
รอ งศ าสตร า จ า รย์ ด ร . จุฑ า ร ัตน์  เ อื้ อ อ า น วย  

คณะร ัฐศ าสตร์ จุ ฬ าล งก ร ณ์มหา วิ ทย าล ัย  

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในต่างประเทศ : 

โอกาสและความท ้าทาย  
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เหตุผลและความจ าเป็นที่ ต้องใช้ ยุติธรรมทางเลือก  

ค ว าม จ า เ ป็ นต ้อ ง ใ ช้  

ยุ ติ ธ ร ร มท า ง เ ลื อ ก  

(ขอ้สรุปจาก UN, 2006) 

สอดคลอ้งกบั 

แนวทางสมานฉนัท ์

 

บรรเทาความแออดัของเรอืนจ า 
 

ทบทวน 

ความเป็นอาชญากรรม 

ลดภาระรฐั  

เพิ่มบทบาทชุมชน 

คุม้ครองสทิธิมนุษยชน 

ในกระบวนการยตุธิรรม 

-legalization 

-decriminalization 

-depenalization 

-แกป้ญัหาการบริหารงานยตุิธรรม 

-การถ่ายโอนความรบัผดิชอบกิจการภาครฐั 

-การปรบับทบาทใหร้ฐัเป็นผูก้ ำกบัดูแลมำกกว่ำเป็นผูป้ฏบิตัิ 

-ความยตุิธรรมเชงิสมานฉนัท ์(Restorative Justice) 

-ความยตุธิรรมในระยะเปลีย่นผ่าน (Transitional Justice)* 

-เพิม่ความเป็นมนุษยใ์หก้ระบวนการยตุิธรรม 

-การแปลงความขดัแยง้เป็นทรพัยส์นิ 

-แนวคิดชมุชนนิยม 

-ยตุิธรรมชมุชน (Community Justice) 
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การให้อภยั: ค าถามปลายเปิดของสงัคม 
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น.ส. อเมเนห ์บาหร์ามี หญิงอหิร่าน  

ใหอ้ภยั 

นายมาจดิ โมวาฮดีี ชายหนุ่มอหิร่าน  

ท าใหเ้ขารอดโทษตาบอด  

จากคดีสาดน ้ากรดใสห่นา้เธอ  

 

(ส านกัขา่วเอเอฟพ ี31 ก.ค. 2554) 



MEGA TREND OF RJ IN GLOBAL SOCIETY 

หลักก า รและแนวคิ ด  

 ใชค้ าว่า “harm” แทน ”conflict”  

 เนน้ humanization – not only crime victim 

 free and voluntary – mediator/facilitator 

 RJ is not “one size fit all”  

 ใชก้บั Transitional justice 

 เนน้ใชก้บักระบวนการยุตธิรรมทกุขัน้ตอน ในฐานะ diversion โดย

ศาลและอยัการเป็นผูส้ ัง่ใช ้

 ยงัสนบัสนุนให ้civil society และ ชมุชนน าไปใช ้

เหลยีวเทศ 
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ที่มา: Federal-Provincial-Territorial Working Group on Restorative Justice (2016) 



MEGA TREND OF RJ IN GLOBAL SOCIETY 

ขยายขอบเขตการพิจ ารณาเหยื่ ออ าชญากรรม  

 เนน้ crime victim เช่นเดิม (RJ-พื้นที่กลางส าหรบัคนมีอ านาจนอ้ย) 

 เนน้ใชก้บักลุม่คนชายขอบ กลุม่เปราะบาง เช่น ความรุนแรงใน

ครอบครวั เด็กเยาวชนกระท าผิด 

 พจิารณาถงึ indirect crime victim - กรณี victimless crime 

 ใหค้วามส าคญักบั collective crime victims มากข้ึน - กรณี 

environmental crime ( และความผิดที่รฐัเป็นผูเ้สยีหาย) 
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MEGA TREND OF RJ IN GLOBAL SOCIETY 

ใช้ก ับ อ าชญากร รมให ม่ๆ  ร่ ว มสมัย  และ ในอนาคต  

 Terrorism (serious crime) 

 Hate crime, environmental crime (ใหค้วามส าคญักบัการอยู่

ร่วมกนัแบบขา้มพรมแดนความแตกต่าง) 

 Cyber bulling (ค านึงถงึ social harmony ของผูค้นในสงัคม

เสมอืน/สงัคมพน้พรมแดน) 
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การจ ัด รูปแบบใหม่ของกระบวนการยุติ ธ รรมเ ชิ งสมานฉันท์  
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• restorative justice programms 

1. Victim-offender mediation (VOM) 

2. Restorative conferences  

• Family group conferencing 

• Restorative conferences 

• Community conferences  

3. Circle sentencing 

4. Community panels and boards 

5. Victim-surrogate programs 

6. Emerging forms of restorative justice 

•กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท ์ 

  (Restorative Justice) (in criminal matters)  

•กระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นโรงเรยีน 

ฯลฯ (Restorative practice)  

