
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓54

ผู้เขียน 
นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์   
นิติกร สำนักกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
   กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน

๑. บทนำ 
	 หากจะกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิด 
มาลงโทษคดีเป็นหลัก	 จนบางครั้งเป็นเหตุทำให้มีคดีได้เข้าสู่ระบบกระบวนการพิจารณาคดีของศาล 
เป็นจำนวนมากโดยมิได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในสังคมโดยการส่งเสริมให้มีการยุติข้อพิพาท 
ในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชั้นพนักงานอัยการเท่าที่ควร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชน 
ได้กระทำความผิดอาญาซึ่งต้องถูกลงโทษ	 ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างที่ไม่อาจที่จะ 
หลีกเลี่ยงได้
 ดังนั้น เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิม 
ทีเ่นน้ในเรือ่ง “กระบวนการยตุธิรรมเชงิแกแ้คน้ทดแทน” (Retributive Justice) มาเปน็แนวคดิใหม ่
โดยการเน้นเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” (Restorative Justice) แทน 
ทั้งนี้โดยมองว่า ปัญหาอาชญากรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่กระทำ 
ตอ่รฐัหรอืกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของรฐัเทา่นัน้ แตเ่ปน็เรือ่ง 
ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง “ผู้กระทำผิด”  
“ผูเ้สยีหาย” และ “ชมุชน” ดว้ย ดงันัน้ ภายใตแ้นวคดิดงักลา่ว 
ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจึงควรที่จะต้องเข้ามามีบทบาท 
และมีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยมี 
จุด มุ่งหมายสำคัญเ พ่ือส ร้าง สันติ สุขและการนำ 
ความสมานฉันท์กลับคืนสู่สังคมหรือชุมชนในที่สุด
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๒. ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 คำว่า	 “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”	 (Restorative	 Justice)	 เป็นคำแปลภาษาไทย 
ซึง่ไมต่รงกบัคำวา่	Restorative	หรอื	Restoration	ซึง่แปลวา่	การฟืน้ฟ	ูการซอ่มแซม	การทำกลบัใหค้นืด ี
ดงัเดมิ	หรอืการปฏสิงัขรณ	์ดงันัน้	หากจะแปลใหต้รงตามภาษาองักฤษจงึตอ้งใชค้ำวา่	“กระบวนการยตุธิรรม 
เชิงปฏิสังขรณ์”	 ซึ่งเดิมเคยมีการใช้คำว่า	 “การฟื้นฟูความยุติธรรม”	 “ความยุติธรรมเชิงสร้างสรรค์”	
และ	 “ความยุติธรรมแบบบูรณาการ”	 เป็นต้น	 แต่เมื่อในคราวประชุมเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย	 เมื่อวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๔๓	ณ	 ตึกสันติไมตรี	 ทำเนียบรัฐบาล	
ได้มีการใช้คำว่า	“การอำนวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”	เพราะมองว่า	“เป้าหมายสุดท้ายของ 
Restorative Justice คือ ต้องการทำให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม  
อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม”	ซึ่งแนวคิดนี้ในการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ 
เพื่อปรับปรุงหลักการพื้นฐานเรื่อง	Restorative	 Justice	 (UN	Expert	Meeting	on	Basic	Principle	 
Restorative	 Justice)	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	ณ	 ประเทศแคนาดา	 ได้มีการหยิบยก 
คำว่า	“Restorative	 Justice”	 มาเป็นประเด็นว่า	 คำดังกล่าวเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วไม่สื่อ 
ความหมายหรือสร้างความเข้าใจได้ไม่ดีเหมือนภาษาอังกฤษ	จึงได้มีการเสนอว่าอย่างน้อยในอารัมภบท 
ของหลักการพื้นฐาน	 (basic	 principle)	 ขอให้มีคำว่า	 “social	 harmony”	 อยู่ด้วย	 เพื่อที่คนในเอเชีย 
ซึ่งคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่อง	 “harmony”	 จะได้คิดต่อว่าจะใช้คำอะไรจึงจะสื่อความหมายได้ 	
โดยประเทศไทยนั้นได้ใช้คำว่า	 “สมานฉันท์”	ซึ่งมีความหมายคล้ายกับคำว่า	 social	 harmony	 และ 
ในที่สุดได้ข้อสรุปเป็นหลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ในเรื่องทางอาญา	 (Declaration	 of	 Basic	 Principles	 on	 the	Use	 of	 Restorative	 
