กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
ในชวงเวลานี้ ผูพิพากษาหลายทานคงไดอานรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ แลวมี
หัวขอใหมเพิ่มขึ้น คือหัวขอ"การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท" หลายทานอานแลวชอบใจ บางทานอาน
แลวก็สงสัยวาทําอะไรกัน บางทานอานแลวก็บอกวา ก็คือการไกลเกลี่ยนั่นแหละ บางทานก็เปนหวงเปนใยวาทํา
อยางนี้คนรวยก็ไดเปรียบ ฯลฯ วันนี้ดิฉันอยากจะเลาให ฟงวาพนักงานคุมประพฤติทําอะไรในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ทําอยางไร ทําเพื่อใคร
กอนอื่นเราควรทําความรูจักกับคํา 3 คํา คือ
กระบวนทัศนของความยุติธรรม (paradigm of justice)
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative practice, restorative justice program,
restorative justice process)
กระบวนทัศนของความยุตธิ รรม
กระบวนทัศน หมายถึงชุดของความคิด/ความเชื่อ ที่สงผลตอการปฏิบตั ิหรือกระบวนการใหเปนไปตามความเชื่อ
กระบวนทัศนหลักของความยุติธรรม มี 2 กระบวนทัศนคือ (Zehr, 1995, p.97)
1. กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน (retributive justice) และ
2. กระบวนทัศนแบบความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)
กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน (retributive justice) ซึ่งเปนกระบวนทัศนของความยุติธรรมอาญา มีความ
เชื่อดังนี้ (Marshall, 2001, p.111)
1. การกระทําผิดคือการทําผิดกฎหมาย
2. กฎหมายกําหนดความผิดไวอยางชัดเจน เมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้น เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมก็
พยายามหาวา เกิดการกระทําผิดอะไรขึน้ ใครทําผิด และจะลงโทษคนทําผิดอยางไร
3. การกระทําผิดตองไดรับการทดแทน ความผิดเปนเรื่องสวนบุคคลของคนๆนั้น คนทีท่ าํ ผิดตองรับผิดชอบ
การกระทําดวยตนเอง ดังนัน้ จึงทําใหเกิดการกําหนดลักษณะของคนและเปนตราบาปติดตัวไปจนวัน
ตาย ไดแกคําวา อดีตนักโทษ อดีตผูถูกคุมความประพฤติ อดีตผูกระทําผิด เปนตน
4. การทดแทนการกระทําผิดตองทําโดยการทําใหเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข
5. เมื่อผานกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอน ก็เรียกวาไดรับความยุตธิ รรมแลว