•กระบวนวิธีเชิงสมานฉนัท ์ 

 (Restorative process)  



MEGA TREND OF RJ IN GLOBAL SOCIETY 

การบริหาร  สนับส นุน และ เ ฝ้ าระว ัง  

 บรหิารจดัการเชิงระบบ ระดบัสงัคมโลก ที่มีเครอืข่ายขา้มประเทศ 

 ใหค้วามส าคญักบั legislation and policy statements และ 

legislative framework 

 ใหค้วามส าคญักบัการฝึกหดัอบรม facilitators และอาสาสมคัร 

(คุมประพฤต)ิ ทัง้หลกัการ และวธิกีารปฏบิตั ิ– ก าลงัพฒันา

หลกัสูตร เผยแพร่ท ัว่โลก 

 สรา้งระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลการใช ้RJ 

 วดัผลกระทบของโครงการ RJ จาก “อตัราการกระท าผิดซ ้า” 

เหลยีวเทศ 
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RJ IN THAILAND: STATE OF KNOWLEDGE 

 17 ปีแหง่การกลบัคนืมาอกีคร ัง้ของความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นสงัคมไทย 

 ความรูแ้พร่หลาย ท ัง้ในสายวชิาการและปฏบิตักิารในระดบัหน่ึง 

 แพร่กระจายทางปฏบิตั ิเขา้สู ่“ชุมชน” ไดเ้รว็กว่า “กระบวนการยตุธิรรม” 

 นโยบายรฐั-สนบัสนุน แบบเนน้วงกวา้ง สู ่อบต. ศูนยย์ตุธิรรมชมุชน ฯลฯ ตอ้งการโอกาส

ในการพฒันาเชิงคุณค่า วชิาการ 

 มีกฎหมายสนบัสนุนหลายฉบบั (กา้วกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

 ยงัใชแ้นวคดิทฤษฎกีารแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผิดเป็นรายบุคคล  

แลไทย 
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TREND OF RJ IN GLOBAL 

SOCIETY 

ความท้าทาย /ข้อจ าก ัดทางกฎหมาย  

 พรบ.การไกลเ่กลี่ยขอ้พพิาท พ.ศ. 2560 มาตรา 

39 (22 พฤษภาคม 2562) 

 "คู่กรณี” หมายความวา่ ผูต้อ้งหาและผูเ้สยีหายใน

คดอีาญา แต่ไม่หมายความรวมถงึคดอีาญาทีร่ฐัหรือ

หน่วยงานของรฐัเป็นผูเ้สยีหาย  

 พรบ.สง่เสรมิการพฒันาและคุม้ครองสถาบนั

ครอบครวั (ยงัใช ้RJ อยู่หรอืไม)่ 
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RJ IN THAILAND: STATE OF KNOWLEDGE 
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สมเกียรต ิตัง้กจิวานิชย์ และคณะ, 
TDRI: 2551. 
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• พรบ.ลกัษณะปกครองทอ้งที่ พ.ศ. 2457 (บมต) 

• พรบ.จดัต ัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิีพจิารณาคดีฯ พ.ศ.2534 (บมต) 

• ระเบยีบกรมอยัการว่าดว้ยการประนอมขอ้พพิาทชัน้พนกังานอยัการพ.ศ. 2532 (บางขอ้) 

• พรบ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 (บมต) 

• ความผิดอนัยอมความไดต้ามประมวลกฎหมายอาญา 

• ความผิดลหโุทษ 

• ระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมว่าดว้ยการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2544  แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมว่าดว้ยการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2547 

• ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการไกลเ่กลี่ยขอ้พพิาทนอกศาล ส านกัระงบัขอ้พพิาท ส านกังานศาลยุตธิรรม 

ยตุธิรรมชมุชนและยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นพื้นที่กฎหมาย (เดิม) 
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• พรบ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 7) (ประกาศฯ 15 กนัยายน 2550) 

• กฎกระทรวงว่าดว้ยการไกลเ่กลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 (ประกาศฯ 7 กนัยายน 2553) 

 

• พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 (แกไ้ขปรบัปรุงฉบบั

ที่ 2 ฉบบัที่ 3 พศ. 2558 ฉบบัที่ 4 และ ฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2559) 

• พรบ. คุมประพฤต ิพ.ศ. 2559 (หมวด 5 การด าเนินการเพือ่สรา้งความยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท)์  (ประกาศฯ 

3 ตลุาคม 2559) 

• พรบ. การไกลเ่กลี่ยขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 (ประกาศฯ 22 พฤษภาคม 2562) 

• *พรบ. สง่เสรมิการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั พ.ศ. 2562 (ประกาศฯ 22 พฤษภาคม 2562) 

     (ยกเลกิ พรบ. คุม้ครองผูถ้กูกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550) 

ยตุธิรรมชมุชนและยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทใ์นพื้นที่กฎหมาย (รว่มสมยั) 
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Q & A 
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