
 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของพนักงาน 

สอบสวนตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในช้ันสอบสวน 

 การศึกษาเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการไกล

เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน ” วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงศึกษา คนค วา แนวคดิ ทฤษฎ ีและ

ผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธ โดยนําเสนอดังตอไปนี้ 

 1.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 -  แนวคดิเกีย่วกบัความขดัแยง 

 -  แนวคิดเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทหรือขอขัดแยง 

 -  แนวคดิเกีย่วกบัหลกันิติธรรม 

 -  แนวคดิเกี่ยวกับการผันคดีอาญา (Diversion) 

 -  แนวคิดเร่ืองงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 -  แนวคิดเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 2.  การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 

 -  ขัน้ตอนในการสอบสวนคดีอาญา 

 -  การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาของพนักงานสอบสวนในปจจุบัน 

 -  รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชัน้สอบสวน พ.ศ... 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 ปจจุบันในประเทศตางๆ  ไดพยายามแสวงหาทางเลือกอ่ืนมาใชระงับขอพิพาทโดยไม

ผานกระบวนการทางศาล  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมในปจจุบัน  โดยวิธี

หน่ึงก็คือกระบวนการการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท  บางคร้ังก็มีการจัดต้ังขึ้นในรูปแบบของ

องคกรหรือเปนบุคคลทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยหรือใหคูกรณีตกลงกันเอง  ซึ่งหลักการดังกลาวเปน

สิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติในสังคมของมนุษย แนวคิดที่เกี่ยวของมีรายละเอียดจะกลาวดังตอไปน้ี 
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 1.  แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง 

 ความขัดแยง (Conflict) เปนสถานการณที่บุคคลหรือกลุมบุคคล ที่ตองพึ่งพากัน 

(Interdependent) เชื่อวาแตละฝายมีเปาหมาย หรือความตองการที่ไปดวยกันไมได แตละฝายตาง

รูสึกไมเปนมิตรตอกันและเขาขัดขวางอีกฝายหน่ึ งมิใหไดสิ่งที่ตองการ โดยการมองวาการบรรลุ

เปาหมายของฝายหนึ่ง เปนการขัดขวางการบรรลุเปาหมายของอีกฝายหนึ่ง ฝายหนึ่งฝายใดจะไม

สามารถไดสิ่งที่ตองการดวยตนเอง โดยไมอาศัยการยินยอมหรือชวยเหลือจากอีกฝาย ในแงหน่ึงถือ

วาคูขัดแยงตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยพื้นฐานแลวสามารถกลาวไดวาคูขัดแยงกําลังประสบ

ความทุกข (Suffering) อันเน่ืองมาจากการพรากในสิ่งที่รักหรือประสบกับสิ่งที่ไมรัก ความขัดแยง

นั้นประกอบไปดวยองคประกอบดานเนื้อหาสาระ (Substantive Element) เชนประเด็นความ

ตองการตางๆ ของคูขัดแยง และองคประกอบดานอัตวิสัย (Subjective Element) เชน อารมณ ความรูสึก 

ทัศนคติ คานิยม และมุมมองตอคูขัดแยงตอตัวเอง และตอสถานการณความขัดแยง  รูปแบบหรือ

ลักษณะของการจัดการกับความขัดแยงของแตละบุคคลจึงแตกตางกัน ซึ่งเกิดจากประสบการณ การ

เรียนรูและวัฒน ธรรมอันแตกตางกันไป โดยอาจกระทําดวยการหลีกเลี่ยง การแขงขัน การประนี  

ประนอม และการรวมมือ 

 แมการยุติความขัดแยงจะเปนการจัดการกับความขัดแยงที่เนนการบรรลุขอตกลงของคู

ขัดแยงเปนสําคัญ เพื่อที่จะยุติความรุนแรงและความขัดแยง แตก็มิไดเนนที่จะแกไขที่ตนเ หตุของ

ปญหาและขอยุติอาจจะไม จําเปนตองตอบสนองตอความตองการ หรือไมจําเปนตองสรางความพึง

พอใจแกคูขัดแยง 

 ดังนั้น การแกไขความขัดแยงหรือการแกปญหาความขัดแยงที่เนนการแกไขที่ตนเหตุของ

ปญหาโดยพิจารณาวาอะไรเปนตนเหตุหรือเปนรากฐานของปญหาความขัดแยง ซึ่งอาจจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงที่โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง เพื่อที่จะกําจัดสาเหตุเบื้องลึกๆ น้ันให

หมดไป จึงเปนการบริหารความขัดแยงทางหนึ่งที่จํากัดวงหรือทําใหระดับความขัดแยงเบาบางลง  

มิใหเสียหายมากกวาที่เปนอยูและควบคุมใหเปนไปในทางสรางส รรคขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ตางประเทศและในประเทศ ดังนี้ 

 McGregor (อรุณ รักธรรม , 2532, หนา 148) มองวาความขัดแยงมีที่มาจากลักษณะตาม

ธรรมชาติของมนุษย เพราะมนุษยเปนผูที่มีความตองการหรือความอยาก โดยทั่วไปความตองการ

ระดับตํ่าของคนเมื่อไดรับการตอบสนอ งและมีความพอใจแลว ความตองการในระดับสูงขึ้นไปอีก

จะมีความสําคัญขึ้นมาและจะเปนเคร่ืองกระตุนพฤติกรรมของมนุษยตอไป 

 อรุณ รักธรรม (2532, หนา 142-143) ใหความหมายคําวา ความขัดแยง หมายถึง การที่

กิจกรรมหน่ึงเกิดขึ้นในลักษณะที่ขัดแยง ขัดขวาง กีดกัน หรือรบกวนตอกิจกรรมหน่ึง ทําใหกิจกรรม
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น้ันเสียหาย ดําเนินไปไดโดยยาก หรือมีผลนอยลงในทางใดทางหน่ึง ดังน้ันขอเท็จจริงคือพวก

สมาชิกของกลุมซึ่งมีความแตกตางในสภาพเปาหมาย คานิยม หรือการรับรู ทัศนคติ ความเชื่อที่

แตกตางกัน ตางก็จะแสดงทัศนะของพวกเขาใหเดนกวาบุคคลอ่ืน  หรือความตองการของเขาไมได

รับการตอบสนอง 

 Max Weber (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2533, หนา 67) กลาววา ความขัดแยงในผลประโยชน

ระหวางบุคคลพบไดทุกหนทุกแหงในสังคม ความขัดแยงเกิดจากการกระทําของบุคคลที่ตองการจะ

ดําเนินการใหบรรลุความปรารถนาของตน แตเกิดปะทะกับ การตอตานของอีกฝายหน่ึงหรือหลายๆ 

กลุม ความขัดแยงเปนผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอยางจํากัด โดยที่คนหนึ่งไดรับแตอีกคน

หนึ่งไมไดรับ การที่คนหนึ่งสามารถบรรลุความปรารถนาของตนเองในสภาพที่มีทรัพยากรอยาง

จํากัด ทําใหผูน้ันมีอํานาจมากขึ้น ความขัดแยงทั้งหลายไมจําเปนตองนําไปสูการตอสูกัน Weber ถือ

วาการแขงขันเปนรูปแบบหนึ่งของการขัดแยง ในการแขงขันน้ันจะมีกฎ หรือกติกาที่ทุกฝายยอมรับ 

การชนะคือการไดรางวัลหรือประโยชน ไมใชการทําลายลางคูตอสู ความขัดแยงถาหากเกิดขึ้นใน

ระยะเวลายาวนาน จะทําใหเกิดการแบงอํานาจในสังคม 

 Lockwood (สัญญา สัญญาวิวัฒน , 2529, หนา 92-93) ยืนยันวา มีกลไกบางอยางในสังคม

ที่ทําใหการขัดแยงเกิดขึ้นในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมพน เชน 

 -  การที่บุคคลมีอํานาจไมเทากัน ทําใหคนมีอํานาจมากถือโอก าสเอารัดเอาเปรียบผูมี

อํานาจนอยทําใหเปนแหลงที่มาของความตึงเครียดและขัดแยงในสังคม 

 -  การที่สังคมมักมีของหายากอยูอยางจํากัดเปนเหตุใหตองมีการตอสูด้ินรน เพื่อใหได

สวนแบงจากของที่มีอยูจํากัด 

 -  สังคมมักมีกลุมตางๆ ที่มีเปาหมายไมเหมือนกัน จึงทําใหเกิดการแขงขันชวงชิงเปาหมาย

ขึ้น อันเปนเหตุใหตองมีการกระทบกระทั่ง ระหวางกลุมได การขัดแยงจึงเปนสิ่งธรรมดาหรือความ

จริงในชีวิตสังคมอยางหน่ึง 

 ยังมีนักทฤษฎีอีกสองทาน ทีไ่ดใหทรรศนะและแนวคดิเกีย่วกบัควา มขัดแยงไวคือ เกอร

คซิมเมล และราลฟ ดาหเรนดอรฟ ไดเสนอแนวคดิวาความขดัแยงทีเ่กดิจากคนกลุมต างๆ ในสังคม  

ไมจําเปนตองนําไปสูความรุนแรง หรือลมลางระบบสังคมเดิมเสมอไป ตรงกั นขามหากมีความ

ขัดแยงในระดับตํ่า จะชวยใหระบบสังคมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และถาหากความขัดแยงเปนไปใน

ทางบวก จะมีผลดี ตอสังคมได อีกทั้งความขัดแยง ยังเปนสาระของระบบสังคมที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา 

เพราะสังคมมีสองดานคือ ความขัดแยง และความสมานฉันท ปจจัยพื้นฐานของความขัดแยงขึ้นอยู

กับอํานาจหนาที่มิใชเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
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 ดังน้ันเมื่อเกิดกลุมสังคมขึ้น กลุมมีการจัดการอํานาจระหวางหัวหนา และลู กนองหรือ

ระหวางผูมีอิทธิพล และผูดอยอิทธิพล เมื่อใดเกิดความตระหนักวาผูมีอํานาจมีการบังคับ เมื่อน้ันจะ

เปนจุดเร่ิมตนของความขัดแยงระหวางชนชั้นที่มีอํานาจ และไมมีอํานาจ ความขัดแยงจะเกิด

ประโยชนไดเมื่อมีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ชวยแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ เพื่อมุ งไปสู

สังคมที่สมาชิกสวนใหญปรารถนาตอไปได 

 ความขัดแยงเกิดจากการปฏิวัติหรือขัดแยงทางชนชั้น โดยเอาระบบเศรษฐกิจเปนรากฐาน

ในการกําหนดโครงสรางของสังคม โดยแบงโครงสรางทางสังคมเปน 2 สวน คือ 

 1.  โครงสรางสวนบน ไดแก สถาบันทางสังคมตางๆ เชน กฎหมาย ศาสนา ปรัชญา ซึ่งทํา

หนาที่อยูสองประการคือ 

 -  สรางความชอบธรรมในกฎหมาย จริยธรรม ซึ่งชนชั้นผูนํา บัญญัติไวเพื่อผลประโยชน

ของกลุมตน 

 -  เปนเคร่ืองมือของชนชั้นผูปกครอง เพื่อการรักษาสถานภาพที่เหนือกวาไว 

 2.  โครงสรางสวนลางเปนรากฐานทางเศรษฐกิจ ไดแก ทรัพยากร วัตถุดิบ และเทคโนโลย ี

ฯลฯ ทั้งน้ีเชื่อวาโครงสรางสวนลางน้ีจะเปนตัวกําหนดโครงสรางสวนบน โดยแบงปจจัยพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจออกเปนสองสวนคือ 1) พลังการผลิต ไดแก ทรัพยากร วัตถุดิบ และเทคโนโลยีที่

นํามาใชเพื่อการผลิตในสังคม ซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธของการผลิต 2) ความสัมพันธของการผลิต 

คือการที่บุคคล หรือกลุมบุคคลมีความสัมพันธกันในเร่ืองพลังการผลิต อันจะกอใหเกิดชนชั้นใน

สังคม 

 สาเหตุของความขัดแยง อาจแบงได 3 กลุม (เสริมศักด์ิ วิศาลากรณ , 2533, หนา 45 – 47) 

ดังน้ี 

 1.  องคประกอบดานบุคคลเปนสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคล 

 2.  ประเด็นปญหาของการปฏิสัมพันธ เปนสาเหตุความขัดแยงที่เกิดจากกระบวนการ

สื่อสารระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล 

 3.  สภาพขององคกรเปนสาเหตุของความขัดแยง ที่เปนแหลงของการใชคนหรือใช

ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 ประเด็นองคประกอบดานบุคคลที่เปนสาเหตุของความขัดแยง ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน

ใหญๆ คือ ภูมิหลัง แบบฉบับ การรับรูและความรูสึกของบุคคล 

 1.  ภูมิหลัง เปนสาเหตุอยางหน่ึงของความขัดแยง เชน การที่แตละบุคคลมีสภาพภูมิหลัง

ที่แตกตางกัน ดังเชน ความแตกตางทางวั ฒนธรรม บุคคลที่มีวัฒนธรรมตางกันยอมปฏิบัติหรือ

ตัดสินใจในลักษณะที่แตกตางกัน สิ่งที่กระทําไดในวัฒนธรรมหน่ึงอาจเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมในอีก
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วัฒนธรรมหนึ่ง หรือความแตกตางจากการศึกษา ระดับการศึกษาที่ไดรับและประเภทของการศึกษา

ที่บุคคลไดรับ เปนสวนหน่ึงที่กําหนด แนวปฏิบัติของบุคคลทําใหบุคลิก หรือความเห็นแตกตางกัน 

นอกจากนี้ภูมิหลังที่แตกตางในคานิยมและความเชื่อ บุคคลที่มีคานิยมและความเชื่อตางกัน ยอม

ประพฤติปฎิบัติตางกัน และประการสุดทาย ความแตกตางทางประสบการณ ความขัดแยงอยางหนึ่ง

ที่มักเห็นไดบอยคร้ังคือ ความขัดแยงของคนที่มีความรูกับคนที่มีประสบการณ ความที่มีความรูอาจ

ขาดประสบการณ และความที่มีประสบการณอาจขาดความรูได 

 2.  แบบฉบับ สาเหตุของความขัดแยงอีกอยางหนึ่งคือ ความแตกตางของแบบฉบับของ

แตละบุคคล มนุษยตางก็มีการกระทํา พฤติกรรม และการแสดงออกที่เปน แบบฉบับของตนเอง 

แบบฉบับของบุคคลอาจพิจารณาได ดังน้ี  

  -  แบบฉบับทางจิตวิทยา แตละคนมีแบบฉบับทางจิตวิทยาเปนของตนเองไมวาจะเปน

วิธีการ ความรูสึก หรือประสาทสัมผัส 

  -  แบบฉบับทางอารมณ แบบฉบับของบุคคลแตกตางกันไปตามแบบฉบับทางอารมณ 

บางคนชอบที่จะเปนมิตร ชวยเหลือผูอ่ืน แตบางคนก็ชอบที่จะขมขูหรือกาวราวคนอ่ืน 

  -  แบบฉบับของการเจรจา แบบฉบับของการเจรจาเปนผลมาจากแบบฉบับทางอารมณ 

หากบุคคลชอบพินิจ ไตรตรอง มีอารมณเย็น แบบฉบับของการเจรจาก็เปนแบบหนึ่ง หากเปนคน

อารมณรอน กาวราว แบบฉบับของการเจรจาก็เปนอีกแบบหน่ึง 

  -  แบบฉบับทางภาวะผูนํา แบบภาวะผูนําอาจจําแนกไดหลายวิธี เชน เปนผูนําที่มุง

งาน มุงคนหรือมุงสัมพันธ เปนตน ถาผูนําเปนแบบเดียวกันกับผูตาม ปญหาก็อาจไมเกิดแตถาผูนํา

และผูตามเปนคนละแบบกัน ความขัดแยงยอมเกิดขึ้น 

 3.  การรับรู สาเหตุที่ สําคัญอยางหนึ่งของความขัดแยงคือ การรับรูในการกระทําหรือใน

เปาหมายที่ไปดวยกันไมได การรับรูที่ไมเหมือนกันของบุคคลเปนผลทําใหเกิดความขัดแยง แบง

ออกเปนสองอยางคือ ประการแรก การรับรูที่บิดเบือน บุคคลอาจมีการรับรูที่บิดเบือนไปจากสภาพ

จริง หรือของจริงโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ได หากบุคคลรับรูแตกตางกันไปจากของจริง ก็จะสงผล

ใหเกิดความขัดแยงได ประการที่สอง คือการรับรูที่แตกตางกัน บุคคลที่อยูในเหตุการ ณเดียวกันเห็น

เหตุการณเดียวกันหรือมีขอมูลเหมือนกัน อาจตีความของสิ่งที่เห็นหรือขอมูลที่มีอยูแตกตางกัน ก็ได 

ความแตกตางในการรับรูชนิดนี้มีศักยภาพทําใหเกิดความขัดแยง 

 4.  คนเรามีความรูสึกแตกตางกัน อาจเร่ิมจากโมโหเล็กนอยไปจนถึงเดือดดาล หรือจาก

ความกังวล ไปจนถึงความหวาดกลัว การที่คนเรามีความรูสึกหลายๆ อยางปนกันทําใหเกิดความ

สับสนและจะนําไปสูความขัดแยง ค วามรูสึกของบุคคลจะสังเกตเห็นไดเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น 

ความรูสึกของบุคคลสงผลตอความไววางใจหรือศรัทธาในคนอ่ืน และจะสงผลตอไปยังทัศนคติ 
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และพฤติกรรมบุคคล ดังน้ันจึงเห็นไดชัดเจนวาสาเหตุหน่ึงของความขัดแยงก็คือ ความรูสึกของ

บุคคล 

 สําหรับขอพิพาท ซึ่งห มายถึงสถานการณที่บุคคลหรือกลุมบุคคล มีเปาหมายหรือความ

ตองการไมตรงกันในประเด็นหน่ึงๆ ซึ่งเปนประเด็นที่สามารถตอรองหรือประนีประนอมได ไม

จําเปนตองแกไขโดยการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางนั้น มีกระบวนการออกแบบระบบเพื่อจัดการ

กับความขัดแยงในองคกร ซึ่งจะประกอบไปดวยกลไกที่หลากหลายในการรับมือกับขอพิพาทแตละ

ชนิดที่มีความแตกตางกันไป โดยจะมีการประเมินขอพิพาทที่เกิดขึ้น และคัดเลือกกลไกลที่

เหมาะสมกับขอพิพาทนั้นๆ เพื่อทําการแกไข รูปแบบ หรือลักษณะการจัดการกับความขัดแยงหรือ

การยุติขอพิพาท จึงเปนกระบวนการการเปลี่ยน แปลงตลอดเวลาไมหยุดน่ิงหรือคงที่ ทั้งประเด็น

ดานเน้ือหาที่ขัดแยงกัน ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก พฤติกรรมของแตละฝาย และความสัมพันธ

ระหวางคูขัดแยงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดเร่ือยๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ปจจัยทั้งหมดน้ีจะสง

อิทธิพลตอกันและกันตราบเทาที่ความขัดแยงยังไมไดรับการแกไข ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพลวัตน้ี

อาจสงผลใหเกิดไดทั้งการขยายตัวหรือการหดตัวของความขัดแยง 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทหรือขอขัดแยง 

 สังคมมนุษยเปนสังคมที่ประกอบดวยคนกลุมยอยๆ มารวมตัวกัน ในกรณีสังคมขนาด

เล็กที่ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากนัก อาจไมจําเปนตอง

ใชกฎหมาย แตในสังคมที่ใหญและซับซอนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจะอาศัยขนบธรรมเนียม

ประเพณีอยางเดียวไมเพียงพอ จําเปนตองมีกฎระเบียบและวิธีการบังคับทั้งที่เปนทางการและไม

เปนทางการ เพื่อควบคุมความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมบุคคลในสังคมใหเปนไปอยางราบร่ืน 

ดังนั้นการขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมจึงปรากฎการณอันหนึ่งของสังคมที่ในสังคมพยายามแสวงหา

มาตรการและวิธีการตางๆ เขามาทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท เพื่อใหระงับลงดวยความเปนธรรม 

และสรางความพอใจแกคูพิพาท  

 ความขัดแยงในสังคมที่เกิดเปนประเด็นขอขัดแยงในทางกฎหมายมีอยู 3 ลักษณะที่สําคัญ 

คือ ขอขัดแยงในทางอาญา ขอขัดแยงในทางแพง และขอขัดแยงคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องจากคดีอาญา 

เมื่อมีปญหาที่เกิดขึ้นไมวาจะทางแพงหรือทางอาญา นักกฎหมายซึ่ งเปนเจาหนาที่บานเมืองจะ

วิเคราะห กฎหมายอยางเครงครัดถึงตัวบทกฎหมายวา การกระทําผิดนั้นๆ ผิดกฎหมายเร่ืองอะไร มี

กระบวนการฟองรองดําเนินคดีอยางไร ถาเปนคดีอาญากฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑการสืบสวน

สอบสวน ฟองรองคดีอยางไร 

 สวนมุมมองของนักสังคมวิทยาจะมีควา มแตกตางทางดานกฎหมาย โดยมองวา การ

ดํารงชีวิตของมนุษยอยูท่ีอิทธิพลของสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
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ตลอดจนคานิยมของทองถิ่น สภาวะแวดลอมตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลของความประพฤติการปฏิบัติ

ของมนุษยในการดํารงชีวิตอยูในสังคมมนุษย ซึ่งจะตองป ฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมที่มีอยูตาม

ธรรมชาติ รวมกัน ความคิดความเชื่ออันเปนวัฒนธรรมของกลุมหรือของชุมชน หรือสังคม ซึ่ง

อาจจะเหมือน หรือแตกตางจากกฎหมายลายลักษณอักษรที่กําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ

ชุมชนในสังคมได โดยมีรูปแบบของการยุติขอพิพาทหรือขอขัดแยง ดังนี้ 

  2.1  การประนีประนอมยอมความ หรือ การประนีประนอม (Compromise) 

  การประนีประนอมยอมความ หรือ การประนีประนอม เปนวิธีการระงับ “ขอพิพาท

ทางอาญา ” วีธีหน่ึงซึ่งคูกรณีทั้งสองฝายอาจทําการเจรจาตกลงกันเอง การตัดสินใจตางๆ อยูกับ

คูกรณีโดยไมมีบุคคลที่สามมาชี้แนะ นําในการตัดสินใจ แตเกิดจากความสมัครใจของคูกรณีที่จะ

เจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันเอง ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยวิธีน้ีจะทําใหคูกรณีทั้งสองฝายสามารถ

รักษาความสัมพันธที่มีตอกันไดหากตกลงกันสําเร็จ 

  การประนีประนอมยอมความ หรือ การประนีประนอม เปนลักษณะการจัดการกับ

ความขัดแยงที่ยอมเสียสละความตองการบางอยาง เพื่อแลกกับสิ่งที่ตนตองการและเพื่อใหบ รรลุ

ขอตกลงที่ตนสามารถยอมรับไดในความหมายของการเจรจาไกลเกลี่ย หมายถึง การพบกันคร่ึงทาง 

(Halfway) 

  ขอพิพาททางอาญา หมายถึง การกระทําที่ฝาฝนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาซึ่งรัฐเห็น

วาการกระทํานั้นกระทบกระเทือนตอความสงบสุขของสังคมสวนรวมและรัฐออกกฎหมายเพื่อหาม

การกระทําดังกลาวและกําหนดโทษผูฝาฝนเอาไว ดังน้ัน ในกรณีที่มีการกระทําความผิดซึ่งกฎหมาย

บัญญัติใหตองรับโทษในทางอาญา ซึ่งอาจกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาหรือในกฎหมายอ่ืน

ที่มีโทษในทางอาญา 

  สําหรับประเทศไทยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) บัญญัติวา 

“ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกัน โดยถูกตองตาม

กฎหมาย สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป” ดังนั้น การประนีประนอมยอมความในคดีอาญาจึง

สามารถกระทําไดตามกฎหมาย 

  2.2  การไกลเกลี่ยขอพิพาท การสรางความปรองดอง การเปนคนกลาง การประนอม 

ขอพิพาท (Conciliation) 

  การไกลเกลี่ยขอพิพาท  การสรางความปรองดอง  การเปนคนกลาง  การประนอมขอ

พิพาท (Conciliation) เปนกระบวนการจัดการกับความขัดแยงที่มีบุคคลที่สามซึ่งคู ขัดแยงไวใจ ทํา

หนาที่เปนตัวประสานระหวางคูขัดแยง โดยมุงเนนใหเกิดการสื่อสารและปฏิสัมพันธโดยตรง

ระหวางคูขัดแยง ปรับปรุงความสัมพันธ สรางความไววางใจ และลดความตึงเครียดระหวางคู
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ขัดแยง อันเปนเงื่อนไขที่จะนําไปสูการเปดการเจรจาของทั้งสองฝายในอนาค ต การแยกการเจรจา

ในสถานการณที่คูกรณียังไมพรอมที่จะเจรจารวมกัน คลายคลึงกับการไกลเกลี่ย แตมีบทบาทชี้นํา

ใหกับคูกรณี หมายถึง การบรรเทาผลกระทบและการกระทําความตกลง หรือความเขาใจ บางคร้ัง

เปนการบําบัดเพื่อบรรเทาปญหาทางอารมณหรือทางรางกายและเพื่อปรับตัวต อสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป การไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจเกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาแนะนําและเกี่ยวของกับ

การไกลเกลี่ยไปพรอมกัน ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทน้ัน บุคคลที่สามมีสวนเขาไปเกี่ยวของสัมพันธ

ในการเจรจาสูงมากและมีบทบาทที่ไมจํากัดอยูเพียง การเปนผูประสานงาน (Facilitator) ในการไกล

เกลี่ยเทาน้ัน 

  การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Conciliation) อาจหมายถึง “การระงับขอพิพาทดวยวิธีการ

ไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท” ซึ่งหมายถึง การระงับขอพิพาทที่ตองมีคนกลางหรือบุคคลที่สาม

เขามามีบทบาทรวมในการชักจูงคูพิพาทใหหันหนาเข าหากนั ตลอดจนอาจจะตองเปนผูเสนอแนะ

แนวทางแกไขขอพิพาทซึ่งเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย บุคคลที่เขามาทําหนาที่เรียกวา “ผูไกล

เกลี่ย” โดยผูไกลเกลี่ยอาจเปนบุคคลหรือองคกรก็ได ขึ้นอยูกับความยินยอมของคูกรณี และระบบ

กฎหมายที่ใชอยูวาจะเปดโอกาสใหเพียงใด โดยคูพิพาททั้งสองฝายยอมผอนผันขอเรียกรองของตน 

แตละฝายจะไดสิทธิตามที่ไกลเกลี่ยหรือประนอมยอมความกันน้ัน แทนการไกลเกลี่ยขอพิพาทมี

ลักษณะสําคัญ คือ ผูไกลเกลี่ยจะไมเขาไปตัดสินชี้ขาดขอพิพาท แตอาจเขารวมเจรจาประนีประนอม

ยอมความดวย หรือเสนอแนะแนว ทางที่เหมาะสมใหคูพิพาทตัดสินใจกันเอง ขอเสนอของผูไกล

เกลี่ยไมมีผลผูกพันคูพิพาทที่จะตองปฎิบัติตาม 

  “การประนอมขอพิพาท ” เปนวิธีการระงับขอพิพาทที่คลายๆ กับการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทเพียงแตความสําเร็จในการประนอมขอพิพาทเกิดจากทั้งคูกรณีทั้งสองฝาย และโดย บุคคลที่

สามหรือคนกลางทําหนาที่เปนผูดําเนินการประนอมขอพิพาทดวยความเปนกลางสอดคลองกับ

ปญหาแหงกฎหมาย เพื่อมุงสูวัตถุประสงคของความยุติธรรมอยางแทจริง 

  ในอดีตพบวา ในสังคมไทยด้ังเดิม สภาพหมูบานไทยมีการปกครองตนเอง การจัดการ

ความสัมพันธภายในชุมชม การตั ดสินในกิจการของชุมชนและมีการตัดสินขอพิพาทดวยชุมชนมา

แตคร้ังบรรพกาล ลักษณะของการปกครองเชนนี้ยังปรากฎรองรอยเหลืออยูในระบบ “สภาผูเฒา ” 

ของหมูบานในภาคอีสาน คือที่หมูบานนาหวาใต กิ่งอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี หากมีการ

วิวาทกัน เชน เร่ืองครอบครัว เร่ืองชูสาว หรือการทํามาหากิน จะถือวาเปนเร่ืองลูกหลานทะเลาะกัน

แตละฝายจะหาผูเฒามาฝายละ 4 – 5 คน สภาผูเฒาจะปรึกษากันแลวตัดสินโดยใหคารวะขอโทษกัน

แลวปรับสินไหมและอบรมสั่งสอนมิใหประพฤติผิดอีก 
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  2.3  การไกลเกลี่ยขอพิพาท / การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) 

  การไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือ การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เปนกระบวนการจัดการกับ

ความขัดแยงที่อาศัยบุคคลหรือกลุมบุคคล ซึ่ งไดรับการยินยอมจากคูขัดแยง มีความเปนกลาง และ

ไมฝกใฝฝายใด มีทักษะความเชี่ยวชาญในการจัดการกับความขัดแยงอยางสรางสรรคเปน ผูดําเนิน

กระบวนการ (Facilitate) ใหเกิดขอตกลงอันเกิดจากการเสนอทั้งสองฝาย แตไมใชผูตัดสินชี้ขาดใน

ขอพิพาท 

  การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) เปนรูปแบบหนึ่งของการแกปญหาความขัดแยง  

(Dispute Resolution) ซึ่งบุคคลที่สามที่ไมฝกใฝฝายใดฝายหน่ึง (Impartial third – Party) ประสานงาน

จัดใหมีการเจรจาตอรองระหวางบุคคลคูกรณีสองฝายที่ขัดแยงกันขึ้น กระบวนการน้ีเปนกระบวนการ

ที่คูกรณีสามารถควบคุมอยูเหนือความขัดแยงและแสวงหาทางแกไขที่สามารถยอมรับไดทั้งสอง

ฝายรวมกัน มักจะใชเทคนิคการแกปญหามาใชในเวทีที่คูกรณีสามารถจะคืนดีกันได ถาเขาพิจารณา

วาวิธีน้ันจะกอใหเกิดผลประโยชนที่ดีที่สุดตอทั้งสองฝาย โดยทั่วไปแลวผูไกลเกลี่ย (Mediator) จะ

ไมใหคําแนะนําหรือใหขอเสนอแนะใดๆ โดยการไกลเกลี่ยโดยทั่วๆ ไปจะใชทั้งผูที่เปนอาสาสมัคร

และไดรับความไววางใจ สวนกา รจะบรรลุถึงขอตกลงน้ันอาจไมผูกมัดเกี่ยวพันตามกฎหมายใดๆ 

โดยขึ้นอยูกับบริบทของแตละเทคนิคที่นํามาใช 

  การไกลเกลี่ย เปนการระงับขอพิพาทอีกวิธีหน่ึงซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับการ

ประนอมขอพิพาทโดยผูไกลเกลี่ย (Conciliator) ตางกันตรงที่เปนวิธีที่มีความเปนทา งการมากกวา 

กลาวคือ จะมีการต้ังเปนกรรมการหรืออาจจะมีระเบียบมีกฎเกณฑหรือมีกฎหมายรองรับใหทํา

หนาที่ เชน ประเทศโปแลนดมีการจัดต้ังคณะกรรมการ เรียกวา “ศาลสังคม ” (Social Court) เปน

กลไกของสังคม ทําหนาที่ประนอมขอพิพาทซึ่งเปนคนละองคกรกับศาลยุติธรรม หรือใน ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชนที่ประเทศฟลิปปนสมี  “Lupong Tagayaps” เปนหนวยงานประนอมขอ