กระบวนทัศนและทฤษฎีแบบแกแคนทดแทนมองผูกระทําผิดหรืออาชญากรเปนเรื่องสวนบุคคล
เปนเพราะคนๆนั้นเลือกที่จะกระทําผิดก็ตองรับผิดชอบการกระทําผิดของตน การลงโทษก็เพื่อแกแคนเทานั้น
แกแคนเพราะคนทําผิดเลือกที่จะทําผิดเอง (Marshall, 2001, p.111) ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมอาญาที่เปนผล
สืบเนื่องมาจากกระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน (retributive justice) จึงมองวา เมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้นก็
ตองหาคําตอบวา ทําผิดกฎหมายขอใด ใครเปนคนทําผิดกฎหมาย และจะลงโทษคนกระทําผิดอยางไร และ
การลงโทษก็เปนการทําใหเกิดความทุกข/ความเจ็บปวด
กระบวนทัศนของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
การเปลี่ยนกระบวนทัศนคือการเปลี่ยนความคิด/ความเชื่อใหม การเปลี่ยนวิธีคิดจากความยุติธรรมทาง
อาญามาเปนความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท คือการเปลี่ยนความคิด/ความเชื่อเกี่ยวกับอาชญากรรมเสียใหม
การเปลี่ยนกระบวนทัศนความยุติธรรมทางอาญาเปนกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีที่มา
สําคัญคือการตั้งคําถามตอกระบวนทัศนอาญา
• การกระทําผิ ดเกิ ดขึ้นเพราะคนคนนั้น เลือกที่จะกระทําผิดเองเชน นั้นหรือ ป จจัยทางสังคม
เศรษฐกิจ สภาพ แวดลอม และอื่นๆ ไมไดผลักดันหรือเปนปจจัยใหคนกระทําผิดเลยหรือ
• มีการตั้งคําถามเรื่องเปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ และประสิทธิภาพของการลงโทษแบบแก
แคนทดแทน ที่ใชในกระบวนการยุติธรรมอาญาวา การจัดการกับผูกระทําผิดมีเพียงวิธีการที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาเทานั้นหรือ การลงโทษที่ผานมามีประสิทธิภาพจริงหรือ ถา
มีประสิทธิภาพ ทําไมจึงยังมีการกระทําผิดซ้าํ
• มีการตั้งคําถามเรื่องความหมายของคําวา "ยุติธรรม" วาความยุติธรรมคืออะไรกันแน การ
ลงโทษโดยการทําใหผูกระทําความผิดไดรับความทุกข, ความเจ็บปวดเปนความยุติธรรมหรือ
ดัง นั้น ในกระบวนทั ศนของความยุติ ธรรมเชิง สมานฉั น ท มีก ารใหความหมายของคําวา "ความยุติธ รรม
(justice)" ใหม เปนความยุติธรรมที่ใหความสําคัญและยอมรับอยางใหเกียรติ (respect) กับความแตกตาง
ระหวางบุคคล การใหความหมายใดๆก็ตามตอสิ่งที่เปนนามธรรม คนแตละคนก็ใหความหมายแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับการเรียนรูทางสังคม (socialization) และบริบททางสังคมนั้นๆ ความยุติธรรมก็เชนเดียวกัน คนแตละ
คนใหความหมายของคําวา "ความยุติธรรม"ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับมุมมองและจุดยืน (stand point) ของแตละคน
อยูที่วาในขณะนั้นใครเปนคนมีอํานาจในการกําหนดความหมายของ "ความยุติธรรม" สําหรับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับผูเสียหายเปนอันดับแรก ผูเสียหายจึงมีอํานาจใน
การกําหนดความหมายของความยุติธรรม บอกไดวาความยุติธรรมที่ตนตองการคืออะไร ในกระบวนทัศนความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อความตองการของผูเสียหายไดรับการตอบสนอง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเกิดจากการเปลี่ยนแนวคิดและวิธีคิดที่มีตออาชญากรรมและการตกเปนเหยื่อ/
ผูเสียหาย จากเดิมที่มองวาอาชญากรรมเปนการกระทําที่ตอตาน/เปนปฏิปกษตอรัฐ รัฐตองเขามาดําเนินการ
เหยื่อ/ผูเสียหายไมมีสวนในกระบวนการ แตความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมองวา อาชญากรรมเปนการกระทํา

