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“สมานฉันท” 2 ความหมาย
ยุติธรรมสมานฉันท (Restorative Justice) : 
สมานฉนัท#1 = ฟนฟู
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท (กอส.)
(National Reconciliation Commission) : 
สมานฉนัท#2 = คนืดี



ความยุติธรรมคืออะไร? (1) : กรณีหญิงคนหนึ่ง
...หญิงคนหนึ่งยากจน สามีตายปลอยใหเธอรับภาระดูแลลูก
หลายคนเพียงลําพัง เธอทํางานไมพอเลี้ยงดู ความจนบังคับให
เธอตองเขาไปขโมยของในรานขายของชํา ของที่เธอขโมยมานัน้ 
ก็ไมมีอะไรมาก เปนของกิน ราคาคางวดไมกี่บาท เจาของราน
จับได ที่สุดเธอก็ถูกศาลพิพากษาให เสียคาปรับ เนือ่งจากจน เธอ
จึงไมมีเงินสําหรับเสียคาปรับ ตองใชวิธตีดิคุกแทนคาปรับ เมื่อ
แมติดคุก ลูกๆก็ไมมีคนดูแล เธอตองขออนุญาตนําลูกเขาไปเลี้ยง
ในคุกดวย... (สมภาร, ปรัชญาสังคมและการเมือง, กรุงเทพฯ : สนพ.
จุฬาฯ, น.83)



ความยุติธรรมคืออะไร? (2) : แนวคิด
ความยุติธรรม#1 = ปจเจกบุคคลไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
อยางเทาเทียมกัน => เลนตามกติกา [เสรีนิยม]
ความยุติธรรม#2 (มีไดแมมีการละเมิตสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล);
ความยุติธรรม = แตละคนไดรับการปฏิบัติจากรัฐบาลตามความ
เหมาะสม [สังคมนิยม, มารกซิสต, ฟาสซิสท, เปลโต, พราหมณ]

ความแตกตางจากผลทางธรรมชาติ (นอกเหนือการกําหนดไดของปจเจก
บุคคล) เชน พิการ โง ฯลฯ (แกไขไมได)
ความแตกตางที่ไมไดเปนผลจากธรรมชาติ เชน ขี้เกียจ (แกไขได)
[เพิ่ม] ความแตกตางจากผลเชิงโครงสรางสังคม เชน นโยบายรัฐ, กฎหมาย 
ฯลฯ (แกไขไมงายโดยปจเจก)



ความขัดแยง & อาชญากรรม
ความขัดแยง => 2 ทางเลือก : ความรุนแรง & สันติวิธี

ความรุนแรง = อาชญากรรม? (ความรุนแรงทางตรง?)
ความขัดแยง (คํากวาง) : 2 ฝายกระทําขัดกัน ไมชัดเจนวาใครผิดใครถูก 
หรืออาจทั้งผิดและถูกทั้งคู ในกรณีขัดแยงยืดเยื้อ
อาชญากรรม : คอนขางชัดวาใครผิด (มี “ผูกระทํา” และ “ผูเสียหาย”)
(ปญหา คือ ผิดมาก/นอย? เจตนา/รูเทาไมถึงการณ/สุดวิสัย?)

ผิด/ถูก : ตัดสินอยางไร? -> กฎหมาย & กฎเกณฑเชิงศีลธรรม (ผิดผี)
“ยุติธรรมสมานฉันท” สนใจวา เมื่อมีการทําผิดแลว/กออาชญากรรม
แลว จะจัดการอยางไรใหยุติธรรม?



อาชญากรรม (1) : ความหมาย (เดิม)
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สั่นคลอนระเบียบซึ่งผูมีอํานาจกําหนดบังคับ
เหนือผูคนในรัฐของตนและตองไดรับการลงโทษ...อาชญากรรมไม
สามารถตัดสินใจกันอยางงายๆดวย “การขอโทษ” ตอบุคคลหรือตอ
กลุมทีถู่กทํารายหรือถูกกระทําการลวงละเมิด รวมทั้งไมสามารถยุติได
ดวยการเยียวยาความเสียหายและการใหคํามั่นวาจะหลีกเลี่ยงที่จะ
กระทําผิดอีกในอนาคต...อาชญากรรมจะสามารถระงับและลบลางไป
ไดอยางดีโดยการสงผานเขาไปสู “การทําใหทนทุกขทรมาน”
(purgatorial suffering) โดยการลงโทษจําคุก (น.24)