Justice	Programs	in	Criminal	Matters)	ว่า
 “โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”	 หมายถึง	 โครงการใด	ๆ 	ซึ่งใช้กระบวนการ 
เชิงสมานฉันท์และมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผลในทางสมานฉันท์
 “กระบวนการเชิงสมานฉันท์”	 หมายถึง	วิธีการใด	ๆ 	ซึ่งผู้เสียหายและผู้กระทำผิด	และในกรณี 
ทีส่มควรอาจมบีคุคลอืน่	ๆ 	หรอืมสีมาชกิคนอืน่	ๆ 	ของชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมนัน้	ไดเ้ขา้มา 
มีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม	 โดยทั่วไปแล้วอาจมีการช่วยเหลือ 
โดย	“ผู้ประสานงาน”	กระบวนการเชิงสมานฉันท์อาจได้แก่	การไกล่เกลี่ย	การประนอมข้อพิพาท	
การประชุมกลุ่ม	และการพิพากษาโดยการประชุมล้อมวง	
 “ผลในทางสมานฉันท์” หมายถึง	ข้อตกลงที่เป็นผลมาจาก 
กระบวนการเชิงสมานฉันท์	ผลในทางสมานฉันท์	 ได้แก่	 การตอบสนอง 
ต่อโครงการ	 เช่น	การฟื้นฟู การเยียวยา	และการทำงานบริการสังคม	 
โดยมุ่งหมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความรับผิดชอบของ 
แต่ละบุคคล	 และความต้องการและความรับผิดชอบร่วมกันของคู่กรณี	 
และเพื่อให้บรรลุผลในการทำให้ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดได้กลับคืนมา 
มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีต่อกัน
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๓. หลักการที่สำคัญของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 หลักการที่สำคัญของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทางอาญานั้น	ประกอบด้วย 
แนวคิดดังต่อไปนี้
	 ๓.๑	แนวคิดที่ว่าอาชญากรรมไม่เป็นแต่เพียงการฝ่าฝืนกฎหมายและละเมิดบรรทัดฐานของสังคม 
ซึ่งต้องลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้น	 แต่อาชญากรรมยังสร้างความเสียหาย	 (harm)	 ต่อผู้เสียหายด้วย 
เพราะการกระทำความผิดทางอาญาเป็นการทำลายสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและความสมานฉันท์  
ในสังคมไปพร้อม	ๆ 	กัน
	 	 เนือ่งจากแนวคดิดัง้เดมิเรามองวา่	การกระทำความผดิอาญาถอืเปน็การกระทำละเมดิตอ่รฐั	คอื	 
เป็นเรื่องที่เกิดจากเรื่องส่วนบุคคลและเป็นเรื่องที่กระทำผิดต่อรัฐ	เพราะฉะนั้น	รัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาท	
แต่แนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นมองว่า	 การกระทำความผิดอาญาเป็นการทำลาย 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและความสมานฉันท์ในสังคม	 ดังนั้น	 เป้าหมายในการมองจะแตกต่างกัน 
ระหว่างการมองที่รัฐกับการมองที่ตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญ
	 ๓.๒	แนวคิดที่ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ควรมุ่งเน้น 
เพยีงเฉพาะแตก่ารจบัตวัผูก้ระทำผดิมาลงโทษ	โดยมุง่ผลของ 
การแก้แค้นทดแทน	 (retribution)	 สร้างความข่มขู่ยับยั้ง	 
(deterrent)	และตัดโอกาสเพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก	 
(incapacitation)	 เท่านั้น	 แต่ควรจะมุ่งเน้นการบรรเทา 
ความเสียหายให้แก่ทุกฝ่ายได้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม	 
(restoration)	 ด้วย	 ซึ่งเป็นที่มาของแนวความคิดเรื่อง		 
Restorative Justice	 คือ	 ต้องการฟื้นฟูความเสียหาย 
หรือผลกระทบจากการกระทำความผิดให้สังคม	
	 ๓.๓	แนวคิดที่ว่ารัฐไม่ควรผูกขาดการดำเนินการที่มุ่งเน้นเรื่องการลงโทษเพื่อรักษาความสงบ 
เรียบร้อยในสังคมแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ควรเปิดโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรม	 ผู้กระทำผิด	 และชุมชน	 
ได้มีโอกาสหาทางออกในการแก้ปัญหาเหล่านี้ร่วมกันด้วย
	 ๓.๔	ตามแนวคิดแบบดั้งเดิมเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
จะมีคำถามพื้นฐานคือ	 การกระทำความผิดนั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายเรื่องใด	 มาตราใด	 ใครเป็น 
ผูก้ระทำความผดิ	และจะนำตวัผูก้ระทำผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งไร	แตแ่นวคดิใหมแ่บบ	Restorative	Justice	
นัน้	คำถามพืน้ฐานจะตอ้งเปลีย่นไปเปน็	ความเสยีหายหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งนัน้คอือะไร	จะแกไ้ข
