะการมีสว่ นร่วม และความสามารถในการสร้างการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ในการค้นหาแนวทางแก้ปญ
ั หาทีเ� หมาะสมต่ออาชญากรรมรายกรณี ทัง� นี� กระบวนการยุตธิ รรมแบบมีสว่ นร่วม
เป็นสิง� ทรงพลังและได้รบั การสนับสนุนอย่างยิง� เมือ� ผนวกรวมกับการแก้ปญ
ั หาโดยศาลยุตธิ รรมและศาลชุมชน กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หนุนเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ชมุ ชนได้ดี อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักของกระบวนการ
ยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมคือการค้นหาแนวทางที�สามารถขับเคลื�อนและระดมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน สามารถปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดได้���
การมีส่วนร่วมของชุมชนเกี�ยวข้องกับการรับรู้สาธารณะและการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยทั�วไปนั�น
งานวิจยั ในหลายประเทศแสดงให้เห็นว่า ความรูส้ าธารณะเกีย� วกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ยงั มีจำกัด แต่ทศั นคติ
ของสาธารณะเกีย� วกับกระบวนการนีเ� ป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิง� เมือ� สาธารณะมีบทบาทในองค์ประกอบหลักของ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น การชดเชย ชดใช้ความเสียหาย และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน���
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102 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

อาชญากรรมเป็ นประเด็นทางสังคมและไม่ได้เป็ นเพียงความขัดแย้งส่วนตัว การมีสว่ นร่วมของชุมชนจึงสําคัญอย่างยิ�งต่อ
ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซ�งึ ปรากฏในหลายรู ปแบบ รวมทัง� ในแบบที�อาจเป็ นประเด็นปั ญหา192
น่าเสียดายว่า ความท้าทายประการหนึ�งที�เกิดขึน� ซํา� บ่อยครัง� ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ จะดําเนินการตาม
แนวคิดว่าด้วยการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั จิ ริงให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร193 ตามที�กล่าวไว้กอ่ นหน้านี � คําถามที�มกั
เกิดขึน� เสมอว่า “ชุมชนคือใครและเป็ นอย่างไร” นัน� Bazemore และ Umbriet ได้ตงั� ข้อสังเกตว่า “วิธีท�ีชมุ ชนกําหนดและ
การมีสว่ นร่วมในรูปแบบการประชุมเชิงสมานฉันท์เป็ นปัจจัยสําคัญทีจ� ะส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับการมีสว่ นร่วม รวมทัง�
ความเป็ นเจ้าของชุมชนของพลเมือง” 194 ทัง� นี � มีการตัง� ข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่า แนวทางต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ทด�ี าํ เนินการกับชุมชนมี “มุมมองเชิงศีลธรรมต่อชนบทซึง� อาจพิสจู น์ได้วา่ มีปัญหาในทางปฏิบตั ”ิ 195 เราไม่สามารถ
สรุปได้แน่นอนว่า ชุมชนจะต้องมีเมตตากรุณา เนื�องจาก “อาจมีอนั ตรายโดยธรรมชาติจากอํานาจที�ใช้โดยชุมชน”196 อย่างไร
ก็ตาม ในหลายบริบทนัน� คําถามที�ว่า ชุมชนคือ “ใครและอะไร” นัน� ไม่ใช่ประเด็น เนื�องจากแต่ละคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
ชุมชนของพวกเขาประกอบด้วยอะไรบ้าง
แนวคิดเกี�ยวกับชุมชนเปิ ดกว้างในระดับหนึ�งในการให้คาํ นิยามชุมชน และจะต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวังในการเข้าไปยัง
ชุมชนหนึง� ๆ การขับเคลื�อนหรือระดมความร่วมมือในชุมชนเริม� ต้นด้วยการวิเคราะห์บคุ คลและกลุม่ บุคคลที�ได้รบั ผลกระทบ
จากความขัดแย้ง และผูใ้ ดในชุมชนทีอ� ยูใ่ นฐานะทีจ� ะเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ความเข้าใจถึงความต้องการของชุมชน
ตลอดจนทรัพย์สนิ และศักยภาพของชุมชนเป็ นองค์ประกอบพืน� ฐานที�สาํ คัญของกระบวนการนี � ในบางกรณีอาจนําไปสูก่ าร
ตระหนักว่า ชุมชนที�ตอ้ งการการเยียวยามากที�สดุ เป็ นหนึง� ในชุมชนไม่ก�ีแห่งที�สามารถขับเคลือ� นตัวเองได้สาํ เร็จ และมีสว่ นร่วม
เต็มทีใ� นกระบวนการเชิงสมานฉันท์โดยชุมชน ซึง� น่าแปลกใจว่า ผูส้ งั เกตการณ์บางคนสรุปว่า “กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
จําเป็ นต้องประกอบด้วยชุมชนที�ประสบความสําเร็จ”197 อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที�นา่ เศร้าประการหนึง� คือ ผูก้ ระทําความผิด
จํานวนมากไม่ได้มาจากชุมชนหรือกลับไปสูช่ มุ ชนที�ประสบความสําเร็จหรือมีสภาพแวดล้อมที�ดี ในความเป็ นจริงนัน� ส่วนใหญ่
แล้ว พวกเขามาจากชุมชนที�เผชิญความท้าทายจากความยากจน การว่างงาน การถูกกีดกันทางสังคม มีความแปลกแยก
และผิดกฎหมายอยูแ่ ล้ว
เมื�อโครงการมีการออกแบบเฉพาะเพื�อให้สมาชิกชุมชนมีสว่ นร่วม ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาคดีแบบวงกลมหรือการประชุม
ล้อมวงพิจารณาข้อพิพาทจะต้องตอบคําถามเชิงปฏิบตั หิ ลายข้อเกี�ยวกับการมีสว่ นร่วมของสมาชิกชุมชน ผูท้ �ีรูส้ กึ ว่าตนได้รบั
ผลกระทบจากการกระทําความผิด หรือมีความสนใจต่อผลลัพธ์ของกระบวนการ198 ซึง� รวมถึงการพิจารณาว่า ใครได้รบั ผลกระทบ
จากอาชญากรรม และการจําแนกบุคคลทีส� ามารถเข้าร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การค้นหาแนวทางในการเข้าถึงพวกเขา
และการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของผูท้ เ�ี กีย� วข้องทัง� หมดในสถานการณ์ คําถามทีว� า่ ใครคือ “ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย” ในกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์นนั� อาจไม่พบคําตอบได้อย่างง่ายดายหรือชัดเจน199
192
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แนวทางปฏิบตั ิของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จาํ นวนมากเปิ ดโอกาสให้เกิดการเปลี�ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลหรือระบบยุตธิ รรมทางอาญากับชุมชน ทัง� นี � ถือได้วา่ ชุมชนมีบทบาทแข็งขันในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและความ
ขัดแย้ง ซึง� ในการดําเนินการดังกล่าวนัน� ศักยภาพในการแก้ปัญหาและการควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็ นทางการ ตลอดจน
ความเอือ� อาทร และความสมานฉันท์ของชุมชนจะมีความแข็งแกร่งยิ�งขึน� อย่างไรก็ตาม ไม่อาจสันนิษฐานได้เสมอไปว่า
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมีผลด้านการเยียวยาและการเปลี�ยนแปลง หากพิจารณาถึงสถานการณ์
ที�ชมุ ชนกําลังเผชิญ ในบางกรณี ความตึงเครียดทางสังคม ความเหลื�อมลํา� และความไม่เท่าเทียม ความแตกต่างทางอํานาจ
การกีดกันรูปแบบต่าง ๆ การเลือกปฏิบตั หิ รือการขับออกจากลุม่ ทีม� อี ยูใ่ นชุมชนอาจทวีความเลวร้ายลงกว่าเดิมแทนทีจ� ะบรรเทา
ลงจากการใช้กระบวนการยุตธิ รรมแบบมีสว่ นร่วม แต่อย่างน้อยทีส� ดุ นัน� ควรพิจารณาถึงความเป็ นไปได้เหล่านีใ� นการออกแบบ
และดําเนินกระบวนการใหม่
เพื�อให้ชุมชนมีส่วนร่วมเต็มที�ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้องพิจารณาแนวทาง ดังต่อไปนี�
• กระบวนการจะร่วมมือกับสื�อมวลชนในการแจ้งข่าวสารและให้ความรู้แก่สาธารณะเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์อย่างไร
• ลำดับชั�นและพลวัตของอำนาจในชุมชนเป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนที�มีส่วนร่วมและต่อ
กระบวนการเชิงสมานฉันท์อย่างไร?
• มีแนวทางใดบ้างที�ช่วยในการตัดสินหรือกำหนดว่า จะให้ใครมีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงสมานฉันท์
• จะใช้กลยุทธ์ใดได้บา้ งเพือ� ระดมการสนับสนุนจากชุมชน และสร้างความยัง� ยืนให้แก่การมีสว่ นร่วมของสมาชิกชุมชน
ในฐานะผู้ไกล่เกลี�ย ผู้จัดกระบวนการ และพี�เลี�ยงในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
• ควรพัฒนายุทธศาสตร์ใดบ้างเพื�อลดผลกระทบด้านลบที�อาจเกิดขึ�นจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
• สมาชิกชุมชนควรได้รบั การฝึกอบรมและฝึกทักษะอะไรบ้างเพือ� ให้สามารถเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
• สมาชิกชุมชนที�ไม่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางสามารถเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ในระดับใด
• โครงสร้างและกระบวนการที�มีอยู่สามารถใช้เป็นพื�นฐานหรือจุดเริ�มต้นให้แก่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ได้ในระดับใด
สำหรับโครงการเชิงสมานฉันท์บางโครงการนัน� การมีสว่ นร่วมของพลเมืองในการแก้ปญ
ั หาสามารถทำได้โดยการมอบหมายความ
รับผิดชอบให้แก่ผเู้ ข้าร่วมบางคนทำหน้าทีส� นับสนุนผูก้ ระทำความผิดหรือผูเ้ สียหาย หรือการจัดหางานหรือโอกาสในการให้บริการ
สังคมแก่ผู้กระทำความผิด