อาชญากรรม (2) : ผูกระทํา vs เหยื่อ
อาชญากรรม#1 = ฝาฝนกฎจารีต กฎหมาย (เนนการกระทํา)

เนนลงโทษผูกระทํา; เพื่อผูกขาดการใชความรุนแรงใหอยูในมือรัฐเทานั้น; 
ไมใหประชาชนมีการแกแคนกันเอง => “วงจรความรุนแรง” ไมสิ้น 
[ยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทน (retributive justice)]
แตแกแคน = ความยุติธรรมชั่วขณะ, ไมตอบสนองความยุติธรรมระยะยาว 
เหยื่อ ตองการ “การรับฟงความรูสึก/ความเห็น ไดรับรูขอมลูขาวสารในคดี
ความของตน ไดรับเกียรติ ไดรับการสงเคราะหทางวัตถุบางอยาง และไดรับ
ความเห็นใจ”

อาชญากรรม#2 = สรางค.เจ็บช้ํา ลดศักดิศ์รีความเปนมนุษย (เนนที่ผล)
เนนการฟนฟูเยียวยาเหยื่อ/ผูเสียหาย 
[ยุติธรรมเชิงสมานฉนัท (restorative justice)]



กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก : จุดออน
ไมสนองความตองการของเหยื่อ และผูกระทํา 
(จริงๆแลว ชุมชน ครอบครัว เพื่อน ญาติพี่นองตางๆ ทําสวนนี้)
เนนปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย จึงทําแคระงับขอพิพาท/ลงโทษ 
ไมชวยใหเหยื่อรูสึกมั่นคงปลอดภัย
ฝายที่เกี่ยวของมิไดรวมตัดสินใจ คําตัดสิน/พิพากษาจึงไมกอใหเกิด
ความพึงพอใจ (ยังโกรธ เกลียด กลัวอยู)
ไมไดสงเสริมใหทุกฝายรวมกันหาทางออก (เพราะขอ 3)
เนนผูทําผิด ไมเนนเหยื่อ



ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)
ความหมาย : “ปรัชญา แนวคิด และกระบวนวิธีปฏิบตัติอความขัดแยง 
พฤติกรรมไมพึงประสงค การกระทํากึ่งอาชญากรรม และอาชญากรรม 
ดวยการคํานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนผูไดรับผลกระทบเปน
ศูนยกลาง โดยกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท (restorative justice process) 
จะสรางความตระหนักตอความขัดแยงหรือความเสียหาย เยียวยาความ
เสียหายทั้งทางรางกาย ทรัพยสิน และความสัมพันธ รวมทั้งสรางแผน
ความรับผิดชอบหรือขอตกลงเชิงปองกันที่เปนไปได อันนําไปสู
ผลลัพทแหงความสมานฉันทของสังคม [social harmony]” (จุฑารัตน,
2548: 45-6)



ยุติธรรมกระแสหลัก vs ยุตธิรรมเชิงสมานฉันท

ชุมชน 
(จึงตองฟนฟูความสัมพันธ)

รัฐ 
(จึงตองรักษาระเบียบ)

“ที่ตั้ง” ของ
อาชญากรรม

 กลับคนืสูสังคมเรือนจํา ปลายทาง

 จะยอมรับผิดชอบหรือไม?
(accepting responsibility)

จะยอมรับวากระทําผิดจริง
หรือไม? (guilty) 

ความมุงหมาย
ตอผูกระทําผิด

 การใหพื้นที่ในการแสดง
อารมณ

แบบแผน พิธีการ ระหวาง
กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทยุติธรรมกระแสหลัก



“ที่ตัง้” ของอาชญากรรม (ในยุติธรรมสมานฉันท) : ชุมชน
สถานที่ของการเกิดอาชญากรรม
สถานที่แกไขความขัดแยง (ของคูกรณี) [เพราะ “อาชญากรรม” คือ 
“ความขดัแยง” ที่แปรไปสู “ความรุนแรง (ทางตรง?)”]
สถานที่เยียวยา/ฟนฟู (ของเหยื่อ)
สถานที่บําบดั/ฟนฟู/พัฒนา พฤติกรรม/จิตใจ (ของผูกระทําผิด) ให 
“กลับคืนสูสังคม/ชุมชน” ได (ทหารเด็ก, ฆาตกรเด็ก)

ยุติธรรมสมานฉันท & ยุติธรรมชุมชน (community justice)
ยุติธรรมสมานฉันท : เนนเยียวยา&ประสานความสัมพันธ หลังเกิดเหตุการณ
ยุติธรรมชุมชน : เนนปองกัน กอนเกิดอาชญากรรม โดยชุมชน (เปนพลัง
เงียบที่มีอิทธิพลตอผูกระทําผิด & เหยื่อ)