เยียวยาให้ทุกคนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างไร	และใครจะเป็นผู้แก้ไขเยียวยา	และด้วยวิธีการอย่างไร
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๔. ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 ก่อนที่จะพิจารณาถึงลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นจะต้อง 
ทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เป็นการเบื้องต้นด้วย	คือ
  กระบวนการทีจ่ะทำใหเ้กดิความสมานฉนัท ์ตอ้งเปน็กระบวนการทีจ่ะทำใหเ้กดิความสมานฉนัท ์
และทำให้เกิดการฟื้นฟู	 โดยมีหลักการว่าควรเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ได้มาพบกันในบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการปรองดอง	และส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดได้สำนึกผิด 
และได้ชดใช้	รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
  ผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ถือเป็นหัวใจสำคัญ	 ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้จากกระบวนการ 
ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทก์ค็อื	การแสดงความสำนกึผดิ	การยนิยอมทีจ่ะปรบัพฤตกิรรม	และการเยยีวยาชดใช ้
ที่ผู้กระทำผิดพร้อมที่จะชดใช้ให้กับผู้เสียหายซึ่งอาจมิใช่เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้น	 แต่อาจเป็นการบำเพ็ญ 
ประโยชน์สาธารณะหรืออื่น	ๆ 	แล้วแต่กรณี	
	 ในทางปฏิบัติประเทศต่าง	ๆ 	ทั่วโลกได้นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในลักษณะ 
และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ	
โดยจำแนกออกได้เป็น	๔	รูปแบบใหญ่ๆ	คือ
 รูปแบบที่ ๑ การไกล่เกลี่ยเหยื่ออาชญากรรม-ผู้กระทำผิด (Victim-Offender Mediation)
	 รูปแบบนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างเหยื่ออาชญากรรมกับผู้กระทำผิด	 ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจทำหน้าที่ 
เป็นผู้ประสานงาน	โดยมีเป้าหมาย	คือ	การสนับสนุนให้มีการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม	ด้วยการจัดเวที 
ให้พวกเขาได้พบปะพูดคุยกับผู้กระทำผิดบนพื้นฐานของความสมัครใจ	 โดยยอมให้ผู้กระทำผิดได้เรียนรู้ 
ถึงผลกระทบและเข้ามาแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขาที่ได้กระทำลงไป	 รูปแบบดังกล่าวนี้ 
เปน็ทีแ่พรห่ลายในทวปียโุรป	เชน่	ฝรัง่เศส	เยอรมนั	และองักฤษ	รวมทัง้ทวปีอเมรกิาเหนอืและออสเตรเลยี 
 รูปแบบที่ ๒ การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferences)
	 รูปแบบนี้ประกอบด้วย	 เหยื่ออาชญากรรม	 ผู้กระทำผิด	 และสมาชิกครอบครัวผู้มีความสำคัญ 
หรอืเพือ่นของทัง้สองฝา่ย	รวมทัง้มเีจา้หนา้ทีเ่ปน็ผูด้ำเนนิการเชน่เดยีวกบัการไกลเ่กลีย่	ซึง่การประชมุกลุม่ 
ครอบครัวนี้อาจใช้สถานที่ใด	ๆ 	ก็ได้	เช่น	โรงเรียน	โบสถ์	หรือกลุ่มสมาชิกอื่น	ๆ 	เป็นต้น	โดยวิธีการนี้ 
ต้องการเน้นย้ำถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชนต่ออาชญากรรม	และความเต็มใจของชุมชนที่จะยอมรับ 
ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง	 รูปแบบดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นในประเทศนิวซีแลนด	์ และได้รับความนิยม 
เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 รูปแบบที่ ๓ การพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circles)
	 รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า	“วงกลมแห่งสันติวิธี”	โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะนั่งพิจารณา 
ในลกัษณะเปน็การลอ้มวง	ซึง่ประกอบดว้ย	สมาชกิของชมุชนทีเ่คยทำงานเปน็ผูพ้พิากษา	ตำรวจ	หรอือืน่ๆ	
รวมทั้งเคยรับผิดชอบงานด้านการพิจารณาคดีหรือการควบคุมสอดส่องมาแล้ว	รูปแบบดังกล่าวนี้ 
เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มชาวพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือโบราณ	โดยเฉพาะชาวอะบอริจิ้นแคนาเดียน	 
และประชากรทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา
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 รูปแบบที่ ๔ คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards)
