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ป จ จุ บั น เราจะพบว า มี ก ารพู ด ถึ ง หลั ก การและกระบวนการของความยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท (Restorative Justice) ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากงานยุติธรรมทางอาญา
ปญหาความขัดแยงหลายอยาง ไดประยุกตแนวคิดของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไปใชเพื่อแกไข
ปญหา ไมวาจะเปนปญหาของเด็กในโรงเรียน ปญหาขอขัดแยงในชุมชน และปญหาความขัดแยง
ของคนในหนวยงาน หรือแมกระทั่งปญหาในครอบครัวของเราเอง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมิใชการทําใหเกิดความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม
เทานั้น หรือเปนการแกปญหาอาชญากรรมเพียงอยางเดียว แตความยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปน
ปรั ช ญาที่ ส ามารถใช แ ก ป ญ หาต า งๆ ในสั ง คมและทํ า ให เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม (Social
Justice) ได ซึ่งบทความนี้ จะนําเสนอแงมุมในประเด็นดังกลาว โดยจะวิเคราะหถึงความเปนไป
ไดในการขยายขอบเขตของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปสูปญหาอื่นๆในสังคม จากนั้น จะ
พิจารณาถึงวิธีการที่จะใชแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
การขยายขอบเขตปรัชญาความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อแกปญหาสังคม
แมวาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกระบวนทัศนใหมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อเปลี่ยนแปลง
แนวคิดของงานยุติธรรมในการตอบสนองตอปญหาอาชญากรรม แตในปจจุบัน ความยุติธรรมเชิง
สมานฉั น ท กํ า ลั ง เป น กระแสทางสั ง คมที่ เ คลื่ อ นไหวขยายขอบเขตเกิ น กรอบการใช ใ นระบบ
กระบวนการยุติธรรมไปแลว
นัก คิ ด และนัก วิช าการที่สนั บ สนุน แนวคิ ด ความยุ ติธรรมเชิง สมานฉัน ท เห็น ว า ความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมใชแควิธีการในการแกไขผูกระทําผิด หรือการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม
แตเปนปรัชญาทางสังคม ที่สามารถแกปญหาทางสังคมและทําใหเกิดความยุติธรรมทางสังคม
(Social Justice) ได ตั้งแตระดับปจเจกบุคคลและครอบครัว ระดับองคกร เชน องคกรใน
กระบวนการยุติธรรม องคกรธุรกิจ และโรงเรียน เปนตน และระดับสังคม (Hill and Wright,
2006) และกระบวนการตามแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทยังใชแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ไดเกือบทุกรูปแบบและทุกระดับ ตัวอยางเชน การนําความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชแกไข
ปญ หาความขัด แยง ของนัก เรี ย นในโรงเรีย น การแกไขป ญหาความขัด แยง เพื่อ สรางสั น ติภ าพ
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ภายหลังสงคราม เชนที่บอสเนีย-เฮอเซโกวินา หรือการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเพื่อนบาน
ภายในชุมชนเดียวกัน
กระแสการขยายขอบเขตของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปสูการแกไขปญหาอื่นๆใน
สังคม สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในการประชุมที่จัดโดย European Forum for Restorative
Justice ครั้งที่ 4 ที่ประเทศสเปน ในป 2549 ภายใตหัวขอ Restorative Justice and Beyond: an
Agenda for Europe ซึ่งเปนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนถึงบทบาทของความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทที่มีตอการแกปญหาสังคมในดานตางๆ เชน การสรางสันติภาพใหแกเหยื่อสงคราม