พิพาทโดย Lupong ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย ขณะที่ศูนยสันติวิธีและธรรมาบาล สถาบัน

พระปกเกลา ใหความหมายคําวา Mediation วา “การไกลเกลี่ยขอพิพาท ” และอธบิายวา เปนการ

ระงับขอพิพาทโดยคูกรณีหรือคูพิพาทตกลงใหคนกลางหรือบุคคลที่สามเขามาชวยไกลเกลี่ยใน

เร่ืองที่ขัดแยงหรือพิพาทกัน แตไมมีอํานาจหรือหนาที่ตัดสินหรือชี้ขาด หากแตความสําเร็จในการ

ไกลเกลี่ยเกิดจากการยินยอมและสมัครใจของคูกรณีหรือคูพิพาทเทาน้ัน แตบทบาท ของผูไกลเกลี่ย

มีความสําคัญมาก เพราะตองทําหนาที่ในการคนหาชองวางความคาดหวังและความสามารถในการ

สนองคูกรณีทั้งสองฝาย ประสานความคิด แสวงหาจุดรวม ปรับความเขาใจ เสนอทางเลือกวิธีการ

ตางๆ โดยเปนผูสนับสนุนใหคูพิพาทตกลงกันได 
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  2.4  การอนุญาโตตุลาการ หรือ การตัดสินโดยคนกลาง (Arbitration) 

  การอนุญาโตตุลาการ/การตัดสินโดยคนกลาง เปนกระบวนการจัดการกับความขัดแยง

ที่อาศัยบุคคลที่สามซึ่งไดรับความยินยอมจากคูขัดแยงใหเปนผูรับฟงปญหาและตัดสินชี้ขาด ซึ่งคํา

ตัดสินดังกลาวอาจจะมีหรือไมมีผลผูกพันตอคูขัดแยงก็ไ ด ในบางกรณีอาจมีการผสมผสานกัน

ระหวางกระบวนการไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ (MED – ARB Mediation – Arbitration) โดยมี

กระบวนการการจัดการกับความขัดแยงที่ใชการไกลเกลี่ยในชวงแรกของการพูดคุย แตถาคูขัดแยง

ไมสามารถบรรลุขอตกลงกันไดดวยตนเอง ผูไกลเกลี่ยจะ เปลี่ยนบทบาทมาเปนอนุญาโตตุลาการ 

เพื่อตัดสินชี้ขาดในประเด็นที่คูขัดแยงไมอาจตกลงกันได ซึ่งคําตัดสินดังกลาวจะมีผลผูกพันตอทั้ง

สองฝายดวย 

  อนุญาโตตุลาการ เปนวิธีการระงับขอพิพาทที่คูกรณีตองตกลงกันต้ังแตบุคคลที่สามที่

เปนคนกลางคนเดียวหรือหลายคนซึง่เรี ยกวา “อนุญาโตตุลาการ ” เปนผูตัดสินปญหาขอพิพาทให 

โดยไมใชการพิจารณาคดีในศาล การอนุญาโตตุลาการเปนวิธีการระงับขอพิพาททางแพง ซึ่งคูกรณี

สามารถตกลงกันลวงหนากอนที่มีขอพิพาทไดวา หากมีขอพิพาทเกิดขึ้นใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการ

ตัดสนิปญหากไ็ด 

  กา รระงับขอพิพาทของอนุญาโตตุลาการเกิดจากสัญญาไมใชมาจากกฎหมาย

กระบวนการ  อนุญาโตตุลาการ มิใชเปนสวนหนึ่งขององคการยุติธรรมของรัฐ อนุญาโตตุลาการ

เปนเพียงบุคคลธรรมดาที่มีความรูและคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการอยูบนพื้นฐานของขอตกลง

ระหวางคูสัญญา อํานาจของอนุญาโตตุลาการมิไดมาจากการมอบหมายของรัฐ 

  สําหรับอนุญาโตตุลาการทางอาญา (Criminal Arbitrator) เปนวิธีการระงับขอพิพาท

ทางอาญาซึ่งมีผลทําใหงดใชขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางศาล โดยใหอํานาจคนกลางซึ่ง

เรียกวาอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอโตแยงระหวางผูเสียหายกับผูกระ ทําผิด ซึ่งมีผลใหคูกรณีตอง

ปฏิบัติตาม คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทางอาญาเปนการกาวลวงเขาไปทําหนาที่แทนศาล

ยุติธรรม ระบบน้ีจะใชไดเพียงใดตองอยูที่กฎหมายของแตละประเทศยินยอมใหทําเพียงไร เชน ใน

สหรัฐอเมริกามีองคกรทําหนาที่น้ี เชน สถาบันไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

  2.5  การประนอมขอพิพาททางอาญา (Criminal Mediation) 

  “การประนอมขอพิพาททางอาญา ” เปนศัพทที่นักวิชาการคิดขึ้นแตยังไมมีการ

บัญญัติศัพทคํานี้อยางเปนทางการในประเทศไทย หมายถึง กระบวนการที่ใหคนกลางหรือบุคคลที่

สามเขามาเปนตัวกลางระหวางคูกรณีพิพาท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะชวยชักนําสงเสริมและ

สนับสนุนใหคูกรณีพิพาทซึ่งมีกรณีพิพาททางอาญาประเภทที่กฎหมายเปดชองใหคูกรณีสามารถ

ระงับขอพิพาทกันเองไดโดยไมตองนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม หรือประเภทที่ตองถูกบังคับ
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โดยกฎหมายใหเขามาสูกระบวนการยุติธรรม แตหากไดมกีารพบและเจรจาและตกลงกนัระหวาง

ผูกระทําผิดและผูเสียหาย จากการกระทํานั้นแลวก็อาจทําใหคดีความตามขอพิพาทสามารถระงับลง

ไดโดยเร็วและเปนประโยชนโดยตรงกับคูกรณีพิพาทที่มาพบ และเจรจาปรับความเขาใจกันภายใต

บรรยากาศที่มีความเปนมิตร โดยบุคคลที่มีความเปนกลางและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับ

ของคูกรณีพิพาทที่เขามาชวยทําหนาที่รวมเจรจาหรือชวยเสนอวิธีการ แนวทาง หรือข อตกลงที่

เหมาะสมใหคูกรณีพิจารณาตัดสินใจ ขอเสนอของบุคคลดังกลาวไมมีผลผูกพันที่คูพิพาทจะตอง

ปฏิบัติตาม ทั้งน้ีเพื่อใหคูกรณีพิพาทมีโอกาสกลับมาปรองดองกันไดอีก 

  ผลจากการไดพบและเจรจากันจะชวยลดความไมพอใจ และความแคนเคืองของฝาย

ผูเสียหายมาเปนการใหอภัยและยกโทษใหแกผูกระทําการฝาฝนกฎหมายอาญา และผลของการ

เจรจาอาจทําใหเงื่อนไขของการดําเนินคดีหมดไป ในความผิดตอสวนตัวหรือความผิดอันยอมคว าม

กันได หรืออาจเปนเหตุใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นตํารวจ พนักงานอัยการ และศาล

ยุติธรรมสามารถระงับลงไดอยางรวดเร็วกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาตามขั้นตอนปกติของการ

ดําเนินกระบวนยติุธรรม 

  สําหรับในประเทศไทยเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 39 แหงประมวลกฎหมายวิ ธี

พิจารณาความอาญา “สิทธินําคดีอาญา มาฟอง ยอมระงับไปดังตอไปนี้ .. . (2) ในคดีความผดิตอ

สวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย”  

  หลักการและเหตุผลของรูปแบบการยุติขอพิพาทขางตนเปนการอํานวยความยุติธรรม

ที่เรียกวา “การประนอมขอพิพาทในคดีอาญา” อันเปนหลักการอํานวยความยุติธรรมประการหนึ่งที่

จะทําใหคดีที่เขาสูศาลเสร็จออกจากศาลโดยรวดเร็วและไมเสียความยุติธรรม ซึ่งนํามาซึ่งความพึง

พอใจของคูพิพาท เน่ืองจากอีกฝายหน่ึง และยอมรับในการกระทําความผิดของตนและยินดีที่จะ

ชดใชความผิดตอผูเสียหาย 

  2.6  การดําเนินคดีอาญาอยางไมเปนทางการ (Informal Justice) 

  วิธีดําเนินคดีอาญาอยางไมเปนทางการ เปนทางออกถูกนํามาใชเพื่อผอนคลาย

ผลกระทบอันเกิดจากความเครงครัดของพิธีการดําเนินคดีอยางเต็มรูปแบบและพยายามหลีกเลี่ยง

ผลรายที่เกิดจากความบกพรองของการดําเนิ นคดีตามกฎหมายและระเบียบวิธีพิจารณาความที่

เครงครัดของระบบกลาวหา โดยเนนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและบรรเทาความทุกขทรมานอัน

เกิดจากผลของการดําเนินคดีอยางเต็มรูป และวัตถุประสงคของการลงโทษที่มุงกอใหเกิดผลรายแก

ผูกระทําผิดอันนําไปสูโทษจําคุก และใหความสนใจกับความเสียหายและผูเสียหายมากขึ้น ใหไดรับ

การเยียวยาความเสียหายและการระงับคดีโดยสมัครใจ นอกจากนี้วิธีการนี้ยังทําใหเกิดการบรรลุ
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วัตถุประสงคของการดําเนินคดีไดโดยไมตองผานกระบวนการยุติธรรมอยางเต็มรูปซึ่งตองปรับให

เหมาะสมกับปจจัยทางสังคมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและการยอมรับของคนในสังคมตอไป 

  การดําเนินคดีอาญาอยางไมเปนทางการปรากฎใหเห็นบอยคร้ังในรูปแบบของการ

จัดต้ังองคกรหรือสถาบันรูปแบบใหมหรือรูปแบบเดิมที่มีลักษณะสําคัญๆ คือ แยกตัวจากหนวยงาน

ของรัฐ (Unofficial) หรือหลีกเลี่ยงการใชอํานาจบังคับ  (Non - coercive) พยายามใหเกิดการประนี  

ประนอมกันมากกวารวมไปถึงการแยกตัวจากทางราชการ (Non - bureaucratic) มีลักษณะของการ

กระจายอํานาจ (Decentralized) มุงเนนใหประชาชนคนสามัญเขาใจ และจัดการเองไดจึงใชวิธีการที่

คลายคลึงกับการดําเนินชีวิตประจําวัน (Relatively Undifferentiated) โดยไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัย

ทนายความหรือมืออาชีพ (Non - professional) จึงมีลักษณะยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการณ 

และตามความเหมาะสมจําเปนเพื่อบรรลุผลในการระงับขอพิพาทความขัดแยงและคดีความ 

  2.7  กระบวนการยุติธรรมทางเลือกการแกไขขอพิพาททางเลือก  การแกไขขอพิพาท

อีกทาง ทางเลือกในการแกไขขอพิพาท (Alternative Dispute Resolutions หรือ ADRs) 

  “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” การแกไขขอพิพาททางเลือก /การแกไขขอพิพาทอีก

ทาง/ทางเลือกในการแกไขขอพิพาท หรือ เรียกวา “ทางเลือกอ่ืนในการระงับขอพิพาทนอกศาล ” 

เปนวิธีการที่ใชหลากหลายทั้งคดีแพง คดีแรงงาน และคดีอาญา ลักษณะที่พิจารณาไดวาเปนขอ

ขัดแยงหรือขอพิพาทหรืออาชญากรรมในคดีเล็กๆ นอยๆ 

  กระบวนยุติธรรมทางเลือกยังมีความหมายถึง ทางเลือกในการยุติขอพิพาทโดยไมเขา

สูระบบกระบวนยุติธรรมดวยการใชวิธีการไกลเกลี่ย หรือประนีประนอมยอมความหรือระบบ

อนุญาโตตุลาการนอกศาล คือเลือกที่จะไมใชศาลในการระงับขอพิพาท แตในบางกรณีอาจตองไป

ศาลกอน ซึ่งอาจมีบุคคลที่สามเกี่ยวของแตโดยปกติบุคคลนั้นตองเปนกลางและเกิดจากความ

ยินยอมของคูกรณีพิพาทอีกดวย การแกไขขอพิพาททางเลือกน้ี เปนที่นิยมมากขึ้น เน่ืองจากเปนการ

ประหยัดเวลาและคาใชจายในการพิจารณาของศาลและคูความ ในประเทศสหรั ฐอเมริกามีการ

ประกาศเมื่อป ค .ศ.1990 ใหใชกฎหมายที่กําหนดถึงการใชการแกปญหาขอพิพาททางเลือกในการ

บริหารจัดการตามคําสั่งของประธานาธิบดี (Presidential Executive Order) ซึ่งลงนามโดยประธานา- 

ธบิดี วิลเลี่ยม คลินตัน กฎหมายดังกลาวเรียกวา กฎหมายที่กําหนดถึงการใชการแกปญหาขอพิพาท

ทางเลือกในการบริหารจัดการของสหรัฐอเมริกา (Administrative Dispute Resolution Act: ADRs) 

เปนกฎหมายที่เนนใหทุกองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวของกับประชาชน หรืออาจเกิดความขัดแยงใหใช

กระบวนการแกปญหาขอพิพาททางเลือก 

  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ยังหมายถึง ทางเลือกในการยุติขอพิพาทโดยไมเขาสู

ระบบยุติธรรมดวยการใชวิธีการไกลเกลี่ย หรือประนีประนอมยอมความ หรือระบบอนุญาโตตุลาการ
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นอกศาล คือเลือกที่จะไมใชศาลในการระงับขอพิพาท แตในบางกรณีอาจตองไปศาลกอน ซึ่งอาจมี

บุคคลที่สามที่เกี่ยวของแตโดยปกติบุคคลนั้นตองเปนกลางและเกิดจากความยินยอมของคูกรณี 

  2.8  กระบวนการยุติธรรมคูขนาน (Diversion) 

  กระบวนการยุติธรรมคูขนาน หมายถึง วิธีดําเนินการตอผูกระทําความผิดโดยไมใชวิธี

ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 หรืออีกนัยหน่ึงคือ การไมทํา

ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ อันไดแก การจับกุม การสอบสวน ฟองรอง และ

ลงโทษ อันเปนบทบาทของเอกชนและรัฐที่ดําเนินการตอผูกระทําผิดที่ไมเปนไปตามก ฎหมายและ

มีจุดมุงหมายในการปองกันและแกไขอาชญากรรมพื้นฐานของสังคมไทย เชน การใชศูนยไกลเกลี่ย

ประนอมขอพิพาทในชุมชม การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทโดยเจาพนักงานทองถิ่น เชน กํานัน 

ผูใหญบาน เปนตน 

 หลักการและเหตุผลของรูปแบบการยุติขอพิพาทขางตน เปนหลักก ารอํานวยความ

ยุติธรรมประการหนึ่งที่จะทําใหคดีที่เขาสูศาลในทางอาญา เสร็จออกจากศาลโดยรวดเร็วและไมเสีย

ความยุติธรรม ซึ่งนํามาซึ่งความพึงพอใจของคูพิพาท เนื่องจากเปนกระบวนการที่มุงเสริมให

คูพิพาทไดพบและแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนตอหนาคูพิพาทอีกฝาย หน่ึง และยอมรับ

ในการกระทําความผิดของตนและยินดีที่จะชดใชความผิดตอผูเสียหาย  

 จากที่กลาวมาขางตน แนวความคิดในการยุติขอพิพาทหรือขอขัดแยง มีนักสังคมวิทยา 

และนักวิชาการไดคนควาพฤติกรรมของประชากรในการประนอมขอพิพาทหรือขอขัดแยงไว

หลากหลายทศันะดวยกนั อาทิ 

 Fred Riggs (1994) พบวา ในประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย การบังคับกฎหมาย

ไมมีประสิทธิภาพและไมสอดคลองกับความเปนจริง กฎหมายกําหนดหลักเกณฑไวอยางหน่ึง ทั้งน้ี

เพราะกฎหมายไดลอกเลียนแบบกฎหมายจากประเทศตะวันตก จึงไมสอดคลองกับสภาพทองถิ่น

เปนสวนใหญ  ประชาชนสวนหนึ่งไมเห็นดวยกับกฎหมาย กฎเกณฑบรรทัดฐานทางสังคมจึงมี

หลายอยาง บรรทัดฐานและการปฎิบัติตามกฎหมายไมแนนอน บุคคลเลือกปฎิบัติตามกฎหมายที่จะ

เปนประโยชนแกตนมากกวาที่จะคํานึงวาสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม เพราะ

เจาหนาที่เองไมมีประสิทธิ ภาพในการบังคับใชกฎหมาย แตเลือกปฏิบัติเพื่อสนองตอผลประโยชน

ของตนเอง เมื่อสามารถจะทําไดลักษณะการบังคับใชกฎหมายจึงขาดลักษณะเปนการทั่วไป 

(Universal) แตเปนการกระทําเฉพาะกรณีและเลือกปฏิบัติ (Specific And Particular) ในสังคมที่มี

การพัฒนาจึงมีลักษณะปนเปกันระหวางลักษณะของสังคมเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม กฎหมาย

แบบตะวันตกกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นจะเขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยใน
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ชุมชน หากอิทธิพลและวัฒนธรรมจากสวนกลางยังไปไมถึงชุมชนชนบท วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของ

สังคมเกษตรก็ยังคงอยูตอไป 

 Chambliss and Seidman (Online, 1971) ไดคนควาเกี่ยวกับวิธีประนอมขอขัดแยงของ

ชาวชนบทและในเมือง สรุปวาสังคมยิ่งมีชนชั้นและสถานะที่แตกตางกันนอยเทาใด สังคมก็จะเปน

กระบวนการประนอมขอขัดแยงโดยการไกลเกลี่ยเทานั้น แตสังคมยอมมีชนชั้นและสถานะที่

แตกตางกันมากเทาใดสังคมก็จ ะเปนกระบวนการประนอมขอขัดแยงโดยการบังคับการใหเปนไป

ตามบทบัญญัติของกฎหมายมากขึ้นเทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะในสังคมซึ่งประชาชนมีความแตกตาง

กันทางเศรษฐกิจนอย เชน สังคมชนบท ประชาชนมีความคุนเคย รูจักกันหรือพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อ

เกิดขอขัดแยงขึ้นก็ตองอะลุ มอะลวยตอกัน หาทางปรองดองกัน จะทําอะไรใหรุนแรงก็จะอยูรวม

ชุมชนน้ันยาก แตในสังคมที่ใหญโต สลับซับซอน มีการแบงชนชั้นทางสังคมมาก ซึ่งเปนวิถีชีวิต

ของคนในเมืองใหญๆ น้ัน เมื่อเกิดขอขัดแยงขึ้นผูมีสถานภาพไดเปรียบทางเศรษฐกิจจะไดรับ

ประโยชนจากบทบัญญัติของกฎหมาย จึงสนใจที่จะใชกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ

ของตน เมื่อแพหรือชนะคดีก็ไมจําเปนตองอยูเห็นหนาหรือพึ่งพาอาศัยกันเหมือนอยางคนในชนบท 

ดังนั้น สังคมของคนในเมืองใหญ จึงนิยมที่จะบังคับใหเปนไปตามกฎหมายยิ่งกวาการประนีประนอม 

 Engel (Online, 1978) ไดสรุปผลวิจัยที่คนควาพฤติกรรมในการประนอ มขอขัดแยงใน

ชนบทภาคเหนือของไทย ในเขตเชียงใหม วาคนไทยในชนบทนิยมประนอมขอขัดแยง โดยการ

ประนีประนอมยอมความมากกวาการฟองรองคดี เมื่อมีกรณีพิพาทหากคูกรณีตกลงกันเองไมไดก็

จะใหบุคคลที่เปนผูที่นาเคารพเชื่อถื อในหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญบานไกลเกลี่ย

ประนีประนอม 

 สังคมไทยมองวาการไกลเกลี่ยประนอมขอขัดแยง เปนกระบวนการประนอมขอขัดแยงที่

มีบุคคลที่สามเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ การไกลเกลี่ยใหคูความทั้งสอง

ฝาย หรือทุกฝายสามารถบรร ลุขอตกลงรวมกัน จากกรณีที่มีการพิพาทกันน้ันไดโดยผูไกลเกลี่ยจะ

คอยเปนผูกระตุน แนะนํา โนมนาว เสนอแนะ แปลความหรือชีแ้นะหนทางทีเ่ปนไปไดในการ

แกไขปญหาขอขัดแยงใหแกคูความ ผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแต

อยางใด การจะตกลงหรือ ไมเปนการตัดสินใจของคูความ ผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจตัดสินขอขัดแยง

เหมือนดังอนุญาโตตุลาการ หรือผูพิพากษา (กรมคุมประพฤติ, 2545, หนา 3 – 24) 

 สรุปไดวา วัตถุประสงคที่แทจริง คือการเขาไปชวยใหคูความทําการเจรจาตอรองงายขึ้น

และทาํความสะดวกใหแกการติดตอเจรจาระหวางคูความ สรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรในการ

เจรจา กระทั่งคูความสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันไดหรือมองเห็นทางออกของปญหา ผูไกลเกลี่ย

จึงเปนผูท่ีพยายามนําทางใหคูความเพื่อที่พวกเขาจะพบทางออกของปญหาที่เปนที่พอใจของทุกฝาย 
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ประกอบกับตองอาศัยความสมัครใจของคูความทั้งสองฝายเปนสําคัญ ฝายใดฝายหนึ่งอาจขอยกเลิก

การไกลเกลี่ยเสียเมื่อใดก็ยอมได เชนเดียวกับผูไกลเกลี่ยก็อาจถอนตัวจากการไกลเกลี่ยไดเชนกัน 

ความต้ังใจจริงของคูความที่ตองการใหไกลเกลี่ยเปนหัวใจสูความสําเร็จ ซึ่งผูไกลเกลี่ยจะตองคอย

สังเกตและใชใหเปนประโยชนตอการไกลเกลี่ย 

 3.  แนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรม 

 แนวความคดิหลกันิติธรรมหรือหลกันิติรัฐ (Rule of Law) เปนแนวความคดิในเร่ืองนิติรัฐ 

เปนความคิดของประชาชนที่ศรัทธาใน ลัทธิปจเจกนิยม  (Individualism) และรัฐธรรมนูญของรัฐที่

จะเปนนิติรัฐไดน้ัน จําตองมีบทบัญญัติในประการสําคัญกลาวถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ

ราษฎร ดวย เชน เสรีภาพในรางกาย ในทรัพยสิน ในการทําสัญญา และในการประกอบอาชีพ  ใน

ฐานะนี้ รัฐจึงมีสภาพเปนคนรับใชของสังคมโดยถูกควบคุมอยางเครงครัด  จะเห็นไดวาการที่รัฐจะ

เคารพตอเสรีภาพตางๆ ของราษฎรไดน้ั น ยอมมีอยูวิธีเดียว ก็คือ  การที่รัฐยอมตนอยูใตบังคับแหง

กฎหมายโดยเครงครัดเทานั้น และตราบใดที่กฎหมายยังใชอยูกฎหมายน้ันก็ผูกมัดรัฐอยูเสมอ  

  ความคิดเร่ืองนิติรัฐ ยอมเกิดขึ้นโดยการที่ราษฎรตอสูกับ การปกครองระบอบสมบูรณา - 

ญาสิทธิราชย โดยราษฎรเร่ิมเรียกรองเสรีภาพขึ้นกอน  ดังที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา การที่ประเทศ

ใดประเทศหน่ึงจะเปนนิติรัฐไดน้ัน ตองมีลักษณะดังน้ี  

 1) ในประเทศนั้นกฎหมายจะตองเปนไปตามกฎหมายและชอบดวยกฎหมายหลักประกัน

สิทธิ และเสรีภาพของราษฎรอยูท่ีกฎหมาย  ถาเจาพนักงานของรัฐเขามากล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของ

รัฐ โดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ เจาพนักงานก็ยอมจะมีความผิดทางอาญา  

 2) ในประเทศที่เปนนิติรัฐ  ขอบเขตแหงอํานาจหนาทีข่องรัฐยอมกาํหนดไวแนนอน  เร่ิม

แตการแบงแยกอํานาจออกเปนสามอํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร  และอํานาจตุลาการ 

โดยมีขอบเขตในการใชอํานาจของรัฐ  อํานาจของเจาพนักงานของรัฐที่ลดหลั่นลงมาก็เปนอํานาจที่

วัดได คือ  เปนอํานาจที่มีขอบเขตเชนเดียวกัน  และตองมีการควบคุมใหมีการใชอํานาจภายใน

ขอบเขตเทานั้ น เชน  ในประเทศไทยบุคคลยอมทราบไดจากกฎหมายวา ตํารวจ มีอํานาจหนาที่

เพียงใด จะใชอํานาจกับราษฎรไดหรือไมเพียงใด  

 3) ในประเทศที่เปนนิติรัฐ  ผูพิพากษาจะตองมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี  โดย

จะตองมีหลักประกันดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ  และเพียงแตรัฐใดจะจัดใหผู พิพากษาเปนอิสระ  

สําหรับพิจารณาคดีแพงและคดีอาญาเทานั้น  ก็มีศาลแพงและศาลอาญาประกอบดวยผูพิพากษาที่มี

อิสระสําหรับพิจารณาคดีแพง คดีอาญา ความสําคัญอยูที่จะตองใหศาลยุติธรรมควบคุมฝายปกครอง 

กลาวคือ  ใหศาลยุติธรรมวินิจฉัยการกระทําของเจาพนักงานไดวาพนักงา นไดกระทาํผดิในทาง

อาญาตอราษฎรหรือกระทําการละเมิดในทางแพงหรือไม  โดยในที่น้ีนิติรัฐจึงเปนรัฐยุติธรรม 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit�
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กลาวคือ ศาลยุติธรรมควบคุมการกระทําของเจาพนักงานในทางอรรถคดี ปญหามีวาการที่รัฐบางรัฐ

ไดจัดต้ังศาลปกครองขึ้นโดยเฉพาะนั้น จะยังคงเปนนิติรัฐอยูอีกหรือไม  มีคําตอบขอน้ีก็คือแลวแตผู

พิพากษาศาลปกครองจะเปนอิสระหรือไม  ถาเปนอิสระรัฐน้ันก็เปนนิติรัฐ  ทั้งนี้เพราะความสําคัญ

อยูที่หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร ซึ่งจะมีไดตอเมื่อผูพิพากษาที่วินิจฉัยขอพิพากษาเปน

อิสระอยางแทจริง แตการที่จัดต้ังศาลโดยเฉพาะขึ้น เชน ศาลปกครองประกอบดวยผูพิพากษาที่รอบ

รูในวิชาปกครอง ยอมจะอํานวยประโยชน  เพราะทําใหศาลที่จัดต้ังขึ้นไว สามารถพิพากษาคดีได

ถูกตองขึ้น และเมื่อผูพิพากษาในศาลดังกลาวเปนอิสระก็เปนหลักประกันอันพอเพียงสําหรับราษฎร  

  แนวความคิดเร่ืองนิติรัฐน้ีเองก อใหเกิด หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ขึน้ในระบบ

กฎหมายตางๆ อันมีที่มาจากแนวคิดของ อริสโตเติล ที่วา การปกครองที่ดีไมใชการปกครองโดย

ปุถุชน หากแตเปนการปกครองโดยกฎหมาย  เพราะการปกครองโดยปุถุชนยอมเสี่ยงตอการ

ปกครองตามอําเภอใจ  ขณะที่การปกครองโดยกฎหมายเอ้ืออํานวยตอการที่จะมีความเสมอภาค 

(Equality) และเสรีภาพ (Liberty) มากกวา เพราะหากมีการปกครองโดยหลักนิติธรรมอยูจริง  ทุกคน

ก็จะมีความเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย และมีเสรีภาพ คือ  ปราศจากความหวาดกลัววาจะมี

การใชอํานาจตามอําเภอใจโดยผูปกครอง  แนวความคิดนี้จึงเปนที่มาของ ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม  

(Constitutionalism) ซึ่งในอีกแงหน่ึงมีความหมายเชนเดียวกับคําวา Law and Order หรือบานเมืองมี

ขื่อมีแป น่ันเอง  

  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอังกฤษ Albert Venn Dicey (1835-1922) นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ผูเรืองนามไดสรุปวาหลักนิติธรรมน้ันจะตองประกอบดวย ลักษณะ 3 ประการดังน้ีคือ  

  1) ฝายบริหารไมมี อํานาจตามอําเภอใจ  ซึ่งหมายถึงบุคคลจะตองรับผิดในทางอาญา

ตอเมื่อไดกระทําการอันเปนความผิด และกาํหนดโทษไว และโทษนั้นตองเปนโทษตามกฎหมายอัน

แสดงใหเห็นวาบุคคลจะถูกจํากัดสิทธิ  เสรีภาพโดยกฎหมายเทานั้น เจาพนักงานของรัฐใชอํานาจ

ตามอําเภอใจมิได  

  2) บุคคลทุกคนอยูภายใตกฎหมายเดียวกันและศาลเดียวกันจะเปน  ผูพิจารณาพิพากษาซึ่ง

หมายถึง บุคคลทุกคนตองถูกกฎหมายบังคับโดยเทาเทียมกันไมเลือกฐานะและตําแหนง  หนาทีแ่ละ

เมื่อมีขอพิพากษาเกิดขึ้นในระหวางเอกชน หรือเอกชนกับรัฐทั้งตามกฎหมายแพง กฎหมายอาญา 

และกฎหมายอ่ืน เชน  กฎหมายปกครองศาลยุติธรรม เทาน้ันที่จะทําหนาที่พิจารณาคดีเหลาน้ีได  

และการพิจารณาพิพากษานี้ถาเปนไปโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงของฝายใดฝายหนึ่งทั้งสิ้น  

  3) หลักทั่วไปของกฎหมายรั ฐธรรมนูญเปนผลมาจากกฎหมายธรรมดา ของประเทศ 

กลาวคือ ศาลน่ันเองเปนผูพิพากษาคดีเกี่ย วดวยสิทธิเสรีภาพของเอกชนทําใหเกิดการยอมรับสิทธิ

เสรีภาพขึ้น  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit�
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  ในทางการปกครอง การปกครองโดยหลักนิติธรรมก็คือ  หลักการที่วา บรรดาเจาหนาที่

ของรัฐ ไมวาจะเปนโดยการเลือกต้ังหรือแตงต้ังตองกระทําการภายใตกฎหมาย  และธรรมนูญการ

ปกครอง ใชอํานาจภายในขอบเขตซึ่งกฎหม ายกาํหนดไวให ดังน้ัน  การปกครองโดยหลกันิตธิรรม

ในนัยที่จะใหเกิดความเปนธรรมน้ัน จะตองมีการออกกฎหมายที่เปนธรรมดวย  

  สรุปไดวา หลักนิติธรรม ก็คือ “การปกครองประเทศโดยกฎหมาย  กลาวคือ บุคคลเสมอ

กันในกฎหมาย บุคคลจะตองรับโทษเพื่อการกระทําผิดอันใด  ตอเมื่อมีกฎ หมายบัญญัติไววา การ

กระทาํน้ันเปนความผดิและกาํหนดโทษไว  และจะตองไดรับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรมที่มี

ความเปนอิสระในการชี้ขาดตัดสินคดีไมวาจะเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้น  ระหวางเอกชนดวยกนัเองกดี็ 

หรือระหวางเอกชนกบัรัฐกดี็ ” อาจถือไดวาหลักนิติธรรมน้ัน เปน หลักสําคัญของนิติรัฐ  ตลอดจน

เปนรากแกวของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยแท  

 4.  แนวคิดเกี่ยวกับการผันคดีอาญา (Diversion) 

