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บทสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
(Executive Summary)
ความสําคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาํ การวิจัย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ ไขปั ญหาความ
ขัดแย้ งในสังคม ซึ่งรวมถึงปั ญหาอาชญากรรม ที่เปลี่ยนมุมมองในการแก้ ไขปั ญหา โดยเห็นว่าความ
ขัดแย้ งหรื อการกระทํ าผิดที่เกิดขึน้ ในสังคม เป็ นการละเมิดความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล มิใช่เป็ นการ
ละเมิดกฎหมาย และความเสียหายที่เกิดขึ ้น มิใช่เกิดขึ ้นกับรัฐ แต่เป็ นความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ รัฐจึงไม่ควรเป็ นผู้ที่ตดั สินใจแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด อํานาจในการ
ตัดสินใจและการหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่แท้ จริ ง ควรอยู่ที่ผ้ กู ระทําผิดและผู้เสียหาย รวมทังชุ
้ มชน ซึง่ เป็ น
ผู้เกี่ ยวข้ องโดยตรง และทุกฝ่ ายควรมีโอกาสที่ จะพูดคุย หาทางแก้ ปัญหา และตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ ปัญหาที่สนองต่อความต้ องการของทุกฝ่ าย
ประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารศึก ษาถึ ง แนวคิ ด ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ม าตัง้ แต่ปี 2543 และมี ก าร
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดนี ้ ให้ เข้ ากับสังคมไทยมาโดยตลอด จนในปี 2547 วิธีการตามแนวคิด
ยุติธรรมเชิ งสมานฉัน ท์ ก็ ถูกนํ ามาใช้ กับคดีอาญาที่ ผ้ ูกระทํ า ผิดเป็ นผู้ใหญ่ โดยกรมคุมประพฤติเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการนําวิธีการประชุมประสานสัมพันธภาพ (Restore-Relationship Conferencing)
ซึง่ เป็ นวิธีการรู ปแบบหนึ่งของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และนํามาใช้ ในขันตอนระหว่
้
างการสืบเสาะ
และพินิจ นอกจากกรมคุมประพฤติแล้ ว หน่วยงานอื่นๆ ต่างก็ให้ ความสนใจในแนวคิดนี ้ และได้ นํามาใช้
หลายแห่ง เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าวิธีการตามแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะได้ นํามาใช้ กบั ผู้กระทําผิดและ
ผู้เสียหายมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ ว แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการประเมินถึงประสิทธิ ผลของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Process) อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรงจากการดําเนินการ และที่สําคัญยังขาด
การศึกษาเปรี ยบเทียบถึงประสิทธิผลของวิธีการดังกล่าว กับการดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาแบบปกติ (Conventional Criminal Justice Process) ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
การศึก ษาถึง ผลกระทบของวิ ธี ก ารตามแนวคิด ยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ที่ มี ต่อ ผู้เ สี ย หายและ
ผู้กระทําผิด โดยเปรี ยบเทียบกับวิธีการที่ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบปกติ จะทํา
ให้ ทราบถึงประสิทธิผลที่แท้ จริ งของวิธีการดังกล่าว กล่าวคือ ทําให้ ทราบว่า วิธีการรู ปแบบใหม่สามารถ
ก่อให้ เกิดผลในทางบวกต่อผู้เข้ าร่ วมได้ ตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเด็น
ต่างๆ เช่น การเยียวยาผู้เสียหาย การชดใช้ ความเสียหาย ความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด ความพึง
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พอใจต่อการดําเนินคดี ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรม การลดการกระทําผิดซํ ้า เป็ นต้ น ต่างจาก
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแบบปกติหรื อไม่
นอกจากการศึกษาถึงประสิทธิ ผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แล้ ว งานวิจัยนี ้ ยัง
ศึก ษาวิ เ คราะห์ ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ในขัน้ ตอนต่า งๆ ตัง้ แต่ก ารเตรี ย มการ การ
ดํ า เนิ น การประชุม และการปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลง รวมทัง้ ทัศ นคติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ทํ า หน้ า ที่ ค นกลาง
(Mediator) ที่มีตอ่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทัง้ ทัศนคติของผู้เสียหายและผู้กระทําผิดต่อ
กระบวนการดังกล่าวด้ วย
โดยสรุ ป การวิจยั นี ้ มุ่งเน้ นศึกษาถึงประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในประเด็นต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดต่อการดําเนินคดี ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม (Fairness) ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
ทัศ นคติข องผู้เ สี ย หายต่อ ผู้ก ระทํ า ผิ ด การตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของผู้เ สี ย หายในด้ า นต่า งๆ
(Response to Victim’s Need) การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด (Accountability) การชดใช้
ของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายและชุมชน (Reparation) และอัตราการกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิด รวมทัง้
ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของวิธีการตามแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และเพื่อให้ ได้ ผลที่
น่าเชื่อถือและชัดเจน จึงได้ ใช้ วิธีการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยกําหนด
กลุ่ม ทดลอง คื อ ผู้เ สี ย หายและผู้ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ และกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ คือ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ ตังแต่
้ ขนตอน
ั้
การเตรี ยมความพร้ อม กระบวนการที่เกิดขึ ้น จนถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดใน
ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม ทัศนคติที่มีตอ่ กัน การ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เสียหาย การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด และการ
กระทําผิดซํ ้า
3. เพื่อเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างด้ านประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั การ
ดําเนินการทางกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแบบปกติ
4. เพื่อวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี ้ เป็ นการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในรู ปแบบการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจ
ผู้กระทําผิดที่เป็ นผู้ใหญ่ในคดีที่ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และใช้ วิธีการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Design) โดยกําหนดกลุ่มทดลอง คือ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และกลุ่มเปรี ยบเทียบ คือ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่ไม่เข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ การเก็บข้ อมูลใช้ วิธีการสัมภาษณ์โดยแบบสอบถามกับผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
ทัง้ สองกลุ่ม และพนัก งานคุม ประพฤติเ ชิ ง สมานฉัน ท์ รวมทัง้ การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก การประชุม เชิ ง
ปฏิบตั กิ าร และประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ ประกอบด้ วยคดีที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรื อการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ (กลุ่มทดลอง) จํานวน 259 คดี แบ่งเป็ นผู้เสียหายจํานวน 278 คน และ
ผู้กระทําผิดจํานวน 259 คน คดีที่ไม่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มเปรี ยบเทียบ)
จํานวน 218 คดี แบ่งเป็ นผู้เสียหายจํานวน 201 คน และผู้กระทําผิดจํานวน 218 คน และพนักงานคุม
ประพฤติสมานฉันท์ จํานวน 127 คน
ข้ อมูลทั่วไปของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบประกอบด้ วยเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่
ใกล้ เคียงกัน อายุเฉลี่ยประมาณ 38 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้ ว มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา นับถือ
ศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน เป็ นผู้เสียหายในฐาน
ความผิดขับรถประมาทหรื อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มเปรี ยบเที ยบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในด้ านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึก ษา ศาสนา อาชี พ แต่มี ค วามแตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ในด้ า นรายได้ ต่อ เดื อ น และฐาน
ความผิดที่ ตกเป็ นผู้เสียหาย แต่เมื่อดูในภาพรวมแล้ วทัง้ สองกลุ่มต่างก็เป็ นผู้ที่มีรายได้ ตํ่าได้ แก่ ไม่มี
รายได้ รายได้ ไม่แน่นอน และรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท และเป็ นผู้เสียหายในฐานความผิดที่ไม่รุนแรง
ข้ อมูลทั่วไปของผู้กระทําผิด
ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 34 ปี ส่วนใหญ่
สมรสแล้ ว มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และมีรายได้ ตํ่า
กว่า 10,000 บาทต่อเดือน กระทําผิดในฐานความผิดขับรถประมาทหรื อพระราชบัญญัติจราจรทางบก
และไม่เคยกระทําผิดมาก่อน ข้ อมูลทั่วไปของผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบไม่มี
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในด้ านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ
และประวัติการกระทําผิด แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในด้ านรายได้ ต่อเดือน ฐานความผิด
แต่เมื่อดูในภาพรวมแล้ วทัง้ สองกลุ่มต่างก็เป็ นผู้ที่มีรายได้ ตํ่า ได้ แก่ ไม่มีรายได้ รายได้ ไม่แน่นอน และ
รายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท สําหรับฐานความผิดที่กระทําผิดนัน้ มีความต่างกันในคดีขบั ประมาท/พรบ.
จราจร คดีตอ่ ชีวิต และคดีบกุ รุก โดยสรุปกลุม่ ทดลองกระทําผิดในคดีที่มีความรุนแรงในสัดส่วนที่มากกว่า
กลุม่ เปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
พนัก งานคุม ประพฤติ ส มานฉั น ท์ ห รื อ คนกลาง ส่ ว นใหญ่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดับ ชํ า นาญการ
รองลงมาเป็ นตําแหน่งระดับปฏิบตั กิ าร มีสดั ส่วนเพศหญิงและเพศชายใกล้ เคียงกัน อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ซึง่ เป็ นหลักสูตรหลักในการอบรมเจ้ าหน้ าที่เพื่อทําหน้ าที่คนกลาง มีประสบการณ์ในการทํา
หน้ าที่คนกลางมาแล้ ว 1-2 ปี หรื อน้ อยกว่า ส่วนใหญ่เคยจัดประชุมประสานสัมพันธภาพมาแล้ ว 5-10 คดี
ส่ วนที่ 2 การประชุมประสานสัมพันธภาพ:
ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ท่ ี

การเตรี ยมความพร้ อมของคนกลาง ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 99.3
และ 99.2 ตามลําดับ เห็นว่าคนกลางมีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการประชุม และให้ คะแนนในการ
เตรี ยมความพร้ อมในระดับสูงที่สดุ ในทุกด้ าน ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีการประชุม การ
อธิบายให้ ร้ ู และเข้ าใจสิทธิประโยชน์ของการเข้ าร่ วมประชุม เมื่อสอบถามคนกลางถึงวิธีการที่ใช้ ในการ
ติดต่อผู้เสียหายและผู้กระทําผิด พบว่า วิธีที่ใช้ มากที่สดุ คือ การให้ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวน
เป็ นผู้ติดต่อ โดยให้ คะแนนสูงถึง 5.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน สําหรับในประเด็นนี ้ มีข้อสังเกต
ว่า การเชิญชวนผู้เสียหายและผู้กระทําผิดให้ มาเข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจทําได้ ไม่ดี
นัก และอาจส่งผลให้ มีคดีที่เข้ าร่ วมน้ อย หากพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวนไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์
ของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ความสมัครใจในการเข้ าร่ วม ผู้เสียหายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สว่ นใหญ่
สมัครใจเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้กระทําผิดที่เข้ าร่ วมทุกคนแจ้ งว่าสมัครใจ เหตุผลที่ผ้ ูเสียหายเข้ าร่ วม
ประชุม ได้ แก่ ต้ องการบอกกล่าวถึงผลกระทบ ต้ องการรับเงินชดใช้ ค่าเสียหาย ต้ องการรับคําขอโทษ
ต้ องการช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ เป็ นคนดี และมีผ้ เู สียหายบางคนเห็นว่า การเข้ าร่ วมจะช่วยในการปรับ
ความเข้ า ใจเพื่ อ ไม่ ให้ ผ้ ูก ระทํ า ผิ ด มาก่ อ กวนอี ก ส่ว นผู้ก ระทํ า ผิ ด ให้ เ หตุผ ลในการเข้ า ร่ ว มประชุม ว่า
ต้ องการขอโทษผู้เสียหาย เพื่อรับผิดชอบในสิง่ ที่เกิดขึ ้น และเพื่อบอกผู้เสียหายให้ ทราบถึงเหตุผลที่ทําผิด
ในครัง้ นี ้
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อย่างไรก็ตาม เหตุผลในการเข้ าร่วมของผู้กระทําผิดอาจมีเหตุผลอื่นๆ ร่ วมด้ วยก็ได้ เนื่องจากคน
กลางเห็นว่า เหตุผลหลักที่ผ้ กู ระทําผิดเข้ าร่ วมประชุม คือ เพื่อลดหย่อนโทษ ส่วนเหตุผลที่ผ้ เู สียหายและ
ผู้กระทําผิดเข้ าร่ วมการประชุม คนกลางเห็นว่า เพื่อรับเงินชดใช้ คา่ เสียหาย และเห็นว่ามีเพียงส่วนน้ อยที่
เข้ าร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ เป็ นคนดี นอกจากนี ้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทํา
ผิดได้ มีการพูดคุยตกลงกันมาก่อนที่จะมาเข้ าร่ วมการประชุม และการประชุมทําให้ มีการบันทึกเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
แม้ วา่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สว่ นใหญ่จะสมัครใจ
แต่ ห ากพิ จ ารณาอัต ราการเข้ า ร่ ว มโดยเที ย บกับ คดี ที่ เ ข้ า หลัก เกณฑ์ แ ล้ ว พบว่ า อัต ราการเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั ตํ่ามาก จากสถิติของกรมคุมประพฤติพบว่า จํานวนคดีที่เข้ าร่ วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2550 โดยลดลงเฉลี่ยร้ อยละ 26 ต่อปี
และเมื่อสอบถาม
และในปี 2552 มีคดีที่สมัครใจเข้ าร่ วม เพียงร้ อยละ 5 ของคดีที่เข้ าหลักเกณฑ์ทงหมด
ั้
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบ ซึ่งเป็ นคดีที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม พบว่าผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
ร้ อยละ 63 และ 52 ตามลําดับ ไม่ทราบว่ามีการประชุมประสานสัมพันธภาพ และผู้เสียหายร้ อยละ 56.9
และผู้กระทําผิดร้ อยละ 75.7 ตอบว่าสนใจจะเข้ าร่ วม สําหรับสาเหตุที่มีคดีเข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ลดลง อาจเกิดขึ ้นจากขันตอนการเชิ
้
ญชวนและการชี ้แจงทําความเข้ าใจ ซึง่ ยังเป็ นจุดอ่อน
ของกรมคุมประพฤติ หากพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวนที่เป็ นผู้ติดต่อยังไม่เข้ าใจหลักการและ
้
นไปได้ ว่า พนักงานคุมประพฤติไม่มีเวลาในการจัด
กระบวนการของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทังอาจเป็
ประชุม เนื่องจากภาระงานที่มากและเวลาที่จํากัด
รู ปแบบการประชุม การประชุมประสานสัมพันธภาพส่วนใหญ่จดั ขึ ้นที่สํานักงานคุมประพฤติ
บุคคลที่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนใหญ่ มีผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดฝ่ ายละ 1 คน อย่างไรก็ตาม พบว่า การ
ประชุมที่จดั ขึ ้น ไม่มีผ้ เู สียหายหรื อผู้กระทําผิดเข้ าร่ วม ประมาณร้ อยละ 1.6 และ 1.2 ตามลําดับ ซึง่ มี
ความเป็ นไปได้ ว่า ผู้เสียหายหรื อผู้กระทําผิดอาจส่งตัวแทนเข้ าร่ วม ร้ อยละ 49.6 เป็ นผู้เสียหายและ
ผู้กระทํ าผิดที่ ร้ ู จักกัน เช่น เป็ นญาติ เป็ นคนรั กหรื อสามี -ภรรยา เป็ นเพื่อน หรื อเป็ นเพื่ อนร่ วมงาน/
นายจ้ าง/ลูกจ้ าง ส่วนใหญ่ การประชุมจะจัดเพียง 1 ครัง้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์จะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับทังสองฝ่
้
าย ก่อนที่จะมาพบกัน และโดยปกติมกั จะทํา
ข้ อตกลงกันได้ ภายในเวลาการประชุมเพียงครัง้ เดียว ซึ่งสอดคล้ องกันการดําเนินการในต่างประเทศ
สําหรับระยะเวลาการประชุมโดยเฉลี่ย 67 นาที ส่วนการประชุมที่ใช้ เวลานานที่สดุ คือ 3 ชัว่ โมง 30 นาที
และสันที
้ ่สดุ คือ 15 นาที ซึง่ มีความเป็ นไปได้ ว่าผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้ ทําความตกลงกันมาก่อนการ
เข้ าร่ วมกระบวนการ หรื ออาจเป็ นเพราะกระบวนการประชุมไม่ประสบความสําเร็ จ ดังกรณีที่สมั ภาษณ์
เชิ ง ลึก พบว่ า การประชุม ที่ สัน้ เกิ ด จากผู้เ สี ย หายมาร่ ว มเพราะต้ อ งการให้ ค ดี จ บ โดยไม่ ต้ อ งการ
สมานฉันท์กบั ผู้กระทําผิด
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้เสียหายกับผู้กระทําผิดจํานวนครึ่งหนึ่งของกลุ่มทดลอง มีความสัมพันธ์
กันมาก่อน แต่อาชญากรรมได้ ทําลายความสัมพันธ์นนลง
ั ้ ซึง่ หากไม่มีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
แล้ ว ความสัมพันธ์ที่เคยมีมาอาจไม่ได้ รับการฟื น้ ฟู
กระบวนการประชุม ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ พึงพอใจต่อการประชุมที่เกิดขึ ้น โดย
ให้ เหตุผลประกอบ เช่น ได้ มีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้ สกึ ต่อกัน ทําให้ เข้ าใจกัน มีโอกาสทําข้ อตกลงกัน
บางส่วนพึงพอใจต่อการประชุมเนื่องจากคนกลางให้ ความเป็ นกันเอง ช่วยไกล่เกลี่ย ให้ คําแนะนําที่ดี
และมีความเป็ นกลาง อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้เสียหายอาจไม่พงึ พอใจต่อการเข้ า
ร่วมกระบวนการได้ หากไม่สมัครใจเข้ าร่วม แต่ต้องมาประชุมเพราะพนักงานคุมประพฤติเรี ยกให้ มา และ
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อาจไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
เมื่ อ ถามเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ขณะเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยให้ ผ้ ูเ สี ย หายให้ ค ะแนน
ความสําคัญในแต่ละประเด็นและให้ ประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นดังกล่าวในขณะที่เข้ าร่ วมการ
ประชุม พบว่า ในภาพรวม ผู้เสียหายให้ ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ในระดับสูง และรู้ สึกพึงพอใจใน
ระดับสูงเช่นเดียวกัน ประเด็นดังกล่าว ได้ แก่ การให้ ผ้ กู ระทําผิดกล่าวคําขอโทษ การได้ มีโอกาสพูดคุยกับ
ผู้กระทําผิดว่าจะจัดการกับความผิดที่เกิดขึ ้นอย่างไรการได้ รับคําตอบจากผู้กระทําผิดในสิ่งที่เคยสงสัย
หรื อไม่เข้ าใจ การบอกผู้กระทําผิดให้ เข้ าใจถึงผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น การได้ รับการชดใช้ เงิน
ค่าเสียหายจากผู้กระทําผิด การที่ผ้ กู ระทําผิดแสดงความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เสียหายต่อประเด็นต่างๆ จะตํ่ากว่าคะแนนการให้ ความสําคัญ ซึง่ อาจหมายความได้ วา่ การเข้ าร่ วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั ไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้เสียหายตามความคาดหวัง
ได้ เมื่อถามผู้เสียหายถึงความคิดเห็นที่มีต่อผู้กระทําผิดในระหว่างการประชุม ผู้เสียหายส่วนใหญ่ เห็น
ว่าผู้กระทําผิดดูสํานึกผิด มีเพียงส่วนน้ อยที่เห็นว่าผู้กระทําผิดมีท่าทีไม่เป็ นมิตร หรื อหลบเลี่ยงไม่เต็มใจ
เข้ าร่วม และบางส่วนตอบว่า ไม่แน่ใจ หรื อเห็นว่ามีท่าทีเฉยๆ
เมื่อถามผู้กระทําผิดถึงประสบการณ์ที่ได้ รับขณะเข้ าร่ วมประชุม พบว่า ในภาพรวม ผู้กระทําผิด
ให้ ความสํ า คัญ กั บ ประเด็ น ต่ า งๆ ในระดับ สูง ถึ ง สูง ที่ สุด และรู้ สึก พึ ง พอใจในระดับ สูง ถึ ง สูง ที่ สุด
เช่นเดียวกัน ประเด็นดังกล่าว ได้ แก่ การขอโทษผู้เสียหาย การได้ พดู คุยกับผู้เสียหายถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นและ
วิธีการจัดการต่อไป โอกาสในการชดใช้ ความผิดให้ กับผู้เสียหายและชุมชนหรื อสังคม มีข้อสังเกตว่า
คะแนนความพึงพอใจของผู้กระทําผิดจะสูงกว่าคะแนนการให้ ความสําคัญในทุกด้ าน อาจกล่าวได้ ว่าการ
เข้ าร่ วมประชุมสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้กระทําผิดเกินความคาดหวังในหลายๆด้ าน สําหรับความรู้ สึก
ของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายในขณะเข้ าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้เสียหายมีความจริ งใจ มีเพียงส่วน
น้ อยที่เห็นว่าผู้เสียหายมีท่าทีไม่เป็ นมิตร หรื อเข้ าร่ วมเพราะอยากได้ เงิน หรื อหลบเลี่ยงไม่เต็มใจเข้ าร่ วม
และบางส่วนตอบว่า ไม่แน่ใจ หรื อดูไม่ออก
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ทังนี
้ ้ ความคิดเห็นของคนกลางต่อการประชุมนัน้ สอดคล้ องกับความคิดเห็นของผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิด โดยคนกลางเห็นว่า การประชุมที่จดั ขึ ้นมีลกั ษณะที่สร้ างความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทําผิด
และผู้เสียหายมากที่สดุ รองลงมา คือ การเยียวยาความรู้ สึกให้ กบั ผู้เสียหายและการทําให้ ผ้ กู ระทําผิด
สํานึกผิด และเห็นว่า การประชุมที่ผ้ กู ระทําผิดแกล้ งแสดงว่าสํานึกผิด มีคอ่ นข้ างน้ อย
ในระหว่างการประชุม ผู้เ สีย หายและผู้กระทํ าผิด ให้ คะแนนเกี่ ยวกับบทบาทการดํ าเนิ น การ
ประชุมด้ านบวกของคนกลางในระดับสูงถึงสูงที่สดุ ได้ แก่ บทบาทความเป็ นผู้นําในการดําเนินการ การ
อํานวยความสะดวก การให้ เวลาพูดมากพอ การเป็ นผู้ฟังที่ดี และทังสองฝ่
้
ายยังเห็นว่า คนกลางมีความ
ยุติธรรมในการดําเนินการประชุม อย่างไรก็ตาม พบว่า คนกลางประมาณร้ อยละ13.3 ไม่เคยผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึง่ เป็ นหลักสูตรหลักสําหรับการทําหน้ าที่
คนกลาง แต่อาจผ่านการอบรมในหลักสูตรอื่นๆที่คล้ ายกัน เช่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงาน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ เป็ นต้ น
การปฏิบัติตามข้ อตกลง การประชุมที่เกิดขึ ้นผู้เสียหายและผู้กระทําผิดสามารถทําข้ อตกลง
ร่ วมกันได้ ร้ อยละ 77.7 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่ตํ่ากว่าสัดส่วนการทําข้ อตกลงกันได้ ที่รวบรวมโดยกรมคุม
ประพฤติ ในปี งบประมาณพ.ศ. 2552 ซึง่ เป็ นร้ อยละ 91.8 นอกจากนัน้ พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทํา
ผิดบางส่วนได้ ทําข้ อตกลงกันก่อนที่จะมาจัดประชุม เช่น ตกลงกันได้ ในชันของตํ
้
ารวจ หรื อบริ ษัทประกัน
เป็ นผู้จ่ายค่าเสียหายให้ เป็ นต้ น ในกรณีที่สามารถทําข้ อตกลง ข้ อตกลงที่ได้ สว่ นใหญ่เป็ นการขอโทษด้ วย
วาจา รองลงมาเป็ นการจ่ายเงินชดใช้ และมีการทําข้ อตกลงอื่นๆ เช่น การประชุมหมู่บ้านเพื่อให้ ชุมชน
รับทราบ การให้ ประกันจ่ายเงินบางส่วนร่วมด้ วย การไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรื อร่ วมในงานศพ การพาไป
พบแพทย์ทกุ ครัง้ เป็ นต้ น ข้ อตกลงที่ได้ อาจมีมากกว่า 1 อย่าง สําหรับเงินที่จ่ายชดใช้ โดยเฉลี่ยประมาณ
3 หมื่นกว่าบาท วงเงินที่มีการชดใช้ มากที่สดุ คือ 4 แสนบาท และมี 1 คดีที่ผ้ กู ระทําผิดตกลงจ่ายเงินเดือน
ให้ กบั ผู้เสียหายเดือนละ 2,000 บาทตลอดชีวิต วงเงินตํ่าสุดที่จ่าย คือ 300 บาท จะเห็นได้ ว่าข้ อตกลงที่
เกิ ดจากกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ จะมี ความหลากหลายและสร้ างสรรค์ ไม่จํากัดอยู่ที่การ
ลงโทษผู้กระทําผิดแต่เพียงอย่างเดียว และมักจะตรงตามความต้ องการของผู้เสียหายและอยู่ในขอบเขตที่
ผู้กระทําผิดจะปฏิบตั ติ ามได้
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เห็นว่า ข้ อตกลงมีความยุติธรรม และพึงพอใจต่อข้ อตกลง
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิด
ร้ อยละ 97.4 เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง แต่มีผ้ เู สียหายเพียงร้ อยละ 83.4 ที่เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลง ซึง่ มีจํานวนน้ อยกว่าผู้กระทําผิด ในประเด็นนี ้ คนกลางให้ ความเห็นว่ายังติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงไม่ได้ มากเท่าที่ควร ซึง่ อาจเป็ นผลให้ ผ้ กู ระทําผิดบางส่วนไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง
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ส่ วนที่ 3 ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ท่ มี ีผ้ ูเสียหาย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มทดลอง) ได้ รับ
ผลกระทบทางบวกต่างจากผู้เสียหายที่ไม่ได้ เข้ าร่วม (กลุม่ เปรี ยบเทียบ) อย่างมีนยั สําคัญในประเด็นต่างๆ
สรุปได้ ดงั นี ้
ความพึงพอใจของผู้เสียหาย (Victim’s Satisfaction)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 92 มีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินคดี และร้ อยละ 90.2 มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินคดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ เปรี ยบเทียบ
แล้ ว ไม่พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั การเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างมีนยั สําคัญ ส่วนความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีนนั ้
พบว่า ความพึงพอใจด้ านนี ้ มีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมี
นัยสําคัญ หรื ออาจหมายความได้ วา่ การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทําให้ ผ้ เู สียหายรู้สกึ
พึงพอใจต่อผลของการดําเนินคดี
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้ที่พึงพอใจต่อการดําเนินคดีและผลของการดําเนินคดีอยู่ในระดับสูง
ทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบ ซึง่ ความพึงพอใจในกลุม่ เปรี ยบเทียบอาจเป็ นเพราะคดีที่ตกเป็ น
ผู้เสียหายเป็ นคดีที่ไม่ร้ายแรง เช่น การขับรถประมาท ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก คดีลกั
้
อได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหายแล้ วก็พึง
ทรัพย์ เป็ นต้ น เมื่อได้ รับการดําเนินการตามขันตอนของกฏหมายหรื
พอใจ โดยดูได้ จากเหตุผลที่ให้ เช่น คดีเป็ นไปตามขันตอนกฎหมาย
้
จําเลยได้ รับการลงโทษแล้ ว และคดี
ไม่มีอะไรมาก ไม่ร้ายแรง เป็ นต้ น ส่วนเหตุผลที่ผ้ เู สียหายในกลุ่มทดลองให้ ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในคดี
เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกและเอาใจใส่ การดําเนินการรวดเร็ว ได้ รับคําขอโทษ และผู้กระทําผิดแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบ เป็ นต้ น ซึ่ง เป็ นเหตุผ ลที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การสนองตอบต่อ ความต้ อ งการที่ มี ข อง
ผู้เสียหายโดยตรง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจก่อให้ เกิดความไม่พึงพอใจกับผู้เสียหายได้ เช่นกัน หาก
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่พร้ อมเข้ าร่ วมประชุม เช่น หากผู้เสียหายต้ องมารอผู้กระทําผิดเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเป็ น
เวลานาน หรื อผู้เสียหายถูกเรี ยกให้ มา โดยไม่เต็มใจ เป็ นต้ น และมีบางกรณีที่ผ้ เู สียหายรู้สกึ ว่าผู้กระทําผิด
ไม่ได้ แสดงความจริ งใจในการรับผิดชอบ เช่น การที่บริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้จ่ายค่าเสียหาย และผู้กระทํา
ผิดไม่ได้ แสดงความรับผิดชอบเลย สิง่ นี ้ อาจทําให้ ผ้ เู สียหายไม่พอใจแม้ จะได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหาย
ความรู้ สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้เสียหาย (Victim’s Fairness)
ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 93.8 และ 92 ตามลําดับ รู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ น
ธรรมจากการดําเนินคดี และผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรม และจากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า
ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้เสียหายมี ความสัมพันธ์ กับเข้ าร่ ว มกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
๘
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สมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ หรื ออาจหมายความได้ ว่า การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ทําให้ ผ้ เู สียหายรู้ สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมทังด้
้ านการดําเนินคดีและผลของคดี อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
ผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบที่ร้ ูสกึ เช่นเดียวกัน อยู่ในระดับร้ อยละ 80 ขึ ้นไป ซึง่ อาจเป็ นเพราะคดีที่ตก
เป็ นผู้เสียหายเป็ นคดีที่ไม่ร้ายแรง และหากมีการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดแล้ ว ก็ร้ ู สึกว่าได้ รับความเป็ น
ธรรม และบางส่ว นให้ เ หตุผ ลว่า ได้ รั บ การชดใช้ ค่า เสี ย หายแล้ ว สํา หรั บ กรณี ที่ ผ้ ูเ สี ย หายที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ร้ ู สึกว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรม อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น
ผู้กระทําผิดไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง หรื อไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย และหากผู้กระทําผิดที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
แล้ วได้ รับการรอการลงโทษ ก็จะยิ่งทําให้ ผ้ เู สียหายรู้สกึ ว่าไม่เป็ นธรรมมากขึ ้น เป็ นต้ น
การตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้เสียหาย (Response to Victim’s Needs)
การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้เ สี ย หายประกอบด้ ว ยการเยี ย วยาทางด้ า นจิ ต ใจ ซึ่ง
ประกอบด้ วยการได้ รับการขอโทษ การได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ ้น การได้ รับคําตอบในสิง่ ที่
สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ และการร่ วมตัดสินใจในการจัดการกับปั ญหา และการเยียวยาทางด้ านวัตถุ ซึ่ง
หมายถึงการได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหาย ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองมีความพึง
พอใจในระดับสูงต่อการได้ รับการขอโทษ (4.94 คะแนน) การได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ ้น
(4.95 คะแนน) การได้ รับคําตอบในสิง่ ที่สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ (4.71 คะแนน) การร่ วมตัดสินใจในการจัดการ
กับปั ญหา (4.83 คะแนน) และการได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหาย (4.25 คะแนน) ในขณะที่กลุม่ เปรี ยบเทียบ
ให้ คะแนนในแต่ละด้ านในระดับค่อนข้ างตํ่า ยกเว้ นการได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบ การชดใช้
ค่ า เสี ย หาย ซึ่ง ให้ ค ะแนนความพึง พอใจในด้ า นนี ใ้ นระดับ ค่ อ นข้ า งสูง ทัง้ นี ้ อาจเนื่ อ งมาจากกลุ่ม
เปรี ยบเทียบมีโอกาสได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบกับเจ้ าหน้ าที่ของกระบวนการยุติธรรม และได้ รับ
ค่าชดใช้ ค่าเสียหายจากผู้กระทําผิด แต่จะเห็นได้ ว่าความพึงพอใจยังน้ อยกว่ากลุ่มทดลอง ที่มีโอกาสได้
สื่อสารกับผู้กระทําผิดเพื่อพูดคุยถึงการชดใช้ และผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสนใจ
ว่า ผู้เสียหายทังสองกลุ
้
่มต่างก็ต้องการได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผลของการดําเนินคดี และบางส่วนไม่ได้ รับ
แจ้ งผล ซึ่งหากการดําเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถขยายผลไปถึงการติดตามผลหลังการจัด
ประชุมได้ และมีการแจ้ งผลคดีให้ กบั ผู้เสียหายทราบก็จะสามารถสนองต่อความต้ องการของผู้เสียหาย
ได้ มากขึ ้น สําหรับประเด็นการได้ รับการขอโทษจากผู้กระทําผิดนัน้ พบว่าผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองได้ รับ
การขอโทษมากกว่าผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบ และยังมีความพึงพอใจต่อการขอโทษในระดับที่สงู กว่า
ด้ วย
ทัศนคติต่อผู้กระทําผิด (Attitude toward Offender)
หลังการเกิดคดีประมาณ 1 เดือน พบว่า ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ มีความรู้สกึ ทางบวก
ต่อผู้กระทําผิดมากขึ ้น ไม่ร้ ูสกึ กลัวผู้กระทําผิดหลังจากคดีเกิดขึ ้น และรู้สกึ ว่าผู้กระทําผิดรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม ซึง่ ต่างจากผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญ โดยผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบ
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เพียงร้ อยละ 30.7 รู้สกึ ทางบวกต่อผู้กระทําผิดหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้ วประมาณ 1 เดือน และร้ อยละ
27 ยังคงรู้สกึ กลัวอยู่ ในขณะที่ผ้ เู สียหายในกลุม่ ทดลอง เพียง 11.5 รู้สกึ กลัวผู้กระทําผิด ผู้เสียหายในกลุม่
เปรี ยบเทียบ ประมาณร้ อยละ 54.6 รู้ สกึ ว่าผู้กระทําผิดรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ในขณะที่ผ้ เู สียหายใน
กลุ่มทดลองถึงร้ อยละ 72.9 รู้ สกึ เช่นเดียวกัน โดยสรุ ป ทัศนคติต่อผู้กระทําผิดของผู้เสียหายทังสองกลุ
้
่ม
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
การที่ผ้ เู สียหายมีทศั นคติไปในทางที่ดีตอ่ ผู้กระทําผิดอาจเป็ นผลจากผู้กระทําผิดชดใช้ คา่ เสียหาย
ให้ และส่งผลไปถึงการให้ อภัย นอกจากนัน้ การพูดคุยกับผู้กระทําผิดทําให้ เข้ าใจถึงสาเหตุของการกระทํา
ผิดและผลกระทบที่เกิดขึ ้น เช่น คดีขบั รถประมาท ผู้เสียหายบางคนคิดว่าผู้กระทําผิดจงใจขับรถชนตน
เพราะมีคนยืนอยู่หลายคน แต่ผ้ ูเสียหายเพียงคนเดียวที่บาดเจ็บ แต่หลังจากการเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทําให้ เข้ าใจว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นเป็ นอุบตั ิเหตุ และบางกรณีผ้ ูกระทําผิดเองก็
ได้ รับบาดเจ็บและสูญเสียเช่นกัน ทําให้ ผ้ เู สียหายเกิดความเห็นใจและสงสารผู้กระทําผิด แต่ก็มีบางกรณี
ที่ผ้ เู สียหายรู้ สึกว่าผู้กระทําผิดไม่จริ งใจหรื อยังไม่ได้ แสดงความรับผิดชอบอย่างแท้ จริ ง เช่น การที่บริ ษัท
ประกัน ภัย เป็ นผู้จ่ า ยค่ า เสี ย หาย และผู้ก ระทํ า ผิ ด ไม่ ไ ด้ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบเลย สิ่ ง นี ้ อาจทํ า ให้
ผู้เสียหายไม่พอใจแม้ จะได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหาย
ส่ วนที่ 4 ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ท่ มี ีต่อผู้กระทําผิด
งานวิจยั นี ้ ได้ ศกึ ษาผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้กระทําผิดในด้ าน
ต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรม การแสดงความรั บผิดชอบ ทัศนคติต่อ
ผู้เสียหาย และการกระทําผิดซํ ้า
ความพึงพอใจของผู้กระทําผิด (Offender’s Satisfaction)
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ร้อยละ 95.7 มีความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีและร้ อยละ
96.5 พึงพอใจต่อผลของการดําเนินคดี และพบว่าความพึงพอใจต่อผลของการดําเนินคดี มีความสัมพันธ์
กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสียหายแล้ ว
พบว่าสัดส่วนของผู้กระทําผิดที่พงึ พอใจมีมากกว่าสัดส่วนของผู้เสียหาย ซึง่ เป็ นไปได้ วา่ ผู้กระทําผิดรู้สกึ ว่า
การประชุมจะช่วยให้ ผลของคดีเป็ นไปในทางบวก อาจได้ รับการบรรเทาโทษ ทําให้ ผ้ กู ระทําผิดส่วนใหญ่
รู้ สึกพึงพอใจ สําหรับเหตุผลที่ผ้ กู ระทําผิดทังสองกลุ
้
่มพึงพอใจนัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะได้ รับการรอการ
ลงโทษ ไม่ต้องรับโทษจําคุก แต่ในกลุ่มทดลองพบว่ามีเหตุผลอื่นๆ อีก เช่น ได้ รับโอกาสกลับตัว เป็ นการ
หาทางออกร่ วมกัน ปรับความเข้ าใจกัน เป็ นต้ น ซึง่ หากไม่ได้ เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ผู้กระทําผิดอาจจะพึงพอใจแต่ไม่มีโอกาสได้ รับประสบการณ์ตา่ งๆเหล่านัน้
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ความรู้ สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้กระทําผิด (Offender’s Fairness)
ผู้ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ่ม ทดลองส่ว นใหญ่ คื อ ร้ อยละ 97.3 รู้ สึก ว่า ได้ รั บ ความเป็ นธรรมจากการ
ดําเนินคดี และร้ อยละ 95.7 รู้ สึกว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรม ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมจากการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ ในขณะเดียวกัน ไม่พบว่า ความรู้สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ น
้ ้ พบว่า
ธรรมมีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
ผู้กระทําผิดทังสองกลุ
้
่ม ส่วนใหญ่ร้ ู สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรม อาจเป็ นเพราะผลของคดีทงสองกลุ
ั้
่ม มี
ความใกล้ เคียงกัน คือ ส่วนใหญ่ผ้ กู ระทําผิดจะได้ รับการรอการลงโทษ และรับการคุมประพฤติ อย่างไรก็
ตาม ในกลุ่มทดลองพบว่าผู้กระทําผิดให้ เหตุผลที่ต่างจากกลุม่ เปรี ยบเทียบ คือ กล่าวว่าได้ พดู คุยกับ
ผู้เสียหาย และการดําเนินการมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งอาจเป็ นผลจากการเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ โดยมี พ นัก งานคุม ประพฤติ เ ป็ นคนกลาง และมี ก ารทํ า ข้ อ ตกลงต่อ หน้ า ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
การแสดงความรั บผิดชอบ (Accountability)
การแสดงความรับผิดชอบประกอบด้ วย การชดใช้ กับผู้เสียหายโดยตรง การชดใช้ ให้ กับชุมชน
ความรู้ สึก ว่า ได้ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบอย่า งเหมาะสม และการขอโทษผู้เ สี ย หาย ผลการวิ จัย พบว่า
ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองรู้สกึ ว่ามีโอกาสชดใช้ ความผิดให้ กบั ผู้เสียหายและชุมชนสูงกว่าผู้กระทําผิดใน
กลุ่ม เปรี ยบเที ย บ กล่า วคื อ ผู้กระทํ า ผิ ดในกลุ่มทดลองรู้ สึก พึง พอใจที่ มี โอกาสชดใช้ ความผิดให้ กับ
ผู้เสียหายในระดับสูงมาก โดยให้ คะแนนเฉลี่ย 5.25 คะแนน และรู้ สกึ พึงพอใจที่มีโอกาสชดใช้ ความผิด
ให้ กบั ชุมชนในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยให้ คะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าการชดใช้
ความเสียหายของผู้กระทําผิดขึ ้นอยู่กบั การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับการชดใช้ ให้ ผ้ เู สียหายส่วนใหญ่จะเป็ นการชดใช้ ด้วยเงิน และการชดใช้ ให้ ชมุ ชน จะเป็ นการทํางาน
บริการสังคม
ในส่วนของการแสดงความรั บผิดชอบอย่างเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า ผู้กระทํ าผิดในกลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่ ร้ อยละ 95.7 เห็นว่าได้ แสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดใน
กลุม่ เปรี ยบเทียบร้ อยละ 87.5 เห็นว่าแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ซึง่ การแสดงความรับผิดชอบ
นอกจากจะอยู่ในรู ปของการชดใช้ ด้วยเงินแล้ ว อาจรวมถึงการเยี่ยมเยียนระหว่างบาดเจ็บ การทํางาน
ชดเชยให้ ในบางครัง้ การพูดคุยและเห็นสภาพบาดเจ็บพิการและความเดือดร้ อนของผู้เสียหาย ทําให้
ผู้กระทําผิดรู้สกึ สํานึกผิดและยินดีแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มใจ การแสดงความรับผิดชอบยังรวมถึง
การขอโทษ ซึง่ ผู้กระทําผิดร้ อยละ 96.1 ได้ ขอโทษผู้เสียหาย โดยส่วนใหญ่เป็ นการขอโทษระหว่าง
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การประชุมประสานสัมพันธภาพ และมีเพียงร้ อยละ 68.7 ของผู้กระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบที่ขอโทษ
ผู้เสียหาย ผลการวิเคราะห์ พบว่า จํานวนผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองที่ร้ ู สึกว่าได้ แสดงความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม และได้ ขอโทษผู้เสียหายมีมากกว่าผู้กระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญ
ทัศนคติต่อผู้เสียหาย (Attitude toward Victim)
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 74.8 มีความรู้สกึ ทางบวกต่อผู้เสียหายหลังจาก
เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดในกลุ่ม
เปรี ยบเทียบเพียงร้ อยละ 51.6 รู้สกึ ทางบวกต่อผู้เสียหาย ซึง่ พบว่า ความรู้สกึ ทางบวกของผู้กระทําผิดต่อ
ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ จากการ
สัมภาษณ์ผ้ กู ระทําผิดพบว่า มีกรณีที่ผ้ กู ระทําผิดและผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ ที่ดีและมีความรู้ สกึ ที่ดีต่อ
กันภายหลังคดีเกิดขึ ้น เช่น ผู้กระทําผิดที่เป็ นลูกเขยได้ รับการยอมรับจากแม่ยายที่เป็ นผู้เสียหายหลังจาก
เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และอนุญาตให้ กลับเข้ ามาอยู่ร่วมกัน และคืนความรู้ สึกที่ดี
กลับมา ผู้กระทําผิดบางคนเห็นว่าผู้เสียหายเรี ยกค่าเสียหายสูงมาก แต่เมื่อเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์แล้ ว และเห็นความเดือดร้ อนของผู้เสียหายผ่านทางคําพูด สีหน้ า ท่าทาง แววตาแล้ วทําให้
เกิดความสํานึกผิด สงสาร และยินดีชดใช้ ซึ่งเหตุการณ์ เหล่านี ้ อาจเกิดขึ ้นได้ ยากหากไม่มีกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม มีผ้ กู ระทําผิดบางส่วนที่ตอบว่ารู้ สึกเฉยๆกับผู้เสียหายและไม่เห็น
ความจําเป็ นที่จะพบกันอีก ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะไม่มีความสัมพันธ์ กนั มาก่อนและความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ไม่รุนแรงนักและได้ ชดเชยความเสียหายเพียงพอแล้ ว
การกระทําผิดซํา้
ผู้ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ่ม ทดลองร้ อยละ 1.2 กระทํ า ผิ ด ซํ า้ หลัง จากที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพประมาณ 6 เดือน โดยถูกจับกุมในคดีใหม่ ส่วนผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบร้ อยละ 2.3
กระทําผิดซํ ้าหลังจากที่ศาลพิจารณาพิพากษาแล้ วประมาณ 6 เดือน โดยส่วนใหญ่ถกู จับกุมในคดีใหม่
จากการวิเคราะห์ ทางสถิติไม่พบว่าการกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิดขึ ้นอยู่กับการเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ การเก็บข้ อมูลกระทําผิดซํ ้ามีข้อจํากัดด้ านเวลา ทําให้ ไม่
สามารถเก็บข้ อมูลในระยะยาวได้ ซึง่ หากมีการเก็บข้ อมูลการกระทําผิดซํ ้าภายในระยะเวลา 1-3 ปี อาจได้
ข้ อมูลที่แตกต่างได้
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ผ้ กู ระทําผิดที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไม่กระทําผิดซํ ้า อาจ
เป็ นเพราะการเข้ าร่ วมกระบวนการมีผ้ แู ทนชุมชนเข้ าร่ วมด้ วย และการทําข้ อตกลงอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ หรื อมีการบอกกล่าวให้ ชมุ ชนรับทราบถึงข้ อตกลง โดยการพูดในที่ประชุมหมู่บ้าน
ซึง่ อาจทําให้ ผ้ กู ระทําผิดไม่กล้ ากระทําผิดอีก เพราะมีคนร่วมรับรู้และเฝ้าระวัง
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ส่ วนที่ 5 ปั จจัยที่มีผลต่ อกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
การวิเคราะห์ หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดย
นําปั จจัยที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) ภูมิหลังของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ซึง่ ประกอบด้ วยเพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ 2) ฐานความผิด และ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําผิด และ
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่นํามาวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) ความพึงพอใจด้ านต่างๆ
ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ประกอบด้ วย ความพึงพอใจกับการดําเนินคดี ความพึงพอใจกับผลการ
ดําเนินคดี ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม ความพึงพอใจต่อข้ อตกลง และ 2) การกระทําผิดซํ ้า
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลการดําเนินคดีขึ ้นอยู่กบั รายได้ ของ
ผู้เสียหายอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ ผู้เสียหายที่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจมาก
ที่สดุ (ร้ อยละ 92.9) ในขณะที่ผ้ เู สียหายที่มีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท มีสดั ส่วนผู้ที่พึงพอใจน้ อยที่สดุ
(ร้ อยละ 57.1) สรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั รายได้
ของผู้เสียหาย โดยผู้ที่พึงพอใจส่วนใหญ่ เป็ นผู้ที่มีรายได้ น้อย นอกจากนัน้ ยังพบว่า ผู้เสียหายที่ร้ ู จัก
ผู้กระทําผิดมาก่อนการเกิดคดี มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจมากที่สดุ (ร้ อยละ 96.3) ในขณะที่ผ้ เู สียหายที่ไม่ร้ ูจกั
ผู้กระทําผิดมาก่อน มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจน้ อยกว่า (ร้ อยละ 87.8) สรุปได้ ว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหาย
ต่อของการดําเนินคดีขึ ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ที่มีกบั ผู้กระทําผิดก่อนการเกิดคดี โดยผู้ที่พงึ พอใจส่วนใหญ่
เป็ นผู้ที่ร้ ูจกั ผู้กระทําผิดมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ไม่พบความสัมพันธ์ ที่มีนัยสําคัญระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหายกับความพึงพอใจด้ านต่างๆ ส่วนปั จจัยของผู้กระทําผิดนัน้ พบว่า
จํานวนผู้กระทําผิดที่พงึ พอใจในแต่ละด้ านมีมากกว่าผู้ทีไม่พงึ พอใจมาก ทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์ผลทาง
สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ ได้ รวมทังการหาความสั
้
มพันธ์ ระหว่างภูมิหลังของผู้กระทําผิดกับการกระทํา
ผิดซํ ้าด้ วย ซึง่ พบว่าผู้กระทําผิดซํ ้ามีจํานวนน้ อยมากทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ได้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ร่ วมกับผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของ
กรมคุมประพฤติและหน่วยงานภายนอกและผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในโครงการวิจยั ที่รวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้ปฏิบตั งิ านด้ านยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ สามารถสรุปเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการ
พัฒนางานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้ ดังต่อไปนี ้
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1. การฝึ กอบรมและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้ องทุกระดับ
ความยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ เ ป็ นแนวคิ ด ที่ ค่ อ นข้ า งใหม่ สํ า หรั บ กระบวนการยุติ ธ รรมและ
สังคมไทย การนํามาปฏิบตั จิ งึ ต้ องอาศัยเจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความเข้ าใจและมีทกั ษะเพียงพอเพื่ออธิบายให้
ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจ และนํากระบวนการมาใช้ อย่างถูกต้ องตามวัตถุประสงค์
ดังนัน้ กรมคุมประพฤติและหน่วยงานอื่นๆที่นําความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ควรให้ ความสําคัญกับ
้ ผ้ ทู ี่จะทําหน้ าที่คนกลาง ผู้ที่ต้องติดต่อโดยตรงกับผู้เสียหาย
การฝึ กอบรมให้ กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ตังแต่
และผู้กระทํ าผิด และผู้บริ หาร ทัง้ นี ้ การฝึ กอบรมอาจจัดโดยการใช้ วิธีการต่างๆ เช่น การฝึ กอบรมใน
ห้ องเรี ยน การจัดทําชุดความรู้ เพื่อสอนเทคนิคหรื อกรณีศึกษา การเรี ยนทาง E-Learning การสร้ าง
วิทยากรตัวคูณ เป็ นต้ น ที่สําคัญผู้ที่จะทําหน้ าที่คนกลางนัน้ นอกจากจะมีความรู้และทักษะที่จําเป็ นแล้ ว
ควรเป็ นผู้ที่มีบุคลิกและทัศนคติที่สอดคล้ องกับแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เนื่องจากบทบาทของคน
กลางมีความต่างจากบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่บงั คับใช้ กฎหมาย และควรมีความรู้
ความเข้ าใจในวัฒนธรรมท้ องถิ่นและรู้ จกั ชุมชนด้ วย เพื่อปรับใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้
เหมาะสมกับชุมชนที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียอาศัยอยู่
2. การกระตุ้นให้ สงั คมรู้จกั และรับรู้เกี่ยวกับยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มากขึ ้น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ คดีที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีน้อยลง อาจเนื่องมาจาก
ผู้เ สี ย หายและผู้ก ระทํ า ผิ ด ไม่ท ราบเกี่ ย วกับ ยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ซึ่ง จากการสอบถามพบว่า เมื่ อ
สอบถามผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม พบว่าผู้เสียหายและผู้กระทําผิดร้ อยละ 63 และ 52
ตามลําดับ ไม่ทราบว่ามีการประชุมประสานสัมพันธภาพ และผู้เสียหายร้ อยละ 56.9 และผู้กระทําผิดร้ อย
ละ 75.7 ตอบว่าสนใจจะเข้ าร่ วม ซึง่ ส่วนใหญ่ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดจะทราบได้ ก็ตอ่ เมื่อพนักงานคุม
ประพฤติเป็ นผู้แจ้ ง แต่ถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอื่นๆ ก็จะทําให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิด
มีโอกาสทราบและแจ้ งความประสงค์ได้ และยังเป็ นการสร้ างพื ้นฐานความเข้ าใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ให้ กบั ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และชุมชน ทําให้ การชี ้แจง อธิบายหรื อประสานงานของพนักงาน
คุมประพฤติง่ายขึ ้น การประชาสัมพันธ์ อาจเป็ นการบอกเล่าตัวอย่างความสําเร็ จ (Success stories) การ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการ โดยนําเสนอผ่านสิง่ พิมพ์ หรื อวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบที่น่าสนใจ
โดยไม่ใช่ในลักษณะของวิชาการจนเกินไป เพื่อดึงดูดความสนใจของสังคมให้ รับรู้ถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ทางเลือกนอกเหนือจากกระบวนการยุตธิ รรมอาญาทางปกติ
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3. การเตรี ย มความพร้ อมและการติ ด ตามผลเป็ นสิ่ ง ที่ จํ า เป็ นต่ อ ความสํ า เร็ จ ของ
กระบวนการยุตธิ รรมสมานฉันท์
การเตรี ยมความความพร้ อม มี ความสํา คัญในการชี แ้ จงให้ ผ้ ูเ สียหายและผู้ก ระทํ าผิดเข้ า ใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อไม่ไห้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดเกิดความคาดหวัง
เกี่ยวกับการชดใช้ ค่าเสียหาย ซึ่งไม่ใช่วตั ถุประสงค์หลักของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จากงานวิจยั
เรื่ องนี ้ พบว่าผู้เสียหายบางคนคาดหวังเกี่ยวกับการชดใช้ คา่ เสียหาย และเมื่อไม่ได้ รับหรื ออาจได้ รับไม่ตรง
ตามที่ ต้องการ หรื อผู้กระทําผิดจ่ายเงินล่าช้ า ก็ ทําให้ เกิ ดความไม่พอใจได้ และอาจทํ าให้ เกิดผลเสีย
มากกว่าตอนก่อนเข้ าร่วม เนื่องจากความผิดหวังที่เกิดขึ ้น นอกจากนัน้ การเตรี ยมความพร้ อมผู้เสียหาย
และผู้กระทําผิดให้ มีความรู้ สึกและอารมณ์ ที่ไม่รุนแรง ยังมีส่วนให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ดําเนินไปได้ ด้วยดี และทําให้ ไม่ต้องเสียเวลาจัดประชุมหลายครัง้ ซึง่ จะทําให้ เป็ นภาระต่อผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดในการมาพบกัน
การติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ก็มีความสําคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากข้ อตกลงจาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย การติดตามผลจึงยิ่งจําเป็ น ในการ
ช่วยให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงมากขึ ้น และหากมีข้อขัดข้ องจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ผู้ที่ติดตามผลจะเป็ น
คนกลางในการสื่อสารระหว่างสองฝ่ ายได้ เช่น หากผู้กระทําผิดจ่ายเงินล่าช้ ากว่ากําหนด อาจเพราะมีเงิน
ไม่พอในช่วงนัน้ และหากแจ้ งให้ ผ้ เู สียหายเข้ าใจก็จะช่วยไม่ให้ เกิดความรู้สกึ ไม่ดีตอ่ กัน นอกจากนัน้ การ
แจ้ งผลการดําเนินคดีให้ ผ้ เู สียหายทราบ เป็ นสิ่งที่ผ้ เู สียหายต้ องการ แต่ยงั ไม่มีหน่วยงานใดดําเนินการให้
หากในช่วงติดตามผล มีการแจ้ งผลคดีให้ ผ้ เู สียหายทราบก็จะทําให้ ผ้ เู สียหายพอใจมากขึ ้น การติดตาม
อาจดําเนินการโดยพนักงานคุมประพฤติ หรื ออาสาสมัครคุมประพฤติ หรื อเครื อข่ายยุติธรรมชุมชน หรื อ
ยุตธิ รรมจังหวัดก็ได้
4. การขยายผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ในขันตอนอื
้
่นๆของกระบวนการ
ยุตธิ รรม และความขัดแย้ งในชุมชน
แม้ ว่า งานวิ จัย นี ้ จะพบว่ า ความยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ส ามารถเสร้ างความพึง พอใจให้ กับ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด และมีผลในการเยียวยาผู้เสียหายและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทําผิดรับผิดชอบอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ก็พบว่า ความพึงพอใจและความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมที่เกิดขึน้ ในบาง
ประเด็นไม่ตา่ งจากกลุม่ ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมมากนัก ซึง่ อาจเป็ นเพราะเป็ นการเปรี ยบเทียบคดีที่ไม่ร้ายแรง โทษ
จําคุกไม่เกิน 3 ปี ซึง่ ศาลอาจให้ รอการลงโทษ แต่มีงานวิจยั ที่พบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
จะให้ ผ ลแตกต่ า งอย่ า งชัด เจนระหว่ า งผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มและไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในคดี ที่ ร้ ายแรง โทษจํ า คุก สูง
(Boriboonthana, 2006)
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ดังนัน้ จึงควรมีการขยายการใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้ มากขึ ้น ในขันตอนอื
้
่นๆ
ของกระบวนการยุตธิ รรม ทังในขั
้ นตอนตํ
้
ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ เพื่อให้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉั น ท์ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และคุ้ ม ค่ า ต่ อ การดํ า เนิ น การ นอกจากนั น้ ควรให้ มี ก ารใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉัน ท์ ใ นขัน้ ตอนก่ อนเข้ า กระบวนการยุติธรรม ซึ่ง ในปั จจุบัน มีการให้
เครื อข่ายยุติธรรมชุมชนมาดําเนินการ แต่อาจยังไม่เห็นผลเป็ นรูปธรรมนัก จึงควรหาช่องทางอื่นๆให้ มาก
ขึ ้น เช่น การให้ นกั ปกครองนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ กบั คดียอมความได้ โทษจําคุกไม่
เกิ น 2 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการนํ าคดีเข้ าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะมีผลทํ าให้ ความสัมพันธ์ ของ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเสียหายไป จนยากจะฟื น้ ฟู
อย่ า งไรก็ ต าม การนํ า กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ม าใช้ ใ นขัน้ ตอนใดก็ ต าม จะต้ อ ง
คํานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะบางกรณีโดยเฉพาะคดีที่รุนแรง ผู้เสียหายอาจต้ องการเวลาในการ
ปรั บ สภาพจิ ต ใจและอารมณ์ ก่ อ นที่ จ ะพบผู้ก ระทํ า ผิ ด ซึ่ง คดี แ ต่ล ะประเภทก็ จ ะใช้ เ วลาต่า งกัน และ
ความรู้สกึ ก็จะไม่เหมือนกัน
5. การศึก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ ความคิดเห็ น ของสัง คมต่อ ความยุติธรรมเชิ ง สมานฉัน ท์ แ ละ
ประสิทธิผลในด้ านอื่นๆ
แม้ ว่างานวิจัยนี ้ จะพบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีผลทางบวกต่อผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดในหลายด้ าน แต่ยังมี ประเด็นอื่นๆ ที่ จําเป็ นต้ องศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เช่น การศึกษาความ
สอดคล้ องระหว่างผลคําพิพากษากับข้ อตกลงที่ได้ จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และผลต่อเนื่อง
หากผลคําพิพากษาไม่เป็ นไปตามที่ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดคาดหวัง ความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะของ
คนกลางกับประสิทธิผล นอกจากนัน้ ควรมีการศึกษาถึงความจําเป็ นในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
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บทที่ 1 บทนํา
ความสําคัญและทีม่ าของปั ญหาทีท่ าํ การวิจัย
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ ไขปั ญหาความ
ขัดแย้ งในสังคม ซึ่งรวมถึงปั ญหาอาชญากรรม ที่เปลี่ยนมุมมองในการแก้ ไขปั ญหา โดยเห็นว่าความ
ขัดแย้ งหรื อการกระทําผิดที่ เกิ ดขึน้ ในสังคม เป็ นการละเมิดความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล มิใช่เป็ นการ
ละเมิดกฎหมาย และความเสียหายที่เกิดขึ ้น มิใช่เกิดขึ ้นกับรัฐ แต่เป็ นความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ รัฐจึงไม่ควรเป็ นผู้ที่ตดั สินใจแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด อํานาจในการ
้ มชน ซึง่ เป็ น
ตัดสินใจและการหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่แท้ จริ ง ควรอยู่ที่ผ้ กู ระทําผิดและผู้เสียหาย รวมทังชุ
ผู้เกี่ ยวข้ องโดยตรง และทุกฝ่ ายควรมี โอกาสที่ จะพูดคุย หาทางแก้ ปัญหา และตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ ปัญหาที่สนองต่อความต้ องการของทุกฝ่ าย
ประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารศึก ษาถึ ง แนวคิด ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ม าตัง้ แต่ปี 2543 และมี ก าร
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดนี ้ ให้ เข้ ากับสังคมไทยมาโดยตลอด จนในปี 2547 วิธีการตามแนวคิด
ยุติธรรมเชิ งสมานฉัน ท์ ก็ ถูกนํ ามาใช้ กับคดี อาญาที่ ผ้ ูกระทํ า ผิดเป็ นผู้ใหญ่ โดยกรมคุมประพฤติเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการนําวิธีการประชุมประสานสัมพันธภาพ (Restore-Relationship Conferencing)
ซึง่ เป็ นวิธีการรู ปแบบหนึ่งของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และนํามาใช้ ในขันตอนระหว่
้
างการสืบเสาะ
และพินิจ นอกจากกรมคุมประพฤติแล้ ว หน่วยงานอื่นๆ ต่างก็ให้ ความสนใจในแนวคิดนี ้ และได้ นํามาใช้
หลายแห่ง เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าวิธีการตามแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะได้ นํามาใช้ กบั ผู้กระทําผิดและ
ผู้เสียหายมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ ว แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการประเมินถึงประสิทธิ ผลของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Process) อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรงจากการดําเนินการ และที่ สําคัญยังขาด
การศึกษาเปรี ยบเทียบถึงประสิทธิผลของวิธีการดังกล่าว กับการดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาแบบปกติ (Conventional Criminal Justice Process) ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
การศึก ษาถึ ง ผลกระทบของวิ ธี ก ารตามแนวคิ ด กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ที่ มี ต่ อ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด โดยเปรี ยบเทียบกับวิธีการที่ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แบบปกติ จะทํ าให้ ทราบถึงประสิทธิ ผลที่ แท้ จริ งของวิธีการดังกล่าว กล่าวคือ ทําให้ ทราบว่า วิธีการ
รู ปแบบใหม่สามารถก่อให้ เกิดผลในทางบวกต่อผู้เข้ าร่ วมได้ ตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในประเด็นต่างๆ เช่น การเยียวยาผู้เสียหาย การชดใช้ ความเสียหาย ความรับผิดชอบของ
ผู้กระทําผิด ความพึงพอใจต่อการดําเนินคดี ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม การลดการกระทําผิดซํ ้า
เป็ นต้ น ต่างจากกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแบบปกติ
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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นอกจากนัน้ การเปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับวิธีการ
ตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาแบบปกติ ยัง ช่ ว ยขจัด ข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ ว่ า คดี ที่ เ ข้ า ร่ ว มในวิ ธี ก าร
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นคดีที่ไม่ร้ายแรง จึงทําให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดมีแนวโน้ มที่จะ
พอใจต่อการดําเนินคดีหรื อผลของคดีอยู่แล้ ว การมีกลุ่มเปรี ยบเทียบจะช่วยควบคุมปั จจัยแทรกซ้ อน
ทางด้ านความรุ นแรงของการกระทําผิดและผลการตัดสินโทษ ที่อาจแตกต่างกันระหว่างคดีที่เข้ าร่ วม
และคดีที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และจะทําให้ ผลกระทบที่ได้ เกิดจากการ
เข้ าร่วมในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างแท้ จริ ง
นอกจากการศึกษาถึงประสิทธิ ผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แล้ ว งานวิจัยนี ้ ยัง
ศึก ษาวิ เ คราะห์ ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ในขัน้ ตอนต่า งๆ ตัง้ แต่ ก ารเตรี ย มการ การ
ดําเนินการประชุม และการติดตามผล รวมทังทั
้ ศนคติของเจ้ าหน้ าที่ที่ทําหน้ าที่คนกลาง (Mediator) ที่มี
ต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทัง้ ทัศนคติของผู้เสียหายและผู้กระทําผิดต่อกระบวนการ
ดังกล่าวด้ วย
ในขณะที่สงั คมไทยกําลังเรี ยนรู้และปรับใช้ วิธีการตามแนวคิดกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
เพื่อแก้ ไขความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในสังคม ในสภาพแวดล้ อมต่างๆ กัน เช่น ระบบกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ชุมชน และโรงเรี ยน สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง คือ เราต้ องแน่ใจว่าแนวคิดและวิธีการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลกระทบในทางบวกต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในความขัดแย้ งได้ จริง และควรมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะการขยาย
ผลนําวิธีการตามแนวคิดนี ้ ไปใช้ ตอ่ ไป
โดยสรุ ป การวิจยั นี ้ มุ่งเน้ นศึกษาถึงประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในประเด็นต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดต่อการดําเนินคดี ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม (Fairness) ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
ทัศ นคติ ข องผู้เ สี ย หายต่อ ผู้ก ระทํ า ผิ ด การตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของผู้เ สี ย หายในด้ า นต่ า งๆ
(Response to Victim’s Need) การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด (Accountability) การชดใช้
ของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายและชุมชน (Reparation) และอัตราการกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิด รวมทัง้
ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และประเมินกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ และเพื่อให้ ได้ ผลที่น่าเชื่อถือและชัดเจน จึงได้ ใช้
วิธีการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยกําหนดกลุม่ ทดลอง คือ ผู้เสียหายและ
ผู้กระทํ า ผิ ดที่ เ ข้ าร่ วมกระบวนการยุติธ รรมเชิง สมานฉันท์ และกลุ่มเปรี ยบเที ยบ คือ ผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ ตังแต่
้ ขนตอน
ั้
การเตรี ยมความพร้ อม กระบวนการที่เกิดขึ ้น จนถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดใน
ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม ทัศนคติที่มีตอ่ กัน การตอบสนอง
ต่อความต้ องการของผู้เสียหาย การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด และการกระทําผิดซํ ้า
3. เพื่อเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างด้ านประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั การ
ดําเนินการทางกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแบบปกติ
4. เพื่อวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์