การแจ้งข้อมูลแก่ชุมชน
การแจ้งข้อมูลความคืบหน้าและการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้ชมุ ชนทราบอย่างต่อเนือ� งเป็นเงือ� นไขขัน� แรก
ของความสำเร็จของโครงการ ชุมชนบางแห่งอาจยังมีความเข้าใจผิดบางประการเกีย� วกับผลกระทบและความชอบธรรมทาง
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
การทำงานกับสือ� มวลชนคือ การสร้างความเข้าใจเกีย� วกับโครงการเชิงสมานฉันท์ให้แก่ชมุ ชนและนำเสนอพัฒนาการใหม่ ๆ

104 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ที�ไม่ควรมองข้าม200 เรือ� งราวเชิงลบและน่ากลัวอาจนําไปสูค่ วามเข้าใจผิดและการรับรูท้ �ีไม่ถกู ต้องของสาธารณะ สามารถนํา
หน่วยงานอืน� ๆ ไปสูก่ าร “ปิ ดกัน� การรับรู”้ เกีย� วกับโครงการ ในทางตรงกันข้าม ประสบการณ์เชิงบวกของผูเ้ ข้าร่วมไม่วา่ จะสือ� สาร
ผ่านสื�อหรือกลไกอื�น ๆ อาจส่งผลตรงกันข้าม
โครงการที�ประสบความสำเร็จจะมีแผนการสื�อสารที�มั�นคงบนพื�นฐานความซื�อสัตย์และความโปร่งใส แม้ว่าในบางครั�งมีข้อ
จำกัดจากความจำเป็นที�จะต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกระบวนการก็ตาม ทั�งนี� จะต้องหลีกเลี�ยงข้อความ
หรือแถลงการณ์สาธารณะทีเ� กินความจริง การวิพากษ์วจิ ารณ์ทไ�ี ม่จำเป็นหรือไม่เป็นธรรมของหน่วยงานอืน� หรือองค์ประกอบ
อืน� ๆ ของกระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนการกล่าวอ้างข้อดีและความสำเร็จของกระบวนการเกินจริง ซึง� ควรนำเสนอข้อเท็จจริง
และเรือ� งราวของผูค้ นด้วยเหตุผลและซือ� ตรงทีส� ามารถเชือ� มโยงกับสาธารณะได้ ทัง� นี� สามารถระดมความช่วยเหลือจากผูน้ ำ
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

7.8. การยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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
ของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม มีผเู้ สียหายเพียงร้อยละ �.� เท่านัน� ทีไ� ด้รบั โอกาสให้พบกับผูก้ ระทำความผิด ส่วนผูเ้ สียหาย
อีกร้อยละ ��.� กล่าวว่า พวกเขาไม่ได้รับโอกาสให้พบกับผู้กระทำความผิด และผู้เสียหายร้อยละ ��.� ระบุว่า พวกเขา
ยอมรับหากมีข้อเสนอให้พบกับผู้กระทำความผิด���
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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 และจะต้องได้รบั การสนับสนุนในทุก ๆ ขัน� ตอนของกระบวนการ รวมทัง� การสนับสนุนอืน� ๆ
ทัง� นี� ผูเ้ สียหายทีต� กลงเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มคี วามเสีย� งและมีขอ้ จำกัด แม้วา่ ส่วนใหญ่แล้วเป็นทีเ� ข้าใจว่า
ผูเ้ สียหายจะยินยอมเข้าร่วมกระบวนการและจะไม่ถกู บังคับให้เข้าร่วม ทัง� นี� ไม่ได้หมายว่า ผูเ้ สียหายจะขัดขวางการดำเนินงาน
ของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์หากเขาไม่เห็นพ้องทีจ� ะเข้าร่วมกระบวนการ ในเขตอำนาจศาลบางแห่งนัน� ผูเ้ สียหาย
จะได้รบั อำนาจในการควบคุมกระบวนการในระดับทีส� งู ขึน� ไป ตัวอย่างเช่น ผูเ้ สียหายอาจมีอำนาจยับยัง� ในกรณีทต�ี นไม่ประสงค์
ให้มีการดำเนินการประชุมต่อไป แต่เกิดขึ�นไม่บ่อยนัก
เจ้าหน้าที� ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีประสบการณ์ด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีข้อเสนอแนะบางประการในการส่งเสริม
การเข้าร่วมของผู้เสียหาย ดังต่อไปนี���
�ี
• หนุนเสริมหรือส่งเสริมให้ผู้เสียหายสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยตัวเอง
• ส่งเสริมความตระหนักถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่สาธารณะ
• สร้างความตระหนัก และให้ข้อมูลผู้เสียหายถึงความเป็นไปได้ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยเร็วที�สุด
หลังจากผู้เสียหายประสบเหตุการณ์
• แก้ปัญหากรณีเจ้าหน้าที�งานยุติธรรมในพื�นที�มีข้อจำกัดในการส่งต่อคดี
• สร้างตัวเลือกและทางเลือกให้แก่ผเู้ สียหาย (เวลา กระบวนการ ทำเลทีต� ง�ั ทางเลือกในการเข้าร่วมของผูเ้ สียหายต่าง 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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106 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ผูเ้ สียหายต้องการได้รบั แจ้งข้อมูลเพื�อที�จะทราบถึงทางเลือกของตัวเอง และสามารถตัดสินใจได้วา่ ต้องการให้มีการดําเนิน
กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกแบบไหน207 นอกจากนี � การระบุถงึ แนวทางการจําแนกคดีของผูใ้ ห้บริการกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ก็มีความสําคัญเช่นกัน ซึง� รวมถึงการส่งต่อคดีจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพืน� ที�และองค์กรพันธมิตร
การขอเข้าสูก่ ระบวนการด้วยตัวเองของผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทําความผิด และการจําแนกองค์ประกอบของคดี คดีท�ีมีศกั ยภาพ
จะถูกจําแนกโดยเจ้าหน้าทีฝ� ่ ายบริหาร การจําแนกคดีโดยการเข้าถึงฐานข้อมูลของตํารวจและศาลเกี�ยวกับการกระทําความผิด
ผูก้ ระทําความผิด และผูเ้ สียหาย ซึง� โดยส่วนใหญ่แล้ว อยูใ่ นช่วงก่อนการพิจารณาคดี ซึง� เป็นทีย� อมรับว่าเป็นแนวทางทีม� ปี ระสิทธิภาพ
ที�สดุ 208 ยิ�งไปกว่านัน� ยังมีขอ้ เสนอแนะว่า การกําหนดให้การกระทําความผิดเฉพาะบางฐานซึง� ถูกกันไม่ให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ควรถูกเอาออกไป