 การผันคดีอาญา หรือการเบี่ยงเบนคดีอาญา คือ การนําตัวผูกระทําผิดออกจากกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อใหผูกระทําผิดไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระ บวนการยุติธรรมนอยที่สุด ทั้งน้ีโดย

พิจารณาจากเหตุผลในดานตางๆ มาประกอบกัน เชน พฤติกรรมแหงการกระทําผิดรุนแรงมากนอย

เพียงใด ผูกระทําผิดสามารถแกไขฟนฟู หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดหรือไม มีการชดใชเยียวยาแก

เหยื่อหรือไม ชุมชนหรือสังคมไดรับประโยชนหรือไมเพียงใด และสามารถยอมรับไดหรือไม 

  จากหลักการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Administration of Justice) จะเห็น

ไดวาเจาหนาที่ในองคกรกระบวนการยุติธรรม ตางมีการใชอํานาจหน าที่ตามกรอบที่กฎหมาย

บัญญัติไว  และอํานาจหนาที่สวนหน่ึงที่ใชในการบริหารงานยุติธรร มคือ “ดุลพินิจ” (Discretion) 

เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการยุติธรรม ในการแสวงหารูปแบบและมาตรการตางๆ 

เพื่อกันคดีออกไป มิเชนน้ันแลว คดีที่เกิดขึ้นยอมเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ กอใหเกิด

สภาพปญหาความแออัดในเรือนจํา ฉะน้ัน หลกัการในการผนัคดีหรือกันคดีของเจาหนาที่ในองคกร

กระบวนการยุติธรรม ไดแก หลักการในการผันคดีชั้นตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ  

  4.1  หลักการในการผันคดีในชั้นตํารวจ 

  ตํารวจเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตาม

กฎหมายหากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและตํารวจดําเ นินการจับกุมทุกกรณีไป คดีจะเขาสูระบบ

กระบวนการยุติธรรมมากเกินไป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผูกระทําผิดบางประเภท ที่ไมสมควรนําเขา

สูระบบเพราะอาจเกิดผลรายมากกวาผลดี และอาจกอใหเกิดสภาพปญหาในกระบวนการยุติธรรม 

ดังน้ัน จึงเกดิแนวคดิในการผนัคดี ซึง่เกดิจากแนวคดิและทฤษฎี ดังน้ี  
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  (1) ทฤษฎีตีตรา (Labeling Theorists) เชื่อวาการจับกุมและการดําเนินคดีจะเปนการตี

ตราบาปผูถูกจับกุมและจะเปนการขยายพฤติกรรมการกระทําความผิดตอไป 

  (2) ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย เชื่อวาการจับกุมและการดําเนินคดีเยาวชนในคดี

ความผิดเล็กนอยจะทําใหเกิดคดีลนระบบ และจะเปนการขยายพฤติกรรมการกระทําความผิดตอไป 

  (3) บุคคลทั่วไปในสังคมเชื่อวาการดําเนินคดีไมใชทางออกที่เหมาะสมในการจัดการ

กับปญหาของเด็กและเยาวชนที่ตนเหตุเกิดจากสภาพปญหาครอบครัวแตกแยกการใชยาเสพติด การ

ขาดการศึกษา และการอบรม เปนตน 

  การผันคดีไดรับความนิยมมากในชวงทศวรรษที่ 1960 - 1970 การจัดการกับเยาวชนที่

ถูกจับกุมอันเปนขั้นตอนที่มีรูปแบบและมาตรการเพื่อจุดประสงคในการระงับการดําเนินคดี  และ

ปลอยตัวผูกระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม 

  ในทางปฏิบัติกอนที่จะมี โครงการการกันคดี ตํารวจจะกันคดี ของเยาวชนออกจาก

กระบวนการยุติธรรม โดยการไมกระทําการจับกุม แตโครงการในการกันคดีของตํารวจ (Police 

Diversion Programs) แบบใหม จะมีรูปแบบ และกระบวนการที่แตกตางกันไปหลายอยาง 

  การผนัคดีหรือการกนัคดี  (Diversion) ไดรับการสนับสนุนโดย คณะกรรมาธิการวา

ดวยปญหาอาชญากรรม (President’s Crime Commission) และไดรับความนิยมอยางสูงในชวงกลาง

ป 1970 – 1980 จากการสํารวจพบวา ชวงกลางป 1970 – 1980 กรมตํารวจแคลิฟอรเนีย ไดนํา

โครงการการกันคดีมาใชงานประมาณ 150 – 200 โครงการ สํารวจพบวาเกือบประมาณ 2 ใน 3 ของ

เยาวชนที่กระทําความผิ ดไดถูกกันออกจากระบบโดยเกือบคร่ึงหน่ึง คือ รอยละ 45.8 ไดรับ

คําปรึกษาและแนะนําแลวจึงถูกปลอยตัว ประมาณรอยละ 8.1 ไดรับการสงตัวไปยังองคกรชุมชน

อ่ืนๆ ประมาณรอยละ 8.6 ไดรับการสงตัวไปยังหนวยงานยุติธรรมสําหรับเยาวชน มีเพียงรอยละ 30 

ถูกสงเขารับการพิจารณ าคดีโดยศาลเยาวชน สวนอีกรอยละ 7.5 ไดรับการจัดการโดยวิธีอ่ืนๆ  

(Waler, 1999, p. 118) 

  นอกจากน้ีในการดําเนินคดีผูกระทําผิดอยางเปนทางการ เมื่อผูกระทําผิดตองการ

พิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และเมื่อผลของคําพิพากษา จําเลยไดรับคําพิพากษาเพียงการลงบันทึก 

จึงมแีนวคดิเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดี และเพื่อเปนการหลีกเลี่ยง

การบันทึกประวัติ สําหรับผูกระทําผิดบางประเภท และมีหลายรัฐคิดคนการออกกฎหมาย การกัน

คดี เพื่อการระงับการพิจารณาคดีชั่วคราว และสงตัวผูกระทําผิด ไปเขารับการศึกษา การฝกฝน หรือ

การรักษาบําบัดฟนฟู  

   ดังนั้นจึงมีการรวบรวมคดีประเภท ที่มีแนวโนมจะไมผานกระบวนการพิจารณาคดีใน

ชั้นศาล หรือถาคดีเหลาน้ันจะมีผลในชั้นศาลเหมือนกัน รัฐจะประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย รวมไป
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ถึงตัวผูกระทําความผิดเอง จะไมถูกบันทึกคดี ซึ่งปจจุบันจะพบวามีคดีที่สา มารถใชวิธีที่สรางสรรค 

ในการที่จะนําคดีออกจากระบบได ถาวิธีน้ันมีความยุติธรรม 

  ตัวอยางโครงการการกันคดีที่ดีมากที่สุดคือ โรงเรียนจราจร บุคคลที่กระทําผิดจราจร

เล็กนอย จะตองเขารับการศึกษาเพื่อเรียนรูการขับขี่ที่ปลอดภัย ทั้งน้ี ผูฝาฝนกฎจราจร จะตอง

จายเงินคาเรียน เพื่อไมตองผานกระบวนการยุติธรรมตามธรรมดา หลังจบหลักสูตรแลว ขอหาก็จะ

ถูกยกเลิกไป และไมมีประวัติบุคคลติดตัว  นอกจากน้ียังมีหลักสูตรการกันคดีชนิดอ่ืนๆ ของการกัน

คดี เชน การมียาเสพติดไวในครอบครอง การลักขโมยเล็กนอย การคาประเวณี  การกระทาํผดิโด ย

ผูเยาวหรือโครงการสําหรับผูกระทําความผิดชนิดพิเศษอ่ืนๆ (Peoples, 2000, pp. 110-111) 

  จากหลักการในการผันคดีหรือกันคดีในชั้นตํารวจ พอสรุปไดวา ตํารวจอาจจะกันคดี

โดยทั้งวิธีที่เปนทางการ และทั้งที่ไมเปนทางการ กลาวคือ ในกรณีที่ไมเปนทางการ ตํารวจอาจจะ

เตือนบุคคลวา เขาจะถูกจับกุม ถาเขายังคงทําพฤติกรรมนั้นตอไป หรือการที่ตํารวจจัดการกับปญหา

ครอบครัว โดยไมตองใชวิธีดําเนินการที่เต็มรูปแบบ เชน การนําบุคคลใดๆ สงไปยังสถานที่รักษา

ฟนฟูโดยตรง ซึ่งการกระทําเหลาน้ีมักจะไมเปนที่รับรูทั่วไป เพราะไมมีการเก็บบันทึกไ ว (Cole, 

1986, pp. 310-313) หรือตํารวจอาจใชวิธีที่เรียกวา Nominal Dispositions ซึ่งโดยทั่วไป  หมายถึง 

การเตือนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรตอผูกระทําผิดที่เปนเยาวชน โดยปกติมักจะเปนการกระทํา

ผิดคร้ังแรก เพื่อที่จะเตือนใหทราบถึง ความรายแรงของการกระทําของพวกเข า และการลงโทษถา

เขายังกระทําความผิดซ้ําซอน ซึ่งมาตรการนี้เปนการลงโทษสถานเบาที่สุด เพราะในระบบ

กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชน ในสหรัฐอเมริกาถูกสนับสนุนใหใชมาตรการที่ลงโทษสถาน

เบาที่สุด เทาที่จะเปนไปได 

  Nominal Dispositions อาจกระทําโดยเจาหนาที่ตํารวจ เมื่ อกระทําตอเยาวชนโดย

ตักเตือน ดวยวาจา หรือการใหทําสัญญา ในรูปของการใหปรับปรุงตัวเด็กหรือเยาวชนอาจจะถูก

นําไปอยูในความควบคุม และถูกปลอยตัวไปยังผูปกครองในภายหลัง โดยไมลงบันทึกประวัติไว 

เปนตน (Champion, 2001, p. 404) 

  4.2  หลักการในการผันคดีในชั้นพนักงานอัยการ 

  เมื่ออัยการเชื่อวา สามารถใหความยุติธรรมได โดยไมตองใชกระบวนการยุติธรรม

อยางเต็มรูปแบบ อัยการจะหาทางเลือกอ่ืน ที่จะกันผูกระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม 

โดยจะกระทําในขั้นตอนกอนการสั่งคดีของอัยการ ซึ่งในระบบกระบวนการยุติธรรมมี

วัตถุประสงค เพื่อจะกันผูกระทําความผิดแตละประเภทไปยังสถานบําบัดฟนฟูที่เหมาะสม เชน  การ

สงผูติดยา หรือผูติดสุราเร้ือรังไปรับการบําบัด การสงผูกระทําผิดที่มีปญหาทางสุขภาพจิตไปยัง

โรงพยาบาลทางจิต การสงผูกระทําผิดไปยังองคกรการกุศลอ่ืนๆ หรือการชักชวนใหมีการชดใช
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คาเสียหาย เปนตน ทั้งน้ี เพื่อจัดการกับปญหาที่คิดวาเปนตนเหตุของพฤติกรรมดังกลาว และการกัน

คดี ยังเปนวิธีการชวยหลีกเลี่ยงการถูกตีตราวาเปนอาชญากรสําหรับคดีที่กระทําผิดคร้ังแรก ในกรณี

การกระทําความผิดเล็กนอย สําหรับบางรัฐ ในคดีเหลาน้ีจะถูกกลั่นกรองในชั้นพนักงานอัยการ โดย

มีการกําหนดขอบังคับหรืออาจไมกําหนดก็ได เชน อัยการอาจใหขอหายังคงอยูเปนเวลา 1 ป เมื่อ

ครบกาํหนดแลวคดีจะ “สั่งไมฟอง” ถาผูกระทําผิดไมกระทําผิดซ้ํา สวนในรัฐอ่ืนที่เหลือ อาจจะมี

การปลอยตัวอยางเปนทางการซึ่งกระทําในชั้นศาลภายใตคําแนะนําของอัยการ  ซึ่งขอมูลในการ

จับกุมดําเนินคดีและการปลอยตัวจะถูกลบจากการบันทึกเมื่อครบระยะเวลา ถาบุคคลนั้นไมกระทํา

ผิดซ้ํา 

  การผันคดีหรือกันคดี กอนการดําเนินคดีอาจกระทําได 2 วิธี คือ วิธีมีเงื่อนไข และวิธี

ไมมีเงื่อนไข กลาวคือ  

  1.  วิธีที่มีเงื่อนไข (Unconditional Dismissal) คือ เปนกรณีที่บุคคลน้ันจะถูกตรวจสอบ

วา พฤติกรรมดังกลาวไดหมดไปหรือยัง ถาพฤติกรรมดังกลาวหมดไป คดีของผูกระทําผิดจะถูก ”

สั่งไมฟอง” และไมมีการลงบันทึก แตถาพฤติกรรมยังคงอยูอาจจะมีการดําเนินคดีอีกคร้ังหน่ึง ซึ่ง

อาจจะประกอบดวยปจจัยหลายอยางในก ารพิจารณาวาการกันคดีจะเปนการเหมาะสมหรือไม  เชน 

อายุผูกระทําผิด  ความยินยอมของผูเสียหายที่จะไมดําเนินคดี  ความเปนไปไดที่ผูกระทําผิด อาจมี

ความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจ ที่เปนตนเหตุของพฤติกรรมที่ทําใหเกิดอาชญากรรมและมีทาง

รักษาพฤติกรรมใหหายได เชน เกิ ดจากสภาพการวางงาน หรือปญหาครอบครัว ซึ่งอาจแกไขได 

โดยมาตรการตางๆ 

  2.  วิธีที่ไมมีเงื่อนไข  (Conditional Dismissal) หรือ การชะลอการฟอง (Suspension of 

Prosecution) คือ บุคคลน้ันจะไมถูกตรวจสอบในภายหลังและคดีของผูกระทําความผิดจะถูกสั่งไม

ฟอง และไมมีกา รลงบันทึกเพราะบุคคลดังกลาวถือวาเปนบุคคลที่ไมมีความเสี่ยงตอการที่จะ

กลับมากระทําผิดซ้ํา 

  การกนัคดีอาจใชกับอาชญากรรมบางประเภท โดยเฉพาะคดีประเภท  Misdemeanor 

หรือคดีประเภท Felony ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน และโดยปกติทั่วไป อัยการจะไมกันคดีที่มีการกระทํา

ผิดรายแ รง และการกันคดีกอนการดําเนินคดี ซึ่งถูกพัฒนาโดยกองทุน LEAA ไดรับความนิยม

โดยทัว่ไปในสหรัฐอเมริการะหวางตนทศวรรษ 1970 ซึ่งในขณะน้ันถูกจัดวาเปนความคิดอยางงาย

และนาสนใจ ดังที่คณะกรรมมาธิการวาดวยปญหาอาชญากรรม (President’s Commission) กลาวใน

ป 1967 วา การกันคดีมีวัตถุประสงคที่จะแกปญหาที่ตนเหตุ และความคิดน้ีไดรับการสนับสนุนเปน

อยางมาก เพราะเกิดขอดีในหลายดาน เชน ชวยประหยัดคาใชจายทําใหมีการบําบัดฟนฟู และเปน



 27 

การกระทําที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะผูกระทําผิดที่ตองการรักษา หรือสําหรับผูที่ไมจํา เปน 

ตองดําเนินการลงโทษทางอาญา (Cole, 1986, pp. 310-313) 

  ตัวอยางเชน ในตอนเหนือของแคลิฟอรเนีย ซึ่งเกิดคดีที่เกี่ยวกับฝนในป 1963 เมื่อศาล

สูงสุดพิพากษาจําคุกชายหนุม ซึ่งไมเคยตองคําพิพากษามากอน ในขอหามีบุหร่ีสอดไสฝน จํานวน 

3 มวนไวในครอบครอง หลงั จากเขาถูกจับกุมในขอหาขับรถโดยประมาท ถาในปจจุบันผลทางคดี

จะตางกันคือ ชายหนุมคนน้ีจะไมถูกดําเนินคดี แตจะถูกกันคดีออกไป ภายใตกฎหมายที่ผานออกมา

ใหม ไปยังองคกรทางสังคม ถาเขาไดรับการบําบัดและเขาสูโครงการบําบัด โดยประสบความสําเร็จ

ตามขั้นตอนของโครงการ  เชน การเขารับอบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษของการใชยาเสพติด  คดีน้ัน

จะถูกสั่งไมฟองโดยพนักงานอัยการ  

  นอกจากน้ี  อัยการยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทางเลือกใหม แทนการดําเนินคดี

ตามระบบกระบวนการยุติธรรมอยางเต็มรูปแบบ โดยกันผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม

มุงเขาสูโครงการกันคดี ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังจากมีการต้ังขอหาแลว แตกอนที่จะเขาสูการพิจารณา

คดี โดยประมาณรอยละ 63 ของสํานักงานอัยการในสหรัฐอเมริกาไดมีการจัดต้ังโครงการดั งกลาว

สําหรับผูกระทําผิดคร้ังแรกใหเขาสูโครงการกันคดี 

  โครงการกันคดี แบบที่เรียกวา Pretrial Intervention (PTI) คือการใหผูตองหาสามารถ

ที่จะสมัคร เพื่อเขาสูโครงการกันคดีตออัยการได ถาเปนผูกระทําผิดที่มีประวัติเบื้องหลังดี มีความ

เสี่ยงที่จะกระทําความผิดนอย อัยการอาจใหกลับคืนสูสังคม โดยระงับการดําเนินคดีไวเปนเวลา 1 ป 

ในระหวางน้ันอัยการสามารถที่จะใหผูกระทําความผิดชดใชคาเสียหายตอผูเสียหาย เขารับการรักษา

ดวยยา การรักษาจากการติดสุราตางๆ หรือการใหทํางานบริการสาธารณะ (Community - Service) 

ก็ได และเมื่อครบกําหนด 1 ป ตามเงื่อนไข ผูกระทําผิดไมไดกระทําผิดซ้ํา อัยการจะสั่งไมฟองคดี 

แตถาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข คดีดังกลาวจะกลับเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีตามปกติ 

  การกันคดีแบบที่เรียกวา  PTI น้ีจะเปนการเปดโอกาสสําหรับผูกระทําความผิดคร้ัง

แรก และเปนการกระทําความผิดประเภทความผิดเล็กนอย (Misdemeanors) หรือการกระทําผิด

ประเภทรายแรง (Felony) เฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยสิน เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวกลับ

ตนเปนคนดีได โดยจะเปนการชวยลดคาใชจายของศาล และคดีลนศาล เปนตน  

  เงื่อนไขที่อัยการในตางประเทศแตละประเทศกําหนดนั้น ก็จะมีความแตกตางกัน 

ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการในการรองรับที่ตางกันนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานในการรองรับการสั่งไมฟองโดย

มีเงื่อนไขในตางประเทศนั้นอาจแบงได 2 กลุม คือ 
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  1.  การแกไขฟนฟูนอกระบบเรือนจํา (Non – institutional based treatment) หรือการ

แกไขฟนฟูโดยชุมชน 

  2.  การชดเชยความเสียหายตอสังคมและผูเสียหาย (Community – based treatment)  

  ทั้งสองมาตรการถือเปนความคิดที่เกิดขึ้นใหมในปจจุบัน โดยใชทั้งเปนมาตรการ

เสริมรูปแบบสนองตอบตอผูกระทําความผิดแบบด้ังเดิม คือมีการลงโทษ และมาตรการเสริม

รูปแบบใหมในการสนองตอบตอผูกระทําความผิด ซึ่งในสวนของการแกไขฟนฟูนอกระบบ

เรือนจํานั้น คอนขางจะไดรับการยอมรับ หากจะมีขอถกเถียงบางก็คงอยูที่ประเด็นที่วามีความ

เหมาะสมมากนอย เพียงใด ที่จะใหองคกรอ่ืนนอกจากศาลมากําหนดมาตรการแกไขฟนฟู แตใน

ประเทศตะวันตกก็เปนที่ยอมรับกันแลว ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยสภาพ (Nature) ของมาตรการดังกลาว

น้ันไมใชการลงโทษนั่นเอง แตในสวนของการชดเชยความเสียหายตอสังคมและผูเสียหาย 

(Restorative Justice) ซึ่งมีแนวคิดเบื้องหลัง ที่จะทําใหผูกระทําผิดกระทํากิจกรรมสรางสรรคตางๆ 

เพื่อเยียวยาระเบียบของสังคมซึ่งไดรับความกระทบกระเทือนจากการกระทําผิดนั้น ยังคงมีขอ

ถกเถียงในวงวิชาการของตะวันตก แมจะนํามาใชเปนมาตรการเสริมการลงโทษก็ตาม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการกําหนดใหรัฐเขาไปมีบทบาทในการใหผูกระทําผิดชดเชยความเสียหาย ใหกับผูเสียหาย 

แมจะสอดคลองกับปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยหลักการพื้นฐานในการอํานวยความยุติธรรมตอ

ผูเสียหายในคดีอาญา จากการใชอํานาจโดยมิชอบ (Declaration of basic principle of justice for 

victims of crime and the abuse of power) ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับการชดเชย

ความเสียหายที่ไดรับไมวาจากผูกระทําผิดหรือจากรัฐ (United Nations, Online, 1999) แตก็ยังคงมี

ขอถกเถียงในเร่ืองความเหมาะสมวา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจะเปนเร่ืองการนําตัว

ผูกระทําผิดมาลงโทษ สวนการชดเชยความเสียหายนั้นนาจะเปนเร่ืองทางแพง นอกจากนั้นหากจะ

นํามาใชเปนมาตรการทางเลือกการลงโทษก็ไมอาจสนองตอบตอวัตถุประสงคในการลงโทษได แต

ในสวนของการทํากิจกรรมสรางสรรคตอสังคม เชน การใหบริจาคเงินแกองคการสาธารณะกุศล 

หรือใหทํางานบริการสาธารณะ (Community Service) อันมีลักษณะของการชดเชยในเชิงสัญลักษณ 

(Symbolic Restorative) น้ัน ขอถกเถียงจะมีนอยกวา 

  จากหลกัการและแนวคดิเบือ้งหลงัทีแ่ตก ตางกัน ในขณะที่เปาหมายหลักเหมือนกัน 

จึงอาจจําแนกการสั่งไมฟองโดยมีเงื่อนไข (การชะลอการฟอง) ออกไดเปน 2 ประการ คือ 

  1.  การชะลอการฟองเพื่อเขารับการแกไขฟนฟู หมายความวา การชะลอการฟองโดย

ในชวงที่อัยการชะลอการฟองไวน้ัน ผูตองหาจะตองเขารับการแกไขฟนฟูตามเงื่อนไขที่ตกลงไวกับ

อัยการ ซึ่งอาจจะเปนการคุมประพฤติโดยพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ การเขา

รับการฝกอบรม เขารับการบําบัดการติดสุรา การติดยาเสพติดหรือบําบัดทางจิต เปนตน ซึ่งหาก
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ผูตองหาเขารับการแกไขฟนฟูตามเงื่อนไขที่กําหนด อัยการ ก็จะไมสั่งฟอง โดยแนวความคิด

เบื้องหลังการชะลอการฟองประเภทน้ีก็คือ การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยไมใชสถาบัน (Non – 

institutional treatment of the offenders) กลาวคือ เปนการสงเสริมใหชุมชนหรือองคกรเอกชนเขา

มามีบทบาทในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดแทนที่เรือน จํา และใหอัยการเปนผูตัดสินใจวาควรใช

มาตรการดังกลาวหรือไม 

  2.  การชะลอการฟองเพื่อชดเชยความเสียหาย หมายความวา การชะลอการฟองโดย

ในชวงที่อัยการชะลอการฟองไวน้ัน ผูตองหาจะถูกกําหนดใหกระทําการอันเปนการเยียวยาความ

เสียหาย ที่เกิดขึ้นแกผูเสียหาย (ถามี) หรือตอสังคมตามที่อัยการกําหนด เชน ใหทํางานสาธารณะ ให

บริจาคเงินใหองคกรสาธารณะกุศล หรือใหใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย เปนตน ซึ่งหากผูตองหา

ปฏิบัติตามเงื่อนไขแลว อัยการก็จะสั่งไมฟอง 

  4.3  หลักการในการผันคดีชั้นศาล 

  บทบาทในการผันคดีหรือกันคดีข องเจาหนาที่ในองคกรกระบวนการยุติธรรมแมจะ

ใชวิธีอยางไมเปนทางการในการกันเด็กและเยาวชนออกจากศาล ไปยังองคกรทางสังคมอ่ืนๆ แต

จํานวนและชนิดของการกนัคดีไดเพิม่ขึน้มาในชวง 20 ป ที่ผานมา บุคคลทั่วไปในสังคมเชื่อวาการ

กันคดีควรไดรับการสงเสริมใหมากที่สุดใ นสังคมยอมรับวาศาลควรเปนทางเลือกสุดทาย  เมือ่พบ

สาเหตุของการกระทําผิด เด็กควรไดรับการรักษาโดยไมถูกนําเขาสูศาล และพิพากษาวามีความผิด 

สิ่งสําคัญยิ่งกวาน้ันคือ การที่เด็กไดรับการตอบสนองอยางทันทวงที โดยการรักษาฟนฟูที่จัดโดย

องคกรทางสังคมมากกวากรมราชทัณฑ โดยผานทางศาล 

  การผันคดีหรือกันคดีไดถูกสงเสริมเพื่อเปนการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล และเปนการ

ทําใหศาลคดีเด็กและเยาวชนไดจัดการกับทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา โดยการมุงไปยังกรณีที่เกิด

ซ้ําๆและเปนกรณีที่มีความรุนแรง  (Cole, 1995, pp. 637-638) นอกจากนี้ยังมแีนวคดิในการผนัคดี

หรือกันคดีกอนการพิจารณาคดี (Pretrial Diversion) คือกรณีเด็กกระทําความผิดเล็กนอยและเปน

การกระทําผิดคร้ังแรก ออกจากกระบวนการศาลคดีเด็กและเยาวชน ไปยังกระบวนการทางชุมชน

อยางไมเปนทางการของศาล ดวยเหตุผลของทฤษฎีตีตรา (Labeling Theorists) ถือวาการนําเด็กหรือ

เยาวชนที่กระทําความผิดคร้ังแรก เขาสูกระบวนการในระบบศาลธรรมดา อาจเปนเหตุใหเกิด

พฤติกรรมที่จะกระทําความผิดตอๆ ไป ซึ่งถูกนํามาใชโดย President’s Commission on Law 

Enforcement and Administration of Justice ในป 1967 และหลงัจากน้ัน 7 ปตอมา สภาคองเกรส  

(congress) ไดผานกฎหมายการปองกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน (The Juvenile 

Justice and Delinquency Prevention: JJDP Act.) ทําใหมีการพัฒนาวิธีที่จะ  Divert เยาวชนออกจาก

กระบวนการศาลคดีเด็กและเยาวชนแบบธรรมดาออกมา หลังจากน้ัน 2 –3 ปตอมามีโครงการกนัคดี
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เปนจํานวน 100 โครงการ  และความหมาย “การผนัคดีหรือกนัคดี ” ในปจจุบันหมายถึง 

กระบวนการนําผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงนอย ออกไปจากกระบวนการยุติธรรมอยางเปนทางการ 

โดยนําบุคคลเหลานี้เขาไปอยูในกระบวนการ  Community – based ในการบําบัดฟนฟูโดยทาง

ชุมชนแทน (Gaines, Kaune & Miller, 2001, p. 375) 

  จะเห็นไดวาศาลมีบทบาทในการกันผูกระทําผิดไปสูองคกรทางสังคมหรือชุมชน ที่

นอกเหนือไปจากอํานาจในการคุมขังและการคุ มประพฤติแลว ในระบบการบริหารงาน ผูพิพากษา

หรือศาลอาจมีการใชมาตรการลงโทษไดอีก 5 กรณี คือ 

  1.  การปรับ (Fines) 

  2.  การทํางานบริการสังคมหรือชุมชน (Community Service) 

  3.  การชดใชคาสินไหมทดแทน (Restitution) 

  4.  การยึดของกลางหรือริบทรัพย (Forfeiture) 

  5.  การเขาโครงการกันคดี กอนการพิจารณาคดี (Pretrial Diversion Programs) 

  การเขาโครงการกันคดี นับเปนทาง เลอืกแทนการดําเนิ นคดีในชั้นศาล ซึ่งอาจเสนอ

โดยศาลหรืออัยการ ถาผูกระทําผิดยินยอมที่จะเขารวมโครงการก็จะเปนการยกเลิกความผิด  อยางไร

กต็ามโครงการกันคดี อาจสรุปไดเปน 3 รูปแบบใหญ คือ 

  1.  การคุมประพฤติ (Probation) เปนการใหผูกระทําผิดกลับเขาสูชุมชนเหมือน เดิม

และอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่คุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขวาถาบุคคลดังกลาวกระทําผิด

ซ้ําอาจถูกสงตัวกลับเขาสูระบบศาลตามปกติ 

  2.  การใหการบําบัดและความชวยเหลือ (Treatment and Aid) คือ บุคคลหลายคนที่มี

ความผิดปกติ แตสามารถรักษาพฤติกรรมที่เปนตนเห ตุของการกระทําความผิด ซึ่งอาจเสนอแนว

ทางแกไขหรือวิธีการตางๆ โดยใหการศึกษาความรู การใหยารักษา เพื่อเปนการแกไขตนเหตุของ

ปญหาออกไป  

  3.  การชดใชคาสินไหมทดแทน (Restitution) คือ บุคคลที่กระทําผิด จะตองชดใชคา

สนิไหมทดแทน อาจเปนการกระทาํโดยตรง หรือใหกระทําการสิ่งใดชดใชแทน หรืออาจใหทํางาน

บริการสังคมหรือชุมชน (Community Service) กไ็ด 

  4.4  หลักการในการผันคดีของราชทัณฑ 

  จากความหมายของการกันคดี  ในปจจุบันใหคํานิยาม  “การผนัคดีหรือกนัคดี ” คอื 

กระบวนการนําผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงนอย ออกไปจากกระบวนการยุติธ รรมอยางเปนทางการ 

โดยนําบุคคลเหลานี้ เขาอยูในกระบวนการชุมชนบําบัด (Community - based corrections) ซึ่งใน

กระบวนการปรับปรุงแกไข ผูกระทําผิด โดยการใชชุมชนบําบัดถือเปนการกันคดีอยางหน่ึง และ
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นับเปนวิธีที่เหมาะสมอยางหน่ึงในการกันคดี เพราะบุคคลสวนใหญที่กระทํา ผิดจะเปนคดีประเภท

ความผิดเล็กนอย ซึ่งคงเปนไปไมไดที่จะคุมขังทุกๆ คน สําหรับในคดีความผิดทุกขอหา ฉะน้ัน การ

ใชกระบวนการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดโดยใหชุมชนมีสวนรวม  นับเปนวิธีการสําคัญในการกัน

ผูตองหาออกไปอยางหนึ่ง เพราะจากสภาพปญหาของจํานวนบุคลากรและรา ชทัณฑมีจํานวนจํากัด 

ดังน้ัน เรือนจําควรไวสําหรับผูกระทําผิดที่รายแรงเทาน้ัน  

  นอกจากน้ี การเนนหรือใหความสําคัญในเร่ืองการผันคดีหรือกันคดี มีสิ่งหน่ึงที่

ตามมาดวย คือ การชวยใหผูกระทําผิดกลับคืนเขาสูสังคม ใชคําศัพทวา “Reintegration” ไดใหคํา

จํากัดความ คอื “เปนกระบวนการที่จะเตรียมการทั้งสังคมและผูกระทําผิด โดยคาดหวังวาหลังจากที่

ผูกระทําผิดกลับเขาสูสังคมแลวจะปรับปรุงแกไขตนเองใหเปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อใหเกิด

ความสัมพันธระหวางผูกระทําผิดกับสังคม คือ ทําใหผูกระทําผิดเกิดความสามารถที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมาย และมีสภาพชีวิตความเปนอยูเขากับสังคมนั้นไดและหลังจากที่มีการบําบัดแลว บุคคล

ดังกลาวตองเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ภายในตัวเอง ระหวางภายในครอบครัว เพื่อนๆ หรือ

สถาบันที่อยูรอบตัว” น่ีคือคําจํากัดความ (Reid, 1991, p. 622) 

  การใชชุมชนบําบัดน้ัน เราสามารถแยกความแตกตางวาสิ่งใดเปนชุมชนบําบัดหรือไม

วัดไดจาก ความถี่ ปริมาณ หรือระยะเวลาที่เกิดความสัมพันธกับชุมชน เพราะโครงการบางอยางอาจ

ไมเกี่ยวของกับชุมชน แตหลักสําคัญคือ ตองมีความสัมพันธกับชุมชน เพราะจุดประสงคหลักของ

กระบวนการปรับปรุงแกไขผูก ระทําผิดมีวา ทําอยางไรที่จะเตรียมบุคคลน้ันกลับคืนเขาสูสังคม 

หรือทําอยางไรที่จะเตรียมบุคคลน้ีใหพรอมกับสังคมน้ี ใหยอมรับตัวเขาไดและตัวเขาก็ยอมรับ

สงัคมน้ันได 

  ลักษณะทั่วไปของการใชชุมชนบําบัด มีหลักใหญอยู 7 ประการ คือ  

  1.  ศูนยกลางของการใชชุมชนบํา บัด คือ ตองเปนชุมชน สวนใหญผูที่เขารวมตองมีที่

อยูอาศัย และทํางาน 

  2.  การใชวิธีชุมชนบําบัดนีจ้ะกระทําในสวนที่เปนเขตเทศบาลหรือในเขตการปกครอง

สวนทองถิ่น ที่เขามีสวนเกี่ยวของโดยตรงมากกวาที่จะกระทําโดยรัฐใหญๆ  กลาวคือ มิใชเปน

โครงการของรัฐ แตเปนโครงการของชุมชนที่ผูเขารวมอาศัยอยู 

  3.  ผูกระทําความผิดตองมีความรับผิดชอบตอโครงการนี้เกี่ยวกับการรักษา การปรับปรุง

แกไข หรือการเสนอความคิดเห็น เพื่อเตรียมการสําหรับการกลับคืนเขาสูสังคม 

  4.  ลักษณะการใชวิธีน้ีสวนใหญจะเปนหนวยเล็กๆ  และมีงบประมาณ จํากัดเพราะมี

จุดประสงคเพื่อรักษาความสัมพันธใหใกลชิด 
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  5.  จะตองมีตัวแทนจากชุมชนเขารวมในโครงการเพราะตองการใหผูกระทําผิดกลับคืน

เขาสูสังคม ฉะนั้นจึงตองมีตัวแทนจากสังคมนั้น เขามาในโครงการเพื่อชวยกันดูแล 

  6.  จุดประสงคหลักของการใชโครงการนี้เพื่อ กอใหเกิดความสัมพันธระหวางตัวผู - 

กระทําความผิดกับชุมชน ครอบครัว เพื่อน หรือนายจาง ในสถานที่ที่เขาใชชุมชนบําบัดนั้น 

  7.  ผูกระทําผิดมีขอจํากัดหรือขอตองหามกระทําการอยางใดอยางหน่ึง 

 ตัวอยาง การใชชุมชนบําบัดของรัฐมินนิสโซตา (Minnesota) ซึ่งมีวัตถุประ สงคจะให

ชุมชนไดวางแผนโครงการสวนทองถิ่น  และจะไดรับเงินสนับสนุนตามโครงการจากรัฐ ในการ

กําหนดโครงการ เพื่อใชสําหรับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญและเด็ก โดยโครงการจากสวนกลาง 

เปนผูกําหนดงบประมาณมาใหสําหรับบุคคลที่มีสิทธิในการใชโครงการนี้ทุกคร้ัง  แทนการสง ตัว

ผูกระทําผิดเพื่อเขาสูโครงการของรัฐ ถาผูกระทําผิดดังกลาวไมประสงคเขารวมโครงการในทองถิ่น 

ตองสงตัวบุคคลดังกลาวไปยังโครงการของรัฐ รัฐจะดําเนินการหักคาใชจายในสวนนี้ออกไป 

นับเปนแรงจูงใจ ทําใหชุมชนมีการจัดต้ังโครงการในชุมชน เพื่อบําบัดผูกระทําผิด ในชุมชนของ

ตนเอง  

 ตัวอยาง การใชชุมชนบําบัดในรัฐแคลิฟอรเนีย  (California) กลาวคือ ผูลงคะแนนเสียงใน

รัฐแคลิฟอรเนียไดผานกฎหมาย ใหรัฐบาลทองถิ่นไดรับแผนทางการเงินจากรัฐ โดยรัฐจะใหเงิน

จัดต้ังกลุมหรือศูนยกลางบําบัด สําหรับบุคคลที่ฝาฝนการกระทําผิด โดยเฉพ าะผูตองขังที่ไดรับการ

ปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข (Parole) หรือที่ตองอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่ (Probation) ที่

กระทําการฝาฝนเงื่อนไข หรือกระทําความผิดอ่ืนๆ กลาวคือ ทางรัฐจะใหเงินสนับสนุนเพื่อเขา

โครงการเหลานี้แลว จะกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใชเงินเ พื่อการจัดการตามโครงการเปนเวลา 

20 ป และหลังจากครบเวลาดังกลาว รัฐบาลทองถิ่นสามารถนําเงินดังกลาวไปใชดําเนินกิจการใดๆ 

ก็ได ซึ่งนับเปนการจูงใจ ชุมชนน้ันไดมีโครงการชุมชนบําบัด และยังกอใหเกิดประโยชนหลาย

ประการ ดังน้ี 

 1.  ชวยปองกนัและลดปญหาความแออัดในเรือนจํา 

 2.  ปองกันผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัว (Parole) ออกไปจากเรือนจําแลวไมตองเขาสู

เรือนจํา ซึ่งเปนการลดความแออัดในเรือนจํา และเรือนจําควรมีไว สําหรับผูกระทําความผิดรายแรง 

 3.  โครงการชุมชนบําบัดนี้ชวยสรางงาน กลาวคือ ชวยใหคนมีงานทําและคนที่เขาโครงการ

อาจไดรับคาแรงงาน เสมือนเปนการสรางความชวยเหลือดานเศรษฐกิจใหกับชุมชน น่ันเอง 

 จากการศกึษาแนวคดิและหลกัการในการกนัคดี จะเห็นไดวาการกนัคดีสามารถกระทาํได

ในทุกขั้นตอนขององคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑและ

องคกรทางสังคม หรือชุมชนใหเขามีสวนรวมแกไขผูกระทําผิดกลับคืนเขาสูสังคม สรุปไดดังน้ี  
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 ตํารวจ อาจใชวิธีที่เปนทางการหรื อวิธีที่ไมเปนทางการ กลาวคือ ใชวิธีที่เรียกวา  Nominal 

Dispositions หมายถึง การเตือนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร โดยการใหทําสัญญาในรูปของการ

ใหปรับปรุงตัว หรือภาคทัณฑ ตลอดจนการนําตัวผูกระทําผิดไปอยูในความควบคุมแลวปลอยตัว

ใหผูปกครองในภายหลัง โดยไมลงบันทึกโดยใชกับกรณีคดีเด็กและเยาวชนเปนผูกระทําผิด คดี

จราจร คดีภายในครอบครัว เพื่อใหเขาสูโครงการกันคดี ตลอดจนหลักสูตรการกันคดีชนิดอ่ืนๆ เชน  

การมียาเสพติดไวในครอบครอง การลักขโมยเล็กนอย การคาประเวณี กลาวคือเมื่อจบหลักสูตรและ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการ ขอหานั้นจะถูกยกเลิกและไมมีประวัติบุคคล เปนตน 

 อัยการจะใชวิธีที่มี เงื่อนไขและวิธีที่ไมมีเงื่อนไข ในการกนัคดี กอนการดําเนินคดี 

กลาวคือ เปนการตรวจสอบพฤติกรรมวายังมีอยูหรือไม ถาหมดไปคดีจะถูกสั่งไมฟองและไมมีการ

ลงบันทึก หากพฤติกรรมยังมีอยู อาจถูกดําเนินคดีอีกคร้ังหน่ึง และบุคคลใดไมมีความเสี่ยงตอการ

กระทําผิดซ้ําจะถูกปลอยตัวไปโดยไมมีเงื่อนไข 

 โดยใชสําหรับผูกระทําผิดคร้ังแรกในคดีประ เภท Misdemeanor และ Felony ที่เกี่ยวกับ

ทรัพยสิน เพื่อเปดโอกาสใหผูกระทําผิดสมัครใจเขาโครงการ Pretrial Interventions (PTI) 

 ศาล ศาลมีบทบาทในการกันผูกระทําผิดไปสูองคกรทางสังคมตามโครงการการกันคดี 3 

รูปแบบใหญ คอื  

 1.  การคุมประพฤติโดยใหผูกระทําผิดกลับเ ขาสูชุมชนและอยูในความควบคุมดูแลของ

เจาหนาที่คุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขวาหากกระทําผิดซ้ํา อาจถูกสงตัวกลับเขาสูระบบศาลตามปกติ 

 2.  การใหการบําบัดและความชวยเหลือ คือ การเสนอแนวทางแกไขหรือวิธีการให

การศึกษาความรู การใหยารักษา เพื่อลดหรือแกปญหาพฤติกรรมที่เปนตนเหตุในการกระทําผิด 

 3.  การชดใชคาสินไหมทดแทน คือ ผูกระทําผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนโดยทางตรง

หรือทางออม หรือการใหทํางานบริการสังคม หรือชุมชนก็ได  

 ราชทัณฑ ถือเปนกระบวนการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดโดยการใชชุมชนบําบัด ถือเปน

การกันคดีอยางหน่ึง คือ การชวยใหผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคม “Reintegration” กลาวคือ เปน

กระบวนการเตรียมทั้งผูกระทําผิดและสังคม เพื่อใหกลับตนเปนคนดีสูสังคมใชชีวิตไดอยางเปน

ปกติสุข โดยใชหลักการของความสัมพันธกับชุมชนไดเขามามีสวนรวมดูแลผูกระทําผิดในชุมชน 

น่ันเอง 

 5.  แนวความคดิเร่ืองงานยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท 

 ความสงบสุขในสังคมจะเกิดขึ้นจะตองยึดมั่นในหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ผาน

การกลั่นกรองจากวิถีของกลุมคนในสังคม โดยการศึกษาและทําความเขาใจในบริบทตางๆ เพื่อให

เกดิความชดัเจน และหลกันิติธรรมอยางแทจริง โดยเน นกระบวนการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
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การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จึงเนนแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ที่เกี่ยวกับ

การจัดการความขัดแยงและเนนแนวคิดที่เกี่ยวของกับชุมชนเปนสําคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) เปนกระบวนทศันกระบวนการยติุธรรม

รูปแบบหน่ึงที่มีลักษณะเดนคือเปนทั้ง  “วิธีการแบบสันติวิธี ” ในการจัดการความขัดแยงและการ

กระทําผิดกฎหมายที่นําไปสู “เปาหมายเชิงสมานฉันท ” ในตัวเอง ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเร่ิมตน

ดวยการเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่วาอาชญากรรมคือการ กระทําผิดกฎหมาย  บานเมือง  ไปสูมุมมอง

ที่วาอาชญากรรมคือการกระทําที่ทําลายสัมพันธภาพระหวางบุคคลกอน  ที่จะเปนการกระทําที่ผิด

กฎหมาย ทําใหวิธีการแกไขปญหาอาชญากรรมภายใตกรอบทัศนะยุติธรรมเชิงสมานฉันทมุง  เนน 

“การฟนฟูสัมพันธภาพระหวางบุคคล ” ดวยการประชุมผูมี สวนไดเสียทุกฝาย คือผูกระทําผิด เหยื่อ

อาชญากรรม ผูแทนชุมชน เจาหนาที่ผูประสานงาน และอาจมีผูสนับสนุนของคูกรณีหรือผูเกี่ยวของ

อ่ืนดวยกไ็ด  โดยใหความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนที่ไดรับผลกระทบเปนศูนยกลาง  

ซึ่งแตกตางจากกระบวนทัศนเชิงแกแคนทดแ ทน (Retributive Paradigm) อันเปนกระบวนทศัน

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของสังคมที่ใหความสําคัญตอ  การลงโทษผูกระทําผิดและ

หนวยงานในกระบวนการยติุธรรมขณะเดียวกนักล็ะเลย  เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน (จุฑารัตน 

เอ้ืออํานวย, 2547, หนา 112-142) 

 ในอดีตกาลสังคมมีการใชวิ ธีการระงับขอพิพาททางอาญาที่เปนฐานแนวคิดด้ังเดิมของ 

Restorative Justice หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนรูปแบบของกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลักสําหรับผูคนในสังคมทั่วโลกในยุคสมัยน้ันและไมเหมือนกับกฎหมายสมัยน้ี กฎหมาย

ของสังคมสมัยโบราณบรรจุไวดวยการประ เมินคาความเสียหายที่ผูกระทําผิดตองชดใชแกเหยื่อ

อาชญากรรมไมใชดวย อัตราโทษ ที่ลงแกผูกระทําผิด อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญสู

กระบวนทัศนแหงการลงโทษเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 9 ในอาณาจักรแฟรงคิส (Frankish 

Empire) เมื่อมีการใชโทษปรับแทนการชดใช คาเสียหาย และมีการประเมินการกระทําผิดเพื่อชําระ

ความตอผูกระทําผิดเปน คาปรับโดยศาล ซึ่งนําผูกระทําผิดไปสูการมีความสัมพันธและแสดงความ

รับผิดชอบตอรัฐมากกวา เหยื่ออาชญากรรม  (Len, 1935, p. 198) การเปลี่ยนแปลงน้ีเปนจุดเร่ิมตน

ใหเกิดเอกสิทธิ์แกรัฐในการลงโทษผู กระทําผิด จนกระทั่งปลายยุคมืดในยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางฉับพลันพรอมๆกับพวกนอรแมน (The Norman) ไดชัยชนะเขาทําการปกครอง  โดยมีการ

เปลี่ยนแปลง อาชญากรรม ไปสูเร่ืองของ  ความจงรักภักดีและเปนความผิดรายแรงที่กระทําตอ

กษัตริย แทนที่จะเปนการกระทําผิดตอบุคคลอ่ืนซึ่งเปนสาระสําคัญของวิธีการสมบูรณาญาสิทธิราช

ที่กษัตริยมีอํานาจเหนือประชาชนของตน และในตอนปลายแหงคริสตศตวรรษที่ 12 กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ก็ไดถูกทําใหสิ้นสุดลงอยางสิ้นเชิง (Schafer, 1970, p. 8) ขณะที่เหยื่อ
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อาชญากรรมถูกลดบทบาทลงแตแนวคิดของกระ บวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ยังคงอยูขามพน

กาลเวลาหลายศตวรรษในพื้นที่ตางๆ ของสังคมโลกดังที่ปรากฏวาในตอนปลายของศตวรรษที่ 20 

ยังคงมีการใชรูปแบบการแกไขปญหาความขัดแยงของชุมชน Afikpo (The Afikpo Ehugbo - Nigeria 

model) ในฐานะกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในไน จีเรียตะวันออกเฉียงใตจากการศึกษาวิจัยของ  

Ogbonnaya Oko Elechi (1999) ซึ่งพบวามีลักษณะของการใช เหยื่ออาชญากรรมเปนศูนยกลาง  

(Victim - centered) กาํหนดความเสียหายและการชดใชโดยเหยื่ออาชญากรรมผูกระทําผิดครอบครัว

ของทั้งสองฝายและชุมชน ดวยการนําผูมีสวนไดส วนไดเสียทั้งสองฝายซึ่งขัดแยงกันมาพบกันเปน

การ ตอกย้ําความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Social Solidarity) ในการบําบัดฟนฟูผูกระทํา

ผิด โดยเร่ิมตนจากการที่ผูกระทําผิดตระหนักถึงความผิดที่ตนกระทําลงไปและแสดง ความเสียใจ 

ความรูสึกละอายแกใจ และแสดงความรับผิ ดชอบผานการชดใชเยียวยาและการขอลุแกโทษ การ

กลับคืนสูสังคมโลกอีกคร้ังของ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 Howard F. Zehr อธิบายวา การทดลองใชวิธีการเชิงสมานฉันทในการประชุมเยียวยา

ระหวางเหยื่ออาชญากรรมกับผูกระทําผิดคดีแรกเกิดขึ้นที่เมื องคชิเชนเนอร (Kitchener) มลรัฐออ

นทราริโอ ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 1974 โดยเด็กหนุม 2 คนจากเมืองแอลมิรา 

(Elmira) มลรัฐออนทราริโอ ประเทศแคนาดา รับสารภาพวาไดขีดเขียนทรัพยสินจํานวน 22 แหง 

ทําใหเสียหาย โดยมี MarkYantzi พนักงานคุมประพฤติทําหนาที่สืบเสาะและพินิจ และ Dave Worth 

ผูประสานงานคณะกรรมการกลางอาสาสมัครงานสังคมสงเคราะหแหง Mennonite (MCC) เมอืง 

Kitchener มลรัฐออนทราริโอ เปนผูประสานงานและดําเนินการรองขอตอศาลเพื่อดําเนิน

กระบวนการสมานฉั นท เหยือ่อาชญากรรม  ผูกระทําผิด ในคดีน้ี ซึ่งทําใหเกิดการดําเนิน

กระบวนการเชิ งสมานฉันทขึ้นเปนคร้ังแรกในบริบท ของกระบวนการยุติธรรมแบบตะวันตกที่ใช

รวมสมัยกันทั่วโลกในปจจุบัน สวนในสหรัฐอเมริกาเร่ิมตนโครงการน้ีคร้ังแรกที่เมืองเอ็กซเฮิรท 

(Elkhart) มลรัฐอินเดียนา ในป ค.ศ.1978  

 จากขอเท็จจริงดังกลาว อ ธิบายไดวา  กระบวนการยุติธ รรมเชิงสมานฉันท เกิดขึ้นจาก 

ผูปฎิบัติซึ่งเปนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่รูสึกวามีความจํากัดในการ ใชมาตรการตางๆที่

กําหนดไวตามปกติจึงเร่ิมทดลองใชวิธีการใหมๆ ในการแกปญหาอาชญากรรม โดยอาศัยการเรียนรู

และพัฒนาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิธีการเดิมที่มีต อผูกระทําผิด ความพึงพอใจของเหยื่อ

อาชญากรรมและการยอมรับของสาธารณชนที่ไมเปนอิสระตอกัน  

 Marshall E. Tony อธิบายตอไปวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงไมใชเป นเพยีง

ทฤษฎีทางวิชาการเกี่ยวกับ อาชญากรรมหรือความยุติธรรมแตเปนตัวแทนการ ทํางานที่ประสบ

ความสําเร็ จที่เพิ่ม พูนขึ้นจากประสบการณการแกปญหาอาชญากรรม แมวาประสบการณที่
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สังเคราะหขึ้นจะยังมีความหลากหลายอยูมาก (คือรวมการสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรม การไกล

เกลี่ย การประชุมกลุมเพื่อแกปญหา  การกาํหนดนโยบายและ รวมชมุชนและหนวยงานรับผดิ ชอบ

โปรแกรมการแกไขฟนฟูในชุมชนเขารวมกันทํางาน) แตนวัตกรรมน้ีพัฒนาขึ้นจากการตระหนักถึง

ความตองการเชื่อมโยงทุกฝายเขาดวยกัน แมวาความตองการจะเกิดขึ้นจากหลายทิศทาง  แตพบวา

ศูนยรวมของทั้งหมดต้ังอยูบนหลักการสําคัญเดียวกันคือการมีสวนรวมของบุคคล  การมสีวนรวม

ของผูเกี่ยวของและของ ชุมชน การแกปญหาและความยืดหยุนผอนปรน เมื่อวิธีการปฏิบัติดังกลาว

ไดรับการขัดเกลาจนตกผลึกจึงกลายมาเปนแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Concept 

of Restorative Justice) 

 ในชวงของพัฒนาการนี้ พบวามีแรงบันดาลใจจากตัวอยางการอํานวยความยุติธรรมโดย

ชุมชน (Community Justice) ใชอยูในระบบวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่มิใชวัฒนธรรมตะวันตก เชนใน

อเมริกาเหนือมีการลอมวงพิจารณาคดีแบบชนพื้นเมืองอเมริกัน (Native American Sentencing 

Circles) และนิวซีแลนด มีการอํานวยความยุติธรรมแบบเมารี (Maori justice) วิธีการด้ังเดิมเหลาน้ี

ทําให เกิดการ พฒันาตอมา เปนการประชุมกลุมครอบครัว หรือ การประชุมกลุมชุมชน (Family or 

Community Group Conferencing) และเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการผลักดันแนวคิด

กระบวนการ ยตุธิรรมเชิงสมานฉันทใหขับเคลื่อนจากการไกลเกลี่ยระหวางเหยื่ออาชญากรรมกับ

ผูกระทําผิด โดยคนกลางเพียงลําพัง โดยการจัดหาจุดเนนใหมในชุมชนคือพัฒนาสูการแสวงหา

สาระสําคัญของความเปน ชุมชนเพื่อสราง โค รงการไกลเกลี่ยเหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําผิดขึ้น 

(Victim Offender Reconciliation Projects: VORPs) เพื่อใชแทนที่ความพยายามในการถักทอ ชุมชน 

ศาสนนิยมในอเมริกาเหนือ และเพื่อลดการพึ่งพิงกระบวนการยุติธรรมแบบเปนทางการ (Reliance 

on Formal Justice) และตอมาไดมีนักวิชาการอีกจํานวนไมนอยที่ใหความสําคัญตอการศึกษา และ

ไดใหความหมายไว อาทิเชน 

 Susan Sharpe (1998) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวความคิดที่มี รากฐาน

แตกตางจากการอํานวยความยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทนโดยมุงใหความสําคัญกับสิ่งซึ่งจําเปนตอง

ไดรับการเยียวยา (สําหรับเหยื่ออาชญากรรม ) สิ่งซึ่งควรแกไขปรับปรุง (สําหรับผูกระทําผิด ) และ

สิ่งซึ่งควรเรียนรูเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคม  (สําหรับชุมชน ) แนวคดิน้ีทาํ ให “เหยื่อ

อาชญากรรม ” เปนศูนยกลางของกระบวนการใหคํานิยามเกี่ยวกับอันตรายและการชดใชเยียวยา 

กลาวคือเหยื่ออาชญากรรมเปนผูกําหนดวาอันตรายที่ตนไดรับคืออะไรและการชดใชเยียวยาที่

เหมาะสมสําหรับตนจะมีขนาดเทาใด ขณะที่ “ชุมชน” สามารถเขามีสวนเกี่ยวของในกิจกรร มการ

เรียกรองความรับผิดชอบจากผูกระทําผิดใหการสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรม และประกันโอกาสใน

การแกไขฟนฟูตนเองของผูกระทําผิด  
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 นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดสะทอนความเชื่อที่วา “ความยุติธรรม” 

เปนสิ่งที่เขาถึงไดและบรรลุถึงไดมากที่สุดหากสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่วา  

 1.  มีการเห็นพองตองกันเกิดขึ้นระหวาง “เหยือ่อาชญากรรม ผูกระทําผิดชุมชน” ในเวททีี่

จัดใหทุกฝายไดแสดงการมีสวนรวมกันตอ “อาชญากรรม” ที่เกิดขึ้นอยางแทจริง  

 2.  สิ่งที่แตกราว สะเทือนใจไดรับการเยียวยา 

 3.  ไดบรรลุถึงการแสดงความรับผิดชอบและสํานึกผิดตอการกระทําผิดที่เกิดขึ้น 

 4.  โยงยึดผูกพันสิ่งที่แตกแยกใหกลับคืนสมานฉันทกันอีกคร้ังและสรางความเขมแข็ง ให

ชุมชนในการปองกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในคร้ังตอๆ ไป 

 Braith (1998, pp. 323-344) อธิบายวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมาน ฉันทหมายถึง การ

บรรเทาความเสียหายแกเหยื่ออาชญากรรมใหกลับสูสภาพดีดังเดิมทําใหเหยื่ออาชญา  กรรมเปน

ศูนยกลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผูกระทําผิดและสังคมเขาดวยกันโดย

สิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนประการแรก คือการบรรเทาความเสียหายแกเหยื่ออาชญากรร ม ซึ่งหมายถึง

การที่เหยื่ออาชญากรรมไดรับการชดใชทดแทนมูลคาของทรัพยสินที่เสียหายรวมทั้งความเสียหาย

สวนบุคคลอ่ืนๆ กลับคืน ซึ่งโดยรวมแลวหมายถึง การเยียวยาสมานฉันทความรูสึกมั่นคงปลอดภัย

ใหกลับคืนมาอีกคร้ังไดแก ความรูสึกของเหยื่ออาชญากรรมที่ถูกโจรกรรมบ านเรือนทรัพยสิน

จะตองทุกขทรมานเมื่อความเปนสวนตัวถูกลวงละเมิดและรูสึกไมปลอดภัย และเมื่อคร่ึงหน่ึงของ

ผูคนถูกทิ้งใหรูสึกวาตนขาดอิสรภาพพื้นฐานไป  Braithwaite อธิบายตอไปวา วิธีการที่ระบบ

กฎหมายตะวันตกรับมือกับอาชญากรรมนั้นประกอบดวยวิธีการที่ทําใหเหยื่ ออาชญากรรมมี

ความรูสึกสูญเสียอํานาจ คร้ังแรกก็เสียอํานาจใหกับผูกระทําผิด และตอมาก็เสียอํานาจใหกับ

พนักงานเจาหนาที่ของกระบวนการยุติธรรมโดยพวกเหยื่ออาชญากรรมตองพยายามอดกลั้น

ความรูสึกตํ่าตอยเหลาน้ีไว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปนการยั้งใหเกิดค วามยุติธรรมที่

รอบคอบ (Deliberative Justice) เปนวิธีการที่ผูคนใชความสุขุมนุมนวลที่เหนือกวาจัดการกับผลที่

เกิดตามมาจากอาชญากรรม และปองกันตนเองจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหนา 

 Marshall (นิเวศน อรุณเบิกฟา, 2548, หนา 19) ไดใหคํานิยามวา “Restorative Justice เปน

กระบวนการที่กลุมผูมีสวนไดเสียในการกระทําผิดมารวมตัวกันเพื่อแกปญหาวาจะ จัดการอยางไร

กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิด รวมทั้งผลกระทบที่อาจตามมาในอนาคต” 

 Umbreit, Mark S. (นิเวศน อรุณเบิกฟา , 2548, หนา 20) ไดเปรียบเทียบความยุติธรรมเชิ ง

สมานฉันทกับกระบวนทัศนเดิมของกระบวนการยุติธรรมวา ยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหความสนใจ

ในการฟนฟูแกเหยื่อและชุมชนที่ตกเปนเหยื่อ มากกวาการใหคุณคาในเร่ืองการลงโทษผูกระทําผิด 

โดยยกระดับความสําคัญของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น ทั้งการเขามามีส วนรวม และ
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การใหบริการแกเหยื่อ เปนการแกวิกฤตของความเปนตัวแทน (Crisis of Representation) ตาม

กระบวนทศันแบบ Modernity เรียกรองใหผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบโดยตรงตอบุคคลหรือ

ชุมชนที่ตกเปนเหยื่อ โดยการกระตุนใหชุมชนเขามาเกี่ยวของในการแสดงความรับผิดชอบของ

ผูกระทําผิด และใหการชวยเหลือสนับสนุนในการตอบสนองความตองการของเหยื่อและผูกระทํา

ผิด ใหความสําคัญกับการที่ผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของเขา โดยการชดใช

ตอผูเสียหายและชุมชน มากกวาการลงโทษอยางเฉียบขาด อีกทั้งเนนใหชุมชนตระหนักถึงความ

รับผิดชอบในการปรับพฤติกรรมของผูกระทําผิด เพราะมองวาอาชญากรรมอยูในบริบทของสังคม 

และมีความสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ ของสังคม (ไมใชเปนระบบปดที่แยกสวนออกมาจาก

สังคม ) ดังน้ัน การดําเนินการตามแนว คิดของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท จึงตองมีการทํางาน

รวมกนัระหวางหนวยงานในกระบวนยุติธรรม ผูกระทําผิด เหยื่อ และชุมชน  

 นัทธี จิตสวาง (กิตติพงษ กิตยารักษ, 2545, หนา 79-82) ไดใหความหมายของคําวา Restor- 

ative Justice ไววา เปนกระบวนการที่เนนการตกลงกันของฝายผูเสียหาย ผูกระทําผิด และชุมชน ซึ่ง

มีจุดหลักอยูที่การพบปะรวมกัน ของผูเสียหาย ผูกระทําผิด และสมาชิกในชุมชน ในการพบปะแต

ละฝายจะไดมีโอกาสเปดเผยเร่ืองราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น และแสดงความรูสึกของตนเองออกมา 

การพบปะจะตองชวยใหทุกฝายไดเขาใจถึงเร่ืองราวที่เกิดขึ้น เขาใจฝายตางๆ และขั้นตอนในการ

ชดเชยความเสียหาย การพบปะจบลงดวยการตกลงกันวาผูกระทําผิดจะชดเชยความเสียหายอยางไร 

การชดเชยเปนรูปของการจายคาชดเชย การทํางานใหผูเสียหายหรือชุมชนหรือวิธีการอ่ืนๆ 

 ชาญเชาว ไชยานุกิจ (กิตติพงษ กิตยารักษ , 2545, หนา 121-123) ไดใหความหมายของคํา

วา ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท Restorative Justice วาเปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งมี

กระบวนทัศนเกี่ยวกับความยุติธรรม (Paradigms on Justice) ที่เนนการจัดใหผูที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากการกระทําผิดทางอาญา ซึ่งไดแก ผูเสียหายหรือเหยื่อ ชุมชนและผูกระทําผิดไดรวมมือ

กนัโดยตรงในการจัดการและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมทั้งการฟนฟูหรือเยียวยาความสูญเสีย 

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแกเหยื่ออาชญากรรม 

 จุฑารัตน เอ้ืออํานวย  (2547, หนา 112-142) กลาววา กระบวนการยุติธรมเชิงสมานฉันท 

คือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ใชจัดการกับความขัดแย งอาชญากรรม (บางประเภท ) และการ

กระทําผิดดวยกระบวนวิธีการที่คํานึงถึงการชดใชเยียวยาผูเสียหาย เรียกรองความสํานึกผิดและ

ความรับผิดชอบของผูกระทําผิด และใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน โดยมุงหมายให

เกิดผลลัพธแหงความสมานฉันทของสังคม 
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 การกอตัวของแนวคดิยุติธรรมเชิงสมานฉันทในไทย  

 แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดรับการแนะนําเขาสูเวทีวิชาการดานการปฏิรูป  

กระบวนการยุติธรรมเมื่อป พ .ศ.2543 และมีเวทีสัมมนาทางวิชาการเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท อยางจริงจังเมื่อป พ.ศ.2546 จากน้ันเปนตนมาแนวคิ ดยุติธรรมเชิงจารีตซึ่งมี

ลักษณะคลายยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มีใชอยูเดิมในสังคมไทยก็ไดรับการร้ือฟนและนํากลับมาใช

คูขนานในระบบงานยุติธรรมของไทยเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับในฐานะกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

รวมทั้งไดมีการพัฒนาแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันทตามรูปแบบสา กลทีก่าํหนดไว  ในหลกัการ