ขอบเขตของการวิจัย
เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ใ นรู ป แบบการประชุ ม ประสาน
สัมพันธภาพ ที่จดั โดยกรมคุมประพฤติ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็ นผู้ใหญ่ในคดีที่
ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552
ประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่งานวิจยั นี ้ ศึกษาประกอบด้ วย
1. ความพึงพอใจของผู้เสียหายและผู้กระทําผิดต่อการดําเนินคดี (Process) และผลของการ
ดําเนินคดี (Outcome)
2. ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้เสียหายและผู้กระทําผิดจากการดําเนินคดี
(Process) และผลของการดําเนินคดี (Outcome)
3. การตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เสียหาย ประกอบด้ วย ก) การเยียวยาทางด้ านจิตใจ
ได้ แก่ การได้ รับการขอโทษ การได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ ้น การได้ รับ
คําตอบในสิง่ ที่สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ การร่วมตัดสินใจในการจัดการกับปั ญหา และข) การ
เยียวยาทางด้ านวัตถุ ได้ แก่ การได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหาย
4. ทัศนคติของผู้เสียหายและผู้กระทําผิดต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ประกอบด้ วยความรู้สกึ โดยทัว่ ไป
ความรู้สกึ กลัว ความรู้สกึ ถึงความรับผิดชอบ
5. การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด ประกอบด้ วยการชดใช้ ของผู้กระทําผิดต่อ
ผู้เสียหายและชุมชน และการขอโทษผู้เสียหาย
6. การกระทําผิดซํ ้า
นอกจากนัน้ ยังศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่จดั ขึ ้นโดยสํานักงานคุมประพฤติ
และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านต่างๆ ได้ แก่ ภูมิหลังของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ฐาน
ความผิด ความสัมพันธ์กบั ผู้กระทําผิด การกระทําผิดซํ ้า กับความพึงพอใจของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจต่อข้ อตกลงความพึงพอใจต่อการประชุมประสานสัมพันธภาพความพึง
พอใจต่อการดําเนินคดีอความพึงพอใจต่อผลของการดําเนินคดี

สมมติฐานการวิจัย
1)

2)

4

สมมติฐานด้ านผลกระทบต่ อผู้เสียหาย
1.1 ความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีและผลของการดําเนินคดี
1.1.1 ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.1.2 ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.2 ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมจากการดําเนินคดีและผลของการดําเนินคดี
1.2.1 ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้เสียหายต่อการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั การเข้ า
ร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.2.2 ความรู้สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรมของผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั การเข้ า
ร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.3 การตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เสียหาย
1.3.1 การเยียวยาทางด้ านจิตใจของผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์
1.3.2 การเยียวยาทางด้ านวัตถุของผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์
1.4 ทัศนคติตอ่ ผู้กระทําผิด
1.4.1 ความรู้สกึ ทางบวกของผู้เสียหายต่อผู้กระทําผิดขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.4.2 ความรู้สกึ กลัวผู้กระทําผิดขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.4.3 ความรู้สกึ ว่าผู้กระทําผิดรับผิดชอบอย่างเหมาะสมขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
สมมติฐานด้ านผลกระทบต่ อผู้กระทําผิด
2.1 ความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีและผลของการดําเนินคดี
2.1.1 ความพึงพอใจของผู้กระทําผิดต่อการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.1.2 ความพึงพอใจของผู้กระทําผิดต่อผลการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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2.2 ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมจากการดําเนินคดีและผลของการดําเนินคดี
2.2.1 ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้กระทําผิดต่อการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั การเข้ า
ร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.2.2 ความรู้สกึ ว่าผลการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรมของผู้กระทําผิดขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.3 การแสดงความรับผิดชอบ
2.3.1 ความรู้สกึ ว่ามีโอกาสได้ ชดใช้ ความผิดให้ กบั ผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.3.2 ความรู้สกึ ว่ามีโอกาสได้ ชดใช้ ความผิดให้ กบั ชุมชนขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.3.3 ความรู้สกึ ว่าได้ แสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของผู้กระทําผิดขึ ้นอยูก่ บั การ
เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.3.4 การขอโทษผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.4 ทัศนคติตอ่ ผู้เสียหาย
2.4.1 ความรู้สกึ ทางบวกของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
2.5 การกระทําผิดซํ ้า
2.5.1 การกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิดขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์
สมมติฐานด้ านปั จจัยที่มีผลต่ อกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
3.1 ความพึงพอใจของผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั ภูมหิ ลัง
3.2 ความพึงพอใจของผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั ฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหาย
3.3 ความพึงพอใจของผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์กบั ผู้กระทําผิด
3.4 ความพึงพอใจของผู้กระทําผิดขึ ้นอยูก่ บั ภูมหิ ลัง
3.5 ความพึงพอใจของผู้กระทําผิดขึ ้นอยูก่ บั ฐานความผิด
3.6 การกระทําผิดซํ ้าขึ ้นอยูก่ บั ภูมิหลัง

ข้ อจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากกรมคุมประพฤติมีนโยบายที่เปิ ดโอกาสให้ คดีทกุ คดีระหว่างการสืบเสาะและพินิจ ได้ เข้ า
ร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ประกอบกับการเข้ าร่ วมต้ องอาศัยความสมัครใจจากผู้เสียหาย
และผู้กระทําผิด ดังนัน้ จึงไม่สามารถทําการวิจยั เชิงทดลองโดยการสุ่มตัวอย่างคดีสําหรับกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมได้ (Random Assignment) แต่ได้ กําหนดให้ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบมี
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

5

ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด

ลักษณะใกล้ เคียงกันมากที่สดุ โดยการกําหนดฐานความผิดให้ ใกล้ เคียงกัน นอกจากนัน้ ด้ วยข้ อจํากัด
ของเวลา ทําให้ ต้องเก็บข้ อมูลการกระทําผิดซํ ้า ภายในระยะเวลาที่คอ่ นข้ างสัน้ คือ ประมาณ 6 เดือน

นิยามศัพท์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Process) หมายถึง กระบวนการที่
ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และ/หรื อบุคคลอื่นใดหรื อสมาชิกในชุมชน ที่ได้ รับผลกระทบจากอาชญากรรม ได้
มีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากอาชญากรรม โดยได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่สามที่มีความ
เป็ นกลาง (U.N. Economic and Social Council, 2000)
การประชุมประสานสัมพันธภาพ หมายถึง กระบวนการที่ให้ ฝ่ายจําเลยและฝ่ ายผู้เสียหายได้ มี
โอกาสพบปะและเจรจาร่ วมกัน ภายใต้ การดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ ที่ทําหน้ าที่
เป็ นคนกลางผู้ประสานงาน (Mediator/Facilitator) โดยนํามาใช้ ในขันตอนของการสื
้
บเสาะและพินิจ และ
มีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหาข้ อตกลงร่ วมกันในการเยียวยาและ/หรื อชดใช้ ความเสียหายให้ แกผู้เสียหาย
และประสานสัมพันธภาพระหว่างจําเลยและผู้เสียหายที่สญ
ู เสียไปจากการกระทําผิดของจําเลยให้ กลับ
ฟื น้ คืนสภาพดีเหมือนเดิม (กรมคุมประพฤติ, 2547)
การดําเนินคดี หมายถึง การดําเนินการโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขันตอนการจั
้
บ
ควบคุม สอบสวน ฟ้องคดี สืบเสาะและพินิจ และพิจารณาพิพากษา
ผลของการดําเนินคดี หมายถึง ผลการพิจารณาพิพากษาของศาลภายหลังการสัง่ สืบเสาะและ
พินิจ
การกระทําผิดซํ ้า หมายถึง การถูกจับกุมดําเนินคดี ภายหลังจากที่ผ้ กู ระทําผิดได้ รับการพิจารณา
พิพากษาในคดีเดิม และมีการจัดเก็บประวัติการกระทําผิดไว้ ในระบบฐานข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญา
กร สําหรับงานวิจยั นี ้ จะเป็ นการวัดการกระทําผิดซํ ้าในรอบ 6 เดือนหลังคําพิพากษา

ประโยชน์ ทค่ี าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนําผลการวิจยั ไปพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดยกรมคุม
ประพฤติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้ วธิ ีการในรูปแบบคล้ ายคลึงกัน
2. สามารถใช้ เป็ นองค์ความรู้ประกอบการกําหนดทิศทางและขยายผลกระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์ในระดับกระทรวงยุตธิ รรมและระดับประเทศ
3. ทําให้ สงั คมรับรู้ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และเกิดการยอมรับ
นําไปปฏิบตั ใิ นชุมชนหรื อหน่วยงานอื่นๆมากขึ ้น
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บทที่ 2 แนวคิดและรูปแบบของยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นแนวคิดใหม่ที่ยงั มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทฤษฎีและรู ปแบบ
การปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องยังมีการวิเคราะห์หากรอบแนวคิดและกําหนดหลักการสําคัญอยูเ่ ป็ นระยะ เนื่องจาก
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์พฒ
ั นามาจากการปฏิบตั ิจนเป็ นหลักทฤษฎี ในบทที่ 2 จึงขออธิบายถึงที่มา
และแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกัน โดยจะเริ่ มจากความ
เป็ นมา และรากฐานแนวคิดที่ ได้ พัฒนามาเป็ นทฤษฎีเกี่ ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ใน
ปั จจุบนั จากนันจะได้
้
กล่าวถึงหลักการสําคัญ รู ปแบบ และแนวทางในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาปรับใช้ ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา

ความเป็ นมาของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในทางวิ ช าการ แนวคิ ด กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ร่ ว มสมั ย (Contemporary
Restorative Justice) เริ่ มปรากฏให้ เห็นในประเทศแถบตะวันตกตังแต่
้ ราวปี ค.ศ. 1970 เป็ นต้ นมา
นักวิชาการหลายท่าน (ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, 2550: 7; Gavrielides, 2007: 20; Cameron, 2005: 4;
Dignan, 2005: 94; Van Ness and Strong, 1997: 24) อธิบายว่า Albert Eglash (1977) คือบุคคลแรก
ที่ใช้ คําว่า ‘Restorative Justice’ ในบทความเรื่ อง Beyond Restitution: Creative Restitution ซึง่
กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญามี 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้ แก่ 1) Retributive Justice คือ การ
เน้ น ที่ ก ารลงโทษผู้ก ระทํ า ผิ ด ให้ ส าสมกับ สิ่ ง ที่ พ วกเขาได้ ก ระทํ า ตามแนวคิด เชิ ง แก้ แ ค้ น ทดแทน 2)
Distributive Justice เน้ นการแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทําผิด และ 3) Restorative Justice เน้ นการเยียวยาความ
ั ้ ายผู้เสียหายได้ แสดงออกและผู้กระทําผิดได้ เข้ ามามี
เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทําผิด ด้ วยการให้ ทงฝ่
ส่วนร่ วมในการรับรู้ ถึงผลกระทบจากอาชญากรรมที่เกิดขึ ้นนัน้ เพื่อให้ ผ้ เู สียหายได้ รับการเยียวยาอย่าง
เหมาะสมและผู้กระทําผิดได้ รับการแก้ ไขฟื น้ ฟู
Randy E. Barnett (1977) นักวิชาการด้ านกฎหมายและการเมืองชาวอเมริ กนั เป็ นบุคคลแรกๆ
อีกท่านหนึ่งที่ได้ เริ่ มกล่าวถึงแนวคิดเชิงยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Johnstone, 2002) Barnett อธิบายว่า
ระบบการลงโทษ (Punishment) เพียงลําพังอาจไม่สามารถแก้ ปัญหาของกระบวนการยุตธิ รรมได้ แต่ควร
หันมาใช้ แนวคิดการชดใช้ เยียวยา (Restitution) มีการกล่าวว่าแม้ Barnett ไม่ได้ อธิ บายถึงแนวคิด
กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ใ นความหมายที่ เ ราเข้ า ใจในปั จ จุบัน เพราะเน้ น ไปที่ ก ารชดใช้
ค่าเสียหายที่เป็ นเงินเป็ นหลัก แต่ถือได้ ว่าแนวคิดของเขาได้ จุดประกายให้ นกั วิชาการรุ่ นหลัง ซึ่งรวมถึง
Howard Zehr ได้ เห็นจุดอ่อนของระบบลงโทษ และข้ อดีของระบบชดใช้ เยียวยา ดังจะเห็นได้ จากผลงาน
ของ Zehr (1990) ที่ร้ ู จกั กันอย่างแพร่ หลาย ซึ่งได้ เปรี ยบเทียบให้ เห็นข้ อดีข้อเสียของ ‘Retributive
Justice’ และ ‘Restorative Justice’ ในหนังสือเรื่ อง ‘Changing Lens: a New Focus for Crime and
Justice’
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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ในทางปฏิบตั ิ นักวิชาการส่วนหนึ่งเห็นว่า ก่อนจะเกิดความเคลื่อนไหวของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ร่วมสมัยที่เกิดขึ ้นหลังปี ค.ศ. 1970 แท้ จริ งแล้ วแนวคิดนี ้มีอยู่ในสังคมตังแต่
้ ยคุ โรมันและ
กรี กโบราณ (Braithwaite, 2002: 64-68; Van Ness and Strong, 1997: 24) ต่อมาได้ ปรากฏให้ เห็นใน
สังคมของชนเผ่าพื ้นเมืองอย่างเช่น ชนเผ่าอะบอริ จิน (Aboriginals) ในออสเตรเลีย ชนเผ่าเมารี (Maori)
ในนิวซีแลนด์ ชนเผ่าพื ้นเมือง (First Nation) ในแคนาดา และชนเผ่าพื ้นเมืองในสหรัฐอเมริ กา ที่ต่างก็มี
ระบบการอํานวยความยุติธรรม การควบคุมสังคมและระงับข้ อพิพาท ในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ ซึ่ง
คล้ ายคลึงกับหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ดู McLaughlin et al, 2003; Maxwell and Morris, 2001:
4; Daly, 2002: 61-4; Johnstone, 2002; Bottoms, 2003) นอกจากนี ้หากพิจารณาหลักคําสอนของ
หลายศาสนาที่ มี รากฐานมายาวนาน จะพบว่า มีหลายเรื่ องที่ สอดคล้ องกับหลักการของยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์เช่นกัน อาทิ หลักคําสอนของศาสนาพุทธ ซิกส์ อิสลาม ฮินดู ลัทธิของชาวจีน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งศาสนาคริ สต์ ดังจะสังเกตได้ จากพิธีสารภาพบาป (Sin Confession) เพื่อให้ เกิดการสํานึกผิด การ
เยียวยาความเสียหายให้ กลับคืน การฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน การเข้ าถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์
เป็ นต้ น (McLaughlin et al, 2003) ฉะนันจึ
้ งมีความเชื่อว่าหลักการของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ร่วมสมัยที่
เกิดขึ ้นในยุคหลังนี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่เป็ นสิ่งที่แต่ละสังคมวัฒนธรรมทัง้ ในตะวันตก หรื อที่อื่นๆ ต่างก็มี
รากฐานในเรื่ องนี ้อยูแ่ ต่เดิมแล้ ว
อย่างไรก็ดี นักวิชาการบางท่านตังข้
้ อสังเกตว่า แนวคิดของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ร่วมสมัย และ
วิถีปฏิบตั ซิ งึ่ ดูคล้ ายยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ซงึ่ มีในสมัยก่อน ที่พบเห็นได้ ในหลายวัฒนธรรม อาจไม่ใช่เรื่ อง
เดี ย วกัน และควรแบ่ง แยกกัน อย่า งชัด เจน Dignan (2005:94-95) กล่า วว่า อาจไม่ถูก ต้ อ งนัก หากจะ
สรุ ป ว่า ทฤษฎี ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ใ นปั จ จุบัน และรู ป แบบเชิ ง สมานฉัน ท์ ในสัง คมดัง้ เดิม เป็ นเรื่ อ ง
เดียวกัน เพี ยงเพราะการอ้ างอิง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพี ยงบางส่ว น แม้ เ ป็ นความจริ งที่ ว่าเรา
สามารถพบรูปแบบการดําเนินชีวิตของพวกเขาที่พยายามสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยในชุมชน ด้ วยรู ปแบบ
การระงับข้ อพิพาทในเชิงสมานฉันท์ มีการชดเชยความเสียหายฯลฯ ดังเช่นหลักปรัชญาของยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ร่วมสมัย แต่กระนันทั
้ งรายละเอี
้
ยด รู ปแบบ และบริ บทที่มีการนําไปใช้ ต่างกัน เช่นในประเด็น
เรื่ องความสมัครใจในการเข้ าร่ วมและวัตถุประสงค์ในการลงโทษ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ จากการศึกษาของ
Cameron (2005: 5-6) ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าในแคนาดา การที่ชนเผ่าพื ้นเมืองพยายามที่จะสร้ างระบบ
ยุตธิ รรม (Aboriginal Justice) ของตนเองขึ ้นอาจเป็ นไปเพื่อแก้ ปัญหาปริ มาณชนพื ้นเมืองที่ต้องเข้ าไปอยู่
ในระบบราชทัณฑ์มากเกินความเป็ นจริ ง (Over-representation) พวกเขาจึงจําต้ องต่อสู้เพื่อให้ มีระบบ
ยุติธรรมในชุมชนของตน ตามบริ บททางสังคม วัฒนธรรม ภาษาและประวัติศาสตร์ ซึ่งบางเรื่ องอาจดู
คล้ ายกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่ใช้ กันอยู่ในปั จจุบนั แต่ความจริ งแตกต่างกัน เช่น ระบบ
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ยุตธิ รรมของชนเผ่าพื ้นเมืองอาจเน้ นที่การคงไว้ ซงึ่ ความเป็ นชุมชนและเผ่าพันธุ์มากกว่าการเยียวยาความ
เสียหายให้ กบั ปั จเจกบุคคล (Roach, 2000; Monture-Angus, 1994; Jackson, 1992) ดังนันนั
้ กวิชาการ
บางส่วนจึงพยายามแยกรูปแบบเชิงสมานฉันท์ในสังคมดังเดิ
้ มและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่
ก่อตัวขึ ้นหลังปี ค.ศ. 1970 ออกจากกันโดยสิ ้นเชิง
แม้ กระนัน้ หากศึกษาการเกิดขึ ้นของหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ร่วมสมัยที่พฒ
ั นาขึ ้นหลังปี
ค.ศ. 1970 จะพบว่ากระบวนทัศน์ใหม่นี ้เกิดเป็ นรู ปธรรมโดยนักปฏิบตั ิก่อนนักทฤษฎี เริ่ มจากการจัดให้ มี
การประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด (Victim Offender Mediation Program) ขึ ้นเป็ น
ครัง้ แรกในประเทศแคนนาดา เมื่อปี ค.ศ. 1974 (Maxwell and Morris, 2001; Umbreit, 1998) เพื่อใช้ กบั
ผู้กระทํ าผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชน เดิมวิธีการนีค้ าดหวังเพียงให้ ผ้ ูกระทํ าผิดได้ แสดงความรับผิดชอบ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้น และไม่กระทําผิดซํ ้าอีก แต่ผลที่ตามมาคือผู้เสียหายในคดีร้ ู สกึ พึงพอใจใน
วิธีการนี ้เช่นกัน เหตุผลสําคัญประการหนึ่งสําหรับเรื่ องนี ้คือ เดิมกระบวนการยุติธรรมแบบปกติมกั ไม่เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู สียหายได้ มีส่วนร่ วมในการสะท้ อนความเห็นหรื อความรู้ สึกที่เกิดจากอาชญากรรมที่กระทบ
ต่อตนโดยตรง อย่างมากอาจแค่เป็ นพยานในคดี แต่ไม่สามารถมีบทบาทอื่นที่สําคัญมากกว่านี ้ได้ ดังนัน้
การที่ผ้ ูเสียหาย ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากอาชญากรรมโดยตรง มีบทบาทมากขึ ้นในการจัดการกับ
ความเสียหาย พวกเขาจึงรู้สกึ พึงพอใจมากกว่ากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแบบเดิม
แม้ ไม่ชดั เจนว่าจุดกําเนิดของหลักปรัชญาของยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แท้ จริงแล้ วเริ่ มต้ นเมื่อใด แต่
ที่ แ น่ น อนคื อ กว่ า สามทศวรรษที่ ผ่ า นมา แคนาดา สหรั ฐ อเมริ ก า อัง กฤษ ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์
แอฟริ ก าใต้ ไทย และอี ก หลายประเทศได้ มี ค วามพยายามนํ า แนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ มาประยุกต์ ใช้ ในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการยุติธรรมของตน โดยส่วนมากมักเริ่ มจาก
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (Maxwell and Morris, 2001) ด้ วยวิธีการที่แตกต่างกัน ดังจะได้
กล่าวต่อไปในส่วนของรูปแบบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ แต่ตา่ งมีเป้าหมายในนโยบายที่ม่งุ
ไปยังทิศของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เดียวกัน นั่นคือ เพื่อสร้ างความสมดุลขึน้ ใหม่ให้ กับ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ ผ้ ูกระทํ าผิดมีโอกาสได้ แสดงความรับผิดชอบ สํานึกผิด และไม่ต้องการ
กระทําผิดซํ ้า ชุมชนก็จะสงบสุขและปลอดภัย ในขณะที่ผ้ เู สียหายที่ได้ รับผลกระทบจากอาชญากรรมจะ
ได้ รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม รู้สกึ พึงพอใจในการได้ เข้ าถึงความยุตธิ รรม ทําให้ มีความมัน่ ใจระบบการ
อํานวยความยุตธิ รรมของรัฐมากยิ่งขึ ้น
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รากฐานของทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
Dignan (2005) วิเคราะห์ ไว้ อย่างน่าสนใจว่า หลักปรัชญาของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ร่วมสมัยเกิดจากความพยายามในการอธิบายปรากฏการณ์ ที่เกิดจากการปรับกระบวนทัศน์
ของกระบวนการยุติธรรมโดยนักทฤษฎี ซึ่งมีรากฐานมาจาก 3 แนวทาง ได้ แก่ ‘Civilization Thesis’
‘Communitarian Thesis’ และ ‘Moral Discourse’
แนวทางแรก คือ ‘Civilization Thesis’ เป็ นแนวทางที่เกิดจากความพยายามในการอธิบายหลัก
ปรัชญายุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เนื่องจากต้ องการสร้ างความศิวิไลซ์ให้ กบั กระบวนการยุติธรรม นักทฤษฎี
กลุ่มนี ้เริ่ มต้ นจากการวิพากษ์ จุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึง่ เน้ นการลงโทษผู้กระทําผิด
มองข้ ามความสําคัญของผู้เสียหาย และปฏิบตั ิต่อพวกเขาเสมือนบุคคลนอกกระบวนการยุติธรรม แม้
พวกเขาคื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากอาชญากรรม วิ ธี ที่ เ หมาะสมในการจั ด การกั บ
อาชญากรรมและผู้กระทําผิดจึงควรเป็ นการสร้ างวิธีลงโทษที่ “ศิวิไลซ์” (Civilized) มากกว่าการใช้ “เกมส์
อาชญากรรมและการลงโทษที่ป่าเถื่อน” (Barbaric Game of Crime and Punishment) ในขณะที่
้ กทฤษฎี
เรื อนจําอาจยังคงต้ องมีอยูเ่ พื่อเป็ นวิธีสดุ ท้ ายในการจัดการกับผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ศาล อีกทังนั
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ บนรากฐานนีย้ ังสนับสนุนการให้ ผ้ ูกระทําผิดเยียวยาและชดเชยความเสียหาย
(Reparation and Restitution)ให้ กบั ผู้เสียหายเพื่อเป็ นการลงโทษทางหนึ่ง นักทฤษฎีที่พยายามอธิบาย
หลักปรัชญาของยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์บนรากฐานนี ้ ได้ แก่ Marjory Fry (1951, 1959) ชาวอังกฤษ Louk
Hulsman (1981, 1982, 1986) ชาวเนเธอแลนด์ Randy Barnett (1977) Charles Abel และ Frank
Marsh (1984) ชาวอเมริ กนั
จุด อ่ อ นที่ สํ า คัญ ของแนวทางนี ้ ประการที่ ห นึ่ ง คื อ การยึด ติ ด กับ กรอบความคิ ด เชิ ง สถาบัน
(Institutional Framework) บนข้ อสันนิษฐานที่ว่าวิธีจดั การกับผู้กระทําผิดที่ดีที่สดุ ยังคงเป็ นศาล ซึ่งมี
กระบวนการพิ จ ารณาและตัด สิ น คดี อ ย่ า งเป็ นทางการ ประการที่ ส องคื อ การชดเชยความเสี ย หาย
ส่วนมากมักจํากัดแต่ในเชิงวัตถุ เช่นการใช้ คืนทรัพย์ที่ลกั ขโมยไปหรื อใช้ คืนในรูปตัวเงิน
ทังนี
้ ้ ความเคลื่อนไหวสําคัญที่ตอ่ ยอดมาจากรากฐานของแนวทาง Civilization Thesis คือการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยคณะ Christian Mennonite ในอเมริ กาเหนือ ซึง่ เน้ นที่การ
เยียวยาความเสียหาย (Healing) และระงับความขัดแย้ งเพื่อสร้ างความปรองดอง (Reconciliation) โดย
การให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดได้ พบปะพูดคุยกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากอาชญากรรมในลักษณะที่
ไม่เป็ นทางการ ผนวกเข้ าไปในกระบวนการยุติธรรมที ่เป็ นทางการ นักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงที่ได้ รับอิทธิพล
้
านได้ พฒ
ั นา
จากกลุม่ Christian Mennonite นี ้ได้ แก่ Howard Zehr และ Ron Classen ฯลฯ ทังสองท่
รู ปแบบการประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด (Victim Offender Mediation) ซึ่ง
คํานึงถึงการให้ อํานาจ (Empowerment) กับผู้เสียหายมากกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐ
เน้ นรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ ายได้ ใช้ สิทธิ และเสียงของตนได้ อย่างเต็มที่ อีกทัง้
10
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ข้ อตกลงระหว่างคู่กรณีสําหรับแนวทางนี ้ยังไม่จําเป็ นว่าต้ องออกมาในรู ปแบบที่กฎหมายกําหนดเท่านัน้
การเยียวยาอาจเป็ นในรูปแบบที่นอกเหนือจากการชดเชยความเสียหายเชิงวัตถุก็ได้ หากคูก่ รณีต้องการ
แนวทางที่สอง คือ ‘Communitarian Thesis’ หรื อแนวคิดชุมชนนิยม นักทฤษฎีที่อธิบาย
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ฝ่ายนี ้เริ่มต้ นจากการเล็งเห็นข้ อเสียของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และไม่เห็น
ด้ ว ยกั บ หลัก การที่ ว่ า อาชญากรรมคื อ ความผิ ด ต่ อ รั ฐ และมองข้ ามการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เสี ย หาย
เช่นเดียวกับฝ่ าย ‘Civilization Thesis’ จะต่างกันตรงที่ฝ่ายชุมชนนิยมนันจะคํ
้
านึงถึงผลประโยชน์ของ
ชุมชนและผู้เสียหายเป็ นสําคัญด้ วย ฉะนันปั
้ ญหาสําคัญของการประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิด (VOM) ในมุมมองของนักยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กลุม่ นี ้คือการขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชนซึง่
เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างชัดเจน
นักทฤษฎียตุ ิธรรมเชิงสมานฉันท์ในแนวทางนี ้ที่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางคือ Nils Christie
กับบทความที่มีชื่อเสียงของเขาชื่อ “Conflicts as Property” ในปี 1977 ซึง่ ได้ อธิบายถึงการระงับความ
ขัดแย้ งอย่างมีประสิทธิภาพที่มิใช่การใช้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่ การที่ Christie ถือได้ ว่า
เป็ นฝ่ ายชุมชนนิยม เห็นได้ จาก 1) เขาเน้ นการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคู่กรณีและชุมชน 2) การใช้ หลัก ‘Anti-professional’ คือ ไม่สนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อ
แม้ แต่ทนายตัวแทนคู่กรณี เข้ ามาบัน่ ทอนบทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่แท้ จริ งในการจัดการความ
ขัด แย้ ง 3) สนับ สนุน หลัก การ ‘Anti-statist’ คื อ การไม่ส นับ สนุน ในการที่ รั ฐ จะเข้ า แทรกแซงอย่า งไม่
เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมารัฐผูกขาดการลงโทษผู้กระทําผิดไว้ เพียงผู้เดียว แม้ แต่การรับชดใช้ ความ
เสี ย หายบางอย่า งเช่ น ค่า ปรั บ 4) การสนับ สนุน รู ป แบบการระงับ ความขัด แย้ ง อย่า งไม่เ ป็ นทางการ
อย่างเช่นรู ปแบบที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของชนเผ่าพื ้นเมืองในนิวซีแลนด์หรื อแคนาดา เพราะจะเห็นได้ ว่า
กระบวนการยุตธิ รรมอย่างเป็ นทางการที่พฒ
ั นาจากประเทศตะวันตกลดบทบาทชุมชนอย่างเห็นได้ ชดั ซึง่
ไม่ก่อให้ เกิดความชอบธรรม
ฉะนันเมื
้ ่อแนวคิดยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เกิดขึ ้น รัฐบาลหลายประเทศจึงได้ หนั มาสนใจแนวทางนี ้
และมุง่ ให้ ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการกระตุ้นบทบาทชุมชน และอํานวยความ
ยุติธรรมชุมชนให้ กลับคืนมา อีกทังเพื
้ ่อสร้ างกลไกควบคุมสังคมแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Social
Control) ให้ เกิดขึ ้นในชุมชน ซึง่ เชื่อว่าเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในชุมชน
ในระยะยาว นอกจากกลไกควบคุมสังคมอย่างไม่เป็ นทางการที่เกิดขึ ้นจะเป็ นการจัดการความขัดแย้ งหรื อ
ผลกระทบจากอาชญากรรมแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กับชุมชนได้ อย่างดีอีกทางหนึ่งในการลด
้
่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ความขัดแย้ ง อีกทังอาชญากรรมที
ทังนี
้ ้ ชุมชนอาจเข้ าร่ วมในฐานะผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรง (Direct Stakeholders) คือ เป็ น
ผู้เสียหายเอง (Direct Victim) เช่น ในความผิดประเภททําลายทรัพย์สินของรัฐตามที่สาธารณะ โรงเรี ยน
(Indirect
โรงพยาบาล หรื อ สถานที่ ต่ า งๆ ในชุม ชน หรื อ อาจเป็ นผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย โดยอ้ อ ม
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Stakeholders) เช่ น เป็ นตัว แทนผู้เ สี ย หายในการเข้ า ร่ ว มกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ กรณี
ผู้เสียหายไม่ประสงค์เข้ าร่วมด้ วยตนเอง ฯลฯ
ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับชุมชนซึ่งยังเป็ นที่ถกเถียงมีมากมาย เริ่ มตังแต่
้ ความหมายของคําว่า
“ชุมชน” ว่าควรมีขอบเขตเพียงใด จะหมายถึงชุมชนในเขตพื ้นที่ (Geographical Community) หรื อชุมชน
ในความหมายของผู้ที่มีสมั พันธภาพใกล้ ชิดกับบุคคลนัน้ หรื อที่ Braithwaite เรี ยกว่า ‘Community of
Care’ นอกจากนี ้ฐานะและบทบาทของชุมชนควรเป็ นเช่นไรในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นอีก
ประเด็นที่มกั ขาดความชัดเจน เช่น ฐานะผู้เสียหาย ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ผู้ร่วมตัดสินใจในข้ อตกลง ฯลฯ
หรื อในกรณีที่ผลประโยชน์ของชุมชนขัดกับประโยชน์ของผู้เสียหาย ควรมีกลไกในการป้องกันหรื อแก้ ไข
ปั ญหาเหล่านันอย่
้ างไร กล่าวคือ ควรถือเอาผลประโยชน์ฝ่ายใดเป็ นสําคัญอันดับแรก หรื อการชดเชยให้
ชุมชนในฐานะผู้เสียหายโดยตรงและโดยอ้ อมควรเป็ นในรูปแบบใด เป็ นต้ น
จุดอ่อนของทฤษฎีเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีรากฐานจากชุมชนนิยม คือ ทฤษฎีเหล่านัน้
ตังอยู
้ ่บนข้ อสันนิษฐานว่า ทุกชุมชนเป็ นชุมชนที่ดี เป็ นการมองชุมชนในแง่ดี ทว่าในความเป็ นจริ งต้ อง
ยอมรับว่ามีหลายชุมชนที่อ่อนแอ ไม่มีความชอบธรรม บางชุมชนอาจมีการกดขี่ข่มเหง หรื อเต็มไปด้ วยผู้
ทรงอิทธิพล และเป็ นชุมชนที่มีปัญหา หากเป็ นในลักษณะนี ้ สิ่งที่ตวั แทนจากชุมชนเหล่านี ้ทําไปในนาม
ของชุมชนอาจกระทบกระเทือนต่อการใช้ สิทธิและผลประโยชน์ของผู้เสียหายและแม้ แต่ของผู้กระทําผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทที่ชมุ ชนมีการนํากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ โดยปราศจากกลไก
ควบคุมโดยศาลที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่สาม คือ ‘Moral Discourse Thesis’ หรื อทฤษฎีเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่
อธิบายบนหลักศีลธรรม ด้ วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระบบตะวันตกที่ใช้ กนั อยู่ในปั จจุบนั นัน้
คือการสร้ างระบบการลงโทษที่เป็ นทางการ ซึง่ เน้ นการลงโทษทางกายหรื อภายนอก (External Sanction)
มากกว่าการลงโทษทางจิตใจหรื อภายใน (Internal Sanction) ด้ วยเหตุนี ้จึงเกิดการพัฒนาแนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ บนรากฐานของการนํ าหลักศีลธรรมเป็ นเครื่ องมือในการลงโทษ
ผู้กระทําผิด โดยเชื่อว่า การลงโทษภายในหรื อทางจิตใจสามารถสร้ างให้ เกิดความรู้สกึ สํานึกผิดให้ เกิดขึ ้น
จากภายใน ทําให้ พวกเขาตระหนักได้ เองจากภายในว่าไม่ต้องการทําผิดอีก จึงน่าจะเป็ นเครื่ องมือที่มี
อานุภาพในการยับยังไม่
้ ให้ บคุ คลทําผิดซํ ้า มากกว่าการใช้ การลงโทษภายนอก
นักทฤษฎีที่ใช้ วิธีนีใ้ นการอธิ บายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่ควรกล่าวถึงคือ John
Braithwaite (1989) กับทฤษฎี ‘Reintegrative Shaming’ ซึง่ กล่าวว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
รัฐมีแนวโน้ มที่จะนําไปสูก่ ารสร้ างตราบาป (Stigmatization) ให้ กบั ผู้กระทําผิดแบบเกือบถาวร ทําให้ เป็ น
การยากสําหรับผู้กระทําผิดที่เคยพลาดพลังและต้
้
องการกลับตัว หันกลับมาดําเนินชีวิตในชุมชนอย่างคน
ปรกติที่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้ เมื่อพวกเขาถูกตีตราว่าเป็ นอาชญากรของสังคม เป็ นคนนอกสังคม และไม่
มีใครให้ โอกาสให้ พวกเขาได้ กลับตัวแม้ พวกเขาจะพ้ นโทษออกมาแล้ วก็ตาม ฉะนันวิ
้ ธีที่จะตัดวงจรอุบาทว์
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นี ้ได้ คือการสร้ างกลไกที่ทําให้ ผ้ กู ระทําผิดเกิดความรู้สกึ ละอายใจ ละอายต่อความผิดที่ได้ กระทํา และเลิก
กระทําผิดในขณะที่สงั คมรอบข้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวหรื อคนใกล้ ชิดยังพร้ อมให้ อภัย โดยยังถือ
ว่ า พวกเขาคื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของกั น และกั น และพร้ อมรั บ กลับ สู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน ซึ่ ง จากทฤษฎี
‘Reintegrative Shaming’ บุคคลที่เหมาะสมที่สดุ ในการก่อให้ เกิดความละอายต่อความผิดได้ นนคื
ั้ อ
บุคคลที่ผ้ กู ระทําผิดให้ ความสําคัญ (Significant Others) เช่นบุคคลที่พวกเขารักและเคารพนับถือ ทฤษฎี
ของ Braithwaite ได้ ถกู นําไปใช้ ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในรู ปแบบการประชุมที่ดําเนินการ
โดยพนักงานตํารวจ (Police-led Conferencing) เช่น ในโครงการ ‘RISE’ ในออสเตรเลีย (ดังจะได้ กล่าว
ในส่วนต่อไป) ซึ่งแนวทางนี ้ได้ เน้ นการขอโทษ (Apology) และพยายามแก้ ปัญหาการกระทําผิดอย่าง
ได้ ผล
ประเด็นที่ เป็ นที่ วิพากษ์ วิจารณ์ ของทฤษฎีนี ้ คือ กรณี สุดวิสยั ที่ผ้ ูกระทําผิดไม่ร้ ู สึกละอายหรื อ
สํานึกผิดอย่างแท้ จริ ง ผลลัพธ์อาจไม่เป็ นไปตามหลักการที่ Braithwaite พยายามอธิบาย นอกจากนี ้ ข้ อ
วิพากษ์ วิจารณ์ของแนวทาง ‘Moral Discourse Thesis’ นี ้ ในภาพรวม คือ ด้ วยสภาพของบางสังคมใน
ปั จจุบนั ที่ซบั ซ้ อนและอ่อนแอในเวลาเดียวกัน อาจเป็ นการยากที่จะทําให้ บคุ คลรู้ สกึ ละอายและเสียใจกับ
การกระทําของตนอย่างแท้ จริ ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การจะทําให้ บคุ คลรู้ สกึ ละอาย สํานึกผิด และขอโทษ
ด้ วยความจริ งใจ อาจไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ ครัง้ ที่สําคัญ ในกรณีที่ทงผู
ั ้ ้ กระทําผิดและผู้เสียหายต่างมา
จากคนละชุม ชน หรื อเป็ นคนแปลกหน้ า กัน อาจยิ่งเป็ นการยากที่ จ ะทํ า ให้ เกิ ดกลไกในการสํา นึกใน
ความผิดและรู้สกึ ละอายต่อสิง่ ที่ผ้ กู ระทําผิดได้ ทํา
ทังนี
้ ้ ไม่ว่าทฤษฎียตุ ิธรรมเชิงสมานฉันท์จะพัฒนามาจากรากฐานใดที่ได้ อธิบายในสามแนวทาง
ข้ างต้ น Dignan (2005) ยังได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่ามีข้อควรระวังที่รัฐต้ องตระหนักถึงหากนําแนวทางใดแนวทาง
หนึง่ มาปรับใช้ เนื่องจากทังสามแนวทางอาจก่
้
อให้ เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้เสียหายได้ ทงสิ
ั ้ ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในส่วนของ Civilization Thesis มักคํานึงถึงการหาวิธีการหลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรงและไม่
เหมาะสมกับผู้กระทําผิดก่อนคํานึงถึงการให้ ความสําคัญกับผู้เสียหาย สําหรับ ‘Communitarian Thesis’
มีความเป็ นไปได้ ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างชุมชนและผู้เสียหาย และ ‘Moral
Discourse Thesis’ เป็ นการเน้ นที่การจัดการผู้กระทําผิด มาตรการควบคุมอาชญากรรม มากกว่าที่จะ
คํานึงถึงการเข้ าถึงความต้ องการของผู้เสียหาย ทังนี
้ ้มิได้ หมายความว่าแนวคิดเหล่านี ้ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้เสียหาย แต่หมายความเพียงว่ารัฐควรตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้เสียหาย และ
ควรจัดให้ มีการประเมินติดตามผลกระทบทางลบที่ อาจเกิ ดขึน้ กับผู้เสียหายไม่ว่าจะนํ ากระบวนการ
ั นาจากแนวทางใดมาใช้
ยุตธิ รรมยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่พฒ
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หลักการสําคัญของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
Howard Zehr ได้ ริเริ่ มอธิ บายทฤษฎีเกี่ ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จนเป็ นที่ยอมรับอย่าง
แพร่ หลาย โดยได้ ชีใ้ ห้ เห็นในลักษณะการเปรี ยบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมเชิงแก้ แค้ นทดแทน ใน
หนังสือที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีของเขา เรื่ อง ‘Retributive Justice, Restorative Justice’ (1985) และ
‘Changing Lenses: a New Focus for Crime and Justice’ (1990) สาระสําคัญของทฤษฎียตุ ิธรรมเชิง
สมานฉันท์ของ Zehr (Zehr and Mika, 2003: 40-43) สรุปได้ ดงั นี ้
ประการแรก หลักการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มองว่าอาชญากรรมแท้ จริงแล้ ว ไม่เพียงแค่เป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมาย แต่เ ป็ นสิ่ ง ที่ ส่ง ผลกระทบต่อ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค คลโดยตรง (‘Crime
is
fundamentally a violation of people and interpersonal relationships’) ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก (Key
Stakeholders) ในอาชญากรรมที่เกิดขึ ้นคือ ผู้กระทําผิด ผู้เสียหาย และชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ เนื่องจาก
อาชญากรรมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคล ผู้ที่ได้ รับความเสียหาย (Harm) อันได้ แก่ผ้ เู สียหาย
(Victims) และชุมชน (Community) จึงจําเป็ นต้ องได้ รับการบรรเทาความเสียหายและกลับคืนสูส่ ภาพดี
ดังเดิม (Restoration)
ประการที่สอง หลักการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ มองว่าการฝ่ าฝื นกฎหมายและสร้ างผลกระทบ
กับบุคคลอืน่ นัน้ ก่อให้เกิ ดหน้าทีแ่ ละความรับผิ ดชอบ (‘Violations create obligations and liabilities’)
ประเด็นแรกคือ ก่อให้ เกิดหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้กระทําผิดในการเยียวยาความเสียหายอย่างดี
ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ โดยให้ ผ้ เู สียหายมีอํานาจในการร่วมตัดสินใจ ในขณะที่มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทําผิด
ได้ เข้ าใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากอาชญากรรมที่พวกเขาได้ ก่อ และร่ วมกันหาทางออกเพื่อแสดง
นความ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ซึ่งการเข้ าร่ วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นนจะเน้
ั้
สมัครใจในการเข้ าร่ วมของทุกฝ่ ายและการเยียวยาหรื อการชดเชยให้ กบั ผู้เสียหายมักเกี่ยวข้ องกับความ
เสียหายที่เกิ ดขึน้ ประเด็นที่ สองคือ ก่อให้ เกิดหน้ าที่และความรั บผิดชอบให้ กับชุมชน ในการให้ ความ
ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม รวมทังสวั
้ สดิภาพของสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม สร้ าง
ชุม ชนที่ ป ลอดภัย และสงบสุข นอกจากนี ช้ ุม ชนยัง มี ห น้ า ที่ ใ นการติด ตามให้ ผ้ ูก ระทํ า ผิ ด แสดงความ
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ก่อขึ ้น ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ทําไว้ ให้ โอกาสผู้กระทําผิดกลับตัว และกลับ
เข้ าสูส่ งั คม (Reintegration of Offenders)
ประการที่สาม หลักการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ม่งุ เยียวยาและบรรเทาความเสียหายให้กลับคืนสู่
สภาพดีดงั เดิ ม (‘Restorative justice seeks to heal and put right the wrongs’) โดยมองว่าการสร้ าง
ความยุติธรรมที่แท้ จริ งคือการให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยและคํานึงถึงความต้ องการของผู้เสียหาย
การให้ โอกาสผู้กระทําผิดและผู้เสียหายได้ พบปะพูดคุยและหาทางออกร่ วมกัน ตระหนักความต้ องการ
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และศักยภาพในการเยียวยาของผู้กระทําผิด ซึง่ เหล่านี ้ควรเป็ นกระบวนการที่ชมุ ชนมีบทบาทสําคัญ มิใช่
หวังพึ่งเพียงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ อีกทังควรระมั
้
ดระวังไม่ให้ เกิดผลกระทบทางลบขึ ้นอีกในการ
จัดการกับอาชญากรรมและการตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม

