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“การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) เปนแนวคิด
ใหมซึ่งไดรับการกลาวถึงอยางมากในขณะนี้ แนวคิดของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
เปนการมองปญหาอาชญากรรมวาเปนเรื่องที่มิใชเปนการกระทําตอรัฐที่กระทบตอความสงบ
เรียบรอยเทานั้นแตเปนเรื่องที่กระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลดวย ดังนั้นทุกฝายที่ไดรับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมไมวาจะเปนผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชน จึงตองเขามามีบทบาท
และมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน ทั้งนี้เพื่อสรางสรรคความสันติและความสมานฉันทให
กลับคืนสูสังคมหรือชุมชนอีกครั้ง”
จากสภาพปญหาที่เปนอยูในกระบวนการยุติธรรมของไทยเกี่ยวกับภาพของ
กระบวนการยุติธรรมที่พึงประสงคอันเปนเปาหมายที่ตองการพัฒนาไปใหถึง
จะเห็นวามีความ
แตกตางกันมาก การจะแกปญหาหลากหลายที่มีความสลับซับซอนเชนนี้ยอมไมสามารถจะแกไขให
ลุลวงไปไดโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตเพียงเล็กนอย แตมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไข
ขนานใหญในลักษณะที่เปนการ “ปฏิรูป” กลาวคือ ตองเปนการปรับปรุงในระดับโครงสรางและ
นโยบายที่สําคัญอันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ้ กวาเดิมอยางชัดเจนในทัศนะของผูเขียน
ปญหาสวนใหญที่เกิดขึน้ กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีสาเหตุสําคัญมาจากกรอบ
ความคิดหรือกระบวนทัศน (paradigm) ที่ผิดพลาดหรือลาสมัย ดังนั้นการแกปญหากระบวนการ
ยุติธรรมใหไดผลจึงตองเริ่มตนจากการวิเคราะหใหเห็นชัดเจนกอนวากรอบความคิดหรือกระบวน
ทัศนที่ผดิ พลาดหรือลาสมัยนั้นคือเรื่องอะไรและกระบวนทัศนใหม (new paradigm)ในการ
บริหารงานยุตธิ รรมทางอาญาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในปจจุบนั ควรจะเปนอยางไร การ
ปรับกระบวนทัศนจึงเปนจุดเริ่มตนที่สาํ คัญที่จะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระดับ
โครงสรางและนโยบายในการบริหารยุติธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งหากประสงคที่จะ
แกปญหากระบวนการยุตธิ รรมอยางจริงจัง
ผูเขียนเห็นวาการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทยไปสู
ทิศทางอันพึงประสงคนั้น จําเปนตองมีการปรับกระบวนทัศนในประเด็นสําคัญ 10 ประการ ดังนี้
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ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมในการอํานวยความยุติธรรมตาม
กระบวนทัศนใหมตองมิใชเปนมุมมองของเจาหนาทีข่ องรัฐในฐานะ “ผูปกครอง” ที่หยิบยื่นใหกับ
ประชาชนในฐานะ “ผูอยูใตการปกครอง” แตตองเปนมุมมองที่ตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญ
ของ “ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย” (human dignity) อันเปนพื้นฐานสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งปวง
กระบวนการยุติธรรมตองมีปรัชญาพื้นฐานในการทํางานที่ยืนอยูขา งเดียวกับปจเจกชน
และพรอมที่จะใหการพิทักษรักษาคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนตางๆ ทีก่ ฎหมายอันชอบ
ธรรมใหการรับรองและคุมครองจากการลวงละเมิดอันไมชอบดวยกฎหมายจากการกระทําของ
ปจเจกชนดวยกัน หรือแมแตจากการกระทําของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากมุมมองเชิงอํานาจไปสูม ุมมองแหงการ
คุมครองสิทธิพื้นฐานของปจเจกชนนั้นเปนจุดปรับเปลีย่ นสําคัญของกระบวนการยุติธรรมในโลก
ตะวันตกซึ่งเปนตนแบบของกระบวนการยุติธรรมของนานาประเทศในปจจุบัน ไมวาจะเปนระบบ
กลาวหา (accusatorial system) หรือระบบปฏิปกษ (adversary system) ของระบบคอม
มอนลอว (common law) ที่มีประเทศอังกฤษเปนตนแบบ หรือระบบไตสวน (inquisitorial
system) ของระบบซีวิลลลอว (civil law) ที่มีตนแบบจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศในภาคพื้น