	 รปูแบบนีป้ระกอบดว้ย	ผูค้นในชมุชน	ผูก้ระทำผดิ	เหยือ่อาชญากรรม	ผูแ้ทนจากกระบวนการยตุธิรรม	
และบางครั้งอาจมีสมาชิกครอบครัวของผู้กระทำผิดรวมอยู่ด้วย	 โดยคณะกรรมการบูรณาการชุมชนเป็น 
วิธีการเชิงสมานฉันท์ในชุมชนที่หวนกลับมาใหม่และเป็นต้นแบบที่ให้ชุมชนได้แสดงความรับผิดชอบ 
ต่อผู้ที่กระทำความผิด	 ซึ่งรู้จักกันในนามของคณะกรรมการเยาวชน	 คณะกรรมการเพื่อนบ้าน	 หรือ 
คณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน	เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเบี่ยงเบนคดีหรือการ 
คุมประพฤติ	รูปแบบนี้จะใช้กับผู้กระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง	 และดำเนินการเช่นเดียวกับรูปแบบอื่นๆ	 
คือ	มีการพูดคุยกันด้วยความเคารพก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาโทษ

๕. ประเภทคดีที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถนำมาใช้กับฐานความผิดหรือประเภทคดีบางคดี	
ได้ดังนี้
 ๕.๑ ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทำ
	 	 ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับคดี 
ที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำความผิดโดยบัญญัติเป็นกฎหมายอย่างชัดเจน	 และหลายประเทศในยุโรป	
เช่น	 อังกฤษ	 เยอรมัน	 และออสเตรีย	 รวมทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา	 ก็นำกระบวนการยุติธรรม 
เชงิสมานฉนัทม์าใชเ้ปน็หลกัเพิม่มากขึน้	เชน่เดยีวกบัประเทศไทยทีน่ำวธิกีาร	“การประชมุกลุม่ครอบครวั
และชุมชน”	มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
 ๕.๒ ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว
	 		 กรณคีวามรนุแรงในครอบครวัถอืเปน็ปญัหาสงัคมกึง่อาชญากรรมทีต่อ้งใชก้ระบวนการยตุธิรรม 
ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้ความสำคัญกับเหยื่อหรือผู้เสียหายในฐานะเป็นประธานของปัญหา	โดยคำนึงถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เสียหาย	 และแสวงหาวิธีการที่จะให้ผู้กระทำผิดเยียวยาชดใช้และปรับปรุงนิสัย 
ความประพฤติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ 
กับเรื่องนี้ได้	 สำหรับประเทศไทยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	 
ซึ่งบัญญัติหลักการเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
ไว้อย่างชัดเจน
 ๕.๓ ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได้
	 		 เนื่องจากคดีอาญาประเภทนี้มีลักษณะที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคลแต่มิได้กระทบ 
กระเทอืนตอ่สาธารณะ	กฎหมายจงึยอมใหถ้อนคำรอ้งทกุขห์รอืยอมความกนัได้	และเมือ่ยอมความกนัแลว้ 
ผู้เสียหายจะนำคดีมาฟ้องร้องอีกไม่ได้	โดยตัวอย่างคดีอาญาประเภทความผิดที่ยอมความได้ตามประมวล 
กฎหมายอาญาของไทย	 เช่น	 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา	 (มาตรา	 ๒๗๖	 วรรคหนึ่ง)	 ความผิดฐาน 
อนาจาร	(มาตรา	๒๗๘,	๒๘๔)	ความผดิฐานหมิน่ประมาท	(มาตรา	๓๒๖-๓๒๘)	ความผดิฐานยกัยอกทรพัย	์ 
(มาตรา	๓๕๒-๓๕๕)	และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์	(มาตรา	๓๕๘-๓๕๙)		เป็นต้น
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 ๕.๔ ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา
	 		 การกระทำบางอย่างผู้กระทำมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา	 เนื่องจากการกระทำนั้น 
เข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญาในขณะเดียวกันยังทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายด้วย	 ซึ่งลักษณะของ 
การกระทำที่เป็นความผิดทางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา	 หรืออีกนัยหนึ่งคือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้น	 
นอกจากผู้กระทำผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาแล้ว	 ยังต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม 
ทดแทนให้กับผู้เสียหายด้วย	 เพราะฉะนั้น	 ข้อพิพาทในลักษณะนี้จะระงับลงได้ก็ต่อเมื่อคู่พิพาทได้ตกลง 
ประนีประนอมยอมความกันทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
 ๕.๕ ความผิดเล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุกระยะสั้น