การแกไขความขัดแยง (1) : อํานาจ 4 แหง

ภาพโดย Ron Claassen

#4 I I#2 I I
X

#3 I I
X

#1 I I

#1 : พอ & ลกู; #2 : ศาล, อนุญาโตตุลาการ
#3 & #4 : ยุติธรรมสมานฉันท



การแกไขความขัดแยง (2) 

ภาพโดย จุฑารัตน, 2547

บทบาทบุคคลที่สาม : อํานาจตัดสินใจอยูที่เหยื่อ/ผูกระทําผิด/ฝายที่สาม 
ระดับความเปนทางการ : ปองกันการแทรกแซง/ระบบอุปถัมภ



ผูมีสวนเกี่ยวของ ในกระบวนการยุติธรรมสมานฉนัท 
ผูเสียหาย
ผูกระทาํผิด

ชุมชน

ผูไกลเกลี่ย 
/ประสานงาน

(โดยตรง, โดยออม) : เปาหมาย => ไดรับการแสดงความรับผิดชอบ
: เปาหมาย=>ไดพัฒนาศักยภาพของตน ไมใชผานกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันทไปเฉยๆ
: แบงปนความรับผิดชอบตอสมาชิก ตอบรรทัดฐานของชุมชน 
ตอภารกิจดานกระบวนการยุติธรรม โดยใสใจเหยื่อ เพื่อสมานฉันท
กลับสูสังคม; เปาหมาย => ไดรับความปลอดภัยมากขึ้น & ปองกัน
อาชญากรรมในอนาคตได
: ตองเปนกลาง ไมมอีํานาจตัดสินใจ (ตางจากผูพิพากกษา, 
อนุญาโตตุลาการ), ชวยคูกรณีที่กําลังโตเถียงกันใหบรรลุขอตกลงที่
พึงพอใจรวมกันได



ประเภทคดี ที่สามารถยุตธิรรมสมานฉนัทใชได
ความผิดที่เด็ก/เยาวชนเปนผูกระทํา (Juvenile Delinquents)
ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)
ความผิดอาญาตอสวนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได (ไมกระเทือนตอ
สาธารณชน) เชน ขมขืน, ฉอโกง, อนาจาร, หนวงเหนี่ยวกักขัง, หมิ่นประมาท, 
ทําใหเสียทรัพย, ยักยอกทรัพย, บุกรุก 
ขอพิพาททางแพงเกี่ยวเนื่องทางอาญา
ความผิดเล็กๆนอยๆอืน่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะสั้น เชน วิ่งราว, ทําผิดโดย
ประมาท, ลักทรัยพ 

แตก็มีใชกับเรื่องใหญๆ อยาง Rwanda หรือในคดีอาญาอุกฉกรรจ!!



ชวงเวลา/ขั้นตอน ที่จะใชกระบวนการยุติธรรมสมานฉนัท

การสมานฉันท
ในขั้นพักการลงโทษ

พักการลงโทษ

การสมานฉันท
ในขั้นคุมประพฤติ/ราชทัณฑ

หลังพิจารณาคดี 
(ขั้นคุมประพฤติ /ราชทัณฑ)

การไกลเกลี่ยในศาล/สืบเสาะขั้นพิจารณาคด ี(ศาลยุตธิรรม)

การชะลอการฟองกอนฟองรองคดี (ตํารวจ/อัยการ)

การไกลเกลี่ยในชุมชน/โรงเรียนการเขาสูกระบวนการ

กระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท

กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก



เงื่อนไข ในการใชกระบวนการยุตธิรรมสมานฉนัท

พยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําผิด (กอน)
ความเหน็พองกันในขอเท็จจริงพื้นฐานคดีของทั้งสองฝาย (กอน)
ความยินยอมโดยอิสระ/สมัครใจของทั้งสองฝาย (กอน/ระหวาง)
ตระหนักในอํานาจตอรองไมเทากัน&ความแตกตางทางวัฒนธรรมของทั้งคู (กอน)
ความปลอดภัยของคูกรณี (กอน/ระหวาง/หลัง)
หากเปนไปไมไดที่จะใชกระบวนการสมานฉันท (กอน) หรือ 
ไมสามารถตกลงกันได (ระหวาง) หรือผลออกมาแลว ไมเหมาะสม (หลัง) ควร
กลับเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติ
หากไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ได(จากกระบวนการสมานฉันท)ใหเริม่โครงการ
สมานฉนัทใหม หรือเขากระบวนการยุติธรรมตามปกติ (หลัง)