ยุโรป ดังจะเห็นไดจากเหตุการณการปฏิวัติโดยขุนนางในอังกฤษในสมัยพระเจาจอหน ก็นาํ มาสู
กฎบัตร แมคนาคารตา (Magna Carta) อันเปนการปรับกระบวนทัศนใหมของการบริหารงาน
ยุติธรรมไปสูการเปนกระบวนการของประชาชนมากขึ้น ในทํานองเดียวกันการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ.(1789) ก็มีสาเหตุสวนหนึ่ง
มาจากการที่รัฐนําเอากระบวนการยุติธรรมทางอาญามาใชเปนเครื่องมือในการคุมคามสิทธิราษฎร
เกินสมควรและกระบวนการยุติธรรมทางอาญารูปแบบใหมซึ่งเกิดขึ้นและยังใชมาจนทุกวันนี้ก็มี
ปรัชญาสําคัญในการยอมรับสิทธิพื้นฐานของประชาชน เชนกัน
ปญหาหลายประการที่เกิดขึน้ ในกระบวนการยุติธรรมไทยมีสาเหตุมาจาก
มุมมองในเชิงอํานาจที่ขาดความเคารพในศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของ
ประชาชน การปรับกระบวนทัศนของกระบวนการยุติธรรมจากมุมมองเชิงอํานาจไปสูมุมมองใน
การใหบริการดานความยุตธิ รรมแกประชาชนจึงเปนเงื่อนไขสําคัญขัน้ ตนทีข่ าดไมไดหากเรา
ตองการแกปญ
 หาในกระบวนการยุติธรรมอยางจริงจัง
2มีมุมมองในการทํางานที่คํานึงถึงผลสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมโดยรวม
มากกวาของหนวยงาน
อันที่จริงแลวมุมมองในเชิงสรางอาณาจักรแหงอํานาจขององคกรตนเองโดย
ไมมองถึงประโยชนที่จะตกแกสวนรวมนั้น มิใชเกิดขึน้ เฉพาะกับองคกรในกระบวนการยุตธิ รรม
เทานั้น แตคงเปนเรื่องที่เห็นประจักษกนั อยูในประเทศไทยของเราในหลาย ๆ วงการ แตเมื่อมา
พิจารณาดูในสวนของกระบวนการยุติธรรมแลว จะเห็นไดวาปญหานี้เปนปญหาทีม่ ีความสําคัญ
อยางยิ่ง และเปนตนเหตุสําคัญของปญหาอื่น ๆ ที่ติดตามมา ทั้งนี้เพราะงานในการอํานวยความ
ยุติธรรมนั้น จะตองทําเปน “ระบบ” และมีลักษณะเปน “กระบวนการ” หนวยงานหนึ่งหนวยงาน
ใดยอมไมสามารถที่จะอํานวยความยุติธรรมใหเสร็จสิ้นในหนวยงานของตนได อาทิเชน การที่

ตํารวจระดมจับกุมผูตองสงสัยในคดีตา ง ๆ ไดมากมาย อาจยังไมสามารถชี้วัดประสิทธิภาพ
ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมได ตองดูตอไปดวยวาอัยการไดพิจารณาสัง่ ฟองคดีเหลานั้น
หรือไม และเมื่ออัยการพิจารณาสั่งฟองไปแลวก็ตองดูตอ ไปวาศาลไดพิพากษายกฟองหรือลงโทษ
ผูที่ถูกจับกุมมานั้นอยางไรหรือไม และในที่สุดหากศาลพิพากษาลงโทษแลวตองดูวาในที่สดุ แลวผู
ที่ถูกพิพากษาลงโทษนั้นสามารถจะกลับเขาสูสังคมโดยเปนพลเมืองดี ไมหันเหไปสูการกระทําผิด
อีกไดหรือไม จึงอาจกลาวไดวา ตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมก็คือ ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมอาชญากรรมและสรางสังคมที่มีความสงบสุขและเปนธรรมนั่นเอง
ปญหาการที่องคกรในระบบยุติธรรมไมไดมองผลสําเร็จของกระบวนการ
ยุติธรรมเปนเปาหมายรวมกัน แมจะมิใชเปนปญหาทีเ่ กิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แตในประเทศ
ไทยของเรามีปจจัยหลายประการที่ทําใหปญหานี้ทวีความเปนปญหาเพิ่มมากขึ้น และมีลักษณะ
พิเศษที่ยากตอการแกไข ทั้งนี้เพราะเปนปญหาที่มีสาเหตุมาตั้งแตระบบการเรียนการสอนของผูท ี่
จะเขามาเปนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ไมไดเนนถึงภาพรวมของระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ระบบการเขาสูวิชาชีพที่มีลักษณะแยกสวนและแขงขันซึ่งกันและกัน ซึ่งไม
เอื้อตอการทัศนคติของความรวมมือในทางวิชาชีพ ระบบกระบวนการยุตธิ รรมที่มีองคกรกระจัด
กระจายที่อยูในที่ตาง ๆ ไมเปนเอกภาพ การขาดระบบการฝกอบรมรวมกันใหเห็นเปาหมายรวม
ของกระบวนการยุติธรรม ระบบการวางแผนและการจัดงบประมาณซึง่ มองในเชิงแยกสวนและ
แขงขันกันมากกวาการมองในภาพรวม เปนตน
จากความสําคัญของเรื่องนี้ตอ ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรม หากจะ
ปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมไปสูทิศทางทีพ่ ึงประสงคจึงตองเริ่มจากความพยายามในการปรับ
กระบวนทัศนจากมุมมองในการทํางานทีค่ าํ นึงถึงผลสําเร็จของหนวยงานไปสูมุมมองที่คํานึงถึง
ผลสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมโดยรวม (integrated approach) เปนสําคัญ