พื้นฐานแหงสหประชาชาติวาดวยการดําเนินโครงการกระบวนการยุติธรรม  เชิงสมานฉันทในเร่ือง

ทางอาญา และนํามาใชอยางแพรหลายในหนวยงานตางๆ  ในกระบวนการยตุธิรรมสาํหรับเด็ก 

เยาวชน และผูใหญ  และในระยะตอมาแนวคิดน้ีไดขยายเขาสูโรงเรียน ชุมชน โร งพยาบาล  และ

วงการอ่ืนๆ ที่เกิดปญหาความขัดแยงและตองการทางเลือกใหมๆ  เชิงสมานฉันทในการแกไขความ

ขัดแยงเหลาน้ัน 

 หลักการของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 1.  อาชญากรรมกอใหเกิดความเสียหายตอเหยื่ อหรือผูเสียหาย ชุมชน และตัวผูกระทําผิด

เอง และตองสรางภาระหนาที่ในการกระทําสิ่งที่ถูกตอง 

 2.  คูความทุกฝายตองมีสวนในการแกไขปญหาอาช ญากรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งเหยื่อ

ผูเสียหาย (ถาเหยื่อตองการ) ชุมชน และผูกระทําผิด 

 3.  ความเห็นทัศนะของเหยื่อ ผูเสียหายเปนความเห็นหลักที่จะตัดสินวาจะแกไขผลราย

จากอาชญากรรมอยางไร 

 4.  ความรับผิดชอบ (Accountability) ของผูกระทําผิดแสดงใหเห็นโดยการยอมรับผิดชอบ

และทําการแกไขผลรายจากอาชญากรรมอยางเปนรูปธรรม 

 5.  ชุมชน ตองสรางความมั่นใจวา  กฎหมายซึ่งเปนบรรทัดฐานในการควบคุมพฤติกรรม

ของพลเมืองนั้นใหความคุมครองทุกคนโดยเสมอภาค  โดยไมคํา นึงถึงความแตกตางในเร่ือง

วัฒนธรรมและภูมิหลังตางๆ  ไมวาจะเปนเชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ อายุ สถานภาพครอบครัว 

ความสามารถ และภูมิหลังอ่ืนๆ 

 6.  อาชญากรรมเปนการละเมิดตอบุคคลไมใชการละเมิด ตอรัฐ ดังน้ัน รัฐจึงตองแกไข

ปญหาแตไมใชเปนตัวหลัก (Main Player) ในการแกปญหา แตเปนความรับผิดชอบของผูกระทําผิด

ในการทําสิ่งที่ถูกตองตอเหยื่อและชุมชน (เปนผูเสียหายโดยตรงและโดยออม) ไมใชตอรัฐ 
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 7.  การแกไขผลรายจากอาชญากรรมและการสรางความสัมพันธใหม (Rebuild Relationship) 

แทนการลงโทษเปนจุดมุงหมายลําดับแรกของงานยุ ติธรรม การชดใชความเสียหายเปนกฎ (Rule) 

ไมใชขอยกเวน 

 8.  การวัดผลลัพธตองดูวาไดมีการแกไขผลรายจากอาชญากรรมอยางไร ไมใชดูวาจะ

ลงโทษใหไดรับความทุกขทรมานอยางไร 

 9.  การควบคุมอาชญากรรมตองทําโดยชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนหลักระบบงาน

ยุติธรรมมีความสําคัญนอยมาก เพราะระบบงานยุติธรรมจะทําไดก็ตอเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแลว 

 10.  ความรับผิดของผูกระทําผิดจํากัดอยูเพียงแคทางเลือกของบุคคล (Individual Choices) 

แตความรับผิดของชุมชนรวมไปถึงเงื่อนไขซึ่งทําใหเกิดอาชญากรรมขึ้น 

 รูปแบบตางๆ ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 องคการสหประชาติไดกําหนดรูปแบบของยุติธรรมเชิงสมานฉันทไว 4 รูปแบบ ดังน้ี  

 รูปแบบแรก การไกลเกลี่ยเหยื่อ  ผูกระทําผิด (Victim-offenders mediation: VOM) วิธีการ

ไกลเกลี่ยเหยื่อ ผูกระทําผิดประกอบดวย “การเผชิญหนา” ระหวางเหยื่ออาชญากรรมกับผูกระทําผิด

ซึ่งพนักงานคุมประพฤติหรือนักสังคม  สงเคราะหหรืออาสาสมัครอาจทําหนาที่เปนผูประสานงาน

จัดการใหเกิดการประชุมขึ้น  และมีขอสังเกตสําคัญที่วาทั้งเหยื่ออาชญากรรมและ ผูกระทําผิดตอง

พูดคุยทําความเขาใจกันในโลกของความเปนจริงและบนฐานของความสมเหตุสมผล ของสองฝาย

โดย พยายามขจัดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  จุดประสงคสําคัญของการไกลเกลี่ย คือ  เพื่อ

สนับสนุนใหมีการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมโดยการจัดเวทีที่เปนกลาง  ปลอดภัย  และควบคมุไดให

เขาไดพบปะพูดคุยกับผูกระทําผิดบนพื้นฐานของความสมัครใจ เปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดเรียนรู

ผลกระทบของอาชญากรรมที่มีตอเหยื่ออาชญากรรม และเขามาแสดงความรับผิดชอบตอพฤติกรรม

ของเขาที่กระทําไป  และใหโอกาสเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิดไดรวมกันพัฒนาและยอมรับ

แผนการเยียวยาชดใชความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม 

 รูปแบบที่สอง การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  (Family and Community Group 

Conference: FCGC) การประชุมกลุมครอบครัวอาจใชในโรงเรียน โบสถ  หรือกลุมทางสังคมอ่ืนๆ  

โดยกระบวนการนี้มีการย้ําถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชนตออาชญากรรมและความ  เต็มใจของ

ชุมชนที่จะยอมรับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชนอีกคร้ัง  เมือ่เขาได รูสึกสํานึกเสียใจตอการกระทําผิด

ของตนแลว การประชุมกลุมครอบครัวใชกระบวนการดําเนินการเชนเดียวกับการไกลเกลี่ย  เหยือ่ - 

ผูกระทําผิดแตมีลักษณะสําคัญคือใชกับเด็กและเยาวชนกระทําผิดจึงมี  ครอบครัวเขารวมประชุม

ดวยซึ่งทําใหสมาชิกครอบครัวไดมีโอกาสพูดคุยแสดง ความรูสึกเกี่ยวกับผลกระทบที่พวกเขาไดรับ

จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
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 รูปแบบที่สาม การพิจารณาแบบลอมวง (Sentencing Circles) การพิจารณาแบบลอมวง

เปนที่รูจักกันวาเปน “วงกลมแหงสนัติวธิี ” ใชกันอยางแพรหลายในกลุมชาวพื้นเมืองของทวีป

อเมริกาเหนือโบราณโดยเฉพาะ  ชาวอะบอริจินแคนาเดียนและประชากรทางตะวันตกเฉียงใตของ

อเมริกาโดยผูเขารวมในการพิจารณาแบบลอมวง ไดแก  สมาชิกของชุมชนเปนผูที่เคยทํางานเปนผู

พิพากษา ตํารวจ และอ่ืนๆ  มาแลวเปนเวลาหลายปในแคนาดารวมทั้งที่เคยรับผิดชอบงานการ

พิจารณาคดีและการควบคุมสอดสองมาแลว การลอมวงสามารถดําเนินการไดในขั้นตอนตางๆ  ของ

กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแลว  ระหวางการลอมวงผูเขารวมจะ

ไดรับการสนับสนุนใหพูดจากันอยางเปดเผยดวยความเคารพตอผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมที่

มีตอชุมชน  ขณะเดียวกนักแ็สวงหาวิธใีนการเยยีวย าผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายและหาวิธีการบูรณา

การผูกระทําผิดโดยใชขนนกเปนสัญลักษณสงผานไปรอบๆ วง  ผูที่ถือขนนกคือผูที่ไดรับโอกาส

เปนผูพูดในขณะน้ันโดยไมมีการขัดจังหวะ  กระบวนการนี้อาจมีการลอมวงเพียงวงเดียวหรือหลาย

วงซึ่งแตละคนมีโอกาสนําเสนอเร่ืองราวของตนแตกตางกนัไป  

 รูปแบบที่สี ่คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) คณะกรรมการ

บูรณาการชุมชน  เปนวิธีการเชิงสมานฉันทในชุมชนที่หวนกลับคืนมาใหม  เปนตนแบบใหมที่

ชุมชนแสดงความรับผิดชอบตอเด็กเยาวชนกระทําผิดอยางกวางขวางรูจักกันในนามของ

คณะกรรมการเยาวชน คณะกรรมการเพื่อนบาน  หรือคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน  คณะกรรมการ

นี้ใชเปนสวนหนึ่งของการเบี่ยงเบนคดีหรือการคุมประพฤติคณะกรรมการประกอบดวยผูคนใน

ชุมชน ผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม  ผูแทนจากกระบวนการยุติธรรม  และบางคร้ังก็มีสมาชิก

ครอบครัวของผูกระทําผิดรว มอยูดวยใชกับผูกระทําความผิดที่ไมรายแรง และดําเนินการ

เชนเดียวกับรูปแบบอ่ืนๆ  คือ มีการพูดคุยกันดวยความเคารพกอนที่คณะกรรมการจะพิจารณาโทษ  

คณะกรรมการเหลานี้มีความสําคัญตอสมาชิกชุมชนในการอํานวยความยุติธรรมในขั้นตอนที่อยู

ระหวางชุมชนกับระบบงานยุติธรรมทางอ าญาสําหรับสังคมไทยจัดวามีการใชยุติธรรมเชิง

สมานฉันทในรูปแบบนี้ซึ่งใชจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมของทองถิ่น หรือของกลุมชาติพันธุใน

การประชุมเพื่อจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยมีการกําหนดขอตกลงอันนําไปสูกิจกรรมการชดใช

ความเสียหาย  ตลอดจนเยียวยาสมานฉันทความ รุนแรงอันเกิดจากอาชญากรรมและรับผูกระทําผิด

กลับคืนสูชุมชนไปพรอมๆ กัน เชน สภาผูเฒา เจาโคตร มูชาวาเราะฮฺ ฯลฯ  ซึ่งอนุโลมจัดอยูใน

รูปแบบนี ้

 ประเภทคดีความอาญาที่สามารถใชยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 อันที่จริงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดกับความขัด แยงทุกประเภท

และทุกระดับความรุนแรงเมื่อคูกรณียินยอมและผูประสานงานเห็นสมควรนําเขาสูการ  ประชุม 
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อยางไรก็ตามยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถใชไดดีกับคดีที่มีอัตราโทษไมสูงนัก ไดแก  ความผิดที่

เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทํา (Juvenile Delinquents) หรือที่กลาวมาแล วขางตนโดยเรียกวา  “การ

กระทําผิด” น้ัน จัดวาเปนพฤติกรรมกึ่งอาชญากรรมที่มีรูปแบบพิเศษเพราะผูกระทําเปนเด็กหรือ

เยาวชนที่หลักการสากลตางยึดถือรวมกันวาเปนผูออนเยาวตอโลก  สมควรไดรับการปฏิบัติแตกตาง

จากผูใหญที่กระทําผิดในเร่ืองราวหรือคดีความเดียวกันกับ ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว 

(Domestic Violence) ความรุนแรงในครอบครัวที่มีผูหญิง  เด็กและอาจรวมถึงคนชราที่ตกเปนเหยื่อ

น้ัน เปนปญหาสังคมกึ่งอาชญากรรมที่ตองใชชองทางพิเศษของกระบวนการยุติธรรม  หรือใช

กระบวนการยุติธรรมที่มีออกแบบเฉพาะสําหรับคดีความประเภทนี้  โดยใหความสําคัญกับ “เหยื่อ

อาชญากรรม” ในฐานะประธานของปญหามากยิ่งขึ้นกวาเดิมดวยการคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของ

ผูเสียหายและแสวงหาวิธีการที่จะใหผูกระทําผิดเยียวยาชดใชและปรับปรุงนิสัยความประพฤติอยาง

เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นดวยการเขารับการบําบัดรักษา โดยเล็งเห็นวาหากสงตัวผูกระทําความรุนแรง

ในครอบครัวเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและรับโทษจําคุกก็รังจะเกิดปญหาอ่ืนๆ  ตามมา

ในครอบครัวเชน ขาดรายได เกิดความแตกแยกเพราะขาดมาตรการและกลไกสนับสนุนใหเกิด

ความสมานฉันทในครอบครัว  ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเป นทางเลือกหนึ่งที่สามารถ

นํามาใชกับเร่ืองน้ีได  ความผิดอาญาตอสวนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได  คดีอาญา

ประเภทนี้เปนความผิดที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหเปนความผิดอันยอมความกันได  ซึ่งโดย

ปกติจะมีลักษณะที่กระทบกระเทือนตอสิทธิสวนบุคคลมิไดกระทบกระเทือนสาธารณชน  กฎหมาย

จึงยินยอมใหถอนคํารองทุกขหรือยอมความกันไดและเมื่อยอมความกันแลว  ผูเสียหายจะนําคดีมา

ฟองรองอีกไมได คดีอาญาประเภทความผิดที่ยอมความกันไดตามประมวลกฎหมายอาญา ไดแก (1) 

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา (มาตรา 276 วรรค 1) (2) ความผิดฐานอนาจาร  (มาตรา 278 และ 

มาตรา 284) (3) ความผิดฐานทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ (มาตรา 309 วรรค 1) (4) ความผดิฐานหนวง

เหน่ียวกักขังผูอ่ืน (มาตรา 310 วรรค 1 และ มาตรา 311 วรรค 1) (5) ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(มาตรา 326-328) (6) ความผิดฐานฉอโกง (มาตรา 341-342, 344-346 และ มาตรา 349-350) (7) 

ความผิดฐานยักยอกทรัพย (มาตรา 352-355) (8) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย  (มาตรา 358-359) 

และ (9) ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 362-364) ฯลฯ นอกจากน้ี  ยังมีความผิดที่กฎหมายกําหนดให

เปนความผิดอันยอมความไดนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว เมื่อเหยื่ออาชญากรรมและผู กระทําผิด

เปนญาติกันตามมาตรา 71 ไดแก ความผิดฐานลักทรัพย (มาตรา 334-335) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย 

(มาตรา 336 วรรค 1) ความผิดฐานฉอโกงประชาชน (มาตรา 343) ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 

357) ความผิดฐานทําใหทรัพยที่มีไวเพื่อสาธารณประโยชนเสียหาย (มาตรา 360) ขอพิพาททางแพง

เกีย่วเน่ืองทางอาญา  การกระทําผิดบางอยางผูกระทํามีความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา  เน่ืองจาก
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การกระทํานั้นเขาองคประกอบความผิดทางอาญาในขณะเดียวกันยังทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย

ดวยลักษณะของการกระทําที่เปนความผิดทางแพงเกี่ยวเนื่องทางอาญา หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคดีแพง

เกี่ยวเน่ืองคดีอาญาน้ัน ผูกระทําผิดตองรับผิดตามกฎหมายอาญาและยังตองชดใชคาเสียหายหรือคา

สนิไหมทดแทนใหกบัผูเสยีหายอีกดวย  เพราะฉะน้ันขอพิพาทในลักษณะน้ีจะระงับลงไดก็ตอเมื่อ

คูพิพาทตกลงประนีประนอมกันทั้งคดีอาญาและคดีแพงดวย  ถาตกลงเ ฉพาะคดีแพงโดยไมได

กลาวถึงความผิดทางอาญานั้นหามีผลตอเนื่องถึงการยอมความในทางอาญาไมในทํานองเดียวกัน

การยอมความในคดีอาญาอยางเดียวก็หามีผลรวมถึงการประนีประนอมในทางแพงไม  และในกรณี

ที่เปนคดีแพงเกี่ยวเน่ืองคดีอาญาน้ีก็ตองพิจารณากอนวาคดีอาญาน้ันเปนคดีอา ญาอันยอมความกัน

ไดหรือไมดวย ซึ่งถาเปนคดีอาญาแผนดินซึ่งยอมความกันไมไดก็จะประนีประนอมยอมความกันได

เฉพาะคดีแพงเพียงอยางเดียวเทานั้น  ความผิดเล็กๆ  นอยๆ อ่ืนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะสั้น  

คดีอาญาประเภทนี้เปนความผิดประเภทที่แมจะมีโทษเพียงเล็กนอยเ ทาน้ัน แตกฎหมายมิไดบัญญัติ

ใหเปนคดีความผิดอันยอมความกันไดเพราะถือวาเปนความผิดตอแผนดินทําใหตองมีการดําเนิน

กระบวนพิจารณาคดีไปตามลําดับขั้นตอน แตหนวยงานในกระบวนการยติุธรรมแตละลาํดับ ไดแก 

ตํารวจ อัยการ และศาลอาจใชดุลพินิจเพื่อเบี่ยงเบนคดีประเภทน้ีออกนอกกระบวนการตามอํานาจที่

กฎหมายกาํหนดไวไดเชนกนั  ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงการใชโทษจําคุกระยะสั้นอันกอใหเกิดผลเสียหาย

แกผูกระทําผิดและสังคมมากกวา รวมทั้งลดความแออัดในเรือนจําไดทางหน่ึง  ความผิดคดีอาญา

เล็กๆ นอยๆ ประเภทน้ีไดแกความผิดที่มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป เชน ความผิดฐานลักทรัพย (มาตรา 

334) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย (มาตรา  336) ความผิดที่กระทําโดยประมาท ฯลฯ เปนตนคดี

ครอบครัว นอกจากคดีอาญาเหลานี้แลวยุติธรรมเชิงสมานฉันทยังสามารถนํามาใชกับคดีครอบครัว 

เชน  กรณีฟองหยาตางๆ ไดอีกดวย  ซึ่งจะชวยใหประโยชน สูงสุดเกิดแกเด็กและเยาวชนผูเปน

ผลผลิตที่ตองใชชีวิตอยูทามกลางความแตกราวแหงสัมพันธภาพของครอบครัว 

 ขั้นตอนและกระบวนการที่สามารถใชการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท 

 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนมาตรการที่สามารถใชไดในทุกขั้นตอน  ทั้งกอน

พิจารณาคดี ระหวางการพิจารณาคดี และภายหลังจากการพิพากษาคดี ดังนี้ 

 ขั้นตอนกอนคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม  มีการใชวิธีการกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทโดยชุมชนเพื่อไกลเกลี่ยความขัดแยงที่ไมซับซอนสําหรับคดีความอาญาบางประเภทที่

ไมรายแรงกอนมีการร องทุกขกลาวโทษต อพนักงานสอบสวน  ซึ่งเครือขายยุติธรรมชุมชน  

กระทรวงยุติธรรมอาจจัดใหมีหรือเขารวมประชุมหรือฟนฟูยุติธรรมเชิงจารีตในชุมชนของตนใน

ขัน้ตอนน้ีได กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในโรงเรียนใชกับความขัดแยงพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค และพฤติกรรมเกเรของเด็กเยาวชนในโรง เรียน โดยใชกับกรณีตางๆ ไดแก การทะเลาะ
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เบาะแวง ชุลมุนทํารายรางกายซึ่งกันและกัน ลักทรัพย ลักขโมยของในหางสรรพสินคา  เสพยาเสพ

ติด มีพฤติกรรมเกเรในชั้นเรียน ขีดเขียนทําใหทรัพยสินเสียหาย  ทําลายภาพลักษณของโรงเรียน ฆา

หรือทรมานสัตว อนาจาร มีอาวุธ เปนตน  ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในที่ทํางาน  มีการใชกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในที่ทํางานในเร่ืองเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางนายจางกับ

ลูกจางกรณีไมรายแรง และกรณีมีการอนาจาร หรือลวงละเมิดทางเพศดวยวาจาในที่ทํางาน เปนตน 

 ขั้นตอนเมื่อคดีความเขาสูกระบ วนการยุติธรรมและกอนพิพากษาคดี  กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชั้นตํารวจ ในทางปฏิบัติ  ชั้นพนักงานสอบสวนมีการใชวิธีการเชิง

สมานฉันทอยูแลวในคดีประมาท  คดีความรุนแรงในครอบครัว คดีความผิดอันยอมความกันได 

ฯลฯ (อยูระหวางการพิจารณารางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยคดีอาญาในชัน้พนักงานสอบสวน พ.ศ...) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชั้นอัยการ  สามารถใชวิธีการเชิงสมานฉันทในชั้นพนักงาน

อัยการในคดีความผิดกึ่ง  อาชญากรรม (Quasi Criminal) เชน คดีความรุนแรงในครอบครัว  คดีที่ไม

เกิดประโยชนตอสาธารณะในการฟองรองดําเนินคดีเด็กและเยาวชนเปนผูกระทําผิด ฯลฯ  ซึ่งอาจใช

หลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ และใชการชะลอการฟองประกอบ  (อยูระหวางการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติ ชะลอการฟอง พ .ศ....) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชั้นพิจารณาคดี

ของศาล  ศาลสามารถใชวิธีการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดตลอ ดเวลากอนที่จะมีคําพิพากษา  อยาง

หนึ่งอยางใดในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจของงานคุมประพฤติ  รวมทั้งปจจุบันมีการประกาศใช

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับแกไข) พ.ศ.2548 เกี่ยวกับสิทธิในการฟองคดีแพง

เกี่ยวเน่ืองคดีอาญาของผูเสียหาย  โดยศาลเพิ่มสิทธิใหผูเสี ยหายในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปน

โจทกสามารถ  รองขอศาล  เพื่อสั่งใหจําเลยชดเชยคาเสียหายในคดีอาญาไดโดยไมตองฟองแพงอีก

ดวย (มาตรา 44/1) 

 ขั้นตอนหลังการพิจารณาคดี  ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชั้นราชทัณฑเมื่อมีการจําคุก

กระทําผิดไประยะหน่ึงแลว  หากผูกระทําผิดได รับการพักการลงโทษหรือในเวลาใดก็ตามกอนที่

ผูกระทําผิดจะสิ้นสุดการรับโทษจําคุกกลับคืนสูชุมชนสามารถใชยุติธรรมเชิงสมานฉันทรูปแบบ

การไกลเกลี่ยเหยื่อ - ผูกระทําผิด ไดเชนกัน 

 ขอจํากัดของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 1.  การดําเนินการตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ขึ้นอยูกับความรวมมือดวยความ

สมัครใจเปนสําคัญ หากฝายใดฝายหนึ่งไมตองการใหความรวมมือควรใชวิธีการตามกระบวน

ยุติธรรมภาครัฐ เพราะความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมไดเปนมาตรการที่ทดแทนกระบวนการ

ยุติธรรมของรัฐแตเปนทางเลือกหนึ่งในการเลี่ยงการใชวิธีการภาครัฐเทาน้ัน 
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 2.  ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนนั้นมีทรัพยากรและ

ทักษะมากนอยเพียงใด ชุมชนบางชุมชนที่มีลักษณะตางคนตางอยู มีความแตกตางในเร่ืองของ

วัฒนธรรมและกลุมอายุ หรือมีพื้นที่กวางขวางมาก 

 3.  ขึ้นอยูกับการดํารงอยูของความไมเ ปนธรรม และความไมเสมอภาคกันในชุมชนและ

ระหวางชุมชน ในขณะที่ชุมชนมีปญหาที่จะทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือ สนับสนุน การเอ้ือ

อาทร การควบคุม มีขีดจํากัด การมีปญหาแบงแยกทางสังคม ทําใหการรวมมือกันโดยสมัครใจ

เปนไปไดยาก และไมประสบความสําเร็จ ในเมื่อความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจําเปนตองใหชุมชนมี

บทบาทสําคัญ ก็ตองใชชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายสังคมจากกระบวนการ

ยุติธรรม และในชุมชนน้ันตองเปนชุมชนที่มีสวัสดิการสังคมที่ดี ทั้งในเร่ืองของการศึกษาที่อยูอาศัย 

(Hosing) การพัฒนาชุมชน (Community Development) โอกาสในการประกอบอาชีพ (Employment 

Opportunities) สวัสดิการสังคมทั้งทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Welfare Health And Environment 

Service) 

 4.  ขอจํากัดประการสุดทาย คือ สังคมนั้นมีปญหาในการควบคุมอาชญากรรมดวยวิธีการ

เดิมหรือไม หากมาตรการเดิมที่ใชอยูสามารถเอ้ือประโยชน สามารถสนองความตองการ (need) แก

เหยื่อหรือผูเสียหายได และมีความยุติธรรมอยางแทจริง (Quality of Justice) แลวความยุติธรรมเชิง

สมานฉันท สามารถใชไดกับคดีไมรุนแรงเทานั้น แตในความเปนจริงสามารถใชกับคดีรายแรงได 

ทั้งในเร่ืองของผลประโยช นของเหยื่อและเร่ืองของการปองกันอาชญากรรม การดําเนินการ

บางอยางของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ก็เปนการทํางานเคียงขางกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 

 สรุปไดวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสังคมรวมสมัย เปนพัฒนาการอีก

รูปแบบหนึ่งของ “การกระทําทางสังคม ” ที่สมาชิกใ นสังคมแสดงปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันเมื่อมี 

อาชญากรรมหรือการกระทําผิด ดังน้ัน ความสัมพันธระหวางเหยื่อ  - ผูกระทําผิด -  ชุมชน จึงเปน

ระบบความสัมพันธที่ประชาชนมีตอกันในการควบคุมสังคมเมื่อมีความขัดแยงที่เรียกวา

อาชญากรรมเกิดขึ้น และระบบน้ีก็มีความสัมพันธตอ ระบบสังคมอ่ืนๆ ดวย ซึ่งระบบดังกลาว

ประกอบดวยโครงสรางที่ทําหนาที่อยางมีระเบียบแบบแผนในตัวเอง มีการคงอยูและการสืบเนื่อง

ของแบบแผนโครงสรางหนาที่ทางสังคมวาดวยการยุติปญหาความขัดแยง เพื่อสรางเสถียรภาพของ

สังคม 

 ความสัมพันธดังกลาวเกิดจากการกระทําระหวา งกันทางสังคมระหวางบุคคลที่มีความ

ผูกพันกันทางสังคมแตมีความขัดแยงในความสัมพันธกันซึ่งในที่น้ีคือ เหยื่อและผูกระทําผิด 

“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” ในฐานะที่เปนกลไกหนึ่งของสังคมจะเปนตัวกําหนดหนาที่

ใหมีการทํางานรวมกันเกิดขึ้นในสังคมน้ันๆ ระหวาง “เหยื่อ – ผูกระทําผิด -  ชุมชน” และอาจ
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รวมถึงผูสนับสนุนของทั้งสองฝาย เพื่อใหทุกฝายในสังคมหรือชุมชนน้ันๆ ยอมรับวามีความขัดแยง 

เอาเปรียบ หรือลวงละเมิดกันเกิดขึ้น และจัดการกับความขัดแยงน้ันรวมกันอยางจริงจังทําใหความ

ขัดแยงยุติลง มีผูรับผิดชอบ มีการชดใชเยียวยาและสงผลใหเกิดความสมานฉันทในชุมชนนั้น  

 ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่ปรากฏในสังคมโลกและสังคมไทยปจจุบัน 

จึงยังคงไวซึ่งแนวคิดและหลักการควบคุมทางสังคมตามแบบโบราณแตปรากฏในภาพลักษณใหม 

หรือรูปแบบใหมที่มีลักษณะหลอมรวม “ระบบการเยียวยาสมา นฉันทความสัมพันธของคูขัดแยง ” 

เกาะเกี่ยวเขาไวในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่เปนทางการอยางแนบเนียน 

สวนระบบรูปแบบและวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่นํามาปรับใชใหเหมาะสม

กับสังคมวัฒนธรรมและกระบวนการยุติธรรมไทยและสามารถทํางานได อยางจริงจังน้ันเปนเร่ืองที่

ตองศึกษาวิเคราะหตอไป 

 6.  แนวคิดเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 โดยธรรมชาติของมนุษยหากมีความขัดแยงหรือขอขัดแยงเกิดขึ้นแลว มักจะถือความ

ตองการและความคิดของตนในการจัดการขอขัดแยงเพื่อเปาหมายนั้น (สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชั ย, 2547, 

หนา 1 – 3) โดยการจัดการความขัดแยงมุงเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะ วิธีการจัดการความขัดแยงไดมี

การพัฒนารูปแบบเร่ือยมาจากการใหผูนําสังคมเปนผูจัดการและไดมีการพัฒนาไปสูในรูปแบบศาล 

โดยมีผูพิพากษาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท จนกระทั่งไดมีการพัฒนาเต็มรูปแบบของกระบวนการ

ยุติธรรม มีการสืบพยาน การฟองคดี กระบวนการพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี 

 การนําขอขัดแยงขึ้นสูกระบวนการศาลถึงแมจะสามารถแกไขขอขัดแยงหรือขอพิพาทได

ก็ไมอาจถือวาเปนวิธีการแกไขขอขัดแยงที่ดีที่สุดเพราะผลแหงคําพิพากษาของศาลยอมทําให

คูพิพาทฝายหน่ึงเปนผูชนะและอีกฝายหน่ึงเปนผูแพ (Win / Lose) จึงไมอาจถือไดวาคําตัดสินของ

ศาลเปนวิธีการแกไขขอขัดแยงที่ดีที่สุด 

 ปญหาความลาชา กระบวนพิจารณาที่ยุงยากของกระบวนการศาลเปนปญหาที่สําคัญ

อยางหน่ึง รวมถึงการสิ้นเปลืองคาใชจาย เสียเวลา ทั้งของคูพิพาทและสวนของรัฐ โดยเหตุน้ีทําให

เกิดแนวคิดในการหาวิธีการเพื่อระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทที่เกิดขึ้นมีเปาหมายใหคูพิพาทเขาใจ

ในปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถรักษาสัมพันธภาพรวมกันไวอันเกิดความสงบสุขของสังคมโดยรวม 

การระงับขอพิพาทโดยวิธีไกลเกลี่ยเปนการระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเขามาทําหนาที่เปนคน

กลางในการชวยเหลือชักจูงใจใหคูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันอันจะนําไปสูการทําความตก

ลงไดดวยความพอใจของทุกฝาย การไกลเกลี่ยขอพิพาทถือเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ในการ

ระงับขอพิพาทแทนการนําคดีเขาสู กระบวนการศาล และทําใหมีแตฝายชนะไมมีฝายแพ (Win / 

Win) 
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 ประวัติและวิวัฒนาการของการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 วิวัฒนาการของชุมชนกอนมีศาสนาและกฎหมาย สมัยพอบาน (หัวหนา ) ซึ่งมีการไกล

เกลี่ยชี้ขาดขอพิพาทบางกรณี ในเบื้องตนมีเพียงผูเฒาที่ นับถือเทาน้ัน สวนมากมักเปนผูเชี่ยวชาญ

ทางขนบธรรมเนียมประเพณีทางไสยศาสตร สามารถทําพิธีปดเปาภูตผีปศาล เปนตน ซึ่งทานผูน้ีก็

สามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทเล็กๆ นอยๆ หรือวากลาวตักเตือนผูละเมิดขอหามตางๆ สวนเร่ืองที่เปน

บานเมืองขึ้นน้ัน เปนตอนที่เจริ ญขึน้มากแลว และจะมี พอเมือง มีประเพณี และขอศาสนา ที่ดียิ่ง

กวาเดิมดวย (สอาน รมยานนท, 2529, หนา 6) 

 ประเทศไทย ไมปรากฎหลักฐานแนชัดวาไดนําระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชระงับ

ขอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมต้ังแตเมื่อใด  แตตามประวัติศาสตรของแตละยุ คต้ังแตลานนา