รู ปแบบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
รู ป แบบของกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ที่ ใ ช้ อยู่ใ นหลายประเทศ อาจแบ่ง ได้ เ ป็ น 4
รูปแบบ ดังนี ้
1. การประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด (Victim Offender Mediation)
2. การจัดประชุม (Conferencing)
3. การล้ อมวงตัดสิน (Sentencing Circles)
4. คณะกรรมการชุมชนเพื่อการเยียวยา (Community Reparation Board and Citizen’s
Panel)
การประนอมข้ อพิพาทระหว่ างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด (Victim Offender Mediation
หรือ VOM)
การประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด เป็ นรูปแบบที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในระยะแรก
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และไม่สลับซับซ้ อนนักเมื่อเทียบกับรู ปแบบอื่น วิธีการนี ้ เกิดขึ ้น
ครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1974 ในรัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดา (Ontario, Canada) ระหว่างการคุมประพฤติ
คดีเยาวชนคดีหนึ่ง โดยได้ รับความร่ วมมือจาก Mennonite Central Committee ในการจัดการประนอม
ข้ อพิพาทขึ ้น (Bazemore and Umbreit, 2001; Crawford and Newburn, 2003; Zehr, 1990) และ
ได้ ผลที่ไม่คาดคิดคือ นอกจากจะทําให้ ผ้ กู ระทําผิดได้ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมที่ตน
ก่อขึ ้นแล้ ว การที่ผ้ เู สียหายได้ รับการปฏิบตั ิด้วยวิธีนี ้ ยังทําให้ พวกเขารู้ สกึ พึงพอใจมากกว่ากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาปกติ ด้ วยเหตุนี ก้ ารประนอมข้ อพิพ าทและรู ปแบบอื่ นๆ ของแนวคิดกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเริ่ มที่จะได้ รับความสนใจและแพร่ หลายจากนันมา
้ (Maxwell and Morris,
2001)
ผู้เข้ าร่ วมการประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ประกอบด้ วยสามฝ่ ายหลัก
ได้ แก่ ผู้เสียหาย (Victim) ผู้กระทําผิด (Offender) และคนกลาง (Neutral Mediator) ซึ่งอาจเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรมหรื ออาสาสมัครที่ได้ รับการอบรม หลักการประนอมข้ อพิพาทระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดคือการนําผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้ พบปะกันในบรรยากาศที่ปลอดภัยเพื่อที่
ทุกฝ่ ายได้ พดู คุยเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น พร้ อมกับคนกลางที่ผ่านการฝึ กอบรม โดยทุกฝ่ ายต้ องเข้ า
ร่วมด้ วยความสมัครใจและคนกลางต้ องไม่เป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในคดีนนั ้ ขันตอนทั
้
ว่ ไปของการจัดการ
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ประนอมข้ อพิพาทขึ ้น อาจแบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนดังนี ้ ขันตอนแรก
้
คือการส่งต่อคดี (Case Referral) จาก
กระบวนการยุตธิ รรมปกติ (เช่น จากตํารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ หรื อแม้ แต่หลังศาลมีคําตัดสินแล้ ว)
เข้ า สู่การประนอมข้ อพิ พาทระหว่างคู่กรณี ขัน้ ตอนที่ สอง คือ การเตรี ย มความพร้ อม เพื่ อให้ ทัง้ ฝ่ าย
ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด ได้ เข้ าใจวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดการประนอมข้ อพิพาท ในขณะที่คนกลาง
จะได้ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับคดี กําหนดการนัดหมาย และเตรี ยมความพร้ อมอื่นๆ สําหรับการจัดให้ มีการ
พบปะพูดคุยขึ ้น และขัน้ ตอนที่สามคือ การจัดการประนอมข้ อพิพาทตามกํ าหนดนัด โดยคนกลางคือ
ผู้ดําเนินการพูดคุย ซึง่ เน้ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู สียหายได้ อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากอาชญากรรม
ได้ ถามคําถามที่คบั ข้ องใจ ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดมีโอกาสได้ กล่าวถึงสาเหตุของอาชญากรรมและได้ แสดง
ความรับผิดชอบต่อการกระทําที่ตนก่อขึ ้น เพื่อที่ทุกฝ่ ายจะได้ ร่วมกันหาทางออกและเกิดเป็ นข้ อตกลง
ร่ วมกัน ซึง่ คนกลางไม่มีหน้ าที่ที่จะชี ้นําหรื อเข้ าข้ างฝ่ ายใด จากนันผู
้ ้ ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางจะได้ รายงาน
สรุปและส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
การประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิดอาจจัดให้ มีการพบปะพูดคุยโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อม การประนอมข้ อพิพาทโดยตรง (Direct mediation) หมายถึง การที่ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดได้
เผชิญหน้ ากันเพื่อพูดคุยพร้ อมกับผู้ทําหน้ าที่เป็ นคนกลาง และการประนอมข้ อพิพาทโดยอ้ อม (Indirect
Mediation) หมายถึง ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดมิได้ เผชิญหน้ ากันโดยตรง แต่คนกลางอาจทําหน้ าที่เป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารให้ กบั ผู้เสียหายและผู้กรทําผิดถึงผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น เนื่องจากใน
บางคดี ผู้เ สีย หายอาจอาย กลัว หรื อไม่ป ระสงค์ ที่ จ ะพบกับผู้ก ระทํ า ผิดโดยตรง หรื อผู้ก ระทํ า ผิ ด ไม่
สามารถพบผู้เสียหายได้ เ นื่ องจากถูกจํ าคุก จากการศึกษาพบว่าการพบปะพูดคุยโดยตรงก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ผู้เสียหายมากกว่าแบบโดยอ้ อม เนื่องจากทําให้ เข้ าใจกับอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น รู้สกึ พึงพอใจ
กับกระบวนการกว่าเมื่อได้ เข้ าร่วม และมีความกลัวในการตกเป็ นเหยื่อซํ ้าน้ อยลง (Meirs, 2001; Umbreit
and Roberts, 1996; Dignan, 1990) อย่างไรก็ตาม จะพบว่าการประนอมข้ อพิพาททางอ้ อม (Indirect
Mediation) นัน้ มักมีโอกาสเกิดขึ ้นมากกว่า เช่นในเบลเยี่ยม เยอรมัน นิวซีแลนด์ เป็ นต้ น Dignan
(2005) อธิบายว่า เหตุที่เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะประเทศเหล่านี ้ มีนโยบายจ่ายเงินชดเชยให้ กบั ผู้เสียหาย
รองรับอยูแ่ ล้ ว ผู้เสียหายบางคนที่สามารถเรี ยกเงินค่าชดเชยจากรัฐได้ จึงอาจรู้สกึ ว่าไม่จําเป็ นต้ องพบกับ
ผู้กระทําผิดอีก
อย่างไรก็ตาม การประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิดอาจมีจุดอ่อนเรื่ องความ
เป็ นกลางหรื อการให้ ความเป็ นธรรมของผู้ทําหน้ าที่คนกลาง (Mediator) ทักษะของคนกลาง และข้ อจํากัด
ในเรื่ องการขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชน
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การจัดประชุม (Conferencing)
การจัดประชุม (Conferencing) เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ใช้
กันอย่างแพร่ หลาย จนเกิดความเข้ าใจที่ไม่ถูกต้ องนักว่าการจัดประชุมนี ้ คือ รู ปแบบทังหมดของ
้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยหลักการนัน้ ผู้เข้ าร่ วมในการประชุม ประกอบด้ วยผู้กระทําผิด
ผู้เสียหาย และชุมชน ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของกระบวนการในยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยชุมชน
ในที่นี ้อาจหมายถึง ชุมชนในพื ้นที่หรื อ ‘Community of Care’ กล่าวคือ เป็ นบุคคลใกล้ ชิดของทัง้
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดก็ได้ (Maxwell and Morris, 2001) ฉะนัน้ การจัดประชุมถือได้ ว่าเป็ นรูปแบบ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่สมบูรณ์กว่าการประนอมข้ อพิพาท (McCold and Wachtel,
2002) ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ คณะวิ จัย จะได้ ร วบรวมรู ป แบบที่ เ ป็ นการจัด ประชุ ม เข้ า ไว้ ด้ ว ย แต่ ด้ ว ย
องค์ประกอบบางประการที่แตกต่างกัน จึงอาจแบ่งย่อยรู ปแบบการจัดประชุมที่ใช้ กนั อยู่เป็ น 2 ประเภท
หลัก ได้ แก่ การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferencing) และการจัดประชุมโดยเจ้ า
พนักงานตํารวจ (Police-led Community Conferencing)
1) การประชุมกลุ่มครอบครั ว (Family Group Conferencing)
การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferencing) เป็ นชื่อเรี ยกที่หลายคนคุ้นเคย
บางครัง้ เรี ยกคําย่อว่า ‘FGC’ โดยส่วนมากมักใช้ ในคดีเด็กและเยาวชน การจัดประชุมกลุม่ ครอบครัวนี ้ เริ่ม
ครัง้ แรกที่ นิวซีแลนด์ ในปี ค.ศ. 1989 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (Children, Young Persons and their Families Act 1989) เป็ นแนวทางที่ได้ รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมของชาวเมารี ซึง่ เป็ นชนเผ่าพื ้นเมืองในนิวซีแลนด์ (Maxwell and Morris, 2001; Umbreit,
1998) รู ปแบบการจัดประชุม ‘FGC’ ของนิวซีแลนด์นี ้ ถือว่าได้ กลายมาเป็ นรู ปแบบของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่ได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็ จมากรู ปแบบหนึ่ง (Crawford and
Newburn, 2003) ฉะนันจึ
้ งไม่เป็ นที่น่าแปลกใจว่าหลายประเทศได้ นํารูปแบบนี ้ เป็ นต้ นแบบไปปรับใช้ ใน
ระบบยุติธรรมของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน และ
กลายเป็ นรู ปแบบที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีไปทัว่ โลก ทังในด้
้ านหลักการแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ ทําให้ เกิดรู ปแบบ
การจัดการประชุมกลุม่ แบบประยุกต์ขึ ้นในหลายแห่ง อาทิ ในออสเตรเลีย แอฟริ กาใต้ อเมริ กาเหนือ ยุโรป
และเอเชีย (Maxwell and Morris, 2001:7) ทังนี
้ ้ Crawford and Newburn (2003) ยังเห็นว่า กระแสของ
การจัดประชุมกลุม่ ครอบครัวยังมีสว่ นในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน
หลายประเทศช่วงสิบกว่าปี ที่ผา่ นมา
การประชุ ม กลุ่ ม ครอบครั ว (FGC) นั น้ เป็ นการจั ด ประชุ ม ในรู ป แบบที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ มี
ผู้ดําเนินการประชุม (Facilitator) คล้ ายบทบาทของคนกลางในการประนอมข้ อพิพาท แต่บทบาทของ
ผู้ดําเนินการประชุมนี ้อาจมีไม่มากเท่า เนื่องจากรู ปแบบนี ้คนกลางจะเน้ นทําหน้ าที่ทําให้ เกิดการมีส่วน
ร่ วมของทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม ในบางแห่งการจัดประชุมอาจมีบทพูด (Scripted) และขันตอนชั
้
ดเจน
สําหรับคนกลาง บางแห่งอาจยืดหยุ่นได้ ซึง่ ผู้เข้ าร่ วมในการประชุมจะประกอบด้ วยผู้ดําเนินการประชุม
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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หรื อผู้ประสานงาน (Facilitator/Coordinator) ผู้กระทําผิด (Offender) ผู้เสียหาย (Primary Victim) และ
ชุมชน (Community) เป็ นหลัก โดยชุมชนจะเป็ นผู้สนับสนุนของทังสองฝ่
้
ายที่เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรม
นัน้ ที่เรี ยกว่า ‘Community of Interest’ หรื ออาจเป็ น ‘Community of Care’ อาทิ ครอบครัวหรื อบุคคล
ใกล้ ชิดกับผู้กระทําผิด ครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ ชิดผู้เสียหาย ที่อาจเข้ าร่ วมในฐานะที่เป็ นผู้เสียหาย
ทางอ้ อม (Secondary Victims) และอาจมีเจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุตธิ รรมที่รับผิดชอบคดีเข้ าร่วมด้ วย
วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มครอบครัวคือ เพื่อนําไปสู่การฟื ้นฟูสมั พันธภาพและข้ อตกลง
ร่ วมกันเกี่ยวกับวิธีเยียวยาความเสียหายให้ กบั ผู้เสียหายอย่างเหมาะสม ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดได้ มีโอกาส
แสดงความรั บ ผิด ชอบและชดเชยความเสี ย หายที่ เ กิ ดขึน้ นัน้ ผลของการประชุม ครอบครั ว อาจเป็ น
ข้ อตกลงที่ออกมาในรูปแบบใดก็ได้ ตังแต่
้ คําขอโทษที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไปจนถึงการชดเชยความเสียหายด้ วยเงินหรื อวัตถุ จากนัน้ จะมีการบันทึกข้ อตกลงเพื่อรายงานผลให้
หน่วยที่เกี่ยวข้ องต่อไป สําหรับประเด็นปั ญหาในการจัดประชุมที่อาจเกิดขึ ้นได้ นนั ้ อาจเกิดจากระบบการ
จัดการและทักษะของเจ้ าหน้ าที่ ที่ไม่ดี หรื อผู้กระทําผิดไม่ร้ ู สึกผิดหรื อสํานึกผิดกับสิ่งที่ ตนทําไปอย่าง
แท้ จริง (Maxwell and Morris, 2001) หรื อผู้เสียหายไม่แยแสต่อผู้กระทําผิด (Daly, 2003: 76)
2) การจัดประชุมโดยเจ้ าพนักงานตํารวจ (Police-led Community Conferencing)
ในช่วงทศวรรษ 1990 ออสเตรเลียได้ พฒ
ั นารูปแบบการจัดประชุมประเภทหนึ่ง มีชื่อว่า Policeled Community Conferencing โดยได้ ดําเนินการในชันตํ
้ ารวจ ในขันตอนการตั
้
กเตือน (Cautioning) ซึง่
เป็ นวิธีการที่มกั มีอยู่ในประเทศที่ใช้ กฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law System) เกิดขึ ้นในเมือง
เล็กๆ ชื่อ Wagga Wagga ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ทางตอนใต้ ของออสเตรเลีย เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานตามทฤษฎี ‘Reintegrative Shaming’ ของ John Braithwaite (1989) ทฤษฎีนี ้ เชื่อว่า
วิ ธี จัด การกับ อาชญากรรมและพฤติ ก รรมการกระทํ า ผิ ด อย่ า งได้ ผ ลต้ อ งเน้ น การทํ า ให้ ร้ ู สึก ละอาย
(Shaming) ต่อความผิดที่บคุ คลได้ กระทําไป และสนับสนุนให้ ครอบครัวและชุมชนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทํา
ผิดกลับตัวและกลับคืนสูช่ มุ ชนอีกครัง้ Braithwaite อธิบายว่าการตําหนิตอ่ พฤติกรรมการกระทําผิดแบ่ง
ได้ เป็ น 2 ประเภทคือ การตําหนิที่ทําให้ เกิดการสร้ างตราบาปแก่ผ้ กู ระทําผิด (Stigmatization) อันเป็ นสิง่ ที่
ต้ องหลีกเลี่ยง
และการตําหนิที่ทําให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความละอายต่อสิ่งที่ได้ กระทําไป โดยตําหนิที่การ
กระทําผิด มิใช่ผ้ ูกระทําผิด สิ่งสําคัญคือสังคมและครอบครัวยังพร้ อมที่จะให้ อภัยและให้ เขาได้ กลับสู่
ชุมชนอย่างเดิม การตําหนิแบบหลังนี ้ บุคคลที่เป็ นที่รักและเคารพของผู้กระทําผิดจะมีอิทธิพลมากที่จะทํา
ให้ ผ้ กู ระทําผิดนันเกิ
้ ดความรู้สกึ ละอายต่อบุคคลที่ตนรัก เคารพ และความรู้สกึ อยากกลับตัวกลับใจได้ ซึง่
John Braithwaite เรี ยกว่า ‘Reintegrative Shaming’
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การจัดประชุมกลุ่มรู ปแบบนี ้ ดําเนินการในช่วงที่เจ้ าหน้ าที่ตํารวจทําการตักเตือน (Cautioning)
ผู้กระทําผิดก่อนมีการปล่อยตัว แต่ต่างจากการตักเตือนทัว่ ไปคือ อาจมีการเพิ่มเงื่อนไขให้ ผ้ กู ระทําผิด
้
าหน้ าที่
ปฏิบตั ิตามโดยการเข้ าร่ วมประชุมกลุ่ม
กระบวนการประชุมจะดําเนินไปตามขันตอนและเจ้
ตํารวจที่รับผิดชอบในคดีจะมีบทพูด (Script) ที่แน่นอน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ กู ระทําผิดได้ เข้ าใจว่า การกระทําผิด
เป็ นสิ่งที่ครอบครัวและสังคมต่างไม่ยอมรับ แต่ในครัง้ นี ้ผู้กระทําผิดจะลงโทษเพียงตักเตือน ซึง่ จะเป็ นการ
ยกเว้ นให้ เฉพาะคดีนี ้ และเขาจะต้ องกลับตัวไม่กระทําผิดอีก รูปแบบการจัดประชุมในชันการตั
้
กเตือนของ
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจใน Wagga Wagga นี ้ยังเป็ นต้ นแบบให้ ตํารวจในหลายประเทศนําไปปรับใช้ อาทิ ตํารวจ
ในเมือง Thames Valley ของอังกฤษ และอีกหลายแห่งในยุโรป แคนนาดา แอฟริ กาใต้ และสหรัฐอเมริ กา
ฯลฯ
การล้ อมวงตัดสิน (Sentencing Circles)
การล้ อมวงตัดสิน (Sentencing Circles) เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ รูปแบบนี ้มีต้นกําเนิดในแคนาดา พัฒนามาจากรูปแบบ ‘Healing Circles’ ของชาวพื ้นเมืองใน
ยุคก่อน (McCold, 2000: 49; Stuart, 1996) ซึง่ เป็ นการให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องมานัง่ ล้ อมวงเพื่อพูดคุยถึง
ความขัดแย้ ง และหาทางออกเพื่ อเยี ย วยาความเสีย หายที่ เกิ ดขึน้ โดยไม่มีเ จ้ า หน้ าที่ ใ นกระบวนการ
ยุตธิ รรมเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ถือได้ วา่ เป็ นการอํานวยความยุตธิ รรมโดยชุมชนอย่างแท้ จริง
การล้ อมวงตัดสิน หรื อ ‘Sentencing Circles’ มีอีกชื่อว่า ‘Peacekeeping/ Peacemaking
Circles’ เกิดขึ ้นในปี ค.ศ. 1991 ในศาล Yukon Territorial เพื่อเป็ นทางออกหนึ่งสําหรับปั ญหาชน
พื ้นเมืองที่เข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการถูกจําคุกในเรื อนจํามากเกินไป (Cameron, 2005;
Crawford and Newburn, 2003) โดยมุ่งเยียวยาความเสียหาย ให้ ผ้ กู ระทําผิดรับผิดชอบในผลการ
กระทํา และเน้ นการมีสว่ นร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสิน พร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุตธิ รรม
ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ การล้ อมวงตัดสินนี ้ มีลกั ษณะกึ่งทางการ เนื่องจากเป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนการพิ
้
จารณา
คดีของศาล ผลจากการนั่งล้ อมวงจะมีผลต่อการพิจารณาโทษของผู้พิพากษา (ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ ,
2550:28)
รู ปแบบการล้ อมวงตัดสินมีลกั ษณะคล้ ายการจัดประชุมกลุ่ม ในส่วนที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการนัง่ ล้ อมวง
มิใช่มีเพียงผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเท่านัน้ แต่ยงั มีครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ ชิดของทังสองฝ่
้
าย บุคคลอื่น
ซึ่งอาจเป็ นใครก็ได้ ในชุมชนที่สนใจก็สามารถเข้ าร่ วมได้ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น
ศาล อัยการ ทนาย ตํารวจ ฯลฯ โดยมี ‘Keeper of the Circle’ เป็ นผู้ดําเนินการพูดคุยให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ทําหน้ าที่คล้ ายคนกลางหรื อผู้ประสานงานที่กล่าวข้ างต้ น ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ
ในการล้ อมวงนี ้ ผู้เข้ าร่ วมทุกท่านจะนัง่ ล้ อมกันเป็ นวงกลม และทุกคนจะมีสิทธิ ได้ พูด ซึ่งส่วนมากจะใช้
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วัตถุเชิงสัญลักษณ์ที่เรี ยกว่า ‘Talking Piece’ เช่น ขนนก เพื่อวนไปรอบๆวง หากขนนกอยู่ที่ผ้ ใู ดผู้นนจะมี
ั้
สิทธิพดู ในวงนัน้ (Maxwell and Morris, 2001; McCold, 2000) บางครัง้ การล้ อมวงนี ้อาจจัดขึ ้นในห้ อง
พิจารณาคดีนนและอาจมี
ั้
ผ้ พู ิพากษาเจ้ าของคดีเข้ าร่วมวงด้ วย (Dignan, 2005:125)
จุดเด่นของการล้ อมวงตัดสิน คือ ความเป็ นไปได้ ที่จะนํามาปรับใช้ ในคดีที่มีความรุนแรง (Serious
Offences) เช่น คดีทําร้ ายร่ างกาย คดียาเสพติด คดีความรุ นแรงในครอบครัว อย่างเหมาะสมมากกว่า
รู ปแบบอื่น อีกทัง้ เป็ นวิธีเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกระบวนการยุติธรรมของรัฐและชุมชน ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญของรู ปแบบนี ้ อย่างไรก็ตาม พบข้ อจํากัดของการล้ อมวงตัดสินบางประการ อาทิ
การเป็ นรู ปแบบที่ต้องใช้ ทงเวลาและทรั
ั้
พยากรมาก ฉะนันจึ
้ งเป็ นการยากหากจะนํามาปรับใช้ ในทุกคดี
แม้ คดีความผิดเล็กน้ อย โดยเฉพาะในกรณีที่ศาลมีปริ มาณคดีมาก และรู ปแบบนี ้จะประสบความสําเร็ จ
ยากในชุมชนที่ไม่มีความพร้ อม หรื อสายใยในชุมชนเปราะบาง (Dignan, 2005; Lilles, 2001)
คณะกรรมการชุมชนเพื่อการเยียวยา (Community Reparative Board and Citizen’s
Panel)
คณะกรรมการชุมชน เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่เน้ นการใช้
ศักยภาพชุมชนโดยนําชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วม มีจดุ กําเนิดจากการที่สมาชิกในชุมชนจํานวนหนึ่งรวมตัว
กันอย่างแข็งขันเพื่อทํางานให้ กบั ส่วนรวม ในประเทศสหรัฐอเมริ กา มีปรากฏการใช้ รูปแบบนี ้ตังแต่
้ ราวปี
1920 กับผู้กระทําผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนในคดีความผิดเล็กน้ อย (Dignan, 2005:121) จากนัน้ ได้
พัฒนาจนนํามาสู่รูปแบบในแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อลดความขัดแย้ งและการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิ ดขึ ้นให้ กับชุมชน และมีการทํางานที่ เชื่ อมโยงกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาโดยตรงของชุมชนนัน้ Schiff and Bazemore (2002:182) กล่าวว่าในสหรัฐอเมริ กากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบคณะกรรมการนี ้ ถือว่าแพร่หลายมากที่สดุ เป็ นอันดับสอง
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนแต่ละแห่งอาจมีชื่อเรี ยกต่างกันไป เช่น ในสก๊ อตแลนด์มี
การตังคณะกรรมการชุ
้
มชนเพื่อไต่สวนเยาวชนที่กระทําผิดด้ วยระบบที่เรี ยกว่า ‘Children’s Hearing’ ใน
อังกฤษมี คณะกรรมการชุมชนในขัน้ ตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรั บเด็กและเยาวชนที่ เรี ยกว่า
‘Youth Offender Panels’ (Crawford and Newburn, 2003) ในสหรัฐอเมริ กามี ‘Neighbourhood
Accountability Boards’ ดําเนินการในเมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอเนีย ‘Community Panels’ ดําเนินการใน
เมืองชิคาโก รัฐอิลนิ อยส์ ‘Community Accountability Boards’ ดําเนินการในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
และที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีอีกแห่งคือ ‘Vermont Community Reparative Board’ ในรัฐเวอร์ มอนท์ (Karp and
Walther, 2001)
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นอกจากนัน้ รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการชุม ชนบนหลัก การยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์แต่ละแห่งอาจต่างกัน เช่น เมื่อเปรี ยบเทียบคณะกรรมการชุมชน ‘Youth Offender Panels’
ของอังกฤษ และ ‘Vermont Community Reparative Boards’ ของสหรัฐอเมริ กา พบว่าความแตกต่างที่
สําคัญของสองระบบนีค้ ือ ประการแรก อังกฤษนํารู ปแบบนีม้ าใช้ เฉพาะกับผู้กระทําผิดที่เป็ นเด็กและ
เยาวชน แต่เวอร์ มอนต์ใช้ กับทัง้ คดีผ้ ูใหญ่และเยาวชน ประการที่ สอง คดีที่เข้ าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการชุมชนในเวอร์ มอนต์ถูกส่งต่อมาจากศาล หลังมีคําพิพากษาคุมประพฤติ (Probation
Order) กรมคุมประพฤติจึงเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่ องนี ้รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลง โดยจะมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 90 วัน ขณะที่ในอังกฤษ คดีเยาวชนจะถูกส่งต่อมาจาก
ศาลเช่นกัน หลังมีคําสัง่ ‘Referral Order’ เพื่อส่งต่อมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องผู้กระทําผิดที่เป็ น
เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ ซึ่งมีชื่อเรี ยกว่า ‘Youth Offending Teams’ ซึ่งจะจัดให้ มีการประชุมของ
คณะกรรมการชุมชนและผ่ายที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 3-12 เดือนแล้ วแต่ความร้ ายแรงของคดีหลังศาลมีคํา
พิพากษา เป็ นต้ น
แม้ ชื่อเรี ยกและรายละเอียดแตกต่างกัน แต่รูปแบบคณะกรรมการชุมชนมีจุดมุ่งหมายทั่วไปที่
คล้ ายกันคือเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทําผิด ผู้เสียหาย และชุมชนได้ มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เพื่อหาทาง
ออกและลดผลกระทบความเสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น อย่างไรก็ดี จะไม่เน้ นที่การมีส่วนร่ วม
(Participation) และการให้ อํานาจ (Empowerment) กับผู้เสียหายและผู้กระทํามากนัก แต่จะเน้ นให้
ชุมชนมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ งและความเสียหายที่เกิดขึ ้น จึงมีลกั ษณะคล้ ายการล้ อมวง
(Sentencing Circle) เนื่องจากหลังจากนันจะมี
้
การตัดสินและกําหนดการเยียวยาความเสียหาย ซึ่ง
อํานาจการตัดสินอยูท่ ี่กรรมการชุมชนที่เข้ าประชุม จะเป็ นผู้สรุ ปและตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีเยียวยา จากนัน้
จะมีการทําเป็ นบันทึกข้ อตกลง และสรุปผลให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป

แนวทางในการนํ า กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าปรั บ ใช้ ใ นกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา
Gavrielides (2007: 31-32) และ Dignan (2005: 105-107) ได้ อธิบายรูปแบบที่เป็ นไปได้ ในการ
ดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบยุติธรรมปั จจุบนั สรุ ปได้ เป็ น 3 แนวทางดังนี ้ 1)
‘Abolitionism’ มองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นทางเลือกโดยสิน้ เชิ งสําหรั บกระบวนการ
ยุติธรรมแบบปกติ นัน่ คือ นํามาแทนที่ (Instead of) กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่เดิม หรื ออาจเน้ นการหา
ข้ อ ตกลงในขัน้ ตอนแรกๆ เพื่ อหัน เหคดีอ อกจากกระบวนการยุติธรรมแบบปกติ 2) ‘Separatist’ เป็ น
แนวทางที่ ไม่ประสงค์ จะยกเลิกกระบวนการยุติธรรมอาญา เพียงแต่จัดให้ มีการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ค่ขู นานกันกับกระบวนการยุติธรรมแบบปกติ โดยต่างดําเนินควบคู่เพื่อเสริ มกัน
(on top of) เช่นในระหว่างดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในขันตอนใด
้
อาจมีการส่งต่อไป
ยังผู้ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางเพื่อหาข้ อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ข้ อตกลงนันอาจมี
้
ผล
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ต่อการตัดสินคดีได้ เนื่องจากได้ มีการเยียวยาความเสียหาย หลายประเทศในยุโรปใช้ รูปแบบนี ้ เช่น เบล
เยี่ยม เยอรมัน ออสเตรี ย เป็ นต้ น และ 3) ‘Reformist’ เป็ นการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มา
ปรับใช้ อย่างบูรณาการกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ ปรับรู ปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ให้ กลมกลืมและสอดคล้ อง เป็ นส่วนหนึ่ง (Part of) ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาทิ
การกํ าหนดให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นทางเลือกสําหรับคู่กรณี ที่สมัครใจเข้ าร่ วม การ
กําหนดให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นรู ปแบบมาตรฐานในการปฏิบตั ิต่อผู้กระทําผิดในบาง
้
าหรับความผิดบางประเภท เช่น การจัดการประนอมข้ อพิพาทหลังสิ ้นสุดการพิจารณาคดีแล้ ว
ขันตอนสํ
หรื ออาจจัดขึ ้นในระหว่างคุมขัง การกําหนดให้ มีการนําคดีเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
ขัน้ ตอนการสื บ เสาะและพิ นิ จ ก่ อ นศาลมี คํา พิพ ากษา หรื อรั ฐ อาจกํ า หนดให้ มี ม าตรการนํ า คดีเ ข้ า สู่
กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ไ ด้ ใ นทุก ขัน้ ตอนของกระบวนการยุติ ธ รรม ซึ่ง หากสามารถนํ า
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉัน ท์ มาใช้ ในทุกขัน้ ตอน นักทฤษฎีหลายท่านเห็น ว่าจะเป็ นรู ปแบบที่
สมบูรณ์ แบบที่ สุดวิธีหนึ่งในการปรั บใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ภายใต้ บริ บทกระบวนการ
ยุตธิ รรมอาญาปกติที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
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บทที่ 3 พัฒนาการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในประเทศไทย
ในบทที่ 3 นี ้ จะวิเคราะห์และอธิบายถึงพัฒนาการของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย
ย้ อนทบทวนร่องรอยของแนวคิดนี ้ที่ได้ ปรากฏในสังคมไทยในอดีต ก่อนที่แนวคิดนี ้จะกลับมาเป็ นที่ร้ ูจกั ใน
บริ บทสังคมไทยอีกครัง้ ในรู ปแบบของ “Restorative Justice” หรื อ “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ในช่วง
้
กล่าวถึงความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั กระบวนการยุตธิ รรมของไทย โดย
ทศวรรษที่ผา่ นมา จากนันจะได้
ได้ รวบรวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Process) ในขันตอนต่
้
างๆ ที่ได้ มี
การนํามาใช้ ในกระบวนการยุติธรรมในปั จจุบนั แบ่งเป็ นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในขันตอน
้
ก่อนการพิจารณาคดี และขัน้ ตอนระหว่างการพิจารณาคดี และส่วนท้ ายของบทที่ 3 นีจ้ ะได้ นําเสนอ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติโดยละเอียด ซึง่ เป็ นประเด็นศึกษาที่
สําคัญในการศึกษาครัง้ นี ้
แนวความคิดในเรื่ องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อาจดูเป็ นเรื่ องใหม่สําหรับประเทศไทย ที่เพิ่ง
เกิดขึ ้นไม่นานนัก อย่างไรก็ ดี นักวิชาการหลายท่านได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า หลักการของความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ แท้ จริงแล้ ว เป็ นรากฐานที่มีอยูใ่ นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของไทยมาช้ า
นาน (จิตรา วีรบุรีนนท์ และคณะ, 2549; กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , 2545; จุฑารัตน์ เอื ้ออํานวย, 2545) ดัง
ปรากฏได้ ในผลการศึกษาของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2540) ในเรื่ องเศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต พบว่า
สังคมไทยดังเดิ
้ ม ตังแต่
้ ครัง้ บรรพกาลนัน้ ในแต่ละหมูบ่ ้ านจะเน้ นการปกครองตนเอง หากเกิดข้ อพิพาทขึ ้น
จะมีรูปแบบการตัดสินข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นในชุมชนที่เรี ยกว่า “สภาผู้เฒ่า” โดยการให้ ผ้ เู ฒ่าของคูก่ รณีแต่ละ
ฝ่ ายนันได้
้ มาพูดคุยถึงเหตุที่เกิดขึ ้น จากนันตั
้ ดสินร่ วมกัน ซึ่งอาจให้ คารวะขอโทษกันแล้ วปรับไหม แล้ ว
อบรมสัง่ สอนมิให้ ประพฤติผดิ อีก และรากฐานนี ้ยังไม่ได้ หายไปในสังคมไทย เช่น รูปแบบของสภาผู้เฒ่าที่
ใช้ กนั อยูใ่ นหมูบ่ ้ านนาหว้ าใต้ กิ่งอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
จิ ต รา วี ร บุ รี น นท์ และคณะ (2549) พบว่ า หากย้ อ นดูป ระวัติ ศ าสตร์ จะพบร่ อ งรอยของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริ บทของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทย เห็นได้
จากประมวลกฎหมายในบทบัญญัตพิ ิเศษบางหัวข้ อ อาทิ “กฎหมายการทะเลาะวิวาท” ในมาตรา 10 ระบุ
ว่า การต่อสู้กันระหว่างเด็กๆ จะได้ รับการแทรกแซงทําให้ เรื่ องยุติโดยบิดามารดาของเด็กเหล่านี ้ ส่วน
ความรั บผิดชอบในทางอาญาเด็กที่ มีอายุ 7 ปี หรื อคนชราที่ มีอายุ 70 ปี ที่ กระทํ าผิด จะได้ รับการลง
ความเห็นว่ามีจิตใจที่อ่อนแอ และเด็กและคนชราเหล่านันจะไม่
้
ถกู ตําหนิติเตียนประณาม ไม่ถกู ตี ไม่ถกู
ปรับ หรื อไม่ถกู ลงโทษ แต่หวั หน้ าหมูบ่ ้ านหรื อนายเมืองจะต้ องเป็ นผู้ประนีประนอมในนามของผู้ทําหน้ าที่
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกับบุคคลที่ 3 ซึง่ การคํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด ต่อผู้เสียหาย และ
บทบาทของชุมชนเหล่านี ้ นับได้ วา่ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปกฎหมายและระบบยุติธรรมไทยให้ สอดคล้ องตามสังคมตะวันตกในช่วง
พุท ธศตวรรษที่ 24 เป็ นต้ น มา มี ส่ว นทํ า ให้ ค วามยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ นี ้ จางหายไปในสัง คมไทย
กฎหมายที่จะรองรับและสนับสนุนการใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตามแบบวิถีไทยก็หยุดลง
การปฏิรูปครัง้ นันส่
้ งผลให้ รัฐได้ เข้ ามาเปลี่ยนบทบาทมาเป็ นผู้ “ผูกขาดการเป็ นเจ้ าของความยุติธรรม”
(วันชัย รุ จนวงศ์, 2550) ในการเข้ าแทรกแซงเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้ อยในสังคม ตลอดจนการจัดการ
กับผู้ก ระทํ า ผิด บทบาทของชุม ชน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง บทบาทของผู้เ สี ย หายนัน้ ถูก กี ดกัน ออกนอก
กระบวนการของรัฐ กระบวนทัศน์ในการอํานวยความยุติธรรมเป็ นไปในเชิงแก้ แค้ นทดแทน (Retributive)
กระบวนการยุติธรรมแบบปกติที่ใช้ กันอยู่ในปั จจุบัน ซึ่งเป็ นหนึ่งในผลผลิตจากการปฏิรูปครั ง้ นัน้ จึง
ก่อให้ เกิดปั ญหาจํานวนผู้กระทําผิดที่มากเกินกว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐจะดูแลได้ ทํา
ให้ ขาดโอกาสเข้ ารับการฟื น้ ฟูที่เหมาะสมภายใต้ ทรัพยากรที่จํากัด จนเกิดภาวะ “คนล้ นศาล คดีล้นคุก”
ในขณะเดียวกัน ผู้เสียหายและชุมชน ถูกลดบทบาทเป็ นเพียงผู้รอรับบริ การ ทําให้ ขาดพื ้นที่ในการมีส่วน
ร่ วมในเชิงรุ ก ในอันที่จะช่วยกันหาทางออกกับความขัดแย้ ง การเยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึน้ การ
ร่ วมกันฟื ้นฟูผ้ ูกระทํ าผิดในชุมชน การฟื ้นฟูสมั พันธภาพระหว่างคนในชุมชนจากผลกระทบที่เกิดจาก
อาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ ้นอีกในชุมชน (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , 2550)
เหล่านี ้จึงพอสะท้ อนได้ ว่า แนวความคิดของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในหลักการที่เราใช้ กนั อยู่ทวั่
โลกในทุกวันนี ้ มิใช่สิ่งใหม่สําหรับบริ บทสังคมไทย แม้ ในยุคสมัยเดิมนันอาจไม่
้
ได้ ใช้ คําว่า ‘Restorative
Justice’ หรื อ “ความยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ” อย่า งเช่ น ปั จ จุบัน แต่ ห ลัก การของความยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์นนั ้ ถือว่าได้ ฝังรากอยู่ในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยแต่ดงเดิ
ั ้ ม (Kittayarak, 2004) แม้
หลังจากนันการปฏิ
้
รูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเมื่อกว่าร้ อยปี ที่ผ่านมา ก่อให้ เกิดปั ญหาที่ท้า
ทายกระบวนการยุติธรรมไทยหลายประการ เช่น ปริ มาณคดีที่ล้นศาล ปริ มาณผู้ต้องขังที่ล้นเรื อนจํ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ชุมชนและผู้เสียหายถูกกลืนหายไปจากกระบวนการยุติธรรมแบบปกติมาเป็ น
ระยะเวลานาน แต่แนวความคิดนีไ้ ด้ ฟื้นกลับมาในบริ บทไทยอีกครัง้ ในรู ปแบบที่ทันสมัยมากขึน้ เพื่อ
ส่งเสริ มให้ เป็ นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและเปิ ดพื ้นที่ให้ กบั ผู้เสียหาย
ให้ ได้ รับความเป็ นธรรม

ความเป็ นมาของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในประเทศไทย
ในส่วนต่อไปนี ้ จะได้ กล่าวถึงที่ มาของความยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ ในความหมายปั จจุบัน ที่
เกิดขึ ้นในประเทศไทย ซึ่งได้ เกิดขึ ้นท่ามกลางกระแสโลกที่ต้องการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหม่ที่
สามารถอํานวยความยุติธรรมให้ เกิดขึ ้นอย่างแท้ จริ ง เพื่อสร้ างสํานึกรับผิดชอบของผู้กระทําความผิดต่อ
ผู้เสียหาย และชุมชน อีกทังเป็
้ นการบรรเทาวิกฤติที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังเดิ
้ มกําลังเผชิญอยู่
หากมองย้ อ นกลับ ไป จะพบว่า แนวความคิด เรื่ อ งกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ (Restorative
Justice) ได้ ถือกําเนิดและเป็ นที่ร้ ู จกั แพร่หลายในต่างประเทศ ตังแต่
้ ช่วงปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) เป็ น
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ต้ นมา สําหรับประเทศไทย หลักการของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์นี ้เริ่ มมีการกล่าวถึงในวงวิชาการของ
ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) หรื อกว่า 20 ปี ต่อมา ซึง่ เป็ นช่วงแรกที่นกั วิชาการด้ านอาชญาวิทยา
และกระบวนการยุติ ธ รรม ได้ ร้ ู จัก กับ ความยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ เ ป็ นครั ง้ แรก ผ่ า นเวที ก ารประชุม
สหประชาชาติว่าด้ วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบตั ิต่อผู้กระทําผิด (จุฑารัตน์ เอือ้ อํานวย,
2548) ทว่า คําว่า “Restorative Justice” ไม่ได้ มีการพูดถึงบนเวทีใดในประเทศไทย จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2543 ในการสัมมนาเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย” ซึง่ เชื่อว่า
เป็ นการกล่าวถึง “Restorative Justice” ครัง้ แรกในประเทศไทย โดย ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ [ซึง่ เป็ น
ผู้อํานวยการสถาบันกฎหมายอาญาในขณะนัน]
้ ท่านได้ เน้ นยํ ้าถึงปรัชญาและผลสุดท้ ายที่ต้องการของ
แนวคิดนี ้ คือ ความยุติธรรมเพื่อนําไปสูส่ มานฉันท์ในสังคม (Justice for Social Harmony) จึงเป็ นที่มา
ของการให้ ความหมายของ ‘Restorative Justice’ เป็ นคําภาษาไทย โดย ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ว่า
“ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ซึ่งคํานี ้ได้ กลายมาเป็ นที่ยอมรับและถูกใช้ กนั อย่างกว้ างขวางแต่นนเป็
ั้ น
ต้ นมา (จุฑารัตน์ เอื ้ออํานวย, 2548 หน้ า 254; กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , 2545)
ต่อมา ได้ มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกของ “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” อย่างเต็มตัว
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 บนเวทีสมั มนาเรื่ อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ :
ทางเลือกใหม่สําหรั บกระบวนการยุติธรรมไทย” โดยได้ รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา เสด็จเข้ าร่ วมการสัมมนาในครัง้ นี ้ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ณ จุดนัน้
ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สําคัญสําหรับกระบวนทัศน์ใหม่ให้ เผยแพร่จนเป็ นที่ร้ ูจกั และมีการผลักดันกระบวน
ทัศน์นี ้เข้ าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมของไทยอย่างเป็ นรูปธรรมในเวลาต่อมา บนฐานความคิดที่จะมุ่งเยียวยา
และสร้ างความพึงพอใจต่อผู้เสียหาย ด้ วยการกระทําที่แสดงถึงความสํานึกรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่
เกิดขึ ้นโดยผู้กระทําผิด
การผลักดันสู่แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างเป็ นรู ปธรรม เห็นได้ จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้ โดยได้ กําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ “ส่งเสริ ม
การดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ และสงบสุข บนพื ้นฐานของความยุติธรรมในสังคม สามารถใช้
ชี วิ ต ประจํ า วัน ได้ อย่า งมี ค วามสุข และได้ รั บ การคุ้ม ครองสิท ธิ ต่า งๆ อย่ า งเป็ นธรรม” โดยเสริ ม สร้ าง
กระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและบังคับใช้ กฎหมาย รวมทังส่
้ งเสริ มการใช้ กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกอย่างจริ ง จัง ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉัน ท์ ในการคุ้มครองสิท ธิ และ
เสรี ภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เด็กและสตรี ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี ้ ยังได้ กําหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ให้ มี
การลดคดีอาชญากรรมลงร้ อยละ 10 นอกจากนัน้ แผนแม่บทการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.
2552-2555) ตามยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการประนอมข้ อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ยัง
กํ าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงและได้ รับความยุติธรรมจากหลายช่องทางอย่าง
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เหมาะสม เป็ นการลดปริ มาณคดีที่เข้ าสู่ศาลหรื อกระบวนการยุติธรรม ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้ จ่าย
ทัง้ ของภาครัฐและประชาชน ยุติความขัดแย้ งและสร้ างความสมานฉันท์ ปรองดองให้ เกิ ดขึน้ ในสังคม
(สํานักกิจการยุตธิ รรม, 2551)

ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ กับกระบวนการยุตธิ รรมของไทย
ด้ วยเหตุที่กล่าวข้ างต้ น ในบริ บทกระบวนการยุติธรรมของไทย กระบวนทัศน์ ของยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ได้ กลายมาเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญ ด้ วยความมุ่งหวังว่าในระดับนโยบายว่าจะสามารถเป็ นอีก
รู ปแบบหรื อแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมทางหนึ่ง ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ ดังที่
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2545) ได้ อธิบายว่า ประเทศไทยเปิ ดพื ้นที่สําหรับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในฐานะยุติธรรมทางเลือก มิใช่เพื่อแทนที่ เพียงแค่เสริ มกระบวนการยุติธรรมแบบปกติที่มีอยู่เท่านัน้ อัน
จะนํามาสู่การเข้ าถึงความยุติธรรมของทุกฝ่ าย ช่วยคลายวิกฤติของกระบวนการยุติธรรม บรรเทาปั ญหา
คดีล้นศาล ผู้ต้องขังล้ นเรื อนจํา ลดจํานวนคดีความระหว่างผู้กระทําผิด และผู้เสียหาย อีกทังลดการพึ
้
ง่ พา
องค์กรในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐ เปิ ดพื ้นที่ให้ ชุมชนสร้ างมาตรการควบคุมสมาชิกของชุมชนด้ วย
ชุมชน สร้ างทางเลือกเพื่ อเชื่ อมโยงภาคเอกชนกับพื น้ ที่ สาธารณะ สร้ างชุมชนเข้ มแข็ง และมีบทบาท
ป้องกันอาชญากรรมในเชิงรุก เป็ นต้ น
ในระดับ ปฏิ บัติ นัน้ แนวความคิ ด ของความยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ที่ ไ ด้ มี ก ารนํ า มาใช้ ใน
กระบวนการยุตธิ รรมไทยในหลายรูปแบบ ทังในขั
้ นตอนก่
้
อนการพิจารณาคดีและระหว่างการพิจารณาคดี
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในขัน้ ตอนก่ อนการพิจารณาคดี
การประชุมกลุ่มครอบครั วและชุมชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็ นหน่วยงานแรกๆ ที่ได้ ริเริ่ มนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ มาใช้ ซึ่งได้ นํามาใช้ กับคดีเด็กและเยาวชน ในขันตอนก่
้
อนการพิจารณาคดีของศาล ตังแต่
้
มิถุนายน 2546 เป็ นต้ นมา โดยดําเนินการในรู ปแบบที่เรี ยกว่า “การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน”
(Family and Community Group Conferencing หรื อ FCGC) เพื่อเป็ นทางเลือกในการเยียวยา ชดใช้
ความเสียหายให้ กบั ผู้เสียหาย เปิ ดโอกาสให้ ครอบครัวและชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบําบัดหรื อแก้ ไข
ฟื น้ ฟูผ้ กู ระทําผิด อีกทังให้
้ เด็กและเยาวชนได้ สํานึกผิด พร้ อมที่จะกล่าวขอโทษ และไม่กระทําผิดซํ ้าอีก
การดําเนินการจัด “ประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชน” ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นันเป็
้ นการนําเอารูปแบบวิธีการของ “การประชุมกลุม่ ครอบครัว” (Family Group Conferencing: FGC)
ของประเทศนิวซีแลนด์มาเป็ นแบบอย่าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้ มีการรับเอารูปแบบการจัดการประชุม
ตามแบบ Real Justice จากประเทศสหรัฐอเมริ กามาผสมผสานด้ วย จากนันได้
้ มีการพัฒนาและปรับปรุง
ทังสองรู
้
ปแบบเพื่อให้ เข้ ากับบริ บทของสังคมไทย ได้ มีการลองผิดลองถูกจนได้ รูปแบบที่เหมาะสม อีกทัง้
มีการขอรับการสนับสนุนด้ านงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
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เพื่อจัดทําหลักสูตรในการอบรมผู้ทําหน้ าที่ประสานการประชุมแก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นอกจากนี ้ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2547 ยังได้ จดั ให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่จากกรมพินิจฯไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการประชุมกลุ่มครอบครัวที่ประเทศนิวซีแลนด์ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ไม่ระบุ
ปี )
จากการประยุก ต์ ทัง้ สองรู ป แบบนี ้ กรมพิ นิ จ และคุ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนจึง ได้ พัฒ นาและ
ปรับปรุงรูปแบบใหม่ขึ ้น ที่เรี ยกว่า การประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชน โดยจัดให้ เป็ นกระบวนการที่นําผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ ร่วมพูดคุยกัน ได้ แก่ เด็กหรื อเยาวชนผู้กระทําผิด ผู้เสียหาย (ถ้ ามี) บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน บิดามารดาหรื อผู้ปกครองของผู้เสียหายในกรณีที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชน โดย
เน้ นการนําชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วม นัน่ คือ ผู้นําชุมชุมชนหรื อกรรมการสงเคราะห์ ครู อาจารย์ หรื อนายจ้ าง
หรื ออาจมีบคุ คลซึง่ เห็นว่าสมควรเชิญเข้ าร่วมประชุม เช่น ญาติ ซึง่ มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเด็กหรื อเยาวชน บุคคลที่จะช่วยเหลือหรื อให้ การสงเคราะห์เด็กหรื อเยาวชน หรื อบุคคลซึ่งผู้เสียหาย
ต้ องการให้ มาเป็ นกําลังใจ เพื่อเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการกับการกระทําผิดที่เกิดขึ ้นอย่างบูรณาการ
การนํารูปแบบการประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชนนี ้ได้ ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 63 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จัด ตัง้ ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
ครอบครั ว พ.ศ. 2534 ซึ่ง บัญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า “ในกรณี ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนต้ อ งหาว่ า กระทํ า ความผิ ด เมื่ อ
ผู้อํานวยการสถานพินิจฯ พิจารณา โดยคํานึงถึงอายุ ประวัติความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ ฐานะ ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และพฤติการณ์
ต่างๆ แห่งคดีแล้ วเห็นว่า เด็กหรื อเยาวชนอาจกลับตนเป็ นคนดีได้ โดยไม่ต้องฟ้อง และเด็กหรื อเยาวชนนัน้
ยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้ วยแล้ ว ให้ ผ้ อู ํานวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แจ้ งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ ถ้ าพนักงานอัยการเห็นชอบ
ด้ วยแล้ ว ให้ มีอํานาจสัง่ ไม่ฟ้องเด็กหรื อเยาวชนนัน้ คําสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนันให้
้ เป็ นที่สดุ ” จึง
ถือได้ วา่ ในคดีเด็กและเยาวชน ด้ วยความพร้ อมของกฎหมายที่มีอยู่ตามบทบัญญัติในมาตรา 63 นี ้ทําให้
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถดําเนินการนําวิธีประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ ได้
ทันที
จุดมุ่งหมายของการจัดประชุม คือ เพื่อที่ จะเข้ าถึงความยุติธรรมในเชิงความรั บผิดชอบและ
ชดเชยหรื อชดใช้ ความเสียหายที่ผ้ เู สียหายได้ รับ ทําให้ ผ้ ูเสียหาย ผู้กระทําผิดและชุมชนได้ รับการฟื น้ ฟู
กลับสูค่ วามเป็ นอยูท่ ี่ดีภายหลังจากได้ รับความเจ็บปวดและความเสียหาย มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทําผิด
ได้ ย อมรั บ ผิ ด และแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่อ การกระทํ า ของตน ได้ รั บ รู้ ถึ ง ผลกระทบจากสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้
ผู้เสียหายได้ เห็นภาพลักษณ์ที่แท้ จริงของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ลดความกลัว ความโกรธ หรื อความ
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เคียดแค้ นที่มีอยู่ลง ซึ่งในการประชุมมีบางครัง้ ที่ผ้ ูเสียหายกลับมาเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือแก่เด็กและ
เยาวชน ผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ประสานการประชุมได้ แก่บุคคลที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประสานการ
ประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชน
ในส่วนของหลักเกณฑ์การใช้ การประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกําหนดว่า:
 ต้ องเป็ นคดีที่มีอตั ราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และเป็ นการกระทําผิดครัง้ แรก
 เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดนันรั
้ บสารภาพและสํานึกผิดพร้ อมที่จะแก้ ไขตนเอง
 ผู้เสียหายยินยอมให้ นํากระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ กับเด็กหรื อ
เยาวชนที่กระทําผิด
 ผู้อํา นวยการสถานพิ นิ จและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน พิจารณาแล้ ว เห็ น ว่า เด็ก หรื อ
เยาวชนนันอาจกลั
้
บตนเป็ นคนดีได้ โดยไม่ต้องฟ้อง
 เด็กหรื อเยาวชนนันยิ
้ นยอมที่จะอยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เพื่อตรวจสอบและติดตามความประพฤติเป็ นระยะเวลาไม่เกินสองปี
จากสถิ ติ ข องกรมพิ นิ จ และคุ้ม ครองเด็ ก และเยาวชน จํ า นวนคดี ที่ มี ก ารใช้ ก ารประชุม กลุ่ม
ครอบครั ว และชุม ชน ตัง้ แต่เ ดื อนมิ ถุน ายน 2546 ถึง กัน ยายน 2552 มี จํ า นวนทัง้ สิน้ 29,020 คดี ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 มีอตั ราการเข้ าร่วมในการประชุม คือ ร้ อยละ 85 ของคดีที่เข้ าหลักเกณฑ์ทงหมด
ั้
และคดีที่อยั การสัง่ ไม่ฟ้องภายหลังการจัดประชุมมีประมาณร้ อยละ 82 ของคดีที่จดั การประชุมทังหมด
้
อัตราการกระทําผิดซํ ้าอยูท่ ี่ร้อยละ 3
การใช้ กระบวนการครอบครั วสมานฉันท์ เพื่อแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงในครอบครั ว
โครงการนําร่องการใช้ กระบวนการครอบครัวสมานฉันท์เพื่อแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
เชิงบูรณาการ (Restorative Justice for Domestic Violence) นี ้ เป็ นอีกโครงการหนึง่ ที่มงุ่ เน้ นให้ มีการนํา
แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาแก้ ไขปั ญหาเรื่ องดังกล่าว จากการตระหนักถึงปั ญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัวที่เกิดขึ ้นในสังคมไทย ซึง่ เป็ นปั ญหาที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้ อน มีลกั ษณะเฉพาะ เป็ นเรื่ องที่
มีปรากฏให้ เห็นอยูเ่ ป็ นประจําและมีแนวโน้ มจะมีปริ มาณที่สงู ขึ ้น ในขณะที่ สังคมไทยยังขาดกระบวนการ
จัดการปั ญหาเกี่ยวกับความรุ นแรงในครอบครัวอย่างเป็ นระบบ จากการศึกษาพบว่า ประการแรก คดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรื อคดีที่สามีทําร้ ายภรรยา มักไม่เข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรม สาเหตุหนึ่ง
เนื่ อ งจากพนัก งานสอบสวนมี แ นวปฏิ บัติ ที่ จ ะไม่ ล งบัน ทึ ก ประจํ า วัน หรื อ บางกรณี ผ้ ู เ สี ย หายหรื อ
ผู้ถูกกระทํ าความรุ นแรงไม่ประสงค์ เอาความ เกรงกลัวการเสื่อมเสียชื่ อเสียง เป็ นต้ น ประการที่ สอง
ผู้กระทํ าความรุ นแรงไม่ได้ รับการแก้ ไข ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ อารมณ์ พฤติกรรมที่นําไปสู่
ความรุ นแรง ประการที่สาม เรื่ องความรุนแรงในครอบครัวมักเป็ นประเด็นที่สงั คมมองข้ ามหรื อไม่กล้ าเข้ า
28
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ไปยุ่งเกี่ยว เนื่องจากเห็นว่าเป็ นเรื่ องในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา จึงทําให้ กลไกการเฝ้าระวังปั ญหา
และการดูแลให้ ความช่วยเหลือผู้ถกู กระทําความรุนแรงโดยชุมชนขาดหายไป (กรมคุมประพฤติ, 2550)
ด้ วยเหตุนี ้ โครงการนําร่ องการใช้ กระบวนการครอบครัวสมานฉันท์เพื่อแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรง
ในครอบครัวเชิงบูรณาการจึงเริ่ มขึ ้นในปี พ.ศ. 2548 ระยะเวลาโครงการมีกําหนด 3 ปี ดําเนินงานโดยกรม
คุมประพฤติร่วมกับหน่วยงานภาคีทงจากภาครั
ั้
ฐและเอกชน ได้ แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โรงพยาบาล
รามาธิบดี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลโรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลสิรินธร มูลนิธิเพื่อนหญิง และสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี (บ้ านพักฉุกเฉิน) ฯลฯ
เพื่อศึกษาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงในครอบครั วเชิงบูรณาการด้ วยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ซึง่ เน้ นทังการเยี
้
ยวยาผู้ถกู กระทํารุนแรงและแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทํารุ นแรง โดยได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ ชื่อ
แผนงานหน่วยจัดการความรู้เรื่ องความรุนแรงในครอบครัว
การดําเนินงานโครงการนําร่ องการใช้ กระบวนการครอบครัวสมานฉันท์เพื่อแก้ ไขปั ญหาความ
รุ นแรงในครอบครัวเชิงบูรณาการ มีวตั ถุประสงค์สําคัญ เพื่อศึกษารู ปแบบและแนวปฏิบตั ิในการบังคับ
รั กษาและแก้ ไขฟื ้นฟูผ้ ูกระทํ า รุ นแรงต่อบุคคลในครอบครั ว โดยเน้ นผลในเรื่ องความสมานฉันท์ การ
ดําเนินงานแบ่งเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ ส่วนที่หนึ่ง การทดลองนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ใน
พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยได้ มีการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สําหรับประชาชนและผู้ปฏิบตั ิงาน
ควบคู่ ส่วนที่สอง เป็ นการประเมินผลการดําเนินงานหลังจากดําเนินการเสร็ จสิ ้น ภายใต้ ชื่อ “โครงการ
ติดตามผลและพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมบุคลากรตามโครงการนํ าร่ องการใช้ กระบวนการครอบครั ว
สมานฉันท์เพื่อแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว” และส่วนที่สาม คือการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา โดยการจัดให้ มีการฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั ริ ะหว่างการดําเนินงาน การจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงานในคดีที่
เกี่ยวกับความรุ นแรงในครอบครัว ตลอดจนการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทําโปแกรมแก้ ไขฟื น้ ฟูที่
เหมาะสมกับผู้กระทําความรุนแรงโดยเฉพาะ
รู ปแบบการดํ า เนิ น งานของโครงการนํ า ร่ อ งการใช้ ก ระบวนการครอบครั ว สมานฉัน ท์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เริ่ มจากการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ อาทิ การรวบรวมองค์ ความรู้ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง การแต่งตังคณะทํ
้
างานฯ การจัดประชุม การกําหนดขอบเขตและแนวทางการดําเนินงาน การ
จัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการจนได้ ค่มู ือการปฏิบตั ิงาน การประชุมเตรี ยมความ
พร้ อม การจัดประชุมคณะที่ปรึ กษาและหน่วยงานภาคี เป็ นที่เรี ยบร้ อย จากนันจึ
้ งเริ่ มดําเนินการ นําโดย
กรมคุมประพฤติ ร่ วมกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครั ฐและเอกชนอย่างบูรณาการ ในรู ปแบบงานสห
วิชาชีพ ได้ แก่ ตํารวจ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานคุมประพฤติจากสํานักงานคุม
ประพฤตินําร่องในกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ซึง่ มีวิธีการที่สําคัญดังนี ้
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 ประสานงานแรกรับและดําเนินการเบื ้องต้ น ตังแต่
้ ในชันตํ
้ ารวจ เมื่อมีการแจ้ งเหตุตอ่ เจ้ าหน้ าที่
จากนันเจ้
้ าหน้ าที่ตํารวจสอบถามความประสงค์และความสมัครใจคู่กรณีที่จะใช้ กระบวนการครอบครัว
สมานฉัน ท์ ในการแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงที่ เ กิ ดขึน้ หากผู้กระทํ าความรุ น แรงประสงค์ และสมัครใจ
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจะประสานงานส่งต่อพนักงานคุมประพฤติดําเนินการต่อไป
 จากนัน้ พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ประจําสํานักงานคุมประพฤติ จะเป็ นผู้ดําเนินการ
ประชุมให้ ทัง้ สองฝ่ ายหาข้ อตกลงร่ วมกัน ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยพนักงานคุม
ประพฤติจะเป็ นผู้ติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงนัน้ กรณีผ้ ถู ูกกระทํารุ นแรงไม่พอใจผลการปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลง พนักงานคุมประพฤติจะประสานส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกบั ผู้กระทํารุนแรงต่อไป
 จัดให้ มีกระบวนการช่วยเหลือผู้ถกู กระทํารุ นแรง โดยการส่งต่อไปยังองค์กรต่างๆที่ให้ ความ
ช่วยเหลือ หรื อเข้ ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล เพื่อเยียวยาและบําบัดรักษาผู้ถูกกระทํา
รุ นแรงทางร่ างกาย จิตใจ ตลอดจนการปรับตัวกลับสู่ครอบครัว และใช้ ชีวิตกับผู้กระทํารุ นแรงอย่างปกติ
สุขอีกครัง้ นอกจากนี ้ โครงการดังกล่าวยังจัดให้ มีกระบวนช่วยเหลือผู้กระทําความรุ นแรง เพื่อเข้ ารับการ
แก้ ไขฟื ้นฟูหรื อบําบัดรักษาทัง้ ทางร่ างกาย จิตใจ ตลอดจนการปรับตัวกลับสู่ครอบครัว ใช้ ชีวิตร่ วมกับ
ผู้ถกู กระทํารุนแรงโดยปกติสขุ อีกครัง้
จากรายงานสรุ ปผลการดําเนินโครงการนําร่ องการใช้ กระบวนการครอบครัวสมานฉันท์ พบว่า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ ได้ กบั คดีที่เกี่ยวกับ
ความรุ นแรงในครอบครัวได้ ดี อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการดังกล่าว พบข้ อจํากัดบางประการที่
้ มีกฎหมายสําหรับคดีที่เกี่ยวกับความรุ นแรงใน
สําคัญ ได้ แก่ ข้ อจํากัดด้ านกฎหมาย เนื่องจากขณะนันไม่
ครอบครัวโดยเฉพาะ ช่องทางที่เข้ าถึงผู้กระทํารุนแรงมีเพียงช่องทางเดียวคือการสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการ
ตลอดจนไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายในกรณีที่ไม่มีการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังพบข้ อจํากัด
ในด้ า นบุค ลากรในเรื่ อ งอัต รากํ า ลัง ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอและความท้ า ทายในการฝึ กอบรม
เจ้ า หน้ า ที่ ปฏิ บัติ ง านให้ มี ค วามชํ า นาญในเรื่ อ งความรุ น แรงในครอบครั ว โดยเฉพาะ นอกจากนี ้ พบ
ข้ อจํากัดในด้ านการประสานงานกับภาคี เนื่องจากเป็ นงานใหม่ ระบบการประสานงานยังขาดความ
เชื่อมโยง จึงจําเป็ นต้ องมีการจัดประชุมร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอเพื่อซักซ้ อมความเข้ าใจ อย่างไรก็ดี องค์
ความรู้ และคู่มือที่ได้ จากการดําเนินงานภายใต้ โครงการนําร่ องนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งในการนําไปพัฒนาและ
ปรับใช้ กับกรณี ความรุ นแรงในครอบครั วที่ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และรองรับการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองผู้ถกู กระทําด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
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ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในขัน้ ตอนระหว่ างการพิจารณาคดี
การประชุมกลุ่มเยียวยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวได้ นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ เป็ นมาตรการเสริ ม ใน
รูปแบบของ “การประชุมกลุม่ เยียวยา” (Healing Conference) ซึง่ เป็ นรูปแบบประยุกต์ที่ได้ จากการศึกษา
วิเคราะห์แนวคิด หลักการ และหลักเกณฑ์การประชุมกลุ่มที่ใช้ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปนุ่
แคนาดา ฯลฯ แล้ วนํามาปรับให้ เข้ ากับโครงสร้ างตามบริ บทไทย ซึง่ เน้ นการปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนตาม
หลักการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (Welfare Model) มากกว่าการลงโทษ (Punishment) การดําเนินการ
ประชุมกลุม่ เยียวยาจะประกอบด้ วยคณะกรรมการดําเนินงาน 7 คณะเพื่อรองรับการทํางานในด้ านต่างๆ
โดยในการดําเนินงานงาน ได้ คํานึงถึงสภาพสังคม การศึกษา วัฒนธรรม การแสดงออกของประชาชนที่
เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการประชุมกลุม่ เช่นกัน (ศาลเยาวชนและครอบครัว, 2549)
การประชุมกลุม่ เยียวยานี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักประการแรกคือ เพื่อจัดให้ มีการพบปะ พูดคุย แสดง
ความรู้ สึก เจรจาตกลงแก้ ไขปั ญหา เพื่อบรรเทาหรื อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้น ประการที่สอง เพื่อ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ กู ระทําผิดแสดงความรู้ สกึ เห็นใจต่อผู้เสียหาย และสํานึกถึงความเสียหายหรื อ
อันตรายที่เกิดจากการกระทําของผู้กระทําผิด ประการที่สาม เพื่อให้ ทุกฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบจากการ
กระทําความผิดได้ รับการฟื ้นฟูทัง้ ด้ านวัตถุและจิตใจ หรื อในเชิงรู ปธรรมและนามธรรม เพื่อกลับคืนสู่
สภาพเดิมดังก่อนเกิดการกระทําความผิดให้ มากที่สดุ ประการที่สี่ เพื่อให้ ผ้ เู สียหาย ผู้กระทําผิด ชุมชน
หรื อผู้เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ง อาจเป็ นบุค คลในสหวิ ช าชี พ มี ส่ว นร่ ว มในการเสนอแนะทางเลือ กหรื อ ทางออกที่
เหมาะสมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เสียหาย และผู้กระทําผิด เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีของทุกฝ่ าย
และเกิดความสงบสุขในสังคม และประการสุดท้ าย เพื่อนําเสนอแผนแก้ ไข ฟื น้ ฟูผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิด
ต่ อ อ ง ค์ ค ณ ะ พิ จ า ร ณ า ค ดี ใ น ก า ร พิ พ า ก ษ า ค ดี นั ้น ๆ ( ส ถ า บั น วิ จั ย ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552)
ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ศาลเยาวชนและครอบครัวได้ อาศัยอํานาจตามมาตรา 95 ใน
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลเยาวชนและครอบครั
้
วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ใน
การชะลอการพิพากษาและดําเนินคดีกบั เด็กและเยาวชนไว้ ก่อน แม้ วา่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวมิได้ กล่าวอย่าง
เฉพาะเจาะจงถึงหลักเกณฑ์การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ก็ตาม แต่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวได้ นํามาตรการนี ้มาปรับใช้ เพื่อกําหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิสําหรับการประชุมกลุ่ม
เยียวยาของศาลเยาวชนและครอบครัว
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หลักเกณฑ์ของคดีที่เข้ าสู่ระบบการประชุมกลุ่มเยียวยาของศาลเยาวชนและครอบครัว จะต้ อง
(ศาลเยาวชนและครอบครัว, 2549):- เป็ นคดีที่จําเลยยอมรับสารภาพตามฟ้องและพร้ อมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทํานัน้ โดยไม่มีข้อ
โต้ แย้ งในข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อกฎหมายอีก
- เป็ นการกระทําผิดครัง้ แรก ไม่ปรากฏประวัติการกระทําผิด เว้ นแต่เป็ นการกระทําผิดเล็กน้ อย
หรื อไม่สง่ ผลเสียหายร้ ายแรงต่อผู้เสียหาย ชุมชน หรื อสังคม
- เป็ นคดีที่จําเลยหรื อผู้เสียหาย รวมถึงบิดามารดาหรื อผู้ปกครองของทังสองฝ่
้
ายมีความพร้ อมที่
จะเข้ าร่วมการประชุมกลุม่ เยียวยา
- เป็ นคดีอาญาที่ผลของการกระทําผิดไม่กระทบต่ออารมณ์ความรู้ สึกของผู้เกี่ยวข้ องและสังคม
มากเกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น คดีฆา่ ผู้อื่น คดีขม่ ขืนกระทําชําเราหรื อโทรมหญิง เป็ นต้ น
เมื่อศาลมีคําสัง่ ให้ นําคดีเข้ าสูร่ ะบบการประชุมกลุม่ เยียวยา องค์คณะเจ้ าของสํานวนจะสัง่ ชะลอ
การพิ จารณาคดี จากนัน้ นิ ติกรที่ รั บผิดชอบตัง้ สํา นวนสํ า หรั บ การประชุม กลุ่ม เยี ย วยา และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณากําหนดผู้พิพากษาสมทบที่จะทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยการ
ประชุมกลุ่มเยียวยา เมื่อได้ ผ้ อู ํานวยการกลุ่มแล้ ว นิติกรจะรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเด็กหรื อเยาวชน และ
การกระทําผิด เพื่อแจ้ งให้ ผ้ อู ํานวยการประชุมกลุม่ เยียวยาทราบ และกําหนดบุคคลที่จําเป็ นต้ องเชิญเข้ า
ร่วมประชุม พร้ อมทังกํ
้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม หลังจากนัน้ นิตกิ รประสานงานบุคคลต่างๆ
ที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อกํ าหนดนัด ชี แ้ จงทํ าความเข้ าใจในรายละเอี ยดการจัดประชุมให้ ทุก ฝ่ ายทราบ และ
เตรี ยมการจัดประชุมให้ มีขึ ้น
ผลสรุปจากการประชุมกลุม่ เยียวยาที่เป็ นรูปธรรม จะออกมาในรูปแบบของแผนการเยียวยาแก้ ไข
ซึง่ จะใช้ เป็ นหลักและแนวทางปฏิบตั ิสําหรับจําเลย แต่แผนนันไม่
้ เป็ นการผูกมัดองค์คณะเจ้ าของสํานวน
ให้ ต้องยอมรับตามแผนนันโดยเด็
้
ดขาด เว้ นแต่องค์คณะเจ้ าของสํานวนจะเห็นชอบด้ วย หรื อองค์คณะ
เจ้ าของสํานวนอาจแนะนําให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขแผนนันบางประการ
้
และผลของคดีตามคําพิพากษา
้ ได้
อาจขึ ้นหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั แผนนันก็
การประชุมประสานสัมพันธภาพ
กรมคุมประพฤติเป็ นอีกหน่วยงานหนึง่ ในกระบวนการยุตธิ รรมที่นําแนวคิดยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ กบั ผู้กระทําผิดที่เป็ นผู้ใหญ่ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้ นมา ในขันตอนระหว่
้
างการพิจารณาคดีของ
ศาล กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤตินีร้ ้ ู จักกันดีในชื่ อของ “การ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ” ใช้ กบั คดีผ้ กู ระทําผิดที่เป็ นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานสืบเสาะและพินิจ ซึง่ เป็ นขันตอนระหว่
้
างพิจารณาคดีก่อนมีคําพิพากษา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักที่จะใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นีใ้ นการเยียวยาหรื อชดใช้ ความเสียหาย
32
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ให้ กบั ผู้เสียหาย ในขณะเดียวกัน จะเน้ นการเสริ มสร้ างสัมพันธภาพระหว่างจําเลยและผู้เสียหายให้ กลับ
ฟื น้ คืนสภาพดีดงั เดิม และในกรณีที่เป็ นการกระทําความผิดอันยอมความได้ ตามกฎหมาย การประชุม
ประสานสัมพันธภาพนี ้ยังส่งผลต่อการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติได้ อีก
ทางหนึ่ง ผลที่เกิดจากการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในรู ปแบบของการดําเนินการประชุม
ประสานสัมพันธภาพนี ้ นอกจากก่อให้ เกิ ดการประสานสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างคู่กรณี นํ าไปสู่ความ
ปรองดอง และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขแล้ ว ถือได้ ว่าเป็ นการป้องกันอาชญากรรมทางอ้ อมได้
อีกทางหนึ่ง หากผู้กระทําผิดได้ รับรู้ ถึงผลกระทบจากสิ่งที่เขาได้ กระทํา ซึง่ ทําให้ เขารู้ สึกสํานึกผิด และไม่
กระทําผิดซํ ้า (กรมคุมประพฤติ, 2547)

รู ปแบบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในงานคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤตินํารู ปแบบ Victim Offender Mediation มาปรับใช้ เป็ นการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ หลักการสําคัญของการประชุมประสานสัมพันธภาพ คือ การดําเนินการเพื่อให้ ฝ่ายจําเลย
และผู้เสียหายมีโอกาสที่จะมาพบปะและพูดคุย ให้ ผ้ กู ระทําผิดได้ รับทราบถึงผลกระทบจากความผิดที่เขา
ก่อขึน้ อันนําไปสู่การแสวงหาข้ อตกลงร่ วมกันในการชดใช้ ความเสียหาย หรื อเยียวยาผู้เสียหาย และ
ประสานสัมพันธภาพระหว่างจําเลยและผู้เสียหายให้ กลับฟื น้ คืนสภาพดีดงั เดิม
คดีที่นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ได้ นนั ้ เป็ นคดีที่ผ้ กู ระทําผิดเป็ นผู้ใหญ่ที่มีอายุ
18 ปี ขึ ้นไป ที่ศาลสัง่ ให้ สืบเสาะและพินิจภายใต้ ขอบข่ายของการดําเนินงานคุมประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยเป็ นความผิดซึ่ง มี โ ทษจํ า คุกไม่เ กิ นสามปี สํ า หรั บ ฐานความผิดที่ นํ า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ นนั ้ เดิมกรมคุมประพฤติกําหนดให้ ใช้ เฉพาะคดีที่มีผ้ เู สียหาย
เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล ทัง้ ที่ เ ป็ นคดีที่ ย อมความได้ และยอมความไม่ได้ เฉพาะคดีที่ มี ฐ าน
ความผิดตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ือการปฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในขันตอนการสื
้
บเสาะ
และพินิจสําหรับพนักงานคุมประพฤติ ต่อมาได้ ปรับให้ ใช้ ได้ กบั ทุกคดี โดยต้ องเป็ นคดีที่ผ้ เู สียหายและ
ผู้กระทําผิดสมัครใจเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (บันทึก ที่ ยธ0317/ว 317 ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2551) ตัวอย่างฐานความผิดที่นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ เช่น ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบของการประชุมประสานสัมพันธภาพที่กรมคุม
ประพฤตินํามาใช้ นนั ้ อาจสรุปได้ ตามแผนภูมิข้างล่างนี ้
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แผนภูมิ 3-1 การประชุมประสานสัมพันธภาพที่ดาํ เนินการโดยกรมคุมประพฤติ
ในขัน้ ตอนการสืบเสาะและพินิจ
ที่มา:คูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจสําหรับพนักงานคุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ,
2547)

ผู้กระทําผิด
เจ้ าพนักงานตํารวจสอบสวน/จับกุม
อัยการฟ้อง
ศาลสัง่ สืบเสาะและพินิจ

ค ดี ย อ ม ค ว า ม ไ ม่ ไ ด้ ห รื อ ค ดี ย อ ม ค ว า ม ไ ด้
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ดํ า เนิ น การ
แต่ผ้ เู สียหายไม่ถอนคําร้ องทุกข์
สืบเสาะและพินิจ โดยนํากระบวนการ
ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าใช้ รวมทัง้
การเยียวยาความเสียหายแก่ผ้ เู สียหาย

ประมวลข้ อมู ล /วิ เ คราะห์
เสนอความเห็น

ศาล
พิพากษา

ไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้ อตกลง

34

คดียอมความได้

ผู้ เสี ย หายถอนคํ า ร้ องทุ ก ข์ ต่ อ เจ้ า
พนักงาน ตํารวจ อัยการ ศาล

ศาลจําหน่ายคดีงด
สืบเสาะและพินิจ
เป็ นไปตาม
ข้ อตกลง
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ขัน้ ตอนของการนํากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ ในระหว่ างการสืบเสาะและ
พินิจ
การประชุมประสานสัมพันธภาพดําเนินการโดย “พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์” ซึง่ ทําหน้ าที่
เป็ น “คนกลาง” หรื อ “ผู้ประสานงาน” (Mediator/Facilitator) ควบคูไ่ ปกับพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของ
คดีที่ศาลมีคําสัง่ สืบเสาะและพินิจจําเลยรายนันๆ
้ นับจากเริ่ มดําเนินการจัดประชุมสัมพันธภาพตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2547 กรมคุมประพฤติได้ จดั ฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั งิ านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทวั่ ประเทศ ใน
หลัก สูต รผู้ป ฏิ บัติ ง านกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ใ นงานคุม ประพฤติ และหลัก สูต รพัฒ นา
ศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ และยังฝึ กอบรมในระดับ
ผู้บริ หาร ได้ แก่ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ ในงานคุมประพฤติสําหรั บ
ั้
ผู้บริ หาร เพื่อสร้ างความเข้ าใจในหลักการและวิธีการปฏิบตั ิของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทงใน
ระดับผู้ปฏิบตั แิ ละผู้บริหาร
ในขันตอนการปฏิ
้
บตั ินนั ้ พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์จะต้ องทํางานร่ วมกันกับพนักงานคุม
ประพฤติเจ้ าของคดีสืบเสาะและพินิจอย่างใกล้ ชิด ลักษณะการทํางานคูข่ นานของพนักงานคุมประพฤติ
สมานฉันท์และพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีที่กําหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจสําหรับพนักงานคุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ, 2547)
สามารถสรุปได้ เป็ น 8 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
ขัน้ ตอนที ่ 1: ขัน้ ตอนเบื อ้ งต้น
้
้ คือ เริ่ มจากการลงทะเบียนรับคดี การ
บทบาทของพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีในขันตอนนี
รวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คดี การวางแผนการสื บ เสาะและพิ นิ จ ร่ ว มกับ พนัก งานคุม ประพฤติ
สมานฉันท์เพื่อกําหนดนัดจําเลย ผู้เสียหาย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ในขณะเดียวกัน พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ จะรับเรื่ องเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดี
ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับจําเลยและผู้เสียหาย และประสานงานกับพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีเพื่อ
กําหนดนัดสอบปากคําจําเลยและผู้เสียหาย
ขัน้ ตอนที ่ 2: การสอบปากคําจํ าเลย
ในขันตอนนี
้
้ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีจะดําเนินการสอบปากคําจําเลยเบื ้องต้ นตามปกติ
การสอบปากคําจะเน้ นในบางประเด็น อาทิ ภูมิหลังความสัมพันธ์กบั ผู้เสียหายก่อนและหลังเกิดเหตุในคดี
พฤติการณ์แห่งคดีโดยเฉพาะในเรื่ องความเสียหาย การดําเนินการชดใช้ คา่ เสียหาย ตลอดจนการบรรเทา
ผลร้ าย ความตระหนักถึงผลร้ ายที่ก่อให้ เกิดขึ ้นกับผู้เสียหาย และเจตนารมณ์ในการเยียวยาและการชดใช้
ความเสียหายแก่ผ้ เู สียหาย จากนันพนั
้ กงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีสืบเสาะและพินิจจะประสานงานส่ง
ต่อจําเลยให้ แก่พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ เพื่อชี ้แจงทําความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์หรื อการประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยคดีนนต้
ั ้ องเข้ าองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ นัน่
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คือ 1) จําเลยยอมรั บว่าได้ กระทําผิดจริ ง 2) จําเลยมีแนวโน้ มจะได้ รับการรอการลงโทษจากศาล หาก
พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีพิจารณาแล้ วว่า คดีนนไม่
ั ้ เข้ าองค์ประกอบดังกล่าว การดําเนินการตาม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็ นอันยุตลิ ง
หลังจากที่พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีได้ สอบปากคําจําเลยเบื ้องต้ นแล้ ว และได้ ประสานงาน
ส่งต่อ พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ จะชี แ้ จงและทําความเข้ าใจเกี่ ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ จากนันจะมี
้
การสอบถามความสมัครใจในการเข้ าร่ วมการประชุมนี ้ และบันทึกไว้ หากจําเลย
ไม่สมัครใจที่จะเข้ าร่วม การดําเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็ นอันยุตลิ งเช่นกัน
ขัน้ ตอนที ่ 3: การตรวจสอบประวัติจําเลย การตรวจสุขภาพร่ างกาย/ภาวะแห่งจิ ต
ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจตามปกตินนั ้ จะมีการตรวจสอบประวัติจําเลย การตรวจสุขภาพ
ร่ า งกาย/ภาวะจิ ต เพื่ อ ประกอบรายงานสื บ เสาะพิ นิ จ ของพนัก งานคุม ประพฤติ เพื่ อ เสนอต่ อ ศาล
ดําเนินการโดยพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีสืบเสาะและพินิจ
ขัน้ ตอนที ่ 4: การสอบปากคําพยานทัว่ ไป การสอบปากคําพยานผูเ้ สียหาย การตรวจสอบพยาน
เอกสารและพยานวัตถุ
การสอบปากคําพยาน ประกอบด้ วย พยานทัว่ ไป และพยานผู้เสียหาย ซึง่ เป็ นขันตอนหนึ
้
่งในการ
สืบเสาะและพินิจ เป็ นหน้ าที่โดยตรงของพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีสืบเสาะและพินิจนัน้ นอกจากนี ้
หากคดีนนั ้ มีพยานเอกสารหรื อพยานวัตถุต้องตรวจสอบ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีสืบเสาะและ
พินิจจะต้ องดําเนินการเพิ่มเติมในส่วนนี ้
หลังจากที่มีการสอบปากคําพยานทัว่ ไปและพยานผู้เสียหายครบถ้ วนแล้ ว จะมีการประสานงาน
ส่ ง ต่ อ ผู้เ สี ย หายให้ กับ พนัก งานคุม ประพฤติ ส มานฉัน ท์ เพื่ อ เข้ า ชี แ้ จงและทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อีกทัง้ สอบถามความสมัครใจในการเข้ าร่ วมกระบวนการนี ้ หาก
ผู้เสียหายประสงค์ที่จะให้ มีการประชุมประสานสัมพันธภาพขึ ้น เจ้ าหน้ าที่จะกําหนดนัดผู้เสียหายเข้ าร่วม
การประชุมสัมพันธภาพกับจําเลยตามวัน เวลาที่สะดวก ระหว่างนี ้พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์จะ
ดําเนิ นการเตรี ยมความพร้ อมของจํ าเลยและผู้เ สียหายโดยการใช้ เทคนิ คการให้ การปรึ ก ษาโดยตรง
(Directive Counseling) กับจําเลย ผู้เสียหาย และบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่ วมการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ
ขัน้ ตอนที ่ 5: การออกสืบเสาะสภาพแวดล้อม
การออกสืบเสาะสภาพแวดล้ อม เป็ นขันตอนหนึ
้
่งในการสืบเสาะและพินิจตามปกติ ซึ่งหากเป็ น
คดีที่มีการดําเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีสืบเสาะและพินิจจะ
เน้ นรายละเอียดและความชัดเจนในเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างจําเลยและผู้เสียหายก่อนและหลังเกิดเหตุ
พฤติการณ์คดี การดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหาย และการบรรเทาผลร้ าย รวมถึงอาจมีการสอบถามความ
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คิดเห็นของผู้นําหรื อสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างจําเลยและผู้เสียหาย
ขัน้ ตอนที ่ 6: การประชุมประสานสัมพันธภาพ
เมื่อพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีดําเนินการตามขันตอนสื
้
บเสาะและพินิจข้ างต้ นเรี ยบร้ อย
แล้ ว จะส่งคดีต่อมายังพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ ที่รับผิดชอบ เพื่อจัดให้ มีการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ ตามวันเวลาที่กําหนดนัดไว้ ผู้เข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้ วย จําเลยและครอบครัวหรื อบุคคล
ที่จําเลยเคารพนับถือให้ ความไว้ วางใจ หรื อสามารถดูแลช่วยเหลือจําเลยได้ ผู้เสียหาย และครอบครัว
หากบางกรณี อาจมีผ้ นู ําชุมชน/ผู้แทนชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทําผิดของจําเลยในคดีนี ้เข้ าร่วม
การประชุมสัมพันธภาพด้ วย
หากจําเลยและผู้เสียหายบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะมีการบันทึกไว้ กรณีที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
ร่วมกันได้ พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์จะยุตกิ ารประชุมและบันทึกผลไว้
ขัน้ ตอนที ่ 7: การวิ เคราะห์ ขอ้ มูล และทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ
หลังจากการประชุมสัมพันธภาพ หรื อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ ดําเนินการเสร็ จสิ ้น
พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์จะทํารายงานผลการจัดประชุมสัมพันธภาพ เสนอผู้บงั คับบัญชา พร้ อม
ทังสํ
้ าเนาบันทึกการประชุมและบันทึกข้ อตกลงร่วมกันให้ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดี
จากนัน้ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดีสืบเสาะและพินิจ จะนําข้ อมูลที่เกี่ ยวกับการประชุม
ประสานสัมพันธภาพและผลของข้ อตกลงร่วมกันระหว่างจําเลยและผู้เสียหายมาประกอบในการวิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่อประเมินจําเลย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิต่อจําเลยที่เหมาะสม ลงในรายงาน
การสืบเสาะและพินิจเพื่อเสนอศาลต่อไป
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แผนภูมิ 3-2 ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในขันตอนของ
้
การสืบเสาะและพินิจ
ที่มา:คูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจสําหรับพนักงานคุมประพฤติ
(กรมคุมประพฤติ, 2547)

ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบตั ิงานสืบเสาะและพินิจ

การปฏิบตั ิงานสมานฉันท์

ผู้รับผิดชอบ

การรับคดี

ค ดี ที่ เ ข้ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
สามารถใช้ ยุติธ รรมเชิ ง

พคป.สมานฉันท์

การแสวงหาและ
รวบรวม
ข้ อเท็จจริง

จัดประชุมประสานสัมพันธภาพ
จนได้ ข้อตกลงร่วมกัน

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประเมินจําเลย

นําข้ อตกลงร่วม
ประกอบการวิเคราะห์
ข้ อมูลประเมินจําเลย

ศ า ล มี คํ า สั่ ง ใ ห้
สืบเสาะและพินิจ
ประสานงาน
พคป.เจ้ าของคดี

พคป.เจ้ าของคดี

พคป.เจ้ าของคดี

พคป.สมานฉันท์

พคป.สมานฉันท์

การจั ด ทํ า รายงานและ
ความเห็นเสนอต่ อศาล

ศาลพิพากษา
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ข้ อตกลงที่ได้ จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ อาจแบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
 ข้ อตกลงที่เป็ นการกระทํา ข้ อตกลงที่เป็ นการกระทํานี ้ถือว่าเป็ นข้ อตกลงแบบมีเงื่อนไข การ
บังคับตามข้ อตกลงจะต้ องทําตามที่ตกลงให้ ครบถ้ วนเสียก่อน จึงจะถือว่าเงื่อนไขสําเร็ จ ผู้เสียหายจึงจะ
ดําเนินการยื่นคําร้ องขอถอนคําร้ องทุกข์ หรื อถอนฟ้องต่อไป
ข้ อตกลงที่เป็ นการกระทํา อาจเป็ นการกระทําที่สามารถกระทําได้ ก่อนวันพิพากษา เช่น การขอ
ขมาหรื อขอโทษ การขอโทษทางหนังสือพิมพ์ การทํางานบริ การสังคม การบริ จาคโลหิต ฯลฯ หรื ออาจเป็ น
การกระทําที่สามารถกระทําได้ หลังวันพิพากษา เช่น การทํางานบริ การสังคม การบริจาคโลหิต ฯลฯ
 ข้ อตกลงที่เป็ นตัวเงิน หากข้ อตกลงร่วมกันนันเป็
้ นเรื่ องเกี่ยวกับการชดใช้ เป็ นตัวเงิน อาจตกลง
ให้ ชําระครบถ้ วนก่อนวันพิพากษา เมื่อชําระครบถ้ วนแล้ วและผู้เสียหายไม่ติดใจที่จะเรี ยกร้ องอีก จะมีการ
ดําเนินการเพื่อยื่นคําร้ องขอถอนคําร้ องทุกข์หรื อถอนฟ้อง
หากจําเลยยังชําระไม่ครบถ้ วนก่อนวันพิพากษา ซึง่ ผู้เสียหายไม่ติดใจที่จะเรี ยกร้ องเพิ่มเติมและ
เชื่อว่าจําเลยจะชําระส่วนที่เหลือหลังคําพิพากษา จึงได้ ถอนคําร้ องทุกข์หรื อถอนฟ้อง แต่ภายหลังวัน
พิพากษา จําเลยไม่ชําระเงินจนครบตามข้ อตกลง ถือว่าทังสองฝ่
้
ายมีมลู หนี ้ต้ องผูกพันตามข้ อตกลงนัน้ ซึง่
ข้ อตกลงดังกล่าวถือว่าเป็ นสัญญาประนีประนอมนอกศาล
หากฝ่ ายจําเลยไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฝ่ ายผู้เสียหายย่อมฟ้องร้ องบังคับ
ให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทําไว้ เท่านัน้ จะไปขอค่าเสียหายเพิ่มเติมในคําฟ้องใหม่
ไม่ได้ สิทธิในการฟ้องคดีมีอายุความสิบปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/32 (กรม
คุมประพฤติ. 2547)
สถิตกิ ารดําเนินการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ โดยกรมคุมประพฤติ
จากสถิติของกรมคุมประพฤติ ที่รวบรวมโดยกองแผนงานและสารสนเทศ ตังแต่
้ เดือนมีนาคม
2547 ซึง่ เริ่ มดําเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จนถึงเดือนกันยายน 2552 มีจํานวนคดีที่สมัครใจเข้ าร่ วม
ประชุมประสานสัมพันธภาพหรื อกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ทงสิ
ั ้ ้น 10,913 คดี โดยในปี 2549 มี
จํานวนถึง 3,219 คดี จากนัน้ จํานวนคดีที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปี 2552 จากปี 2550 ถึง 2552 คดีที่เข้ าร่ วมลดลงเฉลี่ยร้ อยละ 26 จนในปี 2552 มีคดีที่สมัครใจ
เข้ าร่วม ร้ อยละ 5 ของคดีที่เข้ าหลักเกณฑ์ทงหมด
ั้
(ดูแผนภูมิ 3-3)
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ป ทธิผลของงกระบวนการยุตุ ิธรรมเชิงสมาานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทํ
ประสิ
ก าผิด

แผนภูมิ 3-33 สถิตคิ ดีท่ เข้
เี าหลักเกณ
ณฑ์ ของยุตธิ รรมเชิงสมาานฉันท์ เปรียบเที
ย ยบกับคคดีท่ สี มัครใจ
เข้ าร่ วมปี
ม งบประมาาณ พ.ศ. 25448 - 2552
คดีที่สมัครใจเข้ข้ าร่วม
35,000

30,478

29,8900

26,9200

30,000

ร้ อยละของการเข้ าร่วม
ว

คดีที่เข้ าหลักเกณฑ์

23,5225

25,000
20,000
15,000

6,7766

10,000
5,000

1,470

167

3,219

2,763
12%

22%

9%

2,013

7% 1,281

5%

2547

2548

2549

2550

2551

2552

จากจจํานวนคดีที่สมั
ส ครใจเข้ ารวมกระบวนก
ร่
การยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
น ตงแต่
ั ้ ปี 25547 ถึง 25552
พ า มีคดีที่สามารถทําข้้ อตกลงร่วมกักันได้ เฉลี่ยร้ อยละ
พบว่
อ 89 และะในปี 2552 มีคดีที่สมัครใใจเข้ าร่วมทังสิ
้ สิ ้น
1 คดี แลละสามารถทําข้
1,281
า อตกลงกันได้
ไ 1,176 คดี คิดเป็ นร้ อยลละ 91.8 (ดูแผนภู
ผ มิ 3-4)
แผนภูมิ 3-44 สถิตคิ ดีท่ สมั
สี ครใจเข้ าร่
า วมยุตธิ รรมมเชิงสมานฉฉันท์ เปรียบเเทียบกับคดีที่สามารถทําํ
ข้้ อตกลงร่ วมกกันได้ ปีงบปประมาณ พ.ศศ. 2547 – 25552
คดีที่ทําข้ อตกลงได้

คดีที่สมัครใจเข้ าร่วม

3,2219

3,500

2,7663

2,733

3,000

2,399

2,500

2,013
1,842

2,000

1
1,470
1,2666

1,500

1,176

1,2811

1,000
500

156

167

25447

4
40

25488

2549

2550

2551

2552
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จากสถิติของกรมคุมประพฤติ พบว่า คดีส่วนใหญ่ที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็ นฐานความผิดต่อร่างกาย คิดเป็ นร้ อยละ 36 ของคดีทงหมด
ั้
รองลงมา คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ร้ อยละ 24 ถัดมา คือ ฐานความผิดอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 และความผิดต่อชีวิต คิดเป็ นร้ อยละ 14
(ตาราง 3-1)
ตาราง 3-1 ฐานความผิดที่นํากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้
ฐานความผิด

การทําข้ อตกลง

สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
2.1 ต่อชีวิต
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
2.2 ต่อร่างกาย
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
3.1 ต่อเสรี ภาพ
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
3.2 เปิ ดเผยความลับ
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
3.3 หมิ่นประมาท
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.1 ลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.2 กรรโชก ชิงทรัพย์
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.3 ฉ้ อโกง
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.4 โกงเจ้ าหนี ้
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.5 ยักยอก
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.6 รับของโจร
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.7 ทําให้ เสียทรัพย์
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
4.8 บุกรุก
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
1. เกี่ยวกับเพศ
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จํานวนคดี
2552
64
10
170
9
429
41
16
1
0
0
8
0
130
3
7
0
16
0
0
0
22
8
9
1
14
2
84

2553*
23
8
91
7
214
31
7
3
0
0
1
0
71
7
3
0
4
2
1
0
15
1
7
0
5
1
45
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ฐานความผิด

5. ลหุโทษ
6. อื่นๆ
รวม

การทําข้ อตกลง
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
ไม่สามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้
สามารถทําข้ อตกลงร่ วมกันได้
ไม่ สามารถทําข้ อตกลงร่ วมกันได้
รวมจํานวนคดีท่ นี ํา RJ มาใช้
ร้ อยละคดีท่ ที าํ ข้ อตกลงร่ วมกันได้

จํานวนคดี
2552
14
6
2
201
14
1,176
105
1,281
91.8

2553*
25
7
0
94
14
588
99
687
85.6

*ข้ อมูลปี 2553 เริ่มตังแต่
้ เดือนตค.2552-มิย.2553
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บทที่ 4 ผลกระทบของยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ท่ มี ีต่อ
ผู้กระทําผิดและผู้เสียหาย
ในบทนี ้ จะเป็ นการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่ดําเนินการใน
ไทยและต่างประเทศ โดยจะวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ได้ แก่ เหตุผลในการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ ความพึงพอใจและความรู้ สึกได้ รับความเป็ นธรรม การเยียวยาความเสียหายและการ
รับผิดชอบของผู้กระทําผิดต่อผลเสียที่เกิดขึ ้น การกระทําผิดซํ ้า และผลการประเมินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการในประเทศไทย

เหตุผลในการเข้ าร่ วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
Abrams et. al (2006) ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และพบว่ามีเหตุผลหลาย
ประการที่ผ้ กู ระทําผิดและผู้เสียหายตัดสินใจเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้วิจยั
พบว่ า ผู้ก ระทํ า ผิ ด บางรายเข้ า สู่ก ระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ เ พราะเชื่ อ ว่ า จะช่ ว ยประสาน
สัมพันธภาพระหว่าง ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้ ในกรณีที่คกู่ รณีร้ ูจกั กัน แต่บางรายได้ รับแรงกดดันจาก
ศาลให้ เข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ บางรายเข้ าร่วมเนื่องจากต้ องการให้ ศาลเห็นว่าตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อความผิดที่ เกิ ดขึน้ และยินดีร่วมประสานสัมพันธภาพ บางรายเข้ าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยที่ไม่มีเหตุผลใดเลย นอกจากนีย้ งั พบว่า ผู้กระทําผิดประสงค์ให้ คดีจบลง
ด้ วยดีและได้ รับการลงโทษน้ อยที่สดุ (McCold, 2003) ส่วนเหตุผลที่ผ้ ูเสียหายตัดสินใจเข้ าร่ วมใน
กระบวนการยุติธรรมเชิ ง สมานฉัน ท์ เ นื่ อ งจาก ผู้เ สี ย หายมี โ อกาสได้ แ สดงความรู้ สึก ต่อผู้ก ระทํ า ผิ ด
เกี่ ยวกับเหตุการณ์ ที่ตนตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม นอกจากนี ย้ ังพบว่าผู้เสียหายรู้ สึกว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ ความยุติธรรมและตนได้ รับการเยียวยาและชดใช้ มากกว่ากระบวนการยุติธรรม
แบบปกติ (McCold, 2003; Strang and Sherman, 2003)
Sherman, Strang และ Woods (2000) ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโครงการ
RISE (Reintegrative Shaming Experiments) ในประเทศออสเตรเลีย RISE เป็ นโครงการศึกษา
เปรี ยบเที ยบการกระทํ าผิ ดซํา้ ระหว่า งผู้กระทํ าผิดที่ เข้ า ร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ ง สมานฉัน ท์ และ
กระบวนการยุตธิ รรมแบบปกติ โดยศึกษาผู้กระทําผิด 4 กลุม่ ได้ แก่ คดีเมาแล้ วขับ คดีที่ผ้ กู ระทําผิดเป็ น
เยาวชนและกระทําผิดเกี่ยวการทําร้ ายร่ างกาย คดีที่ผ้ กู ระทําผิดเป็ นเยาวชนและกระทําผิดเกี่ยวการคดี
ลักทรั พย์ และคดีที่ผ้ ูกระทํ าผิดเป็ นเยาวชนและกระทําผิดที่ มีความรุ นแรงและก้ าวร้ าว การศึกษานี ้
พบว่าผู้เสียหายเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เนื่องจากคาดหวังว่าตนจะได้ รับการเยียวยา
ด้ ว ยทรั พ ย์ สิน หรื อเงิ น ชดเชยจากความเสีย หายที่ เ กิ ดขึน้ กับตน ในงานวิ จัย โครงการ Police-Based
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Restorative Justice (McCold, 2003) ในรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา ก็พบเหตุผลนี ้
เช่นเดียวกันว่า ผู้เสียหายเข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เนื่องจากต้ องการเงินสําหรับชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้เสียหายเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เนื่องจากต้ องการทราบ
ข้ อมูล ความเคลื่อนไหวในคดีของตนว่าอยูใ่ นขันตอนใด
้
(Shapland, et al, 2007) ได้ รับการดําเนินการ
อย่างไรบ้ าง และประสงค์ที่จะได้ รับการเยียวยาและชดใช้ จากผู้กระทําผิด (Strang and Sherman,
2003) และอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญคือผู้เสียหายต้ องการคําขอโทษ (Coates and Gehm, 1989; Sawyer,
้ ค่ายิ่งกว่า
2000; Strang, 2002) เพราะผู้เสียหายเห็นว่าคําขอโทษซึ่งเป็ นการเยียวยาทางจิตใจนันมี
ทรัพย์สนิ เงินทอง
ในบางครัง้ ผู้เสียหายอาจปฏิเสธเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ ในงานวิจยั ของ
Hill (2002) พบว่าประมาณครึ่งหนึง่ ของผู้เสียหายที่ถกู เชิญให้ เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ปฏิเสธที่จะเข้ าร่ วม สาเหตุส่วนใหญ่ที่ผ้ เู สียหายไม่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เนื่องจาก
ผู้เ สี ย หายตื่ น ตระหนกและรู้ สึก หวาดกลัว ที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กับผู้ก ระทํ า ผิด ในการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็ นคดีรุนแรงที่เกี่ยวกับการทําร้ ายร่ างกาย (Strang and Sherman,
2003) นอกจากนี ้ยังพบว่า เป็ นการเสียเวลา ไม่มีเวลาเข้ าร่ วม ประสงค์ให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของตํารวจ
ในการจัดการกับคดี (Hill, 2002)
เนื่องจากงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นงานที่เกิดจากการเข้ าร่ วมโดยสมัครใจของผู้เสียหาย
ผู้กระทําผิดและเครื อข่ายของทังสองฝ่
้
าย ดังนันจํ
้ านวนผู้ท่ีเข้ าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในแต่ละโครงการจึงมีปริ มาณที่แตกต่างกัน McCold (2003) ได้ สํารวจวิธีการเข้ าร่วมสูก่ ระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบประชุม และพบว่าผู้กระทําผิดร้ อยละ 92 เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ด้วยความสมัครใจ ในขณะที่ผ้ ูเสียหายตัดสินใจเองว่าจะเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ซงึ่ มีจํานวนมากถึงร้ อยละ 96 มีเพียงร้ อยละ 4 ที่ร้ ูสกึ ว่าถูกบังคับให้ เข้ าสูก่ ระบวนการ ผลการ
ประเมินผลสําเร็ จของ RISE ในภาพรวมพบว่าผู้เสียหายส่วนมาก (ร้ อยละ 80) สมัครใจเข้ าร่ วม (Strang,
2002)

ความพึงพอใจและความรู้ สึกได้ รับความเป็ นธรรม
จากการศึกษางานวิจัยด้ านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในหลายประเทศ งานวิจัยส่วนใหญ่
พบว่า ระดับความพึงพอใจของทังผู
้ ้ กระทําผิดและผู้เสียหายอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูงในทุกประเภทคดี
รวมถึงคดีที่ผ้ กู ระทําผิดที่เป็ นเยาวชนและผู้ใหญ่ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมแบบปกติ
แล้ ว พบว่า ระดับความพึงพอใจของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนสู
ั ้ งกว่ากระบวนการยุติธรรม
แบบปกติ (Coates and Gehm, 1985; EvjeandCushman, 2000; Marshall, 1999) และยังพบว่าผู้ที่
เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยอมรับว่าได้ รับความเป็ นธรรมด้ วยกันทังฝ่
้ ายผู้เสียหายและ
44