ที่ตอตาน/เปนปฏิปกษระหวางบุคคลตอบุคคล ระหวางผูกระทําผิดและเหยื่อ/ผูเสียหาย ดังนั้น ความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทจึงมุงแกปญหาความขัดแยง โดยใหผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบในการกระทําของเขา และให
ความชวยเหลือ/บรรเทาผลรายแกเหยื่อ/ผูเสียหาย โดยมีเปาหมายสุดทายอยูที่ใหคูกรณีรูสึกวาปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นไดยุติ แตความยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็ตระหนักถึงความจําเปนที่จะปฏิบัติตอผูกระทําผิดดวย
หลักการยอมรับ ใหมีการยอมรับและการบูรณาการเขาเหลานั้นเขาสู ชุมชนดวยการปรับพฤติธรรมเขาใหเปน
ผูที่เคารพกฎหมาย ความยุติธรรมในกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดมาโดยการพูดคุยกันและทํา
ขอตกลงรวมกัน
Howard Zehr (1990) ผูทไี่ ดชื่อวาเปนบิดาของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไดเขียนหนังสือ "changing
lenses" นําเสนอกระบวนทัศนความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) ซึ่งแตกตางไปจากกระบวน
ทัศนเพื่อการแกแคนทดแทน (retributive justice) คือ ในขณะที่มาตรการเพื่อการแกแคนทดแทนให
ความสําคัญกับการลงโทษ แตกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหความสําคัญกับความรับผิดชอบ
(accountability) การปรองดอง (healing) และการยุติขอขัดแยง (closure)
กระบวนทัศนของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทของ Zehr คือ
1. อาชญากรรมเปนการทําลายความสัมพันธระหวางบุคคล การจัดการกับอาชญากรรมคือการฟนฟู
ความสัมพันธของบุคคล (to restore relationship)
2. ความยุติธรรมคือความตองการของผูเสียหายไดรบั การตอบสนอง และผูก ระทําผิดปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา
3. การเยียวยาความเสียหายคือการทําสิง่ ที่ด,ี สิ่งที่ถูกตองที่สุดที่สามารถทําได
4. ความยุตธิ รรมไดมาโดยการพูดคุยกัน, ทําขอตกลงรวมกัน (agreement making)
5. การที่จะเรียกวาความยุติธรรมใหดูทผ่ี ลลัพธคือ
- ความตองการของผูเสียหายไดรับการตอบสนอง
- ผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบ (accountability)
- คูกรณีมคี วามปรองดองกัน
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทจึงมีกระบวนทัศนที่แตกตางจากกระบวนทัศน ในกระบวนการยุติธรรมแบบเดิม คือ
1. ใหความสําคัญเรื่องการเยียวยาความเสียหายแกเหยื่อ/ผูเสียหายและชุมชนที่ตกเปนเหยื่อมากกวาการให
คุณคาในเรื่องการลงโทษผูก ระทําผิด
2. ยกระดับความสําคัญของเหยือ่ /ผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น ทั้งการเขามามีสว นรวม
และการใหบริการ/ใหความชวยเหลือแกเหยื่อ/ผูเสียหาย
3. เรียกรองใหผกู ระทําผิดแสดงความรับผิดชอบโดยตรงตอบุคคล/และหรือชุมชนที่ตกเปนเหยื่อหรือไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําของเขา
4. กระตุนและสนับสนุนใหชมุ ชนเขามาเกี่ยวของในการแสดงความรับผิดชอบของผูกระทําผิด และใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนในการตอบสนองความตองการของเหยื่อ/ผูเสียหาย และผูกระทําผิด