ไทยมาสูยุคสุโขทัย จนถึงปจจุบันเชื่อวาเปนหลักธรรมชาติของมนุษยที่ใชขนบธรรมเนียมประเพณี 

คานิยมของทองถิ่นในการทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยแกชุมชน โดยเร่ิม

จากสังคมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัวไปสูสังคมทุติยภูมิ ไดแก ชุ มชน และหมูบาน โดยยอมรับผู

อาวุโส พระสงฆ เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท คร้ันเปนราชธานีต้ังแตสมัยลานนาไทย และสมัยสุโขทัย

เปนตนมาวัดกับวังมีอิทธิพลตอความเปนอยูของสังคมไทย กษัตริยและพระสงฆจึงมีบทบาทในการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแกคนในสมัยโบราณเปนอยางมาก 

 ในยุคกอนสุโขทัย ยุคน้ีเร่ิมมีกฎหมายที่พระเจามังรายตราขึ้นที่เรียกวา “มังรายศาสตร ” 

เปนกฎหมายที่มาจากรัฐาธิปตย กําหนดสิทธิหนาที่พลเมือง เนื้อหากฎหมายกําหนดคําสอนทาง

ศาสนา และจารีตประเพณีไวในธรรมมูลกัณฑไตร 203 (ดําริห สุตเตมีย , 2541, หนา 25) เปนคํา

สอนจาเมืองซึ่งเปนผูปกครองหัวเมืองวา “การประนีประนอมยอมความใหช้ํา น้ําอยาใหขุน งูอยาให

เคียด เขียดอยาใหตาย ไมอยาใหตัด ฆอนอยาใหหัก ฝงอยาใหพังทลายลงมา” นับวาเปนหลักชี้ใหเห็น

วาการไกลเกลี่ยประนีประนอมไดมีการใชระงับขอพิพาทในการปกครองบานเมืองมานานแลว 

 ในสมัยสุโขทัย เปนระบบการปกครองแบบพอปกครองลูก (Patemalistic Society) ซึ่ง

สถาบันพระมหากษัตริยไดมีบทบาทประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมดวยพระมหากษัตริยโดยตรง 

ในหลักการและเนื้อหาไดรับอิทธิพลจากพระธรรมศาสตร เขากับพระราชศาสตรนํามาวินิจฉัยให

ความเปนธรรมในทางปฏิบัติดังปรากฎเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร คือ หลักศิลาจารึกที่บงบอก

วาพอขุนรามคําแหงทรงรับเร่ืองราวรองทุกขจากไพรฟาประชาชน และทรงรับฟงเร่ืองราวขอพิพาท

ดวยพระองคเอง ดังถอยคําจารึกในแทงศิลาวา 

 “ถาไพรฟาลูกขุนผิดแผกแตกตางกันไตสวนดูแทแลจริง แลงความแกเขาดวยชือ บเขาผูลัก” 

 และอีกตอนหน่ึงมคีวามวา 
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 “ในปากประตู มีกระด่ิงอันหนึ่งแขวนไว ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมืองมีถอยความ

เจ็บฟองของใจ มันจะกลาวถึงเจาเถิง ขุนบไร  ไปสั่นกระด่ิงอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจา

เมืองไดยินเรียก เมื่อถามสวนความแกมันดวยชื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยจึงชม” 

 จากศิลาจารึกแสดงถึงสังคมสมัยน้ันวา การยื่นเร่ืองราวรองทุกข ยื่นตอเจาขุนมูลนายได 

แตหากเกินอํานาจของเจามูลนายใหยื่นถวายฎีกาตอพอขุนรามคําแหงซึ่งเปนลักษณะการปกครอง

แบบพอปกครองลูก นาจะเปนสิ่งพิสูจนไดวา ระบบการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเปนวิธีที่ระงับ

ขอพิพาทที่ตรงความตองการสังคมสมัยน้ันมากกวาจะใหตัดสินชนะคดีกัน นอกจากน้ียังไดนําหลัก

ศาสนาผสมผสานกับหลักการปกครอง เพื่อใหสมาชิกในสังคมหาทางปรองดอ งกัน ไมเบียดเบียน

และใหอภัยกัน จะนํามาซึ่งควา มสงบสุขของสังคม ซึ่งเปนกรณีสนับสนุนวาสมัยสุโขทัยไดนํา

วิธีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทมาใชในชีวิตของคนในยุคนั้นไดเปนอยางดี 

 สมัยอยุธยา แมจะมีศาลเกิดขึ้นโดยกฎหมายตางๆ ออกมาภายใตพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริยอันเปนรัฐาธิปตย ต้ังแตแผนดินของสมเด็จพระ รามาธิบดีที่ 1 ในแผนดินสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจาปราสาททองสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช มีกฎหมาย

เรียกชื่อตางๆ กันไป เชน พระอัยการ พระราชกําหนด พระธรรมนูญ 

 ในจุลศักราช 1166 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไดทรงต้ังขาราชการชําระสะสางกฎหมายที่

วิปลาสไมชอบดวยความยุติธรรม เรียกวากฎหมายตราสามดวง หมวดแรกเร่ิมดวยพระธรรมศาสตร 

ถัดมาเปนหลักอินทภาษ และกฎหมายลักษณะตางๆ ที่พระมหากษัตริยรัชกาลตางๆ ทรงบัญญัติขึ้น 

คัมภีรพระธรรมศาสตรแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนแรกกลาวถึงตํานานกําเนิดแหงคัมภีร ตอนที่สอง

เปนตัวบทพระธรรมศาสตร อธิบายถึงลักษณะผูที่จะเปนตระลาการ (ควอริช เวลล , 2527, หนา 155) 

และยังมีพระไอยการกําหนดคุณสมบัติตระลาการอีก ดังน้ี 

 1.  ตระลาการที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือในประเภทเดียวกัน 

 2.  ตระลาการทีเ่ปนนายรอย หรือนายแขวงในหัวเมอืงสวนนอก 

 3.  ตระลาการที่มีใจไมลําเอียงเขาขางฝายใด 

 4.  ตระลาการที่ไดรับแตงต้ังใหเปนตระลาการผูใหญ 

 5.  ตระลาการที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 

 6.  ตระลาการผูไกลเกลี่ยที่ไดรับเลือกเขามาดวยความยินยอมของคูความทั้งสองฝาย 

 ดวยเหตุน้ีจึงกลาวไดวาตระลาการมิไดหมายถึงผูพิพากษ าเทาน้ัน แตยังมีบุคคลอ่ืนที่เปน

ตระลาการไดเชนกัน ไดแก นายรอย นายแขวง หรือบรรดาพระสงฆที่มีความรูกฎหมายนอกจากน้ีผู

ไกลเกลี่ยก็เรียกวาตระลาการ 
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 สมัยกรุงรัตนโกสินทร ในยุคตนสมัยกรุงธนบุรีมีเวลา 15 ป ไมปรากฎไดวาปรับปรุงดาน

ปกครองและกฎหมาย เนื่อง จากการศึกสงครามยังมีอยู จนกระทั่งสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

ไดทรงชําระกฎหมายใหเปนหมวดหมูที่เรียกวากฎหมายตราสามดวง โดยพระกรุณาโปรดเกลาให

ฝายอาลักษณ ฝายลูกขุน ฝายราชบัณฑิต รวมกันชําระพระราชกําหนดบทพระอัยการอันมีอยูในหอ

หลวงต้ังแตพระธรรมศาสตรเปนตน ไปใหถูกตองตามพระบาลี ดังน้ันการวินิจฉัยชี้ชาดตัดสินและ

การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทตามหลักพระธรรมศาสตรและพระราชศาสตรคงยึดถือกันอยู 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนกลาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการปฏิรูป

กฎหมายและระบบศาลยุติธรรม โดยทรงต้ังกระทรวงยุติ ธรรม มีการปรับปรุงวิธีพิจารณาอยาง

ตะวันตก ทําใหกฎหมายที่ใชแตพระธรรมศาสตรหมดไปเขาสูระบบประมวลกฎหมายที่เทียบทัน

อารยประเทศ การประนอมขอพิพาทไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพวา

ดวยเอกเทศสัญญา มาตรา 850 ในเร่ืองสัญญาประนีประนอมยอมความอันเปนบ ทบัญญัติที่ตราไว

เปนวิธีการหน่ึงในระบบการระงับขอพิพาทที่ทําใหคูพิพาทตกลงผอนผันใหแกกัน (ดําริห สุตเตมีย , 

2541, หนา 24 – 28) 

 สังคมในปจจุบันมีคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ในชีวิตประจําวันยอมมีนิติสัมพันธตอ

กันระหวางบุคคลโดยเมื่อไมสามารถตกลงกันไดหรือ ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา ยอมสงผลให

เกิดขอพิพาททางแพงมากขึ้นไมวาจะเปนขอพิพาททางแพงภายในประเทศ หรือขอพิพาททาง

การคาระหวางประเทศซึ่งมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ทําใหเกิดคดีความจํานวนมากขึ้นสูศาล แต

เน่ืองจากจํานวนผูพิพากษามีจํากัด และไมไดสัดสวนกั บจํานวนขอพิพาทที่เพิ่มมากขึ้น เกิดปญหา

ปริมาณคดีลนศาลจึงทําใหการระงับขอพิพาททางศาลเปนไปอยางลาชา ซึ่งศาลยุติธรรมได

แกปญหาโดยการนํามาตรการตางๆ มาใชในการดําเนินคดีใหเสร็จไปโดยเร็ว เชน การเรงรัด

พิจารณาคดี การพิจารณาคดีตอเน่ือง และการเพิ่มจํานวนผูพิ พากษา รวมถึงการนําการไกลเกลี่ยมา

ใชในการระงับขอพิพาท นอกจากนี้ ในสภาวะการณปจจุบันประเทศกําลังประสบปญหาเกี่ยวกับ

ความมั่งคงของประเทศ โดยสามจังหวัดชายแดนภายใต อันไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส ไดมี

กลุมชนบางกลุมใชความรุนแรง กออาชญากรรม ทําลายทรัพยสิน ร างกายและชีวิต ของประชาชน

ในจังหวัดน้ันๆ ซึ่งรัฐบาลกําลังตอรอง (Negotiate) กับความขัดแยง และความไมสงบวาจะใชกําลัง 

หรือชนะใจคนสามจังหวัดภาคใต แลวจะดําเนินกระบวนการรอมชอม (Conciliation) ใหสําเร็จได

อยางไร หรือจะต้ังกระบวนการไกลเกลี่ย (Mediation) โดยมีสถาบันกลาง หรือคณะบุคคลกลางทํา

การไกลเกลี่ย (Mediator) เพื่อใหทุกฝายเขาใจซึ่งกันและกัน แลวอยูรวมกัน โดยตางฝายตางเคารพ

สิทธิพื้นฐานของกันและกันอยางสงบและศานติ (สนิท นิติธรรมาศ, 2548, หนา 178) 
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 สําหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชนบทนั้น แตเดิมกระทรวงมหาดไท ยไดมีการมอบ

อํานาจไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับเจาหนาที่ของรัฐ เชน ผูใหญบาน นายอําเภอ คณะกรรมการหมูบาน 

ซึ่งไดผลและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถชวยระงับขอพิพาทในชุมชนทองถิ่นชนบทไดเปน

อยางดี แตในปจจุบันไมคอยจะประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับมากนัก  เนื่องจากประชาชนให

ความเชื่อมั่นตอการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินโดยผูพิพากษามากกวา (วรรณชัย บุญบํารุง , 2548, 

หนา 22) สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม จึงไดจัดต้ังอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทใน

ชุมชน (อ.ก.ช.) โดยเปนการอบรมเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจในหลักและวิธีการระงับขอพิพาท 

กฎหมายเบื้องตน ทักษะในการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาท ซึ่งเปนกร ะบวนการไกลเกลี่ย

นอกศาลเทานั้น  โดยกระทรวงยุติธรรมไดออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยอาสาสมัครไกล

เกลี่ยขอพิพาทชุมชน พ .ศ.2541 และตอมาในปงบประมาณ 2545 สํานักง านระงับขอพิพาท 

สํานักงานศาลยุติธรรม ไดออกประกาศสํานักระงับขอพิพาทเร่ืองหลักเกณฑในการอบรม

อาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2545 เพื่อรองรับการจัด

อบรมหลักสูตรอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน แตระเบียบกระทรวงยุติธรรมว าดวย

อาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ .ศ.2541 และประกาศสํานักงานระงับขอพิพาท เร่ือง

หลักเกณฑในการอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ .ศ.2545 ก็มิไดบัญญัติชัดเจนถึง

กระบวนการและขั้นตอนในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ทั้งน้ีมิไดใชบังคับเปนการทั่วไป หากในอนาคต

มีการจัดต้ังหนวยงานหรือสถาบัน ทั้งในภาครัฐหรือเอกชนที่ต้ังขึ้นเพื่อบริการระงับขอพิพาทโดย

การไกลเกลี่ยขอพิพาท แตยังไมมีกฎหมายใดใชบังคับใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน 

หนวยงานหรือสถาบันเหลาน้ันตางออกกฎเกณฑเพื่อใชบังคับเกี่ยวกับกิจการของตน อัน อาจทําให

เกิดความเหลื่อมล้ําในมาตรฐาน และเกิดความขัดแยงใ นการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือผล

แหงสญัญา ประนีประนอมระหวางหนวยงานได 

 ความหมายและประเภทของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 ความหมายของการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Conciliation or Mediation)  

 คําวา Conciliation นั้นมาจากภาษาลาติน Conciliare หมายถึง การเขามาใกลกัน  กลาวคือ 

ทําใหขอขัดแยงหมดไป หรือทําใหผูที่เห็นแตกตางกันหรือผลประโยชนขัดแยงกันเกิดความพอใจ 

(วรรณชัย บุญบํารุง, 2548, หนา 19)  

 วิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Conciliation or Mediation) เปนทางเลือกห น่ึงของวิธีการ

ระงับขอพิพาททางเลือก หรือ Alternative Dispute Resolutions: ADR ซึ่งไดรับความนิยมมากขึ้น

และถูกประยุกตนํามาใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทภายในศาลและนอกศาลดวย กลาวไดวาวิธีการน้ี

กําลังไดรับความสนใจในการนํามาประยุกตใชกับคดีตางๆ ดวยทั้งที่เปน คดีแพงและคดีความอัน
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ยอมความได คําวา “การไกลเกลี่ยขอพิพาท ” (Conciliation or Mediation) ไดมีผูใหความหมายไว

มากมายทั้งที่เปนตางประเทศและของไทย 

 นักกฎหมายของตางประเทศหลายทานไดใหความหมายของคําวา “การไกลเกลี่ยขอ

พิพาท (Conciliation or Mediation) ไวดังน้ี 

 Professor Jacqueline M. Nolan – haley แหง Fordham University (สมชาติ โลกสันติสุข , 

2547, หนา 13) ไดใหความหมายของคําวา “การไกลเกลี่ยขอพิพาท ” (Conciliation or Mediation) 

คือ การไกลเกลี่ยถูกเขาใจโดยทั่วไปวาเปนสิ่ งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น มีแบบแผ นมุงที่เน้ืองานเปน

สาํคญัและเปนกระบวนการแทรกแซงอยางมสีวนรวมดวยกนั โดยคูพิพาทจะทํางานกับบุคคลที่สาม

ที่เปนคนกลางอยางผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อบรรลุขอตกลงซึ่งเปนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 

 นักกฎหมายของประเทศออสเตรเลียชื่อ  Gregory K. Burton and Robert S. Angyal คอื 

“การไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เปนกระบวนการโดยสมัครใจที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เปนอิสระจาก

คูพิพาท  เอ้ืออํานวยใหเกิดการเจรจากันระหวางคูพิพาทในการแกปญหาของพวกเขาโดยชวยกัน

แยกแยะประเด็นของปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบและชวยพัฒนาทางเลือกตางๆ ในก ารระงับขอ

พิพาทเพื่อใหเกิดขอตกลงตามความตองการที่แทจริงของคูพิพาททั้งสองฝาย” 

 นักกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนดชื่อ J.W. Bitter and S.C. Conway ไดใหความหมาย

ของคําวา “การไกลเกลี่ยขอพิพาท ” (Conciliation or Mediation) โดยทั่วไปไวคือ “การไกลเกลี่ยถูก

เขาใจโดยทั่วไปวาเปนเร่ืองสวนตัว เปนกระบวนการที่ไมเปนทางการซึ่งคูพิพาทไดรับความ

ชวยเหลือจากบุคคลที่สาม คนหน่ึง หรือหลายคนในการระงับขอพิพาท ผูไกลเกลี่ยจะไมเสนอการ

ตัดสินใจหรือคําชี้ขาดที่ผูกมัดคูพิพาท แตจะแนะนําชวยเหลือคูพิพาทในการระงับขอพิพาทอย าง

เปนธรรม” 

 นักกฎหมาย Kagal & Kelly (1998) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความเห็นวา คําวา 

การประนอมขอพิพาท (Conciliation) น้ันเปนกระบวนการซึ่งมีฝายที่เปนกลางใชเปนเคร่ืองมือใน

การปรับปรุงการติดตอสื่อสารระหวางกันและสรางโอกาสที่คาดหวังในภายหนาตอการระ งับขอ

พิพาทระหวางคูความทั้งสองฝายเพียงแตรองรับใหสอดคลองกับแผนที่ชัดเจนในการระงับขอ

พิพาท 

 พจนานุกรมของ Black Law (ไพบูลย บุญรัตน , 2551, หนา 24) ใหความหมาย Mediation 

วาคือการแทรกแซงหรือการสอดแทรกของบุคคลที่สาม เพื่ออยูทามกลางบุคคลสองฝายที่มีข อ

พิพาท เพื่อชักจูงใจใหบุคคลที่มีขอพิพาทปรับเปลี่ยนหรือตกลงในปญหาขอพิพาทได เปนการตกลง

กันในขอพิพาทโดยการกระทําที่เปนกลาง หรือบุคคลที่เปนกลาง 
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 Christopher W.M. (ไพบูลย บุญรัตน, 2551, หนา 24) ใหความเห็นวาการไกลเกลี่ย หมายถึง 

การแทรกแซงของบุคคลที่ สามที่เปนผูไกลเกลี่ยที่ไดรับการยอมรับวาเปนคนกลางในการเจรจา 

หรือแกปญหาความขัดแยง โดยผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจในการตัดสินใจ แตจะเปนผูชวยเหลือคูกรณี

ดวยความสมัครใจและสามารถตกลงกันในปญหาความขัดแยงรวมกันได 

 Henry J. Brown and Arthur L. (ไพบูลย บุญรัตน, 2551, หนา 24) กลาวไววาการไกล

เกลี่ย คือกระบวนการที่สงเสริมชวยเหลือคูกรณีดวยบุคคลที่สามที่เปนกลาง ที่เรียกวาผูไกลเกลี่ย 

(Mediator) ซึ่งเปนบุคคลที่ชวยใหคูกรณีสามารถตกลงแกปญหาขอพิพาทของตนได โดยผูไกลเกลี่ย

ไมมีอํานาจในการทําการตัดสินใดๆ ที่จะมีผลผูกพันคูกรณี แตผูไกลเกลี่ยจะใชกระบวนการ เทคนิค 

และความรู ความชํานาญตางๆ ในการชวยใหคูกรณีเจรจาตกลงกันไดในขอพิพาทที่มีอยูโดย

ปราศจากการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล 

 ขอเขียนของผูอํานวยการบริหาร (Executive Director) ของศูนยอนุญาโตตุลาการข อง

บริหารติชโคลัมเบียประเทศแคนนาดา Derrill T Warren, Q.C กลาวไว เพื่ออธิบายขอบเขตและ

บทบาทของการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดังตอไปนี้ 

 “การไกลเกลี่ยขอพิพาท ” มีพื้นฐานหรือหลักเกณฑแตกตางจากวิธีอนุญาโตตุลาการ ผู

ไกลเกลี่ยกระทําการในฐานะคนกลาง เปนผูชวยเหลือ (Facilitator) ในระหวางที่มีการเจรจาตอรอง 

ระหวางคูพิพาท จุดประสงคของการชวยเหลือเกื้อกูลก็เพื่อใหขอพิพาทระงับไปดวยความสมัครใจ 

เปนชัยชนะของทั้งสองฝาย ยอมรับวาเปนการตกลงที่เปนธรรม ถึงแมวาจะไมมีฝายใดไดรับ

ประโยชนไปครบถวนตามที่เรียกรองมาในตอนเ ร่ิมตนขอพิพาทก็ตาม การเจรจาตอรองกันโดย

สุจริตเปนหัวใจสําคัญ แมตามหลักปฏิบัติทั่วไปผูไกลเกลี่ยจะไมใหคําแนะนําหรือใหคําตัดสิน หรือ

ออกความเห็นวาคูพิพาทควรตกลงกันอยางไรก็ตาม แตผูไกลเกลี่ยมักจะเสนอแนวคิดริเร่ิม 

(Creativity) โดยใชการสอบถามที่มีความชํา นาญ (Through The Skillful of Questions) ผูไกลเกลี่ย

จะแยกขอเท็จจริงสําคัญๆ ออกจากขอเท็จจริงที่ไมเกี่ยวของโดยเร็ว และมุงคํานึงถึงผลประโยชน

หรือสวนไดเสียของคูพิพาทมากกวาการเจรจาของผูพิพาท ที่มีการใชอารมณ จะหมดไปดวยความ

อดทน และต้ังใจฟงอยางชํานิชํานาญของผูไกลเกลี่ยในขอพิพาทที่เปนปญหาทางเทคนิค ผูไกลเกลี่ย

ไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคน้ัน เพราะวาผู ไกลเกลี่ยไมใชผูตัดสินขอพิพาท ถามี

ความจําเปนคูพิพาทจะจัดหาผูเชี่ยวชาญเอง แตผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรเปนผูชวยเหลือที่ไดรับ การ

ฝกอบรมมาอยางระดับมืออาชีพ (Highly Trained Professional Facilitator) โดยทําหนาที่ของตน

เหมอืนผูควบคุมวงดนตรี (Conductor of an Orchestra) แมวาผูควบคุมวงจะไมสามารถเลนดนตรี

ชิ้นใดได แตความรูความชํานาญในการควบคุมวงดนตรีของเขายอมชวยเหลือใหนักดนตรีเ ลนได

อยางไพเราะ 
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 สําหรับนักกฎหมายไทย ไดใหคํานิยามของคําวา “การไกลเกลี่ยขอพิพาท ” (Mediation) 

และ “การประนอมขอพิพาท” (Conciliation) ดังน้ี 

 อาจารยพิชัยศักด์ิ หรยางกูร ไดใหความหมายของคําวา “การประนอมขอพิพาท ” 

(Conciliation) วาเปนวิธีการระงับขอพิพาท แบบหนึ่งที่บุคคลที่สามมีบทบาทในการชักจูงให

คูพิพาทเจรจากันเพื่อระงับขอพิพาท และบุคคลที่สามทําความเห็นของตนเสนอใหคูพิพาทพิจารณา

เพื่อปฏิบัติตาม หากคูพิพาทเห็นคลอยตามก็จะเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความตามความเห็น

ของบุคคลที่สามนี้ ซึ่งมักไดรับการเลือกใหมาทําหนาที่น้ี ก็เพราะเปนบุคคลที่คูพิพาทยอมรับนับถือ

ในเร่ืองคุณธรรม หรือความสามารถ (พิชัยศักด์ิ หรยางกรู , 2545, หนา 43) และไดใหค วามหมาย

ของการไกลเกลี่ยขอพิพาท ไวดังน้ี “การไกลเกลี่ยขอพิพาท ” (Mediation) เปนการระงับขอพิพาทที่

ทําลงโดยบุคคลที่สามโดยกาวไป ไกลนอยกวาการประนอม (Conciliation) ขอพิพาท กลาวคือ การ

ไกลเกลี่ยขอพิพาท บุคคลที่สามเพียงแตชักจูงใหคูพิพาทเจรจากัน แตในชั้นประนอมขอพิพาทน้ัน 

บุคคลที่สามไดเสนอแนะทางออกใหแกคูพิพาทดวย แตเปนการแนะนํา กลาวคือ คูพิพาทไมถูก

ผูกมัดใหตองปฎิบัติตาม (พิชัยศักด์ิ หรยางกรู, 2545, หนา 120) 

 อาจารยวิชา มหาคุณ ไดกลาวไววา การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) หมายถึง 

กระบวนการซึ่งมีการต้ังคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผยและเปนกลางระหวางคูความ เพื่อใช

ความพยายามแกไขความขัดแยงในทางแพงใหบรรลุถึงขอตกลงอั นเหมาะสม ซึ่งตางกับการไกล

เกลี่ยขอพิพาทอยางไมเปนทางการระหวางเพื่อน หรือโดยผูนําในทองถิ่น 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหความหมายของการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) 

หมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีคนกลางเขามาทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูคว ามยุติ

ความขัดแยงโดยการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน 

 สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม (2547, หนา 10-16) อธิบายวา การไกลเกลี่ย

ขอพิพาท ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2525 ไดใหนิยามของคําวา “ไกลเกลี่ย ” ไววา 

พดูจาใหปรองดองกนั พดูจาใหตกลงกัน ทําใหเรียบรอย ทาํใหเสมอกนั แสดงใหเห็นวาบทบาทของ

ผูไกลเกลี่ย หรือคนกลางเปนเพียงผูชวยเหลือใหคูพิพาทตกลงระงับขอพิพาทดวยตัวของคูพิพาทเอง 

ดังน้ันการไกลเกลี่ยขอพิพาท หมายถึง วิธีการระงับขอพิพาทโดยบุคคลที่สามที่เรียกวา “ผูไกล

เกลี่ย ” ในการทาํหน าที่ชวยเหลือเสนอแนะแนวทางและหาทางออกใหกับคูพิพาทเพื่อตกลง

ประนีประนอมยอมความกันนั่นเอง 

 ปรัชญา อยูประเสริฐ (2547, หนา 125-135) ไดใหความหมายวาการไกลเกลี่ยหรือการ

ประนีประนอมขอพิพาท คือ การที่คูพิพาทตกลงยินยอมใหบุคคลที่สามซึ่งเปนคนกลางที่มีความ

เปนอิสระและความเปนกลาง แตไมมีอํานาจชี้ขาดขอพิพาททําการชวยเหลือในการเจรจาไกลเกลี่ย
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ขอพิพาทใหทั้งสองฝายยินยอมลดหยอนผอนปรนใหแกกัน จนกระทั่งสามารถตกลงกันไดโดยทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับขอพิพาทกันตอไป 

 ภานุ รังสีสหัส (2548, หนา 1-41) ไดใหความหมายการไกลเกลี่ย คือกระบวนการระงับ

ขอพิพาทที่มีบุคคลที่สามมาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ โดยเปนผลิตผลประการ

หนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากการลมเหลวของการเจรจาตอรองแตมิใชเปนสิ่งที่เขามาแทนการเจรจาตอรอง 

 โชติชว ง ทัพวงศ (2539, หนา 45-56) ไดใหความหมาย “การไกลเกลี่ย ” หมายถึง 

กระบวนการแกปญหาขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สามที่เปนคนกลางเขามาชวยเหลือ แนะนําในการ

เจรจาตอรองของคูความเพื่อระงับขอพิพาท 

 เมื่อพิจารณาความหมายของคําวาไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) และการประนอมขอ

พิพาท (Conciliation) น้ันเห็นไดวา มีความหมายใกลเคียงกันอยางยิ่ง สามารถใชแทนกนัได อันจะ

เห็นไดจาก United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL หรือ คณะกรรมา- 

ธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการแหงสหประชาชาติวา

ดวยกฎหมายการคาระหว างประเทศ มีฐานะเปนองคกรระหวางประเทศ มีสํานักงานใหญอยูที่กรุง

เวียนนา ประเทศออสเตรีย ต้ังขึ้นโดยมติสมัชชาใหญที่ 2205 ในสมัยประชุมสามัญที่ 21 เมือ่ 17 

ธันวาคม ค .ศ.1966 ตามญัญติที่เสนอโดยผูแทนของประเทศฮังการี ความมุงหมายของ

คณะกรรมาธิการคือ ปรับปรุงกฎหมา ยวาดวยการคาระหวางประเทศโดยมุงหมายใหกฎหมาย

เหลาน้ันเปนเอกภาพและคํานึงถึงการแกไขเพื่อไมใหประเทศดอยพัฒนาตองเสียเปรียบที่เคย

เปนอยู) ไดเสนอคํานิยามไววา การประนอมขอพิพาทเปนกระบวนการหนึ่งไมวาจะมีการเรียกชื่อ

แตกตางกัน เชน Conciliation, Mediation, Neutral Evaluation และกระบวนการอ่ืนๆ โดยคูพิพาท

รองขอใหบุคคลที่สามหรือบุคคลที่อยูในองคคณะที่เปนกลาง (Neutral) ไมฝกใฝฝายใด (Impartial) 

มีความเปนอิสระ (Independent) ใชความพยายามที่จะใหคูพิพาทสามารถระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น

รวมกันดวยความสมัครใจ ทั้งนี้ไมวาขอพิพาทนั้นจะเกิดจากสัญญาหรือความสัมพันธทางกฎหมาย

หรือไมก็ตาม 

 สมชาติ โลกสันติสุข เห็นวา ความหมายของทั้งสองคํามีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย 

โดยเฉพาะการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการที่ยืดหยุนกวาการประนอมขอพิพาทและแนวทางหรือ

วิธีการจะประคั บประคองใหคูพิพาทตกลงกันไมไดมีการกําหนดใหคํานึงถึงสิทธิ หนาที่ ประเพณี

ทางการคา พฤติการณตางๆ รวมทั้งวิธีการที่คูพิพาทเคยปฏิบัติตอกันมาเหมือนกับการประนอมขอ

พิพาท สวนในเร่ืองการประนอมขอพิพาทนั้นบทบาทของผูประนอมขอพิพาทมีมากกวาผูไกลเกลี่ย

ขอพิพาทโดยผูประนอมขอพิพาทจะตองทําขอเสนอแนะหรือความเห็นหรือการทํารายงานพรอม
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ขอเสนอแนะ หรือความเห็นและมักจะใชสลับกันไปมาในความหมายที่ใกลเคียงกัน (สมชาติ     

โลกสันติสุข, 2547, หนา 18) 

 มนตรี ศิลปมหาบัณฑิต เห็นวา ในประเทศไทย ความหมายของการไกลเกลี่ยขอพิพาท

และการประนอมขอพิพาทมิไดมีความหมายที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน สําหรับบางประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกาความหมายหรือกระบวนการของการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) และการ

ประนอมขอพิพาท (Conciliation) มีการแยกออกจากกันโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทน้ันเปนวิธีการที่

ใหความสํา คัญกับคูความในการใหความชวยเหลือทั้งสองฝายในการหาขอตกลงรวมกันสําหรับ

กระบวนการประนอมขอพิพาทนั้นมักกระทําผานทนายความของแตละฝาย โดยผูประนอมขอ

พิพาทแทน ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและผูประนอมขอพิพาทไมมีอํานาจบังคับใหคูพิพาทตกลงกัน ไมมี

อํานาจใหคําตัดสินหรือ กาํหนดผลลพัธแหงการเจรจาใหแกคูความ แตจะลดความตึงเครียดและ

สรางบรรยากาศที่ดีในการเจรจาหรืออาจเสนอแนวทางในการตกลงใ หแกคูพิพาทได ในลักษณะ

สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย (มนตรี ศิลปมหาบัณฑิต, 2545, หนา 12) 

 กลาวโดยสรุป การไกลเกลี่ย คือ  กระบวนการระงับขอพิพาท ระหว างบุคคลสองฝาย ที่มี

บุคคลที่สามหรือคณะกรรมการเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ 

 การไกลเกลี่ยจะชวยใหคูกรณีทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุถึงขอตกลงรวมกัน

จากกรณีที่มีการพิพาทกันน้ันได โดยผูไกลเกลี่ยจะเปนผู คอยกระตุน แนะนํา โนมน าว เสนอแนะ 

แปลความหรือชี้แนะหนทางที่เปนไปไดในการแกไขปญหาขอพิพาทใหแกคูความ 

 วัตถุประสงคของการไกลเกลี่ย ไมใชเพื่อชี้แนะขอตกลงใหคูความ วัตถุประสงคที่แทจริง 

คือ การเขาไปชวยใหคูความทําการเจรจาตอรองงาย และเกิดอํานวยค วามสะดวกในการติดตอเจรจา

ระหวางคูความสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรในการเจรจาจนคูความสามารถบรรลุขอตกลง 

รวมกันไดหรือมองเห็นทางออกของปญหา ผูไกลเกลี่ยจึงเปนผูที่พยายามนําทางใหคูความเพื่อที่

พวกเขาจะพบทางออกของปญหาที่เปนที่พอใจของทั้งสองฝาย 

 การไกลเกลี่ยเปนเร่ืองที่ตองอาศัยความสมัครใจของคูความทั้งสองฝายเปนสําคัญ ดังนั้น 

ฝายใดฝายหน่ึงอาจยกเลิกการไกลเกลี่ยเสียเมื่อไรก็ยอมได เชนเดียวกับผูไกลเกลี่ยก็อาจจะถอนตัว 

จากการไกลเกลี่ยไดเชนกัน ความต้ังใจจริงของคูความที่ตองการใหไกลเกลี่ยเปนหัวใจสูความสําเร็จ 

ซึ่งผูไกลแกลี่ยจะตองคอยสังเกต และใชใหเปนประโยชนตอการไกลเกลี่ยตอไป (กรมคุมประพฤติ , 

2544, หนา 1) 

 ปญหาขอพิพาทไมไดจํากัดที่จะเกิดขึ้นระหวางบุคคลเทาน้ัน แตอาจเกิดขึ้นไดระหวาง

กลุม ระหวางประเทศ เชน ปญหาความขัดแยงระหวางกลุ มเชื้อชาติ กลุมภาษา กลุมศาสนา และใน
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ขณะเดียวกันการไกลเกลี่ยก็ไมจําเปนตองมีความผิดเกิดขึ้นเสียกอน แตสามารถดําเนินการไดกอนที่

จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท (สุดสงวน สุธีสร, 2541, หนา 43-47) 

 1.  กลุมอาชญาวิ ทยาแนวสันติวิธี กลุมนี้มองวาวัตถุประสงคหลักของอาชญาวิทยาคือ 

การสงเสริมความสงบสุข สังคมที่ยุติธรรม ดังนั้นแนวคิดสันติวิธีพยายามนําเร่ืองหลักของศาสนา

และหลักปรัชญามาประยุกตในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด มีมุมมองวา การที่รัฐใชวิธีการ

ลงโทษและควบคุมอาชญากร รมกลับเปนการกระตุนและสนับสนุนใหมีการทําผิดมากขึ้น ลารร่ี 

ทิฟต (Larry Tifft) และเดนิส ซลัล ิแวน (Dennis Sullivan) ไดเขียนหนังสือเร่ือง The Mask of Love 

สรุปไดวา การลงโทษที่รุนแรงของรัฐเปรียบไดเชนเดียวกับพฤติกรรมอาชญากรรมที่ผูกระทําผิดได

กระทําไป หรือแปลวาการถูกควบคุมโดยรัฐ มีลักษณะคลายกับการที่ผูกระทําผิดไดละเมิดผูอ่ืน มัน

จึงไมตางกัน ไมมีการแกไขปรับปรุง แตรัฐตองการมีอํานาจในการจัดการกับคนที่ทําผิดโดยลําพัง 

กลุมสันติวิธีเสนอวิธีการไมใชความรุนแรง (Non – violent method) รูจักกันในนามของ “กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ” (Restorative Justice) แนวคิดเชิงสมานฉันทปฏิเสธการลงโทษ เห็นวาการ

ลงโทษที่เปนทางการไมสามารถปองกันอาชญากรรมและควบคุมอาชญากรรมได ควรใหชุมชนเขา

มามีสวนรวมและการแกไขและปรับปรุงพฤติกรรมของผูกระทําความผิดแทน รัฐควรออกหางมาก

ที่สุด การที่รัฐเขามาเกี่ยวของทําใหผูกระทําผิดถูกตีตรา แตถาชุมชนเขามาดูแลผูกระทําผิดแทน 

สังคมจะยกโทษและยอมรับการแกไขตนเองและยอมรับเขากลับคืนสูสังคม ผูกระทําผิดสามารถ

กลับมาเปนคนดีของสังคมไดในที่สุด 

 2.  กลุมทฤษฎีความขัดแยงทางสังคม โดย วิลเลม บอนเกอ ร (Willem Bonger) เชื่อวา

อาชญากรรมเปนเร่ืองของสังคม ไมไดเกี่ยวของกับชีววิทยาหรืออ่ืนๆ แตอาชญากรรมเปนเร่ือง

เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย เขาเชื่อวาเพราะสังคมถูกแบงออกเปนสองกลุม คือกลุมมี (Have 

Group) และกลุมไมมี (Have – not group) เกิดจากระบบของก ารผลิตที่สังคมแบงคนออกเปนสอง

กลุม คือ กลุมปกครอง (Ruling Class) และ กลุมดอยกวา คือกลุมผูถูกปกครอง (Inferior Class) 

กฎหมายมีไวเพื่อรับใชกลุมผูปกครอง แมจะแสดงใหเห็นวากฎหมายมีเพื่อปกปองสมาชิกของทั้ง

สองกลุมก็ตาม แตการลงโทษที่เกิดขึ้นมักจะเกิด กับกลุมผูดอยกวา เพราะไปทําใหเสียประโยชน

ของกลุมผูปกครอง จากการศึกษานี้มุงเนนประเด็นสังคมระบบทุนนิยม (Capitalist System) ภายใต

ระบบนี้ทุกคนจะเปนเจาของผลผลิต ความมุงหวังในการแสวงหาผลกําไรจะหมดไป ความเห็นแก

ตัวและการแขงขันจะจํากัดขึ้นโดยที่ผลประโยชน สวนรวมจะมากอน ระบบสังคมนิยมจะสามารถ

ทําใหกระบวนการยุติธรรมมีความเปนธรรมมากขึ้นอาชญากรรมจะลดลง 
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 วัตถุประสงคในการไกลเกลี่ยประกอบดวย 

 1.  เพื่อชวยใหคูกรณีทั้งสองฝาย ใหไดรับความพึงพอใจมากที่สุด ในผลที่ไดรับจากการ

ไกลเกลี่ย 

 2.  หลีกเลี่ยงการตัดสินคดีของศาล 

 3.  เพื่อชวยเหลือคูกรณีใหเขาใจเงื่อนไข และผลกระทบในอนาคตของการตกลงกัน 

 4.  ตระเตรียมใหคูกรณีเห็นภาพการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย การแกปญหาที่ไมอาจ

ตกลงกันได ที่จะเกิดขึ้น 

 5.  เพื่อลดระดับความคิดความตองการของคูความที่จะนําคดีไปสูศาลแตเพยีงอยางเดียว 

 6.  เพื่อชวยเหลือใหคูกรณีไดอยูรวมกัน คบหาสมาคมดวยความสงบสุขตอไป 

 ประโยชนของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 1.  เปดโอกาสใหเกิดความรวมมือกันระหวางคูกรณี 

 2.  เปนแนวทางและเคร่ืองมือใหคูกรณีสรางความตกลงกันใหเกิดประโยชน 

ที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง 

 3.  ลดบาดแผลของอารมณ ความรูสึกที่รุนแรง และผลกระทบทางจิตวิทยา ในเร่ืองที่เปน

ปฏิปกษตอกัน 

 4.  ลดการแขงขัน แกงแยงซึ่งกอใหเกิดการเจ็บแคน โกรธเคืองกัน 

 5.  ชวยเหลือคูกรณีในการแลกเปลี่ยนความคิด ขอมูล และสรางทางเลือกตางๆ ที่จะ

นําไปสูความตกลงกัน 

 ประเภทของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 ขอพิพาทอันเกิดจากความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคลในสังคมไมวาจะเปนสังคมไทย

หรือสังคมประเทศอ่ืนๆ ยอมเกิดขึ้นไดอยูทุกขณะ แมคูสัญญาจะรางสัญญาใหดีที่สุดเพียงใด ก็ไม

อาจปองกันไมใหเกิดขอพิพาทได เพื่อใหขอ พิพาทไมบานปลายและเสียหายตอคูพิพาทมากเกินไป 

คูพิพาทควรจะหาหนทางประนีประนอมยอมความ (Negotiation for Settlement Conciliation) โดย

สนัติระหวางกนักอน (ธาดา ศาสตรสาธิต , 2542, หนา 60) กระบวนการระงับความขัดแยงหรือขอ

พิพาทโดยสันติวิธีแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท ประนีประนอมยอมความ มี 2 ประเภท คือ 

 1.  การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล (Court Annexed Conciliation or Mediation) 

 2.  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล (Out – of – court conciliation or Mediation) 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล (Court Annexed Conciliation or Mediation) 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกรณีที่คูพิพาทนําคดีขึ้นฟองรองตอศาล และในระหวางที่ศาล

กําลังดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีดังกลาวอยู คูพิพาทไดทําความตกลงกันในขอพิพาท ซึ่งความ
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ตกลงน้ีมักเกิดจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทของผูพิพากษา เมื่อเห็นวาขอพิพาทในคดีสามารถที่ จะ

ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทได เมื่อขอพิพาทสิ้นสุดลงโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาท จึงมีการทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้น ซึ่งหากผูพิพากษาเห็นวาสัญญาประนีประนอมดังกลาว

ถูกตองตามกฎหมาย ศาลก็จะพิ จารณาใหเปนไปตามที่ไดยอมความ ในหลายๆ ประเทศไดให

ความสําคัญในเร่ืองการไกลเกลี่ยขอพิพาทและไดมีการออกกฎหมายมารองรับและใหความสําคัญ

ในเร่ืองนี้ไวมาก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกกฎหมายในเร่ือง Uniform Mediation Act 

ประเทศอังกฤษไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ Civil Commercial Mediation Code of Practice 

ประเทศญ่ีปุ นไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ Law for Conciliation of Civil Affairs และ

คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (Uncitral) ไดมกีารออก

ขอบังคับ UNCITRAL Conciliation Rules (1980) และตอมาภายหลังมีการออกกฎหมาย Uncitral 

Model Law on International Commercial Conciliation (2002) เพื่อใชบังคับกับการไกลเกลี่ยขอ

พิพาททางการคาระหวางประเทศ 

 สําหรับประเทศไทยการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความใน

ศาลทั่วไปแยกพิจารณาไดเปน 2 วิธีการ คือ การประนอมขอพิพาทในหองพิจารณาและการ

ประนอมขอพิพาทตามระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเกิดการประนอมยอมความในศาล ซึ่ง

การประนอมขอพิพาทในหองพิจารณาเปนอํานาจของผูพิพากษาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 20 ทวิ ซึ่งบัญญัติเพิ่มเติมใน พ.ศ.2542  

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล (Out – of – court conciliation or Mediation) 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลานับแตเร่ิมมีขอพิพาทเกิดขึ้น การ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งคูกรณีพิพาทยินยอมใหบุคคลภายนอก

หรือองคกรภายนอกทําการไกลเกลี่ ยขอพิพาทให โดยศาลไมไดมารวมรับรูถึงการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทน้ันดวย จึงสรุปสาระสําคัญของการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดังน้ี 

 1.  ความยินยอมใหไกลเกลี่ยขอพิพาทของคูกรณีพิพาท บุคคลที่สามที่จะเขามาชวยไกล

เกลี่ยขอพิพาทตองอาศัยความยินยอมของคูกรณีทั้งสองเปนสํา คัญ ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนที่จะ

ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทตองใหคูกรณีทั้งสองแสดงความยินยอมไวเปนลายลักษณอักษรลงชื่อ

คูกรณีทั้งสองฝาย 

 2.  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท กฎหมายไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ดังน้ันบุคคลใดก็ตามที่

คูกรณีพิพาทยอมใหทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท ก็ยอมมีอํานาจที่จะดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท แต

บุคคลที่สามจะเขามาทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทนาจะเปนบุคคลที่คูกรณีทั้งสองฝายรูจักเปนอยางดี 

จึงยินยอมใหทําการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
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 3.  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเกิดขึ้นดวยความสมัครใจของคูกรณี ตางจากการไกล

เกลี่ยขอพิพาทในศาล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นดวยความสมัครใจหรือถูกบังคับเมื่อศาลมีคําสั่งใหไกลเกลี่ย

ขอพิพาท 

 4.  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล ขอตกลงที่สมประโยชนแกคูกรณีทั้งสองฝายมาก

ที่สุดเปนสิ่งที่ประสงค ตางจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลที่มุงถึงประสิทธิภาพของการไกลเกลี่ย

ขอพิพาท นอกจากน้ันการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลคูกรณีมีสวนรวมโดยตรงในการเจรจา 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลในตางประเทศมักนิยมทําการไกลเกลี่ย ตัวอยางเชน ที่

กรุงวอชิงตัน ดี .ซี สหรัฐอเมริกา มีการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล ซึ่ งเปนการดําเนินงานของศูนย

ไกลเกลี่ยขอพิพาทของเอกชน โดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดแก ทนายความที่มีประสบการณในการ

ทํางานมากกวา 20 ป หรือผูพิพากษาที่เกษียณอายุเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท การไกลเกลี่ยขอพิพาท

นอกศาลนี้มักจะปรากฎเปนทางเลือกของการระงับขอพิพาท โดยคูสัญญาจะระบุในสัญญาไววา

หากมีการผิดสัญญากันจนเกิดเปนขอพิพาทกันขึ้นจะตองนําคดีมาไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนที่จะนํามา

ฟองรอง (สุทธิพล ทวีชัยการ และนวลละออ วัฒโน, 2547, หนา 29) 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล เปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนดําเนินกระบวนพิจารณา

ของศาล ซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคูกรณีใหระงับขอพิพาทโดยวิธีไกลเกลี่ยขอพิพาท ผูไกล

เกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลภายนอกมิใชผูพิพากษา คูกรณีคาดหวังวาผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะใช

ความสามารถของเขาเพื่อนําไปสูการบรรลุขอตกลงระงับขอพิพาทรวมกัน ทั้งนี้ผูไกลเก ลี่ยขอ

พิพาทที่ไดรับการแตงต้ังจะเปนบุคคลที่คูกรณีทั้งสองฝายมีความเห็นรวมกันวามีความเหมาะสม

โดยพิจารณาวาเปนบุคคลที่เคารพนับถือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนผูทรงคุณวุฒิ หรือแตงต้ังผู

ไกลเกลี่ยขอพิพาทจากบัญชีรายชื่อผูไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งจดทะเบียนไว ณ ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท 

สํานักระงับขอพิพาทซึ่งมีทั้งอดีตผูพิพากษา และบุคคลที่มีความรูความสามารถที่มีคุณสมบัติตามที่

ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกําหนด และผานการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทแลว ทั้งน้ีสถาบันไดจัดทํา “ขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวยการประนอมขอพิพาท สถาบัน

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2533” ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการระงับขอพิพาท 

 รูปแบบวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูเสียหายกับผูกระทําผิด 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมีคนกลางเรียกวา ผูไกลเกลี่ย ซึ่งผานการอบรมมาอยางดี  มา

เปนผูใหความชวยเหลือไกลเกลี่ย เพื่อมุงใหผูกระทําความผิดยอมรับผิดในการกระทําของเขา และ

ยอมรับผิด รวมทั้งพรอมที่จะขอโทษชดเชยหรือแกไขตนเองไมกระทําผิดซ้ําอีก ขณะเดียวกันก็มุงที่

จะทําใหผูเสียหายพอใจและใหอภัย แตกอนที่จะใหผูเสียหายและผูกระทําผิดมา พบกันวิธีการ
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ดังกลาวน้ีใชกันมากในแคนนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน ออสเตรีย เนอรเวย และ

ฟนแลนด (ไพบูลย บุญยรัตน, 2551, หนา 29) 

 1.  การประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferencing) เปนการไกลเกลี่ยขอพิพาท

อีกรูปแบบหน่ึง โดยนอกจากจะมีผู กระทําผิดผูเสียหายและผูไกลเกลี่ยแลว ยังมีตัวแทนของชุมชน 

ครอบครัวของทั้งสองฝายเขารวมปรึกษาหารือ ประชุมกันถึงแนวทางในการจัดการกับความผิดที่

เกิดขึ้น นับเปนการจัดการกับความผิดที่เกิดขึ้นที่แตกตางจากการพิจารณาคดีทั่วไป โดยยอมรับ

ความเทาเทียมกันของทุกฝายในการที่จะตกลงแกไขปญหารวมกัน 

 การประชุมเร่ิมจากการที่ทุกฝายจะเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ความรูสึก โดยผูไกลเกลี่ยที่

จะแปลเปลี่ยนความขัดแยงใหกลับเปนความเขาใจ และทําใหการจัดการกับความผิดที่เกิดขึ้นเปนไป

ในทางสรางสรรค โดยเร่ิมจากการใหผูกระทําผิดสํานึก และรับผิดชอบในการกระทําพรอมทั้งทําสิ่ง

ใดในการชดเชยใหผูเสียหายและชุมชน ในขณะที่ผูเสียหายและชุมชน ก็ใหอภัยและพรอมที่จะ

ชวยเหลือใหผูกระทําผิดไมกระทําผิดซ้ําอีก วิธีการน้ีมีใชในนิวซีแลนด ออสเตรเลีย แอฟริกาใต 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา รวมถึงประ เทศไทย ไดนําหลักการมาใชในการพิจารณาในคดี

ความผิดที่เกี่ยวกับกรณีที่ผูตองหาเปนเยาวชน และความผิดมีอัตราโทษไมสูงมากนัก 

 2.  การลอมวงพิจารณาความ (Sentencing Circle) เปนการพิจา รณาความที่มีรูปแบบไม

เปนทางการโดยผูพิพากษา อัยการ ทนายความ จําเลย ผูเสียหาย ญาติ และครอบครัว ตลอดจนพยาน

และตํารวจ จะมาน่ังลอมวงเปนวงกลมเพื่อพิจารณาความที่เกิดขึ้น โดยใหแตละฝายทุกคนไดพูดถึง

เหตุการณที่เกิดขึ้น ความรูสึกตอเหตุการณ จากน้ันจึงเปนความเขาใจรวมกัน การยอมรับผิดของ

ผูกระทําผิด การใหอภัยของฝายผูเสียหาย และการชดเช ยความเสียหายฝายผู กระทําผิดจะชดเชย

ใหกับผูเสียหายหรือสังคม รวมทั้งที่ประชุมจะรวมกันกําหนดวิธีการลงโทษที่เหมาะสมกับผูกระทํา

ผิดที่จะชวยปองกันการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก 

 วิธีพิจารณาความน้ี จึงเปรียบเหมือนคนในชุมชนที่รวมกันจัดการกับการกระทําผิดที่

เกิดขึ้นโดยใชการพิจารณาแบบไมเปนทางการ ทุกคนนั่งลอมวงเสมอกันและชวยกันคิดหาหนทาง

ที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมตอทุกฝายมากกวาที่จะเนนการลงโทษโดยที่ผูเสียหายไมไดอะไร

ทดแทน 

 การตกลงไกลเกลี่ยและการลอมวงพิจารณาความ อาจลงเอยโดยการใหผูกระทําผิด

ยอมรับและทํากิจกรรมตางๆ เพื่ อชุมชน เชน การทํางานบริการสาธารณะ หักเงินเขากองทุน

สงเคราะหเหยื่ออาชญากรรม ชดใชคาเสียหายใหกับผูเสียหาย และรวมในการอภิปรายเพื่อให

ความรูในการปองกันอาชญากรรม กับชุมชน ในขณะที่ชุมชนเองก็มีการรวมกลุมในการสงเคราะห

ผูพนโทษ และชวยเหลือผูเสียหาย 
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 ในแคนนาดา ตํารวจ ที่ทํางานดานชุมชนสัมพันธจะรับบทบาทในเร่ืองนี้ ตํารวจเหลานี้

ใกลชิดกับชุมชน ผูเสียหายและผูกระทําผิดจะทําหนาที่ในการดําเนินการขางตน การใหความรูและ

การปองกันอาชญากรรม โดยการทํางานอยางใกลชิดกับผูนําชุมชน เมื่อมีคดีเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนเกดิขึ้น ตํารวจจะสงเขาโครงการโดยมีผูไกลเกลี่ย ผูนําชุมชน รวมกันเปนคณะในการตกลง

ของคูคดี หากตกลงกันไมไดก็ไมตองดําเนินคดีในชั้นศาล หากมีกิจกรรมที่ผูกระทําผิดจะตอง

กระทําก็รองขอใหศาลพิจารณาสงตอไป กระบวนการดังกลาวนี้จะใชเวลาไมเกิน 1 เดือน โดยไม

ตองรอการพิจารณาคดีเปนป 

 ในออสเตรเลีย มีการนําระบบการลอมวงพิจารณาความไปใชในคดีเด็กและเยาวชน และ

คดีอาญาทั่วไป จุดประสงคก็เพื่อที่จะเบี่ยงเบนผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมแบบด้ังเดิม 

โดยการใหโอกาสผูกระทําผิดเขามาแกไขปญหาขอพิพาทในที่ประชุมแทนการพิจารณ าคดีในศาล 

ยกเวนในกรณีผูกระทําผิดปฎิเสธคดี และตองการที่จะพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน การประชุมแตละ

คร้ังใชเวลา 1 – 2 ชั่วโมง จะประกอบดวยผูเสียหาย ผูกระทําผิด และญาติพี่นองของทั้งสองฝาย และ

คนที่เกี่ยวของอ่ืนๆ รวมทั้งผูนําชุมชน 

 ปจจุบันการพิจารณาคดีโดยชุมชนมีกฎหมายรับรอง บางรัฐดําเนินการโดยตํารวจ บางรัฐ

ดําเนินการโดยอัยการ บางรัฐผานอํานาจศาล และบางรัฐโดยองคกรศาสนาใชกับคดีเด็กและเยาวชน

สวนใหญ และคดีอาญาในบางสวน นอกจากนี้บางประเทศมีการประยุกตใชแนวคิดนี้กับงาน

ราชทัณฑ กลาวคือ ใหเหยื่อและชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการราชทณัฑ 

 การฟนฟูความยุติธรรม จะใชในคดีที่ผูกระทําผิดรับสารภาพ หรือยอมรับผิด และทั้ง

ผูเสียหายและผูกระทําผิดยินยอมที่จะเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ย โดยสวนใหญใชกับการ

กระทําความผิดฐานลักทรัพย ทํารายรางกาย ปลน บุกรุก กรรโชก ฉอโกง ยัก ยอก และคดีทางเพศ 

ในสวนของขั้นตอนที่จะนําการฟนฟูความยุติธรรมมาใชน้ัน อาจทําไดในขั้นตอนของตํารวจ อัยการ 

หรือศาล ภายหลังการพิจารณาคดี โดยเปนคําสั่งศาล ทั้งนี้บางประเทศจะใหหนวยงานใน

กระบวนการยุติธรรมเปนผูดําเนินการหรือรวมกันระหวางฝายรัฐกับชุมชนซึ่งรวมถึงการดําเนินการ

ติดตามดูแลใหเปนไปตามขอตกลงที่ทํากันไวดวย อยางไรก็ตามในตางประเทศสวนมาก จะใช

กระบวนการฟนฟูความยุติธรรมกับคดีเด็กและเยาวชน แตก็มีหลายประเทศที่ใชในคดีอาญาทั่วไป

เชนกัน ทั้งนี้จะตองมีกฎหมายรองรับใหอํานาจในการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวนี้ 

 การฟนฟูความยุติธรรม เปนทางเลือกในการจัดการกับการกระทําผิดที่แตกตางไปจาก

กระบวนการยุติธรรมแบบด้ังเดิม ซึ่งเนนการลงโทษผูกระทําผิด การฟนฟูความยุติธรรม จะเนนการ

ฟนฟูความยุติธรรมใหกลับคืนมา โดยใหผูกระทําผิดรับผิดชอบและชดเชยใหผูเสียหาย และชุมชน

ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้โดยมีกระบวนการไกลเกลี่ย ซึ่งทุกฝายจะเขามามีบทบาท สวนรวมในการ
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วางแผนรวมกันในการชดเชยคาเสียหาย และทําใหความยุติธรรมกลับคืนมา การฟนฟูความยุติธรรม

จึงเปนกระบวนการยุติธรรมทั้งผูเสียหายและผูกระทําผิด  

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทจะเกิดขึ้นอยางไร 

 กระบวนการไกลเกลี่ยอาจเ กิดขึ้นโดยความสมัครใจของคูกรณี หรือโดยศาลกาํหนด ผู

ไกลเกลี่ยจะเปนคนกลางและเปนผูที่มีสวนรวมสําคัญของกระบวนการไกลเกลี่ย ทําหนาที่และมี

บทบาทชวยเหลือการไกลเกลี่ย ในเร่ืองที่เปนหลักๆ แตละกรณีไป ในอันที่จะทําใหบรรลุผลในการ

ยุติขอพิพาทและเกิดความสมานฉันทระหวางคูกรณี 

 จุดมุงหมายของผูไกลเกลี่ยก็คือชวยเหลือแยกแยะประเด็นขอพิพาท กระตุนใหมีการยื่น

ขอเสนอและชวยเหลอืในการเจรจา โดยมวีตัถปุระสงคหลกัในหัวใจวา จะกอใหเกิดการตกลงกัน

ดวยดี และเหมาะสมเปนธรรมตามความตองการของคู กรณีทั้งสองฝายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ผู

ไกลเกลี่ยจะตองอธิบายเรียบเรียง ถกปญหา สื่อสัมพันธใหเกิดความรวมมือกัน พรอมกับจัดการกับ

ขอขัดแยงไปดวย ในขณะเดียวกันผูไกลเกลี่ยไมอยูในฐานะที่จะตัดสินเร่ืองใดๆ ใหกับคูกรณี แต

ชวยเหลือคูกรณีในขบวนการที่จะตัดสินใจดวยตนเอง หลังจากความตกลงกันบรรลุผลสําเร็จแลว  ผู

ไกลเกลี่ยจะทําการรางบันทึกความเขาใจกัน ทบทวน และขอความยินยอมจากคูความและทนายความ

หรือที่ปรึกษากฎหมายของคูความ 

 บทบาทของทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 การไกลเกลี่ยขอพิพ าทไมไดมีวัตถุปรสงคที่จะเขามาแทนที่ทนายความ หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย ซึ่งไมสามารถแกปญหาขอขัดแยงใหคูกรณี แตกับคูกรณีจะไดรับการสนับสนุนใหมีที่

ปรึกษาทางกฎหมายอยางมีอิสระเสมอ เพราะวาผูไกลเกลี่ยไมอยูในฐานะที่จะใหคําปรึกษากฎหมาย

และยังตองหามที่จะ ใหคําปรึกษากฎหมายใดๆ แกคูกรณี แมวาผูไกลเกลี่ยบางคนจะเปนนัก

กฎหมายก็ตาม 

 บทบาทของผูไกลเกลี่ย คือ เปนคนกลางไมใชมาแทนที่ผูใหคําแนะนํากฎหมาย ไมไดมา

ทําหนาที่แทนคูความฝายใดๆ แตมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะชวยเหลือคูกรณีใหสามารถบรรลุขอตกลง

ไดดวยตนเ อง การตัดสินใจที่จะทําการตกลงในกระบวนการไกลเกลี่ย เปนเร่ืองที่คูกรณีจะไดรับ

การแจงเตือนวาเปนเร่ืองของการสมัครใจ ไมมีใครบังคับได การตัดสินใจดวยตนเองเปนหัวใจ

สําคัญ ทนายความอาจจะเขารวมการพิจารณาการไกลเกลี่ย คูกรณีจะไดรับอนุญาตใหติดตอกับ

ทนายความ หรือที่ปรึกษาไดเสมอ เมื่อมีปญหาที่จะตองถามเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของตนเองตาม

กฎหมาย เมื่อไดรับการยืนยันจากทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายอยางเต็มที่แลว จะทําใหเกิดใน

กระบวนการไกลเกลี่ยใหบรรลุผลไดเปนอยางมาก 
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 เมื่อสิ้นสุดการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยจะมอบบันทึกการตกลงกันใหไวกับคูกรณีทั้งสองฝาย 

และหรือถาหากจําเปนทนายความจะนําบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขเพื่อเสนอตอศาลตอไป 

 คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 คุณสมบัติของการเปนผูไกลเกลี่ยข อพิพาท ไมมีกฎเกณฑหรือกฎหมายกําหนดไววา

จะตองมีคุณสมบัติอยางไร มีความรูระดับใด 

 ตามความเปนจริงแลว ผูที่จะเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไมจําเปนตองเปนทนายความหรือผู

ที่มีความรูกฎหมายแตอยางใด ผูท่ีมีความรูดานกฎหมายอาจเปนผูไกลเกลี่ยคดีที่ไมมีความสามารถ

ดวยซ้ําไป 

 คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยที่ดีน้ัน ค วรจะเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่คูกรณีมีขอพิพาท

กัน มีประสบการณในเร่ืองน้ันๆ มีความต้ังใจแนวแนในอันที่จะใหคูกรณีสามารถ ทําความตกลงกัน

ไดมีความสุขเปนกลาง คูกรณีมีความเชื่อถือไววางใจ สามารถสรางความเชื่อถือใหคูกรณีไดระหวาง

การไกลเกลี่ย ไมวาในเร่ืองความเปนธรรม การเก็บความลับของคูกรณเีปนนักฟงที่ดี สามารถควบคุม

สถานการณไดดี รูจักสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรขณะอยูในกระบวนการไกลเกลี่ย การ

เตือนสติคูกรณี ชี้ใหเห็นผลประโยชนรวมกันอยางจริงใจ รูจักแยกแยะปญหาขอพิพาท เขาใจ

ความรูสึกของคูกรณี ความเปนนักจิตวิทยาการสรางบรรยากาศ การเร่ิมตนอยางฉันทมิตรกับคูกรณี

ทั้งสองฝาย เปนกุญแจสําคัญของการไกลเกลี่ยที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

 คุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวนับวาเปนสิ่งสําคัญของผูที่จะเปนผูไกลเกลี่ยที่จะนําไปสู

ความสําเร็จ 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 

 เปนที่ทราบกันดีแลววาเมื่อประชาชนเกิดมีขอพิพาทกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็มักจะมา

ขอใหพนักงานสอบสวนชวยเหลือเปนคนกลางไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาทในคดีดังกลาว ดังน้ันจึง

ควรทราบกระบวนการในการไกลเกลี่ย ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  ขัน้ตอนการสอบสวนคดีอาญา 

 ขัน้ตอนในการสอบสวนคดีอาญาในชัน้สอบสวนในปจจุบนัน้ัน สามารถแบงไดเปน 3 

ขั้นตอนใหญ คือ 

  1.1  ขั้นตอนการรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ 

  คํารองทุกข หมายถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแห ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็

ตาม ซึ่งกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนน้ัน ไดกลาวโดยมีเจตนาจะให

ผูกระทําความผิดไดรับโทษ 
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  คํากลาวโทษ หมายถึง การที่บุคคลซึ่งไมใชผูเสียห ายไดกลาวตอเจาหนาที่วามีบุคคล