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด

ผู้กระทําผิด (Coates and Gehm, 1985; Davis, 1980; Evje and Cushman, 2000; Strode, 1997;
Umbreit, 1995; Umbreit, Coates, and Vos, 2001c)
Umbreit, Coates และ Vos (2001c) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบงานวิจยั ด้ านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในประเทศอเมริ กา แคนาดา และอังกฤษ และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้กระทําผิดและผู้เสียหาย
และพบว่า ทังผู
้ ้ กระทําผิดและผู้เสียหายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมด้ วยวิธีการประนอมข้ อพิพาทแบบ
Victim Offender Mediation (VOM) มีความพึงพอใจและรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมในระดับสูงในทุก
ประเภทคดี และทุกวัฒนธรรม รวมถึงในคดีเยาวชนและผู้ใหญ่ด้วย ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษางานวิจยั
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ พ บว่ า ผู้เ สี ย หายมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ สูง ต่อ การดํ า เนิ น การโดยวิ ธี ก ารยุติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ โดยพบว่าผู้เสียหายในประเทศสหรั ฐอเมริ กามีความพึงพอใจต่อการประนอมข้ อพิพาท
(VOM) สูงที่สดุ ในขณะที่ผ้ เู สียหายในประเทศอังกฤษมีความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีในวิธีการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์น้อยที่สดุ (Coates and Gehm, 1989; Dignan, 1990; Evje and Cushman, 2000;
Umbreit, 1994a; Umbreit, 1999; Umbreit and Coates, 1993; Umbreit and Roberts, 1996;
Umbreit, et al., 2001b) นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้เสียหายในกระบวนการสมานฉันท์แบบประชุมกลุ่ม
(Conferencing) ต่างก็มีความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีในระดับสูงด้ วยเช่นกัน โดยพบว่าผู้เสียหายใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กามีความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีในวิธีการแบบประชุมกลุ่มสูงที่ สุด ในขณะที่
ผู้เสียหายในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีในวิธีการแบบประชุม
กลุม่ น้ อยที่สดุ (Umbreit and Fercello, 1998; McCold and Wachtel, 1998; McGarrell et al., 2000;
Morris et al., 1993; Strang, 2002; Umbreit and Fercello, 1997, Venables, 2000)
การศึกษาผลกระทบของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อผู้เสียหายของ Boriboonthana (2006)
พบว่าผู้เสียหายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้ รับความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีและผล
ของคดีสงู กว่าผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบถึง 2.6 เท่า และมีความพึงพอใจและรู้ สกึ ว่าได้ รับความเป็ น
ธรรมสูงกว่าผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบถึง 2.4 เท่า Umbreit (1994b) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจระหว่างผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยวิธีการประนอมข้ อพิพาท กับ
กลุ่ม เปรี ย บเที ย บหรื อ ผู้ที่ เ ข้ า สู่ก ระบวนการยุติ ธ รรมแบบปกติ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และพบว่ า
ผู้เสียหายมีความพึงพอใจในระดับที่สงู ถึงร้ อยละ 79 ซึง่ เป็ นระดับที่สงู กว่าผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบ
ที่แสดงความพึงพอใจร้ อยละ 57 ในงานวิจยั โครงการ RISE ในประเทศออสเตรเลียพบว่า ร้ อยละ 60 ของ
ผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบประชุมกลุ่ม แสดงความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินคดี ในขณะที่มีเพียงร้ อยละ 46 ของผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมแบบปกติมีความพึง
พอใจต่อการดําเนินคดี นอกจากนี ้ยังพบว่า ประมาณร้ อยละ 90 ของผู้เสียหายที่เข้ าร่วมโครงการ RISE
แสดงความพึงพอใจที่คดีของตนได้ รับการดําเนินการอย่างเป็ นธรรม และผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับทรัพย์มี
ความพึงพอใจและรู้สกึ ได้ รับความเป็ นธรรมมากกว่าผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับร่างกาย
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Erez et al (1994) อภิปรายว่า โดยส่วนใหญ่แล้ วเรามักคิดว่าผู้เสียหายจะได้ รับความพึงพอใจ
และรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมก็ต่อเมื่อคดีได้ มีการตัดสินและมีทิศทางไปในทางที่ผ้ ูเสียหายต้ องการ
หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ ผลของคดีเป็ นไปดังที่ผ้ เู สียหายต้ องการ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว มีการศึกษาและ
พบว่า ปั จจัยหลักที่ทําให้ ผ้ เู สียหายเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ คือ ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมใน
ระหว่างการดําเนินคดี ได้ รับรู้ความเคลื่อนไหวของคดีวา่ เกิดอะไรขึ ้นบ้ างและต้ องปฏิบตั อิ ย่างไร (Maxwell
and Morris, 1996; Umbreit, 1994b; Strang, 2002; Hoyle et al., 2002; Strang and Sherman,
2003) Strang and Sherman (2003) พบว่าประมาณร้ อยละ 79 ของผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมงาน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยวิธีการประนอมข้ อพิพาท ได้ รับรู้ ถึงความเคลื่อนไหวของคดี
ในขณะที่เพียงร้ อยละ 14 ของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมแบบปกติได้ รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของ
คดี ซึ่งจํานวนนี ้แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มที่ผ้ เู สียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ได้ รับ
ความพึ ง พอใจและรู้ สึก ว่ า ได้ รั บ ความเป็ นธรรมมากกว่ า กลุ่ม เปรี ย บเที ย บ นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า ใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบประนอมข้ อพิพาท ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้เสียหายประมาณ
ร้ อยละ 83 ที่แสดงความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมในการดําเนินคดี (Umbreit, 1994b) และในวิธีการ
แบบประชุมกลุม่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้เสียหายร้ อยละ 96 รับรู้ได้ ว่าตนได้ รับความเป็ นธรรมใน
การดําเนินคดีมากกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบ (McCold and Wachtel, 1998) ทังนี
้ ้สาเหตุที่ทําให้ ผ้ เู สียหาย
รู้สกึ ว่าพึงพอใจและได้ รับความเป็ นธรรมอาจเป็ นเพราะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิ ดโอกาสให้
ผู้เสียหายได้ แสดงความรู้สกึ และทําให้ ร้ ูสกึ ได้ วา่ ปั ญหาของตนได้ รับการสนใจและเอาใจใส่จากเจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ ยวข้ องและสามารถร่ วมตัดสินใจกับการแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ในขณะที่ ผ้ ูเสียหายในกระบวนการ
ยุตธิ รรมแบบปกติไม่มีโอกาสดังกล่าว (Boriboonthana, 2006)
นอกจากนี ้ ในงานวิจยั ของ Trankle (2007) ซึง่ ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วย
วิธีการ VOM ในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันนี พบว่าคนกลางและการดําเนินการสมานฉันท์ของคนกลาง
เป็ นปั จจัยที่สําคัญปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความพึงพอใจน้ อยลง
ซึ่งนําไปสู่การมีประสิทธิ ภาพน้ อยลง เนื่องจากงานดําเนินไปอย่างผิดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คนกลางไม่ได้ เ ตรี ยมความพร้ อมโดยการให้ ข้อมูลที่ ถูกต้ องกับ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดว่าการสมานฉันท์ โดยแท้ จริ งแล้ วมีวตั ถุประสงค์อย่างไร และมีขนั ้ ตอนการ
ปฏิบตั ิอย่างไรบ้ าง และใช้ คําพูดที่มีความซับซ้ อนเข้ าใจได้ ยากโดยชาวบ้ านธรรมดาทั่วไป ซึ่งอาจเป็ น
ภาษาทางกฎหมาย ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมไม่ทราบไม่เข้ าใจว่าจะต้ องปฏิบตั ิอย่างไรในขณะเข้ าร่ วมการประชุม
เชิงสมานฉันท์ ทําให้ คนกลางต้ องใช้ เวลาอธิบายกฎ กติการะหว่างที่ดําเนินการประชุมแทนการได้ แก้ ไข
ข้ อขัดแย้ ง หรื อกําหนดวิธีการชดใช้ ค่าเสียหาย เพื่อเป็ นการปรับปรุ งและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากคนกลาง
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ Wright (2009) ได้ ให้ ข้อสังเกตว่า ผู้ที่จะเป็ นคนกลางในงาน
ั้
นผู้ที่มีความรู้ความเข้ าใจในวัฒนธรรมท้ องถิ่นและรู้ จกั ชุมชน ควรเป็ นผู้
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนควรเป็
ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ กอบรมมาเป็ นอย่ า งดี โ ดยไม่ จํ า เป็ นต้ อ งมี วุฒิ ก ารศึก ษาทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาหรื อ สัง คม
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สงเคราะห์ แต่ที่สําคัญคนกลางจักต้ องมีความยุตธิ รรมและทักษะในการสื่อสารที่ดี (Interpersonal Skill)
การปฏิบตั ิงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของหน่วยงานรัฐบาลควรสนับสนุนให้ หน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไร
(NGOs) เป็ นคนกลาง เนื่องจาก NGOs มีความยืดหยุ่นมากกว่าหน่วยงานรัฐบาล และที่สําคัญเป็ นการ
ป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดจากความกดดันภายในหน่วยงานหรื อการเมืองในหน่วยงานของรัฐเอง (Political
Pressure) นอกจากนี ้คนกลางจะต้ องไม่แสดงทัศนคติ หรื อแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการตัดสินปั ญหาหรื อ
ข้ อขัดแย้ ง และงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรดําเนินไปโดยให้ ความรู้ สกึ เป็ นกันเองไม่เป็ นทางการมาก
เกิ น ไปแก่ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ เ นื่ อ งจากเป็ นงานยุติ ธ รรมทางเลื อ กไม่ ใ ช่
กระบวนการยุตธิ รรมแบบปกติ (Trankle, 2007)
ในทางตรงกัน ข้ า มหากผู้เ สี ย หายไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองหรื อ ผลตามที่ ตัง้ ใจไว้ ก็ อ าจทํ า ให้
ผู้เสียหายรู้ สกึ ผิดหวังและนําไปสู่ความรู้ สกึ ว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนไม่
ั ้ ยตุ ิธรรมได้ (Morris et
al., 1993; Marshall and Merry, 1990) เช่น ผู้เสียหายเข้ าร่ วมงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เพราะต้ องการการชดใช้ ด้วยเงิน และคาดว่าตนจะได้ รับการชดใช้ แต่ภายหลังไม่ได้ รับการชดใช้ จึงทําให้
รู้ สึกว่าไม่พอใจ ในการประชุมกลุ่มครอบครัวในประเทศนิวซีแลนด์พบว่าผู้เสียหายประมาณร้ อยละ 25
แสดงความรู้ สกึ หวาดกลัว หดหู่และโกรธหลังจากเข้ าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Morris
et al., 1993) และประมาณร้ อยละ 14 ถึง 18 ของผู้เสียหายโครงการ RISE แสดงความรู้ สกึ ไม่พอใจ
โกรธ ซึง่ ความรู้สกึ นี ้พบมากในกลุม่ ของผู้เสียหายในคดีที่มีความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย (Strang, 2002)
ซึ่งความรู้ สึกดังกล่าว Morris et al., (1993) ได้ อธิบายไว้ ว่า เนื่องจากการเตรี ยมการพร้ อมของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ไม่ดีพอ หรื อผู้เสียหายได้ รับทราบข้ อมูลที่คลาดเคลื่อนขณะที่ได้ รับ
เชิญให้ เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์

การเยียวยาความเสียหายและการรั บผิดชอบของผู้กระทําผิดต่ อผลเสียทีเ่ กิดขึน้
ในกระบวนการยุตธิ รรมแบบปกติผ้ เู สียหายส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการเยียวยาหรื อชดใช้ ความเสียหาย
หรื อแม้ กระทัง่ ได้ รับรู้ ถึงความสํานึกผิดหรื อคําขอโทษที่จริ งใจของผู้กระทําผิด (Choi and Severson,
2009) ในขณะที่งานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ ความสําคัญในการเยียวยาผู้เสียหาย และยังเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ กู ระทําผิดได้ แสดงความรับผิดชอบและชดใช้ ตอ่ สิง่ ที่ได้ กระทํากับผู้เสียหาย (UNODC, 2006)
ผู้กระทําผิดอาจใช้ เวทีของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในการกําหนดหรื อต่อรองการเยียวยา
ชดใช้ ให้ กบั ผู้เสียหาย งานวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้
เยียวยาและชดใช้ ค่าเสียหายให้ กบั ผู้เสียหายด้ วยเงิน สิ่งของ ทํางานชดใช้ ให้ กบั ผู้เสียหาย และทํางาน
บริ การสังคม (Strang, 2002) McCold (2003) ได้ ทําการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วย
วิธีการประนอมข้ อพิพาท ที่จดั ขึ ้นในเมือง Bethlehem, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า
ผู้ก ระทํ า ผิด เป็ นจํ า นวนมากถึง ร้ อยละ 94 ปฏิบัติต ามข้ อตกลงในการชดใช้ ค่า เสีย หาย นอกจากนี ้
งานวิจยั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แบบการประชุมแบบ Wagga Wagga ในประเทศออสเตรเลีย
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

47

ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด

ของ Moore (1995) ก็พบว่าผู้กระทําผิดจํานวนสูงถึงร้ อยละ 94 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงเช่นเดียวกับงานของ
McCold ส่วน Umbreit (1994b) ก็พบจํานวนการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของผู้กระทําผิดที่สงู เช่นเดียวกัน
ประมาณร้ อยละ 77 ถึง 93
งานวิจยั ของ McCold (2003) พบว่า ผู้กระทําผิดประมาณร้ อยละ 90 ได้ ทํางานชดใช้ ให้ กบั
ผู้เสียหาย และประมาณร้ อยละ 80 ของผู้กระทําผิดชดใช้ เงินให้ กบั ผู้เสียหาย นอกจากนี ้ McCold และ
Wachtel (1998) พบว่า ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประมาณร้ อยละ 27 ถึง 42 ของคดีที่เข้ าร่วมประชุมมีการชดใช้ ด้วยเงิน และประมาณ
ร้ อยละ 36 ของผู้กระทําผิดได้ ชดใช้ ด้วยการทํางานให้ กบั ให้ กบั ผู้เสียหาย
การที่ผ้ กู ระทําผิดชดใช้ คา่ เสียหายสามารถช่วยให้ ผ้ เู สียหายมีทศั นคติไปในทางที่ดีตอ่ ผู้กระทําผิด
และส่งผลไปถึงการให้ อภัย (Peachey, 1989; Sells and Hargrave, 1998) ในขณะเดียวกันผู้เสียหาย
เห็นว่าการได้ รับการเยียวยาชดใช้ คา่ เสียหาย ไม่วา่ จะด้ วยสิง่ ของหรื อการขอโทษ มีความสําคัญพอๆ กับ
การได้ รับการชดใช้ เป็ นเงิน (Umbreit et al., 2001a, 2002, 2005) แต่อย่างไรก็ตามผู้เสียหายหลายราย
เห็นว่าการขอโทษและการให้ อภัยซึง่ เป็ นการเยียวยาทางจิตใจนันมี
้ ค่ายิ่งกว่าการชดใช้ ด้วยทรัพย์สินเงิน
ทอง (Venables, 2000; Strang and Sherman, 2003) ประมาณร้ อยละ 72 ถึง 96 ของผู้เสียหายใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ รับคําขอโทษจากผู้กระทําผิด (McCold and Wachtel, 1998;
McGarrell et al., 2000; Strang, 2002; Umbreit, 1996; Umbreit and Fercello, 1998; Umbreit and
Roberts, 1996; Venables, 2000) ในขณะที่การขอโทษของผู้กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมแบบ
ปกติมีเพียงร้ อยละ 19 ถึง 50 (Strang, 2002; Umbreit, 1996; Venables, 2000) จากงานวิจยั ของ
Maxwell and Morris (1993) พบว่าร้ อยละ 86 ของผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์แบบประชุมกลุ่มในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ รับคําขอโทษจากผู้กระทําผิด ในขณะที่การขอโทษ
ผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมแบบปกติมีเพียงร้ อยละ 16 Boriboonthana (2006) พบว่า เมื่อ
เปรี ยบเทียบกันแล้ ว ผู้เสียหายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ได้ รับการขอโทษสูงกว่ากลุม่ ที่
ไม่ได้ เข้ าร่วมถึง 12.28 เท่า
แม้ ว่าผู้เสียหายได้ รับการเยียวยาด้ านความรู้ สึกจากการขอโทษของผู้กระทําผิดแต่มีผ้ เู สียหาย
บางส่วนรู้สกึ ว่าการขอโทษนันไม่
้ ได้ ออกมาจากใจจริ ง Venables (2000) พบว่าผู้เสียหายในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบการประชุมกลุ่ม รู้ สกึ ว่าการขอโทษของผู้กระทําผิดนัน้ เป็ นการถูกบังคับให้
ทํา (ร้ อยละ 25) และรู้ สกึ ว่าผู้กระทําผิดต้ องการเพียงแค่ทําให้ แล้ วเสร็ จไป (ร้ อยละ 30) และมีผ้ เู สียหาย
ถึงร้ อยละ 61 ในงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบการประชุมกลุ่มของประเทศนิวซีแลนด์ที่ไม่ร้ ู สกึ ว่าการ
ขอโทษของผู้กระทําผิดนันจริ
้ งใจ (Maxwell and Morris, 1993) Choi and Severson (2009) พบว่า
ผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบประนอมข้ อพิพาท บางคน ได้ แก่ ผู้เสียหายในคดี
ขโมยสินค้ าในร้ านค้ าภายในห้ างสรรพสินค้ า คดีทําลายทรัพย์สินผู้อื่น และคดีฆ่าคนตายโดยประมาท ไม่
รู้ สกึ ว่าการขอโทษของผู้กระทําผิดมีความจริ งใจ ถึงแม้ ว่าผู้กระทําผิดได้ ตงใจเขี
ั ้ ยนจดหมายแสดงความ
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เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและนํามาอ่านเพื่อขอโทษต่อผู้เสียหายด้ วยความจริงใจ แต่ผ้ เู สียหายทังสี
้ ่คดี
รู้ สึกว่าสิ่งที่ผ้ กู ระทําผิดได้ กระทําการขอโทษต่อตนนันเป็
้ นการเสแสร้ ง ทําเพราะความจําเป็ น ไม่ได้ เป็ น
ความรู้สกึ ที่ออกมาจากใจ และดูไม่จริงใจ ผู้วิจยั ได้ สรุปงานวิจยั ว่า แม้ วา่ ผู้กระทําผิดจะมีความสํานึกต่อ
ความผิด เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยเรี ยบเรี ยงถ้ อยคําเป็ นคําขอโทษที่ซาบซึ ้งเพียงใด ก็ไม่สามารถ
เยียวยาความรู้สกึ ของผู้เสียหายได้
ผลการศึกษาจากการประเมินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบประนอมข้ อพิพาท ยัง
พบว่า ผู้เสียหายที่กลัวการตกเป็ นเหยื่อซํ ้า (Revictimization) ยังมีจํานวนลดลงด้ วย โดยก่อนการเข้ าร่วม
มีผ้ เู สียหายประมาณร้ อยละ 23 กลัวการตกเป็ นเหยื่อซํ ้า แต่หลังการเข้ าร่ วมความกลัวลดลงเหลือเพียง
ร้ อยละ 10 (Umbreit, 1998; Umbreit and Roberts, 1996) ในแคนาดา ผู้เสียหายส่วนมาก (ร้ อยละ 87)
เห็นว่ากระบวนการประนอมข้ อพิพาท ที่จดั ขึ ้นตอบข้ อข้ องใจที่พวกเขาสงสัยเกี่ยวกับอาชญากรรมที่
เกิดขึ ้น เปรี ยบเทียบกับเพียงร้ อยละ 51 ที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบปกติ นอกจากนี ้
ผู้เสียหายส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 74) รู้ สกึ พอใจกับการได้ รับคําขอโทษจากผู้กระทําผิด และมีความรู้ สกึ ในแง่
ลบเกี่ยวกับอาชญากรรมลดลง และผู้เสียหายรู้ สึกกลัวกับการตกเป็ นเหยื่อลดลง (Umbreit, 1998;
Umbreit and Roberts, 1996) ในประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่าผู้เสียหายและผู้กระทําผิดต่าง
พอใจกับผลการประนอมข้ อพิพาท (VOM) และการดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่ รู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม
มากกว่าหลังเข้ าสูก่ ระบวนการนี ้ และจํานวนผู้เสียหายที่ร้ ูสกึ กลัวกับการตกเป็ นเหยื่อซํ ้าลดลงจากร้ อยละ
33 เหลือเพียงร้ อยละ 16 ปั ญหาที่องั กฤษพบคือ ผู้เสียหายที่สมัครใจเข้ าร่วมในการประนอมข้ อพิพาทมีไม่
มาก และส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้ าร่ วมแบบโดยอ้ อม (Indirect Mediation) เพราะเห็นว่าไม่จําเป็ นที่ตนต้ อง
พบผู้กระทําผิด (Dignan, 2005)

การกระทําผิดซํา้
เนื่องจากความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กําเนิดขึ ้นโดยมีจดุ มุ่งหมายในการเยียวยาผู้เสียหายและ
แก้ ไขผู้กระผิดทํา ซึง่ อาจจะนําไปสูก่ ารลดลงของการกระทําผิดซํ ้า (Braithwaite, 2002) อัตราการกระทํา
ผิดซํ ้าได้ กลายเป็ นผลลัพธ์สําคัญอีกประการหนึง่ ที่ใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และงานแก้ ไขผู้กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากงานแก้ ไขฟื น้ ฟู
นันได้
้ ผล การกระทําผิดซํ ้าควรต้ องลดน้ อยลง
มีผ้ วู ิจยั หลายท่านได้ ศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ในการกระทําผิดซํ ้าระหว่างผู้กระทําผิดที่
เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และผู้กระทําผิดที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมแบบปกติ และ
ต่า งพบว่า กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ส ามารถลดการกระทํ า ผิด ซํ า้ ได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากกว่ากระบวนการยุติธรรมแบบปกติ (Bonta et al., 1998; Hayes and Daly, 2004; Luke and Lind,
2002; Maxwell and Morris, 2001; McGarrell, 2001; Rodriguez, 2005; Latimer, Dowden and
Muise, 2005) มีงานวิจยั หลายชิ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่พบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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สามารถลดการกระทําผิดซํ ้าได้ ดีกว่ากระบวนการยุตธิ รรมแบบปกติ เช่น ในรัฐ Tennessee และ Oregon
ประเทศสหรัฐอเมริ กา Umbreit et al. (2001b) พบว่าเยาวชนผู้เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มีแนวโน้ มกระทําผิดซํ ้าน้ อยกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบ งานวิจยั ของ Luke and Lind (2002) ใน
โครงการแก้ ไขเยาวชนผู้ก ระทํ าผิดในรั ฐนิว เซาเวลล์ ประเทศออสเตรเลีย ก็ พ บว่าได้ ผลเช่น เดีย วกัน
นอกจากนี ้ Rodriguez (2007) ได้ ศึกษาผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อการ
กระทํ าผิดซํ ้าของเยาวชนในรั ฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า เยาวชนที่เข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีแนวโน้ มกระทําผิดซํ ้าน้ อยกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบ โดยที่เยาวชนผู้เข้ าร่ วมงานใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กระทําผิดซํ ้าร้ อยละ 34 ในขณะที่กลุม่ เปรี ยบเทียบกระทําผิดซํ ้าร้ อย
ละ 36 Bergseth and Bouffard, (2007) ได้ ศกึ ษาผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของ
เยาวชนผู้กระทําความผิดพบว่า เยาวชนผู้กระทําความผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมแบบปกติกระทํา
ผิดซํ ้ามากถึงร้ อยละ 28 ในขณะที่เยาวชนผู้กระทําความผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กระทําผิดซํ ้าเพียงร้ อยละ 12.8 นอกจากนี ้งานวิจยั ของ DeBeus and Rodriguez (2007) ซึ่งได้
ทํ า การศึก ษาเปรี ย บเที ย บเยาวชนผู้ก ระทํ า ความผิ ด พบว่า กลุ่ม ที่ ได้ เ ข้ า ร่ วมโครงการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์กระทําผิดซํ ้าเพียงร้ อยละ 20 ในขณะที่กลุม่ เปรี ยบเทียบกระทําผิดซํ ้าถึงร้ อยละ 32
อย่างไรก็ ตาม งานวิจัยหลายชิ น้ พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างอัตราการกระทํ าผิดซํา้ ใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมแบบปกติ (McCold and Wachtel, 1998;
Niemeyer and Shichor, 1996; Roy, 1993; Umbreit, 1994a and b) กล่าวคือ อัตราการกระทําผิดซํ ้า
ของผู้ที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่แตกต่างกับอัตราการกระทําผิดซํ ้าของผู้ที่เข้ าร่ วม
กระบวนการยุติธรรมแบบปกติ เช่น งานวิจยั ของ Roy (1993) พบว่าการกระทําผิดซํ ้าของผู้ที่เข้ าร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบประนอมข้ อพิพาท และกลุม่ เปรี ยบเทียบใน Michigan ไม่มี
ความแตกต่างกัน และ Sherman et al (2000) พบว่าอัตราการกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิดในคดีที่ไม่มี
ความรุนแรงซึง่ เข้ าโครงการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ของโครงการ RISE ของประเทศออสเตรเลีย ไม่มีความ
แตกต่างเมื่อเทียบกับกลุม่ เปรี ยบเทียบในกระบวนการยุตธิ รรมแบบปกติ
ั้
ถึงแม้ ว่าจะมีงานวิจยั หลายชิ ้นได้ พบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นนสามารถลดการ
กระทําผิดซํ ้าได้ แต่ Morris (2002) ได้ อภิปรายว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้ เหมาะกับทุก
ประเภทคดี หากแต่เหมาะที่จะใช้ กบั คดีประเภทที่เกี่ยวกับทรัพย์ หรื อเป็ นคดีที่ไม่รุนแรง (Levrant et al
1999; Morris, 2002) มีการศึกษาวิจยั ที่ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของคดีและการกระทําผิด
ซํ ้าและพบว่า ผู้เข้ าร่ วมโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีคดีที่ไม่มีความรุ นแรงมีแนวโน้ มกระทําผิดซํ ้า
น้ อยกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบ เช่น ในการศึกษาของ Hayes (2005) พบว่า เยาวชนผู้กระทําความผิดในคดี
ที่ มี ค วามรุ น แรงและได้ เข้ าร่ ว มกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ข องโครงการ Pennsylvania
Restorative Policing Experiment, Bethlehem มีแนวโน้ มที่จะกระทําผิดซํ ้าน้ อยกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบ
ซึง่ เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมแบบปกติ Maxwell and Morris (1998) พบว่า ในประเทศนิวซีแลนด์
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เยาวชนผู้กระทําความผิดในคดีที่มีความรุนแรงและได้ เข้ าร่วมงานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แบบประชุมกลุม่
ครอบครัวมีแนวโน้ มที่จะกระทําผิดซํ ้ามากกว่ากผู้ระทําผิดในคดีที่ไม่รุนแรง
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั บางชิ ้นที่พบผลตรงกันข้ าม Sherman, Strang and Wood (2000)
ศึกษาถึงประเภทของคดีว่ามีผลกระทบต่อการกระทําผิดซํ ้าหรื อไม่ และพบว่าผู้กระทําผิดในคดีที่มีความ
รุ นแรงมีอตั ราการกระทําผิดซํ ้าน้ อยกว่าคดีที่ไม่รุนแรง นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้กระทําผิดในคดีที่มีความ
รุนแรงที่เข้ าร่วมในโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีแนวโน้ มที่จะกระทําผิดน้ อยกว่าผู้ที่เข้ าสูก่ ระบวนการ
ยุติธรรมแบบปกติ ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างในคดีที่ไม่มีความรุนแรง นอกจากนี ้ Bergseth and
Bouffard, (2007) พบว่าร้ อยละ 7.2 ของเยาวชนผู้กระทําความผิดในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์เข้ าร่ วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กระทําผิดซํ ้า ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบกระทําผิดซํ ้าร้ อยละ 10.2
และร้ อยละ 1.2 ของเยาวชนผู้กระทําความผิดในคดีที่เกี่ยวกับร่างกายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กระทําผิดซํ ้า ในขณะที่กลุม่ เปรี ยบเทียบกระทําผิดซํ ้าร้ อยละ 2.4
งานวิจยั ของ Rodriguez (2007) และ Hayes and Daly (2004) ได้ อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลต่อ
การกระทําผิดซํ ้าที่นอกเหนือจากประเภทคดี และพบว่าปั จจัยทางสังคมเป็ นตัวแปรหลักที่มีอิทธิพลต่อ
การกระทําผิดซํ ้า Rodriguez (2007) ได้ ศกึ ษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับการกระทําผิดซํ ้าของเยาวชน
พบว่า เพศ อายุ และ ประวัติการกระทําผิดเป็ นตัวแปรที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกระทําผิดซํ ้า โดย
พบว่า เพศชายมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกระทํ า ผิ ดซํา้ มากกว่า เพศหญิ ง ถึง 1.39 เท่า เยาวชนที่ มี อ ายุน้ อยมี
แนวโน้ มกระทําผิดซํ ้ามากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า ส่วนเชื ้อชาติไม่มีผล และผู้กระทําผิดในคดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์มีแนวโน้ มที่จะกระทําผิดซํ ้ามากกว่า คดีที่เกี่ยวกับร่างกาย 0.59 เท่า ส่วนผู้ที่เข้ าร่วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และไม่มีประวัติการกระทําผิดมีอตั ราการกระทําผิดซํ ้าตํ่ากว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ
Hayes and Daly (2004) ศึกษากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แบบประชุมกลุ่มของเยาวชนใน
Queensland ประเทศออสเตรเลีย พบว่า ผู้กระทําผิดเพศชายในช่วงอายุ 13 – 16 ปี ซึง่ กระทําผิดเป็ น
ครัง้ แรกมีแนวโน้ มที่จะกระทําผิดซํ ้า และผู้ที่มีประวัติกระทําผิดมีแนวโน้ มกระทําผิดซํ ้าได้ มากกว่าผู้ที่ไม่มี
ประวัติ (Daly, 2003)
นอกจากนี ้ Maxwell and Morris (1998) พบว่า เยาวชนผู้กระทําผิดที่ไม่ได้ ขอโทษต่อผู้เสียหาย
มักมีแนวโน้ มที่จะกระทําผิดซํ ้า และเยาวชนผู้กระทําผิดในคดีร้ายแรงและมีประวัติกระทําผิดหลายครัง้ มี
โอกาสกระทําผิดซํ ้าได้ มาก และงานวิจยั ของ Daly (2003) ได้ สนับสนุนงานของ Maxwell and Morris
(1998) ว่า ผู้กระทําผิดที่สํานึกผิดและร่ วมกําหนดข้ อตกลงชดใช้ ผ้ เู สียหายมีแนวโน้ มกระทําผิดซํ ้าน้ อย
กว่าผู้ที่ไม่ได้ กระทําการดังกล่าว
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การประเมินผลยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ทดี่ าํ เนินการในประเทศไทย
ในประเทศไทย มีงานวิจยั ที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยรองศาสตราจารย์
ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์และคณะ (2548) ได้ ศกึ ษา “ผลสัมฤทธิ์ในการนําวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและ
ชุมชนมาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาเด็กและเยาวชน” โดยมุ่งที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ ในด้ านประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และความพอใจในวิธีการประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชนฯ ของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 44 แห่งทัว่ ประเทศ ที่ได้ เริ่ มดําเนินการจัดประชุมฯ ตามแนวทาง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อีกทังได้
้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางสังคม กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ผู้เสียหาย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ชุมชน และสังคม ผลสัมฤทธิ์
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เรื่ องความคุ้มค่างบประมาณ ความประหยัด ความพึงพอใจ นอกจากนี ้ ยังได้ ศกึ ษาถึง
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหา อุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้ อมเสนอแนวทางแก้ ไข
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ม เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานการประชุ ม กลุ่ม
ครอบครัว ตํารวจ อัยการ ผู้พิพากษา ผู้นําชุมชน ผู้นําชุมชน เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ในด้ านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการนําเอาวิธีการประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชนมาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาเด็กและเยาวชน
ที่ ก ระทํ า ผิ ด อยู่ใ นระดับ มาก สํ า หรั บ ผลสัม ฤทธิ์ ท างสัง คมและเศรษฐกิ จ พบว่า ความพึง พอใจของ
ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ในด้ านความยุติธรรม ความโปร่ งใส และความเสมอภาค ส่วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางและมากที่สดุ
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคที่สําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการจัดประชุมฯ ได้ แก่
 การที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการจัดประชุมกลุม่ ครอบครัว
 เจ้ าหน้ าที่ประสานการประชุม ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่อื่นในกระบวนการยุตธิ รรมที่เกี่ยวข้ อง ยังไม่
มีความรู้ความเข้ าใจในแนวปฏิบตั แิ ละหลักการการประชุมกลุม่ ครอบครัวอย่างเพียงพอ
 การขาดนโยบายของหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ที่สอด
ประสานกับนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทําให้ เกิดปั ญหาต่างๆ อาทิ เรื่ องการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เป็ นต้ น
 ข้ อจํ ากัดในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลง การชดใช้ การทดแทน
ค่า เสี ย หายให้ กับผู้เ สี ย หาย การบํา บัดแก้ ไขฟื ้น ฟู สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลือ เด็ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ผิ ด
ตลอดจนการฟื น้ ฟูผ้ เู สียหาย
 ผู้เสียหายยังได้ รับการดูแลเอาใจใส่น้อยเกินไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับการชดใช้ ทดแทนความ
เสียหายและการฟื น้ ฟูผ้ เู สียหาย อีกทังมี
้ สว่ นร่วมเพียงเล็กน้ อยกับการแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทําผิด
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จากการวิจยั เรื่ อง “การใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สําหรับเด็กและเยาวชนในชันศาล”
้
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุดา สมพองและคณะ (2551) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบวิธีดําเนินการ
จัดการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในชันศาลรั
้
บฟ้องที่เหมาะสมกับประเทศไทย ตลอดจนปั ญหาที่
เป็ นอุปสรรคในการจัดการประชุมฯ อีกทัง้ ทัศนคติ ความความคาดหวัง ความต้ องการ และข้ อเสนอแนะ
ของผู้เข้ าร่ วมประชุมกลุ่มครอบครั วและชุมชนในชัน้ ศาลรั บฟ้อง โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จาก
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้ อง
้
ผลการศึกษา พบว่า รู ปแบบและวิธีดําเนินการจัดการประชุมกลุม่ ครอบครัวและชุมชนในชันศาล
รั บ ฟ้ องที่ เ หมาะสมกับ ประเทศไทย ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ 6 ประการ ได้ แ ก่ 1) การกํ า หนด
หลัก เกณฑ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ สํา หรั บ เด็ก และเยาวชน 2) การประชุม กลุ่ม ครอบครั ว และชุม ชนเพื่ อ หา
แนวทางบําบัด แก้ ไข และป้องกันไม่ให้ เด็กและเยาวชนกลับมาทําผิดซํ ้าอีก 3) การพิจารณาสรุ ปลงนาม
ในหนังสือข้ อตกลงในศาล 4) การดําเนินการตามข้ อตกลง 5) การติดตามประเมินผล ในรูปคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล และ 6) การลบประวัตอิ าชญากรรม เมื่อเด็กและเยาวชนได้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขแล้ ว
จากรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในงาน
คุมประพฤติ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 (กรมคุมประพฤติ, 2551) พบว่า จากคดีที่จดั ประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี และเป็ นการกระทําความผิดฐานขับรถประมาท/พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกมากที่สดุ
ในส่วนของผู้เสียหาย คดีสว่ นใหญ่มีผ้ เู สียหาย 1 คน เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี
ในส่วนของฐานความผิดและรู ปแบบของข้ อตกลง พบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
สามารถนํามาใช้ ได้ กบั คดีทกุ ฐานความผิด ประเด็นสําคัญขึ ้นอยู่กบั ว่า ผู้กระทําความผิดและผู้เสียหายใน
คดีนนั ้ มีความประสงค์หรื อสมัครใจเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ หากคู่กรณีต้องการฟื น้ ฟูสมั พันธภาพกัน เมื่อ
นันก็
้ สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ได้ เสมอ นอกจากนี ้ ยังพบว่า ในข้ อตกลงที่ได้
จากการจัดประชุมฯ จะเป็ นการชดใช้ เงินมากที่สดุ (คิดเป็ นร้ อยละ 44.8) รองลงมาคือการขอโทษ/ขอขมา
(คิดเป็ นร้ อยละ 28.8) ปรับพฤติกรรม (คิดเป็ นร้ อยละ 26.7) การทํางานชดเชยให้ แก่ผ้ เู สียหาย (คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.6) การทํางานบริ การสังคม (คิดเป็ นร้ อยละ 2.1) และการชดใช้ สงิ่ ของ (คิดเป็ นร้ อยละ 1.5)
งานวิจยั เรื่ อง สิทธิมนุษยชนในวิถีทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กรมคุมประพฤติ, 2550) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องสิทธิมนุษยชนในกระบวนทัศน์ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และศึกษาเรื่ อง
สิทธิของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด เครื อข่ายผู้เสียหาย และเครื อข่ายผู้กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์
ในส่ว นของสิท ธิ ข องผู้เ สี ย หาย งานวิ จัย พบว่ า ผู้เ สี ย หายมี ก ารรั บ รู้ และทํ า ความเข้ า ใจเรื่ อ ง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ถึงความหมาย วัตถุประสงค์ ขันตอนการดํ
้
าเนินการ และผลที่จะ
เกิดขึ ้นจากการใช้ กระบวนการนี ้ก่อนการประชุม โดยคนกลางแจ้ งและอภิปรายให้ ทราบ อย่างไรก็ตาม
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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พบว่ายังมีผ้ เู สียหายที่รับรู้ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้เนื่องจากคนกลางยังไม่เข้ าใจกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์อย่างถ่องแท้ ส่วนการตัดสินใจในการเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์นนั ้ ผู้เสียหาย
ได้ รับสิทธินี ้ แต่สิทธิในการเลือกวัน-เวลา-สถานที่ในการประชุมประสานสัมพันธภาพส่วนใหญ่ผ้ เู สียหาย
ไม่ได้ สทิ ธินี ้ โดยคนกลางเป็ นผู้ใช้ สทิ ธินี ้เสียเอง
สิทธิในการเลือกเครื อข่ายผู้เสียหาย พบว่า ผู้เสียหายส่วนหนึ่งได้ ใช้ สิทธินี ้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ
เนื่องจากคนกลางไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบ และมีกรณีที่คนกลางละเมิดสิทธิของผู้เสียหายโดยเป็ นผู้กําหนด
เครื อข่ายผู้เสียหายเสียเอง และผู้เสียหายไม่ได้ รับสิทธิในการรับรู้ว่าเครื อข่ายผู้กระทําผิดมีใครบ้ าง ส่วน
สิทธิในการยกเลิกการประชุมได้ ทกุ เมื่อ มีกรณีที่คนกลางแจ้ งให้ ผ้ เู สียหายทราบตังแต่
้ ขนการเตรี
ั้
ยมความ
พร้ อมว่า เขามีสิทธิจะยกเลิกการประชุมได้ ทกุ เมื่อ แต่ผ้ เู สียหายส่วนใหญ่ไม่ได้ รับแจ้ งสิทธินี ้ ในขันการ
้
ประชุม ผู้เสียหายไม่ค่อยได้ รับโอกาสในการบรรยายความถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น ผู้ที่ใช้ สิทธินี ้มักเป็ น
ผู้กระทําผิด และคนกลางก็ไม่ได้ พิทกั ษ์ สทิ ธินี ้ให้ ผ้ เู สียหาย สิทธิในการบอกความต้ องการในการเยียวยา
ความเสียหาย พบว่า ผู้เสียหายได้ รับสิทธิที่จะบอก/เรี ยกร้ อง เพื่อเยียวยาความเสียหายที่ตนได้ รับ อย่างไร
ก็ตาม มีกรณีที่ผ้ เู สียหายถูกละเมิดสิทธินี ้ โดยคนกลางได้ แทรกแซงโดยการ “พูดจาหว่านล้ อม” เสียเอง
แม้ วา่ ผู้เสียหายจะพึงพอใจ แต่ก็ไม่ควรกระทําในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ขันการเยี
้
ยวยาความเสียหายตามข้ อตกลง ผลการวิจยั พบว่า นอกจากผู้เสียหายจะได้ รับการ
เยียวยาความเสียหายตามข้ อตกลงแล้ ว ยังได้ รับการเยียวยาทางจิตใจจากการที่ผ้ กู ระทําผิดกล่าวขอโทษ
อีกด้ วย ประเด็นสําคัญคือ หลังจากการประชุมประสานสัมพันธภาพแล้ ว ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดมี
ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน แม้ ว่าบางกรณีจะไม่สามารถทําข้ อตกลงร่ วมกันได้ เพราะมีสามารถชดใช้
ค่าเสียหายได้ ก็ยงั มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กัน ทังนี
้ ้เพราะได้ รับฟั งเรื่ องราวของอีกฝ่ ายหนึง่ การฟั งและรับรู้อย่าง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทําให้ เกิดความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ผลการวิจยั ยังพบว่า ในบางกรณีที่
สามารถทําข้ อตกลงกันได้ ผ้ เู สียหายไม่ร้ ู สึกโกรธเคืองหรื ออาฆาตแค้ น แต่ก็ไม่ได้ มีความรู้ สึกที่ดีต่อกัน
ไม่ได้ อยากคบหาสมาคมกันอีกต่อไปเป็ นเพราะในการประชุมประสานสัมพันธภาพ ไม่ได้ มีกระบวนการที่
ก่อให้ เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน
สิทธิ ของผู้กระทําผิด เมื่อจําแนกสิทธิของผู้กระทําผิดตามขันตอนของกระบวนการยุ
้
ติธรรมเชิง
สมานฉันท์ พบว่า ขันการเตรี
้
ยมความพร้ อม พบว่า ผู้กระทําผิดมีสิทธิและได้ รับสิทธิในการรับรู้ และทํา
ความเข้ าใจเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ถึงความหมาย วัตถุประสงค์ ขันตอนการดํ
้
าเนินการ
และผลที่จะเกิดขึ ้นจากการใช้ กระบวนการนี ้ แต่ยงั มีผ้ กู ระทําผิดส่วนหนึ่ง ที่ไม่ได้ รับและใช้ สิทธินี ้ ทังนี
้ ้
เพราะคนกลางไม่ทําหน้ าที่ในการแจ้ งสิทธิประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเพราะคนกลางไม่เข้ าใจ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างถ่องแท้ สําหรับสิทธิในการตัดสินใจในการเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์พบว่า ผู้กระทําผิดได้ สิทธิและใช้ สิทธินี ้ แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ด้ วยสถานะของ
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ผู้กระทําผิดทําให้ ผ้ กู ระทําผิดส่วนหนึ่งเข้ าร่วมกระบวนการเพราะความจํายอม ส่วนสิทธิในการเลือกวัน –
เวลา – สถานที่ในการประชุมประสานสัมพันธภาพส่วนใหญ่ผ้ กู ระทําผิดไม่ได้ สิทธินี ้ โดยคนกลางเป็ นผู้ใช้
สิทธินี ้เสียเอง
สิทธิในการเลือกเครื อข่ายผู้กระทําผิด พบว่า ผู้กระทําผิดส่วนหนึ่งได้ ใช้ สิทธินี ้ แต่มีผ้ กู ระทําผิด
จํานวนหนึ่งที่ถกู คนกลางละเมิดสิทธิ โดยเป็ นผู้กําหนดเครื อข่ายผู้กระทําผิดเสียเอง สิทธิในการรับรู้ ว่า
เครื อข่ายผู้เสียหายมีใครบ้ าง พบว่า ผู้กระทําผิดส่วนหนึง่ ได้ รับสิทธินี ้ แต่ก็มีผ้ กู ระทําผิดส่วนหนึง่ ที่ไม่ได้ รับ
สิทธินี ้ สิทธิในการยกเลิกการประชุมได้ ทกุ เมื่อ พบว่าผู้กระทําผิดไม่ได้ รับรู้สทิ ธินี ้ เพราะคนกลางไม่ได้ แจ้ ง
ให้ ทราบ ในขันการประชุ
้
ม ก่อนเริ่ มการประชุม คนกลางได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกคนรับทราบกฎ
กติกาในการประชุม ในการประชุม ผู้กระทําผิดมีสิทธิและได้ ใช้ สิทธิในการบอกกล่าวถึงสาเหตุในการ
กระทําผิด ส่วนผู้เสียหายที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธินี ้มักเกิดขึ ้นเพราะในการประชุมมุ่งพูดถึงแต่คา่ เสียหายอย่างเดียว
การรับฟั งผู้เสียหายพูด / บอกเล่าผลกระทบที่ได้ รับจากการกระทําผิด พบว่า การที่ผ้ กู ระทําผิดได้ รับฟั ง
้
ยวยาความเสียหาย
เรื่ องราวดังกล่าวทําให้ เกิดความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ รู้ สกึ ผิด และสํานึกผิดขันการเยี
ตามข้ อตกลง พบว่า ผู้กระทําผิดได้ ขอโทษและจ่ายค่าเสียหาย
บทบาทของคนกลาง ผลจากการวิจยั พบว่า ผู้เสียหาย เครื อข่ายผู้เสียหาย ผู้กระทําผิดและ
้
ยมความพร้ อม
เครื อข่ายผู้กระทําผิด ยังไม่ได้ รับสิทธิตา่ ง ๆ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน กล่าวคือ ขันการเตรี
การแจ้ งและอธิบายให้ ผ้ เู สียหาย เครื อข่ายผู้เสียหาย ผู้กระทําผิดและเครื อข่ายผู้กระทําผิดทราบเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พบว่า คนกลางส่วนใหญ่ได้ ทําหน้ าที่นี ้อย่างถูกต้ องครบถ้ วน แต่ก็ยงั
มีคนกลางส่วนหนึง่ ที่ยงั อธิบายเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่ถกู ต้ อง เพราะคนกลาง
ก็ยงั ไม่เข้ าใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างถ่องแท้ ทําให้ ผ้ เู สียหาย ผู้กระทําผิด และ / หรื อ
เครื อข่ายของทังสองฝ่
้
ายได้ รับข้ อมูลที่ผิดพลาด และทําให้ เกิดความคาดหวังในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่ไม่ถกู ต้ องอีกด้ วย
การทําหน้ าที่ของคนกลางให้ คําปรึกษาเฉพาะราย (Individual Counseling) เพื่อเสริ มพลัง
ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และเครื อข่ายของทังสองฝ่
้
ายให้ ตระหนักรู้ สามารถพิทกั ษ์ สิทธิ์และรู้หน้ าที่ของตน
นัน้ พบว่า ด้ วยข้ อจํากัดของระยะเวลาทําให้ ไม่สามารถดําเนินการได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์แบบ ประกอบกับ
การที่คนกลางคํานึงถึงความเดือดร้ อนของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และเครื อข่ายที่บ้านอยู่ไกลไม่สะดวกใน
การเดินทางมาสํานักงานคุมประพฤติหลายครัง้ ทําให้ คนกลางทําได้ เพียงบางกรณี และบางครัง้ การให้
สิทธิแก่ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดในการเลือกวัน – เวลา และสถานที่ในการประชุม พบว่า คนกลางเป็ น
ผู้ใช้ สทิ ธินี ้เสียเอง แต่ก็คํานึงถึงความสะดวกของผู้เสียหายและผู้กระทําผิดด้ วย
ผลการวิจยั พบว่า การทําหน้ าที่ของคนกลางที่ก่อให้ เกิดการละเมิดสิทธิของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด
และเครื อข่ายของทังสองฝ่
้
ายเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1. การไม่ร้ ู และเข้ าใจกระบวนทัศน์และ
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างถ่องแท้ 2. การกําหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานด้ วยปริ มาณหรื อ
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จํานวนคดี ดังนัน้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดยคนกลางที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และมีจิตวิญญาณของหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ประกอบกับการกําหนดนโยบายที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลลัพธ์ ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นสําคัญ จะช่วยให้ ผ้ เู สียหาย
ผู้กระทําผิด และเครื อข่ายได้ รับสิทธิที่พงึ มีพงึ ได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
การวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า เมื่อมีการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนแล้ ว ประโยชน์ที่ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดได้ รับ ก็เป็ นไปตามเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ นัน่ คือการฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ให้ สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ โดยไม่มีความอาฆาตแค้ นหรื อโกรธเคืองกัน ผลการวิจยั พบข้ อมูลยืนยันในเรื่ องนี ้ ผู้เสียหาย
ผู้กระทําผิดพึงพอใจในการเข้ าร่วมกระบวนการฯ แม้ ว่าในบางคดีจะไม่สามารถตกลงกันเรื่ องค่าเสียหาย
ได้ แต่ก็ยงั พึงพอใจที่ได้ มาพูดคุยกัน ได้ รับรู้เรื่ องราวของอีกฝ่ ายหนึง่

56

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด

บทที่ 5 วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้กระทําผิดและผู้เสียหาย
เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างคดีที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และคดีที่ไม่ได้ เข้ าร่วม
โดยศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ เ สี ย หายและผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในประเด็ น ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) ของผู้เสียหายและผู้กระทํ าผิดต่อการดําเนินคดี ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรม
(Fairness) ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ทัศนคติของผู้เสียหายต่อผู้กระทําผิด การตอบสนองต่อความ
ต้ องการของผู้เสียหายในด้ านต่างๆ (Victim’s Need) การแสดงความรับผิดชอบ (Accountability) และ
อัตราการกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิด รวมทังศึ
้ กษาถึงปั จจัยที่เพิ่มความสําเร็ จของวิธีการตามแนวคิด
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยกําหนดกลุ่ม
ทดลอง คือ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และกลุม่ เปรี ยบเทียบ
คือ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่ไม่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์

ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมายในงานวิจยั นี ้ เป็ นคดีที่เข้ าร่ วมการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกอบด้ วยจําเลย
ที่อยู่ระหว่างขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึง่ กระทําผิดในคดีที่
ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และผู้เสียหายในคดีเดียวกัน และพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ซงึ่ ทํา
หน้ าที่เป็ นคนกลางในคดีที่จดั การประชุม
ในปี งบประมาณพ.ศ.2552 มีคดีที่ดําเนินการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพ ประมาณ 1,281
คดี จากสํานักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ

กลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดขนาดตัวอย่าง ใช้ จํานวนคดีที่จดั ประชุมประสานสัมพันธภาพในปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ซึ่งมีประมาณ 1,281 คดี เป็ นฐานในการคํานวณ ใช้ สตู ร

n

Nk 2 x2
k 2 x2  NE 2

กําหนดค่าความ

เชื่อมัน่ ที่ระดับ 95 (k=1.96) ขนาดความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณ E =0.10 ได้ เป็ นขนาดตัวอย่าง
296 คดี จากนัน้ ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสํานักงาน
คุมประพฤติที่มีสถิ ติการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพอย่างน้ อย เดือนละ 50 คดี เพื่อให้ มีคดีมาก
เพียงพอในการเก็บข้ อมูล และคัดเลือกให้ มีตวั แทนให้ ครบทุกภาค เมื่อสุ่มตัวอย่างคดีที่จดั การประชุม
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แล้ ว กําหนดให้ เป็ นกลุ่มทดลอง และคัดเลือกคดีที่มีฐานความผิดใกล้ เคียงกัน เพื่อกํ าหนดให้ เป็ นกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย 1) ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลอง จํานวน 296 คดี 2)
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบ จํานวน 296 คดี และ 3) พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
จํานวน 100 คน
สํานักงานคุมประพฤติท่ เี ป็ นกลุ่มตัวอย่ าง
ประกอบด้ วยสํานักงานคุมประพฤติ ทังหมด
้
25 แห่ง ดังนี ้
1. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสระบุรี
2. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดลพบุรี
3. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดราชบุรี
4. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบุรี
5. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
6. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรี ธรรมราช สาขาทุ่งสง
7. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกระบี่
8. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา
9. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดระยอง
10. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดจันทบุรี
11. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดหนองคาย
12. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเลย
13. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครพนม
14. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสกลนคร
15. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกาฬสินธุ์
16. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอํานาจเจริญ
17. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ ้ว
18. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุรินทร์
19. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
20. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
21. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดแพร่
22. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุตรดิตถ์
23. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุทยั ธานี
24. สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ
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25. สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครนายก

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ ประกอบด้ วยแบบสอบถาม 6 ชุด ได้ แก่
1. แบบสอบถามสําหรับผู้เสียหายกลุม่ ทดลอง (VE)
2. แบบสอบถามสําหรับผู้กระทําผิดกลุม่ ทดลอง (OE)
3. แบบสอบถามสําหรับผู้เสียหายกลุม่ เปรี ยบเทียบ (VC)
4. แบบสอบถามสําหรับผู้กระทําผิดกลุม่ เปรี ยบเทียบ (OC)
5. แบบสอบถามสําหรับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ (PO)
6. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือใน
การศึกษา โดยได้ จดั ทําและพัฒนาแบบสอบถามตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาแบบประเมินโครงการที่พฒ
ั นาโดย Mark Umbreit (Umbreit, 1992) ซึง่ ใช้
ประเมินโครงการประนอมข้ อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด (Victim Offender Mediation หรื อ
VOM) รวมทัง้ นําข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามผลโครงการประชุมประสานสัมพันธภาพที่ดําเนินการโดย
กลุ่มสืบเสาะและพินิจ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติมาประกอบและจัดทําเป็ นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์
ขัน้ ที่ 2 เมื่อได้ ร่างแบบสอบถามเบื ้องต้ นแล้ ว คณะผู้วิจยั ได้ จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการตาม
โครงการวิจยั ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด เพื่อรับ
ฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการประชุมประสานสัมพันธภาพ
และนําข้ อมูลที่ได้ มาปรับแบบสอบถามให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น
ขัน้ ที่ 3 คณะผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่ออกแบบไปทดลองใช้ ก่อนการเก็บข้ อมูลจริ ง (Try out)
โดยทําการทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม จํานวน 30 ราย จากนัน้ นําข้ อมูลมาลงรหัสและทําการคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ โดยมีคา่
สัมประสิทธิ Alpha ที่ 0.76
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รายละเอียดของแบบสอบถาม
ก. แบบสอบถามสําหรับผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ทัง้ 4 ชุด ประกอบด้ วยข้ อคําถามปลายปิ ด
ให้ เลือกคําตอบและแบบ Rating Scale (รายละเอียดสามารถดูได้ ที่ภาคผนวก)
1.
2.
3.
4.