		 		 คดีอาญาประเภทนี้เป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี	 ซึ่งแม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติ 
ใหเ้ปน็คดคีวามผดิอนัยอมความกนัได้	เพราะถอืวา่เปน็ความผดิตอ่แผน่ดนิทำใหต้อ้งมกีารดำเนนิกระบวน 

พจิารณาคดไีปตามลำดบัขัน้ตอน	แตห่นว่ยงานในกระบวนการ 
ยุติธรรมแต่ละลำดับ	ได้แก่	เจ้าหน้าที่ตำรวจ	พนักงานอัยการ	
และศาล	 อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาคดีประเภทนี้ให้เกิดความ 
ยุติธรรม	 ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุกระยะสั้นอันก่อ 
ให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้กระทำผิดและสังคมมากกว่า	 รวมทั้ง 
ลดความแออัดในเรือนจำได้อีกทางหนึ่งด้วย

๖. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทำความผิดอาญา 
  ของเด็กหรือเยาวชน
	 เนื่องจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องประสบกับปัญหาการมีเด็กและเยาวชน 
ที่กระทำความผิดถูกส่งเข้ามาสู่สถานพินิจเป็นจำนวนมากจนมีสภาพแออัดคับคั่ง	 ประกอบกับตลอด 
ระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดภาวะคดีล้นสถานพินิจเช่นเดียวกับเรือนจำหรือคุกผู้ใหญ่	กล่าวคือ	มีเด็กและ 
เยาวชนจำนวนมากที่ต้องเข้ารับการอบรมในสถานฝึกอบรมของสถานพินิจเกินกว่าที่จะสามารถแก้ไข 
ฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงได้เริ่มนำโครงการ 
“การประชุมกลุ่มครอบครัว”	ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้เป็น 
ครั้งแรกกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด	 โดยใช้วิธีการตามแบบอย่างของประเทศออสเตรเลียซึ่งม ี
ทีม่าจากการปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดของประเทศนวิซแีลนด	์และใชใ้นขัน้ตอนการสบืเสาะและพนิจิ	โดยเหน็วา่ 
หากได้นำรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้ร่วมกับการเสนอความเห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถ 
กลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องแล้ว	 น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง	 
รวมทั้งสามารถป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก	 ดังนั้น	 กรมพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชนจึงได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจทุกแห่งเริ่มดำเนินการเสนอความเห็น	 โดยอาศัย 
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อำนาจแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 
พ.ศ.	๒๕๓๔	มาตรา	๖๓๑		ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อเสนอความเห็นโดยสรุปดังนี้
	 เมื่อพนักงานคุมประพฤติสอบปากคำแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนยอมรับว่าตนกระทำผิดจริง	 
ซึ่งความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน	 ๕	 ปี	 โดยเด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติยังไม่เสียหายหรือ 
เสียหายอยู่บ้างแต่ยังพอแก้ไขได้	 ก็จะจัดให้มีการตรวจทางจิตวิทยาเพื่อพิเคราะห์ความเสี่ยง 
ที่อาจกระทำผิดซ้ำ	หากพบว่าไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่มากก็จะจัดให้มี	“การประชุม 
กลุ่มครอบครัวและชุมชน”	 ขึ้น	 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 เด็กหรือเยาวชน	 บิดามารดาหรือ 
ผูป้กครองของเดก็หรอืเยาวชน	ผูเ้สยีหาย	บดิามารดาหรอืผูป้กครองของผูเ้สยีหายกรณผีูเ้สยีหายเปน็ผูเ้ยาว	์ 
ครูอาจารย์หรือนายจ้างของเด็กหรือเยาวชน	ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 ผู้อำนวยการสถานพินิจ	 ผู้ประสานการประชุม	 พนักงานคุมประพฤต	ิ นักสังคม 
สงเคราะห์	นักจิตวิทยา	พนักงานอัยการ	พนักงานสอบสวน	รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมและมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนเข้าร่วม 
ประชุมด้วย
	 โดยในการประชุมนั้นจะต้องให้เด็กหรือเยาวชนรับสารภาพด้วยความสมัครใจ	ขอโทษต่อผู้เสียหาย 
อย่างจริงใจ	 และชดใช้ความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้นหรือยอมกระทำการใดเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั้น	 