รูตัวหรือไมก็ดีไดกระทําความผิดอยางหน่ึงขึ้น 

  การรองทุกข หรือการกลาวโทษดังกลาวเปนจุดเร่ิมตน ทําใหพนักงานสอบสวนมี

อํานาจในการสอบสวน คือมีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอ่ืน

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหม ายวิธีพิจารณาความอาญา การที่พนักงานสอบสวนไดทําไป

เกี่ยวกับเร่ืองความผิดที่กลาวหา ก็เพื่อจะไดทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัว

ผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษนั่นเอง 

  การรับคํารองทุกขน้ัน พนักงานสอบสวน จะตองพิจารณาวา ผูที่มารองทุกขเปน

ผูเสียหายหรือสามารถจัดการแทนผูเสียหายไดหรือไม เชนในกรณีความผิดตอสวนตัวน้ัน หากผูมา

รองทุกขไมใชเปนบุคคลผูไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทําผิดฐานใดฐานหน่ึง หรือเปน

บุคคลที่ไมสามารถจัดการแทนผูเสียหายไดตามกฎหมายแลว พนักงานสอบสวนก็ไมมีอํานาจทํา

การสอบสวนไดเพราะคดีความผิดตอสวนตัว กฎหมายหามมิใหทําการสอบสวน เวนแตจะมีการ

รองทุกขตามระเบียบ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121) 

  แตกตางกับคดีความผิดตออา ญาแผนดิน หากความผดิอาญาไดเกดิ หรือมีผูอางหรือ

พนักงานสอบสวนเชื่อวามีการกระทําผิดอาญาเ กิดขึ้นในเขตอํานาจของตน ก็ไมจําเปนต องมีผูมา

รองทุกข หรือกลาวโทษพนักงานสอบสวนสามารถกลาวโทษดวยตนเองและรวบรวมพยานหลกัฐาน

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได 

  คํารองทุกขน้ันตองปรากฎชื่อและที่อยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิด 

พฤติการณตางๆ ที่ความผิดน้ันไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับและชื่อหรือรูปพรรณของผูกระทํา

ผิดเทาที่จะบอกได 

  คํารองทุกขน้ีจะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได ถาเปนหนังสือตองมีวัน เดือน ป 

และลายมือชื่อผูรองทุกข ถารองดวยปากใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว ลงวันเดือนปและลง

ลายมือชื่ อผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกน้ัน กลาวคือเมื่อปรากฎวามีผูประสงคจะรองทุกข หรือ

กลาวโทษตอพนักงานส อบสวน เพื่อใหดําเนินคดีกับผูใดในเร่ืองใดก็แลวแต เปนหนาที่ของ

พนักงานสอบสว นในการจดบันทึกปากคําผูรองทุกข หรือกลาวโทษ โดยการจดบันทึกลงในสมุด

รายงานประจําวันของสถานีตํารวจ จากน้ันจึงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเร่ือง

ที่กลาวหาดังกลาว ทั้งพยานหลักฐานฝายผูกลาวหาและพยานหลักฐานฝายผูตองหา ตามหลักวาดวย

การสอบสวนตอไป โดยผูรองทุกขจะแกคํารองทุกขระยะใดหรือจะถอนคํารองทุกขเสียเมื่อใดก็ได 

  ในคดีที่มิใชความผิดตอสวนตัว หรือความผิดอาญาแผนดิน การถอนคํารองทุกข

เชนน้ันยอมไมไดตัดอํานาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดีน้ั น 
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หมายถึงคดีความผิดตอแผนดิน หรือคดีอาญาแผนดิน ถึงแมวาผูเสียหายจะขอถอนคํารองทุกขไม

ตองการจะให พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูตองหาอีกตอไป พนักงานสอบสวนก็ยังตอง

ดําเนินคดีกับผูตองหาตอไป เพราะเปนคดีที่ไมอาจยอมความไดตามกฎหมาย 

  1.2  ขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน 

  หลังจากที่ไดมีการรับคํารองทุกขหรื อ คํากลาวโทษแลว พนักงานสอบสวน จะตอง

เร่ิมทาํการสอบสวนโดยมชิกัชา สวนจะทาํการสอบสวนทีใ่ด เวลาใดน้ัน แลวแตจะเห็นสมควรโดย

ระหวางการสอบสวนผูตองหาไมจําตองอยูดวย พนักงานสอบสวนจะประวิงเวลาการสอบสวน

ไมได และจะทําการสอบสวนที่ใด เวลาใด ก็สามารถทําได โดยไมจําเปนตองสอบสวนตอหนา

ผูตองหา โ ดยพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถทําได ทั้งนี้

เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง และพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา และเพื่อจะ

รูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา และเพื่อประโยชนแหง

การรวบรวมพยานหลกัฐาน พนักงานสอบสวนมอํีานาจดําเนินการดังน้ี 

   (1) ตรวจตัวผูเสียหาย เมื่อผูน้ันยินยอม 

   (2) ตรวจผูตองหาพิมพลายน้ิวมือ และลายเทา จัดใหมีการชี้ตัวผูตองหา 

   (3) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทําแผนที่ หรือภาพวาด จําลอง ถายภาพ 

   (4) คนหาเพื่อพบสิ่ งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือ

สงสัยวาไดใชในการกระทําผดิ ซึง่อาจใชเปนพยานหลกัฐานไดแตตองปฎิบัติตามหลักวาดวยการคน 

   (5) ออกหมายเรียกพยานบุคคล ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของเขาอาจเปน

ประโยชนแกคดี 

   (6) ออกหมายเรียกผูตองหา 

   (7) ขออนุมัติตอศาลออกหมายจับผูตองหา เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับ 

   (8) สอบสวนปากคําผูตองหา กรณีที่ผูตองหาถูกจับ ถูกเรียก หรือถูกสงตัวมา หรือ

เขามาพบพนักงานสอบสวนเอง รวมทั้งแจงสิทธิใหผูตองหาทราบ 

   (9) นําตัวผูตองหาไปนําชี้สถานที่เกิดเหตุ และทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 

   (10) ปลอยตัวผูตองหาชั่วคราวระหวางการสอบสวน 

   (11) ยื่นคํารองขอผัดฟอง หรือฝากขังผูตองหา 

   (12) ใหมีการถอนคํารองทุกข ในคดีความผิดตอสวนตัว หรือความผิดที่กฎหมาย

ระบุไววาเปนความผิดอันยอมความได 

   (13) เปรียบเทียบปรับในคดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดในชั้นสอบสวน 

   (14) การชันสูตรพลิกศพ 
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  1.3  ขั้นตอนการมีความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน 

  เมือ่พนักงานสอบสวน ไดรวบรวมพยานหลกัฐาน จนครบทกุประเด็นแลว เปนอํานาจ

และหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองรวบรวมเอาบันทึกการสอบสวน และใหเ อาบันทึก

เอกสารซึ่งไดมาอีกทั้งบันทึกและเอกสารทั้งหลายซึ่งเจาพนักงานอ่ืนผูสอบสวนคดีเดียวกันน้ันสง

มารวมเขาสาํนวนไว และเมือ่พนักงานสอบสวนผูรับผดิชอบเห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว กใ็ห

จัดการอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

   (1) ถาไมปรากฎวาผูใดเปนผูกระทําความผิด  กใ็หพนักงานสอบสวนงดการ

สอบสวนหรือมคีวามเห็นทีค่วรใหงดการสอบสวน แลวแตอัตราโทษแหงคดี และสงสาํนวนการ

สอบสวนพรอมความเห็นดังกลาวไปใหพนักงานอัยการพิจารณา 

   (2) ถารูตัวผูกระทําผิดหรือเรียกจับตัวยังไมได เมื่อไดความตามทางการสอบสวน

อยางใด ใหทําความเห็นว าควรสั่งฟอง หรือสั่งไมฟองพรอมกับสํานวนการสอบสวน ยังพนักงาน

อัยการ 

   (3) ถารูตัวผูก ระทําความผิด และผูน้ันถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอยชั่วคราว 

หรือเชื่อวาคงไดตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามทองสํานวนการ

สอบสวนวาควรสั่งฟอง หรือสั่งไมฟองไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน ในกรณีที่สั่งไมฟอง

ใหสงแตสาํนวนพรอมดวยความเห็นไปยงัพนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนมี

อํานาจปลอย หรือปลอยชั่วคราว ถาผูตองหาถูกขังอยูใหขอเอง หรือขอใหพนักงานอัยการขอตอ

ศาลใหปลอย 

   (4) นอกจากน้ันหลงัจากทีพ่นักงานสอบสวนไดสงสาํนวนการสอบสวนไปยงั

พนักงานอัยการพิจารณาแลว พนักงานอัยการมีคําสั่งใหทําการสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวน

ก็มีอํานาจในการสอบสวนอีกคร้ังหน่ึงเฉพาะในสวนที่สอบสวนเพิ่มเติม และเมื่อมีการยื่นฟอง

ผูตองหาตอศาลแลว พนักงานสอบสวนก็ยังมีหนาที่ในการเดินทางไปเบิกความเปนพยานตอศาลใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ไดทําการสอบสวนวาไดทําการสอบสวนมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

 2.  การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาของพนักงานสอบสวนในปจจุบัน  

 เนื่องจากพนักงานสอบสวนรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีอาญาโดยตรง  ดังน้ันจําเปนที่พนักงาน

สอบสวนจะตองรูเกี่ยวกับหลักกฎหมาย  ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญที่จะตองนําไปใช ดังมีรายละเอียด

ตอไปน้ี 

 

 

 



 67 

  2.1  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท สําหรับพนักงานสอบสวนมี

ดังตอไปน้ี 

   (1) ประมวลกฎหมายอาญา  ในความผิดอันยอมความได และความผิ ดลหุโทษ 

ความผิดสองประเภทน้ี เปดโอกาสใหพนักงานสอบสวน หรือผูที่มีผลประโยชนเกี่ยวของเปนผูไกล

เกลี่ยขอพิพาท และใชวิธีการไกลเกลี่ยตามที่ตนเองเห็นวาจะเปนทางที่จะทําใหขอพิพาทยุติลงได 

   (2) ประมวลกฎหมายแพง  ในสวนของความเสียหายทางแพง หรือคดีแพงที่

เกี่ยวเน่ืองคดีอาญา ในสวนของการชดใชคาเสียหาย เมื่อคูกรณีสามารถตกลงกันได ประมวล

กฎหมายแพงก็เปดโอกาสใหมีการทําขอตกลงเปนหนังสือยุติขอพิพาทได และมีผลบังคับไดตาม

กฎหมาย ดังปรากฎตามประมวลกฎหมายแพงมาตรา 850 – 852 

   (3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตามมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 

39 กลาวถึงคดีที่อาจจะระงับไปไดกอนไปถึงศาล เปนการเปดโอกาสใหมีการตกลงกันในความผิด

ที่ยอมความได และความผิดลหุโทษก็ใหชําระคาปรับตามกฎหมาย คดีเปนอันเสร็จเด็ดขาด 

  2.2  ความผิดอันยอมความได ซึ่งพนักงานสอบสวนสามารถไกลเกลี่ยได 

  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานั้น 

ความผิดที่พนักงานสอบสวนสามารถไกลเกลี่ย และเปนผลใหคดียุติไดในชั้นพนักงานสอบสวน

เปนคดีความผิดตอสวนตัว ซึ่งกฎหมายกําหนดไววาใหเปนคดีอันยอมความไดพอจะประมวลไดดังน้ี 

   (1) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

   1.  การเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ในการประกอบการคาของผูอ่ืน

มาใชหรือทําใหปรากฎที่สินคา หีบ หอ วัตถุที่ใชหุมหอ แจงความรายการแสดงราคา จดหมาย

เกี่ยวกับการคาหรือสิ่งอ่ืนทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรื อการคาของ

ผูอ่ืนน้ัน หรือเลียนปาย หรือสิ่งอ่ืนทํานองเดียวกันจนประชาชนนาจะหลงเชื่อวาเปนสินคา หรือ

การคาของตนเปนสถานที่ทําการของผูอ่ืนที่ต้ังอยูใกลเคียง หรือไขขาวแพรกระจาย ซึ่งขอความเท็จ

เพื่อใหเสียความเชื่อถือในสถานที่ การคาสินคา อุตสาหกรรมหรื อพาณิชยกรรมของผูหน่ึงผูใด โดย

มุงประโยชนแกการคาของตน (มาตรา 272 (1) (2) (3)) 

   2.  ขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย 

โดยผูอ่ืน อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทํา ใหเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน หรือกระทาํ

อนาจารบุคคลอายุกวาสิบสามป โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้น

อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลน้ันเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน ความผิด

ดังกลาวน้ีมิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัส หรือถึงแกค วาม
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ตาย หรือมิไดเปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตาม

หนาที่ราชการ หรือผูอยูในความปกครองพิทักษหรือในความอนุบาล (มาตรา 276 วรรคแรก) 

   3.  การพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย 

ใชอํานาจครอบงําผิดครรลองธรรม หรือใชวิธีการขมขืนใจดวยวิธีการอ่ืนใด หรือซอนเรนหญิงซึ่ง

เปนผูลักพาไป (มาตรา 285) 

   4.  การขมขืนใจผูอ่ืนใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมสิ่งใด โดยทํา

ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินขอ งผูถูกขมขืนใจน้ันเอง 

หรือของผูอ่ืน หรือโดยใชกําลังประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจกระทําการตามน้ัน ไมกระทําการน้ัน

หรือยอมจํายอมตอสิ่งน้ัน (มาตรา 309 วรรคแรก) 

   5.  การหนวงเหน่ียวหรือกักขังผูอ่ืน หรือกระทําดวยประการใดใหผูอ่ืนปราศจาก

เสรีภาพในรางกาย (มาตรา 310 วรรคแรก) 

   6.  การกระทําโดยประมาท และการกระทําน้ันเปนเหตุใหผูอ่ืนถูกหนวงเหน่ียว ถูก

กักขัง หรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกาย (มาตรา 311 วรรคแรก) 

   7.  การเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือโทรสารใด ซึ่งปดผนึกของผูอ่ืนไป 

เพื่อลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเชนวาน้ันออกเปดเผยก็ดี ถา

การกระทําน้ันนาจะเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด (มาตรา 322) 

   8.  การลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืน โดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่

โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายย า นางผดุงครรภ พยาบาล นักบวช หมอ

ความทนายหรือผูสอบบัญชี หรือโดยมูลเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพน้ัน แลวเปดเผย

ความลับน้ันในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพ

ดังกลาวในวรรคแรกเปดเผยความลับของผูอ่ืน อันตนไดลวงรู หรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้น ใน

ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด (มาตรา 323) 

   9.  การลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ื นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบ หรือ

การนิมิตในวิทยาศาสตร อันเนื่องมาจากตําแหนงหนาที่วิชาชีพหรืออาชีพอันเปนที่ไววางใจ เป ดเผย

หรือใชความลับน้ัน เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน (มาตรา 324) 

   10.  การทุจริตหลอกลวงผูอ่ื น ดวยการแสดงขอความอันเปนเทจ็ หรือปกปด

ขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจ ง และโดยการหลอกลวงดังกลาวน้ัน ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูก

หลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทําใหผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสาร

สิทธิ (มาตรา 341) 
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   11.  การกระทําความผิดฐานฉอ โกง โดยผูกระทําแสดงตนเปนคนอ่ืน หรืออาศยั

ความเบาปญญาของผูถูกหลอกลวงเปนเด็ก หรืออาศัยความออนแอแหงจิตของผูถูกหลอกลวง 

(มาตรา 342) 

   12.  การกระทาํโดยทจุริต หลอกลวงบุคคลต้ังแตสิบคนขึ้นไปใหประกอบการงาน

อยางใดๆ ใหแกตนหรือใหแกบุคคลที่สามโดยจะไมใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลาน้ัน หรือ

โดยจะใชคาแรงงานหรือคาจางแกบุคคลเหลานั้นตํ่ากวาที่ตกลงกัน (มาตรา 344) 

   13.  การสั่งซื้อหรือบริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ื ม หรือเขาอยูในโรงแรม โดยรูวาตน

ไมสามารถชําระเงินคาอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือคาอยูในโรงแรมนั้น (มาตรา 245) 

   14.  การเอาทรัพยสินของผูอ่ืนเปนของตนเองหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผูหน่ึง

ผูใดใหจําหนายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพยสิน โดยอาศัยเหตุที่ผูถูกชักจูงมี จิตออนแอ หรือเปนเด็กเบา

ปญญาและไมสามารถเขาใจตามสมควรซึ่งสาระสําคัญแหงการกระทําของตน จนผูถูกชักจูง

จําหนายซึ่งทรัพยสินน้ัน (มาตรา 346) 

   15.  การหาประโยชนใหตนเองหรือผูอ่ืน จากการประกันวินาศภัย แกลงทําใหเกิด

ความเสียหายแกทรัพยสินอันเปนวัตถุที่เอาประกันภัย (มาตรา 347) 

   16.  การเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชน ซึ่ง

ทรัพยอันตนจํานําไวแกผูอ่ืน ถาไดกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา (มาตรา 349) 

   17.  การกระทําเพื่อมิใหเจาหน้ีของตนหรือของผูอ่ืนไดรับการชําระหน้ี ทั้งหมด 

หรือแตบางสวน ซึ่งไดใชหรือจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหน้ีโดยยายไปเสีย หรือโอนไป

ใหผูอ่ืนซึ่งทรัพยสิน แกลงใหตนเองเปนหน้ีจํานวนใดอันไมเปนความจริง (มาตรา 250) 

   18.  การครอบครองทรัพยสินซึ่งเปนของผูอ่ืน หรือซึ่งผูอ่ืนเปนเจาของรวมอ ยูดวย 

เบียดบังเอาทรัพยน้ันไปเปนของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต หรือครอบครองทรัพยของผูอ่ืน 

เพราะมีผูสงมอบใหโดยสําคัญผิดไปดวยประการใดๆ หรือเปนทรัพยสินหายซึ่งผูกระทําผิดเก็บไว 

(มาตรา 352) 

   19.  การกระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใดๆ โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกดิความ

เสยีหาย แกประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของผูอ่ืน ในกรณีที่ไดรับมอบหมายใหจัดการ

ทรัพยสินของผูน้ัน หรือทรัพยสินซึ่งผูน้ันเปนเจาของรวมอยูดวย (มาตรา 353) 

   20.  การกระทําความผิดตามขอ 18 และขอ 19 ในฐานะที่ผูกระทําผิดเปนผูจัดการ

ทรัพยสินของผูอ่ืนต ามคําสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรม  หรือในฐานเปนผูมีอาชีพหรือธุรกิจอัน

ยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน (มาตรา 354) 
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   21.  การเก็บไดซึ่งสังหาริมทรัพยอันมีคา อันซอนหรือฝงไวโดยพฤติการณซึ่งไมมี

ผูใดอางวาเปนเจาของได แลวเบียดเบียนเอาทรัพยสินน้ันเปนของตนเองหรือผูอ่ืน (มาตรา 355) 

   22.  การทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยสิน

ของผูอ่ืนหรือผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย นับเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย และการกระทําน้ัน

อาจจะกระทําตอเคร่ืองกล หรือเคร่ืองจักรที่ใชในการประกอบกสกิรรม หรืออุตสาหกรรมตอปศุสัตว 

ยวดยาน หรือสัตวพาหนะ ที่ใชในการขนสงสาธารณะ หรือในการประกอบอาชีพกสิกรรม หรือ

อุตสาหกรรม หรือตอพืช หรือพืชผลของกสิกร (มาตรา 358 และมาตรา 359) 

   23.  การเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย

น้ันทัง้หมดหรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการครอบครอง

อสังหาริมทรัพยโดยปกติสุข โดยเหตุเกิ ดในเวลากลางวัน ไมมีอาวุธ และมิไดรวมกันกระทํา

ความผิด (มาตรา 362) 

   24.  การยักยายหรือทําลายเคร่ืองหมายเขตแหงอสังหาริมทรัพยของ ผูอ่ืนทั้งหมด 

หรือแตบางสวน เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพยน้ันเปนของตนเองหรือของบุคคลที่สาม (มาตรา 363) 

   25.  การเขาไปหรือการซอนตัวอยูในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพยสิน หรือ

สํานักงานในความครอบครองของผูอ่ืน หรือไมยอมออกไปจากสถานที่เชนวานั้น (มาตรา 364) 

   26.  ความผิดที่กฎหมายใหยอมความกันไดเพราะคูกรณีผูกพันกันดวยความเปน

ญาติ คือ 

   -  ผูบุพการีกระทําตอผูสืบสันดาน 

   -  ผูสืบสันดานกระทําตอผูบุพการี 

   -  พี่หรือนองรวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกัน 

   ทั้งสามกรณีแมกฎหมายมิไดบัญญัติใหยอมความกัน ไดก็ถือวาเปนความผิดอัน

ยอมความได โดยจะระบไุวชดัเจนในตัวบทความผดิดังกลาวไดแก 

   -  ความผิดฐานลักทรัพย 

   -  ว่ิงราวทรัพย 

   -  ฉอโกงทรัพย โกงเจาหน้ี 

   -  ฐานยักยอกทรัพย 

   -  รับของโจร 

   -   ทําใหเสียทรัพย  

 (2) ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ที่กฎหมายบัญญัติใหยอมความกันได 
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   ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใช เช็ค พ .ศ.2534 และ

ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 

 3.  รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ.... 

  3.1  ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติ  

  รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ... น้ี ถูกเสนอขึ้น

มาตราแผนพัฒนากฎหมาย ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแหงชาติ โดยอนุกรรมการดานการประสานงานและบริการจัดการไดมีมติเห็นชอบให

นําเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 โดยมหีลกัารและเหตุผลใหมี

พระราชบัญญัติ พอจะสรุปไดดังน้ีคือ 

   (1) เพื่อใหผูเสียหายและผูตองหาไดมีโอกาสประนีประนอมยอมความกันเกี่ยวกับ

ความผิดอันยอมความได ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และควา มผิดที่มีอัตรา

โทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป ดวยกําหนดแนวทางการสมานฉันทเพื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาท

คดีอาญามาใช 

   (2) เพื่อใหผูตองหาไดสํานึกผิดและยินยอมปรับพฤติกรรม 

   (3) เพื่อทําใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาและไดรับการชดใชคาเสียหายโดยรวดเร็ว

ทันทีซึ่งจะเปนผลดีแกคูกรณี และเปนประโยชนตอสังคม 

   (4) เพือ่ลดระยะเวลาและความยุงยากซบัซอนในการดําเนินการในกระบวนการ

ยุติธรรมของคูกรณี 

   (5) เพื่อลดปริมาณคดีขี้นสูศาล 

   (6) เพื่อลดปญหาความขัดแยงในชุมชน 

   (7) เพื่อลดการทุจริตของเจาพนักงาน 

   (8) เพือ่ลดงบประมาณภาครัฐ 

   (9) เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับเขามามีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรม

และปองกันอาชญากรรมเพื่อเสริมสรางใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

  รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน กําหนดให

นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญั ติน้ี และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
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  3.2  เนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ 

  รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ... แบงออกเปน 5 

หมวด จํานวน 18 มาตรา ดังนี้ 

  หมวดที ่1 ความผิดที่ใหมีการไกลเกลี่ย  มี 2 มาตรา คือมาตรา 5 และมาตรา 6 โดย

มาตรา 5 กลาวถึงคดีอาญาดังตอไปน้ี คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงอาจรองขอใหมีการไกลเกลี่ยไดคดี

ความผิดอันยอมความได คดีความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด คดี

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  ยกเวนการกระทําความผิดตามที่ กาํหนดในกฎกระทรวง คดี

ความผิดที่มีโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงตาม (3) 

และ (4) ใหคํานึงถึงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ความรุนแรงของพฤติการณที่ไดกระทํา 

ระดับความเสียหายตอชีวิต รางกายและทรัพยสิน สภาพรางกายและจิตใจ ควา มสัมพันธระหวาง

คูกรณี ประโยชนสาธารณะ  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติตาม

กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) แลว สวนมาตรา  6 พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับในกรณี

ดังตอไปน้ีคดีที่ผูตองหาเปนผูรองขอและผูตองหาน้ันไดรับโทษจําคุกโดยคําพิ พากษาถึงที่สุดให

จําคุก และไดกระทําผิดใดๆ อีกในระหวางที่ยังรับโทษอยูหรือภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ  

เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คดีที่ผูตองหาที่รองขออยูระหวางรอ

การกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ 

คดีที่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้น  และสงสาํนวน

การสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการแลวคดีที่ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ

ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ประกาศกําหนดหามมิใหมีการไกลเกลี่ย 

  หมวดที่ 2 คณะกรรมการไกลเกลี่ย มี 3 มาตรา คือมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 โดย

มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการไกลเกลี่ย  ประกอบดวย  หัวหนาสถานีตํารวจ  เปนประธานกรรมการ  

หัวหนางานปองกันและปราบปราม ผูแทนประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

บริหารงานตํารวจระดับสถานีตํารวจเป นกรรมการ  หัวหนางานสอบสวนเปนกรรมการและ

เลขานุการและใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  สวนมาตรา  8 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่  ดังน้ีพิจารณาคํารองขอใหมีการไกลเกลี่ย ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

กําหนดขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ย ไมวาข อพิพาทน้ันจะไดมีการกระทําความผิดแลว

หรือไม ติดตามผลการไกลเกลี่ย แตงต้ังคณะอนุกรรมการใหดําเนินการแทน และปฏิบัติการอ่ืน

ตามที่พระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืนหรือคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติตามกฎหมายวาดวย

ตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) กําหนด โดยการแตงต้ังคณะอนุกรรมการอยางนอยตองมีบุคคลซึ่งมีความรู

และประสบการณในการไกลเกลี่ยรวมเปนอนุกรรมการดวย สําหรับวิธีการสรรหาและคุณสมบัติ
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ของบุคคลที่มีความรูและประสบการณในการไกลเกลี่ยใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย

ตํารวจแหงชาติตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) และมาตรา 9 ให คณะกรรมการนโยบาย

ตํารวจแหงชาติตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) มีอํานาจและหนาที่  ดังน้ีออกระเบียบ  

ประกาศหรือมีมติเพื่อกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทตามพระราชบัญญัติน้ี และออกระเบียบวาดวยการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ 

  หมวดที ่3 กระบวนการและขั้นตอนในการไกลเกลี่ย  มี 7 มาตรา ประกอบดวย มาตรา 

10 ถึง มาตรา 16 กลาวคือ มาตรา 10 เปนการกําหนดใหพนักงานสอบสวนแจงสิทธิใหคูกรณีทราบ

วามีสิทธิไดรับการไกลเกลี่ยจากคณะกรรมการ มาตรา 11 กลาวถึงในระหวางการไกลยเกลี่ยน้ัน ไม

ตัดอํานาจของพนักงานสอบสวน ที่จะทําการสอบสวนตอไปจนกวาการไกลเกลี่ยจะสําเร็จ และ

คูกรณีไดปฏิบัติตามขอตกลงแลว มาตรา 12 กาํหนดใหพนักงานสอบสวนเปนผูรวบรวมขอมลู

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูตองหา และผูเสียหายที่จะทําการไกลเกลี่ ย เสนอตอคณะกรรมการภายใน 7 

วัน มาตรา 13 กําหนดใหคดีที่อยูในระหวางการไกลเกลี่ย ซึ่งเปนคดีที่อยูในศาลแขวง ไมตองนํา

บทบัญญัติเร่ืองการฟอง และการผัดฟองตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมา

บังคับใช มาตรา 14 กลาวถึงการแตงต้ังอนุกรรมการเปนผู ทําการไกลเกลี่ย และการอนุญาตให

บุคคลที่คูกรณีรองขอเขารวมในการไกลเกลี่ยดวย และกลาวถึงระยะเวลาในการไกลเกลี่ย มาตรา 15 

เปนการกําหนดใหคดีที่สามารถไกลเกลี่ยไดสําเร็จ และคูกรณีปฏิบัติตามเงื่อนไขในการไกลเกลี่ยให

สิทธิการนําคคีอาญามาฟองยอมระงับไป และ มาตรา 16 เปนขอกําหนดใหอายุความการฟอง

คดีอาญาสะดุดหยุดลง เมื่อผูตองหาใหความยินยอมในการไกลเกลี่ย 

  หมวดที ่4 ขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ย  มี 1 มาตรา คือมาตรา 17 ซึ่งไดกลาวถึง

ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ในการไกลเกลี่ย เชนการใหไปรายงานตัวตอเจาหนา ที่ตํารวจเปนคร้ัง

คราว การทํากิจกรรมบริการสังคม การฝกหัดอาชีพ เปนตน 

  หมวดที ่ 5 การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนที่จะมีการกระทําความผิด  มี 1 มาตรา คือ 

มาตรา 18 ในกรณีที่มีผูรองขอตอเจาพนักงานตํารวจวามีขอพิพาทและมีผูจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมขอมลูและเสนอความเห็น

ตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

  และสวนรายการทายพระราชบัญญัติ ซึ่งกําหนดลักษณะความผิดที่มีโทษจําคุกเกินหา

ป ที่สามารถจัดใหมีการไกลเกลี่ยไดตามพระราชบัญญัติน้ี เชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยกับรางกาย 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เปนตน 
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 สรุปเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ.... มี

สาระสําคัญไดดังน้ี  กําหนดประเภทคดีอาญาที่ คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงอาจรองขอใหมีการไกลเกลี่ย

ได รวมทั้งกําหนดกรณีที่มิใหนําพระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับ (รางมาตรา  5 - รางมาตรา 6) 

กําหนดใหมีคณะกรรมการไกลเกลี่ยในระดับสถานีตํารวจ  รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการดังกลาว (รางมาตรา 7 - รางมาตรา 8) กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย

ตํารวจแหงชาติ (รางมาตรา 9) กาํหนดกระบวนการและขัน้ตอนในการไกลเกลีย่ (รางมาตรา 10 - 

รางตามาตรา 16) กําหนดขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ย (รางมาตรา 17) กําหนดใหในกรณีที่มีผู

รองขอตอเจาพนักงานตํารวจวาจะมีผูใดจะกอเห ตุราย ใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของ

ผูอ่ืน ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมขอมลูและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการไกลเกลีย่ในระดับ

สถานีตํารวจเพื่อจะมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนที่จะมีการกระทําความผิด (รางมาตรา 18) 

 จากการที่กลาวมาทั้งหมดรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน

มีลักษณะเปนการกําหนดแนวทางสมานฉันทระหวางผูตองหาและผูเสียหาย ลดระยะเวลาในการ

ดําเนินคดี ลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล เหตุผลดังกลาวเปนเหตุผลที่นาสนับสนุนรางพระราชบัญญัติน้ี

เปนอยางยิ่ง เนื่องจากแนวทางสมานฉันทอันเปนแนวทางของก ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

(Restorative Justice) เปนสิ่งที่ไดรับการศึกษาอยางจริงจังในประเทศไทยในระยะไมกี่ปมานี้ และมี

การนํามาปฏิบัติแลวเชนการประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conference) ในคดีเด็กและ

เยาวชนกระทําผิด แนวทางนี้จะทําใหคูกรณีสามารถตกลง กันได และกลับไปใชชีวิตรวมกันใน

ชุมชนไดอีก เมื่อมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะทําใหระยะเวลาในการดําเนินคดีสั้นลง โดยตัดขั้นตอน

การพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนโดยพนักงานอัยการ และการพิจารณาพิพากษาในศาลลง เมื่อ

คดียุติลงเพียงในชั้นเจาพนักงานจะทําใหไมมีคดีขึ้นสูศาล จึงเปนการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล 
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