ความพึงพอใจต่อการประชุมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียหายซึ�งจัดทำขึ�นโดยกระทรวงยุติธรรมประเทศนิวซีแลนด ์เมื�อไม่นานมานี�
มีการวัดผลประสบการณ์ของผูเ้ สียหาย และความพึงพอใจต่อกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทไ�ี ด้รบั ทุนสนับสนุน
จากกระทรวงยุติธรรมa การสำรวจแสดงให้เห็นว่า อย่างน้อยที�สุด ผู้เสียหายส่วนใหญ่พอใจกับการประชุม
เชิงสมานฉันท์ทพ�ี วกเขาเข้าร่วม (ร้อยละ ��) และโดยรวมมีความพึงพอใจกับประสบการณ์เกีย� วกับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ�งรวมถึงทั�งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม (ร้อยละ ��) เมื�อพิจารณาผลลัพธ์จาก
ประสบการณ์เชิงบวกของพวกเขานัน� ร้อยละ �� กล่าวว่า พวกเขามีแนวโน้มทีจ� ะแนะนำกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ให้แก่ผอู้ น�ื ทีม� สี ถานการณ์คล้ายคลึงกันนี� การมีสว่ นร่วมในการประชุมเชิงสมานฉันท์สง่ ผลกระทบ
ด้านบวกถึงสามในสี�ของผู้เสียหาย
สาเหตุสำคัญที�ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนไม่พอใจหรือมีแนวโน้มไม่แนะนำกระบวนการนี�ให้กับผู้อื�น ได้แก่
พวกเขารูส้ กึ ว่า ข้อมูลขัดแย้งกับสิง� ทีเ� กิดขึน� จริงในทีป� ระชุม พวกเขารูส้ กึ ว่า พวกเขาไม่มที างเลือกในการเข้าร่วม
ในกระบวนการนี� กระบวนการใช้เวลานานเกินไปนับตั�งแต่เหตุการณ์และการพบกับผู้กระทำความผิดครั�งแรก
พวกเขารูส้ กึ ว่า ผูก้ ระทำความผิดไม่จริงใจในการขอโทษ ขาดการติดตาม (ไม่มขี อ้ เสนอแนะเกีย� วกับสิง� ทีเ� กิดขึน�
กับผู้กระทำความผิด ผู้กระทำความผิดไม่ได้ทำตามข้อตกลงที�วางไว้ และไม่มีการติดตามผู้เสียหายเพื�อดูว่า
พวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ�มเติมหรือไม่)
a

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

สรุปสาระสำคัญ
�. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�ประสบความสำเร็จจะต้องตอบสนองความต้องการด้านกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ตลอดจนความต้องการภาวะด้านผูน้ ำ องค์กร และโครงสร้างทีแ� ข็งแกร่ง ความยัง� ยืนในการสนับสนุน
จากหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา การวิเคราะห์ และระดมทรัพยากรชุมชน และต่อยอดระบบงานยุติธรรม
ที�แข็งแกร่งที�มีอยู่ รวมไปถึงการวางแผนและการติดตามการดำเนินงานอย่างรอบคอบ
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Wemmers (2017), “Judging Victims: Restorative choices for victims of sexual violence”.
อ้างแล้ว.
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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
�. ความท้าทายพืน� ฐานสำหรับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื การแสวงหาวิธกี ารในการระดมการมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาสังคม และการมีสว่ นร่วมในเชิงบวกของชุมชนอย่างมีประสิทธิผลไปพร้อมกับการปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด
�. การมีสว่ นร่วมของชุมชนสัมพันธ์กบั การรับรูข้ องสาธารณะและการสนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
�. การยกระดับการมีสว่ นร่วมของผูเ้ สียหายในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มคี วามสำคัญอย่างยิง� ในการ
ดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทป�ี ระสบความสำเร็จ ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของผู้เสียหายโดย
• เอื�ออำนวยหรือส่งเสริมให้มีการขอเข้าสู่กระบวนการด้วยตัวเอง
• ยกระดับความตระหนักในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
• สร้างความตระหนักและให้ขอ้ มูลเกีย� วกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แก่ผเู้ สียหายโดยเร็วทีส� ดุ
หลังจากประสบเหตุ
• แก้ปญ
ั หาข้อจำกัดในเชิงศักยภาพของเจ้าหน้าทีย� ตุ ธิ รรมในพืน� ทีใ� นการส่งต่อผูเ้ สียหายมายังกระบวนการ
• ส่งเสริมให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงบริการสำหรับผู้เสียหาย
• สร้างความความเชือ� มัน� ว่า การเข้าร่วมกระบวนการจะมีการเสริมทักษะและได้รบั การเตรียมความพร้อม
• ขจัดอุปสรรคในการเข้าร่วมกระบวนการของผู้กระทำความผิด

8. การกำกับดูแล การติดตามและ
การประเมินผลกระบวนการ
บทนีก� ล่าวถึงการติดตามกระบวนการและกลไกการกํากับดูแล เพื�อกํากับการบริการด้านงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ
ผูจ้ ดั อบรมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ และเพื�อติดตามการดําเนินการตามมาตรฐานเชิงคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานระดับประเทศตลอดจนมาตรฐานอื�น ๆ หลักการพืน� ฐาน (ย่อหน้าที� ��) สนับสนุนรัฐภาคีให้ร่วมมือกับภาค
ประชาสังคมตามที�เหมาะสม เพื�อส่งเสริมการวิจยั และการประเมินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื�อ “ประเมินระดับ
ของผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์ ในฐานะที�กระบวนการเป็ นส่วนเสริมและเป็ นทางเลือกในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและเสนอ
ผลลัพธ์อนั พึงประสงค์แก่ทุกฝ่ าย” นอกจากนี � หลักการพืน� ฐาน ยังตระหนักว่า กระบวนการเชิงสมานฉันท์อาจเปลี�ยน
แปลงได้ตลอดเวลา และ “ควรใช้ผลการวิจยั เเละการประเมินผลเป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายและกระบวนการต่อไป”