3. เนนการปองกันควบคูกับการปราบปราม
แนวคิดทีว่ า “กันไวดีกวาแก” (prevention is better than cure) นั้น เปน
แนวคิดทีไ่ ดรับความสนใจมากขึ้นในระยะหลังไมเฉพาะแตเรื่องการปองกันอาชญากรรม ซึ่ง
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเทานั้น แตยังเปนแนวคิดที่อยูเบื้องหลังความพยายามใน
การปฏิรูประบบสาธารณสุข ที่มีลักษณะของปญหาคลายกันคืองบประมาณทีใ่ ชจะทุมเทไปสูก าร
รักษา มากกวาที่จะทุมเทไปสูการสรางลักษณะนิสัยหรือความรูความเขาใจใหคนมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทั้ง ๆ ที่การทําเชนนั้นจะประหยัดงบประมาณไดมากกวาและเปนวิธีที่เปน
อรรถประโยชนสูงกวาดวย
ในสาขาดานการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา ไดมกี ารศึกษาวิจัยจนกระทั่งมี
องคความรูที่เกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมที่ไดผลมากมาย ทั้งในรูปของการใหความรูแก
ประชาชนที่จะหลีกเลี่ยงการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม การสรางอาสาสมัครเฝาระวังเพื่อปองกัน
อาชญากรรมในหมูประชาชน หรือในรูปของโดยการที่องคกรในกระบวนการยุตธิ รรมสามารถริเริ่ม
เชน งานดานตํารวจชุมชนสัมพันธ (community policing) เปนตน ในระยะหลัง ๆ ปญหา
ยาเสพติดโดยเฉพาะปญหาการปราบปรามยาบา ซึ่งมีคดีเกิดขึ้นมากมายเปนผลใหกระบวนการ

ยุติธรรมตองใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปในการนี้ โดยไมไดผลตอบแทนกลับเขามาคุมคากับ
ที่ลงทุนไป ทําใหมีการพูดกันถึงเรื่องความจําเปนในเรื่องการปรับนโยบายจากการปราบปราม
ยาเสพติดไปสูก ารปองกันมากขึ้นซึ่งเปนแนวทางที่นาจะถูกตอง แตการปรับเปลี่ยนนโยบายใน
ลักษณะเชนนี้ ไมควรจะจํากัดอยูเฉพาะเรือ่ งยาเสพติดเทานั้นแตควรจะขยายไปสูเรือ่ งอื่น ๆ ดวย
การใหความสําคัญกับการปองกันอาชญากรรมมากขึ้น นับวาเปนเรื่องที่มี
ความจําเปนเรงดวนเรื่องหนึ่ง เมื่อคํานึงถึงปญหาที่กระบวนการยุตธิ รรมกําลังเผชิญอยูในขณะนี้
ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไปสูแนวทางที่พึงประสงค จึงมีความจําเปนตองปรับกระบวน
ทัศนในการบริหารงานยุติธรรมที่มุงเนนการปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก ไปสูก ารให
ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและสงเสริมสนับสนุนใหมีการปองกันอาชญากรรมอยางจริงจัง
ควบคูไ ปกับการปราบปรามดวย
4. เนนการสรางทางเลือกใหมที่ไมนําคดีเขาสูระบบยุติธรรมและระบบศาล
โดยไมจําเปน
แนวคิดเกีย่ วกับทางเลือกใหมในการยุติขอพิพาทโดยไมเขาสูระบบยุติธรรม
(alternative dispute resolutions) เปนปรากฏการณที่สังคมตะวันตกไดใหความสนใจอยางมาก
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เปนสังคมแหงคดีความ (litigious
ทางเลือกใหมไมวาจะเปนการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความหรือระบบ
society)
อนุญาโตตุลาการ นอกศาลลวนไดรับความนิยมอยางยิ่ง แมในคดีอาญาอัยการก็เริ่มนิยมที่จะใช
การเบี่ยงเบนคดี (diversion) ออกจากระบบยุตธิ รรมหรือการชะลอการฟอง (suspension of
prosecution) ในคดีที่เห็นวา การฟองผูตอ
 งหาไมเปนประโยชนตอสาธารณ เชน ในคดีที่เปนการ
กระทําโดยประมาท
ผูกระทําผิดเปนเด็กหรือเปนความผิดที่กระทําโดยบุคคลในครอบครัว
เปนตนโดยอัยการอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูตองหาตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนด เชน ใหทําประโยชนสาธารณะ หรืออยูภายใตการควบคุมความประพฤติในระยะเวลาหนึ่ง
กอนที่จะมีคาํ สั่งไมฟองเด็ดขาด
แนวทางเลือกใหมดังกลาวนีส้ ามารถสรางความพอใจตอทุก
ฝาย ทั้งผูกระทําความผิด ผูเสียหาย และผูที่เกี่ยวของไดมากกวาการดําเนินคดีตามปกติ อีกทั้ง
ประหยัดงบประมาณมากกวา ทําใหองคกรในระบบยุติธรรมสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ไปจัดการกับเรื่องอื่นที่มีความสําคัญมากกวา
อันที่จริงแลวแนวความคิดเกี่ยวกับทางเลือกที่เปน informal justice ใน