5. ใหความสําคัญกับการที่ผกู ระทําผิดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของเขา และการชดใช/บรรเทา
ผลรายจากการกระทําผิด มากกวาการลงโทษอยางเฉียบขาด
6. ตระหนักถึงความรับผิดชอบของชุมชนในการปรับพฤติกรรมของผูกระทําผิดทั้งนี้เพราะมองวา
อาชญากรรมอยูในบริบทของสังคมและมีความสัมพันธกับองคประกอบอื่น ๆ ของสังคม (ไมใชเปนระบบ
ปดที่แยกสวนออกมาจากสังคม) ดังนั้น การดําเนินการตามแนวคิดของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึง
ตองมีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ผูกระทําผิด เหยื่อ/ผูเสียหาย และ/
หรือชุมชน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนทัศนในงานยุตธิ รรม
กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน
กระบวนทัศนแบบความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
อาชญากรรมหมายถึงการละเมิดตอรัก
อาชญากรรมหมายถึงการละเมิดตอบุคคลหนึ่งโดย
บุคคลอื่น
ใหความสําคัญกับประณาม, ความผิด และ การกระทํา ใหความสําคัญกับการแกปญ
 หา, แนวโนมที่จะปฏิบัติ
ผิดในอดีต (เขาเคยทําสิ่งนีห้ รือไม)
ตามกฎหมาย และเหตุการณในอนาคต (เขาควรจะ
ทําอยางไร)
ความสัมพันธที่เปนปรปกษกัน และรูปแบบของ
รูปแบบของการสนทนาและเจรจาตอรอง
กระบวนการพิจารณาคดี
กําหนดใหมกี ารลงโทษ,การกักขัง และการปองกัน การชดใช/การบรรเทาผลรายเปนทางหนึง่ ในการ
ฟนฟูคูความทัง้ สองฝาย โดยมีเปาหมายสุดทายอยูที่
การประนีประนอม/การฟน ฟู
ความยุตธิ รรมหมายถึงความสัมพันธที่ถูกตอง การที่
กฎหมายเปนผูใหความหมายของคํา
วา "ยุติธรรม" โดยคํานึงถึงเจตนาในการกระทําและ จะตัดสินวายุตธิ รรมหรือไมใหดูท่ผี ลลัพธ
กระบวนการในการดําเนินคดีเปนสําคัญ
ความขัดแยงของอาชญากรรมไมชัดเจนมองวา
อาชญากรรมเปนความขัดแยงระหวางบุคคลตองรูจัก
อาชญากรรมเปนความขัดแยงระหวางบุคคลกับรัก
คานิยมของความขัดแยง (value of conflict)
ชุมชนอยูขอบนอก (sideline) ของกระบวนการโดยรัฐ ชุมชนเปนผูสง เสริมสนับสนุนในกระบวนการฟนฟู
เปนผูดาํ เนินการแทนชุมชน
เปนการแขงขัน, คานิยมเรื่องปจเจกชน
กระตุนใหเกิดความรวมมือซึง่ กันและกัน
เปนบทบาทของรักที่จะดําเนินการตอผูกระทําผิด
บทบาทของเหยื่อและผูกระทําผิดในการแกไขปญหา
รวมกัน เปนการแกปญหาแบบองครวม
โดยตรง
(holistic) โดยตระหนักถึงความตองการ/สิทธิของ
• เหยื่อถูกละเลย
เหยื่อ ผูกระทําผิดไดรับการกระตุน/สนับสนุนให
• ผูกระทําผิดเปนปรปกษกับรัก
แสดงความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดหมายถึง การไดรับโทษ ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดหมายถึงความเขาใจ
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของตน และการชวย
คิดตัดสินใจวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง หรือแกไขผลราย
จากการกระทําของตนอยางไร

(ตอ)
กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน
การกําหนดวาการกระทําใดเปนความผิด กําหนดโดย
กฎหมายเทานัน้ ไมไดคํานึงถึงมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ ศีลธรรม (เชื่อ
วาการกระทําผิดเกิดจากกายและ/หรือจิตของผูกระทํา
ผิด)
การตอบสนอง (การลงโทษ : ผูศึกษา) ใหความสําคัญ
โดยดูท่พี ฤติกรรมของผูก ระทําผิดในอดีต (ใชหลัก
determinism การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใชวิธี case
work ซึ่งไดรบั อิทธิพลจากจิตวิเคราะหเปนหลัก)

กระบวนทัศนแบบความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
การนําความเขาใจกับการกระทําผิดตองดูบริบท
ทั้งหมด ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ และ ศีลธรรม (เชื่อวาปจจัย
ในการกระทําผิดเกิดจากสภาพสังคม)