ภายหลังสงคราม การไกลเกลี่ย ขอพิพาทในชุมชน การแกไขปญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรง
และการแกไขปญหาความขัดแยงของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
การขยายขอบเขตของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดขึ้นได เพราะแนวคิดหรือปรัชญา
ของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น มีลักษณะสากลที่สามารถใชแกปญหาสังคมได ทั้งนี้ ตองทํา
ความเขาใจกอนวา ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมใชเปนแควิธีการหรือรูปแบบ แตเปนแนวคิด
หรือปรัชญา ที่เนนการฟนฟู (Restoration) ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยใหผูมีสวนไดเสียมีสวน
รวม (Involvement) ในกระบวนการแกไขปญหาและกระบวนการตัดสินใจ และไดรับการเสริม
อํานาจ (Empowerment) ใหเลือกวิธีการแกปญหาได ซึ่งนักวิชาการหลายทานมองวาปรัชญา
ดังกลาว เปนมากกวากระบวนทัศนใหมในการปองกันหรือแกไขปญหาอาชญากรรม ในมุมมอง
ของนักวิชาการเหลานี้ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนปรัชญาที่สามารถทําใหเกิดความยุติธรรม
ทางสังคม สามารถสรางความสัมพันธใหมและสรางทุนทางสังคม (Social Capital) ได (Hill and
Wright, 2006; Wachtel, 2005)

จากมุมมองนี้ ทําใหเกิดความคิดที่วาปรัชญาของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท สามารถ
ใชไดกับปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยทางสถาบัน IIRP ไดเรียกความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ที่ใชกับปญหาทางสังคมวา วิธีการเชิงสมานฉันท (Restorative practices) และนิยามวา เปน
ศาสตรในการฟนฟูและพัฒนาทุนทางสังคม การจัดระเบียบสังคม สภาวะทางอารมณ และการ
รวมมือของสังคม ผานทางการเรียนรูและการตัดสินใจแบบมีสวนรวม ซึ่งวิธีการเชิงสมานฉันทนี้
มี แ นวคิ ด ว า คนจะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปในทางที่ ดี ห รื อ มี ค วามสุ ข มากขึ้ น เมื่ อ มี โ อกาส
ดําเนินการในเรื่องใดๆ ก็ตาม รวมกับผูมีอํานาจ แทนที่จะถูกสั่งใหทําหรือถูกทําแทนให
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท จึงเปนปรัชญาที่ไมไดถูกจํากัดใหอยูเฉพาะในงานยุติธรรม
ทางอาญา แตเปนปรัชญาในการแกไขปญหาของสังคมดวย ดังนั้น วิธีการตามแนวคิดความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท จึงไมควรถูกกําหนดใหอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง บางทานอาจมองวาวิธีการเชิง
สมานฉันท คือ การประชุมกลุมครอบครัว หรือการไกลเกลี่ยระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด หรือการ
ลอมวง แตถาเรายอมรับวาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท คือ แนวคิดหรือปรัชญาที่นํามาซึ่งความ
ยุติธรรมทั้งในกระบวนการยุติธรรม และสังคม แลว เราก็ควรยอมรับดวยวา วิธีการเชิงสมานฉันท
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สามารถอยูในรูปแบบใดก็ได ถาวิธีการดังกลาวสอดคลองกับปรัชญาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ทั้งนี้ วิธีการเชิงสมานฉันทอาจแตกตางไปขึ้นอยูกับวาถูกนําไปในใชในเรื่องใด เชน หากนําไปใช
แกไขปญหาความขัดแยงในโรงเรียน ก็อาจเปนรูปแบบการลอมวง (Circles) หรือการประชุม
สมานฉันท (Restorative Conferences) หากนําไปใชแกไขภาวะขัดแยงหลังสงคราม อาจใช
วิธีการสรางสันติภาพ (Peace-Making) หรือหากนําไปใชแกปญหาความขัดแยงในชุมชน ก็อาจใช