8.1 การกำกับดูแล
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรได้รับการกำกับดูแลด้วยมาตรฐานที�หน่วยงานผู้มีอำนาจบริหารกฎหมายให้การ
ยอมรับ และจะต้องพัฒนามาตรฐาน ขีดความสามารถ จริยธรรม และขัน� ตอนทีค� ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ รวมทัง� จะต้องกำหนดมาตรฐานและขัน� ตอนการคัดเลือก การฝึกอบรม การสนับสนุน การกำกับดูแล
และการประเมินผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ปัจจุบัน งานวิจัยไม่อาจชี�ชัดว่า ผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีศักยภาพจะมีความสามารถในการดำเนิน
กระบวนการได้ดีกว่าผู้จัดกระบวนการคนอื�น ซึ�งการวิจัยที�เป็นระบบเกี�ยวกับผู้จัดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
พบว่า “เพื�อให้เกิดผลลัพธ์ความยุติธรรมเชิงกระบวนการจากการประชุมคดียุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั�น การคัดเลือกผู้จัด
กระบวนการจากความสามารถพิเศษนั�นมีความสำคัญมากกว่าประสบการณ์หรือการฝึกฝน”���
หน่วยงานอิสระทีม� อี ำนาจบริหารกฎหมายควรทำหน้าทีก� ำกับดูแลการบริการด้านงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และผูฝ้ กึ อบรม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกเหนือจากศาล ซึ�งทำหน้าที�กำกับดูแลคดีบางคดี โดยเป็นผู้ทบทวนข้อตกลงและ
ผลลัพธ์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แล้วนัน� การมีกลไกอืน� ๆ เพือ� ทำหน้าทีก� ำกับดูแลกระบวนการอย่างครอบคลุม
มีความสำคัญอย่างยิ�งเพื�อรักษาคุณภาพของกระบวนการทั�งหมด และเพื�อรับประกันถึงความเที�ยงตรงและการยึดมั�น
ตามหลักการกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ อีกทัง� เพือ� ตรวจสอบว่า กระบวนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานอืน� ๆ
ที�มีอยู่ ในบางกรณี การกำกับดูแลจะดำเนินการผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อย่างต่อเนื�อง
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การรั บ รองและใช้ ม าตรฐานกระบวนการหมายรวมถึ ง การมี ก ลไกกำกั บ ดู แ ลกระบวนการที � เ ป็ น อิ ส ระ ตั ว อย่ า งเช่ น
ในสหราชอาณาจักรมีกรอบการประกันคุณภาพซึ�งดำเนินการโดยสภาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice
Council - RJC) สภาได้พฒ
ั นามาตรฐานการบริการด้านงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ซง�ึ กำหนดมาตรฐานทีบ� ริการจะต้องปฏิบตั ิ
ตามในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที�มีประสิทธิภาพและปลอดภัย บริการที�พิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการด้านงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะได้รบั เครือ� งหมายรับรองคุณภาพบริการเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Service Quality Mark - RSQM)���

8.2 ความจำเป็นในการติดตามและการประเมินผล
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
ทีจ� ะวิเคราะห์ปจั จัยสนับสนุนหรือปัจจัยทีเ� ป็นข้อจำกัดต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ และเพือ� ให้พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
โดยใช้หลักฐานจากการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินการกระบวนการใหม่ ๆ
ในการสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลที�เป็นระบบยิ�งขึ�นนั�น จะต้องระบุและรวบรวมข้อมูลที�จำเป็นตามวัตถุประสงค์การ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง ตั�งแต่ช่วงแรกที�พัฒนากระบวนการและก่อนเริ�มดำเนินการ และจะต้องกำหนด
มาตรฐานและเป้าหมายของกระบวนการพร้อมกับมีกลไกการประเมินผลกระบวนการ���
กระบวนการประเมินผลสามารถใช้ทั�งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงสถิติที�ควรเก็บรวบรวม ได้แก่
• จำนวนและประเภทคดีที�ส่งต่อไปยังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (รวมทั�งพฤติการณ์การกระทำผิด)
• หน่วยงานที�ส่งต่อคดี
• อัตราเเละความถี�ที�ผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายเห็นพ้องที�จะเข้าร่วมกระบวนการ
• เหตุผลที�ผู้เสียหายหรือผู้กระทำความผิดปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการ
• ระยะเวลาที�ใช้ในการเตรียมการ
• สัดส่วนของการประชุมคดีที�ผู้เสียหายเผชิญหน้าผู้กระทำความผิด
• การมีส่วนร่วมจากคู่กรณีแต่ละฝ่าย
• ระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์
• ลักษณะและเนื�อหาของข้อตกลงซึ�งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการ
• อัตราความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อตกลง
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110 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

• อัตราและประเภทการกระทําผิดซํา� ของผูท้ �ีเคยผ่านกระบวนการเชิงสมานฉันท์
• จํานวนอาสาสมัครและชั�วโมงการทํางานของอาสาสมัครในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
• ข้อมูลเกี�ยวกับค่าใช้จา่ ย
• ประวัตแิ ละพืน� เพ (เช่น อายุ เพศ เชือ� ชาติ) ของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม ผูก้ ระทําความผิด สมาชิกชุมชนทีม� สี ว่ นร่วม
ในกระบวนการเชิงสมานฉันท์ และผูจ้ ดั กระบวนการ
• มุมมองของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ และความพึงพอใจต่อประสบการณ์และผลลัพธ์ของกระบวนการ
นอกจากนี � ยังสามารถเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตกระบวนการเชิงสมานฉันท์ การสัมภาษณ์ หรือการประชุม
กลุ่มย่อยกับคู่กรณี นักวิชาชี พและผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ควรพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูล เพื�อเก็บข้อมูลคดีท�ีรบั เข้าสู่กระบวนการ บุคคลที�เกี�ยวข้อง บริการที�มี และผลลัพธ์
จากกระบวนการ สภายุโรปแนะนําว่า หน่วยงานที� มีอาํ นาจบริหารกฎหมายควรเก็ บข้อมูลที� ไม่ระบุตัวตนทั�วประเทศ
และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวเพื�อการวิจยั และการประเมินผล213 ซึ�งการพัฒนากรอบการวัดผลลัพธ์กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ระดับชาติเป็ นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการประเมินและเปรียบเทียบผลการประเมินอย่างเป็ นระบบ
สภายุโรปยังแนะนําด้วยว่า ควรแลกเปลี�ยนข้อมูลระหว่างประเทศด้านการใช้กระบวนการ การพัฒนากระบวนการ เเละ
ผลลัพธ์จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนควรสร้างนโยบาย การวิจยั การฝึกอบรม และแนวทางใหม่ ๆ ร่วมกัน214