แบบสอบถามสําหรับผู้เสียหายกลุม่ ทดลอง (VE) มีทงหมด
ั้
55 ข้ อ
ั้
52 ข้ อ
แบบสอบถามสําหรับผู้กระทําผิดกลุม่ ทดลอง (OE) มีทงหมด
แบบสอบถามสําหรับผู้เสียหายกลุม่ เปรี ยบเทียบ (VC) มีทงหมด
ั้
36 ข้ อ
แบบสอบถามสําหรับผู้กระทําผิดกลุม่ เปรี ยบเทียบ (OC) มีทงหมด
ั้
31 ข้ อ

แบบสอบถามทัง้ 4 ชุด ประกอบด้ วยคําถาม 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 คําถามที่สามารถเก็บรวบรวมได้ จากสํานวนสืบเสาะ ประกอบด้ วยข้ อมูลพื ้นฐานของผู้
ถูกสัมภาษณ์ และข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมประสานสัมพันธภาพสําหรับกลุม่ ทดลอง
ส่วนที่ 2 คําถามที่ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ ประกอบด้ วย ความคิดเห็นต่อผู้กระทํา
ผิด ความคิดเห็นต่อผู้เสียหาย การเยียวยาความเสียหาย ผลกระทบต่อผู้กระทํ าผิด ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการยุตธิ รรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสําหรับผู้ถกู สัมภาษณ์ในกลุม่ ทดลอง
ข. แบบสอบถามสําหรับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ (PO) มีทงหมด
ั้
49 ข้ อ ประกอบด้ วย
คําถามเกี่ ยวกับประสบการณ์ เกี่ ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการ
ประชุมสัมพันธภาพ ความคิดเห็นต่อกระบวนการยุตธิ รรม
ค. แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกสําหรั บผู้เสียหายและผู้กระทํ าผิด มีทัง้ หมด 15 ข้ อ เป็ นคําถาม
ปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ่ การเข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่ อ งจากในปี งบประมาณพ.ศ. 2552
สํา นัก งานคุม ประพฤติมี การจัดประชุม ประสาน
สัมพันธภาพลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ถึงร้ อยละ 50 ทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลานานในการเก็บ
ข้ อมูลสําหรับกลุ่มทดลอง ส่งผลให้ การเก็บข้ อมูลสําหรับกลุ่มเปรี ยบเทียบและข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทํา
้
งเป็ น 4 ระยะ ดังนี ้
ผิดซํ ้าต้ องล่าช้ าไปด้ วย การเก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดแบ่
การเก็บข้ อมูลกลุ่มทดลอง
เมื่ อ คัด เลื อ กสํ า นัก งานคุม ประพฤติ ที่ เ ป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า งได้ แ ล้ ว คณะผู้วิ จัย ได้ จัด ประชุม เชิ ง
ปฏิบตั ิการเพื่อชี ้แจงการเก็บข้ อมูลให้ กับผู้เก็บข้ อมูล ครัง้ ที่ 1/2552 และกําหนดคุณสมบัติของผู้เก็บ
ข้ อมูล โดยต้ องเป็ นพนักงานคุมประพฤติปฏิบตั ิการหรื อชํานาญการ ที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นพนักงานคุม
ประพฤติสมานฉันท์ แต่อาจมีความรู้ หรื อผ่านการอบรมด้ านนีม้ าแล้ วก็ได้ การเก็บข้ อมูลกลุ่มทดลอง
ดํ า เนิ น การในช่ ว งเดื อ นมิ ถุน ายนถึ ง ตุล าคม 2552 โดยให้ ผ้ ูเ ก็ บ ข้ อ มูล สัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งตาม
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แบบสอบถาม
ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูล
 เก็ บข้ อมูลเบื ้องต้ น (ส่วนที่ 1) จากสํานวนที่มีการจัดประชุมสัมพันธภาพ แล้ วบันทึกลงใน
แบบสอบถามทังสองฉบั
้
บ
 นัด หมายเพื่ อ การสัม ภาษณ์ ทัง้ นี ก้ ารสัม ภาษณ์ ส ามารถกระทํ า ได้ ทัง้ ทางโทรศัพ ท์ และ
สัมภาษณ์ตอ่ หน้ า
 ชี ้แจงผู้ได้ รับการสัมภาษณ์ให้ รับทราบเกี่ยวกับโครงการวิจยั และขอความยินยอมในการเก็บ
ข้ อมูล (ตามแบบฟอร์ มที่กําหนด)
หลักเกณฑ์ การเก็บข้ อมูลกลุ่มทดลอง
 ให้ เก็บข้ อมูลทุกคดีที่มีการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพในช่วงเวลาที่เก็บข้ อมูล
 ดําเนินการสัมภาษณ์ ผ้ ูเสียหายและผู้กระทําผิดหลังจากรจัดประชุมสัมพันธภาพไปแล้ ว 1
เดือน
 หากมีผ้ กู ระทําผิดหรื อผู้เสียหายมากกว่า 1 คนในแต่ละคดี ให้ ทําการสัมภาษณ์ทกุ คน
การเก็บข้ อมูลการกระทําผิดซํา้
เมื่อเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงส่งข้ อมูลผู้กระทําผิดไปตรวจประวัติการ
กระทํ าผิดจากฐานข้ อมูล CDS ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเก็บข้ อมูลการกระทําผิดซํ ้าภายใน 6
เดื อ นหลัง จากการเข้ า ร่ ว มกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ การเก็ บ ข้ อ มูล ดํ า เนิ น การในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2553
การเก็บข้ อมูลกลุ่มเปรี ยบเทียบ
เมื่อเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ทดลองเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเริ่ มเก็บข้ อมูลกลุม่ เปรี ยบเทียบ ทังนี
้ ้ เพื่อคัดเลือก
คดีในกลุ่มเปรี ยบเทียบให้ มีฐานความผิดใกล้ เคียงกับกลุ่มทดลองมากที่สดุ คณะผู้วิจยั ได้ จดั ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อชี ้แจงการเก็บข้ อมูลและติดตามผลการเก็บข้ อมูล ครัง้ ที่ 1/2553 การเก็บข้ อมูลกลุ่ม
เปรี ยบเทียบดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2552 ถึงพฤษภาคม 2553 โดยให้ ผ้ เู ก็บข้ อมูลสัมภาษณ์กลุม่
ตัวอย่างตามแบบสอบถาม
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ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูล
 สุม่ คดีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อเก็บข้ อมูล
 เก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น (ส่วนที่ 1) จากสํานวนคดี แล้ วบันทึกลงในแบบสอบถามทังสองฉบั
้
บ หาก
ได้ ไม่ครบถ้ วนให้ สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ถกู สัมภาษณ์
 นัดหมายเพื่ อทํ าการสัมภาษณ์ ทัง้ นี ก้ ารสัมภาษณ์ สามารถกระทําได้ ทัง้ ทางโทรศัพท์ และ
สัมภาษณ์ตอ่ หน้ า
 ชี ้แจงผู้ได้ รับการสัมภาษณ์ให้ รับทราบเกี่ยวกับโครงการวิจยั และขอความยินยอมในการเก็บ
ข้ อมูล (ตามแบบฟอร์ มที่กําหนด)
หลักเกณฑ์ การเก็บข้ อมูลกลุ่มเปรี ยบเทียบ
 เลือกคดีที่สง่ รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ ว 1 เดือนมาทําการเก็บข้ อมูล
 เลือกคดีที่ไม่ได้ จดั การประชุมประสานสัมพันธภาพเนื่องมาจากสาเหตุ ดังต่อไปนี ้
 ผู้กระทําผิดต้ องขัง หรื ออยูต่ า่ งจังหวัด หรื อ
 ติดตามผู้เสียหายไม่ได้ หรื อ
 ไม่ได้ เชิญชวนให้ เข้ าร่วมการประชุมประสานสัมพันธภาพ
 หากเป็ นไปได้ ให้ หลีกเลี่ยงคดีที่มีการสอบถามความต้ องการในการจัดประชุม
ประสานสัมพันธภาพแล้ วฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ปฏิเสธ
 เลือกคดีเฉพาะฐานความผิดที่คณะผู้วิจยั กําหนดซึง่ จะทําให้ มีฐานความผิดใกล้ เคียงกับกลุม่
ทดลอง
การเก็บข้ อมูลการกระทําผิดซํา้
เมื่อเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงส่งข้ อมูลผู้กระทําผิดไปตรวจประวัติการ
กระทํ าผิดจากฐานข้ อมูล CDS ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเก็บข้ อมูลการกระทําผิดซํ ้าภายใน 6
เดื อ นหลัง จากศาลสั่ง ให้ สื บ เสาะและพิ นิ จ การกระทํ า ผิ ด ซํา้ ในกลุ่ม เปรี ย บเที ย บเก็ บข้ อ มูล ในเดื อ น
สิงหาคม 2553
การเก็บข้ อมูลจากพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
คณะผู้วิจัยเก็บข้ อมูลจากพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ ที่อยู่ในสํานักงานคุมประพฤติกลุ่ม
้
100 คน โดยใช้ แบบสอบถามที่ตอบด้ วยตนเอง โดยดําเนินการในช่วง
ตัวอย่าง แห่งละ 4 คน รวมทังหมด
เดือนมิถนุ ายน 2553
การสัมภาษณ์ เชิงลึก
เพื่ อเก็ บข้ อมูลเชิ ง คุณภาพจากผู้เ สี ย หายและผู้ก ระทํ าผิดที่ เ ข้ าร่ ว มกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
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สมานฉันท์ คณะผู้วิจยั จึงทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เสียหาย จํานวน 6 คนและผู้กระทําผิด จํานวน 6
คน จากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี และสํานักงานคุม
ประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ โดยทําการสัมภาษณ์ในเดือนกรกฎาคม 2553
การจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะด้ า นการพัฒ นากระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ และการเยียวยาผู้เสียหายและการแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทําผิด คณะผู้วิจัยจึงได้ จดั ประชุมระดม
ความคิดเห็น (Focus Group) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ จํานวน 25 คน มา
ให้ ความคิดเห็น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ ภายหลังจากเก็บข้ อมูลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะผู้วิจัยได้
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คัดแยกแบบสอบถามที่บกพร่ อง เช่น กรอกข้ อมูล
ไม่ครบถ้ วน หรื อกรอกข้ อมูลในลักษณะที่ไม่น่าเชื่อถื อออกไป สําหรับแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์
คณะผู้วิจยั ได้ นําไปลงรหัสเพื่อแปลงข้ อมูลคําตอบเป็ นตัวเลข เพื่อนําไปวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป
ทางสังคมศาสตร์ SPSS สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา ไคว์สแควร์
t-test และ Correlations กําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05
สําหรับการวิเคราะห์มาตรวัดแบบ Likert Scale ซึง่ กําหนดไว้ 6 ระดับ โดย 1 หมายถึงไม่มี จนถึง
6 มากที่สดุ ได้ กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี ้
คะแนน
1.0-1.83
1.84-2.67
2.68-3.51
3.52-4.35
4.36-5.19
5.20-6.0

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ความหมาย
ตํ่าที่สดุ
ตํ่า
ค่อนข้ างตํ่า
ค่อนข้ างสูง
สูง
สูงที่สดุ
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บทที่ 6 ผลการวิจัย
ในบทนี ้ จะเป็ นการรายงานผลการวิจยั ที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะ
เริ่ มจากการรายงานข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง และผลวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ที่ ดํ า เนิ น การโดยกรมคุม ประพฤติ ใ นด้ า นต่ า งๆ ทัง้ การเตรี ย มความพร้ อม การจัด ประชุม ประสาน
สัม พันธภาพ และกระบวนการที่ เ กิ ดขึน้ ระหว่างการประชุม จากนัน้ จะวิเคราะห์ ถึงผลกระทบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ
ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม ทัศนคติตอ่ ผู้กระทําผิดหรื อผู้เสียหาย การตอบสนองต่อความต้ องการ
ของผู้เสียหาย การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด การชดใช้ ของผู้กระทํ าผิดต่อผู้เสียหายและ
ชุม ชน และการกระทํ า ผิ ด ซํ า้ และนํ า ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ผู้ เ สี ย หายและผู้ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Process) มาเปรี ยบเทียบกับผลกระทบที่เกิด
ขึ ้นกับผู้เสียหายและผู้กระทํ าผิดที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม ซึ่งได้ รับการดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาแบบปกติ (Conventional Criminal Justice Process) สุดท้ ายจะเป็ นการวิเคราะห์หาปั จจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
้
ได้ แก่ 1) ผู้เสียหายที่เข้ าร่ วม
การวิเคราะห์ผลประกอบด้ วยข้ อมูลที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มทดลอง) 2) ผู้กระทําผิดที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (กลุ่มทดลอง) 3) ผู้เสียหายที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่ม
เปรี ยบเทียบ) 4) ผู้กระทําผิดที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มเปรี ยบเทียบ) 5)
พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ และ 6) ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ า
ร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ จากนัน้ ได้ นําข้ อมูลเชิงปริ มาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ไคว์สแควร์ t-test และ Correlations โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05
การนําเสนอผลการวิจยั ในบทนี ้ แบ่งเป็ นหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
2) การประชุมประสานสัมพันธภาพ: กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดย
กรมคุมประพฤติ
3) ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่มีผ้ เู สียหาย
4) ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่มีผ้ กู ระทําผิด
5) ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
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ข้ อมูลทั่วไปของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
คดีที่เก็บข้ อมูลได้ ในกลุม่ ทดลอง มีจํานวน 259 คดี หรื อร้ อยละ 87.5 ของจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่
กําหนดไว้ แบ่งเป็ นผู้เสียหายจํานวน 278 คน และผู้กระทําผิดจํานวน 259 คน คดีที่เก็บข้ อมูลได้ ในกลุม่
เปรี ยบเทียบ มีจํานวน 218 คดี หรื อร้ อยละ 73.7 ของจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่กําหนดไว้ แบ่งเป็ นผู้เสียหาย
จํานวน 201 คน และผู้กระทําผิดจํานวน 218 คน จํานวนพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ที่ตอบ
แบบสอบถามมีทงสิ
ั ้ ้น 127 คน หรื อร้ อยละ 127 ของจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่กําหนดไว้ เนื่องจากพนักงาน
คุม ประพฤติส มานฉัน ท์ ต อบแบบสอบถามมากกว่า กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ กํ า หนดไว้ การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก
ประกอบด้ วยผู้เสียหาย จํานวน 6 คนและผู้กระทําผิด จํานวน 6 คน ซึง่ มาจากคดีเดียวกัน
ข้ อมูลทั่วไปของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองร้ อยละ 51.1 เป็ นเพศหญิง ส่วนผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบ ร้ อยละ
55.4 เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ยของผู้เสียหายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ คือ 39 ปี และ 38 ปี
ตามลําดับ ผู้เสียหายทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบส่วนใหญ่สมรสแล้ ว (ร้ อยละ 49.1 และ 56.2
ตามลําดับ) ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 49.6 และ 44.6) นับถือศาสนาพุทธ
(ร้ อยละ 96.4 และ 97) มีอาชีพเกษตรกรรม (ร้ อยละ 37.4 และ 29.2) มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน (ร้ อยละ 57.6 และ 36.5) เป็ นผู้เสียหายในฐานความผิดขับรถประมาทหรื อพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ร้ อยละ 42.8 และ 55.9) และไม่เคยรู้ จกั ผู้กระทําผิดมาก่อน (ร้ อยละ 50.4 และ 55.7) (ตาราง
6-1) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถิตขิ องกรมคุมประพฤติในปี งบประมาณ 2552 แล้ ว พบว่า มีความแตกต่างใน
ประเภทฐานความผิด โดยคดีที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทวั่ ประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นคดี
ต่อร่ างกาย แต่ในงานวิจยั นี ้ ส่วนใหญ่เป็ นความผิดขับรถประมาท/พรบ.จราจร ซึง่ สอดคล้ องกับรายงาน
ผลการดําเนินงานตามโครงการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในงานคุมประพฤติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ดําเนินการโดยสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
โดยสรุป ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญใน
ด้ านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ และความสัมพันธ์กบั ผู้กระทําผิด แต่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในด้ านรายได้ ต่อเดือน และฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหาย โดยกลุ่ม
ทดลองมีผ้ ทู ี่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้ อยละ 57.6 ส่วนกลุม่ เปรี ยบเทียบมีผ้ ทู ี่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000
บาท ร้ อยละ 36.5 แต่เมื่อดูในภาพรวมแล้ วทังสองกลุ
้
ม่ ต่างก็มีผ้ ทู ี่มีรายได้ ตํ่าได้ แก่ ไม่มีรายได้ รายได้ ไม่
แน่นอน และรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาทใกล้ เคียงกัน คือ ประมาณร้ อยละ 70 สําหรับฐานความผิดที่ตก
เป็ นผู้เสียหายนัน้ กลุ่มทดลองเป็ นผู้เสียหายในคดีขบั ประมาท/พรบ.จราจร ร้ อยละ 42.8 ส่วนกลุ่ม
เปรี ยบเทียบเป็ นผู้เสียหายในคดีขบั ประมาท/พรบ.จราจร ร้ อยละ 55.9 แต่เมื่อนําฐานความผิดมาจัดกลุม่
ตามความรุ นแรงแล้ ว โดยกําหนดให้ ฐานความผิดที่รุนแรงประกอบด้ วย คดีเกี่ยวกับเพศ คดีต่อชีวิต คดี
ต่อร่างกาย และฐานความผิดที่ไม่รุนแรงประกอบด้ วยคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท คดีบกุ รุก คดีขบั
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ประมาท/พรบ.จราจร พบว่าทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ ไม่มีความแตกต่างกันในด้ านความ
รุนแรงของฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหาย (ตาราง 6-1) ทังนี
้ ้ ความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุ่ม เปรี ย บเที ย บ โดยเฉพาะฐานความผิ ด นัน้ อาจเกิ ด จากการคัด เลือ กคดี ในกลุ่ม เปรี ย บเที ย บที่ มี
ข้ อ จํ า กัด ในการเก็ บ ข้ อ มูล โดยต้ อ งเก็ บ ข้ อมูล จากคดี ที่ ผ้ ูก ระทํ า ผิ ด หรื อผู้เ สี ย หายไม่เ ข้ า ร่ ว มประชุม
เนื่ องจากเหตุผลอื่ นๆที่ ไม่ใช่การปฏิเสธเข้ าร่ วม เช่น ผู้กระทํ าผิดต้ องขัง ติดตามผู้เสียหายไม่ได้ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ไม่แจ้ งให้ ทราบ ทําให้ เกิดความแตกต่างได้ และบางส่วนอาจเกิดจากบางคดีในกลุ่มทดลองมี
ผู้เสียหายมากกว่า 1 คน ทําให้ มีความแตกต่างในฐานความผิดได้
ตาราง 6-1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้เสียหาย
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
อายุเฉลี่ย
สถานภาพการสมรส

ระดับการศึกษา

ศาสนา

อาชีพ

ชาย
หญิง
โสด
สมรส
หย่า/หม้ าย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ได้ รับการศึกษา
อื่นๆ
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
เกษตรกรรม
ข้ าราชการ
ลูกจ้ าง
ค้ าขาย
รับจ้ างทัว่ ไป
อาชีพอื่นๆ

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ผู้เสียหายใน
กลุ่มทดลอง
(n = 278)
ร้ อยละ
48.9
51.1
39 ปี
20.4
49.1
30.5
49.6
20.4
17.5
0.7
8.8
0.4
1.8
0.8
96.4
2.5
1.1
37.4
6.2
8.8
11.0
21.2
15.4

ผู้เสียหายใน
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
(n = 201)
ร้ อยละ
55.4
44.6
38 ปี
22.9
56.2
20.9
44.6
22.3
18.8
1.5
11.4
0.0
1.0
0.5
97.0
3.0
0.0
29.2
3.0
8.4
15.8
20.8
22.8
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ข้ อมูลทั่วไป
รายได้ *

ตํ่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001 ขึ ้นไป
ไม่มีรายได้
ไม่แน่นอน
ฐานความผิดที่เป็ น
เกี่ยวกับเพศ
ผู้เสียหาย*
ต่อชีวิต
ต่อร่างกาย
เกี่ยวกับทรัพย์
หมิ่นประมาท
บุกรุก
ขับรถประมาท/พรบ.
จราจร
ความผิดอื่นๆ
ความรุ น แรงของฐาน คดีรุนแรง
ความผิด
คดีไม่รุนแรง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ไม่ร้ ูจกั กัน
ผู้กระทําผิด
รู้จกั กัน

ผู้เสียหายใน
กลุ่มทดลอง
(n = 278)
ร้ อยละ
57.6
20.3
5.1
2.5
10.1
4.4
6.7
4.1
19.0
16.4
0.6
6.3
42.8

ผู้เสียหายใน
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
(n = 201)
ร้ อยละ
36.5
22.5
5.0
5.5
19.0
11.5
7.4
2.0
14.4
18.3
0.0
2.0
55.9

4.1
31.0
69.0
50.4
49.6

0.0
23.8
76.2
55.7
44.3

*มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ p<0.05

ข้ อมูลทั่วไปของผู้กระทําผิด
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 86.9 และ 87.6)
อายุเฉลี่ยของผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบ คือ 33 ปี และ 34 ปี ตามลําดับ ผู้กระทําผิด
ทังในกลุ
้
่มทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบส่วนใหญ่สมรสแล้ ว (ร้ อยละ 40.5 และ 41.9 ตามลําดับ) ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 42.2 และ 48.2) นับถือศาสนาพุทธ (ร้ อยละ 96.9 และ
97.7) มีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป (ร้ อยละ 39.8 และ 35.3) มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้ อยละ 69.9
และ 55.5) กระทําผิดในฐานความผิดขับรถประมาทหรื อพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ร้ อยละ 34.8 และ
53.7) และไม่เคยกระทําผิดมาก่อน (ร้ อยละ 74.7 และ 75.5) ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ตอบว่า
รู้จกั ผู้เสียหาย (ร้ อยละ 54.7) ส่วนกลุ่มเปรี ยบเทียบร้ อยละ 62.2 ตอบว่าไม่ร้ ู จกั (ตาราง 6-2ตาราง 6-1)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถิติของกรมคุมประพฤติในปี งบประมาณ 2552 แล้ ว พบว่า มีความแตกต่างใน
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ประเภทฐานความผิด โดยคดีที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทวั่ ประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นคดี
ต่อร่ างกาย แต่ในงานวิจยั นี ้ ส่วนใหญ่เป็ นความผิดขับรถประมาท/พรบ.จราจร ซึง่ สอดคล้ องกับรายงาน
ผลการดําเนินงานตามโครงการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในงานคุมประพฤติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ดําเนินการโดยสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
โดยสรุป ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ในด้ านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ และประวัติการกระทําผิด แต่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในด้ านรายได้ ต่อเดือน ฐานความผิด ความรุ นแรงของฐานความผิด
และความสัมพันธ์กบั ผู้เสียหาย โดยกลุม่ ทดลองมีผ้ ทู ี่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้ อยละ 69.9 ส่วนกลุม่
เปรี ยบเทียบมีผ้ ทู ี่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้ อยละ 55.5 กลุม่ ทดลองมีรายได้ ไม่แน่นอน ร้ อยละ 3.1
ส่วนกลุม่ เปรี ยบเทียบมีรายได้ ไม่แน่นอน ร้ อยละ 8.7 เมื่อดูในภาพรวมแล้ วทังสองกลุ
้
ม่ ต่างก็มีผ้ ทู ี่มีรายได้
ตํ่าได้ แก่ ไม่มีรายได้ รายได้ ไม่แน่นอน และรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาทใกล้ เคียงกัน คือ กลุ่มทดลองร้ อย
ละ 81.2 ส่วนกลุม่ เปรี ยบเทียบร้ อยละ 74.3 สําหรับฐานความผิดที่กระทําผิดนัน้ มีความต่างกันในคดีขบั
ประมาท/พรบ.จราจร คดีตอ่ ชีวิต และคดีบกุ รุ ก โดยกลุ่มทดลองกระทําผิดในคดีขบั ประมาท/พรบ.จราจร
ร้ อยละ 34.8 กระทําผิดคดีตอ่ ชีวิต ร้ อยละ 5.1 และคดีบกุ รุ ก ร้ อยละ 5.1 ส่วนกลุม่ เปรี ยบเทียบกระทําผิด
ในคดีขบั ประมาท/พรบ.จราจร ร้ อยละ 53.7 กระทําผิดคดีต่อชีวิต ร้ อยละ 0.5 และคดีบกุ รุก ร้ อยละ 1.4
กลุ่มทดลองกระทํ า ผิดในคดีที่มี ความรุ นแรงในสัดส่วนที่ มากกว่ากลุ่มเปรี ยบเที ยบ คือ ร้ อยละ 37.8
ขณะที่กลุม่ เปรี ยบเทียบกระทําผิดในคดีที่มีความรุ นแรง ร้ อยละ 26 ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่
รู้จกั กับผู้เสียหาย ส่วนกลุม่ เปรี ยบเทียบตอบว่าไม่ร้ ูจกั กัน ทังนี
้ ้ ความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุ่ม เปรี ย บเที ย บ โดยเฉพาะฐานความผิด นัน้ อาจเกิ ด จากการคัด เลื อ กคดี ในกลุ่ม เปรี ย บเที ย บที่ มี
ข้ อ จํ า กัด ในการเก็ บ ข้ อ มูล โดยต้ อ งเก็ บ ข้ อมูล จากคดี ที่ ผ้ ูก ระทํ า ผิ ด หรื อผู้เ สี ย หายไม่เ ข้ า ร่ ว มประชุม
เนื่ องจากเหตุผลอื่นๆที่ ไม่ใช่การปฏิเสธเข้ าร่ วม เช่น ผู้กระทํ าผิดต้ องขัง ติดตามผู้เสียหายไม่ได้ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ไม่แจ้ งให้ ทราบ ทําให้ เกิดความแตกต่างในด้ านฐานความผิด
ตาราง 6-2 ข้ อมูลทั่วไปของผู้กระทําผิด
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย
หญิง

อายุเฉลี่ย
สถานภาพการ โสด
สมรส
สมรส
หย่า/หม้ าย
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ผู้กระทําผิดใน
กลุ่มทดลอง
(n = 259)
ร้ อยละ
86.9
13.1
33 ปี
27.4
40.5
32.1

ผู้กระทําผิดใน
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
(n = 218)
ร้ อยละ
87.6
12.4
34 ปี
29.0
41.9
29.1
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ข้ อมูลทั่วไป
ระดับ
การศึกษา

ศาสนา

อาชีพ

รายได้ *

ฐานความผิด*

ความรุนแรง

70

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ได้ รับการศึกษา
อื่นๆ
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
เกษตรกรรม
ข้ าราชการ
ลูกจ้ าง
ค้ าขาย
รับจ้ างทัว่ ไป
อาชีพอื่นๆ
ตํ่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001 ขึ ้นไป
ไม่มีรายได้
ไม่แน่นอน
เกี่ยวกับเพศ
ต่อชีวิต
ต่อร่างกาย
เกี่ยวกับทรัพย์
หมิ่นประมาท
บุกรุก
ขับรถประมาท/พรบ.
จราจร
ความผิดอื่นๆ
คดีรุนแรง

ผู้กระทําผิดใน
กลุ่มทดลอง
(n = 259)
ร้ อยละ
42.2
28.5
16.8
3.9
6.6
0.4
1.6
96.9
2.3
0.8
25.0
3.1
10.4
12.0
39.8
9.7
69.9
14.5
2.3
2.0
8.2
3.1
6.6
5.1
23.8
18.0
0.8
5.1
34.8

ผู้กระทําผิดใน
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
(n = 218)
ร้ อยละ
48.2
17.0
18.8
6.0
8.3
0.5
0.9
0.5
97.7
2.3
0.0
20.0
3.7
14.4
12.6
35.3
14
55.5
16.5
3.7
5.5
10.1
8.7
5.6
0.5
19.9
18.5
0.0
1.4
53.7

5.9
37.8

0.5
26.0
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด

ข้ อมูลทั่วไป
ของฐาน
ความผิด*
ประวัติการ
กระทําผิด
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียหาย*

คดีไม่รุนแรง
ไม่เคยกระทําผิด
เคยกระทําผิด
ไม่ร้ ูจกั กัน
รู้จกั กัน

ผู้กระทําผิดใน
กลุ่มทดลอง
(n = 259)
ร้ อยละ
62.2

ผู้กระทําผิดใน
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
(n = 218)
ร้ อยละ
74.0

74.7
25.3
45.3
54.7

75.5
24.5
62.2
37.8

*มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ p<0.05

ข้ อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ (คนกลาง)
พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์หรื อคนกลาง จํานวน 127 คน จากสํานักงานคุมประพฤติ 25
แห่งที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างนัน้ ร้ อยละ 36.4 ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ร้ อยละ 34.7 ดํารงตําแหน่ง
ระดับปฏิบตั ิการ และร้ อยละ 22.3 เป็ นพนักงานราชการ เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 56.7 และเพศชาย ร้ อยละ
43.3 อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 92.9 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 86.7 ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งเป็ นหลักสูตรหลักในการอบรม
เจ้ าหน้ าที่เพื่อทําหน้ าที่คนกลาง ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ ในการทําหน้ าที่คนกลางมาแล้ ว 1-2 ปี หรื อ
น้ อยกว่า คือ ร้ อยละ 37.8 และ 23.6 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 28.3 เคยจัดประชุมประสาน
สัมพันธภาพมาแล้ ว 5-10 คดี รองลงมา ร้ อยละ 27.6 จัดประชุมมาแล้ ว 11-30 คดี (ตาราง 6-3)
ตาราง 6-3 ข้ อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ (คนกลาง)
คนกลาง (n = 127)
ร้ อยละ
6.6
36.4
34.7
22.3
43.3
56.7

ข้ อมูลทั่วไป

ตําแหน่ง

เพศ

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบตั ิการ
พนักงานราชการ
ชาย
หญิง

อายุเฉลี่ย
ระดับการศึกษา

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

38 ปี
ปวช
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

0.8
92.9
6.3
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ข้ อมูลทั่วไป
หลัก สู ต รผู้ ปฏิ บั ติ ง านกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ
หลัก สู ต รผู้ ปฏิ บั ติ ง านกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ในงานคุมประพฤติสําหรับผู้บริหาร
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ
ประสบการณ์ในการทําหน้ าที่คนกลาง

จํานวนคดีที่จดั ประชุม

ไม่เคยอบรม
ผ่านการอบรม
ไม่เคยอบรม
ผ่านการอบรม
ไม่เคยอบรม
ผ่านการอบรม
น้ อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
5 ปี หรื อมากกว่า
น้ อยกว่า 5 คดี
5-10 คดี
11-30 คดี
31-50 คดี
51-100 คดี
มากกว่า 100 คดี

คนกลาง (n = 127)
ร้ อยละ
13.3
86.7
96.5
3.5
94.7
5.3
23.6
37.8
18.1
20.5
20.5
28.3
27.6
13.4
3.1
7.1

การประชุมประสานสัมพันธภาพ: กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ท่ดี าํ เนินการโดย
กรมคุมประพฤติ
การประชุมประสานสัมพันธภาพที่ ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ เป็ นการนํ าแนวคิด
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ หรื อคนกลางทํา
หน้ าที่ในการดําเนินการ การวิจยั นี ้ ได้ ประเมินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เกิดขึ ้นโดยสอบถาม
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องโดยตรง เกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ การเตรี ยมความ
พร้ อม ความสมัครใจเข้ าร่วม รู ปแบบบการประชุม กระบวนการจัดประชุม จนถึงการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
และได้ วิเคราะห์ ร่วมกับการสอบถามจากคนกลางที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในสํานักงานคุมประพฤติเดียวกันร่ วม
ด้ วย ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
การเตรียมความพร้ อมของคนกลาง
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 99.3 และ 99.2 ตามลําดับ (ตาราง 6-4) เห็นว่า
คนกลางมีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการประชุม โดยให้ เหตุผลต่างๆ เช่น คนกลางได้ ศกึ ษารายละเอียด
คดีก่อน มีการเข้ าใจปั ญหาที่เกิดขึ ้นดี เป็ นต้ น แต่บางส่วนที่เห็นว่าไม่มีการเตรี ยมความพร้ อมให้ เหตุผลว่า
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดต่างคนต่างมาน่าจะมีการพูดคุยทําความเข้ าใจเบื ้องต้ นให้ มากกว่านี ้ และผู้
ประสานงานนัดประชุมกับคนกลางเป็ นคนละคนกัน และจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน ผู้เสียหายและ
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ผู้กระทําผิดให้ คะแนนในระดับสูงที่สดุ คือ 5.2 คะแนนขึ ้นไปในทุกด้ านเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อม
ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีการประชุม การอธิบายให้ ร้ ู และเข้ าใจสิทธิประโยชน์ของการ
เข้ าร่ วมประชุม (ตาราง 6-5)) เมื่อสอบถามคนกลางถึงวิธีการที่ใช้ ในการติดต่อผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
พบว่า วิธีที่ใช้ มากที่สดุ คือ การให้ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวนเป็ นผู้ติดต่อ โดยให้ คะแนนสูงถึง
5.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน (ตาราง 6-6)
ตาราง 6-4 ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่ วมประชุมต่ อการเตรี ยมความพร้ อมของคนกลาง
การเตรียมความพร้ อม
ไม่มีการเตรี ยม
มีการเตรี ยมความพร้ อม
รวม

ผู้เสียหาย
ร้ อยละ
0.7
99.3
100.0

ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
0.8
99.2
100.0

ตาราง 6-5 ความพึงพอใจต่ อการเตรียมความพร้ อม
ความพึงพอใจต่ อ...
การเตรี ยมความพร้ อมของคนกลาง
ข้ อมูลที่ได้ รับเกี่ยวกับขันตอนและ
้
วิธีการประชุม
การอธิบายให้ ร้ ูและเข้ าใจถึงสิทธิ
ประโยชน์ของการเข้ าร่วมประชุม

ผู้เสียหาย
คะแนนเฉลี่ย
5.2

ผู้กระทําผิด
คะแนนเฉลี่ย
5.2

5.2

5.3

5.4

5.4

ตาราง 6-6 วิธีการที่คนกลางใช้ ในการติดต่ อผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
วิธีการ
จดหมาย
โทรศัพท์
พบปะโดยตรง
พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวนเป็ นผู้ตดิ ต่อ

ระดับการใช้ โดยเฉลี่ย
2.7
3.4
4.3
5.2

ความสมัครใจในการเข้ าร่ วม
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สว่ นใหญ่ คือ ร้ อยละ 97.8
และ 100 ตามลําดับ สมัครใจเข้ าร่วมประชุม (ตาราง 6-7) อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายบางคนไม่สมัครใจเข้ า
ร่วมประชุม โดยให้ เหตุผลว่า พนักงานคุมประพฤติเรี ยกให้ มา จึงต้ องมา
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ตาราง 6-7 ความสมัครใจเข้ าร่ วมการประชุม
ความสมัครใจ
เข้ าร่ วมการประชุม
ไม่สมัครใจ
สมัครใจ
รวม

ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2.2
0
97.8
100.0
100.0
100.0

เหตุผลที่ผ้ เู สียหายเข้ าร่วมประชุม ร้ อยละ 35.9 ให้ เหตุผลว่าต้ องการบอกกล่าวถึงผลกระทบ ร้ อย
ละ 22.1 เข้ าร่วมเพราะต้ องการรับเงินชดใช้ คา่ เสียหาย ร้ อยละ 13.9 เข้ าร่ วมเพราะต้ องการรับคําขอโทษ
และร้ อยละ 13.4 เข้ าร่ วมเพราะต้ องการช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ เป็ นคนดี (ตาราง 6-8) ผู้เสียหายบางคน
ให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า การเข้ าร่วมจะช่วยในการปรับความเข้ าใจเพื่อไม่ให้ ผ้ กู ระทําผิดมาก่อกวนอีก และ
เข้ าร่ วมเพราะได้ มีการตกลงกันมาก่อนแล้ ว ส่วนผู้กระทําผิด ร้ อยละ 28.2 ให้ เหตุผลในการเข้ าร่ วม
ประชุมว่า ต้ องการขอโทษผู้เสียหาย ร้ อยละ 28 เข้ าร่ วมเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ ้น ร้ อยละ 24.5 เข้ า
ร่วมเพื่อบอกผู้เสียหายให้ ทราบถึงเหตุผลที่ทําผิดในครัง้ นี ้ (ตาราง 6-9)
ตาราง 6-8 เหตุผลที่ผ้ ูเสียหายเข้ าร่ วมการประชุม
เหตุผลที่เข้ าร่ วม
รับเงินชดใช้ คา่ เสียหาย
บอกกล่าวถึงผลกระทบ
ให้ ได้ รับคําตอบในสิง่ ที่สงสัย
ช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ เป็ นคนดี
รับคําขอโทษ
ปรับความเข้ าใจ
เพื่อให้ คดีจบ
พนักงานคุมประพฤติเรี ยกให้ มา
อื่นๆ
รวม
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ร้ อยละ
22.1
35.9
10.8
13.4
13.9
1.5
0.2
0.6
1.6
100.0
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ตาราง 6-9 เหตุผลที่ผ้ ูกระทําผิดเข้ าร่ วมการประชุม
เหตุผลที่เข้ าร่ วม

ร้ อยละ

ชดใช้ ให้ กบั ผู้เสียหาย
บอกผู้เสียหายให้ ทราบถึงเหตุผลที่ทําผิดในครัง้ นี ้
ขอโทษผู้เสียหาย
เพื่อรับผิดชอบในสิง่ ที่เกิดขึ ้น
เพื่อให้ ตกลงกันได้ /คดีจบ
อยูใ่ นชุมชนเดียวกันไม่ต้องการให้ บาดหมาง
พนักงานคุมประพฤติเรี ยกให้ มา
รวม

17.6
24.5
28.2
28.0
0.7
0.7
0.3
100.0

อย่างไรก็ ตาม เมื่ อสอบถามคนกลางเกี่ ยวกับเหตุผลที่ ผ้ ูเสียหายและผู้กระทํ าผิดเข้ าร่ วมการ
ประชุม คนกลางเห็นว่า เหตุผลหลักที่ผ้ เู สียหายเข้ าร่ วมประชุม คือ เพื่อรับเงินชดใช้ ค่าเสียหาย โดยให้
คะแนน 5.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน และเห็นว่ามีเพียงส่วนน้ อยที่เข้ าร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้กระทํา
ผิดให้ เป็ นคนดี โดยให้ คะแนนเหตุผลข้ อนี ้ในระดับค่อนข้ างตํ่าเพียง 2.9 คะแนน (ตาราง 6-10) และเห็นว่า
เหตุผลหลักที่ผ้ กู ระทําผิดเข้ าร่ วมประชุม คือ เพื่อลดหย่อนโทษ โดยให้ คะแนนเหตุผลข้ อนี ้ 5.3 คะแนน
(ตาราง 6-11)
ตาราง 6-10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้ าร่ วมของผู้เสียหาย
เหตุผลในการเข้ าร่ วมของผู้เสียหาย
เพื่อรับเงินชดใช้ คา่ เสียหาย
เพื่อให้ ผ้ กู ระทําผิดได้ ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้น
จากความผิด
เพื่อต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ยวกับคดีหรื อการ
กระทําผิด
เพื่อช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ เป็ นคนดี
เพื่อรับคําขอโทษ

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย
5.2
4.4
4.0
2.9
4.3
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ตาราง 6-11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้ าร่ วมของผู้กระทําผิด
เหตุผลในการเข้ าร่ วมของผู้กระทําผิด
เพื่อชดใช้ ให้ กบั ผู้เสียหาย
เพื่อบอกผู้เสียหายให้ ทราบถึงเหตุผลที่ทําผิดใน
ครัง้ นี ้
เพื่อขอโทษผู้เสียหาย
เพื่อรับผิดชอบในสิง่ ที่เกิดขึ ้น
เพื่อต้ องการลดหย่อนโทษ

ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย
4.1
4.1
4.2
4.2
5.3

รูปแบบการประชุม
สถานที่จดั ประชุม ส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 97.5 จัดที่สํานักงานคุมประพฤติ (ตาราง 6-12) บุคคลที่
เข้ าร่ วมประชุม ส่วนใหญ่ มีผ้ ูเสียหายและผู้กระทําผิดฝ่ ายละ 1 คน คือ ร้ อยละ 79.8 และ 78.6
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า การประชุมที่จดั ขึ ้น ไม่มีผ้ เู สียหายหรื อผู้กระทําผิดเข้ าร่วม ประมาณ ร้ อย
ละ 1.6 และ 1.2 ตามลําดับ (ตาราง 6-13) ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 50.4 ไม่ร้ ูจกั กัน
และร้ อยละ 23.2 เป็ นคนในชุมชนเดียวกัน ร้ อยละ 8.3 เป็ นญาติกนั ร้ อยละ 5.4 เป็ นคนรักหรื อสามีภรรยา ร้ อยละ 4.7 เป็ นเพื่อนกัน ร้ อยละ 4.7 เป็ นเพื่อนร่วมงาน/นายจ้ าง/ลูกจ้ าง ร้ อยละ 3.3 เป็ นคนใน
ชุมชนใกล้ เคียงหรื อเคยเกี่ยวดองกัน (ตาราง 6-14) ส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 98.9 จัดการประชุมเพียง 1
ครัง้ (ตาราง 6-15) โดยใช้ เวลาการประชุมเฉลี่ย 67 นาที ส่วนการประชุมที่ใช้ เวลานานที่สดุ คือ 3 ชัว่ โมง
30 นาที และสันที
้ ่สดุ คือ 15 นาที (ตาราง 6-16)
ตาราง 6-12 สถานที่จัดประชุม
สถานที่จัดการประชุม
สํานักงานคุมประพฤติ
วัด
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
ศาลากลาง
ที่ประชุมเทศบาล
รวม
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ร้ อยละ
97.5
0.4
1.1
0.6
0.4
100.0
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ตาราง 6-13 บุคคลที่เข้ าร่ วมประชุม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
ประชุม

ผู้เสียหาย

ผู้กระทําผิด

ร้ อยละ
1.6
79.8
15.2
1.8
0.4
1.2
100.0

ร้ อยละ
1.2
78.6
13.6
4.3
2.3
0
100.0

ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คนขึ ้นไป
รวม

ผู้เข้ าร่ วม
ฝ่ าย
ผู้เสียหาย
ร้ อยละ
47.0
38.5
8.6
3.9
.8
1.2
100.0

ผู้เข้ าร่ วม
ฝ่ าย
ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
35.9
40.2
18.0
3.5
1.2
1.2
100.0

ตาราง 6-14 ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้เสียหายกับผู้กระทําผิดก่ อนเกิดเหตุ
ความสัมพันธ์

ร้ อยละ
50.4
5.4
4.7
8.3
4.7
23.2
3.3
100.0

ไม่ร้ ูจกั กัน
เป็ นคนรัก/สามี/ภรรยา
เป็ นเพื่อน
เป็ นญาติ
เป็ นเพื่อนร่วมงาน/นายจ้ าง/ลูกจ้ าง
เป็ นคนในชุมชนเดียวกัน
เป็ นคนในชุมชนใกล้ เคียงหรื อเคยเกี่ยวดอง
รวม

ตาราง 6-15 จํานวนครัง้ ที่จัดประชุม
จํานวนครั ง้ ที่จัดประชุม
1 ครัง้

ร้ อยละ
98.9

2 ครัง้

1.1
100.0

รวม
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ตาราง 6-16 ระยะเวลาที่จัดการประชุม
ระยะเวลาเฉลี่ย
ระยะเวลาสูงสุด
ระยะเวลาน้ อยสุด

67 นาที
3 ชัว่ โมง 30 นาที
15 นาที

กระบวนการประชุม
ในขณะที่ประชุม ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ให้ คะแนนเกี่ยวกับบทบาทการดําเนินการประชุม
ด้ านบวกของคนกลางในระดับสูงถึงสูงที่สดุ ได้ แก่ บทบาทความเป็ นผู้นําในการดําเนินการ การอํานวย
ความสะดวก การให้ เวลาพูดมากพอ การเป็ นผู้ฟังที่ ดี ส่ว นบทบาทในด้ านลบให้ คะแนนค่อนข้ างตํ่า
ประมาณ 3 คะแนน ได้ แก่ การชี ้นําการประชุมและพูดเป็ นส่วนใหญ่ (ตาราง 6-17) และทังสองฝ่
้
ายยัง
เห็นว่า คนกลางมีความยุติธรรมในการดําเนินการประชุม (ตาราง 6-18) อย่างไรก็ตาม พบว่า คนกลาง
ประมาณร้ อยละ13.3 ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(ตาราง 6-3)
ตาราง 6-17 ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่ วมประชุมต่ อบทบาทของคนกลาง
บทบาทของคนกลาง
มีความเป็ นผู้นําในการดําเนินการ
อํานวยความสะดวก
ให้ เวลาพูดมากพอ
เป็ นผู้ฟังที่ดี
มีสว่ นช่วยในการกําหนดข้ อตกลง
ชี ้นําการประชุมและพูดเป็ นส่วนใหญ่

ผู้เสียหาย
คะแนนเฉลี่ย
5.2
5.4
5.3
5.4
4.9
3.2

ผู้กระทําผิด
คะแนนเฉลี่ย
5.3
5.4
5.4
5.3
4.8
3.1

ตาราง 6-18 คนกลางมีความยุตธิ รรม
คนกลางมีความยุตธิ รรม
ไม่มี
มี
รวม
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ผู้เสียหาย
ร้ อยละ
1.1
98.9
100.0

ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
0.8
99.2
100.0
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ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 97.1 และ 98.8 ตามลําดับ พึงพอใจต่อการ
ประชุมที่เกิดขึ ้น (ตาราง 6-19) โดยให้ เหตุผลประกอบ เช่น ได้ มีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สกึ ต่อกัน ทําให้
เข้ าใจกัน มีโอกาสทําข้ อตกลงกัน บางส่วนพึงพอใจต่อการประชุมเนื่องจากคนกลางให้ ความเป็ นกันเอง
ช่วยไกล่เกลี่ย ให้ คําแนะนําที่ดี และมีความเป็ นกลาง
ตาราง 6-19 ความพึงพอใจต่ อการจัดประชุม
ความพึงพอใจต่ อการจัดประชุม
ไม่พอใจ
พอใจ
รวม

ผู้เสียหาย
ร้ อยละ
2.9
97.1
100.0

ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
1.2
98.8
100.0

เมื่ อ ถามเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ขณะเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยให้ ผ้ ูเ สี ย หายให้ ค ะแนน
ความสําคัญในแต่ละประเด็นและให้ ประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นดังกล่าวในขณะที่ เข้ าร่ วมการ
ประชุม พบว่า ในภาพรวม ผู้เสียหายให้ ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ในระดับสูง และรู้ สึกพึงพอใจใน
ระดับสูงเช่นเดียวกัน เช่น ผู้เสียหายให้ ความสําคัญกับการให้ ผ้ กู ระทําผิดกล่าวคําขอโทษโดยให้ คะแนน
เฉลี่ย 5.12 คะแนน และรู้สกึ พึงพอใจต่อประเด็นนี ้หลังจากการเข้ าร่ วมประชุม โดยให้ คะแนนเฉลี่ย 4.94
คะแนน เป็ นต้ น แต่มีข้อสังเกตว่าคะแนนความพึงพอใจจะตํ่ากว่าคะแนนการให้ ความสําคัญในทุกด้ าน
อาจกล่าวได้ วา่ การเข้ าร่วมประชุมยังไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้เสียหายตามความคาดหวังใน
หลายๆด้ าน (ตาราง 6-20)
ตาราง 6-20 การให้ ความสําคัญและความพึงพอใจที่ได้ จากการประชุมของผู้เสียหาย
ประเด็น
การได้ รับคําตอบจากผู้กระทําผิดในสิง่ ที่ท่านเคย
สงสัย/ไม่เข้ าใจ
การบอกผู้กระทําผิดให้ เข้ าใจถึงผลกระทบของ
อาชญากรรมที่เกิดขึ ้นกับตัวท่าน
การได้ รับการชดใช้ เงินค่าเสียหายจากผู้กระทําผิด
ผู้กระทําผิดได้ แสดงความรับผิดชอบท่านและสังคม
ผู้กระทําผิดได้ กล่าวคําขอโทษ
การได้ มีโอกาสพูดคุยกับผู้กระทําผิด ว่าจะจัดการ
กับความผิดที่เกิดขึ ้นอย่างไรต่อไป
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ความสําคัญ
คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย

4.78

4.71

5.11

4.95

4.74
4.66
5.12

4.25
4.41
4.94

4.95

4.83
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ประเด็น

ความสําคัญ
คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย

การได้ เข้ าใจมากขึ ้นถึงสาเหตุการกระทําผิด ที่สง่ ผล
ต่อท่านในครัง้ นี ้

5.08

4.96

เมื่อถามผู้เสียหายถึงความคิดเห็นที่มีต่อผู้กระทําผิดในระหว่างการประชุม ผู้เสียหายส่วนใหญ่
ร้ อยละ 52.25 เห็นว่าผู้กระทําผิดดูสํานึกผิด ร้ อยละ 32.25 เห็นว่ามีความจริ งใจ มีเพียงส่วนน้ อยที่เห็นว่า
ผู้กระทําผิดมีท่าทีไม่เป็ นมิตร หรื อหลบเลี่ยงไม่เต็มใจเข้ าร่ วม และบางส่วนตอบว่า ไม่แน่ใจ หรื อมีท่าที
เฉยๆ (ตาราง 6-21)
ตาราง 6-21 ความคิดเห็นต่ อท่ าทีผ้ ูกระทําผิดในระหว่ างการประชุม
ความคิดเห็น
ผู้กระทําผิดดูสํานึกผิด
ผู้กระทําผิดมีความจริ งใจ
ผู้กระทําผิดมีท่าทีไม่เป็ นมิตร
ผู้กระทําผิดหลบเลี่ยงและไม่เต็มใจที่จะเข้ าร่วม
อื่นๆ

ร้ อยละ
52.25
32.25
5.5
3.0
7.0

เมื่อถามผู้กระทํ าผิดเพิ่มเติมถึงประสบการณ์ ที่ได้ รับขณะเข้ าร่ วมประชุม พบว่า ในภาพรวม
ผู้กระทําผิดให้ ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ในระดับสูงถึงสูงที่สดุ และรู้ สึกพึงพอใจในระดับสูงถึงสูง
ที่สดุ เช่นเดียวกัน เช่น ผู้กระทําผิดให้ ความสําคัญกับการขอโทษผู้เสียหาย โดยให้ 5.48 คะแนน และรู้สกึ
พึงพอใจต่อประเด็นนีห้ ลังจากการเข้ าร่ วมประชุม โดยให้ 5.50 คะแนน และให้ ความสําคัญกับการได้
พูดคุยกับผู้เสียหายถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น โดยให้ 5.30 คะแนน และมีความพึงพอใจในประเด็นนี ้หลังเข้ าร่ วม
ประชุมโดยให้ 5.36 คะแนน เป็ นต้ น มีข้อสังเกตว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้กระทําผิดจะสูงกว่า
คะแนนการให้ ค วามสํา คัญ ในทุก ด้ า น อาจกล่า วได้ ว่า การเข้ า ร่ ว มประชุมสร้ างความพึง พอใจให้ กับ
ผู้กระทําผิดเกินความคาดหวังในหลายๆด้ าน (ตาราง 6-22)
ตาราง 6-22 การให้ ความสําคัญและความพึงพอใจที่ได้ จากการประชุมของผู้กระทําผิด
ประเด็น
การได้ พดู คุยกับผู้เสียหายถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้น
โอกาสในการชดใช้ ความผิดให้ กบั ผู้เสียหาย
โอกาสในการชดใช้ ความผิดให้ กบั ชุมชนหรื อสังคม
80

ความสําคัญ
คะแนนเฉลี่ย
5.30
5.22
4.40

ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
5.36
5.25
4.62
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ประเด็น
โอกาสได้ ขอโทษผู้เสียหาย
การพูดคุยกับผู้เสียหาย ว่าจะจัดการกับความผิดที่
เกิดขึ ้นอย่างไรต่อไป

ความสําคัญ
คะแนนเฉลี่ย
5.48

ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
5.50

5.28

5.29

ความรู้ สึกของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายในขณะเข้ าร่ วมประชุม ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 69 เห็นว่า
ผู้เสียหายมีความจริ งใจ มีเพียงส่วนน้ อยที่เห็นว่าผู้เสียหายมีท่าทีไม่เป็ นมิตร เข้ าร่ วมเพราะอยากได้ เงิน
หรื อหลบเลี่ยงไม่เต็มใจเข้ าร่วม และบางส่วนตอบว่า ไม่แน่ใจ หรื อดูไม่ออก (ตาราง 6-23)
ตาราง 6-23 ความคิดเห็นต่ อท่ าทีผ้ ูเสียหายในระหว่ างการประชุม
ความคิดเห็น
ผู้เสียหายมีความจริงใจ
ผู้เสียหายมีท่าทีไม่เป็ นมิตร
ผู้เสียหายเข้ าร่วมเพราะอยากได้ เงิน
ผู้เสียหายหลบเลี่ยงและไม่เต็มใจที่จะเข้ าร่วม
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
69.0
10.7
12.2
1.5
6.6
100.0

ในส่วนของคนกลางนัน้ ได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการประชุมประสานสัมพันธภาพที่จดั ขึ ้นว่า การ
ประชุมที่จัดขึน้ มีลกั ษณะที่ สร้ างความสมานฉันท์ ระหว่างผู้กระทําผิดและผู้เสียหายมากที่สุด โดยให้
คะแนนเฉลี่ย 5.1 คะแนน รองลงมา คือ การเยียวยาความรู้สกึ ให้ กบั ผู้เสียหายและการทําให้ ผ้ กู ระทําผิด
สํานึกผิด และเห็นว่า การประชุมที่ผ้ กู ระทําผิดแกล้ งแสดงว่าสํานึกผิด มีคอ่ นข้ างน้ อย (ตาราง 6-24)
ตาราง 6-24 ความคิดเห็นของคนกลางต่ อการประชุมประสานสัมพันธภาพ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม
เป็ นการต่อรองเพื่อชดใช้ คา่ เสียหาย
ผู้กระทําผิดแกล้ งแสดงว่าสํานึกผิด
ผู้เสียหายกล่าวโทษผู้กระทําผิด
ผู้เสียหายกล่าวโทษการกระทําผิด
ผู้เสียหายอภัยให้ ผ้ กู ระทําผิดอย่างจริงใจ
สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย
4.4
2.9
3.6
3.5
4.2
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ผู้กระทําผิดขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจ
เป็ นการเยียวยาความรู้สกึ ให้ กบั ผู้เสียหาย
เป็ นการทําให้ ผ้ กู ระทําผิดสํานึกผิด
สร้ างความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทําผิดและ
ผู้เสียหาย

4.3
4.8
4.8
5.1

การปฏิบัตติ ามข้ อตกลง
การประชุมที่เกิดขึ ้นผู้เสียหายและผู้กระทําผิดสามารถทําข้ อตกลงร่วมกันได้ ร้ อยละ 77.7 (ตาราง
6-25) ในกรณีที่สามารถทําข้ อตกลง ข้ อตกลงที่ได้ ส่วนใหญ่เป็ นการขอโทษด้ วยวาจา คือ ร้ อยละ 39.6
รองลงมาเป็ นการจ่ายเงินชดใช้ ร้ อยละ 34.7 และการปรับพฤติกรรมของผู้กระทําผิด ร้ อยละ 9.4 เช่น
ขับรถโดยระมัดระวังมากขึ ้น การควบคุมอารมณ์ ไม่ไปขู่เข็ญหรื อบุกรุ กบ้ านผู้เสียหายอีก เป็ นต้ น และมี
การทําข้ อตกลงอื่นๆ เช่น การประชุมหมู่บ้านเพื่อให้ ชุมชนรับทราบ การให้ ประกันจ่ายเงินบางส่วนร่ วม
ด้ วย การไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรื อร่วมในงานศพ การพาไปพบแพทย์ทกุ ครัง้ เป็ นต้ น ข้ อตกลงที่ได้ อาจมี
มากกว่า 1 อย่าง (ตาราง 6-26) สําหรับเงินที่จ่ายชดใช้ โดยเฉลี่ยประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท วงเงินที่มีการ
ชดใช้ มากที่สดุ คือ 4 แสนบาท และมี 1 คดีที่ผ้ กู ระทําผิดตกลงจ่ายเงินเดือนให้ กบั ผู้เสียหายเดือนละ
2,000 บาทตลอดชีวิต วงเงินตํ่าสุดที่จ่าย คือ 300 บาท (ตาราง 6-27)
ตาราง 6-25 การทําข้ อตกลง
การทําข้ อตกลง
ไม่สามารถทําข้ อตกลง
สามารถทําข้ อตกลง
รวม

ร้ อยละ
22.3
77.7
100.0

ตาราง 6-26 ข้ อตกลงที่ได้ จากการประชุม
ข้ อตกลง
จ่ายเงินชดใช้

34.7

ทํางานชดใช้

1.2

ทําหนังสือขอโทษ

0.4

ขอโทษด้ วยวาจา

39.6

บริจาคให้ องค์กรการกุศล
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ร้ อยละ

0
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ข้ อตกลง

ร้ อยละ

ทํางานบริ การสังคม /บําเพ็ญประโยชน์

3.4

ปรับพฤติกรรมของตนเอง

9.4

ข้ อตกลงอื่นๆ

11.3
รวม

100.0

ตาราง 6-27 จํานวนเงินที่ชดใช้
32,164 บาท
400,000 บาท / 2,000 บาทต่อเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรม
300 บาท

จํานวนเงินเฉลี่ย
จํานวนเงินสูงสุด
จํานวนเงินตํ่าสุด

ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 95.1 และ 97.5 ตามลําดับ เห็นว่า ข้ อตกลงมี
ความยุติธรรม (ตาราง 6-28) และร้ อยละ 95.2 และ 98.5 ตามลําดับ พึงพอใจต่อข้ อตกลง (ตาราง 6-29)
เหตุผลที่ผ้ เู สียหายพึงพอใจ ได้ แก่ ผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบแล้ ว สามารถตกลงกันด้ วยความเต็ม
ใจทังสองฝ่
้
าย ผู้กระทําผิดสํานึกผิด เป็ นต้ น ส่วนผู้กระทําผิดให้ เหตุผลคล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ ได้ ชดใช้ จน
ผู้เสียหายพอใจหรื อพอใจกันทังสองฝ่
้
าย ได้ มีความเห็นร่ วมกันก่อนทําข้ อตกลง เป็ นข้ อตกลงที่ปฏิบตั ิได้
เป็ นต้ น
ตาราง 6-28 ข้ อตกลงมีความยุตธิ รรม
ข้ อตกลงมีความยุตธิ รรม
ไม่ยตุ ธิ รรม
ยุตธิ รรม
รวม

