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Source: www.thaicriminology.com

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ในระยะที่ 1 (1974-1996) 
จ านวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ย 2.43% ต่อปี

Alarming Trend: 

ในระยะที่ 2 (1997-2017) 
จ านวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ย 4.43% ต่อปี

Asian Financial Crisis
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สถิติจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมดในประเทศไทย (1974-2017)
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จ านวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4Source: www.prisonstudies.org

เมื่อเทียบตามสัดส่วนต่อจ านวนประชากร ประเทศไทยมีผู้ถูกคุมขัง
คิดเป็นสัดส่วน 478 คนต่อประชากร 1 แสนคน หรือเป็นอันดับที่ 8 ของโลก

Alarming Trends: 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ต้องขังมาก…เป็นอันดับ 6 ของโลก 
เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาค ASEAN ประเทศไทยมีผู้ต้องขัง
หญิงมากเป็น อันดับ 1 ของภูมิภาค ASEAN
(ข้อมูล ณ ปี 2017)



สถิติการด าเนินคดีอาญาของไทย
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ต ารวจจับกุม อัยการรับพิจารณา อัยการสั่งฟ้อง
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สถิติการด าเนินคดีอาญาของญี่ปุ่น
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เปรียบเทียบสถิติการด าเนินคดีอาญาของไทยกับญี่ปุ่น
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เป็นการผูกขาดโดยรัฐมากเกินไป ประชาสังคมและชมุชนขาดการมีส่วนรว่ม

เน้นการลงโทษผู้กระท าผิด ไม่ให้ความส าคัญกับการเยียวยาผู้เสยีหาย
หรือเหยื่ออาชญากรรมเท่าทีค่วร

มีการน าข้อพิพาทเข้าสู่ระบบยุติธรรมมากเกินไปจนเกิดปัญหาคดีล้นศาล

ใช้โทษจ าคุกมากเกินไป ท าให้เกิดปัญหาคนล้นคุก และผู้กระท าผิดไม่ได้รับ
การฟื้นฟูที่เหมาะสม ไม่สามารถกลับเป็นพลเมืองดีและคนืสูส่ังคมได้

สภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรม
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เป็นการด าเนินการในระบบกลา่วหาซึง่มีลักษณะเปน็การต่อสู้ 
ท าให้ต้องมผีู้แพ้และผู้ชนะ

ผู้กระท าผิดต้องถูกลงโทษในรูปแบบที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในอนาคต

ข้อจ ากัดของระบบการด าเนินคดีอาญา

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วม

ครอบครัว ชุมชน ไม่มีโอกาสมีส่วนร่วม

9



หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
ที่ ให้ความส าคัญกับการบรรเทา
ผลร้ายที่ เกิดขึ้นจากการกระท า
ความผิดส าหรับทุกฝ่าย

ความหมายของหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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โดยเน้น
• การเยียวยาชดใช้ความเสียหายให้ผู้เสียหาย 
• การสร้างความส านึกผิดและความรับผิดชอบของ

ผู้กระท าผิดในการกระท าของตน 
ซึ่งมีแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเปิด
โอกาสให้ผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด และในกรณีที่เหมาะสม 
ญาติพี่น้อง ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนของชุมชน ได้พบปะ
เจรจากันเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา

ความหมายของหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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UNODC’s Handbook on Restorative Justice Programme (2006)
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"Restorative justice programme" 
means any programme that uses 
restorative processes or aims to 
achieve restorative outcomes.

UN’s Definition of Restorative Justice
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UN’s Definition of Restorative Justice

"Restorative process" means any process in which 
the victim, the offender and/or any other 
individuals or community members affected by a 
crime actively participate together in the 
resolution of matters arising from the crime, 
often with the help of a fair and impartial third 
party. Examples of restorative process include 
mediation, conferencing and sentencing circles.
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UN’s Definition of Restorative Justice

"Restorative outcome" means an agreement 
reached as the result of a restorative 
process. Examples of restorative outcomes 
include restitution, community service and 
any other programme or response designed 
to accomplish reparation of the victim and 
community, and reintegration of the victim 
and/or the offender.
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หลักการพื้นฐาน

Conventional Criminal Justice Restorative Justice

1. การกระท าผิดอาญาถือเป็นการกระท า
ละเมิดต่อรัฐ

2. การกระท าผิดอาญาเป็นการละเมิดต่อ
กฎหมาย ถือเป็นการละเมิดอ านาจรัฐ จึง
ต้องน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ

1. การกระท าผิดอาญาเป็นการท าลาย  
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและ
ความสมานฉันท์ในสังคม

2. การกระท าผิดอาญาก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสียหาย (harm) 
จึงจ าเป็นต้องมีการเยียวยาหรือฟื้นฟู 
(Restore)
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หลักการพื้นฐาน