รวมทั้งยอมกระทำการเพื่อแก้ไขตามที่กำหนดโดยผลการประชุม	 ตลอดจนต้องอยู่ในความดูแลของ 
สถานพินิจเพื่อติดตามความประพฤติอีกเป็นเวลาไม่เกิน	๒	ปี
	 ความจริงแล้วหลักการดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในกฎหมายตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 คือ	 ในมาตรา	 ๒๙	 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	พ.ศ.	๒๔๙๔๒	ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า	 
“ในความผดิทีม่อีตัราโทษจำคกุไมเ่กนิ	๕	ป	ีหากผูอ้ำนวยการสถานพนิจิพจิารณาโดยคำนงึถงึสภาวะตา่ง	ๆ 	 
แล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องก็ให้เสนอความเห็นดังกล่าวไปยัง 

 ๑“มาตรา ๖๓	ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิด	เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคำนึงถึง	อายุ	 
ประวัติ	ความประพฤติ	สติปัญญา	การศึกษาอบรม	สุขภาพ	ภาวะแห่งจิต	นิสัย	อาชีพ	ฐานะ	ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็ก 
หรือเยาวชนและพฤติการณ์ต่าง	ๆ 	แห่งคดีแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง	และเด็กหรือเยาวชนนั้น 
ยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจด้วยแล้ว	ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ	ถ้าพนักงาน 
อัยการเห็นชอบด้วย	ให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได้	คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้นให้เป็นที่สุด
	 การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่ง	ให้มีกำหนดเวลาตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นสมควร	แต่ต้อง 
ไม่เกินสองปี
	 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุก 
เกินกว่าห้าปีขึ้นไป”			
 ๒“มาตรา ๒๙	 ในกรณีที่ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนว่าเด็กหรือเยาวชนได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด	 
เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กพิจารณาโดยคำนึงถึงอายุ	ประวัติ	ความประพฤติ	สติปัญญา	
การศึกษาอบรม	 สุขภาพ	 ภาวะแห่งจิต	 นิสัย	 อาชีพ	 ฐานะ	 ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของเด็กหรือเยาวชนแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชน 
อาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องร้อง	และเด็กหรือเยาวชนนั้นก็ยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจหรือสำนักงาน 
ของคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กด้วยแล้ว	ก็ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วแต่กรณ ี
แจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ	ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยก็ให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได	้คำสั่งไม่ฟ้องของ 
พนักงานอัยการนั้นให้เป็นที่สุด
	 การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจหรือสำนักงานของคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กตามความในวรรคก่อน	 
ให้มีกำหนดเวลาตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วแต่กรณีเห็นสมควร	แต่ต้องไม่เกินสองปี
	 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป”
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พนกังานอยัการ	และถา้พนกังานอยัการเหน็ดว้ยกใ็หม้คีำสัง่ไมฟ่อ้งเดก็หรอืเยาวชนนัน้ได”้	ซึง่แมก้ฎหมาย 
ดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม	 แต่ก็ได้นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๖๓	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๓๔	นั่นเอง
	 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบของการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
มาใช้กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนเพื่อพิจารณานำคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม
ทีผ่า่นมานัน้ไดป้รากฏผลอยา่งเปน็รปูธรรม	ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูจำนวนคดทีีพ่นกังานอยัการไดเ้หน็ชอบ 
ด้วยกับผู้อำนวยการสถานพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	 และจากการติดตามเพื่อประเมิน