ผู้เสียหาย
ร้ อยละ
4.9
95.1
100.0

ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
2.5
97.5
100.0

ตาราง 6-29 ความพึงพอใจต่ อข้ อตกลง
ความพึงพอใจต่ อข้ อตกลง
ไม่พอใจ
พอใจ
รวม

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ผู้เสียหาย
ร้ อยละ
4.8
95.2
100.0

ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
1.5
98.5
100.0
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ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่
ผู้กระทําผิดร้ อยละ 97.4 เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง แต่มีผ้ เู สียหายเพียงร้ อยละ 83.4 ที่เห็นว่ามีการ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ซึง่ มีจํานวนน้ อยกว่าผู้กระทําผิด (ตาราง 6-30) โดยผู้เสียหายที่เห็นว่ายังไม่ปฏิบตั ิ
ตามให้ เหตุผลต่างๆ ได้ แก่ ผู้กระทําผิดยังจ่ายค่าเสียหายไม่ครบหรื อไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย เป็ นต้ น ทัง้ นี ้
พบว่าการติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงโดยคนกลางยังปฏิบตั ิคอ่ นข้ างน้ อย โดยคนกลางเห็นว่าเป็ น
บทบาทที่ปฏิบตั ิน้อยกว่าบทบาทอื่นๆ เช่น การให้ คําปรึ กษาก่อนประชุม การอธิบายขันตอนและกติ
้
กา
ของการประชุมให้ กบั ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด เป็ นต้ น
ตาราง 6-30 การปฏิบัตติ ามข้ อตกลง
การปฏิบัตติ ามข้ อตกลง
ไม่ปฎิบตั ิ
ปฎิบตั ิ
รวม

ผู้เสียหาย
ร้ อยละ
16.6
83.4
100.0

ผู้กระทําผิด
ร้ อยละ
2.6
97.4
100.0

ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ทม่ี ีผ้ ูเสียหาย
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีผ้ เู สียหาย
ในประเด็นต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม ทัศนคติตอ่ ผู้กระทําผิด และการ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เสียหาย และเพื่อให้ เห็นถึงประสิทธิผลที่ชดั เจน จึงทําการเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบด้ านต่างๆที่กล่าวมากับผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ และยังเป็ นการทดสอบสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในบทที่ 1
ความพึงพอใจ
สมมติ ฐานที ่ 1.1.1 ความพึงพอใจของผู้เสี ยหายต่อการดํ าเนิ นคดี ขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
จากการวิเคราะห์ผลพบว่า ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบส่วนใหญ่ต่างมีความ
พึงพอใจต่อการดําเนินคดี โดยร้ อยละ 92 ของผู้เสียหายในกลุ่มทดลองรู้ สึกพึงพอใจต่อการดําเนินคดี
และบางส่วนให้ เหตุผลว่า กระบวนการยุติธรรมให้ ความสําคัญกับผู้เสียหาย คดีมีความรวดเร็ ว ได้ รับ
คําแนะนําโดยตลอด มีการพูดคุยกันกับผู้กระทําผิด และร้ อยละ 88.1 ของผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบ
รู้สกึ พึงพอใจต่อการดําเนินคดี ผู้เสียหายส่วนหนึง่ ให้ เหตุผลว่าพึงพอใจเพราะคดีไม่มีอะไรมาก ไม่ร้ายแรง
และได้ รับคําแนะนําจากเจ้ าหน้ าที่ดี ทังนี
้ ้ ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบ (ตาราง 6-31)
84
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ตาราง 6-31 ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่ อการดําเนินคดี
ความพึงพอใจต่ อ
การดําเนินคดี
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
พึงพอใจ
ร้ อยละ
จํานวน
รวม
ร้ อยละ
Chi-Square = 2.065

ไม่พงึ พอใจ

ผู้เสียหาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
22
24
8.0
11.9
253
177
92.0
88.1
275
201
100.0
100.0
d.f. = 1 p= .151

สมมติ ฐานที ่ 1.1.2
ความพึ งพอใจของผู้เสี ยหายต่ อผลของการดํ าเนิ นคดี ขึ้นอยู่ กับการเข้าร่ วม
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ประเด็นความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีนนั ้ พบว่า ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลอง
ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 90.2 มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินคดี โดยบางส่วนให้ เหตุผลว่า เพราะมีสว่ นร่ วม
โดยตลอด ได้ รับการชดใช้ และคําขอโทษ คดีจบลงด้ วยดีและไม่ผกู ใจเจ็บ แต่บางส่วนที่ไม่พอใจให้ เหตุผล
ว่า เพราะไม่ทราบผลการพิพากษา จําเลยไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เป็ นต้ น ในขณะที่ผ้ ูเสียหายในกลุ่ม
้
เปรี ยบเทียบเพียงร้ อยละ 80.1 มีความพึงพอใจด้ านนี ้ โดยบางส่วนให้ เหตุผลว่า เพราะเป็ นไปตามขันตอน
กฎหมาย จําเลยได้ รับการลงโทษแล้ ว เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มเปรี ยบเทียบที่ไม่พอใจให้ เหตุผลว่า
จําเลยไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย หรื อได้ รับค่าเสียหายน้ อย จําเลยไม่สนใจแม้ ว่าผู้เสียหายจะบาดเจ็บ การ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดี มีความสัมพันธ์กบั การเข้ า
ร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-32)

ตาราง 6-32 ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่ อผลของการดําเนินคดี
ความพึงพอใจต่ อ
ผลการดําเนินคดี
ไม่พงึ พอใจ
พึงพอใจ
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จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ

ผู้เสียหาย
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
27
40
9.8
19.9
248
161
90.2
80.1
85
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ผู้เสียหาย
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรี ยบเทียบ
275
201
จํานวน
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 9.76 d.f. = 1 p= .002

ความพึงพอใจต่ อ
ผลการดําเนินคดี

ความรู้สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรม
สมมติ ฐานที ่ 1. 2.1 ความรู้สึกว่าได้รับความเป็ นธรรมของผูเ้ สียหายต่อการดําเนิ นคดี ขึ้นอยู่กบั การเข้า
ร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้เสียหายร้ อยละ 93.8 ของกลุ่มทดลอง รู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมจากการดําเนินคดี โดย
บางส่วนให้ เหตุผลว่า ผู้กระทําผิดได้ รับโอกาส และชดใช้ คา่ เสียหาย ในขณะที่ผ้ เู สียหายเพียงร้ อยละ 87.9
ของกลุม่ เปรี ยบเทียบ รู้ สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมในประเด็นเดียวกัน โดยให้ เหตุผลว่า จําเลยได้ รับการ
ลงโทษและชดใช้ ค่าเสียหาย จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบทางสถิติพบว่า ความรู้ สกึ ว่าได้ รับความเป็ น
ธรรมจากการดําเนินคดี มีความสัมพันธ์ กบั เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ
(ตาราง 6-33)
ตาราง 6-33 ความรู้สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้เสียหายต่ อการดําเนินคดี
ผู้เสียหาย
ความรู้สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรม
จากการดําเนินคดี
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
17
24
ไม่เป็ นธรรม
ร้ อยละ
6.2
12.1
จํานวน
258
175
เป็ นธรรม
ร้ อยละ
93.8
87.9
จํานวน
275
199
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 5.049 d.f. = 1 p= .025
สมมติ ฐานที ่ 1. 2.2 ความรู้ สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรมของผู้เสียหายขึ ้นอยู่กบั การเข้ า
ร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ผู้เสียหายร้ อยละ 92 ของกลุม่ ทดลอง รู้สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรม เนื่องจากได้
รับคําขอโทษ สามารถยุติความขัดแย้ ง และได้ ความสัมพันธ์ ที่ดีคืนมา และมีบางส่วนที่เห็นว่าผู้กระทํา
ผิ ด ได้ รั บ การลงโทษแล้ ว ส่ ว นผู้เ สี ย หายที่ เ ห็ น ว่า ผลของการดํ า เนิ น คดี ไ ม่ เ ป็ นธรรม ส่ว นหนึ่ ง เพราะ
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ผู้เสียหายยังไม่ชดใช้ ตามที่ตกลงกันไว้ และเห็นว่าควรลงโทษเพิ่ม ในขณะที่ผ้ เู สียหายเพียงร้ อยละ 85.6
ของกลุม่ เปรี ยบเทียบ รู้สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรม เนื่องจากจําเลยได้ รับโทษ จากการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทางสถิติพบว่า ความรู้ สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรมมีความสัมพันธ์
กับเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-34)
ตาราง 6-34 ความรู้สึกว่ าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรมของผู้เสียหาย
ผู้เสียหาย
ความรู้สึกว่ าผลของการดําเนินคดี
มีความเป็ นธรรม
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
22
29
ไม่เป็ นธรรม
ร้ อยละ
8.0
14.4
จํานวน
253
172
เป็ นธรรม
ร้ อยละ
92.0
85.6
จํานวน
275
201
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 5.015 d.f. = 1 p= .025
การตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้เสียหาย
การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้เ สี ย หายประกอบด้ ว ยการเยี ย วยาทางด้ า นจิ ต ใจ ซึ่ง
ประกอบด้ วยการได้ รับการขอโทษ การได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ ้น การได้ รับคําตอบในสิง่ ที่
สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ และการร่ วมตัดสินใจในการจัดการกับปั ญหา และการเยียวยาทางด้ านวัตถุ ซึ่ง
ั ้ ดังนี ้
หมายถึงการได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหาย ผลการวิจยั สรุปได้ ตามสมมติฐานที่ตงไว้
สมมติ ฐานที ่ 1.3.1 การเยี ยวยาทางด้านจิ ตใจของผูเ้ สียหายขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
เชิ งสมานฉันท์
การเยียวยาทางด้ านจิตใจประกอบด้ วยการได้ รับการขอโทษ การได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทาง
ลบที่เกิดขึ ้น การได้ รับคําตอบในสิง่ ที่สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ และการร่วมตัดสินใจในการจัดการกับปั ญหา ผล
การวิเคราะห์ พบว่า ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองให้ คะแนนความพึงพอใจในประเด็นที่กล่าวมาข้ างต้ น ใน
ระดับสูง ตังแต่
้ 4.71 ถึง 4.95 คะแนน ในขณะที่ผ้ เู สียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบให้ คะแนนความพึงพอใจใน
ประเด็นเดียวกันในระดับค่อนข้ างตํ่า ตังแต่
้ 3.33 ถึง 3.64 คะแนน และการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองได้ รับการเยียวยาทางด้ านจิตใจมากกว่าผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมี
นัยสําคัญในทุกด้ าน (ตาราง 6-35) นอกจากนัน้ ยังพบว่า สัดส่วนผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการขอ
โทษมีมากกว่าสัดส่วนของผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบ โดยร้ อยละ 89.9 ของผู้เสียหายในกลุ่มทดลอง
ได้ รับการขอโทษจากผู้กระทําผิด ในขณะที่มีเพียงร้ อยละ 51 ของผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบที่ได้ รับการ
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ขอโทษจากผู้กระทําผิด (ตาราง 6-36) อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองบางคนเห็นว่า ยังไม่มีการ
แจ้ งผลคําพิพากษาให้ ทราบ และต้ องการรับทราบข้ อมูลในส่วนนี ้ด้ วย
ตาราง 6-35 การเยียวยาทางด้ านจิตใจของผู้เสียหาย
การเยียวยา
ได้ รับการขอโทษ
ได้ บอกกล่าวถึง
ผลกระทบทางลบ
ได้ รับคําตอบในสิง่ ที่
สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ
ร่วมตัดสินใจในการ
จัดการกับปั ญหา

ผู้เสียหาย

N

Mean

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรี ยบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรี ยบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรี ยบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรี ยบเทียบ

269
195
271
195
268
195
273
194

4.94
3.45
4.95
3.64
4.71
3.33
4.83
3.41

Std.
Deviation
1.435
1.641
1.199
1.528
1.266
1.531
1.316
1.535

t-test

df

p

10.140

383.456

.000

9.973

354.147

.000

10.262

368.595

.000

10.448

374.660

.000

ตาราง 6-36 การได้ รับการขอโทษจากผู้กระทําผิด
การได้ รับการขอโทษจากผู้กระทําผิด
ไม่ได้ รับ
ได้ รับ
รวม

จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
Chi-Square = 90.301

ผู้เสียหาย
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
28
99
10.1
49.0
248
103
89.9
51.0
276
202
100.0
100.0
d.f. = 1 p= .000

สมมติ ฐานที ่ 1.3.2 การเยียวยาทางด้านวัตถุของผูเ้ สียหายขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์
การเยียวยาทางด้ านวัตถุในงานวิจยั นี ้ กําหนดให้ เป็ นการได้ รับการชดใช้ เงินค่าเสียหาย แม้ ว่า
งานวิจยั นี ้จะไม่ได้ สอบถามโดยตรงว่ามีผ้ เู สียหายที่ได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหายจํานวนเท่าใดในแต่ละกลุ่ม
แต่มีความเป็ นไปได้ วา่ ผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบจะมีโอกาสได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหายจากผู้กระทําผิด
เช่นเดียวกับผู้เสียหายในกลุม่ ทดลอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจ คือ ความพึงพอใจที่มีตอ่ การได้ รับการ
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ชดใช้ พบว่า ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองให้ คะแนนความพึงพอใจต่อการได้ รับการชดใช้ ในระดับค่อนข้ างสูง
คือ 4.25 คะแนน ในขณะที่ผ้ เู สียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบให้ คะแนนความพึงพอใจในประเด็นเดียวกัน
เพียง 3.6 คะแนน ซึง่ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-37)
ตาราง 6-37 การเยียวยาทางด้ านวัตถุของผู้เสียหาย
การเยียวยา

ผู้เสียหาย

ได้ รับชดใช้ เงิน กลุม่ ทดลอง
ค่าเสียหาย
กลุม่ เปรี ยบเทียบ

N

Mean

271
196

4.25
3.60

Std.
Deviation
1.744
1.726

t-test

df

p

4.017

465

.000

ทัศนคติต่อผู้กระทําผิด
การประเมินทัศนคติของผู้เสียหายต่อผู้กระทําผิดเป็ นการถามถึงความรู้ สกึ ที่มีกบั ผู้กระทําผิดใน
เวลาที่เก็บข้ อมูล ซึง่ เกิดขึ ้นหลังจากที่เวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือนหลังเกิดเหตุ โดยจะถามถึงความรู้สกึ
ทางบวกต่อผู้กระทําผิด ความรู้สกึ กลัวผู้กระทําผิด และความรู้สกึ ว่าผู้กระทําผิดรับผิดชอบ
สมมติ ฐานที ่ 1.4.1 ความรู้สึกทางบวกของผูเ้ สียหายต่อผูก้ ระทําผิ ดขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองร้ อยละ 63.3 ตอบว่ารู้ สึกทางบวกต่อผู้กระทําผิดภายหลังจากที่เวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง ในขณะที่ผ้ เู สียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบเพียงร้ อยละ 30.7 รู้ สกึ ทางบวก และผู้เสียหาย
ในกลุม่ เปรี ยบเทียบส่วนใหญ่ ร้ อยละ 69.3 ยังคงไม่ร้ ูสกึ ทางบวกกับผู้กระทําผิด ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
แสดงให้ เห็นว่า ความรู้สกึ ทางบวกต่อผู้กระทําผิด มีความสัมพันธ์กบั การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-38) อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายบางส่วนยังคงรู้สกึ เฉยๆหรื อไม่อยาก
พบผู้กระทําผิด โดยเฉพาะกรณีที่ผ้ กู ระทําผิดยังไม่ทําตามข้ อตกลงหรื อปฏิบตั ไิ ม่ครบ
ตาราง 6-38 ความรู้สึกทางบวกต่ อผู้กระทําผิด
ความรู้สึกทางบวก
ไม่ร้ ูสกึ ทางบวก
รู้สกึ ทางบวก
รวม
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จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ

ผู้เสียหาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
102
140
36.7
69.3
176
62
63.3
30.7
278
202
100.0
100.0
89
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ผู้เสียหาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
Chi-Square = 49.787 d.f. = 1 p= .000

ความรู้สึกทางบวก

สมมติ ฐานที ่ 1.4.2 ความรู้สึกกลัวผูก้ ระทําผิ ดขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 64.7 ไม่ร้ ูสกึ กลัวผู้กระทําผิดหลังจากเวลาผ่านไป
ในขณะที่ผ้ เู สียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบมีเพียงร้ อยละ 50.5 ที่ไม่ร้ ูสกึ กลัวผู้กระทําผิดหลังจากเวลาผ่านไป
และร้ อยละ 27 ยัง คงรู้ สึก กลัว อยู่ ในขณะที่ ผ้ ูเ สี ย หายในกกลุ่ม ทดลอง เพี ย งร้ อยละ 11.5 รู้ สึก กลัว
ผู้กระทําผิด ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติแสดงให้ เห็นว่า ความรู้ สึกกลัวผู้กระทําผิดขึน้ อยู่กับการเข้ าร่ วม
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-39)
ตาราง 6-39 ความรู้สึกกลัวผู้กระทําผิด
ผู้เสียหาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
180
101
ร้ อยละ
64.7
50.5
จํานวน
32
54
ร้ อยละ
11.5
27.0
จํานวน
66
45
ร้ อยละ
23.7
22.5
จํานวน
278
200
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 19.605 d.f. = 2 p= .000

ความรู้สึกกลัวผู้กระทําผิด
ไม่ใช่
ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

สมมติ ฐานที ่ 1.4.3 ความรู้สึกว่าผูก้ ระทําผิ ดรับผิ ดชอบอย่างเหมาะสมขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองร้ อยละ 72.9 รู้ สึกว่าผู้กระทําผิดรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ในขณะที่
ผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบเพียงร้ อยละ 54.6 รู้สกึ เช่นเดียวกัน และร้ อยละ 45.4 ของผู้เสียหายในกลุม่
เปรี ยบเที ยบไม่ร้ ู สึกว่าผู้กระทํ าผิดรั บผิดชอบอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ความรู้ สึกว่า
ผู้กระทําผิดรับผิดชอบอย่างเหมาะสมขึ ้นอยู่กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างมี
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นัยสําคัญ (ตาราง 6-40) ผู้เสียหายบางคนยังให้ เหตุผลว่ารู้สกึ ว่าผู้กระทําผิดรับผิดชอบ เพราะผู้กระทําผิด
ขอโทษผู้เสียหาย และแสดงความสํานึกผิด
ตาราง 6-40 ความรู้สึกว่ าผู้กระทําผิดรับผิดชอบอย่ างเหมาะสม
ผู้เสียหาย
ความรู้สึกว่ าผู้กระทําผิดรับผิดชอบ
อย่ างเหมาะสม
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
75
89
ไม่ใช่
ร้ อยละ
27.1
45.4
จํานวน
202
107
ใช่
ร้ อยละ
72.9
54.6
จํานวน
277
196
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 17.031 d.f. = 1 p= .000
ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ทม่ี ีผ้ ูกระทําผิด
การวิเคราะห์ ผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่มีผ้ ูกระทําผิดประกอบด้ วย
ประเด็นต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความรู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรม การแสดงความรับผิดชอบ ทัศนคติ
ต่อ ผู้เ สีย หาย และการกระทํ า ผิ ดซํ า้ และเพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึง ประสิท ธิ ผ ลที่ ชัด เจน จึง ทํ า การเปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบด้ านต่างๆที่กล่าวมากับผู้กระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ และทดสอบสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในบทที่ 1
ความพึงพอใจ
สมมติ ฐานที ่ 2.1.1 ความพึงพอใจของผูก้ ระทํ าผิ ดต่อการดํ าเนิ นคดี ขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 95.7 มีความพึงพอใจต่อการดําเนินคดี โดยให้
เหตุผลประกอบ เช่น เป็ นการหาทางออกร่ วมกัน ได้ รับโอกาสปรับปรุ งตนเอง เป็ นต้ น ในขณะที่ผ้ กู ระทํา
ผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบ ร้ อยละ 92.2 พึงพอใจในด้ านเดียวกัน โดยให้ เหตุผล เช่น มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย เป็ นไปตามขันตอนไม่
้
ยุ่งยาก เป็ นต้ น ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติไม่พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้กระทําผิดต่อการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมี
นัยสําคัญ (ตาราง 6-41)
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ตาราง 6-41 ความพึงพอใจของผู้กระทําผิดต่ อการดําเนินคดี
ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
11
17
ไม่พงึ พอใจ
ร้ อยละ
4.3
7.8
จํานวน
247
200
พึงพอใจ
ร้ อยละ
95.7
92.2
จํานวน
258
217
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 2.709 d.f. = 1 p= .100
ความพึงพอใจต่ อ
การดําเนินการ

สมมติ ฐานที ่ 2.1.2
ความพึงพอใจของผู้กระทํ าผิ ดต่อผลของการดํ าเนิ นคดี ขึ้นอยู่ กบั การเข้าร่ วม
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ส่วนความพึงพอใจของผู้กระทําผิดต่อผลของการดําเนินคดีนนั ้ พบว่า ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลอง
ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 96.5 มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินคดี และให้ เหตุผลต่างๆ เช่น ผู้เสียหายให้ อภัย
ได้ รับโอกาสกลับตัว เป็ นต้ น ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบร้ อยละ 90.4 มีความพึงพอใจด้ านนี ้
โดยให้ เหตุผลต่างๆ เช่น ไม่ต้องติดคุก ได้ รับโอกาสจากศาล เป็ นต้ น และพบว่า ความพึงพอใจด้ านนี ้ มี
ความสัมพันธ์กบั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-42)

ตาราง 6-42 ความพึงพอใจของผู้กระทําผิดต่ อผลของการดําเนินคดี
ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
9
21
ร้ อยละ
3.5
9.6
จํานวน
246
197
ร้ อยละ
96.5
90.4
จํานวน
255
218
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 7.371 d.f. = 1 p=.007

ความพึงพอใจต่ อ
ผลการดําเนินคดี
ไม่พงึ พอใจ
พึงพอใจ
รวม
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ความรู้ สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรม
สมมติ ฐานที ่ 2.2.1 ความรู้สึกว่าได้รับความเป็ นธรรมของผูก้ ระทําผิ ดต่อการดําเนิ นคดี ขึ้นอยู่กบั การเข้า
ร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 97.3 รู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมจากการ
ดําเนินคดี โดยบางส่วนให้ เหตุผลว่า ได้ รับความเป็ นธรรมเนื่องจากได้ พดู คุย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในขณะที่ ผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบ ร้ อยละ 91.7 รู้ สึกเช่นเดียวกัน โดยให้ เหตุผลว่า ศาลตัดสิน
ยุติธรรม มีการสืบเสาะข้ อเท็จจริ ง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ความรู้สกึ ว่าได้ รับความ
เป็ นธรรมจากการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างมี
นัยสําคัญ (ตาราง 6-43)
ตาราง 6-43 ความรู้สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้กระทําผิดต่ อการดําเนินคดี
ผู้กระทําผิด
ความรู้สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรม
จากการดําเนินคดี
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
7
18
ไม่เป็ นธรรม
ร้ อยละ
2.7
8.3
จํานวน
251
200
เป็ นธรรม
ร้ อยละ
97.3
91.7
จํานวน
258
218
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 7.297 d.f. = 1 p=.007
สมมติ ฐานที ่ 2. 2.2 ความรู้สึกว่าผลของการดําเนิ นคดีมีความเป็ นธรรมของผูก้ ระทําผิ ดขึ้นอยู่กบั การเข้า
ร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ในขณะเดียวกัน ไม่พบว่า ความรู้ สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรมมีความสัมพันธ์กบั
การเข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-44) โดยที่ผ้ กู ระทําผิดในกลุ่ม
ทดลอง ร้ อยละ 95.7 รู้สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรม โดยบางส่วนให้ เหตุผลว่า ได้ ไกล่เกลี่ย
และได้ รับโอกาสโดยไม่ต้องจําคุก และผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบ ร้ อยละ 93.1 รู้ สึกเช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้ ผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบให้ เหตุผลที่คล้ ายคลึงกันว่า เนื่องจากศาลให้ โอกาส และได้ รับการ
ลงโทษที่เหมาะสมแล้ ว
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ตาราง 6-44 ความรู้สึกว่ าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรมของผู้กระทําผิด
ผู้กระทําผิด
ความรู้สึกว่ าผลของการดําเนินคดีมี
ความเป็ นธรรม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
11
15
ไม่เป็ นธรรม
ร้ อยละ
4.3
6.9
จํานวน
244
203
เป็ นธรรม
ร้ อยละ
95.7
93.1
จํานวน
255
218
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 1.491 d.f. = 1 p=.222
การแสดงความรั บผิดชอบ
การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิดประกอบด้ วย การชดใช้ ให้ กบั ผู้เสียหายและชดใช้ ให้ กบั
ชุมชนอย่างเหมาะสม ความรู้สกึ ว่าได้ แสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และการขอโทษผู้เสียหาย
สมมติ ฐานที ่ 2. 3.1 ความรู้สึกว่าได้ชดใช้ความผิ ดให้กบั ผูเ้ สียหายขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้กระทําผิดในกกลุม่ ทดลองเห็นว่าตนเองได้ ชดใช้ ให้ กบั ผู้เสียหายในระดับสูงที่สดุ โดยให้ คะแนน
เฉลี่ย 5.25 คะแนน ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบเห็นว่าได้ ชดใช้ ให้ กบั ผู้เสียหายในระดับ
ค่อนข้ างสูง โดยให้ คะแนนเฉลี่ย 4.11 คะแนน ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า โอกาสในการชดใช้ ความ
เสียหายให้ กบั ผู้เสียหายขึ ้นอยูก่ บั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง
6-45) การชดใช้ ให้ กับผู้เ สี ย หายส่วนใหญ่ เ ป็ นการชดใช้ ด้ว ยเงิ น ซึ่ง จากข้ อ ตกลงที่ เ กิ ดขึน้ การชดใช้
ค่าเสียหายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 บาท และสูงสุดถึง 400,000 บาท และมีบางกรณีที่ตกลงว่าจะจ่ายให้
ผู้เสียหายเดือนละ 2,000 บาทจนกว่าจะถึงแก่กรรม
ตาราง 6-45 ความรู้สึกว่ าได้ ชดใช้ ความผิดให้ กับผู้เสียหาย
การชดใช้ ความผิด

ผู้กระทําผิด

ให้ ผ้ เู สียหาย

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรี ยบเทียบ

94

Std.
t-test
Deviation
255 5.25 1.058
9.359
212 4.11 1.491
N

Mean

df

p

370.663

.000
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สมมติ ฐานที ่ 2.3.2 ความรู้สึกว่ามี โอกาสได้ชดใช้ความผิ ดให้กบั ชุมชนขึ้ นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองรู้ สึกว่ามีโอกาสชดใช้ ความผิดให้ กบั ชุมชน โดยให้ คะแนนเฉลี่ย 4.62
คะแนน ส่วนผู้กระทํ าผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบให้ คะแนนเฉลี่ย 4.11 คะแนน แม้ ว่าคะแนนเฉลี่ยจะ
ใกล้ เคียงกัน แต่ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการชดใช้ ความเสียหายของผู้กระทําผิดให้ ชมุ ชนขึ ้นอยู่กบั
การเข้ า ร่ ว มกระบวนการยุติธรรมเชิ ง สมานฉัน ท์ อย่า งมี นัย สํ า คัญ (ตาราง 6-46) ทัง้ นี ้ ส่ว นหนึ่ง อาจ
เนื่องมาจากข้ อตกลงที่ทําขึ ้นจากการประชุมประสานสัมพันธภาพมีการกําหนดให้ ทํางานบริ การสังคม
หรื อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตาราง 6-46 ความรู้สึกว่ าได้ ชดใช้ ความผิดให้ กับชุมชน
การชดใช้ ความผิด
ให้ ชมุ ชน

ผู้กระทําผิด
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรี ยบเทียบ

Std.
t-test
Deviation
250 4.62 1.407
3.783
212 4.11 1.491
N

Mean

df

p

460

.000

สมมติ ฐานที ่ 2.3.3 ความรู้สึกว่าได้แสดงความรับผิ ดชอบอย่างเหมาะสมของผูก้ ระทําผิ ดขึ้นอยู่กบั การเข้า
ร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ในส่วนของการแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ผลการวิจยั พบว่า ผู้กระทําผิดในกลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่ ร้ อยละ 95.7เห็นว่าได้ แสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดยให้ เหตุผลต่างๆ เช่น
ผู้เสียหายไม่โกรธเคืองแล้ ว ได้ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ได้ ทําตามที่ผ้ เู สียหายต้ องการแล้ ว เป็ นต้ น ในขณะที่
ผู้กระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบร้ อยละ 87.5 เห็นว่าแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่
ให้ เหตุผลว่าได้ ชดใช้ ค่าเสียหายแล้ ว จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การแสดงความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมของผู้กระทํ าผิดขึน้ อยู่กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างมีนัยสําคัญ
(ตาราง 6-47)
ตาราง 6-47 ความรู้สึกว่ าได้ แสดงความรับผิดชอบอย่ างเหมาะสมของผู้กระทําผิด
การแสดงความรั บผิดชอบ
อย่ างเหมาะสม
จํานวน
ไม่เหมาะสม
ร้ อยละ
จํานวน
เหมาะสม
ร้ อยละ
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ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
11
27
4.3
12.5
245
189
95.7
87.5
95
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ผู้กระทําผิด
การแสดงความรั บผิดชอบ
อย่ างเหมาะสม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
256
216
จํานวน
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 10.649 d.f. = 1 p=.001
สมมติ ฐานที ่ 2.3.4 การขอโทษผูเ้ สียหายขึ้นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
การขอโทษผู้เสียหายนัน้ ผลการวิจยั พบว่า ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ ร้ อยละ 96.1 ได้
ขอโทษผู้เสียหาย ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบ มีเพียงร้ อยละ 68.7 ที่ขอโทษผู้เสียหาย ผล
การวิ เ คราะห์ พ บว่ า การขอโทษผู้เ สี ย หายมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การเข้ า ร่ ว มกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-48) ทังนี
้ ้ วิธีการขอโทษนัน้ กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 98
ได้ ขอโทษต่อหน้ า ในขณะที่กลุ่มเปรี ยบเทียบ ร้ อยละ 93.7 ที่ขอโทษต่อหน้ า และบางส่วนขอโทษทาง
โทรศัพท์หรื อผ่านบุคคลอื่น (ตาราง 6-49))
ตาราง 6-48 การขอโทษผู้เสียหาย
ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
10
68
ไม่ได้ ขอโทษ
ร้ อยละ
3.9
31.3
จํานวน
247
149
ขอโทษ
ร้ อยละ
96.1
68.7
จํานวน
257
217
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 64.464 d.f. = 1 p=.000
การขอโทษผู้เสียหาย

ตาราง 6-49 วิธีการขอโทษ
วิธีการ
ก่อนหรื อหลังการประชุม
ระหว่างประชุม
ขอโทษทางจดหมาย
ขอโทษต่อหน้ า
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ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
6.6
93.7
91.4
0
0
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วิธีการ
ขอโทษทางโทรศัพท์
ขอโทษผ่านบุคคลอื่น

ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2.0
4.2
0
2.1

ทัศนคติต่อผู้เสียหาย
สมมติ ฐานที ่ 2.4.1 ความรู้สึกทางบวกของผูก้ ระทําผิ ดต่อผูเ้ สี ยหายขึ้ นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 74.8 มีความรู้สกึ ทางบวกต่อผู้เสียหายในขณะที่
ถูกสัมภาษณ์ ซึง่ เป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน หลังการเกิดคดี ในขณะที่ ผู้กระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบมี
เพียงร้ อยละ 51.6 รู้ สึกทางบวกต่อผู้เสียหาย และผู้กระทําผิดร้ อยละ 48.4 ยังไม่ร้ ู สึกทางบวกกับ
ผู้เสียหาย โดยให้ เหตุผลต่างๆ เช่น ผู้เสียหายเรี ยกค่าเสียหายเกินกว่าเหตุ ไม่ต้องการพูดถึง หรื อพบกันอีก
รู้ สึกเฉยๆ เป็ นต้ น จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความรู้ สึกทางบวกของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายมี
ความสัมพันธ์กบั การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-50)
ตาราง 6-50 ความรู้สึกทางบวกของผู้กระทําผิดต่ อผู้เสียหาย
ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
65
105
ไม่ร้ ูสกึ ทางบวก
ร้ อยละ
25.2
48.4
จํานวน
193
112
รู้สกึ ทางบวก
ร้ อยละ
74.8
51.6
จํานวน
258
217
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 27.590 d.f. = 1 p= .000
ความรู้สึกทางบวก
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การกระทําผิดซํา้
สมมติ ฐานที ่ 2.5.1
การกระทํ าผิ ดซํ้ าของผูก้ ระทําผิ ดขึ้ นอยู่กบั การเข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์
ผู้ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ่ม ทดลองกระทํ า ผิดซํา้ หลัง จากที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุม ประสานสัม พัน ธภาพ
ประมาณ 6 เดือน จํานวน 3 คน หรื อร้ อยละ 1.2 โดยกระทําผิดซํ ้าในคดีใหม่ ได้ แก่ คดีการพนัน คดีบกุ รุก
และคดีเกี่ ยวกับยาเสพติด ส่วนผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบกระทําผิดซํ ้าหลังจากที่ ศาลพิจารณา
พิพากษาในคดีเดิมแล้ วประมาณ 6 เดือน จํานวน 5 คน หรื อร้ อยละ 2.3 โดยกระทําผิดซํ ้าในคดีใหม่ ได้ แก่
คดีบุกรุ ก คดีมีอาวุธปื นในครอบครอง และคดียาเสพติด และกระทําผิดในคดีเดิม ได้ แก่ คดียาเสพติด
จากการวิเคราะห์ ทางสถิติไม่พบว่าการกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิดขึ ้นอยู่กับการเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ (ตาราง 6-51)
ตาราง 6-51 การกระทําผิดซํา้ ของผู้กระทําผิด
ผู้กระทําผิด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
จํานวน
3
5
กระทําผิดซํ ้า
ร้ อยละ
1.2
2.3
จํานวน
256
213
ไม่กระทําผิดซํ ้า
ร้ อยละ
98.8
97.7
จํานวน
259
218
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = .925 d.f. = 1 p= .272
กระทําผิดซํา้

ปั จจัยทีม่ ีผลต่ อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในส่ ว นต่อ ไป เป็ นการวิ เ คราะห์ ห าปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉัน ท์ โดยวิเคราะห์ จากผู้เสียหายและผู้กระทํ าผิดในกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็ นผู้เข้ า ร่ ว ม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สําหรับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่นํามาวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) ภูมิหลังของ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ซึ่งประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 2) ฐานความผิด และ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําผิด และประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่
นํามาวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) ความพึงพอใจด้ านต่างๆ ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ประกอบด้ วย ความพึง
พอใจกับการดําเนินคดี ความพึงพอใจกับผลการดําเนินคดี ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม ความพึง
พอใจต่อข้ อตกลง และ 2) การกระทําผิดซํ ้า
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สมมติ ฐานที ่ 3.1 ความพึงพอใจของผูเ้ สียหายขึ้นอยู่กบั ภูมิหลัง
เมื่อนําภูมิหลังของผู้เสียหายทัง้ 4 ด้ านมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจ 4 ด้ าน
พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อการดําเนินคดี ผลการดําเนินคดี การจัดประชุม และข้ อตกลงไม่
ขึ ้นกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาของผู้เสียหายอย่างมีนยั สําคัญ แต่พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อ
ผลการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั รายได้ ของผู้เสียหายอย่างมีนยั สําคัญ โดยสามารถอธิบายได้ ว่า ผู้เสียหายส่วน
ใหญ่พึงพอใจต่อผลการดําเนินคดี แต่ผ้ ทู ี่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีสดั ส่วนผู้ที่พึงพอใจมากที่สดุ
(ร้ อยละ 92.9) ในขณะที่ผ้ เู สียหายที่มีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจน้ อยที่สดุ (ร้ อย
ละ 57.1) สรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั รายได้ ของ
ผู้เสียหาย โดยผู้ที่มีรายได้ น้อยมีจํานวนผู้ที่พงึ พอใจมากกว่าผู้ที่มีรายได้ สงู (ตาราง 6-52)
ตาราง 6-52 รายได้ กับความพึงพอใจของผู้เสียหาย
รายได้
ตํ่ากว่ า
10,001มากกว่ า
10,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท
จํานวน
14
10
3
ร้ อยละ
7.1
14.3
42.9
จํานวน
182
60
4
ร้ อยละ
92.9
85.7
57.1
จํานวน
196
70
7
ร้ อยละ
100.0
100.0
100.0
Chi-Square = 11.714 d.f. = 2 p= .003

ความพึงพอใจต่ อผลการ
ดําเนินคดี
ไม่พอใจ
พอใจ
รวม

สมมติ ฐานที ่ 3.2 ความพึงพอใจของผูเ้ สียหายขึ้นอยู่กบั ฐานความผิ ดทีต่ กเป็ นผูเ้ สียหาย
เมื่อนําฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหายมาจัดกลุม่ ใหม่โดยแบ่งฐานความผิดเป็ นคดีรุนแรง ได้ แก่
คดีเกี่ยวกับเพศ คดีตอ่ ชีวิต และคดีตอ่ ร่างกาย และคดีไม่รุนแรง ได้ แก่ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท
คดีบกุ รุ ก คดีขบั รถประมาทและความผิดตามพรบ.จราจร และนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ กบั ความ
พึงพอใจของผู้เสียหายในด้ านต่างๆ ทัง้ 4 ด้ าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อการดําเนินคดี ผล
การดําเนินคดี การจัดประชุม และข้ อตกลงไม่ขึ ้นอยูก่ บั ฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหายอย่างมีนยั สําคัญ
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สมมติ ฐานที ่ 3.3 ความพึงพอใจของผูเ้ สียหายขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ กบั ผูก้ ระทําผิ ด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิดกับความพึงพอใจทัง้
4 ด้ าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลการดําเนินคดี การจัดประชุม และข้ อตกลงไม่ขึ ้นกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิดอย่างมีนยั สําคัญ แต่พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหาย
ต่อการดําเนินคดีขึ ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิดอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ
ผู้เสียหายส่วนใหญ่พงึ พอใจต่อการดําเนินคดี แต่ผ้ เู สียหายที่ร้ ูจกั ผู้กระทําผิดมาก่อนการเกิดคดี มีสดั ส่วน
ผู้ที่พงึ พอใจมากที่สดุ (ร้ อยละ 96.3) ในขณะที่ผ้ เู สียหายที่ไม่ร้ ูจกั ผู้กระทําผิดมาก่อน มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจ
น้ อยกว่า (ร้ อยละ 87.8) สรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อของการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั
ความสัมพันธ์ที่มีกบั ผู้กระทําผิดก่อนการเกิดคดี โดยผู้ที่ร้ ูจกั ผู้กระทําผิดมีจํานวนผู้พงึ พอใจมากกว่าผู้ที่ไม่
รู้จกั (ตาราง 6-53)
ตาราง 6-53 ความสัมพันธ์ กับผู้กระทําผิดกับความพึงพอใจของผู้เสียหาย
ความสัมพันธ์ กับผู้กระทําผิด
ไม่ ร้ ู จัก
รู้ จัก
จํานวน
17
5
ไม่พอใจ
ร้ อยละ
12.2
3.7
จํานวน
122
131
พึงพอใจ
ร้ อยละ
87.8
96.3
จํานวน
139
136
รวม
ร้ อยละ
100.0
100.0
Chi-Square = 6.834 d.f. = 1 p= ..017

ความพึงพอใจต่ อการดําเนินคดี

สมมติ ฐานที ่ 3.4 ความพึงพอใจของผูก้ ระทําผิ ดขึ้นอยู่กบั ภูมิหลัง
เมื่อนําปั จจัยด้ านภูมิหลังมาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของผู้กระทําผิดด้ าน
ต่างๆ พบว่า ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ เนื่องจากผู้กระทําผิดที่พึงพอใจในแต่ละด้ านมีจํานวนมากทําให้
จํานวนที่คาดไว้ (Expected Count) ของผู้ที่ไม่พึงพอใจที่น้อยกว่า 5 มีเกิน 20% ทําให้ ไม่สามารถ
วิเคราะห์ผลทางสถิตไิ ด้
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สมมติ ฐานที ่ 3.5 ความพึงพอใจของผูก้ ระทําผิ ดขึ้นอยู่กบั ฐานความผิ ด
เมื่อนําฐานความผิดมาจัดกลุม่ โดยแบ่งฐานความผิดเป็ นคดีรุนแรง ได้ แก่ คดีเกี่ยวกับเพศ คดีต่อ
ชีวิต และคดีต่อร่ างกาย และคดีไม่รุนแรง ได้ แก่ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท คดีบุกรุ ก คดีขบั รถ
ประมาทและความผิ ดตามพรบ.จราจร และนํ า มาวิ เ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ กับ ความพึงพอใจของ
ผู้กระทําผิดทัง้ 4 ด้ าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้กระทําผิดต่อการดําเนินคดี ผลการดําเนินคดี การจัด
ประชุม และข้ อตกลงไม่ขึ ้นอยูก่ บั ฐานความผิดอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติ ฐานที ่ 3.6 การกระทําผิ ดซํ้ าขึ้นอยู่กบั ภูมิหลัง
เมื่อนําปั จจัยด้ านภูมิหลังของผู้กระทําผิดมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั การกระทําผิดซํ ้า พบว่า
ไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ผ ลได้ เนื่ อ งจากผู้ก ระทํ า ผิ ด ที่ ก ระทํ า ผิ ด ซํ า้ มี น้ อ ยมาก ทํ า ให้ จํ า นวนที่ ค าดไว้
(Expected Count) ของผู้ไม่กระทําผิดซํ ้าที่น้อยกว่า 5 มีเกิน 20% ทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์ผลทาง
สถิตไิ ด้
โดยสรุป จากการวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กับรายได้ ของ
ผู้เสียหาย โดยผู้ที่พึงพอใจส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่มีรายได้ น้อย และยังพบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อ
ของการดําเนินคดีขึ ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ที่มีกบั ผู้กระทําผิดก่อนการเกิดคดี โดยผู้ที่พงึ พอใจส่วนใหญ่เป็ น
ผู้ที่ร้ ูจกั ผู้กระทําผิดมาก่อน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนยั สําคัญระหว่างเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหายกับความพึงพอใจด้ านต่างๆ ส่วนปั จจัยของผู้กระทํา
ผิดนัน้ พบว่า จํานวนผู้กระทําผิดที่พึงพอใจในแต่ละด้ านมีมากกว่าผู้ทีไม่พึงพอใจมาก ทําให้ ไม่สามารถ
มพันธ์ระหว่างภูมิหลังของผู้กระทําผิด
วิเคราะห์ผลทางสถิตเิ พื่อหาความสัมพันธ์ได้ รวมทังการหาความสั
้
กับ การกระทํ า ผิ ด ซํ า้ ด้ ว ย ซึ่ ง พบว่ า ผู้ก ระทํ า ผิ ด ซํ า้ มี จํ า นวนน้ อ ยมากทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ได้

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

101

ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด

102

สถาบันวิจยั และพัฒนา กรมคุมประพฤติ

ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด

บทที่ 7 สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี ้ เป็ นการสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั ในประเด็นต่างๆ ทังด้
้ านกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉัน ท์ ที่ จัดขึน้ โดยกรมคุม ประพฤติ ผลกระทบที่ เ กิ ดขึน้ กับ ผู้เ สี ย หายและผู้ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และเปรี ยบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่
ไม่ได้ เข้ าร่ วม และวิเคราะห์ หาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในส่วนสุดท้ า ย คณะผู้วิจัยได้ นําเสนอข้ อเสนอแนะที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนางานยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ทงในระดั
ั้
บหน่วยงาน และระดับกระบวนการยุติธรรม โดยข้ อเสนอแนะบางส่วนเป็ นข้ อมูลที่
รวบรวมมาจากการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุตธิ รรม

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทํา
ผิด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ ที่ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ
ศึกษาถึงผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในประเด็น
ต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรม ทัศนคติที่มีต่อกันระหว่างผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิด การตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เสียหาย การแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด การ
ชดใช้ ของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายและชุมชน และการกระทําผิดซํ ้า และเพื่อประเมินประสิทธิ ผลของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ งานวิจัยนี ้ จึงได้ ออกแบบให้ เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Design) โดยทําการเปรี ยบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ระหว่าง
ผู้ที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มทดลอง) กับผู้ที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม (กลุ่มเปรี ยบเทียบ) ซึง่
เป็ นคดีที่ดําเนินการโดยกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแบบปกติ นอกจากนัน้ ยังได้ วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
้
กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ เป็ นคดีที่ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และอยูใ่ นระหว่างขันตอนการ
สืบ เสาะและพิ นิ จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ประกอบด้ ว ยคดีที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุม
ประสานสัมพันธภาพที่ จัดโดยสํานักงานคุมประพฤติ และคดีที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมการประชุมดังกล่าว และ
พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ คณะผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม โดยเก็บ
ข้ อมูลจากสํานักงานคุมประพฤติจํานวน 25 แห่งจากภาคต่างๆทัว่ ประเทศ
ผลการวิจยั แบ่งได้ เป็ น 5 ส่วน คือ
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
2) การประชุมประสานสัมพันธภาพ: กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ดําเนินการโดย
กรมคุมประพฤติ
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3) ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่มีผ้ เู สียหาย
4) ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่มีผ้ กู ระทําผิด
5) ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ ประกอบด้ วยคดีที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรื อการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ (กลุ่มทดลอง) จํานวน 259 คดี แบ่งเป็ นผู้เสียหายจํานวน 278 คน และ
ผู้กระทําผิดจํานวน 259 คน คดีที่ไม่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มเปรี ยบเทียบ)
จํานวน 218 คดี แบ่งเป็ นผู้เสียหายจํานวน 201 คน และผู้กระทําผิดจํานวน 218 คน และพนักงานคุม
ประพฤติสมานฉันท์ จํานวน 127 คน
ข้ อมูลทั่วไปของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบประกอบด้ วยเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่
ใกล้ เคียงกัน อายุเฉลี่ยประมาณ 38 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้ ว มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา นับถือ
ศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน เป็ นผู้เสียหายในฐาน
ความผิดขับรถประมาทหรื อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มเปรี ยบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในด้ านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึก ษา ศาสนา อาชี พ แต่มี ค วามแตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ในด้ า นรายได้ ต่อ เดื อ น และฐาน
ความผิดที่ ตกเป็ นผู้เสียหาย แต่เมื่อดูในภาพรวมแล้ วทัง้ สองกลุ่มต่างก็เป็ นผู้ที่มีรายได้ ตํ่าได้ แก่ ไม่มี
รายได้ รายได้ ไม่แน่นอน และรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท และเป็ นผู้เสียหายในฐานความผิดที่ไม่รุนแรง
ข้ อมูลทั่วไปของผู้กระทําผิด
ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 34 ปี ส่วนใหญ่
สมรสแล้ ว มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และมีรายได้ ตํ่า
กว่า 10,000 บาทต่อเดือน กระทําผิดในฐานความผิดขับรถประมาทหรื อพระราชบัญญัติจราจรทางบก
และไม่เคยกระทําผิดมาก่อน ข้ อมูลทั่วไปของผู้กระทํ าผิดในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในด้ านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ
และประวัติการกระทําผิด แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในด้ านรายได้ ต่อเดือน ฐานความผิด
แต่เมื่อดูในภาพรวมแล้ วทัง้ สองกลุ่มต่างก็เป็ นผู้ที่มีรายได้ ตํ่า ได้ แก่ ไม่มีรายได้ รายได้ ไม่แน่นอน และ
รายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท สําหรับฐานความผิดที่กระทําผิดนัน้ มีความต่างกันในคดีขบั ประมาท/พรบ.
จราจร คดีตอ่ ชีวิต และคดีบกุ รุก โดยสรุปกลุม่ ทดลองกระทําผิดในคดีที่มีความรุนแรงในสัดส่วนที่มากกว่า
กลุม่ เปรี ยบเทียบ
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ข้ อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์
พนัก งานคุม ประพฤติ ส มานฉั น ท์ ห รื อ คนกลาง ส่ ว นใหญ่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดับ ชํ า นาญการ
รองลงมาเป็ นตําแหน่งระดับปฏิบตั กิ าร มีสดั ส่วนเพศหญิงและเพศชายใกล้ เคียงกัน อายุเฉลี่ย 38 ปี ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ซึง่ เป็ นหลักสูตรหลักในการอบรมเจ้ าหน้ าที่เพื่อทําหน้ าที่คนกลาง มีประสบการณ์ในการทํา
หน้ าที่คนกลางมาแล้ ว 1-2 ปี หรื อน้ อยกว่า ส่วนใหญ่เคยจัดประชุมประสานสัมพันธภาพมาแล้ ว 5-10 คดี
ส่ วนที่ 2 การประชุมประสานสัมพันธภาพ:
ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ท่ ี