ความเขาใจของประเทศทางตะวันตกนัน้ เปนเรื่องที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมตะวันออก รวมทั้งสังคมไทยอยูแลว แตตั้งแตเราไดมีการจัดตั้งระบบยุติธรรม
แบบสากล มีการจัดตั้งโรงพักในทองที่ตา ง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีศนู ยรวมอํานาจอยูในสวนกลาง
แนวคิดที่เคยใหทองถิ่นและชุมชนเปนผูจดั การกับปญหาขอพิพาทที่เกิดขึน้ ก็เริ่มหายไป กลับ
กลายเปนระบบที่ดึงขอพิพาททุกประเภทเขาสูกระบวนการโดยไมแยกแยะและไมมคี วามยืดหยุน
แมวาจะมีความพยายามที่จะรื้อฟนแนวทางการระงับขอพิพาทอยางไมเปนทางการขึ้นมาใหมจาก
หนวยงานของทางราชการในชวง 10 กวาปที่ผา นมา แตก็ยังไมเปนมรรคเปนผลอยางจริงจัง
สาเหตุเนื่องมาจากงานยังมีความซ้ําซอนในระหวางสวนราชการหลายแหง และที่สําคัญทองถิ่นและ

ชุมชนไทยออนแอเกินกวาทีจ่ ะพัฒนาระบบเหลานีข้ ึ้นมาได อยางไรก็ตามในโอกาสที่กระแสสังคม
ในปจจุบันไดใหความสําคัญกับการสรางชุมชนใหเขมแข็งมากขึ้น และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเนนการกระจายอํานาจไปสูทองถิน่ มากขึน้ ทําใหเกิดความหวัง
วาจะสามารถพัฒนาการสรางทางเลือกใหมที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวม โดยไมตองนําคดีเขาสู
ระบบยุตธิ รรมและระบบศาลโดยไมจาํ เปนสามารถเกิดขึ้นได
ดวยเหตุที่เรื่องนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
ไปสูเปาหมายที่พึงประสงคจึงตองมีการปรับกระบวนทัศนที่จะไมดึงคดีเขาสูระบบยุติธรรมโดยไม
จําเปนแตเสริมสรางแนวทางเรื่อง informal justice ดวย
5. เนนการแกไขฟนฟูมากกวาการลงโทษ
แมวาหลักการลงโทษในสมัยใหมจะอยูบนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องการแกไข
ฟนฟูผูกระทําความผิดใหเปนคนดี กลับเขาสูสังคมได (rehabilitation) มิใชเปนการลงโทษโดย
หลักแกแคนทดแทน (retribution) อีกตอไป และแมวาจะมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการปฏิบัตติ อผูกระทําผิดเปนการ “รักษาเยียวยา” (treatment) มากกวาการ “ลงโทษ”
(punishment) ก็ตามแตในความเปนจริงแลวความตองการของสังคมที่จะลงโทษผูกระทําความผิด
เพื่อเปนการแกแคนทดแทนความเสียหายหรือความเลวรายที่ผูนั้นไดสรางใหกับสังคมก็ยังคงเปน
สิ่งที่อยูในความรูสึกของประชาชนและเปนสิ่งที่ไมอาจปฏิเสธได การลงโทษตอผูกระทําความผิด
ถาไมสามารถสนองตอบความรูสึกหรือสัญชาติญาณการแกแคนทดแทนนี้ได ก็อาจจะทําใหระบบ
ยุติธรรมมีปญหาไดเพราะคนที่เสียหายอาจจะประสงคทจี่ ะไปแกแคนเอากับตัวผูกระทําผิดเอง
แทนที่จะพึงพากระบวนการยุติธรรม
ในขณะทีท่ ฤษฎีเรื่องการแกแคนทดแทนยังมีความจําเปนอยูบ าน
แตการ
ลงโทษที่มุงการแกแคนทดแทนมากเกินไปจะไมกอใหเกิดประโยชนตอสังคมเทาที่ควร เพราะการ
ลงโทษในลักษณะเชนนั้นเปนการมุงถึงอดีตมากเกินไปโดยไมคาํ นึงถึงอนาคต
สังคมอาจจะได
ความสะใจ แตปญ
 หาของสังคมยังมิไดรับการเยียวยาอยางตรงจุด ในทฤษฎีการลงโทษตามหลัก
อาชญาวิทยา จึงมีแนวคิดเรือ่ งการลงโทษเพื่อการขมขูยบั ยั้ง (deterrence) ทั้งเปนการขมขูยับยั้ง
แกตัว
ผูกระทําผิดเอง (specific deterrence) และขมขูยบั ยั้งแกสังคมทั่วไปมิใหกระทํา
ความผิดเชนนั้นอีก (general deterrence) และแนวคิดเรื่องการลงโทษเพื่อตัดโอกาสมิใหผูนนั้
กระทําความผิดอีก (incapacitation) ซึ่งลวนมองที่อรรถประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการลงโทษ
นั้นมากกวาการแกแคนทดแทนแตอยางเดียว
อยางไรก็ตาม การลงโทษตามทฤษฎีเรื่องการขมขูยับยั้งหรือการตัดโอกาส
มิใหกระทําผิดก็ยังมีขอจํากัดอยูมาก ที่สําคัญคือ การลงโทษที่นิยมกันมากที่สุด คือการจําคุกนัน้
แมจะสรางความหวาดกลัวใหแกผูตองโทษที่จะกระทําความผิดอีกในอนาคต แตในความเปนจริง
สภาพความเปนคนที่เคยติดคุกมากอนก็จะมีผลในการทําลาย “คุณลักษณะ” ของเขา ทําใหคน
เหลานี้ไมมโี อกาสกลับเขาสูส ังคมและอาจจะไมมีทางเลือกตองกลับไปกระทําผิดอีก การที่จํากัด
เสรีภาพคนเหลานี้ไวนานเกินสมควรก็ทําไมไดทั้งในแงของหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม
และในแงของงบประมาณทีร่ ัฐตองแบกรับดวย ดวยเหตุนี้การลงโทษที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