วิธีการไกลเกลี่ยในชุมชน (Community Mediation)
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน
นักวิชาการบางทาน ยังไดประยุกตแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหใชกับชุมชน
โดยเรียกวา ชุมชนสมานฉันท (Restorative Communities) Ted Wachtel ประธานของสถาบัน
International Institute for Restorative Practices หรือ IIRP เปนผูหนึ่งที่เสนอวา ชุมชน
สมานฉันท สามารถเกิดขึ้นได โดยคนในชุมชนจะแกไขปญหา โดยใชการเผชิญหนากับปญหา นํา
ปญหามาพูดอยางตรงไปตรงมา และใหผูที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมไดพูดถึงสิ่งที่เขาละเมิดตอผูอื่น
และเสนอวิธีการที่จะแกไขที่สิ่งที่ทําผิดไป ชุมชนที่ Wachtel เสนอจะเปนชุมชนที่คนในชุมชนมา
นั่งลอมวง เพื่อหาทางจัดการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน ไมวาจะเปนปญหาทางสังคม เชน
ปญหายาเสพติด หรือปญหาระดับปจเจกชน เชน ความขัดแยงระหวางเพื่อนบาน
ชุมชนสมานฉันทตามแนวคิดของ Wachtel สามารถเกิดขึ้นได และในความเปนจริง
วิธีการที่ Wachtel เสนอใหชุมชนแกปญหากันเองนั้น เกิดขึ้นมานานแลว และพัฒนาจนเปนการ
แกปญหาขอพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) หรือ ADR ซึ่งเปนวิธีการที่
พัฒนาในเวลาใกลเคียงกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ภายใตความเปนมาที่คลายคลึงกัน คือ
ความไม พ อใจต อ ระบบกระบวนการยุ ติธ รรมที่ล าช า ยากตอ การเข า ถึง และไมเ ปด โอกาสให
ผูเกี่ยวของในปญหาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การแกปญหาขอพิพาททางเลือกจึงเปนวิธีการหนึ่ง ที่เปดโอกาสใหผูที่มีความขัดแยงได
แกปญหาดวยวิธีการอื่นนอกจากการใชระบบกระบวนการยุติธรรม และใหโอกาสชุมชนมีสวนรวม
ในการแกปญหาภายในชุมชนเอง ในชวงแรกของการพัฒนา จึงถูกพัฒนาควบคูกับการจัดตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชนเพื่อแกปญหาความขัดแยงระหวางเพื่อนบาน (Lewis and McCrimmon, 2005)
อยางไรก็ตาม การแกปญหาขอพิพาททางเลือก หรือ ADR ในปจจุบัน ไมเพียงใชเพื่อ
แกปญหาในชุมชน แตยังใชโดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดปริมาณคดีดวย และมัก
ใชกับคดีทางแพง ดังนั้น วิธีการของ ADR บางวิธีจึงอาจไมสอดคลองกับวิธีการตามแนวคิดความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ที่เนนการเยียวยาความเสียหายและการใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม
ตัดสินแกปญหา ตัวอยางเชน การใชอนุญาโตตุลาการตัดสิน (Arbitration) ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งของ
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ที่ใชรูปแบบการตัดสินคดีแบบการตอสูโตแยงระหวางโจทกและจําเลย (Adversarial
process) โดยมี อนุ ญาโตตุ ลาการเป น ผู ตั ด สิ น วิ ธีการนี้ อาจเป น วิ ธีก ารเพื่ อลดปริ ม าณคดี สูศาล
(Diversion) ได แตมิใชวิธีการตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เนนการฟนฟูหรือเยียวยา
ความเสียหาย (Restoration)
ในขณะเดียวกัน วิธีการอีกรูปแบบที่เปนที่นิยมยิ่งกวา คือ การไกลเกลี่ยแบบมีคนกลาง
(Mediation) ซึ่งอาจดําเนินการโดยหนวยงานในระบบกระบวนยุติธรรม หรือหนวยงานเอกชน
หรื อ ชุ ม ชน มีรู ป แบบและวิธี ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ แนวคิด ความยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท คื อ มี