การตอบสนอง (การลงโทษ : ผูศึกษา) ให
ความสําคัญตอพฤติกรรมของผูกระทําผิดวาจะกระทํา
การที่เปนผลรายอีกหรือไมในอนาคต (ใชทฤษฎีการ
หนาที่ ซึ่งเชื่อวาการทําความเขาใจมนุษยควร
พิจารณาจากสภาพความเปนจริงปจจุบัน)
ตราบาปของความเปนอาชญากรจะติดตัวตลอดไป
ตราบาปของความเปนอาชญากรจะหมดไปโดยผาน
กระบวนการฟนฟู
ไมการสงเสริม/สนับสนุนในเรื่องความสํานึกและการให มีความเปนไปไดที่จะมีความสํานึกผิดของผูกระทําผิด
อภัย
และการใหอภัยของเหยื่อ
การดําเนินการขึ้นอยูกับเจาหนาที่ในวิชาชีพตาง ๆ ซึ่ง ผูที่เกี่ยวของเขามามีสว นรวมโดยตรง
เปนตัวแทนของรัก
Mark S. Umbreit (1998) "Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation : A Multi-Site
Assessment,http://wcr.sonoma.edu/umbeit.html.

หลักการของความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท
•
•
•
•
•

•

อาชญากรรมกอใหเกิดความเสียหายตอเหยื่อ/ผูเสียหาย ชุมชน และตัวผูก ระทําผิดเอง และตองสราง
ภาระหนาที่ในการกระทําสิ่งที่ถูกตอง
คูความทุกฝายตองมีสวนในการแกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งเหยื่อ/ผูเสียหาย (ถาเหยื่อ
ตองการ) ชุมชน และผูก ระทําผิด
ความเห็น/ทัศนะของเหยื่อ/ผูเสียหายเปนความเห็นหลักที่จะตัดสินวาจะแกไขผลรายจากอาชญากรรม
อยางไร
ความรับผิดชอบ (accoutability)ของผูกระทําผิดแสดงใหเห็นโดยการยอมรับผิดชอบและทําการแกไข
ผลรายจากอาชญากรรมอยางเปนรูปธรรม
ชุมชนตองสรางความมัน่ ใจวา กฎหมายซึ่งเปนบรรทัดฐานในการควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองนั้นให
ความคุมครองทุกคนโดยเสมอภาค โดยไมคาํ นึงถึงความแตกตางในเรือ่ งวัฒนธรรมและภูมิหลังตางๆ ไม
วาจะเปนเชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ อายุ สถานภาพครอบครัว ความสามารถ และภูมหิ ลังอื่นๆ
อาชญากรรมเปนการละเมิดตอบุคคลไมใชการละเมิดตอรัฐ ดังนัน้ รัฐจึงตองแกไขปญหาแตไมใชเปนตัว
หลัก (main player)ในการแกปญหา แตเปนความรับผิดชอบของผูกระทําผิดในการทําสิ่งที่ถูกตองตอ
เหยื่อและชุมชน (เปนผูเสียหายโดยตรงและโดยออม) ไมใชตอรัฐ

•
•
•
•

การแกไขผลรายจากอาชญากรรมและการสรางความสัมพันธใหม (rebuild relationship) แทนการ
ลงโทษเปนจุดมุงหมายลําดับแรกของงานยุติธรรม การชดใชความเสียหายเปนกฎ (rule) ไมใชขอยกเวน
การวัดผลลัพธตองดูวาไดมกี ารแกไขผลรายจากอาชญากรรมอยางไร ไมใชดวู าจะลงโทษใหไดรับความ
ทุกขทรมานอยางไร
การควบคุมอาชญากรรมตองทําโดยชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนหลัก ระบบงานยุติธรรมมีความสําคัญ
นอยมาก เพราะระบบงานยุติธรรมจะทําไดก็ตอเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแลว
ความรับผิดของผูกระทําผิดจํากัดอยูเพียงแคทางเลือกของบุคคล (individual choices) แตความรับผิด
ของชุมชนรวมไปถึงเงื่อนไขซึง่ ทําใหเกิดอาชญากรรมขึ้น
ที่มา : กรมคุมประพฤติ http://203.154.185.6/web/index.php?q=node/1
วันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 14:49.น