8.3 ข้อควรพิจารณาในการประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ข้อควรพิจารณาในการประเมินประสิทธิ ภาพกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีอยู่ดว้ ยกันหลายประการ รายการ
ต่อไปนีเ� ป็ นเพียงบางส่วน ซึ�งยังไม่ได้ครอบคลุมประเด็นทัง� หมด
• อุปสรรคในการเข้าถึงพืน� ที�วิจยั ข้อมูล และผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ
• อุปสรรคในการเข้าถึงกลุม่ ควบคุมซึง� เป็ นผูเ้ สียหายทางอาญา และการเข้าถึงผูก้ ระทําความผิดซึง� อยู่ภายใต้ระบบ
ยุติธรรมทางอาญาปกติ รวมทัง� อุปสรรคในการควบคุมการดําเนินงานวิจยั เนื�องจากการเข้าร่วมกระบวนการนัน�
ต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ
• ความหลากหลายของกระบวนการเชิงสมานฉันท์และความแตกต่างของเป้าหมายและวัตถุประสงค์
• กระบวนการเชิงสมานฉันท์มีลกั ษณะแตกต่างกันและจํานวนคดีท�ีกระบวนการดําเนินการก็ตา่ งกันด้วยเช่นกัน
• ข้อจํากัดในการควบคุมและเปรียบเทียบเกณฑ์การส่งต่อคดี ศักยภาพ และการฝึ กอบรมผูจ้ ดั กระบวนการ การดําเนิน
กระบวนการแต่ละคดีมกี รอบกฎหมายและนโยบายต่างกัน อีกทัง� แต่ละกระบวนการใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
ผลลัพธ์ตา่ งกันด้วย
• ตัวชีว� ดั ความสําเร็จของกระบวนการมีความหลากหลาย
• กรอบเวลาที�ใช้ประเมินผูก้ ระทําความผิดที�กระทําผิดซํา� ซึง� เข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์แต่ละกระบวนการมี
ความแตกต่างกัน
• แต่ละกระบวนการใช้มาตรการเฉพาะในการประเมินระดับ “ความพึงพอใจ” ระดับ “ความกลัว” ของผูเ้ สียหายทางอาญา
เเละผูก้ ระทําความผิด และความคาดหวังที�ผกู้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายมีตอ่ กระบวนการเชิงสมานฉันท์ตา่ งกัน
• วิธีการประเมินประสบการณ์ของผูเ้ สียหายทางอาญาและผูก้ ระทําความผิดทีม� ตี อ่ กระบวนการเชิงสมานฉันท์
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.
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• การควบคุมบริบทต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น ความแตกต่างระหว่าง
เมือง/ชนบท ชุมชนทีม� หี ลายชาติพนั ธุ/์ ชุมชนทีม� ชี าติพนั ธุเ์ ดียวกัน ชุมชนทีม� ปี ญ
ั หาสูง/ชุมชนทีม� คี วามกลมเกลียวสูง
• การควบคุมความหลากหลายของประเภทการฝึกอบรมที�เจ้าหน้าที�กระบวนการและผู้จัดกระบวนการได้รับ
• การควบคุมกรอบกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที�กระบวนการเชิงสมานฉันท์ใช้
• การสังเกตกระบวนการเชิงปริมาณซึ�งมีความเป็นอัตวิสัยสูง มีความเฉพาะตัว เเละมีปฏิสัมพันธ์
• การพัฒนามาตรการเพื�อประเมินว่ากระบวนการเชิงสมานฉันท์สามารถส่งเสริมศักยภาพแก่ชุมชน ครอบครัว เเละ
ศักยภาพของระบบได้ในระดับใด
• การพัฒนามาตรการเพือ� ประเมินการเสริมสร้างศักยภาพให้ผเู้ สียหาย การสำนึกของผูก้ ระทำความผิด และการฟืน� ฟู
• การนำแนวคิดต่าง ๆ มาปฏิบตั จิ ริง เช่น ศักยภาพในชุมชน ศักยภาพในครอบครัว ศักยภาพของระบบ การเสริมพลัง
ให้ผู้เสียหาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน
• การพัฒนามาตรการเพือ� ประเมินว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทด�ี ำเนินการมีความคุม้ ทุนหรือไม่และอย่างไร
โดยเฉพาะการเปรียบเทียบความคุ้มทุนระหว่างกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาปกติ
นอกจากนัน� การประเมินผลส่วนใหญ่ท�ีดาํ เนินการมาจนถึงปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของผูเ้ สียหายทางอาญา
และผูก้ ระทําความผิด ในอนาคตนัน� งานวิจยั จะต้องศึกษาถึงความเห็นของนักการเมืองและผูบ้ งั คับใช้กฎหมายอาวุโส รวม
ทัง� บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื�องจากการตัดสินใจ การปฏิบตั ิหรือไม่ปฏิบตั ิการใด ๆ นัน� ส่งผลต่อการ
พัฒนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ การดําเนินกระบวนการ และความสําเร็จของกระบวนการในท้ายที�สดุ เช่นเดียวกัน
การวิจยั ในอนาคตจะต้องให้ความสําคัญกับบทบาทของผูจ้ ดั กระบวนการซึง� ส่งผลต่อความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ รวมทัง� ผลกระทบจากการฝึ กอบรม บุคลิกลักษณะและท่าที รวมทัง� ประสบการณ์ของผูจ้ ดั กระบวนการในการ
สร้างผลลัพธ์อนั พึงประสงค์อีกด้วย
การวัดผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทาํ ได้หลายวิธี เช่น การใช้ตวั ชีว� ดั เชิงอัตวิสยั ได้แก่ การสํารวจระดับ
ความพึงพอใจของผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และบุคคลที�สาม เช่น ผูอ้ าศัยในชุมชน หรือวิธีวดั เชิงข้อเท็จจริง เช่น ระดับและ
ความรุนแรงของการกระทําความผิดซํา� ระดับความกลัวอาชญากรรมในชุมชน ตัวชีว� ดั อื�น ๆ ที�ใช้ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ สียหาย ได้แก่ ความพึงพอใจที�มีต่อ (ก) วิธีการจัดการคดี (ข) ผลลัพธ์ของคดี (ค) ผูจ้ ดั กระบวนการ (ง) ความเป็ นธรรม
ของกระบวนการและ (จ) ปฏิสมั พันธ์กบั ผูก้ ระทําความผิด
สุดท้าย เพื�อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการประเมินที�เคร่งครัดและเป็ นระบบนัน� ควรเปรียบเทียบประสบการณ์และทัศนคติของ
กลุม่ ผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายที�เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบั ประสบการณ์และทัศนคติของกลุม่
ผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายที�เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาปกติ

8.4 การวัดผลกระทบของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซ้ำ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีคุณสมบัติประการหนึ�งคือมุ่งวิเคราะห์อาชญากรรมหรือความขัดแย้งด้วยกรอบความคิดเชิง
บูรณาการ เพือ� จำแนกและแก้ไขเหตุการณ์โดยการแก้ปญ
ั หาทีต� น้ ตอ ทัง� นี� การสร้างกรอบประเมินผลเพือ� วัดระดับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเชิงสมานฉันท์ในการแก้ปัญหาที�รากเหง้านั�นค่อนข้างยากและท้าทาย ซึ�งการวัดผลกระทบประเภทต่าง ๆ
จะต้องออกแบบการวิจัยที�มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลจากคู่กรณีที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการเชิงสมานฉันท์