และสามารถแกปญหาในอนาคตใหักับสังคมไดอยางแทจริงจึงตองคํานึงถึงหลักในการที่จะฟนฟู
แกไขผูกระทําผิดดวย
แนวคิดในการลงโทษเพื่อแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดเปนแนวคิดที่ใหโอกาส
ผูกระทําผิดทีจ่ ะใหเขากลับตัวกลับใจ และชวยเหลือเขาที่จะไมไปทําลายคุณลักษณะหรือศักยภาพ
ของเขามากขึน้ ไปอีก ลักษณะการลงโทษก็จะหลีกเลี่ยงลักษณะที่จะสรางรอยมลทินแกตัวนักโทษ
โดยไมจําเปน ซึ่งนอกจากนาจะเปนวิธีการที่เหมาะกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยซึ่งเปน
สังคมที่ใหอภัยและเอื้ออาทรแลว ยังเปนวิธีการที่พิสจู นแลววาชวยคุมครองสังคมในระยะยาวได
กวาวิธีอื่น ๆ ดวย
ในประเทศไทยของเราไดมีความพยายามที่จะนําเอาแนวคิดเรื่องการ
ลงโทษเพื่อแกไขฟน ฟูมาปฏิบัติ แตสภาพปญหาตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่สงผลสะทอนไป
ที่ราชทัณฑ โดยเฉพาะปญหาคนลนคุก ทําใหทางราชทัณฑไมสามารถจะนําเอาแนวคิดเหลานีม้ า
ปฏิบัตไิ ดเทาที่ควร ทั้ง ๆ ที่มีความพรอมในเชิงคุณภาพของบุคลากรและความรูตา ง ๆ ยิ่งไปกวา
นั้นความลมเหลวของกระบวนการยุติธรรมทําใหประชาชนรูสึกวาผูกระทําผิดยังไมไดรับ
ผลตอบแทนเทาที่ควร คนกระทําความผิดสําคัญยังลอยนวลอยูไดไมถูกจับกุม หากถูกจับกุมก็จะ
ถูกลงโทษจําคุกไมนาน เพราะเรือนจํามีปญ
 หาที่ตองยายามระบายนักโทษออกมา ทําใหประชาชน
เริ่มทีทัศนคติโนมเอียงไปในทางตองการใหกระบวนการยุติธรรมลงโทษดวยความรุนแรงตาม
แนวคิดเรื่องการแกแคนทดแทนมากขึ้น ซึ่งเปนทิศทางที่นาเปนหวง
จากความสําคัญของเรื่องนี้จงึ มีความจําเปนที่กระบวนการยุติธรรมยังตอง
มีกระบวนทัศนในการลงโทษเพื่อแกไขฟน ฟูใหเปนแนวทางหลัก โดยพยายามผสมผสานทฤษฎี
การลงโทษในเรื่องอื่นไปดวย เพื่อไมใหสังคมรูสึกโตแยง แตตองไมคลอยตามกระแสจนทําใหผิด
ทิศทางที่จะทําใหเกิดผลรายกับสังคมในระยะยาว
6. เนนการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative
justice) มากกวาการแกแคนทดแทน (retributive justice)
การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) เปนแนวคิด
ใหมซึ่งไดรับการกลาวถึงอยางมากในขณะนี้ แนวคิดของการอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
เปนการมองปญหาอาชญากรรมวาเปนเรื่องที่มิใชเปนการกระทําตอรัฐที่กระทบตอความสงบ
เรียบรอยเทานั้น แตเปนเรื่องที่กระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลดวย ดังนั้นทุกฝายที่ไดรบั
ผลกระทบจากอาชญากรรมไมวาจะเปนผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชนจึงตองเขามามีบทบาท
และมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน ทั้งนี้เพื่อสรางสรรคความสันติและความสมานฉันทให
กลับคืนสูสังคมหรือชุมชนอีกครั้ง
มุมมองเรื่อง restorative justice ถือไดวา เปนการปรับกระบวนทัศนครั้ง
สําคัญของวงการอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม เพราะเดิมทฤษฎีการลงโทษจะเนนทีต่ ัว
ผูกระทําความผิดเปนสําคัญ ไมวาจะเปนแนวคิดเรื่องการทดแทน (retribution) การขมขูยบั ยั้ง
(deterrence) การตัดโอกาสไมใหกระทําผิด (incapacitation) หรือ การฟนฟูแกไข
(rehabilitation) แตแนวคิดเรื่องการสรางความสมานฉันทเปนการขยายมุมมองเรื่องการลงโทษให

ครอบคุลมไปสูผูเสียหาย ญาติพี่นองของผูตองหาและผูเสียหาย ผูม ีสวนไดเสียอืน่ ๆ ตลอดจน
สังคมและชุมชนดวย แนวทาง restorative justice ไดถูกนําไปใชอยางไดผลในการจัดการกับ
ความผิดที่เกิดขึน้ ในครอบครัว ความทีเ่ ด็กเปนผูกระทําหรือเปนผูเสียหายและความผิดเล็กนอย
อื่น ๆ ดวยเหตุนี้ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใหไปสูเปาหมายอันพึง
ประสงคจึงสมควรปรับกระบวนทัศนจากมุมมองที่เนนเฉพาะการปฏิบัตติ อตัวผูกระทําผิดเปน
สําคัญไปสูมุมมองการอํานวยความยุติธรรมในมุมมองที่สรางความสมานฉันทดวย
7. เนนการสรางระบบที่มีความโปรงใสและการตรวจสอบที่ดคี วบคูไปกับ
บุคลากรที่มีคณ
ุ ธรรม
ในการแสดงทัศนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทุกครั้ง ประเด็น