Conventional Criminal Justice Restorative Justice
วัตถุประสงค์หลัก ต้องการน า “ผู้กระท าผิด” 
มาลงโทษ โดยมุ่งผลในการแก้แค้นทดแทน 
(retribution) สร้างความข่มขู่ยับยั้ง 
(deterrence) และตัดโอกาสไม่ให้กระท า
ความผิดอีก (incapacitation)

วัตถุประสงค์หลัก ต้องการฟื้นฟู (restore) 
ความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท า
ผิด ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลร้าย ซึ่งรวมทั้ง 
“ผู้เสียหาย” หรือ “เหยื่ออาชญากรรม” 
“ผู้กระท าผิด” และ “ชุมชน” เพื่อให้มีการ
ชดใช้ (restitution) การแก้ไขฟื้นฟู 
(rehabilitation) และการกลับเข้าสู่สังคม
(integration)

3. 3.
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The Thailand Institute of Justice

หลักการพื้นฐาน

Conventional Criminal Justice Restorative Justice

• การกระท า เป็นความผิดต่อกฎหมายเรื่องใด

• ใครเป็นผู้กระท า

•จะน าผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างไร

• “ความเสียหาย” หรือ “ผลกระทบ”
ที่เกิดขึ้นคืออะไร

• จะแก้ไขเยียวยาได้อย่างไร

• ใครจะเป็นผู้แก้ไขเยียวยา และ
ด้วยวิธีอย่างไร

4. ค าถามพื้นฐาน 3 ข้อ : 4. ค าถามพื้นฐาน 3 ข้อ :
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ลักษณะและรูปแบบการน ามาใช้

การประชุม
ประสาน

สัมพันธภาพ

การประชุมกลุ่ม
ครอบครัว

คณะกรรมการ
ชุมชน

การพิพากษาโดย
ประชุมล้อมวง

Victim-offender Mediation Family Group Conference

Sentencing Circle Community Reparative Board
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Victim-offender Mediation

VICTIM OFFENDER

MEDIATOR
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Family Group Conference
FAMILY MEMBERS
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Sentencing Circle
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การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้

ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม: การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชน

ชั้นต ารวจ : ประกอบการตักเตือน/ปรับ

ชั้นอัยการ : ประกอบการชะลอการฟ้อง

ชั้นศาล : ประกอบเป็นเงื่อนไขในการก าหนดค าพิพากษา

หลังมีค าพิพากษาแล้ว : ประกอบเงื่อนไขการพักการลงโทษ

ขั้นตอนใดบ้าง?
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Restorative Practices at Paroles



การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
ความผิดประเภทใดบ้าง?

• ความผิดร้ายแรง?

• ความผิดที่เด็กเป็นผู้กระท า

• ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)

• ความผิดที่กระท าโดยประมาท

• ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ าคกุระยะสั้น 

• ฯลฯ
25



ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสื่อต่าง ๆ 
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คดียอมความไม่ได้
หรือยอมความได้

แต่ผู้เสียหาย
ไม่ถอนค าร้องทุกข์

การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้

พนักงานคุมประพฤติ
สืบเสาะและพินิจด้วยกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และเยียวยาความเสียหาย

ประมวลข้อมูล/วิเคราะห์
เสนอความเห็น

ผู้เสียหายถอนค าร้องทุกข์
ต่อเจ้าพนักงานต ารวจ

อัยการ หรือ ศาล

ศาลจ าหน่ายคดี
ไม่เป็นไปตาม

ข้อตกลง
ศาล

พิพากษา
เป็นไปตาม
ข้อตกลง

ศาลสั่งสืบเสาะและพินิจ

เจ้าพนักงานต ารวจ
สอบสวน/จับกุม

อัยการฟ้อง

คดียอมความได้

ผู้กระท าผิดในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ
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การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้

• มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและหลักสูตรฝึกอบรม 
Facilitator โดยมี IIRP เป็นผู้ด าเนินการ

• เริ่มด าเนินการทั่วประเทศตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2546
• มีการด าเนินการกว่า 5,500 คดี
• ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเริ่ม

น ามาใช้ในรูปแบบการประชุมกลุ่มเยียวยา (Healing 
Conference)

ในกรณีเด็กกระท าผิด
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การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้

• จัดตั้งระบบไกล่เกลี่ยคดีอาญาในศาล รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
• ศึกษาการเบี่ยงเบนคดีโดยใช้รูปแบบของหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

น าไปสู่การจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ”

• ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

ศาลยุติธรรม
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การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้

• พัฒนาบุคลากร : อบรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลเยาวชน, ผู้
พิพากษาสมทบ, ผู้อ านวยการประจ าส านักอ านวยการศาลเยาชนและครอบครัว, 
ประสานการประชุม

• จัดให้มีโครงการและคณะท างานศาลน าร่องในการน ามาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีมาใช้ มีจ านวนศาลที่เข้าร่วมโครงการ 27 ศาล พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ท าคู่มือปฏิบัติงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัว 
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การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้

• จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาเพือ่แนะน าและช่วยเหลือผูเ้สียหายและ
ครอบครัวในคดีอาญา (Advisory and Care Center for Victims 
and Families in Criminal Cases) เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เสียหายมีความ
เข้าใจในความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

• มีการใช้มาตรการพิเศษมากขึน้ (จาก 57 คดีต่อปี ขยายเป็น 519
คดีต่อปี ภายในเวลา 5 ปี)

• มากกว่า 80% ของคดีที่ใช้มาตรการพิเศษ สามารถจัดท าแผนบ าบัด
ฟื้นฟูได้ส าเรจ็ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
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สรุป

การอ านวยความยุติธรรมในแนวสมานฉันท์เป็นสิ่งที่น ามา 
“เสริม” มิใช่น ามา “แทนที่” กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน

เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณแีละ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่มีอยู่แล้ว มิใช่เป็นเรื่องใหม่

เป็นเรื่องที่แนวปฏิบัติเกิดก่อนทฤษฎี

เป็นแนวทางที่ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ยังไม่มีรูปแบบตายตัว 
จึงสามารถพัฒนารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมส าหรับประเทศ
ไทย
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สรุป

เป็นแนวทางที่สามารถน าไปสู่การแก้หรือบรรเทาปัญหาพื้นฐาน
ของกระบวนการยุติธรรมไทย

ลดบทบาทรัฐ เพิ่มบทบาทชุมชน
เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลอืกที่ส่งผล
ในการลดปริมาณคดีในระบบ
เป็นแนวทางที่มองรอบด้านโดยให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เสียหาย ผู้กระท าผิดและชุมชน
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ข้อเสนอแนะ

สมควรมีการน าไปใช้ในทกุขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

ควรให้ความส าคญัในการฝึกอบรมทักษะของ facilitators และ
บุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้เขา้ใจในปรัชญาและ
แนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างแท้จริง

สมควรส่งเสรมิให้มีการน าเอาแนวทางนี้ไปใช้ในระบบการจัดการ
ข้อขัดแย้งในเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน
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ขอบคุณครับ

การน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์ |  20 มิถุนายน 2562



Back up 
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ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

มาตรฐาน เกลี่ยย้าย เต็มที่ 
ความจุผู้ต้องขัง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1) เรือนจ า/ทัณฑสถาน (131 แห่ง) 100,553 16,406 116,959 190,837 33,985 224,822 200,954 38,879 239,833
2) ทัณฑสถานเปิด (5 แห่ง) 762 0 762 1,449 0 1,449 1,449 0 1,449
3) เรือนจ าชั่วคราว (32 แห่ง) 1,728 133 1,861 3,271 275 3,546 3,271 275 3,546

รวมความจุทั้งหมด 103,043 16,539 119,582 195,557 34,260 229,817 205,674 39,154 244,828
หมายเหตุ
1. ความจุผู้ต้องขัง ไม่รวมความจุของทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ (560 เตียง), สถานกักกัน และสถานกักขัง และสถานพยาบาลภายในเรือนจ า 
2. พื้นที่นอน หมายถึง พื้นที่ภายในห้องขัง โดยไม่รวมพื้นที่ห้องน้ า
3. การค านวณความจ ุ

- ความจุมาตรฐาน  คิดจากพื้นที่นอน (ทั้งชายและหญิง หารด้วย .25 ตร.ม./คน)
- ความจุเกลี่ยย้าย คิดจากพื้นที่นอน (ชาย หารด้วย 1.2 ตร.ม/คน) (หญิง หารด้วย 1.1 ตร.ม./คน)
- ความจุเต็มที่ คิดจากพื้นที่นอน รวมชั้นลอย (ชาย หารด้วย 1.2 ตร.ม./คน) (หญิง หารด้วย 1.1 ตร.ม./คน)

ความจุมาตรฐาน 119,582 คน

ความจุเกลี่ยย้าย 229,817 คน

จ านวนผู้ต้องขัง 286,861 คน

ความจุเต็มที่ 244,828 คน

สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า (Overcrowding)



สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า (Overcrowding)
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การค านวณความจุ 
- ความจุมาตรฐาน  คิดจากพื้นท่ีนอน (ท้ังชายและหญิง หารด้วย .25 ตร.ม./คน)
- ความจุเกลี่ยย้าย คิดจากพ้ืนท่ีนอน (ชาย หารด้วย 1.2 ตร.ม/คน) (หญิง หารด้วย 1.1 ตร.ม./คน)
- ความจุเต็มที่ คิดจากพื้นท่ีนอน รวมชั้นลอย (ชาย หารด้วย 1.2 ตร.ม./คน) (หญิง หารด้วย 1.1 ตร.ม./คน)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ความจุมาตรฐาน 119,582 คน

ความจุเกลี่ยย้าย 229,817 คน

จ านวนผู้ต้องขัง 286,861 คน

ความจุเต็มที่ 244,828 คน
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