112 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

ผูร้ ณรงค์เชิงนโยบายเพื�อช่วยเหลือผูเ้ สียหายชีใ� ห้เห็นว่า การที�ผเู้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดมีความพึงพอใจและได้รบั การ
ปฏิบตั ิท�ีเป็ นธรรมแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม หัวใจสําคัญในการ
ประเมินและอภิปรายผลความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั ขึน� อยู่กบั ผลลัพธ์ในการป้องกันการกระทํา
ผิดซา้ํ ในอนาคตอีกด้วย ทัง� นี � การยับยัง� ชั�งใจที�จะไม่ก่ออาชญากรรมเป็ นกระบวนการหนึง� ไม่ได้เป็ นเหตุการณ์ท�ีเกิดขึน� เพียง
ครัง� ใดครัง� หนึ�ง ซึง� ตามที�กล่าวไปแล้วข้างต้นนัน� กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถลดการกระทําผิดซํา� ได้ในบาง
สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น รายงานจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศนิวซีแลนด์แสดงให้เห็นว่า ในช่วงห้าปี ท�ีผ่านมานัน�
อัตราการกระทําผิดซ้ําของผูก้ ระทําความผิดที�เคยเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีเพียงร้อยละ �� ซึง� ลดตํ�าลง
ในช่วงเวลา �� เดือน และลดตํ�าลงร้อยละ �.� ในช่วงเวลาสามปี เมื�อเปรียบเทียบกับผูก้ ระทําความผิดกลุม่ อื�น215 นอกจากนี �
การศึกษาอื�น ๆ ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สง่ ผลให้ผกู้ ระทําความผิดเกิดความยับยัง� ชั�งใจไม่
ก่ออาชญากรรม216 งานศึกษาบางงานชีว� ่า ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีประสิทธิภาพในการดําเนินการกับอาชญากรรม
ร้ายแรงได้มากกว่าอาชญากรรมที�มีความร้ายแรงน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาต่าง ๆ กําหนดแนวคิดและวิธีการวัดผลการกระทําผิดซํา� โดยใช้ตวั แปรที�แตกต่างกันมาก ซึง� ตัวแปร
เหล่านีส� ่งผลต่อผลลัพธ์ของการศึกษาที�แตกต่างกัน ที�จริงแล้วนัน� ข้อค้นพบจากเอกสารการวิจัยเชิงประจักษ์เกี� ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทําผิดซํา� ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบสําคัญ ๆ
บางประการจากการประเมินผลกระบวนการที�ผา่ นมานัน� มีคณ
ุ ค่าและไม่สญ
ู เปล่า
การวิเคราะห์การประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บง่ ชีว� า่ โดยเฉลี�ยแล้ว การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์สมั พันธ์กบั การลดลงของการกระทําผิดซํา� ไม่มากนักแต่กย็ งั มีนยั สําคัญ ซึง� การวิเคราะห์ชวี � า่ การดําเนินกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ผูก้ ระทําความผิดที�มคี วามเสีย� งสูงมีอตั ราการกระทําความผิดซา้ํ ลดลง การดําเนิน
กระบวนการกับผูก้ ระทําความผิดที�มีความเสี�ยงตํ�ามีแนวโน้มว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า217
สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานบางคนแล้วนัน� สามารถเข้าใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ดีย�ิงขึน� ในฐานะที�กระบวนการ
“เป็ นองค์ประกอบหนึ�งของห่วงโซ่ของเหตุการณ์ท�ีอาจดลใจให้ผกู้ ระทําความผิดเปลี�ยนความคิดและพฤติกรรมได้ แต่ไม่
จําเป็ นว่า ต้องใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพียงกระบวนการเดียวเท่านัน� ”218 ท้ายที�สดุ นัน� กระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์มีแนวโน้มว่า สามารถส่งเสริมการยับยัง� และลดการกระทําความผิดซํา� หากว่า กระบวนการเป็ นส่วนหนึง� ของกรอบ
การฟื � นฟูพฤตินิสยั ที�มีความครอบคลุม เเละมุ่งเน้นการทํางานกับผูก้ ระทําความผิดที�มีความเสี�ยงสูงและกระทําความผิด
ร้ายแรง219

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.

8. การกำกับดูแล การติดตามและการประเมินผลกระบวนการ 113

งานวิจยั เกีย� วกับการกระทำความผิดซ้ำหลังจากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แสดงให้เห็นว่า สิง� ทีส� ามารถใช้พยากรณ์
การกระทำความผิดซ้ำคือปัจจัยทีเ� กีย� วข้องกับผูก้ ระทำความผิด เช่น อายุ อายุขณะกระทำความผิดครัง� แรก เพศ และประวัติ
การกระทำความผิดที�ผ่านมา เพศชายมีแนวโน้มกระทำความผิดซ้ำมากกว่าเพศหญิง และหากเยาวชนเริ�มกระทำความผิด
ตั�งแต่อายุยังน้อย จะมีโอกาสกระทำความผิดซ้ำสูงขึ�น��� การประเมินผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เกีย� วกับมิตอิ น�ื ๆ นอกเหนือจากตัวผูก้ ระทำความผิดมีความท้าทายมากกว่า เช่น กระบวนการทีม� อี ยูแ่ ละทีด� ำเนินการอยูเ่ สริม
พลังผู้เสียหายและชุมชนในระดับใด ซึ�งงานศึกษาดัชนีชี�วัดคุณภาพเหล่านี�จะต้องใช้การวิจัยเชิงลึก
การประเมินผลการประชุมคดีเชิงสมานฉันท์ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บางส่วนพิจารณาผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม
จากการประชุมคดีสำหรับผู้กระทำความผิดที�มีอายุน้อย ซึ�งนอกเหนือไปจากการทบทวนผลกระทบจากการประชุมคดีโดย
เปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากกระบวนพิจารณาความในศาลหรือโครงการหันเหคดีจากกระบวนการยุติธรรมที�ีศาลใช้แล้วนั�น
การศึกษาเหล่านีย� งั ให้ความสำคัญกับผลกระทบทีแ� ตกต่างหลากหลายทีเ� กิดขึน� กับผูก้ ระทำความผิด และลักษณะการประชุม
คดีที�จะทำนายโอกาสการกระทำความผิดซ้ำ��� การประเมินเหล่านี�วิเคราะห์ว่า ความแตกต่างในการดำเนินกระบวนการ
ทีส� มั พันธ์กบั การกระทำความผิดซ้ำแทนทีจ� ะเปรียบเทียบผลกระทบของการดำเนินกระบวนการสองกระบวนการหรือมากกว่า
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
สรุปสาระสำคัญ
�. กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ควรได้รบั การกำกับดูแลด้วยมาตรฐานทีไ� ด้รบั การยอมรับจากหน่วยงาน
ผู้มีอำนาจบริหารกฎหมาย และได้รับการประเมินผลโดยองค์กรอิสระ
�. จะต้องมีการติดตามผลและมีกลไกการกำกับดูแลการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (และผูฝ้ กึ
อบรมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์) และมีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน
การดำเนินการระดับชาติและมาตรฐานอื�นๆ
�. กลไกการกำกับดูแลมีส่วนสำคัญเเละจำเป็นในการรักษาคุณภาพกระบวนการโดยรวม เเละเพื�อให้แน่ใจว่า
กระบวนการยึดมัน� ต่อหลักการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอืน� ๆ ทีม� อี ยู่
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114 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

สรุปสาระสำคัญ (ต่อ)
�. การกำกับดูแลกระบวนการสามารถดำเนินการผ่านการรับรองคุณภาพกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ทุกกระบวนการอย่างต่อเนื�อง
�. ควรคาดการณ์และแก้ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นบ่อยครั�งในการประเมินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์
�. การวัดผลลัพธ์จากโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทำได้หลายวิธี อาทิ การใช้ตัวชี�วัดเชิงอัตวิสัย ได้แก่
การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และบุคคลที�สาม เช่น ผู้อาศัยในชุมชน
หรือวิธวี ดั เชิงข้อเท็จจริง เช่น การวัดระดับการกระทำผิดซ้ำเเละความอุกฉกรรจ์แห่งคดีทม�ี กี ารกระทำผิดซ้ำ
หรือระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมในชุมชน เป็นต้น
�. การตกลงใช้กรอบการวัดผลลัพธ์โครงการความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ เป็นพืน� ฐานเพือ� การประเมินโครงการ
และเพื�อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ

บทสรุป
ไม่มีสิ�งใดจำกัดการใช้หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เว้นแต่บุคลากรวิชาชีพด้านยุติธรรม องค์กรภาคประชาสังคม และ
สมาชิกชุมชนจำกัดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตน หลักการและแนวปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะตามเขตอำนาจศาลและชุมชนต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างทีใ� ช้ในคูม่ อื ฉบับนีใ� ห้ความ
สำคัญกับพลวัตของแนวปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ�งใช้ในเขตอำนาจศาลและชุมชนต่าง ๆ ทั�วโลก ควรใช้
ตัวอย่างเหล่านี�ในฐานะการอธิบายเพิ�มเติม และการแสดงถึงแนวทางที�ระบบยุติธรรมและชุมชนได้ใช้หลักการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ในการตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด ครอบครัว และชุมชนของพวกเขาโดยรวม
ประสบการณ์ของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัว� โลกแสดงให้เห็นว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มศี กั ยภาพมากพอทีจ� ะแก้ปญ
ั หา
และฟื�นฟูความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ยงั ทำให้เสียงจากผูเ้ สียหายทรงพลังมากขึน� เปิดโอกาสให้ผกู้ ระทำความผิดทางอาญาได้รบั ผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของตนและได้รบั ความช่วยเหลือทีจ� ำเป็นเพือ� แก้ปญ
ั หาเฉพาะ และชุมชนมียทุ ธศาสตร์ทม�ี ปี ระสิทธิภาพมากยิง� ขึน� ซึง� ไม่เพียง
แก้ปญ
ั หาอาชญากรรมเท่านัน� แต่ยงั พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันข้อพิพาทและเสริมศักยภาพในการแก้ปญ
ั หา
ความขัดแย้งอีกด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มิใช่วิธีการจัดการอาชญากรรมที� “ใช้ได้กับทุกสถานการณ์” ด้วยเหตุนี� กระบวนการจึงมี
วิวฒ
ั นาการและพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพือ� ให้รฐั บาลและชุมชนดำเนินการตามหลักการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในลักษณะ
ทีจ� ะตอบสนองความต้องการของผูเ้ สียหายจากอาชญากรรม ผูก้ ระทำความผิด และผูอ้ าศัยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรวัดผลความสำเร็จของแนวทางเชิงสมานฉันท์ประการหนึง� คือ การพัฒนาและเผยแพร่กระบวนการรูปแบบต่าง ๆ ซึง� หวัง
เป็นอย่างยิ�งว่า แนวทางและตัวอย่างในคู่มือฉบับนี�จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและชุมชนในการพิจารณาและดำเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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ภาคผนวก. องค์การสหประชาชาติ
หลักการพื้นฐานแห่งองค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการดำเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ในเรื่องทางอาญา
อารัมภบท
ระลึกว่า ความริเริม� ด้านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เติบโตอย่างมีนยั สําคัญทั�วโลก
ยอมรับว่า ความคิดริเริม� ต่าง ๆ มักอ้างอิงรูปแบบของความยุตธิ รรมตามจารีตและความยุตธิ รรมในกลุม่ ชนพืน� เมือง ซึง� มีมมุ มองว่า
โดยพืน� ฐานแล้ว อาชญากรรมเป็ นอันตรายต่อประชาชน
ยา้ํ เน้นว่า ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์คอื การพัฒนาวิธีการรับมือกับการก่ออาชญากรรมซึง� เคารพศักดิศ� รีและความเท่าเทียม
ของปัจเจกบุคคล สร้างความเข้าใจและส่งเสริมความสามัคคีในสังคมผ่านการเยียวยาผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และชุมชน
ยา้ํ เน้นว่า กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ชว่ ยให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมแสดงความรูส้ กึ และแบ่งปันประสบการณ์
ของตนได้โดยเปิ ดเผย และกระบวนการมีเป้าหมายเพื�อตอบสนองความต้องการของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ตระหนักว่า แนวทางเชิงสมานฉันท์ให้โอกาสผูเ้ สียหายได้รบั การฟื �นฟู รูส้ กึ ปลอดภัยขึน� และแสวงหาข้อยุติ ช่วยให้ผกู้ ระทําความผิด
ทราบข้อมูลเชิงลึกทัง� ด้านสาเหตุและผลกระทบจากพฤติกรรมของตน และให้ผกู้ ระทําความผิดแสดงความรับผิดชอบอย่างมี
ความหมาย ทัง� ยังช่วยให้ชมุ ชนเข้าใจสาเหตุเบือ� งหลังอาชญากรรม ตลอดจนส่งเสริมความเป็ นอยูท่ �ีดีในชุมชนและป้องกัน
อาชญากรรม
รับทราบว่า ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สร้างมาตรการต่าง ๆ ทีม� คี วามยืดหยุน่ และสามารถปรับใช้ในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ที�มีอยูแ่ ล้ว และเป็ นส่วนเสริมระบบยุตธิ รรมทางอาญาโดยคํานึงถึงสภาพการณ์ดา้ นกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม
ยอมรับว่า การใช้ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิของรัฐในการดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําความผิดทีถ� กู กล่าวหา
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I. นิยาม
�. “กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์” หมายถึง กระบวนการใด ๆ ทีใ� ช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์และพยายามบรรลุผลลัพธ์
เชิงสมานฉันท์
�. “กระบวนการเชิงสมานฉันท์” หมายถึง กระบวนการใดก็ตามซึง� ผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิด และบุคคลอื�น ๆ หรือสมาชิก
ชุมชนซึ�งได้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมมีสว่ นร่วมด้วยความแข็งขัน ในการแก้ไขปั ญหาอันเป็ นผลมาจากอาชญากรรม
ด้วยความช่วยเหลือจากผูจ้ ดั กระบวนการเชิงสมานฉันท์ กระบวนการเชิงสมานฉันท์อาจรวมถึง การไกล่เกลี�ย การปรองดอง
การประชุมคดี และการพิจารณาคดีแบบวงกลม
�. “ผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์” หมายถึง ข้อตกลงที�จดั ทําขึน� อันเป็ นผลมาจากกระบวนการเชิงสมานฉันท์ ผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์
หมายรวมถึง การรับมือและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การชดใช้ การเยียวยา การกลับคืนสูส่ งั คม และการบริการชุมชน โดยมี
จุดมุง่ หมายเพื�อตอบสนองความต้องการของปั จเจกบุคคล ความต้องการส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อคูก่ รณี ตลอดจนการ
บรรลุผลสัมฤทธิ�ในการส่งคืนผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดกลับคืนสูส่ งั คม
�. “คูก่ รณี” หมายถึง ผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทําความผิดและบุคคลอื�น ๆ หรือสมาชิกชุมชนที�ได้รบั ผลกระทบจากอาชญากรรมซึง�
เข้าร่วมกระบวนการเชิงสมานฉันท์
�. “ผูจ้ ดั กระบวนการ” หมายถึง บุคคลผูม้ บี ทบาทในการดําเนินการและสนับสนุนการเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ของคูก่ รณีดว้ ยความเป็ นธรรมและเป็ นกลาง
II. การใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
�. สามารถใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาได้ทกุ ขัน� ตอน ทัง� นีเ� ป็ นไปตามที�กฎหมาย
ในประเทศกําหนด
�. ควรใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ในกรณีทม�ี หี ลักฐานเพียงพอทีจ� ะกล่าวหาผูก้ ระทําความผิด และเมือ� ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทํา
ความผิดให้ความยินยอมโดยอิสระและสมัครใจ ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้
ทุกขัน� ตอนในระหว่างกระบวนการ ข้อตกลงควรจัดทําด้วยความสมัครใจและควรกําหนดภาระผูกพันที�สมเหตุสมผลและ
ได้สดั ส่วนต่อความผิดนัน�
�. โดยปกติแล้ว ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดควรเห็นพ้องกันในข้อเท็จจริงพืน� ฐานแห่งคดีในการเข้าร่วมกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ ไม่ควรใช้การเข้าร่วมของผูก้ ระทําความผิดเป็ นหลักฐานฟ้องว่า ผูก้ ระทําความผิดยอมรับผิดในการดําเนินคดี
ภายหลัง
�. ควรพิจารณาความเหลื�อมลา้ํ ที�นาํ ไปสูค่ วามไม่เท่าเทียมทางอํานาจ รวมทัง� ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างคูก่ รณีใน
การส่งต่อคดีและในการดําเนินกระบวนการเชิงสมานฉันท์
��. การส่งต่อคดีและดําเนินการใด ๆ ภายใต้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ตอ้ งคํานึงถึงความปลอดภัยของคูก่ รณี
��. ในกรณีท�ีเป็ นไปไม่ได้หรือไม่เหมาะสมที�จะใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ ควรส่งคดีไปยังหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา
และควรตัดสินว่า ควรดําเนินการต่ออย่างไรโดยไม่รอช้า ในกรณีเช่นนี � เจ้าหน้าที�กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาควรพยายาม
กระตุน้ ให้ผกู้ ระทําความผิดแสดงความรับผิดชอบต่อผูเ้ สียหายและชุมชนที�ได้รบั ผลกระทบ และสนับสนุนให้ผเู้ สียหายและ
ผูก้ ระทําความผิดกลับคืนสูช่ มุ ชน