การเตรี ยมความพร้ อมของคนกลาง ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 99.3
และ 99.2 ตามลําดับ เห็นว่าคนกลางมีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการประชุม และให้ คะแนนในการ
เตรี ยมความพร้ อมในระดับสูงที่สดุ ในทุกด้ าน ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีการประชุม การ
อธิบายให้ ร้ ู และเข้ าใจสิทธิประโยชน์ของการเข้ าร่ วมประชุม ซึง่ ผลการวิจยั นี ้ สอดคล้ องกับการวิจยั เรื่ อง
สิทธิมนุษยชนในวิถีทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุม่ สืบเสาะและพินิจ, 2550) ที่พบว่าผู้เสียหาย
และผู้กระทําผิดมีการรับรู้ และทําความเข้ าใจเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ถึงความหมาย
วัตถุประสงค์ ขันตอนการดํ
้
าเนินการ และผลที่จะเกิดขึ ้นจากการใช้ กระบวนการนี ้ก่อนการประชุม โดยคน
กลางแจ้ งและอภิปรายให้ ทราบ อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ส่วน
ใหญ่ ไ ม่ ร้ ู ว่า การมาพบกัน นัน้ เป็ นการประชุม ประสานสัม พัน ธภาพ อาจเนื่ อ งจากการจัด ประชุม ที่
สํานักงานคุมประพฤติ ทําให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดไม่ร้ ูสกึ ว่าการประชุมแตกต่างจากการมาให้ ข้อมูล
ในขันตอนสื
้
บเสาะ
เมื่อสอบถามคนกลางถึงวิธีการที่ใช้ ในการติดต่อผู้เสียหายและผู้กระทําผิด พบว่า วิธีที่ใช้ มาก
ที่สดุ คือ การให้ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวนเป็ นผู้ติดต่อ โดยให้ คะแนนสูงถึง 5.2 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 6 คะแนน สําหรับในประเด็นนี ้ มีข้อสังเกตว่า การเชิญชวนผู้เสียหายและผู้กระทําผิดให้ มาเข้ า
ร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อาจทําได้ ไม่ดีนัก และอาจส่งผลให้ มีคดีที่เข้ าร่ วมน้ อย หาก
พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวนไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ
อาจทําให้ เกิดผลเสียได้ อย่างเช่นในกรณีนี ้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า พนักงานคุมประพฤติให้
จํ าเลยเป็ นผู้ติดต่อผู้เ สีย หาย เพื่ อนัดหมายการประชุมประสานสัมพันธภาพ เนื่ องจากพนัก งานคุม
ประพฤติเจ้ าของสํานวนไม่ทราบเบอร์ ตดิ ต่อ ซึง่ ผู้เสียหายเล่าว่า รู้สกึ ตกใจและไม่กล้ ามาพบ เนื่องจากไม่
ทราบเจตนาในการนัดหมาย ต่อมาจึงเข้ าใจวัตถุประสงค์เมื่อพนักงานคุมประพฤติชี ้แจงในภายหลัง
ความสมัครใจในการเข้ าร่ วม ผู้เสียหายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สว่ นใหญ่
สมัครใจเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้กระทําผิดที่เข้ าร่ วมทุกคนแจ้ งว่าสมัครใจ เหตุผลที่ผ้ ูเสียหายเข้ าร่ วม
ประชุม ได้ แก่ ต้ องการบอกกล่าวถึงผลกระทบ ต้ องการรับเงินชดใช้ ค่าเสียหาย ต้ องการรับคําขอโทษ
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ต้ องการช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ เป็ นคนดี และมีผ้ เู สียหายบางคนเห็นว่า การเข้ าร่ วมจะช่วยในการปรับ
ความเข้ า ใจเพื่ อ ไม่ให้ ผ้ ูก ระทํ า ผิด มาก่ อ กวนอี ก ส่ว นผู้ก ระทํ า ผิ ด ให้ เ หตุผ ลในการเข้ า ร่ ว มประชุม ว่ า
ต้ องการขอโทษผู้เสียหาย เพื่อรับผิดชอบในสิง่ ที่เกิดขึ ้น และเพื่อบอกผู้เสียหายให้ ทราบถึงเหตุผลที่ทําผิด
ในครัง้ นี ้
อย่างไรก็ตาม เหตุผลในการเข้ าร่ วมของผู้กระทําผิดอาจมีเหตุผลอื่นๆ ร่ วมด้ วยก็ได้ เนื่องจากคน
กลางเห็นว่า เหตุผลหลักที่ผ้ กู ระทําผิดเข้ าร่ วมประชุม คือ เพื่อลดหย่อนโทษ ส่วนเหตุผลที่ผ้ เู สียหายและ
ผู้กระทําผิดเข้ าร่ วมการประชุม คนกลางเห็นว่า เพื่อรับเงินชดใช้ คา่ เสียหาย และเห็นว่ามีเพียงส่วนน้ อยที่
เข้ าร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ เป็ นคนดี นอกจากนี ้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทํา
ผิดได้ มีการพูดคุยตกลงกันมาก่อนที่จะมาเข้ าร่ วมการประชุม และการประชุมทําให้ มีการบันทึกเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับงานวิจัยในต่างประเทศแล้ ว พบว่า อัตราการเข้ าร่ วมของผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดสูงเช่นเดียวกัน คือ มากกว่าร้ อยละ 90 และเหตุผลที่ผ้ เู สียหายเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์คล้ ายกันกับงานวิจยั นี ้ โดยให้ เหตุผลเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงความรู้ สกึ ต่อผู้กระทําผิด
เกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์ ที่ ต นตกเป็ นเหยื่ อ อาชญากรรม การเยี ย วยาและชดใช้ ท่ี มี โ อกาสได้ รั บ มากกว่ า
กระบวนการยุติธรรมแบบปกติ และการได้ รับค่าชดใช้ ความเสียหาย(McCold, 2003; Strang &
Sherman, 2003; Sherman, Strang และ Woods, 2000)
แม้ วา่ ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์สว่ นใหญ่จะสมัครใจ
แต่ ห ากพิ จ ารณาอัต ราการเข้ า ร่ ว มโดยเที ย บกับ คดี ที่ เ ข้ า หลัก เกณฑ์ แ ล้ ว พบว่ า อัต ราการเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั ตํ่ามาก จากสถิติของกรมคุมประพฤติพบว่า จํานวนคดีที่เข้ าร่ วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2550 โดยลดลงเฉลี่ยร้ อยละ 26 ต่อปี
ั้
และเมื่อสอบถาม
และในปี 2552 มีคดีที่สมัครใจเข้ าร่วม เพียงร้ อยละ 5 ของคดีที่เข้ าหลักเกณฑ์ทงหมด
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบ ซึ่งเป็ นคดีที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม พบว่าผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
ร้ อยละ 63 และ 52 ตามลําดับ ไม่ทราบว่ามีการประชุมประสานสัมพันธภาพ และผู้เสียหายร้ อยละ 56.9
และผู้กระทําผิดร้ อยละ 75.7 ตอบว่าสนใจจะเข้ าร่ วม สําหรับสาเหตุที่มีคดีเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ลดลง อาจเกิดขึ ้นจากขันตอนการเชิ
้
ญชวนและการชี ้แจงทําความเข้ าใจ ซึง่ ยังเป็ นจุดอ่อน
ของกรมคุมประพฤติ หากพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสํานวนที่เป็ นผู้ติดต่อยังไม่เข้ าใจหลักการและ
กระบวนการของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทังอาจเป็
้
นไปได้ ว่า พนักงานคุมประพฤติไม่มีเวลาในการจัด
ประชุม เนื่องจากภาระงานที่มากและเวลาที่จํากัด
รู ปแบบการประชุม การประชุมประสานสัมพันธภาพส่วนใหญ่จดั ขึ ้นที่สํานักงานคุมประพฤติ
บุคคลที่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนใหญ่ มีผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดฝ่ ายละ 1 คน อย่างไรก็ตาม พบว่า การ
ประชุมที่จดั ขึ ้น ไม่มีผ้ เู สียหายหรื อผู้กระทําผิดเข้ าร่ วม ประมาณร้ อยละ 1.6 และ 1.2 ตามลําดับ ซึง่ มี
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ความเป็ นไปได้ ว่า ผู้เสียหายหรื อผู้กระทําผิดอาจส่งตัวแทนเข้ าร่ วม ร้ อยละ 49.6 เป็ นผู้เสียหายและ
ผู้กระทํ าผิดที่ ร้ ู จักกัน เช่น เป็ นญาติ เป็ นคนรั กหรื อสามี-ภรรยา เป็ นเพื่อน หรื อเป็ นเพื่อนร่ วมงาน/
้ ้ เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิง
นายจ้ าง/ลูกจ้ าง ส่วนใหญ่ การประชุมจะจัดเพียง 1 ครัง้ ทังนี
สมานฉันท์ จะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับทังสองฝ่
้
าย ก่อนที่จะมาพบกัน และโดยปกติมกั จะทํา
ข้ อตกลงกันได้ ภายในเวลาการประชุมเพียงครั ง้ เดียว ซึ่งสอดคล้ องกันการดําเนินการในต่างประเทศ
ระยะเวลาการประชุมเฉลี่ย 67 นาที ส่วนการประชุมที่ใช้ เวลานานที่สดุ คือ 3 ชัว่ โมง 30 นาที และสันที
้ ่สดุ
คือ 15 นาที ซึ่งมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้ ทําความตกลงกันมาก่อนการเข้ าร่ วม
กระบวนการ หรื ออาจเป็ นเพราะกระบวนการประชุมไม่ประสบความสําเร็ จ ดังกรณีที่สมั ภาษณ์ เชิงลึก
พบว่า การประชุมที่สนั ้ เกิดจากผู้เสียหายมาร่ วมเพราะต้ องการให้ คดีจบ โดยไม่ต้องการสมานฉันท์กับ
ผู้กระทําผิด
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้เสียหายกับผู้กระทําผิดจํานวนครึ่ งหนึ่งของกลุ่มทดลอง มีความสัมพันธ์
กันมาก่อน แต่อาชญากรรมได้ ทําลายความสัมพันธ์นนลง
ั ้ ซึง่ หากไม่มีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
แล้ ว ความสัมพันธ์ที่เคยมีมาอาจไม่ได้ รับการฟื น้ ฟู
กระบวนการประชุม ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ พึงพอใจต่อการประชุมที่เกิดขึ ้น โดย
ให้ เหตุผลประกอบ เช่น ได้ มีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้ สกึ ต่อกัน ทําให้ เข้ าใจกัน มีโอกาสทําข้ อตกลงกัน
บางส่วนพึงพอใจต่อการประชุมเนื่องจากคนกลางให้ ความเป็ นกันเอง ช่วยไกล่เกลี่ย ให้ คําแนะนําที่ดี
และมีความเป็ นกลาง อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้เสียหายอาจไม่พงึ พอใจต่อการเข้ า
ร่วมกระบวนการได้ หากไม่สมัครใจเข้ าร่วม แต่ต้องมาประชุมเพราะพนักงานคุมประพฤติเรี ยกให้ มา และ
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อาจไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
เมื่ อ ถามเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ขณะเข้ า ร่ ว มประชุม โดยให้ ผ้ ูเ สี ย หายให้ ค ะแนน
ความสําคัญในแต่ละประเด็นและให้ ประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นดังกล่าวในขณะที่เข้ าร่ วมการ
ประชุม พบว่า ในภาพรวม ผู้เสียหายให้ ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ในระดับสูง และรู้ สึกพึงพอใจใน
ระดับสูงเช่นเดียวกัน ประเด็นดังกล่าว ได้ แก่ การให้ ผ้ กู ระทําผิดกล่าวคําขอโทษ การได้ มีโอกาสพูดคุยกับ
ผู้กระทําผิดว่าจะจัดการกับความผิดที่เกิดขึ ้นอย่างไรการได้ รับคําตอบจากผู้กระทําผิดในสิ่งที่เคยสงสัย
หรื อไม่เข้ าใจ การบอกผู้กระทําผิดให้ เข้ าใจถึงผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น การได้ รับการชดใช้ เงิน
ค่าเสียหายจากผู้กระทําผิด การที่ผ้ กู ระทําผิดแสดงความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เสียหายต่อประเด็นต่างๆ จะตํ่ากว่าคะแนนการให้ ความสําคัญ ซึง่ อาจหมายความได้ วา่ การเข้ าร่วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั ไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้เสียหายตามความคาดหวัง
ได้ เมื่อถามผู้เสียหายถึงความคิดเห็นที่มีต่อผู้กระทําผิดในระหว่างการประชุม ผู้เสียหายส่วนใหญ่ เห็น
ว่าผู้กระทําผิดดูสํานึกผิด มีเพียงส่วนน้ อยที่เห็นว่าผู้กระทําผิดมีท่าทีไม่เป็ นมิตร หรื อหลบเลี่ยงไม่เต็มใจ
เข้ าร่วม และบางส่วนตอบว่า ไม่แน่ใจ หรื อเห็นว่ามีท่าทีเฉยๆ
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เมื่อถามผู้กระทําผิดถึงประสบการณ์ที่ได้ รับขณะเข้ าร่ วมประชุม พบว่า ในภาพรวม ผู้กระทําผิด
ให้ ความสํ า คัญ กั บ ประเด็ น ต่ า งๆ ในระดับ สูง ถึ ง สูง ที่ สุด และรู้ สึก พึ ง พอใจในระดับ สูง ถึ ง สูง ที่ สุด
เช่นเดียวกัน ประเด็นดังกล่าว ได้ แก่ การขอโทษผู้เสียหาย การได้ พดู คุยกับผู้เสียหายถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นและ
วิธีการจัดการต่อไป โอกาสในการชดใช้ ความผิดให้ กับผู้เสียหายและชุมชนหรื อสังคม มีข้อสังเกตว่า
คะแนนความพึงพอใจของผู้กระทําผิดจะสูงกว่าคะแนนการให้ ความสําคัญในทุกด้ าน อาจกล่าวได้ ว่าการ
เข้ าร่ วมประชุมสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้กระทําผิดเกินความคาดหวังในหลายๆด้ าน สําหรับความรู้ สึก
ของผู้กระทําผิดต่อผู้เสียหายในขณะเข้ าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้เสียหายมีความจริ งใจ มีเพียงส่วน
น้ อยที่เห็นว่าผู้เสียหายมีท่าทีไม่เป็ นมิตร หรื อเข้ าร่ วมเพราะอยากได้ เงิน หรื อหลบเลี่ยงไม่เต็มใจเข้ าร่ วม
และบางส่วนตอบว่า ไม่แน่ใจ หรื อดูไม่ออก
ทังนี
้ ้ ความคิดเห็นของคนกลางต่อการประชุมนัน้ สอดคล้ องกับความคิดเห็นของผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิด โดยคนกลางเห็นว่า การประชุมที่จดั ขึ ้นมีลกั ษณะที่สร้ างความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทําผิด
และผู้เสียหายมากที่สดุ รองลงมา คือ การเยียวยาความรู้ สึกให้ กบั ผู้เสียหายและการทําให้ ผ้ กู ระทําผิด
สํานึกผิด และเห็นว่า การประชุมที่ผ้ กู ระทําผิดแกล้ งแสดงว่าสํานึกผิด มีคอ่ นข้ างน้ อย
ในขณะที่ประชุมผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ให้ คะแนนเกี่ยวกับบทบาทการดําเนินการประชุมด้ าน
บวกของคนกลางในระดับสูงถึงสูงที่สดุ ได้ แก่ บทบาทความเป็ นผู้นําในการดําเนินการ การอํานวยความ
้
ายยังเห็นว่า คนกลางมีความยุติธรรมในการ
สะดวก การให้ เวลาพูดมากพอ การเป็ นผู้ฟังที่ดี และทังสองฝ่
ดําเนินการประชุม อย่างไรก็ตาม พบว่า คนกลางประมาณร้ อยละ13.3 ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งเป็ นหลักสูตรหลักสําหรับการทําหน้ าที่คนกลาง แต่
อาจผ่านการอบรมในหลักสูตรอื่นๆที่คล้ ายกัน เช่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ เป็ นต้ น
การปฏิบัติตามข้ อตกลง การประชุมที่เกิดขึ ้นผู้เสียหายและผู้กระทําผิดสามารถทําข้ อตกลง
ร่ วมกันได้ ร้ อยละ 77.7 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่ตํ่ากว่าสัดส่วนการทําข้ อตกลงกันได้ ที่รวบรวมโดยกรมคุม
ประพฤติ ในปี งบประมาณพ.ศ. 2552 ซึง่ เป็ นร้ อยละ 91.8 นอกจากนัน้ พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทํา
ารวจ หรื อบริ ษัทประกัน
ผิดบางส่วนได้ ทําข้ อตกลงกันก่อนที่จะมาจัดประชุม เช่น ตกลงกันได้ ในชันของตํ
้
เป็ นผู้จ่ายค่าเสียหายให้ เป็ นต้ น ในกรณีที่สามารถทําข้ อตกลง ข้ อตกลงที่ได้ สว่ นใหญ่เป็ นการขอโทษด้ วย
วาจา รองลงมาเป็ นการจ่ายเงินชดใช้ และมีการทําข้ อตกลงอื่นๆ เช่น การประชุมหมู่บ้านเพื่อให้ ชุมชน
รับทราบ การให้ ประกันจ่ายเงินบางส่วนร่ วมด้ วย การไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรื อร่วมในงานศพ การพาไป
พบแพทย์ทกุ ครัง้ เป็ นต้ น ข้ อตกลงที่ได้ อาจมีมากกว่า 1 อย่าง สําหรับเงินที่จ่ายชดใช้ โดยเฉลี่ยประมาณ
3 หมื่นกว่าบาท วงเงินที่มีการชดใช้ มากที่สดุ คือ 4 แสนบาท และมี 1 คดีที่ผ้ กู ระทําผิดตกลงจ่ายเงินเดือน
ให้ กบั ผู้เสียหายเดือนละ 2,000 บาทตลอดชีวิต วงเงินตํ่าสุดที่จ่าย คือ 300 บาท จะเห็นได้ ว่าข้ อตกลงที่
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เกิ ดจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะมีความหลากหลายและสร้ างสรรค์ ไม่จํากัดอยู่ที่การ
ลงโทษผู้กระทําผิดแต่เพียงอย่างเดียว และมักจะตรงตามความต้ องการของผู้เสียหายและอยู่ในขอบเขตที่
ผู้กระทําผิดจะปฏิบตั ติ ามได้
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เห็นว่า ข้ อตกลงมีความยุติธรรม และพึงพอใจต่อข้ อตกลง
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิด
ร้ อยละ 97.4 เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง แต่มีผ้ เู สียหายเพียงร้ อยละ 83.4 ที่เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลง ซึ่งมีจํานวนน้ อยกว่าผู้กระทํ าผิด ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่า ผู้กระทํ าผิดอาจเห็ นว่าได้ ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงแล้ ว แต่ผ้ เู สียหายเห็นว่า การปฎิบตั ิยงั ไม่ดีในประเด็นนี ้ คนกลางให้ ความเห็นว่ายังติดตามผล
การปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงไม่ได้ มากเท่าที่ควร ซึง่ อาจเป็ นผลให้ ผ้ กู ระทําผิดบางส่วนไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลง
ส่ วนที่ 3 ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ท่ มี ีผ้ ูเสียหาย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (กลุ่มทดลอง) ได้ รับ
ผลกระทบทางบวกต่างจากผู้เสียหายที่ไม่ได้ เข้ าร่วม (กลุม่ เปรี ยบเทียบ) อย่างมีนยั สําคัญในประเด็นต่างๆ
สรุปได้ ดงั นี ้
ความพึงพอใจของผู้เสียหาย (Victim’s Satisfaction)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 92 มีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินคดี และร้ อยละ 90.2 มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินคดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ เปรี ยบเทียบ
แล้ ว ไม่พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั การเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ ส่วนความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีนนั ้
พบว่า ความพึงพอใจด้ านนี ้ มีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมี
นัยสําคัญ หรื ออาจหมายความได้ วา่ การเข้ าร่วมกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทําให้ ผ้ เู สียหายรู้สกึ
พึงพอใจต่อผลของการดําเนินคดี
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้ที่พึงพอใจต่อการดําเนินคดีและผลของการดําเนินคดีอยู่ในระดับสูง
ทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ เปรี ยบเทียบ ซึง่ ความพึงพอใจในกลุม่ เปรี ยบเทียบอาจเป็ นเพราะคดีที่ตกเป็ น
ผู้เสียหายเป็ นคดีที่ไม่ร้ายแรง เช่น การขับรถประมาท ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก คดีลกั
ทรัพย์ เป็ นต้ น เมื่อได้ รับการดําเนินการตามขันตอนของกฏหมายหรื
้
อได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหายแล้ วก็พึง
พอใจ โดยดูได้ จากเหตุผลที่ให้ เช่น คดีเป็ นไปตามขันตอนกฎหมาย
้
จําเลยได้ รับการลงโทษแล้ ว และคดี
ไม่มีอะไรมาก ไม่ร้ายแรง เป็ นต้ น ส่วนเหตุผลที่ผ้ เู สียหายในกลุ่มทดลองให้ ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในคดี
เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกและเอาใจใส่ การดําเนินการรวดเร็ ว ได้ รับคําขอโทษ และผู้กระทําผิดแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบ เป็ นต้ น ซึ่ง เป็ นเหตุผ ลที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การสนองตอบต่อ ความต้ อ งการที่ มี ข อง
ผู้เสียหายโดยตรง
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจก่อให้ เกิดความไม่พึงพอใจกับผู้เสียหายได้ เช่นกัน หาก
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่พร้ อมเข้ าร่ วมประชุม เช่น หากผู้เสียหายต้ องมารอผู้กระทําผิดเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเป็ น
เวลานาน หรื อผู้เสียหายถูกเรี ยกให้ มา โดยไม่เต็มใจ เป็ นต้ น และมีบางกรณีที่ผ้ เู สียหายรู้สกึ ว่าผู้กระทําผิด
ไม่ได้ แสดงความจริ งใจในการรับผิดชอบ เช่น การที่บริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้จ่ายค่าเสียหาย และผู้กระทํา
ผิดไม่ได้ แสดงความรับผิดชอบเลย สิง่ นี ้ อาจทําให้ ผ้ เู สียหายไม่พอใจแม้ จะได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหาย
ความรู้สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้เสียหาย (Victim’s Fairness)
ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 93.8 และ 92 ตามลําดับ รู้สกึ ว่าได้ รับความเป็ น
ธรรมจากการดําเนินคดี และผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรม และจากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า
ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้เสียหายมี ความสัมพันธ์ กับเข้ าร่ ว มกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ หรื ออาจหมายความได้ ว่า การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
้ านการดําเนินคดีและผลของคดี อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
ทําให้ ผ้ เู สียหายรู้ สกึ ว่าได้ รับความเป็ นธรรมทังด้
ผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบที่ร้ ูสกึ เช่นเดียวกัน อยู่ในระดับร้ อยละ 80 ขึ ้นไป ซึง่ อาจเป็ นเพราะคดีที่ตก
เป็ นผู้เสียหายเป็ นคดีที่ไม่ร้ายแรง และหากมีการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดแล้ ว ก็ร้ ู สึกว่าได้ รับความเป็ น
ธรรม และบางส่ว นให้ เ หตุผ ลว่า ได้ รั บ การชดใช้ ค่า เสีย หายแล้ ว สํา หรั บ กรณี ที่ ผ้ ูเ สีย หายที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ร้ ู สึกว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรม อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น
ผู้กระทําผิดไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง หรื อไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย และหากผู้กระทําผิดที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
แล้ วได้ รับการรอการลงโทษ ก็จะยิ่งทําให้ ผ้ เู สียหายรู้ สึกว่าไม่เป็ นธรรมมากขึ ้น เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกัน
งานวิจยั ในต่างประเทศที่พบว่า หากผู้เสียหายไม่ได้ รับการตอบสนองหรื อผลตามที่ตงใจไว้
ั้
ก็อาจทําให้
ผู้เสียหายรู้ สกึ ผิดหวังและนําไปสู่ความรู้ สกึ ว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนไม่
ั ้ ยตุ ิธรรมได้ (Morris et
al., 1993;Marshall & Merry, 1990) ส่วนกลุม่ เปรี ยบเทียบที่ร้ ูสกึ ว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรมให้ เหตุผล เช่น
การลงโทษเบาเกินไป ผู้เสียหายไม่ได้ รับการชดเชย เป็ นต้ น
การตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้เสียหาย (Response to Victim’s Needs)
การตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของผู้เ สี ย หายประกอบด้ ว ยการเยี ย วยาทางด้ า นจิ ต ใจ ซึ่ง
ประกอบด้ วยการได้ รับการขอโทษ การได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ ้น การได้ รับคําตอบในสิง่ ที่
สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ และการร่ วมตัดสินใจในการจัดการกับปั ญหา และการเยียวยาทางด้ านวัตถุ ซึ่ง
หมายถึงการได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหาย ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ผู้เสียหายในกลุ่มทดลองมีความพึง
พอใจในระดับสูงต่อการได้ รับการขอโทษ (4.94 คะแนน) การได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ ้น
(4.95 คะแนน) การได้ รับคําตอบในสิง่ ที่สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ (4.71 คะแนน) การร่วมตัดสินใจในการจัดการ
กับปั ญหา (4.83 คะแนน) และการได้ รับการชดใช้ คา่ เสียหาย (4.25 คะแนน) ในขณะที่กลุม่ เปรี ยบเทียบ
ให้ คะแนนในแต่ละด้ านในระดับค่อนข้ างตํ่า ยกเว้ นการได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบ การชดใช้
ค่ า เสี ย หาย ซึ่ง ให้ ค ะแนนความพึง พอใจในด้ า นนี ใ้ นระดับ ค่ อ นข้ า งสูง ทัง้ นี ้ อาจเนื่ อ งมาจากกลุ่ม
เปรี ยบเทียบมีโอกาสได้ บอกกล่าวถึงผลกระทบทางลบกับเจ้ าหน้ าที่ของกระบวนการยุติธรรม และได้ รับ
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ค่าชดใช้ ค่าเสียหายจากผู้กระทําผิด แต่จะเห็นได้ ว่าความพึงพอใจยังน้ อยกว่ากลุ่มทดลอง ที่มีโอกาสได้
สื่อสารกับผู้กระทําผิดเพื่อพูดคุยถึงการชดใช้ และผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสนใจว่า
ผู้เสียหายทังสองกลุ
้
ม่ ต่างก็ต้องการได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผลของการดําเนินคดี และบางส่วนไม่ได้ รับแจ้ งผล
ซึง่ หากการดําเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถขยายผลไปถึงการติดตามผลหลังการจัดประชุมได้
และมีการแจ้ งผลคดีให้ กบั ผู้เสียหายทราบก็จะสามารถสนองต่อความต้ องการของผู้เสียหายได้ มากขึ ้น
สําหรับประเด็นการได้ รับการขอโทษจากผู้กระทําผิดนัน้ พบว่าผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองได้ รับการ
ขอโทษมากกว่าผู้เสียหายในกลุม่ เปรี ยบเทียบ และยังมีความพึงพอใจต่อการขอโทษในระดับที่สงู กว่าด้ วย
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ในต่างประเทศที่พบว่า ร้ อยละ 86 ของผู้เสียหายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์แบบประชุมกลุ่มในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ รับคําขอโทษจากผู้กระทําผิด (Maxwell and
Morris, 1993) และเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว ผู้เสียหายที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ได้ รับ
การขอโทษสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมถึง 12.28 เท่า (Boriboonthana, 2006)
ทัศนคติต่อผู้กระทําผิด (Attitude toward Offender)
หลังการเกิดคดีประมาณ 1 เดือน พบว่า ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ มีความรู้สกึ ทางบวก
ต่อผู้กระทําผิดมากขึ ้น ไม่ร้ ูสกึ กลัวผู้กระทําผิดหลังจากคดีเกิดขึ ้น และรู้สกึ ว่าผู้กระทําผิดรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม ซึง่ ต่างจากผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญ โดยผู้เสียหายในกลุ่มเปรี ยบเทียบ
เพียงร้ อยละ 30.7 รู้สกึ ทางบวกต่อผู้กระทําผิดหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้ วประมาณ 1 เดือน และร้ อยละ
27 ยังคงรู้สกึ กลัวอยู่ ในขณะที่ผ้ เู สียหายในกลุม่ ทดลอง เพียงร้ อยละ 11.5 รู้สกึ กลัวผู้กระทําผิด ผู้เสียหาย
ในกลุ่ม เปรี ย บเที ย บ ประมาณร้ อยละ 54.6 รู้ สึก ว่า ผู้ก ระทํ า ผิ ดรั บผิดชอบอย่า งเหมาะสม ในขณะที่
ผู้เสียหายในกลุม่ ทดลองถึงร้ อยละ 72.9 รู้ สกึ เช่นเดียวกัน โดยสรุ ป ทัศนคติต่อผู้กระทําผิดของผู้เสียหาย
้
ม่ ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทังสองกลุ
ความรู้ สึกทางบวกของผู้เสียหายในกลุ่มทดลองอาจเกิ ดขึน้ ได้ จากการพูดคุยกับผู้กระทํ าผิด
โดยตรง ผู้เสียหายบางคนรู้ สึกว่าผู้กระทําผิดสํานึกผิดและแสดงความรับผิดชอบแล้ ว ตัวอย่างเช่น จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีผ้ เู สียหายถูกยักยอกเงินจากลูกจ้ าง ในตอนแรกผู้เสียหายต้ องการให้ ผ้ กู ระทําผิด
ถูกจําคุกเพื่อให้ เข็ดหลาบ ต่อมาเมื่อได้ เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จึงทราบว่าแท้ จริ งแล้ ว
ผู้กระทําผิดไม่ได้ เป็ นคนชัว่ โดยสันดาน และเห็นว่าผู้กระทําผิดมีความสํานึกผิดจึงเกิดความสงสาร และ
จากการที่ ผ้ ูก ระทํ า ผิดยินยอมที่ จะชดใช้ ค่าเสียหายก็ ถือว่าเป็ นการแสดงความรั บผิดชอบแล้ ว จึงไม่
ต้ องการที่จะให้ ผ้ กู ระทําผิดรับโทษจําคุกอีก
จากงานวิจยั ที่ผ่านในต่างประเทศ เห็นว่า การที่ผ้ เู สียหายมีทศั นคติไปในทางที่ดีต่อผู้กระทําผิด
อาจเป็ นผลจากผู้ก ระทํ า ผิ ด ชดใช้ ค่า เสี ย หายให้ แ ละส่ง ผลไปถึ ง การให้ อ ภัย (Peachey,
1989;
Sells&Hargrave, 1998) ซึง่ ผลดังกล่าวพบจากการสัมภาษณ์ผ้ เู สียหายบางคดีในงานวิจยั นี ้เช่นกัน
นอกจากนัน้ การพูดคุยกับผู้กระทําผิดทําให้ เข้ าใจถึงสาเหตุของการกระทําผิดและผลกระทบที่เกิดขึ ้น เช่น
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คดีขบั รถประมาท ผู้เสียหายบางคนคิดว่าผู้กระทําผิดจงใจขับรถชนตน เพราะมีคนยืนอยู่หลายคน แต่
ผู้เสียหายเพียงคนเดียวที่บาดเจ็บ แต่หลังจากการเข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทําให้ เข้ าใจ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นอุบตั ิเหตุ และบางกรณีผ้ กู ระทําผิดเองก็ได้ รับบาดเจ็บและสูญเสียเช่นกัน ทํา
ให้ ผ้ ูเสียหายเกิดความเห็นใจและสงสารผู้กระทําผิด แต่ก็มีบางกรณี ที่ผ้ ูเสียหายรู้ สึกว่าผู้กระทําผิดไม่
จริ งใจหรื อยังไม่ได้ แสดงความรับผิดชอบอย่างแท้ จริ ง เช่น การที่บริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้จ่ายค่าเสียหาย
และผู้กระทําผิดไม่ได้ แสดงความรับผิดชอบเลย สิ่งนี ้ อาจทําให้ ผ้ เู สียหายไม่พอใจแม้ จะได้ รับการชดใช้
ค่าเสียหาย
ส่ วนที่ 4 ผลกระทบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ท่ มี ีต่อผู้กระทําผิด
งานวิจยั นี ้ ได้ ศกึ ษาผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้กระทําผิดในด้ าน
ต่างๆ ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรม การแสดงความรั บผิดชอบ ทัศนคติต่อ
ผู้เสียหาย และการกระทําผิดซํ ้า
ความพึงพอใจของผู้กระทําผิด (Offender’s Satisfaction)
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ร้อยละ 95.7 มีความพึงพอใจต่อการดําเนินคดีและร้ อยละ
96.5 พึงพอใจต่อผลของการดําเนินคดี และพบว่าความพึงพอใจต่อผลของการดําเนินคดี มีความสัมพันธ์
กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสียหายแล้ ว
พบว่าสัดส่วนของผู้กระทําผิดที่พงึ พอใจมีมากกว่าสัดส่วนของผู้เสียหาย ซึง่ เป็ นไปได้ วา่ ผู้กระทําผิดรู้สกึ ว่า
การประชุมจะช่วยให้ ผลของคดีเป็ นไปในทางบวก อาจได้ รับการบรรเทาโทษ ทําให้ ผ้ กู ระทําผิดส่วนใหญ่
้
่มพึงพอใจนัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะได้ รับการรอการ
รู้ สึกพึงพอใจ สําหรับเหตุผลที่ผ้ กู ระทําผิดทังสองกลุ
ลงโทษ ไม่ต้องรับโทษจําคุก แต่ในกลุ่มทดลองพบว่ามีเหตุผลอื่นๆ อีก เช่น ได้ รับโอกาสกลับตัว เป็ นการ
หาทางออกร่ วมกัน ปรับความเข้ าใจกัน เป็ นต้ น ซึง่ หากไม่ได้ เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ผู้กระทําผิดอาจจะพึงพอใจแต่ไม่มีโอกาสได้ รับประสบการณ์ตา่ งๆเหล่านัน้
ความรู้ สึกว่ าได้ รับความเป็ นธรรมของผู้กระทําผิด (Offender’s Fairness)
ผู้ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ่ม ทดลองส่ว นใหญ่ คื อ ร้ อยละ 97.3 รู้ สึก ว่ า ได้ รั บ ความเป็ นธรรมจากการ
ดําเนินคดี และร้ อยละ 95.7 รู้ สึกว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ นธรรม ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
ความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมจากการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ ในขณะเดียวกัน ไม่พบว่า ความรู้สกึ ว่าผลของการดําเนินคดีมีความเป็ น
ธรรมมีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ พบว่า
ั้
่ม มี
ผู้กระทําผิดทังสองกลุ
้
่ม ส่วนใหญ่ร้ ู สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรม อาจเป็ นเพราะผลของคดีทงสองกลุ
ความใกล้ เคียงกัน คือ ส่วนใหญ่ผ้ กู ระทําผิดจะได้ รับการรอการลงโทษ และรับการคุมประพฤติ อย่างไรก็
ตาม ในกลุ่มทดลองพบว่าผู้กระทํ าผิดให้ เหตุผลที่ต่างจากกลุ่มเปรี ยบเทียบ คือ กล่าวว่าได้ พูดคุยกับ
ผู้เสียหาย และการดําเนินการมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งอาจเป็ นผลจากการเข้ าร่ วมกระบวนการ
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ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ โดยมี พ นัก งานคุม ประพฤติ เ ป็ นคนกลาง และมี ก ารทํ า ข้ อ ตกลงต่อ หน้ า ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
การแสดงความรั บผิดชอบ (Accountability)
การแสดงความรับผิดชอบประกอบด้ วย การชดใช้ กับผู้เสียหายโดยตรง การชดใช้ ให้ กับชุมชน
ความรู้ สึก ว่า ได้ แ สดงความรั บ ผิด ชอบอย่า งเหมาะสม และการขอโทษผู้เ สี ย หาย ผลการวิ จัย พบว่ า
ผู้กระทําผิดในกลุม่ ทดลองรู้สกึ ว่ามีโอกาสชดใช้ ความผิดให้ กบั ผู้เสียหายและชุมชนสูงกว่าผู้กระทําผิดใน
กลุ่ม เปรี ยบเที ย บ กล่า วคื อ ผู้กระทํ า ผิดในกลุ่มทดลองรู้ สึก พึง พอใจที่ มี โอกาสชดใช้ ความผิดให้ กับ
ผู้เสียหายในระดับสูงมาก โดยให้ คะแนนเฉลี่ย 5.25 คะแนน และรู้ สกึ พึงพอใจที่มีโอกาสชดใช้ ความผิด
ให้ กบั ชุมชนในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยให้ คะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าการชดใช้
ความเสียหายของผู้กระทําผิดขึ ้นอยู่กบั การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับการชดใช้ ให้ ผ้ เู สียหายส่วนใหญ่จะเป็ นการชดใช้ ด้วยเงิน และการชดใช้ ให้ ชมุ ชน จะเป็ นการทํางาน
บริการสังคม
ในส่วนของการแสดงความรั บผิดชอบอย่างเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า ผู้กระทํ าผิดในกลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่ ร้ อยละ 95.7 เห็นว่าได้ แสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดใน
กลุม่ เปรี ยบเทียบร้ อยละ 87.5 เห็นว่าแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ซึง่ การแสดงความรับผิดชอบ
นอกจากจะอยู่ในรู ปของการชดใช้ ด้วยเงินแล้ ว อาจรวมถึงการเยี่ยมเยียนระหว่างบาดเจ็บ การทํางาน
ชดเชยให้ ในบางครัง้ การพูดคุยและเห็นสภาพบาดเจ็บพิการและความเดือดร้ อนของผู้เสียหาย ทําให้
ผู้กระทําผิดรู้สกึ สํานึกผิดและยินดีแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มใจ การแสดงความรับผิดชอบยังรวมถึง
การขอโทษ ซึ่งผู้กระทําผิดร้ อยละ 96.1 ได้ ขอโทษผู้เสียหาย โดยส่วนใหญ่เป็ นการขอโทษระหว่างการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ และมีเพียงร้ อยละ 68.7 ของผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบที่ขอโทษ
ผู้เสียหาย ผลการวิเคราะห์ พบว่า จํานวนผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองที่ร้ ู สึกว่าได้ แสดงความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม และได้ ขอโทษผู้เสียหายมีมากกว่าผู้กระทําผิดในกลุม่ เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญ
ทัศนคติต่อผู้เสียหาย (Attitude toward Victim)
ผู้กระทําผิดในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 74.8 มีความรู้สกึ ทางบวกต่อผู้เสียหายหลังจาก
เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน ในขณะที่ผ้ กู ระทําผิดในกลุ่ม
เปรี ยบเทียบเพียงร้ อยละ 51.6 รู้สกึ ทางบวกต่อผู้เสียหาย ซึง่ พบว่า ความรู้สกึ ทางบวกของผู้กระทําผิดต่อ
ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ กับการเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ จากการ
สัมภาษณ์ผ้ กู ระทําผิดพบว่า มีกรณีที่ผ้ กู ระทําผิดและผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ ที่ดีและมีความรู้ สกึ ที่ดีต่อ
กันภายหลังคดีเกิดขึ ้น เช่น ผู้กระทําผิดที่เป็ นลูกเขยได้ รับการยอมรับจากแม่ยายที่เป็ นผู้เสียหายหลังจาก
เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และอนุญาตให้ กลับเข้ ามาอยู่ร่วมกัน และคืนความรู้ สึกที่ดี
กลับมา ผู้กระทําผิดบางคนเห็นว่าผู้เสียหายเรี ยกค่าเสียหายสูงมาก แต่เมื่อเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรม
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เชิงสมานฉันท์แล้ ว และเห็นความเดือดร้ อนของผู้เสียหายผ่านทางคําพูด สีหน้ า ท่าทาง แววตาแล้ วทําให้
เกิดความสํานึกผิด สงสาร และยินดีชดใช้ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี ้ อาจเกิดขึ ้นได้ ยากหากไม่มีกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม มีผ้ กู ระทําผิดบางส่วนที่ตอบว่ารู้ สึกเฉยๆกับผู้เสียหายและไม่เห็น
ความจําเป็ นที่จะพบกันอีก ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะไม่มีความสัมพันธ์ กนั มาก่อนและความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ไม่รุนแรงนักและได้ ชดเชยความเสียหายเพียงพอแล้ ว
การกระทําผิดซํา้
ผู้ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ่ม ทดลองร้ อยละ 1.2 กระทํ า ผิ ด ซํ า้ หลัง จากที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพประมาณ 6 เดือน โดยถูกจับกุมในคดีใหม่ ส่วนผู้กระทําผิดในกลุ่มเปรี ยบเทียบร้ อยละ 2.3
กระทําผิดซํ ้าหลังจากที่ศาลพิจารณาพิพากษาแล้ วประมาณ 6 เดือน โดยส่วนใหญ่ถกู จับกุมในคดีใหม่
จากการวิเคราะห์ ทางสถิติไม่พบว่าการกระทําผิดซํ ้าของผู้กระทําผิดขึ ้นอยู่กับการเข้ าร่ วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ การเก็บข้ อมูลกระทําผิดซํ ้ามีข้อจํากัดด้ านเวลา ทําให้ ไม่
สามารถเก็บข้ อมูลในระยะยาวได้ ซึง่ หากมีการเก็บข้ อมูลการกระทําผิดซํ ้าภายในระยะเวลา 1-3 ปี อาจได้
ข้ อมูลที่แตกต่างได้
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ผ้ กู ระทําผิดที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไม่กระทําผิดซํ ้า อาจ
เป็ นเพราะการเข้ าร่ วมกระบวนการมีผ้ แู ทนชุมชนเข้ าร่ วมด้ วย และการทําข้ อตกลงอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ หรื อมีการบอกกล่าวให้ ชมุ ชนรับทราบถึงข้ อตกลง โดยการพูดในที่ประชุมหมู่บ้าน
ซึง่ อาจทําให้ ผ้ กู ระทําผิดไม่กล้ ากระทําผิดอีก เพราะมีคนร่วมรับรู้และเฝ้าระวัง
ส่ วนที่ 5 ปั จจัยที่มีผลต่ อประสิทธิผลของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
การวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็ นการวิเคราะห์จากข้ อมูลผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดย
นําปั จจัยที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) ภูมิหลังของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ซึง่ ประกอบด้ วยเพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ 2) ฐานความผิด และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทําผิด และ
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่นํามาวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) ความพึงพอใจด้ านต่างๆ
ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด ประกอบด้ วย ความพึงพอใจกับการดําเนินคดี ความพึงพอใจกับผลการ
ดําเนินคดี ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม ความพึงพอใจต่อข้ อตกลง และ 2) การกระทําผิดซํ ้า
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลการดําเนินคดีขึ ้นอยู่กบั รายได้ ของ
ผู้เสียหายอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ ผู้เสียหายที่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจมาก
ที่สดุ (ร้ อยละ 92.9) ในขณะที่ผ้ เู สียหายที่มีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท มีสดั ส่วนผู้ที่พึงพอใจน้ อยที่สดุ
(ร้ อยละ 57.1) สรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลของการดําเนินคดีมีความสัมพันธ์ กบั รายได้
ของผู้เสียหาย โดยผู้ที่พึงพอใจส่วนใหญ่ เป็ นผู้ที่มีรายได้ น้อย นอกจากนัน้ ยังพบว่า ผู้เสียหายที่ร้ ู จัก
ผู้กระทําผิดมาก่อนการเกิดคดี มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจมากที่สดุ (ร้ อยละ 96.3) ในขณะที่ผ้ เู สียหายที่ไม่ร้ ูจกั
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ผู้กระทําผิดมาก่อน มีสดั ส่วนผู้ที่พงึ พอใจน้ อยกว่า (ร้ อยละ 87.8) สรุปได้ ว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหาย
ต่อของการดําเนินคดีขึ ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ที่มีกบั ผู้กระทําผิดก่อนการเกิดคดี โดยผู้ที่พงึ พอใจส่วนใหญ่
เป็ นผู้ที่ร้ ูจกั ผู้กระทําผิดมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ไม่พบความสัมพันธ์ ที่มีนัยสําคัญระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และฐานความผิดที่ตกเป็ นผู้เสียหายกับความพึงพอใจด้ านต่างๆ ส่วนปั จจัยของผู้กระทําผิดนัน้ พบว่า
จํานวนผู้กระทําผิดที่พงึ พอใจในแต่ละด้ านมีมากกว่าผู้ทีไม่พงึ พอใจมาก ทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์ผลทาง
สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ ได้ รวมทังการหาความสั
้
มพันธ์ ระหว่างภูมิหลังของผู้กระทําผิดกับการกระทํา
ผิดซํ ้าด้ วย ซึง่ พบว่าผู้กระทําผิดซํ ้ามีจํานวนน้ อยมากทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ได้

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ร่ วมกับผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของ
กรมคุมประพฤติและหน่วยงานภายนอกและผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในโครงการวิจยั ที่รวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้ปฏิบตั ิงานด้ านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถสรุ ปข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการ
พัฒนางานยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้ ดังต่อไปนี ้
1. การฝึ กอบรมและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้ องทุกระดับ
ความยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ เ ป็ นแนวคิ ด ที่ ค่ อ นข้ า งใหม่ สํ า หรั บ กระบวนการยุติ ธ รรมและ
สังคมไทย การนํามาปฏิบตั จิ งึ ต้ องอาศัยเจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความเข้ าใจและมีทกั ษะเพียงพอเพื่ออธิบายให้
ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจ และนํากระบวนการมาใช้ อย่างถูกต้ องตามวัตถุประสงค์
แต่จากผลการวิจยั ที่พบว่า พนักงานคุมประพฤติที่ทําหน้ าที่คนกลางบางคนไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การขาดความรู้ ความเข้ าใจและขาดทักษะที่จําเป็ น
สําหรับการเป็ นคนกลางอาจทําให้ เกิดกระบวนการที่ก่อให้ เกิดผลเสียกับผู้เกี่ยวข้ องได้ ตัวอย่างเช่น การ
เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจทําให้ ผ้ เู สียหายรู้สกึ ว่าเป็ นการตอกยํ ้าความรู้ สกึ เจ็บแค้ น
และผู้กระทําผิดรู้สกึ ว่าเป็ นการกล่าวโทษกัน และเป็ นการทําลายสัมพันธภาพมากกว่าการฟื น้ ฟู เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ การเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต้องอาศัยความสมัครใจ ดังนัน้ การ
อธิบายให้ ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องเข้ าใจ จึงต้ องอาศัยเจ้ าหน้ าที่ที่มีความรู้ ความเข้ าใจและเห็นประโยชน์ของความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วย ซึง่ โดยส่วนใหญ่ การเชิญชวนดําเนินการโดย พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของ
สํานวน ซึ่งอาจไม่เคยรับการฝึ กอบรมและไม่เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทําให้ ไม่
สามารถสื่อสารให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดเข้ าใจและเกิดความต้ องการเข้ าร่ วม และที่สําคัญการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในสํานักงานคุมประพฤติหรื อหน่วยงานอื่นๆ จําเป็ นต้ องอาศัย
การสนับสนุนจากผู้บริ หารด้ วย ซึ่งหากไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์ก็จะทําให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิไม่
สามารถดําเนินการได้ เต็มที่หรื อไม่ให้ ความสนใจในการดําเนินการ
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ดัง นัน้ กรมคุม ประพฤติ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ นํ า ความยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ม าใช้ ควรให้
ความสําคัญกับการฝึ กอบรมให้ กับบุคลากรที่ เกี่ ยวข้ อง ตัง้ แต่ผ้ ูที่จะทํ าหน้ าที่ คนกลาง ผู้ที่ต้องติดต่อ
้ ้ การฝึ กอบรมอาจจัดโดยการใช้ วิธีการต่างๆ เช่น
โดยตรงกับผู้เสียหายและผู้กระทําผิด และผู้บริ หาร ทังนี
การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน การจัดทําชุดความรู้ เพื่อสอนเทคนิคหรื อกรณีศกึ ษา การเรี ยนทาง E-Learning
การสร้ างวิทยากรตัวคูณ เป็ นต้ น ที่สําคัญผู้ที่จะทําหน้ าที่คนกลางนัน้ นอกจากจะมีความรู้ และทักษะที่
จําเป็ นแล้ ว ควรเป็ นผู้ที่มีบุคลิกและทัศนคติที่สอดคล้ องกับแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เนื่องจาก
บทบาทของคนกลางมีความต่างจากบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่บงั คับใช้ กฎหมาย
และควรมีความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรมท้ องถิ่นและรู้ จกั ชุมชนด้ วย เพื่อปรับใช้ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ให้ เหมาะสมกับชุมชนที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียอาศัยอยู่
2. การกระตุ้นให้ สงั คมรู้จกั และรับรู้เกี่ยวกับยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มากขึ ้น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ คดีที่เข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีน้อยลง อาจเนื่องมาจาก
ผู้เ สี ย หายและผู้ก ระทํ า ผิ ด ไม่ ท ราบเกี่ ย วกับ ยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ซึ่ง จากการสอบถามพบว่า เมื่ อ
สอบถามผู้เสียหายและผู้กระทําผิดที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม พบว่าผู้เสียหายและผู้กระทําผิดร้ อยละ 63 และ 52
ตามลําดับ ไม่ทราบว่ามีการประชุมประสานสัมพันธภาพ และผู้เสียหายร้ อยละ 56.9 และผู้กระทําผิดร้ อย
ละ 75.7 ตอบว่าสนใจจะเข้ าร่วม ซึง่ ส่วนใหญ่ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดจะทราบได้ ก็ตอ่ เมื่อพนักงานคุม
ประพฤติเป็ นผู้แจ้ ง แต่ถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอื่นๆ ก็จะทําให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิด
มีโอกาสทราบและแจ้ งความประสงค์ได้ และยังเป็ นการสร้ างพื ้นฐานความเข้ าใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ให้ กบั ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และชุมชน ทําให้ การชี ้แจง อธิบายหรื อประสานงานของพนักงาน
คุมประพฤติง่ายขึ ้น การประชาสัมพันธ์ อาจเป็ นการบอกเล่าตัวอย่างความสําเร็ จ (Success stories) การ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการ โดยนําเสนอผ่านสิง่ พิมพ์ หรื อวิทยุโทรทัศน์ในรู ปแบบที่น่าสนใจ
โดยไม่ใช่ในลักษณะของวิชาการจนเกินไป เพื่อดึงดูดความสนใจของสังคมให้ รับรู้ถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ทางเลือกนอกเหนือจากกระบวนการยุตธิ รรมอาญาทางปกติ
3. การเตรี ย มความพร้ อมและการติ ด ตามผลเป็ นสิ่ ง ที่ จํ า เป็ นต่ อ ความสํ า เร็ จ ของ
กระบวนการยุตธิ รรมสมานฉันท์
การเตรี ยมความความพร้ อม มี ความสํ า คัญในการชี แ้ จงให้ ผ้ ูเ สี ยหายและผู้ก ระทํ าผิดเข้ า ใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อไม่ไห้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดเกิดความคาดหวัง
เกี่ยวกับการชดใช้ ค่าเสียหาย ซึง่ ไม่ใช่วตั ถุประสงค์หลักของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จากงานวิจยั
เรื่ องนี ้ พบว่าผู้เสียหายบางคนคาดหวังเกี่ยวกับการชดใช้ คา่ เสียหาย และเมื่อไม่ได้ รับหรื ออาจได้ รับไม่ตรง
ตามที่ ต้องการ หรื อผู้กระทํ าผิดจ่ายเงินล่าช้ า ก็ ทําให้ เกิดความไม่พอใจได้ และอาจทําให้ เกิดผลเสีย
มากกว่าตอนก่อนเข้ าร่วม เนื่องจากความผิดหวังที่เกิดขึ ้น นอกจากนัน้ การเตรี ยมความพร้ อมผู้เสียหาย
และผู้กระทําผิดให้ มีความรู้ สึกและอารมณ์ ที่ไม่รุนแรง ยังมีส่วนให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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ดําเนินไปได้ ด้วยดี และทําให้ ไม่ต้องเสียเวลาจัดประชุมหลายครัง้ ซึง่ จะทําให้ เป็ นภาระต่อผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดในการมาพบกัน
การติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ก็ มีความสําคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากข้ อตกลงจาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย การติดตามผลจึงยิ่งจําเป็ น ในการ
ช่วยให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงมากขึ ้น และหากมีข้อขัดข้ องจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ผู้ที่ติดตามผลจะเป็ น
คนกลางในการสื่อสารระหว่างสองฝ่ ายได้ เช่น หากผู้กระทําผิดจ่ายเงินล่าช้ ากว่ากําหนด อาจเพราะมีเงิน
ไม่พอในช่วงนัน้ และหากแจ้ งให้ ผ้ เู สียหายเข้ าใจก็จะช่วยไม่ให้ เกิดความรู้สกึ ไม่ดีตอ่ กัน นอกจากนัน้ การ
แจ้ งผลการดําเนินคดีให้ ผ้ เู สียหายทราบ เป็ นสิ่งที่ผ้ เู สียหายต้ องการ แต่ยงั ไม่มีหน่วยงานใดดําเนินการให้
หากในช่วงติดตามผล มีการแจ้ งผลคดีให้ ผ้ เู สียหายทราบก็จะทําให้ ผ้ เู สียหายพอใจมากขึ ้น การติดตาม
อาจดําเนินการโดยพนักงานคุมประพฤติ หรื ออาสาสมัครคุมประพฤติ หรื อเครื อข่ายยุติธรรมชุมชน หรื อ
ยุตธิ รรมจังหวัดก็ได้
่นๆของกระบวนการ
4. การขยายผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ในขันตอนอื
้
ยุตธิ รรม และความขัดแย้ งในชุมชน
แม้ ว่า งานวิ จัย นี ้ จะพบว่า ความยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ส ามารถเสร้ างความพึง พอใจให้ กับ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด และมีผลในการเยียวยาผู้เสียหายและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทําผิดรับผิดชอบอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ก็พบว่า ความพึงพอใจและความรู้ สึกว่าได้ รับความเป็ นธรรมที่เกิดขึน้ ในบาง
ประเด็นไม่ตา่ งจากกลุม่ ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมมากนัก ซึง่ อาจเป็ นเพราะเป็ นการเปรี ยบเทียบคดีที่ไม่ร้ายแรง โทษ
จําคุกไม่เกิน 3 ปี ซึง่ ศาลอาจให้ รอการลงโทษ แต่มีงานวิจยั ที่พบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
จะให้ ผ ลแตกต่ า งอย่ า งชัด เจนระหว่ า งผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มและไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในคดี ที่ ร้ ายแรง โทษจํ า คุก สูง
(Boriboonthana, 2006)
ดังนัน้ จึงควรมีการขยายการใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้ มากขึ ้น ในขันตอนอื
้
่นๆ
้
ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ราชทัณฑ์ เพื่อให้ กระบวนการ
ของกระบวนการยุติธรรม ทังในขั
้ นตอนตํ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และคุ้มค่าต่อการดําเนินการ นอกจากนัน้ ควรให้ มีการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉัน ท์ ใ นขัน้ ตอนก่อนเข้ า กระบวนการยุติธรรม ซึ่ง ในปั จจุบัน มีการให้
เครื อข่ายยุติธรรมชุมชนมาดําเนินการ แต่อาจยังไม่เห็นผลเป็ นรูปธรรมนัก จึงควรหาช่องทางอื่นๆให้ มาก
ขึ ้น เช่น การให้ นกั ปกครองนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ กบั คดียอมความได้ โทษจําคุกไม่
เกิ น 2 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการนํ าคดีเข้ าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะมีผลทํ าให้ ความสัมพันธ์ ของ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเสียหายไป จนยากจะฟื น้ ฟู
อย่า งไรก็ ต าม การนํ า กระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ม าใช้ ใ นขัน้ ตอนใดก็ ต าม จะต้ อ ง
คํานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะบางกรณีโดยเฉพาะคดีที่รุนแรง ผู้เสียหายอาจต้ องการเวลาในการ
ปรั บ สภาพจิ ต ใจและอารมณ์ ก่ อ นที่ จ ะพบผู้ก ระทํ า ผิ ด ซึ่ง คดี แ ต่ล ะประเภทก็ จ ะใช้ เ วลาต่า งกัน และ
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ความรู้สกึ ก็จะไม่เหมือนกัน
5. การศึก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ ความคิดเห็ น ของสัง คมต่อ ความยุติธรรมเชิ ง สมานฉัน ท์ แ ละ
ประสิทธิผลในด้ านอื่นๆ
แม้ ว่างานวิจัยนี ้ จะพบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีผลทางบวกต่อผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดในหลายด้ าน แต่ยังมี ประเด็นอื่นๆ ที่ จําเป็ นต้ องศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เช่น การศึกษาความ
สอดคล้ องระหว่างผลคําพิพากษากับข้ อตกลงที่ได้ จากกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และผลต่อเนื่อง
หากผลคําพิพากษาไม่เป็ นไปตามที่ผ้ เู สียหายและผู้กระทําผิดคาดหวัง ความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะของ
คนกลางกับประสิทธิผล นอกจากนัน้ ควรมีการศึกษาถึงความจําเป็ นในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นที่ยอมรับของศาลและข้ อตกลงมี
ผลบังคับใช้ ทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องให้ ความสําคัญกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มากขึ ้น
และผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้ รับประโยชน์จากความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างแท้ จริง
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ภาคผนวก

1. คําชี ้แจงการเก็บข้ อมูล
2. แบบแสดงความยินยอมการให้ สมั ภาษณ์
3. แบบสอบถามสําหรับผู้เสียหายที่เข้ าร่วมการประชุม (VE)
4. แบบสอบถามสําหรับผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมการประชุม (OE)
5. แบบสอบถามสําหรับผู้เสียหายที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุม (VC)
6. แบบสอบถามสําหรับผู้กระทําผิดที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุม (OC)
7. แบบสอบถามสําหรับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ (PO)
8. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เสียหายที่เข้ าร่วมประชุม
9. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กระทําผิดที่เข้ าร่วมประชุม
10. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารโครงการวิ จัย ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด วันที่ 9 มิถนุ ายน 2553
11. สรุปการประชุมกลุม่ ย่อยการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
12. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่ อง ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบั การเยียวยาผู้เสียหายและ
แก้ ไขผู้กระทําผิด วันที่ 19 สิงหาคม 2553
13. สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น
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