ผลเด็กและเยาวชนที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องนี้ก็พบว่ามีเด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ
เป็นจำนวนที่ลดน้อยลงเป็นอย่างยิ่ง	
	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้นำร่องกับคดีที่มีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน	 ซึ่งเห็นสมควรที่จะ 
สนับสนุนให้มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นี้มาใช้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป	 ทั้งนี้เพราะ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมกระบวนการยุติธรรมเดิมหรือ 
กระบวนการยตุธิรรมหลกัใหส้มบรูณย์ิง่ขึน้	และเปน็แนวทางทีส่ามารถนำไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาหรอือยา่งนอ้ย 
กบ็รรเทาปญัหาพืน้ฐานของกระบวนการยตุธิรรมได้	เชน่	การลดบทบาทของรฐัและเพิม่บทบาทของชมุชน 
หรอืการลดปรมิาณคดทีีจ่ะเขา้สูร่ะบบยตุธิรรมทีเ่ปน็ทางการได	้เปน็ตน้	นอกจากนี	้หลกัการของกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นก็มิใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่สอดคล้องและมีอยู่แล้วในขนบธรรมเนียมและ 
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย	อีกทั้งยังไม่มีรูปแบบตายตัว	ดังนั้น	จึงสามารถที่จะพัฒนารูปแบบและแนวทาง
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยได้โดยง่าย

๗. บทสรุป
	 แม้หลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายประการ  

ทั้งในแง่ของการนำคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม	 การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย	 การสนับสนุนให้ 
ผูก้ระทำผดิไดก้ลบัคนืสูส่งัคม รวมทัง้สง่เสรมิใหท้กุฝา่ยไดม้สีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหารว่มกนัแลว้	เปน็ตน้	
แตอ่ยา่งไรกต็าม	กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทก์ม็ขีอ้บกพรอ่งเชน่กนั	กลา่วคอื	เนือ่งจากกระบวนการ 
ยุติธรรมในปัจจุบันเป็นระบบที่รัฐเป็นผู้ดำเนินคดี	 ซึ่งเมื่อมีการลงโทษปรับ	 รัฐก็จะได้เงินเป็นรายได้ 
ของแผน่ดนิ	ดงันัน้	หากมกีารเปลีย่นมาใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่รฐั 
คือ	 เงินจำนวนนี้อาจจะต้องถูกแบ่งไปให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเป็นการเยียวยาสิทธ	ิ นอกจากนี้	 กระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังมีข้อจำกัดในการใช้	 เนื่องจากไม่สามารถใช้ได้กับทุกฐานความผิดหรือคดี 
ทุกประเภท	โดยประเทศส่วนใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จจากการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ 
ปรากฏว่าจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะกับความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกระยะสั้นหรือโทษปรับ 
สถานเดียว	 ดังนั้น	 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจไม่เอื้อต่อกรณีการกระทำความผิดในคดี 
ที่เป็นความผิดร้ายแรง	 (Violent	 Crimes)	 ประกอบกับสังคมไทยโดยทั่วไปยังมีความคิดว่า	 คนที่กระทำ 
ความผิดควรจะถูกลงโทษและคิดแต่เรื่องการแก้แค้นทดแทนเป็นหลัก	 ดังนั้น	 การประนีประนอม 
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ยอมความกันหรือการไกล่เกลี่ยอาจถูกมองว่าทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเมื่ออาชญากรรม 
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งข้อบกพร่องต่าง	ๆ  เหล่านี้จำเป็นต้องร่วมมือกันเร่งรัดเพื่อแก้ไขให้หมดไป	 
โดยวิธีการหนึ่งคือการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงหลักการของกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เต็มใจเข้าร่วมในกระบวนการและมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการ 
นั้นด้วย	 อันจะเป็นส่วนสำคัญต่อการนำหลักการมาใช้ได้อย่างสอดคล้อง	 เหมาะสม	 และตอบสนองต่อ 
ความต้องการของทั้งเหยื่ออาชญากรรม	ผู้กระทำผิด	และชุมชน	รวมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดอาญาได้อีกทางหนึ่งด้วย	
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