118 คู่มือว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

III. การดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
��. รัฐภาคีควรพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรฐานซึง� มีอาํ นาจทางนิตบิ ญ
ั ญัตริ องรับ เพื�อกํากับดูแลการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เมื�อจําเป็ น แนวปฏิบตั ิและมาตรฐานข้างต้นพึงเคารพหลักการพืน� ฐานที�กาํ หนดไว้ในตราสารฉบับนี �
และควรย้ําเน้นประเด็นต่าง ๆ ดังนี �
(ก) เงื�อนไขการส่งต่อคดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(ข) การจัดการคดีหลังผ่านกระบวนการเชิงสมานฉันท์
(ค) คุณสมบัติ การฝึ กอบรม และการประเมินผูจ้ ดั กระบวนการ
(ง) การบริหารกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(จ) มาตรฐานขีดความสามารถและระเบียบการดําเนินการเพือ� กํากับดูแลการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
��. ควรใช้มาตรการคุม้ ครองเชิงกระบวนการขัน� พืน� ฐาน ซึง� รับประกันว่า ผูก้ ระทําความผิดและผูเ้ สียหายจะได้รบั ความเป็ นธรรม
ในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะในกระบวนการเชิงสมานฉันท์
(ก) ตามทีก� ฎหมายในประเทศกําหนด ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความความผิดควรมีสทิ ธิปรึกษาทีป� รึกษาด้านกฎหมาย
เกี�ยวกับกระบวนการเชิงสมานฉันท์ และควรจัดให้มีบริการแปลภาษาและ/หรือล่ามแปลภาษาหากจําเป็ น
ผูเ้ ยาว์ควรมีสทิ ธิรบั ความช่วยเหลือจากผูป้ กครองหรือผูด้ แู ล
(ข) คูก่ รณีทงั� สองฝ่ ายควรได้รบั แจ้งสิทธิ ลักษณะของกระบวนการเชิงสมานฉันท์ และผลทีอ� าจเกิดขึน� จากการตัดสินใจ
เข้าร่วมกระบวนการ ก่อนตกลงเข้าสูก่ ระบวนการเชิงสมานฉันท์
(ค) ไม่ควรบังคับหรือชักจูงผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทําความผิดด้วยวิธีการทีไ� ม่เป็ นธรรมให้เข้าสูก่ ระบวนการเชิงสมานฉันท์
หรือให้ยอมรับผลลัพธ์จากกระบวนการเชิงสมานฉันท์
��. จะต้องรักษาความลับในการหารือต่าง ๆ ในกระบวนการเชิงสมานฉันท์ทไ�ี ม่ได้ดาํ เนินการเป็ นสาธารณะ และไม่ควรเปิ ดเผย
ข้อมูลการหารือภายหลัง เว้นแต่คกู่ รณีตกลงให้เปิ ดเผยได้หรือกฎหมายภายในประเทศกําหนดให้เปิ ดเผย
��. ควรมีการกํากับดูแลผลลัพธ์ท�ตี กลงกันภายใต้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยหน่วยงานตุลาการ หรือผนวกผลลัพธ์
ที�ตกลงไว้ในคําสั�งจากตุลาการหรือในการพิจารณาคดีตามความเหมาะสม ในกรณีท�ีมีการจัดทําผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์
ผลลัพธ์ควรมีสถานะเช่นเดียวกับคําสั�งจากตุลาการหรือคําพิพากษาอืน� ๆ และควรตัดโอกาสในการฟ้องคดีหากคดีมขี อ้ เท็จจริง
เดียวกัน
��. หากคูก่ รณีไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันได้ ควรส่งคดีกลับไปยังกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที�มีอยู่ และตัดสินใจ
ว่าจะดําเนินการอย่างไรโดยไม่รอช้า หากคูก่ รณีไม่สามารถตกลงกันได้ ไม่ควรใช้เหตุนีอ� า้ งในกระบวนพิจารณาความอาญา
ที�เกิดขึน� ภายหลัง
��. หากผูก้ ระทําความผิดไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงจากกระบวนการเชิงสมานฉันท์ ควรส่งคดีกลับไปยังกระบวนการเชิงสมานฉันท์
หรือหากกฎหมายในประเทศกําหนดมาตรการไว้เป็ นอื�น ให้สง่ คดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที�มีอยู่ และควรตัดสิน
ว่าจะดําเนินการต่ออย่างไรโดยไม่รอช้า ไม่ควรใช้การที�คกู่ รณีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเป็ นเหตุเพิ�มโทษในกระบวนการ
พิจารณาคดีทางอาญา เว้นแต่เป็ นคําสั�งทางตุลาการหรือเป็ นไปตามคําพิพากษา
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��. ผูจ้ ดั กระบวนการควรปฏิบตั หิ น้าที�ดว้ ยความเป็ นกลางและเคารพศักดิศ� รีของคูก่ รณี ผูจ้ ดั กระบวนการควรทําให้แน่ใจว่า
คูก่ รณีปฏิบตั ิตอ่ อีกฝ่ ายด้วยความเคารพต่อกัน และช่วยให้คกู่ รณีทงั� สองฝ่ ายหาทางออกร่วมกันได้
19. ผูจ้ ดั กระบวนการควรเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ�นและชุมชนเป็ นอย่างดี และผูจ้ ดั กระบวนการควรผ่านการอบรมเบือ� งต้น
ก่อนทําหน้าที�ตามความเหมาะสม
IV. การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างต่อเนื�อง
20. รัฐภาคีควรพิจารณากําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติท�ีม่งุ พัฒนาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และส่งเสริม
วัฒนธรรมที�เอือ� ต่อการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม หน่วยงาน
ด้านสังคม และในชุมชนท้องถิ�น
21. หน่วยงานยุตธิ รรมทางอาญาและผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ควรหารือสมํ�าเสมอเพื�อพัฒนากระบวนการ
และผลลัพธ์รว่ มกัน ตลอดจนเพิม� ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์ และเพือ� ค้นหาแนวทางในการผนวก
แนวทางเชิงสมานฉันท์กบั แนวปฏิบตั ใิ นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เพื�อให้สามารถใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ได้กว้าง
และครอบคลุมมากขึน�
22. รัฐภาคีควรร่วมมือกับภาคประชาสังคมตามที�เหมาะสม เพื�อส่งเสริมการวิจยั และการประเมินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ และเพือ� ประเมินขอบเขตของผลลัพธ์เชิงสมานฉันท์ ว่าสามารถเป็ นส่วนเสริมหรือเป็ นทางเลือกแทนกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา และสร้างผลลัพธ์ท�ีพงึ ประสงค์แก่ทกุ ฝ่ าย เมื�อระยะเวลาผ่านไป กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อาจ
จําเป็ นต้องได้รบั การปรับเปลีย� นให้มรี ูปแบบทีช� ดั เจนเป็ นรูปธรรมมากขึน� รัฐภาคีพงึ ส่งเสริมให้ประเมินผลกระบวนการและปรับ
เปลีย� นกระบวนการสมํา� เสมอ และควรใช้ผลการวิจยั เเละผลการประเมินผลเป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายและกระบวนการ
ต่อไป
V. ข้อกําหนดการยกเว้น
23. หลักการพืน� ฐานย่อมไม่มสี ว่ นใดกระทบต่อสิทธิของผูก้ ระทําความผิดหรือผูเ้ สียหาย ซึง� ตราไว้ในกฎหมายภายในประเทศ
หรือกฎหมายระหว่างประเทศที�เกี�ยวข้อง