รูปแบบ ของกระบวนการยุตธิรรมสมานฉนัท

การไกลเกลี่ยเหยื่อ-ผูกระทําผิด (Victim-Offenders Mediation : 
VOM) แรกเริ่มในอเมริกา (1978) 
การประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conference : FGC)
แรกเริ่มในนิวซีแลนด สวนใหญใชในคดีเดก็/เยาวชน
การพิจารณาแบบลอมวง (Sentencing Circles) : ใชในชาวอินเดียแดง
ในแคนาดา และทางตะวันตกเฉียงใต ของอเมริกา;
คณะกรรมการบรูณาการชุมชน (Community Reparative Boards)
ชื่ออื่น : คณะกรรมการเยาวชน, คณะกรรมการเพื่อนบาน, 
คณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน; ใชกับคดีไมรายแรง 
สานเสวนา (Dialogue)?



พัฒนาการ ของยุตธิรรมสมานฉนัท
ใชใน : แคนาดา (แรก 1974), สหรัฐ, ออสเตรเลีย&นวิซีแลนด, อังกฤษ
1999 : UNESC ให คกก.ปองกันอาชญากรรม&กระบวนการยุติธรรม (the commission 
on crime prevention&criminal justice) พัฒนาโปรแกรมกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท
2000 : ประชุม UN วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ครั้ง
ที่ 10 (UN Congress on the Prevention of Crime & Treatment of Offenders) จัดทํา “ราง
องคประกอบหลักการพื้นฐานวาดวยการใชโปรแกรมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทในเรื่องทางอาญา” (Preliminary Draft Elements of Basic Principles on the Use of 
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters)
2001 : ประชุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
2002 : หลักการพื้นฐานวาดวยการดําเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทในเรื่องทางอาญา (Declaration of Basic Principles on Use of Restorative Justice 
Programmes in Criminal Matters)



ขอจํากัด/ขอควรระวัง/สิ่งทาทาย ตอยุตธิรรมสมานฉนัท
ชุมชนที่เขมแข็งพอ/มีทักษะในการจัดการเรื่องนี้มีไมมาก
หาสมดุลระหวาง “ระบบแกแคนทดแทน” & “ระบบสมานฉันท” ยาก
ผันแปรไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมเฉพาะ ทําใหรูปแบบ
เหมือนกันทั่วโลกไมได (เหมือนกันแคผลลัพทแหงความสมานฉันท)
ใชยากภายใต ความไมเทาเทียมกันทางสังคม

การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท
อํานาจตอรอง& ศักดิศ์รีที่เทากัน ของคูกรณี
ความปลอดภยัของทั้งสองฝาย
ไมไดเนนการแกไขความไมยุติธรรมเชงิโครงสราง 
(และความไมยุติธรรมเชิงวฒันธรรม) มากนัก



ไปไกลขึ้น กวายุตธิรรมสมานฉนัท (restorative justice)

การเกิด “อาชญากรรม” หนึ่งๆขึ้นในชุมชน แสดงใหเห็นถึงความไม
ปกติเชิงโครงสราง & เชิงวัฒนธรรมอะไรบางอยางในชุมชนหรือไม?
แนวคิดสมานฉันท (reconciliation) (ของ กอส.) 9 ประการ*

กรณีตอริค & ฮิคส; (ชัยวัฒน, น.225-7 & 229-31)

*(1) เปดเผยความจริง (2) ความยุติธรรมสมานฉันท (3) ความพรอมรับผิด
(4) การใหอภัย (5) สานเสวนา (เคารพความหลากหลาย) (6) ใชสันติวิธี
(7) เปดพื้นที่ใหความทรงจําอันเจ็บปวด   (8) ใชจินตนาการ    (9) ยอมรับความเสี่ยง



จบ
“...การทํางานสรางความสมานฉนัทในสังคมคงเปนไปไดยาก
ถาผูคนไมยอมใหอภัยกนั  แตการใหอภัยไมไดหมายความวา

จะเกดิขึ้นไดดวยลมปาก โดยใหลืมความเจบ็ปวด 
ใหทิ้งอดตีแหงความอยุตธิรรมที่เคยเกดิขึ้น 

แตเงื่อนไขสําคัญของการใหอภัย คือ การธํารงความทรงจํา 
เพื่อปลดปลอยตนเองออกจากพันธนาการแหงอดตี...”

ชัยวัฒน สถาอานนัท