ที่วาควรจะมีการแกที่ตัวบุคคลหรือแกที่ระบบ มักจะเปนเรื่องที่มีการหยิบยกขึ้นมาถกเถียง
อภิปรายกันทุกครั้ง โดยสวนใหญจะแสดงความเห็นในทํานองที่วาหากจะแกปญหากระบวนการ
ยุติธรรมของไทยใหไดผลตองแกที่คุณภาพและคุณธรรมของบุคลากร การแกอยางอื่นจะไม
สามารถแกปญ
 หาไดอยางตรงจุดและไดผล ในขณะเดียวกันก็จะมีบางคนที่โตแยงวาจะตองสราง
ระบบทีด่ ีที่มีความโปรงใสและถูกตรวจสอบไดจึงจะแกปญ
 หาไดอยางถาวร
ในสังคมไทยของเราการเนนที่ “คน” มากกวา “ระบบ” ดูจะเปนแนวคิด
หลักเพราะสังคมไทยเปนสังคมที่นิยมการแกปญหาที่รวดเร็วไมซับซอน
เปนสังคมที่ตองการ
“ผูนาํ ” หรือ “อัศวินมาขาว” ในการแกปญหา แนวทางการแกปญ
 หาจึงมุงเนนอยูที่วาทําอยางไร
จึงจะได “คนดี” เขามาเปนผูนาํ หรือสรางคนใหเปนคนดีมีคุณธรรม มากกวาการสราง “ระบบที่
ดี” เพื่อควบคุมคน อันที่จริงแลวแนวคิดเรื่อง “ระบบ” นั้นเปนเรื่องที่เพิ่งจะมีการพูดถึงกันมาก
ขึ้นในระยะหลัง ๆ นี้เทานัน้ อยางไรก็ตามในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมนั้น จะเห็นได
ชัดเจนวาระบบการบริหารขององคกรทุกองคกรในกระบวนการยุตธิ รรมเนนที่คนดีมากกวา
ระบบ ซึ่งแมวาจะสามารถใชไดผลดีพอสมควรในระยะเวลาที่ผานมา แตวิกฤตการณที่เกิดขึ้น
จากระบบบริหารปจจุบนั ทัง้ ในองคกรตุลาการ อัยการ และตํารวจ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่
ตองเรงสรางระบบการทํางานและระบบการบริหารบุคคลที่
โปรงใส (transparency) และ ตรวจสอบได(accountability) ควบคูกันไปกับการสรางบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีคุณภาพและคุณธรรมและสงเสริมใหคนดีไดมโี อกาสขึ้นมาเปนผูน ํา
องคกร
แนวทางตามรัฐธรรมนูญที่ใหมีการตรวจสอบดุลพินิจของเจาพนักงานใน
การใชมาตรการบังคับมากขึน้ การกําหนดใหคาํ สั่งไมฟอ งคดีของอัยการตองเปดเผยใหผูมีสวนได
เสียมีโอกาสขอการปรับโครงสรางคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ใหมีองคประกอบที่มาจากศาลที่
หลากหลายและมีผูที่วุฒิสภาไดเลือกเขามา ตางเปนพัฒนาการไปสูก ารสรางระบบที่โปรงใสและมี
การตรวจสอบที่ดี
การปรับกระบวนทัศนโดยใหความสําคัญกับ “ระบบ” ที่มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ควบคูกับการสรางคนที่ดมี ีคุณภาพและคุณธรรม จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยาง
มากเรื่องหนึ่ง

8. คํานึงถึงความเสมอภาคของชายและหญิงและคุมครองสิทธิพื้นฐานของ
บุคคล
แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะไดบญ
ั ญัติวาชายและ
หญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และยังไดกาํ หนดใหมีมาตรการและกลไกหลายประการ อันจะนําไปสู
ความเสมอภาคระหวางชายและหญิง แตในความเปนจริงความไมเสมอภาคซึ่งฝงรากลึกมานานใน
สังคมที่ชายเปนใหญไดสงผลกระทบตอผูห ญิงซึ่งเปนประชากรที่มีจํานวนมากกวาครึ่งของประเทศ
ในสถานะตาง ๆ ไมวาจะในฐานะของหญิงซึ่งเปนผูกระทําผิด หญิงที่เปนเหยื่อของการกระทําผิด
ตลอดจนโอกาสของการมีสวนรวมของผูหญิงในกระบวนการยุตธิ รรมในบทบาทตาง ๆ
ในปจจุบันจะเห็นวาหญิงซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดและตกเปนผูตองหา
ยังมิไดรับการคุมครองสิทธิเทาที่ควร ดังจะเห็นตัวอยางจากกรณีที่ผูตอ งหาหญิงที่ถูกควบคุมตัวอยู
ในโรงพักถูกผูต องหาชายที่ถกู ขังอยูในโรงพักเดียวกันขมขืน นอกจากนี้ผูหญิงซึ่งตกเปนเหยื่อของ
การกระทําความผิดโดยเฉพาะความผิดทางเพศ มักจะมีประสบการณของการตกเปนเหยื่อซ้ําสอง
(revictimization) โดยระบบและทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ยิ่งไปกวานั้นยังมี
กฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ แนวทางการตีความ คําพิพากษา ฯลฯ ที่มิไดใหความสําคัญกับสิทธิความ
เสมอภาคระหวางชายและหญิงอยางอยางจริงจัง
ในสวนของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมจะเห็นไดวา สัดสวนของผูห ญิงที่มี
บทบาทสําคัญจะมีนอยกวาผูชายเปนอยางมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมบทบาทของ
บุคลากรหญิงในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึน้