กระบวนการแกไขความขัดแยงโดยใชการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูสึก เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ปญหา และทําใหไดขอตกลงรวมกัน (Blad, 2003) เนื้อหาในการสนทนาแลกเปลี่ยนและไกล
เกลี่ ย จึ ง ไม จํ า กั ด อยู เ พี ย งข อ พิ พ าททางกฎหมาย แต คํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการของแต ล ะฝ า ยด ว ย
ADR

(Alaska Judicial Council, 1999)

อยางไรก็ตาม การไกลเกลี่ยแบบการแกปญหาขอพิพาททางเลือก ก็มีขอแตกตางจากการ
ไกลเกลี่ยแบบความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ที่เปนการไกลเกลี่ยระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด ความ
แตกตางนี้ แสดงใหเห็นชัดเจนในเรื่องของลักษณะของความขัดแยง และบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ลักษณะความขัดแยงหรือขอพิพาทที่ดําเนินการโดยการไกลเกลี่ย ในกระบวนการแกปญหา
ขอพิพาททางเลือกนั้น มักเปนขอพิพาททางแพง หรือขอพิพาททางอาญาที่ยอมความได ที่เปนความ
ขัดแยงระดับบุคคล เชน การทะเลาะวิวาทระหวางเพื่อนบาน การตกลงสินสมรสระหวางสามี
ภรรยา การรุกล้ําที่ดิน เปนตน หรืออาจเปนความขัดแยงระดับชุมชน เชน การประทวงการกอตั้ง
โรงงานกําจัดขยะ การเรียกรองคาจาง เปนตน ขอพิพาทเหลานี้ อาจเกิดจากความสัมพันธที่มีมากอน
และเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย และมีลักษณะของความขัดแยงทางความสัมพันธ มากกวาการ
กระทําผิดในคดีอาญา ดังนั้น บทบาทของคูกรณี จึงตางจากคูกรณีของการไกลเกลี่ยแบบความ
ยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท ที่ มั ก เป น คดี อ าญาและที่ มี ก ารกํ า หนดบทบาทของคู ก รณี แ ล ว ว า เป น
ผู ก ระทํ า ผิ ด และเหยื่ อ อาชญากรรมแล ว ในขณะที่ ก ารไกล เ กลี่ ย แบบการแก ป ญ หาข อ พิ พ าท
ทางเลือก มองวาทุกฝายมีสวนในการทําใหเกิดความขัดแยง และไมมีการตัดสินวาใครผิดหรือถูก
ไมมีผูกระทําผิดหรือเหยื่ออยางชัดเจน
แมวาการไกลเกลี่ยทั้งสองอยางจะแตกตางกันบาง แตก็เปนความแตกตางทางการปฏิบัติ
ซึ่งหลักการและกระบวนการหลักแทบจะไมตางกัน และที่สําคัญ วิธีการไกลเกลี่ยนั้นมีมากอนที่
แนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะพัฒนาเสียอีก จนภายหลังเมื่อนํามาใชกับการกระทําผิด จึง
ถูกรวมเปนสวนหนึ่งของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดังนั้น การไกลเกลี่ย จึงเปนวิธีการที่นาจะ
สอดคลองกับปรัชญาความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในการแกไขปญหาในชุมชน
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สรุป
สิ่งที่สําคัญยิ่งในการประยุกตปรัชญาหรือแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชใน
สาขาวิชาชีพอื่นๆ หรือใชกับปญหาสังคมดานอื่นๆ คือ การดํารงไวซึ่งหลักการของปรัชญานั้น
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารรู ป แบบจึ ง อาจต า งกั น ได แต ส่ิ ง ที่ ต อ งเหมื อ นกั น คื อ หลั ก การสํ า คั ญ ดั ง ที่ Ted
Wachtel จาก IIRP ไดสรุปไว นั่นคือ คนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีหรือมีความสุข
มากขึ้น เมื่อมีโอกาสดําเนินการในเรื่องใดๆ ก็ตาม รวมกับผูมีอํานาจ แทนที่จะถูกสั่งใหทําหรือถูก
ทําแทนให ดังนั้น การนําความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับงานยุติธรรมชุมชน จึงตองระลึกไว
วา วิธีการแกไขปญหาในชุมชนแบบวิธีการเชิงสมานฉันท จะตองเปดโอกาสใหชุมชนไดรวม
แกปญหากับผูมีอํานาจ มิใชผูมีอํานาจทําเพื่อชุมชน หรือสั่งใหชุมชนทํา
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