นอกจากนี้กระบวนการยุตธิ รรมยังตองใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิ
พื้นฐานของบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมดวย ไมวา จะเปนในฐานะของผูต องหา
จําเลย ผูตองโทษ ผูเสียหาย หรือพยาน เพราะการใหการคุมครองสิทธิพื้นฐานของบุคคลไม
เพียงแตจะสอดคลองตอหลักมนุษยธรรมเทานั้น แตยังเปนหลักประกันที่สําคัญวาเจาหนาทีข่ องรัฐ
จะไมใชอาํ นาจอันไมชอบธรรม ซึ่งจะสงผลใหกระบวนการยุตธิ รรมเปนที่เชื่อถือศรัทธามากขึ้นดวย
ยิ่งไปกวานัน้ ในขณะนี้ประเทศไทยไดใหการรับรองอนุสัญญาและกติการะหวางประเทศหลายฉบับ
ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
และรัฐธรรมนูญยังกําหนดใหจดั ตัง้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติขึ้น โดยมีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริมใหเกิดความเคารพและปฏิบัตติ ามพันธกรณีที่
ประเทศไทยมีอยูที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนอีกดวย
ดวยความสําคัญของปญหาดังกลาวการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในเรื่องนี้
โดยใหความสําคัญกับเรื่องความเสมอภาคชายหญิงและการคุมครองสิทธิพื้นฐานของบุคคลเพิ่ม
มากขึ้นจึงเปนเงื่อนไขสําคัญขอหนึ่งของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
9. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคม
การมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคมเปนหัวใจของความสําเร็จของ
กระบวนการยุติธรรม ชุมชนและประชาสังคมสามารถเขามามีสวนรวมกับกระบวนการยุติธรรมได
ในหลายลักษณะ ทั้งในแงของการสงเสริมและสนับสนุน เชน การมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรม โดยการรวมกลุมกันเปนอาสาสมัคร การใหขอมูลและเบาะแสแกเจาหนาที่ การให

การเปนพยานในแงของการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการตรวจสอบ เชน การมีสวน
รวมในคณะกรรมการทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติที่มีสวนในการนําเสนอขอมูลเพื่อกําหนด
นโยบาย การรวมตัวเพื่อติดตามตรวจสอบในแงอื่น ๆ นอกจากนีช้ ุมชนและประชาสังคมยังอาจเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมของกระบวนการยุติธรรมโดยตรงในหลายลักษณะ เชน ในโครงการระงับ
ขอพิพาทนอกระบบยุตธิ รรม เชน การไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท การมีสวนรวมในการ
พิจารณาพิพากษา เชน เปนลูกขุน (jury) หรือผูพิพากษาสมทบ การแกไขพื้นฟูผูกระทําความผิด
และผูเสียหาย เปนตน
กระบวนการยุติธรรมที่เปดรับการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคมยอม
เปนกระบวนการที่ไดรบั ความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน ซึ่งเปนคุณสมบัติพื้นฐานของ
ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรม สําหรับในประเทศไทยของเราการมีสวนรวมของชุมชนและ
ประชาสังคมยังมีนอยมาก การมีสวนรวมของประชาชนที่เปนอยูจะไมมีลักษณะที่เปดโอกาสใหมี
สวนรวมไดอยางจริงจัง โดยเฉพาะในการกําหนดนโยบายและการตรวจสอบอื่น ๆ การขาดการมี
สวนรวมนี้เปนสาเหตุหนึ่งใหกระบวนการยุติธรรมมีภาพของความเปน
“ราชการ”
อยูสูง
ประชาชนไมไดรูสึกวาเปนเจาของกระบวนการยุตธิ รรมและกระบวนการยุติธรรมยืนอยูขางเขา จาก
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมโดยสํานักวิจัยเอแบคโพลล
ซึ่ง
เปดเผยผลเมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2543 ประชากรกลุมตัวอยางเปนจํานวนมากไมรจู ักหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรม เชน อัยการ ศาล ราชทัณฑ และพนักงานคุมประพฤติ และประชากรกลุม
ตัวอยางถึงรอยละ 52 ไมเต็มใจที่จะใหการเปนพยาน หากพบเห็นการกระทําความผิด ในขณะที่
ประชากรกลุมตัวอยาง รอยละ 53.5 เห็นวาควรเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการ
ยุติธรรมมากขึน้
จากความสําคัญของการเปดโอกาสใหชุมชนและประชาสังคมเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึน้ ดังที่กลาวมา ในการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของ
ไทย จึงตองมีการปรับกระบวนทัศนจากเดิมซึ่งเดิมมีลักษณะที่เปนระบบปดไปสูระบบที่เปดรับการ
มีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคมมากขึ้น
10. ใหความสําคัญกับมาตรฐานความเปนสากลและความรวมมือระหวาง
ประเทศในกระแสโลกาภิวัตน
โดยหลักทั่วไปกฎหมายจะมีเขตอํานาจการบังคับใช (jurisdiction) อยู
ภายในอาณาเขตของประเทศที่ออกกฎหมายภายใตหลักการที่เรียกวา “หลักดินแดน” (territorial
principle) การบังคับใชกฎหมายในนอกอาณาเขตของรัฐเปนเรื่องที่ไมอาจทําได เพราะยอม
กระทบกับ “อํานาจอธิปไตย” ของรัฐนัน้ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญมากที่ไมมีรัฐใดยอมใหเกิดขึน้ ได
ดวยชองวางของการบังคับใชกฎหมายที่ยังติดยึดอยูกบั หลักดินแดน ทําใหผูกระทําความผิดซึ่งไม
ตองอยูภายใตกฎเกณฑเหลานี้ อาศัยความสะดวกของการคมนาคมสื่อสารและเทคโนโลยีในโลก
ยุคโลกาภิวัตน ประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะขามชาติ (transnational crime) ซึ่งสรางปญหา
ใหกับกระบวนการยุตธิ รรมเปนอยางมาก แมวาความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องการสงผูราย
ขามแดน (extradition) จะมีมาเปนเวลาชานานแลว และแมวาในระยะหลัง ๆ เรื่องความรวมมือ

ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาภายใตหลัก Mutual legal assistance จะมีขอบขายกวางขวาง
ขึ้นและเปนทีน่ ิยมมากขึน้ โดยรวมถึงความชวยเหลือตั้งแตการชวยคนหาเอกสารและสงหมายตาง
ๆ ให จนกระทั่งถึงการใหความชวยเหลือเรื่องการริบทรัพย แตหลักกฎหมายและกฎเกณฑที่มีอยู
ก็ยังไมอาจปรับตัวทันกับลักษณะ “ไรพรมแดน” ของการกระทําความผิดซึ่งเกิดขึน้ ในโลกยุคโลกา
ภิวัตน เชน ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปนตน ทําใหการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมจะตองมีกระบวนทัศนที่ผอนคลายแนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตยและแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศลงและหันไปใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางประเทศในดานตาง ๆ ใหมาก
ขึ้น
เนื่องจากความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญาซึ่งจะทวีความสําคัญมาก
ขึ้นแลว กระบวนการยุตธิ รรมยังจะตองใหความสําคัญกับหลักเกณฑซึ่งเปนมาตรฐานระหวาง
ประเทศในเรือ่ งตาง ๆ ทั้งในสวนที่เปนพันธกรณีจากกติการะหวางประเทศและอนุสัญญาที่
ประเทศไทยใหการรับรองไว เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant of Civil and Political Rights) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
(Convention of the Rights of the Child) เปนตน และที่เปนมาตรฐานขัน
้ ต่าํ ดานสิทธิมนุษยชน
หรือในสวนที่เปน Best Practices ในดานตาง ๆ เชน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอิสระของตุลาการ
(Basic Principles on the Independence of the judiciary) แนวทางการดําเนินบทบาทของ
อัยการ (Guidelines on the Rule of Prosecutors) สนธิสัญญาสงผูรา ยขามแดนตนแบบ
(Model Treaty on Extradition) มาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัตต
ิ อนักโทษ (Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารงานยุตธิ รรม
ที่เกี่ยวกับเยาวชน (Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice)
เปนตน ทั้งนี้ เพราะนอกจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานตาง ๆ เหลานี้จะชวยยกระดับประสิทธิภาพ
และมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมใหเปนมาตรฐานสากลแลว ยังจะชวยสงเสริมความรวมมือ
ระหวางกระบวนการยุติธรรมของประเทศตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
ดวยความสําคัญของการคํานึงถึงมาตรฐานสากลและความรวมมือระหวาง
ประเทศทางอาญาในโลกยุคโลกาภิวัตน การปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมใหไดผลจึงตองเริ่มจาก
การปรับกระบวนทัศนในเรื่องนี้ดวย

